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BURGERY
W HEINZ JESTEŚMY DUMNI, ŻE DZIĘKI NASZEMU 
DOŚWIAdczeniu możemy wpłynąć na jakość 
Twoich burgerów, a nasza oferta sosów, 
zarówno przeznaczonych na zapleczE, jak i na 
salę, wyniesie Twoje burgery na wyższy poziom.

Chcemy podzielić się długoletnim 
doświadczeniem i pomysłami, 
żeby pomóc Ci stworzyć 
idealnego burgera. 
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Idealny burger jest naładowany dodatkami, sosami 
i serem, ale jeśli kotlet nie będzie doskonały, nigdy 
nie osiągnie swojego soczystego, satysfakcjonującego 
potencjału. 

Jednak tak samo jak istnieje nieskończony wybór 
dostępnych dodatków, istnieją też wyjątkowe wariacje, 
którym warto przyjrzeć się bliżej, gdy mowa o wyborze 
części wołowiny użytej do przyrządzenia kotletów. 

Tradycyjnie większość burgerów jest mielona z samej 
karkówki. Jednakże ostatnimi laty wielu kucharzy 
i rzeźników – zachęcanych rosnącym zainteresowaniem 
kuchnią barbecue, wykorzystaniem mięsa z całego 
zwierzęcia i innowacjami kulinarnymi – używa nie 
tylko karkówki, żeby stworzyć rzemieślnicze burgery 
i burgery z mieszanki jakości premium. 

ŻEBRO – Niezwykle bogate 
i orzechowe, bez trawiastej 
nuty czy cierpkości. Ta część 
charakteryzuje się smakiem 
umami i sama w sobie jest 
dość przytłaczająca. 

KARKÓWKA – Ma 
dobry stosunek chudego 
mięsa do tłustego; dobrze 
zrównoważony smak, 
któremu jednak brak 
charakteru. 

MOSTEK – Niezwykle 
trawiaste i cierpkie mięso, 
z wyróżniającym się 
aromatem żelaza i wątroby. 
Umiarkowana lub niska 
zawartość tłuszczu. 

ŁATA – Jedna z najbardziej 
smakowitych części, 
o treściwej, żylastej fakturze. 
Najlepiej mielić z częścią 
o większej zawartości 
tłuszczu. 

POLĘDWICA – Mocny 
start – polędwica 
jest niewiarygodnie 
delikatna, jednak brakuje 
jej niezbędnego do 
zachowania soczystości 
tłuszczu. 

j
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BURGERY O NIESTANDARDOWYM ZMIELENIU TO MIESZANKA PREMIUM SKŁADAJĄCA SIĘ Z CO NAJMNIEJ TRZECH
CAŁYCH CZĘŚCI MIĘŚNIOWYCH, TAKICH JAK TE POKAZANE NA POPRZEDNIEJ STRONIE. 

Części są wybierane ze względu na smak i tłuszcz, nie zawierają ścinków i dojrzewają przez 21 do 28 dni.
Te intensywne mieszanki składają się zazwyczaj w 70% z chudych części, a w 30% z tłustych, co pozwala osiągnąć smak, 
który naprawdę rozpieszcza podniebienie. 

Wypróbuj nasze ulubione mieszanki:

NIE TYLKO
WOŁOWINA
Indyk zyskuje na popularności! Nie jest już mięsem 
jedzonym od święta. Staje się pierwszym wyborem 
konsumentów szukających zdrowego, smacznego 
mięsa. Baza danych Mintel Menu Insights pokazuje, 
że liczba burgerów z indyka wzrosła o 53% w ciągu 
ostatnich trzech lat, co oznacza, że zapotrzebowanie 
rośnie. 

Stworzenie dobrego burgera z indyka może być trudne, 
ponieważ jego smak jest uważany za mdły ze względu 
na brak umami (glutaminianów) w mięsie. Tekstura też 
jest ogromnie ważna dla burgerowego doświadczenia 
– suchy i kruszący się burger to nic przyjemnego. Oto 
nasz przepis na pysznego burgera: 
mielone mięso z indyka > kapka sosu Worcestershire > 
Marmite > ugotowany i rozgnieciony bakłażan 
Nie zapomnij o posmarowaniu wierzchu burgera 
dobrym sosem. Polepszy to jego smak i urozmaici 
menu.
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Indyk nie jest jedynym lubianym białym mięsem – coraz popularniejszą 
pozycją w menu staje się także kurczak. Wzmocnienie jego znaczenia
to pokłosie narodowych dań amerykańskich, takich jak kurczak 
w maślance (Buttermilk Chicken) czy smażony kurczak w południowym 
stylu (Southern Fried Chicken). 

Specjalnością Annie’s Burger Shack w Nottingham jest Sunday Dinner 
Burger składający się z pieczonego kurczaka wraz ze wszystkimi 
ścinkami i sosem pieczeniowym, natomiast w dzielnicy Northern Quarter 
w Manchesterze można kupić burgera Once in a Lifetime składającego 
się ze smażonego kurczaka w maślance z szarpanej wieprzowiny i kotleta 
ze szpikiem kostnym.

„Bezmięsne piątki” i „fl eksitarianizm” to dwa terminy, które w ostatnich 
latach znacząco zyskały na popularności. Konsumenci szukają 
zdrowszych opcji i chcą zmniejszyć spożycie czerwonego mięsa, co 
sprawia, że rośnie popularność innowacyjnych burgerów, do których 
przygotowania używa się składników pochodzenia roślinnego. 

The Blacksmith & The Toffeemaker w Finsbury serwuje modnego 
burgera z halloumi i kimchi – grecko-koreański stos smażonego słonego 
sera z chrupiącymi warzywami marynowanymi w słodkim sosie chili 
uzupełnionymi o domowe korniszony i sos. 

Popularne zamienniki mięsa to niezmiennie tofu, pieczarki i fasola, jednak 
eksperymentowanie doprowadziło do nowej fali roślinnych burgerów na 
bazie produktów, takich jak bakłażan, quinoa czy burak, które podbijają 
menu. 
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WSZYSTKO POWINNO BYĆ
NAPRAWDĘ ZIMNE 
Dopóki burgery nie zostaną całkowicie 
uformowane, ciepło jest ich wrogiem. 
Ciepły tłuszcz jest miękki i elastyczny, 
ma tendencję do klejenia się do rąk 
i powierzchni roboczej. 

ZWAŻ I ZMIERZ KOTLETY 
Ważenie mięsa podczas dzielenia go 
i mierzenie kotletów przy formowaniu 
zapewni wszystkim kotletom jednolity
kształt i wielkość. To z kolei zagwarantuje, 
że usmażą się w tym samym czasie. 

DOPRAW HOJNIE 
Bez względu na to, jak starannie 
wybierzesz mieszankę mięsa, potrzebne 
będą sól i pieprz. Najlepiej świeżo 
zmielone ziarna czarnego pieprzu. 

NIE SÓL WOŁOWINY PRZED 
UFORMOWANIEM KOTLETÓW 
Sól rozpuszcza białka mięśni, które 
następnie się krzyżują i sprawiają, że 
wilgotne i delikatne burgery stają się 
sprężyste i przypominają kiełbasę. 

Burgery najlepiej doprawiać na kilka minut 
przed wrzuceniem ich na grilla lub na 
gorącą płytę. Sól zaczyna oddziaływać na 
mięso, rozpuszczając białka i wyciągając 
wilgoć, gdy tylko wejdzie z nim w kontakt. 

PRZEWRACAJ BURGERY,
ILE TYLKO CHCESZ 
Częste przewracanie burgerów
(nawet co 15 sekund) powoduje szybsze 
i bardziej równomierne wysmażenie mięsa 
w środku, co skraca czas przygotowania 
nawet o jedną trzecią. 

NIE BAW SIĘ MIĘSEM 
Od momentu, kiedy położysz na nim 
ręce, zmienia się dynamicznie, reagując 
na każde ugniecenie, każdy kryształ soli 
i każdą zmianę temperatury. Nadmierne 
ugniatanie mięsa sprawi, że białka będą 
się ze sobą sczepiać jak maleńkie rzepy, 
przez co burgery z każdą obróbką 
zmielonego mięsa będą bardziej zwarte 
i ubite. 
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Bułka jest prawdopodobnie niedocenionym bohaterem całego burgerowego 
pakietu. Nie dość, że jest pod presją, żeby wyglądać reprezentacyjnie, 
otaczając jednocześnie wysoki stos burgerowego dobra, musi też dopełniać, 
a nie przytłaczać prawdziwą gwiazdę przedstawienia, czyli kotlet. 

Gdy wybierzesz zbyt zwartą lub gumiastą bułkę, klienci nie będą w stanie 
wgryźć się w burgera. Zbyt lekka bułka przemoknie i sprawi, że apetyczny 
burger zamieni się w gigantyczne fi asko. 

* Euromonitor Market Research on Fresh Food 2015

CIABATTA – Gruba skórka włoskiej ciabatty nadaje strukturę nawet 
najbardziej soczystym burgerom. 

KAJZERKA – Objętość i puszyste wnętrze tej klasycznej bułki 
sprawiają, że jest ona świetną podstawą dla dużych soczystych 
burgerów! 

SEZAMOWA – Ta miękka i aromatyczna bułka stała się ikoną
na podiach dla hamburgerów. 

BRIOCHE – Maślana bułka, która stała się najbardziej popularnym 
wyborem w przypadku wykwintnych burgerów. 

ODPOWIEDNIE BUŁKI!
Bułki to teraz coś więcej niż pieczywo. Trend zamiany tradycyjnej 
bułki na coś bardziej nieoczywistego cały czas się rozwija. 

BUŁKA Z AWOKADO – Szał na jej punkcie 
zapoczątkowała Colette Dike, holenderska 
stylistka żywności. To ona opublikowała zdjęcia 
kanapki z przekrojonego awokado. Pomiędzy 
jego częściami znajdowały się burger z ciecierzycy 
i grillowana młoda kukurydza.

CZARNA BUŁKA – Jej debiut w Japonii 
spowodował spore poruszenie – w końcu to 
zabarwiona węglem bułka, ser z bambusa i sos 
z atramentu kałamarnicy. Fani dań typu fast food 
mogli cieszyć się tą bułką z limitowanej edycji 
podczas Halloween w 2015 r. 

BURGER LIGHT – Aby zadowolić dbających 
o zdrowie, zaczęto ograniczać węglowodany 
i tworzyć wersje light, zamieniając bułkę na liść 
sałaty albo w ogóle z niej rezygnując – to tzw. 
burgery naked.

DZIWNE
I WSPANIAŁE
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Mimo że fantastyczny kotlet i bułka oznaczają, że zaszliśmy daleko 
na drodze do stworzenia idealnego burgera, to dodatki są kluczem do 
wyczarowania kanapki, która naprawdę się wyróżnia. 

Za dużo dodatków sprawi, że burger będzie nieporęczny podczas 
jedzenia. Za mało – że będzie po prostu nudny. Istnieje pewien 
standardowy zestaw dodatków, które dominują w świecie burgerów
– plaster pomidora, sałata lodowa lub rzymska, cebula, ser i może kilka 
plasterków korniszona, jeśli masz ochotę na odrobinę fanaberii. 
Wszystkie te dodatki świetnie sprawdzały się dekadę temu. Burgerowe 
szaleństwo oznacza jednak, że zaczęto używać innych modnych 
składników, by dodać różnorodności. 

ODPICOWANE PIKLE
Pikle stały się obiecującym trendem. 
Nie mówimy tu już o plasterku ogórka 
konserwowego, ale o marynowaniu 
wszystkiego! 

Od owoców po warzywa – marynować 
można praktycznie wszystko. 
Blues Kitchen wprowadziło w 2016 r. 
limitowaną edycję burgera z marynowanym 
arbuzem o nazwie Colonel Bernie Sanders.

Przykłady produktów idealnych
do marynowania: 
Owoce
• Gruszka
• Ananas
• Figa
• Arbuz
Warzywa
• Burak
• Bakłażan
• Ogórek
• Kapusta
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Kluczowy składnik 
każdego odjazdowego 
burgera. Zawsze można 
polegać na starym dobrym 
amerykańskim serze 
topionym, ale można też 
wybierać spośród wielu 
rodzajów sera. Musisz 
jednak zdecydować, co 
ser ma wnosić do Twojego 
burgera. 

Pierwszym krokiem przy 
ustalaniu, który ser będzie 
idealny do burgera, jest jego 
roztapialność, ale można 
wybrać też ser, który doda 
dużo smaku, a nie ma 
zdolności do roztapiania. 
Jeśli głównym celem 
jest dodanie do burgera 

intensywnego smaku, 
najlepiej sprawdzi się 
niebieski ser – na przykład 
Stilton albo gorgonzola.
Odpowiedni do dodania 
smaku burgerowi bez 
intensywności niebieskiego 
sera będzie dojrzewający 
provolone lub Monterey 
Jack. 

Wybraliśmy kilka z naszych 
ulubionych serów, byś 
mógł je wypróbować przy 
tworzeniu następnych 
burgerów! 

CHEDDAR
Słony cheddar dobrze radzi sobie 
z mocnymi smakami, takimi jak 
sos barbecue. Białe lub żółte 
odmiany cheddara mogą mieć 
smak od łagodnego po ostry 
(dojrzewający). Zazwyczaj młody 
(łagodny) cheddar roztapia się 
najlepiej. 

BRIE
Wyjątkowo miękki kremowy ser 
brie przeniesie każdego burgera 
na wyższy poziom. Wypróbuj 
roztopiony brie na bekonowych 
burgerach albo wewnątrz kotleta. 

KOZI SER
Nie bój się zboczyć ze 
ścieżki krowiego mleka 
w poszukiwaniach cheeseburgera 
idealnego. Miękki ser z koziego 
mleka (chèvre) taki jak 
Montrachet dodaje rozkosznie 
kremowego smaku, dopełniając 
obsmażoną wołowinę. 

WĘDZONA GOUDA
Wędzona gouda i sos barbecue 
o dymnym aromacie to mariaż 
idealny. 

MONTEREY JACK
Jeden z najlepszych serów do 
roztapiania, dzięki czemu idealnie 
nadaje się do superciągnącego 
sosu serowego. 

FETA 
Ma ostry, słony smak i może 
mieć konsystencję od miękkiej 
po półtwardą. Idealna, jeśli 
używamy zamienników białka 
lub kotletów warzywnych. 

STILTON
Czy nafaszerujemy burgera 
niebieskim serem, czy roztopimy 
ser na wierzchu, ten przyjemnie 
ostry i ekstrakremowy dodatek 
sprawi, że cheeseburger będzie 
naprawdę dekadencki. 

NIE ZAPOMINAJ O TRADYCYJNYM 
AMERYKAŃSKIM SERZE IDEALNYM 
DO KAŻDEGO KLASYCZNEGO 
CHEESEBURGERA. 

Mimo że sery 
kontynentalne świetnie 

nadają się do burgerów, 
spróbuj poszukać 

w swojej okolicy serów 
regionalnych. Jest to 

kluczowy sposób, żeby 
nadać burgerom jakość 

premium, podkreślić 
ich pochodzenie oraz 
wesprzeć lokalnych 

producentów. 
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MIĘSO NA MIĘSIE
Mimo że trendy dotyczące zdrowia i dobrej kondycji zdominowały świadomość 
konsumentów, smakowite mięsne dodatki wciąż stwarzają pole do innowacji 
i uatrakcyjniają menu. 

BEKON 
Modny obecnie bekon to coś więcej niż tradycyjny plasterek mięsa. Od dżemu 
z bekonu, przez kandyzowany bekon, po bekonez, nie zwalniamy, jeśli chodzi 
o połączenia bekonu i burgera. 

SZARPANA WIEPRZOWINA 
Amerykański styl wciąż jest
głównym trendem, co oznacza,
że szarpana wieprzowina nadal
będzie popularnym mięsnym
dodatkiem do burgera. 

MOSTEK 
Mostek, będący kiedyś tańszym
zamiennikiem najlepszych części
takich jak polędwica, dostał się teraz
do burgerowego menu. Popularność,
jaką zyskało wolne gotowanie
w niskiej temperaturze, oznacza,
że mostek jest idealnym mięsem
do dodania na wierzch kotleta. 

PERSONALIZACJA 
RZĄDZI 

Konsumenci są teraz jeszcze bardziej wymagający i mimo 
że tworzenie popisowych burgerów wyróżnia Twoje menu, 
coraz bardziej jasne staje się, że to personalizacja jest 
najważniejsza. Klienci chcą mieć możliwość personalizowania 
wszystkiego: od bułki, dodatków i sera po sos – lista opcji jest 
niewyczerpalna. Nie dotyczy to tylko burgerów – przenosi się 
także na przystawki. Jest to podwójna wygrana – zarówno 
dla konsumenta, jak i dla właściciela restauracji, który może 
drożej sprzedać więcej składników premium. 

Kluczem do personalizacji potraw są sosy. Świetnym 
i niedrogim sposobem na dostosowanie burgera albo 
przystawki jest umiejętność podkręcenia smaku różnymi 
sosami. 
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ZASZALEJ
Z DODATKAMI
Restauracje mogą zróżnicować siebie i swoje propozycje 
w menu rozmaitymi unikalnymi sosami. Ketchup, 
musztarda i majonez przez długi czas były standardowymi 
ulepszaczami burgerów, jednak te dodatki przechodzą 
przemianę i zyskują całkiem nowe profi le smakowe. 

WYJDŹ POZA TRADYCJĘ 
I TWÓRZ W STYLU GOURMET 
Sos jest istotnym składnikiem, który łączy danie 
w całość. Dodatki wzbogacające bawią się 
receptorami smaku, dzięki czemu maksymalizują 
siłę oddziaływania potrawy. Znanych nam jest 
pięć smaków: słodki, kwaśny, słony, gorzki 
i umami. Ketchup jest ponadczasową klasyką, 
ponieważ aktywuje wszystkie receptory. 
Na pewno istnieje czas i miejsce na 
wypróbowaną, zachowawczą tradycję. Jednak 
konsumenci wykazują chęć wyruszenia w świat 
smakowych przygód, więc nie bój się oferować 
dodatków będących bombą smakową. 
Badanie wykonane przez Technomic pokazuje, 
że sześciu na dziesięciu konsumentów uważa, że 
dodatki wzbogacające i sosy są bardzo ważne 
dla jakości burgera.
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Popularność pikantnych potraw wśród konsumentów wzrasta. Pobudzenie smaku 
konsumentów nigdy nie było łatwiejsze niż teraz, kiedy do akcji wkroczyła nowa 
gwardia pikantnych dodatków wzbogacających smak, które wykraczają daleko poza 
trójcę ketchup-majonez-musztarda. 

Wraz z rosnącą liczbą konsumentów poszukujących pikanterii do akcji wkroczyła 
kapka czegoś, co daje kopa – i jest teraz w każdym menu. Dodatkowo szał 
na punkcie sosu Sriracha pokazał, że konsumenci szukają wszechstronnej, 
wielowymiarowej ostrości, a producenci wykwintnych produktów odpowiadają 
kreatywnością i entuzjazmem. 

STWÓRZ WŁASNE DODATKI WZBOGACAJĄCE 
Jeśli czas na to pozwala i masz zasoby, żeby stworzyć własne dodatki, takie 
posunięcie świetnie zróżnicuje Twoje menu i nada mu charakter premium. Gotowe 
dodatki wzbogacające są idealne, jeśli chodzi o spójność; mogą też stanowić 
o charakterze premium przewyższającym typowe produkty. 

WPROWADŹ BARBECUE 
Teraz, kiedy sos barbecue coraz 
śmielej gości na naszych stołach 
i w naszym menu, wielka trójka sosów 
staje się wielką czwórką. W 71% 
przypadków sos do barbecue jest 
zdominowany przez tradycyjny 
sos barbecue. Istnieją też wyraźne 
dowody na zróżnicowanie
aromatu ze względu na wędzenie 
(hikora, wędzony), geografi ę 
(teksański, koreański, z Tennessee, 
z Kentucky), a także typu chilli 
(chipotle i Naga). 
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DODATKI
Mimo że to danie główne skupia na sobie 
większość uwagi na talerzu, dodatki mogą być 
elementem wyróżniającym, dodać wizualnej 
atrakcyjności i zatroszczyć się o wskazania 
zdrowotne. Ponieważ coraz więcej restauracji 
skupia się na porcjach do dzielenia i na 
małych porcjach, pozycje wymagające mało 
emocjonalnego i fi nansowego zobowiązania ze 
strony gości mogą też być świetnym sposobem na 
podkręcenie ich rachunku. 
Dodatki to coś więcej niż tylko pieczone, tłuczone 
lub smażone ziemniaki – to o wiele więcej… 

WIĘCEJ UROZMAICENIA 
PROFILU SMAKOWEGO 
Od sosów i sproszkowanych pikantnych 
przypraw po bardziej kreatywne purée. 
W Bis on Main w Seattle frytki są podawane 
z trufl ami, a tłuczone ziemniaki są muśnięte oliwą 
i czosnkiem. 

WIĘCEJ KLASYKI 
W NOWOCZESNYM WYDANIU 
Na przykład coleslaw przyrządzany z octem 
szampańskim czy pietruszkowe aïoli w bistro-
-steakhouse Bavette’s Bar & Boeuf w Chicago. 

WIĘCEJ RODZAJÓW WARZYW
Od pierwotnych odmian kolorowych marchewek 
po brukselkę. Więcej metod gotowania i więcej 
sposobów na fantazyjne włączenie ich do menu, 
jak w przypadku opiekanych brokułów z serowym 
sosem podawanych w nowojorskiej restauracji 
Preserve24 z piecem opalanym drewnem. Są 
tam osobne działy dla przystawek (jak maślana 
fasola z melasą) i warzyw pieczonych na ogniu 
(wspomniane wyżej brokuły). 

Rzeczywiście istnieje trend w układaniu menu, 
według którego pozycje, które tradycyjnie 
nazywałyby się dodatkami, są przenoszone do 
nowych kategorii – takich jak przekąski barowe, 
podzielne i małe porcje, które odgrywają podwójną 
rolę jako przekąski, przystawki oraz opcje 
wegetariańskie. 
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FRYTKI
NABIERAJĄ 
RUMIEŃCÓW!
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat frytki przeszły 
całkowitą metamorfozę. Od jednego rodzaju frytek 
w menu do propozycji wszelkich rodzajów – łódeczki, 
ze skórką, grubo ciachane, cienkie i z batatów.  
Istnieją frytki na każdą okazję. 

Sos i frytki są idealną parą. Od saszetki po stojące 
na blacie butelki – konsumenci uwielbiają zalewać 
nimi swoje frytki. Ketchup i majonez są nadal 
niekwestionowanymi ulubieńcami, ale dodatki 
wzbogacające smak świetnie rokują – dowiedz się 
więcej na stronie 21. 

Jaki jest zatem następny etap „frytkolucji”? Frytki 
z dodatkami są łatwym sposobem na odpicowanie 
popularnego już ulubieńca. Na przestrzeni 
ostatnich miesięcy restauracje w różnych miejscach 
przedstawiały własne wersje wypasionych frytek. 
Od frytek z dodatkami po poutine, restauracje smażą 
ziemniaki i zasypują je smakowitymi dodatkami. 

Wypasione frytki ze skwarkami z wędzonego 
bekonu i sosem Heinz Sticky Korean Barbecue 

Glazurowane w syropie klonowym frytki 
z szarpaną wieprzowiną, roztopionym serem 
i sosem Heinz Algerienne 

DODATKI DO 
BURGERÓW,
KTÓRE WARTO 
WYPRÓBOWAĆ
SALSA Z GRILLOWANĄ KUKURYDZĄ 
FRYTKI Z DODATKAMI – WYPRÓBUJ KANDYZOWANY 
BEKON I SER CHEDDAR 
AZJATYCKA SURÓWKA COLESLAW 
SMAŻONA OKRA 
SMAŻONE PIKLE Z DIPEM Z NIEBIESKIEGO SERA 
PRZEKĄSKI MAC ‘N’ CHEESE 
SMAŻONA ZIELONA FASOLKA ZE SŁODKĄ, PIKANTNĄ 
MUSZTARDĄ 
BOSTOŃSKA FASOLKA BBQ 
SAŁATKA BEKONOWO-ZIEMNIACZANA 
Z DRESSINGIEM MIODOWO-MUSZTARDOWYM 
SAŁATKA CEZAR Z JARMUŻEM 

ononnnnnnnnnnegegegegegegegeggegeggeggeggooooooooooooooo
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aby uzyskać więcej informacji oraz wsparcie w kwestii doskonalenia burgerów, 
prosimy o kontakt ze swoim opiekunem klienta lub na adres mailowy: recepcja@heinz.pl


