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WYKLUWA 
SIĘ NOWE 
ŻYCIE 

KONESER KURCZAKA 

Smażony, grillowany, z rożna, 
w stylu BBQ i smażony w stylu 
południowym, przygotowany 
na parze i pieczony – kurczak to 
król drobiu. Wraz ze wzrostem 
cen wołowiny, coraz więcej 
właścicieli restauracji wybiera 
kurczaka, jako podstawę swoich 
działań w kuchni, odkrywając na 
nowo w ekscytujący sposób to 
udoskonalone źródło białka. 

PIERŚ: Białe mięso, 
które staje się dosyć 
suche przy zbyt 
długiej obróbce 
termicznej. Doskonale 
za to nadaje się do 
marynowania. 

JAJKO: Jajko otoczone jest cienką twardą skorupką. 
Wewnątrz znajduje się żółtko zawieszone w białku 
za pomocą dwóch spiralnych pasm tkanki zwanych 
chalazami. 

SKRZYDEŁKO: Często serwowane jako lekki posiłek lub 
barowa przekąska, której fl agowym przykładem są skrzydełka 
Buffalo. Składa się z trzech części: 

• Pałeczki – przypominającej kształtem 
niewielką pałkę z nóżki kurczaka,  

• Środkowej płaskiej części zawierającej 
dwie kości,  

• Lotki, którą czasem się odrzuca 
w procesie przygotowania. 

Lizaki z kurczaka są zwykle 
przygotowywane ze środkowych części 
skrzydełka lub udka kurczaka.  

NÓŻKA: Składa się z dwóch części: 
• Pałki – ciemnego mięsa znajdującego się 

w dolnej części nóżki,  
• Udka – również ciemnego mięsa, 

znajdujące się jednak w górnej części 
nóżki i uważanego za bardziej soczyste.  
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WSZYSTKIE KARMIONE, 
WYDAWAŁOBY SIĘ, 
PODOBNIE, A ICH ŻYCIE 
POTRAFI SIĘ BARDZO 
RÓŻNIĆ. PONIŻEJ 
PRZEDSTAWIAMY 
KILKA NAJCZĘŚCIEJ 
SPOTYKANYCH TYPÓW 
KURCZAKA, KTÓRE 
MASZ SZANSĘ ZAKUPIĆ: 

KURCZĘTA Z CHOWU NA WOLNYM WYBIEGU
Niewielkie stadko zróżnicowanych kurcząt z wolnego wybiegu, 
które są karmione na świeżym powietrzu. Chów na wolnym 
wybiegu oznacza metodę hodowli zwierząt, która zakłada, że co 
najmniej przez część dnia mogą one swobodnie poruszać się po 
zagrodzie zamiast spędzać całą dobę w zamkniętej klatce. 

EKOLOGICZNY 
Podczas, gdy hodowla na wolnym wybiegu jest metodą produkcji 
żywności, rolnictwo ekologiczne stanowi element pełnego 
etosu rolnictwa, gdzie uczestniczący producenci wdrażają 
kompletny system produkcji działający zgodnie z naturą i naszym 
środowiskiem. 

Kurczak ekologiczny jest najdroższy, ponieważ na każdym 
etapie życia zwierzęcia konieczne jest zachowanie najbardziej 
restrykcyjnych standardów rolnictwa. Dotyczy to swobodnego 
poruszania się zwierzęcia po zagrodzie w ciągu dnia, a także 
żywienia głównie za pomocą ekologicznych produktów. Dzięki 
powolnemu dojrzewaniu (do 14 tygodni) mięso ekologicznych 
kurcząt jest pełne smaku i jędrne. Ponieważ na przestrzeni swojego 
życia miały one okazję, by zażyć nieco ruchu, ich mięso może być 
nieco mniej pulchne niż drobiu hodowanego w pomieszczeniach. 

KUKURYDZIANY 
Ten kurczak ma jasnożółtą skórkę uzyskaną wskutek żywienia 
kukurydzą lub zbożami. Kolor może zachwycać, ale po obróbce 
termicznej wypada dość blado i nie wpływa na smak mięsa.

KURCZAK Z BRESSE 
To niewielki kurczak o niezwykle bogatym smaku, hodowany 
przez co najmniej 92 dni. Jego hodowla odbywa się zgodnie 
z bardzo restrykcyjnymi zasadami. Ptaki są tak swobodne, 
jak to tylko możliwe – na każdego kurczaka przypada aż 10 
m2 przestrzeni. Przez ostatnie dwa tygodnie swojego życia 
kurczaki z Bresse karmione są mieszanką mleka i zbożowej 
papki. To między innymi dzięki temu ich smak jest tak 
intensywny, a mięso soczyste – gdy zbadamy zawartość 
tłuszczu, te kurczaki nieomal dorównują pod tym względem 
niektórym kaczkom. 
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KRĘCI SIĘ! 

Kurczak z rożna uwodzi smakowitymi zapachami i hipnotyzującym 
widokiem drobiu obracającego się w opiekaczu. Od razu było wiadomo, 
że to tylko kwestia czasu, zanim ta atrakcyjna i kusząca metoda 
przygotowania pobudzi wyobraźnię szefów kuchni. 

Rotisserie to metoda opiekania, podczas której mięso jest nadziewane na 
rożen. To długi pręt wykorzystywany do przytrzymania żywności podczas 
jej opiekania nad ogniem rozpalonym w piecu lub nad ogniskiem, a także 
pieczenia w piekarniku. Zastosowanie rożna gwarantuje równomierne 
i powolne opiekanie, które sprawia, że mięso jest soczyste i delikatne. 

NADAJ SWOJEMU KURCZAKOWI 
PIKANTERII I POLEJ GO SOSEM 

FIRECRACKER  

CIUT ZA GORĄCO? 
Nasza seria sosów BBQ nada 
kurczakowi nieco wędzonego 

słodkiego aromatu.
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DRÓB
Z RUSZTU
Możemy się założyć, że większość osób nie ma dostępu ani do rożna,
ani do profesjonalnego opiekacza. Jakie są zatem alternatywy?
Kurczak pieczony na płasko. Oto odpowiedź. 

Aby upiec mięso w taki sposób, trzeba je przygotować, wycinając 
kręgosłup kurczaka i spłaszczając go. Ciepło w piekarniku rozchodzi 
się w określony sposób; spłaszczając mięso, sprawiasz, że więcej ciepła 
dociera do nóżek i udek (które pieką się dłużej), a mniej do piersi (gdzie 
mięso szybciej ulega przesuszeniu). A to oznacza, że kurczak piecze się 
równomiernie, a po wyciągnięciu z piekarnika jest bardziej soczysty! 

Przed upieczeniem kurczaka zalecamy posmarowanie go marynatą lub 
sosem – jest tu jeszcze więcej powierzchni, w którą marynata ma szansę 
wniknąć! 

Nasza oferta sosów BBQ jest idealna do takich zastosowań.
Nada kurczakowi głęboki aromat. 
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PERSONALIZACJA 
NISKIM KOSZTEM SMAK, KTÓRY USKRZYDLA 

Właściciele restauracji coraz intensywniej poszukują 
ekonomicznych sposobów serwowania modnych posiłków. To 

coraz ważniejsze, by spełnić rosnące oczekiwania klientów 
wobec posiłków spożywanych poza domem.

Klienci szukają dań, które nie zrujnują ich budżetu, ale 
pozwolą odczuć, że uczestniczą w ruchu foodie. 

Oferowanie posiłków, które mogą zostać spersonalizowane, 
jest sposobem tchnięcia nieco ducha premium w zwykłe 

danie. Rozszerzenie opcji dostępnych w menu sprawi, że 
klienci chętniej ponownie wybiorą Twój lokal – a można to 

osiągnąć tak łatwo, proponując szeroki wybór sosów, sałatek 
oraz dodatków.

Skrzydełka z kurczaka to idealny przykład 
spersonalizowania menu minimalnym kosztem. 
Choć obecnie skrzydełka są popularnym wyborem, 
ich cena nadal pozostaje stosunkowo niska. 

SOSY Z NASZEJ SERII HEINZ KING KONG 875ml DOSKONALE SPRAWDZĄ
SIĘ JAKO MARYNATY ALBO SOSY SERWOWANE ZE SKRZYDEŁKAMI 

OBECNE NA LIŚCIE DODATKÓW
W 10% AMERYKAŃSKICH MENU

(WZROST O 400%)

35% PRZYSTAWEK NA BAZIE 
SKRZYDEŁEK JEST SERWOWANYCH 

Z WIELOMA SOSAMI 

Źródło: Horizons Flavour Platforms Report Winter 2017 
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SMAŻONY KURCZAK W PŁATKACH
KUKURYDZIANYCH 

GLAZUROWANY KURCZAK 
PIECZONY NA RUSZCIE

SKŁADNIKI
• Nóżki z kurczaka z kością, podzielone na pół  
• 100 g mąki pszennej  
• 1 jajko  
• Pokruszone płatki kukurydziane  
• 200 g masła  
• Sos Heinz Sticky Korean BBQ  
• Cytryna  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 
1. Połącz mięso z sosem Sticky Korean Barbecue, sokiem z cytryny 

i porządną szczyptą soli. Odstaw na co najmniej pół godziny, 
a najlepiej na całą noc. 

2. Włóż mięso na 10-12 minut do piekarnika rozgrzanego do 180˚ C. 

3. Podczas gdy mięso się piecze, przygotuj trzy talerze z mąką, 
rozkłóconym jajkiem i pokruszonymi płatkami. 

4. Aby przygotować sos, roztop w rondelku 200 g masła i dodaj kilka 
łyżek sosu Heinz Sticky Korean BBQ. Na koniec dodaj odrobinę soku 
z cytryny. RADA: Aby dodatkowo podkręcić pikantny smak, dodaj kilka 
kropli swojego ulubionego sosu chilli. 

5. Po upieczeniu wyjmij mięso z piekarnika i obtocz kolejno w mące, jajku 
i płatkach. 

6. Smaż w głębokim tłuszczu przez 4-5 minut, a następnie obtocz 
w sosie. 

1. Przygotuj kurczaka i po prostu upiecz go na 
grillu lub w piekarniku, często smarując podczas 
pieczenia sosem Heinz Sticky Korean BBQ.  

2. Przed podaniem posyp pokruszonymi lub 
posiekanymi orzechami bądź ziarnami sezamu, 
plasterkami papryczek chilli i liśćmi kolendry.  

3. Idealnie komponuje się z chrupiącymi pieczonymi 
ziemniaczkami i sałatką z pikli.  14 15



ODKRYWAMY KLASYKĘ NA NOWO 

KURCZAK A’LA HUNTER’S CHICKEN 

DE VOLAILLE 

Dania w stylu retro podbijają obecnie kulinarny światek, a smakosze i trendsetterzy sięgają do przeszłości, by tchnąć 
nieco świeżości w przykurzone klasyki. Dania, które ostatnio święciły triumfy, gdy w kuchni niepodzielnie rządziła 
Fanny Cradock, znów pojawiają się na blogach kulinarnych i w restauracyjnych menu. I to bynajmniej nie w ironicznym 
kontekście. 

Londyńska restauracja The Gilbert Scott od lat hołduje 
idei odświeżania klasycznych dań. Kurczak BBQ pani 
Beeton (pieczony na płasko, podawany z pikantnym 
sosem) to wspomnienie starego dobrego dania Hunter’s 
Chicken.

Nasz sos HP Texan Barbecue jako składnik dania to 
gwarancja autentycznego smaku barbecue. 

Kolejny świetny przykład podkręcenia fl agowego dania 
z przeszłości – w ciągu ostatnich dwóch lat kotlet de 
volaille przeszedł totalną metamorfozę. Nowa wersja 
posiłku uwidacznia powrót wpływów z lat 70. (co 
mogliśmy zresztą zaobserwować przy wielkim powrocie 
koktajlu krewetkowego). 

Tradycyjny kotlet de volaille był nadziewany masłem 
czosnkowym. Niektóre z restauracji, szanują ten zwyczaj 
– inne jednak skłaniają się ku nowoczesnym wersjom 
i ulepszonym farszom, wykorzystując np. białe trufl e, 
mozzarellę czy ser Munster.

Kotlet de volaille był 
pierwszym gotowym 

daniem, które Marks & 
Spencer wprowadził 
w 1976 r. do oferty. 

CI
EK

AWOSTKA
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SMAŻONY KURCZAK 
Jasne, że smażony kurczak istnieje od 
lat. Ale tak naprawdę dopiero w 2016 r. 
ten doskonały kawałek soczystego mięsa 
w chrupiącej panierce doczekał się należytej 
chwały. Nic dziwnego, że było to jedno 
z najpopularniejszych dań w poprzednich 
latach. Od egzotycznych panierek po 
niewiarygodne sosy, skromny smażony 
kurczak właśnie zyskał zupełnie nowy, 
szykowny status.

KANAPKA Z KURCZAKIEM 
Kanapki z kurczakiem idą w ślady burgerów i wiele 
wskazuje na to, że wkrótce staną się równie popularne. 
Sieci restauracyjne bez wahania podjęły właściwe kroki. 
No cóż – kanapki ze smażonym kurczakiem nie są same 
w sobie jakąś specjalną nowością. 

Zupełnie wyjątkowe jest jednak to, że najlepsi kucharze 
zaczęli całkiem poważnie traktować tę zwyczajną 
kanapkę, którą bez trudu można znaleźć w niemal 
każdym barze szybkiej obsługi w kraju. 

Dlaczego by nie spróbować dodać do swojej kanapki 
z kurczakiem: 

• Surówki z nutą wasabi  

• Kiszonej czerwonej cebuli  

• Sadzonego jajka  

• Awokado  

• Domowych pikli  

• Kimchi  
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NAJLEPSZY SMAŻONY KURCZAK – 
GARŚĆ DOBRYCH RAD 

TROSZCZYĆ
SIĘ TO DZIELIĆ SIĘ! 

ROZMIAR MA ZNACZENIE – Upewnij się, że 
przeznaczone do smażenia części kurczaka są podobnej 
wielkości. Dzięki temu czas smażenia jest podobny, a Ty 
masz szansę uzyskać całą porcję mięsnych pyszności. 

OKRYJ Z CZUŁOŚCIĄ – Marynata dodaje smaku 
i sprawia, że mięso pozostaje kruche i soczyste. Prosty 
roztwór wody z dodatkiem soli, cukru i ziół sprawdzi się 
świetnie. Warto jednak zadać sobie nieco więcej trudu 
i użyć maślanki, by uzyskać jędrne i smaczne mięso. 

STARCIE Z TEMPERATURĄ – Jeśli wstawiłeś swoją 
porcję kurczaka do lodówki, by mogła nasiąknąć 
apetyczną marynatą, pamiętaj, by potem odpowiednio 
wcześnie ją wyjąć. Mięso przed smażeniem powinno 
mieć temperaturę pokojową. 

PODWÓJNE OBTACZANIE TO PODWÓJNE 
CHRUPANIE – Smażony kurczak może i zalicza się do 
kategorii fast foodów, ale jego przygotowanie wymaga 
każdej sekundy Twojej uwagi i wiele miłości. Podwójne 
obtoczenie mięsa w mące to gwarancja wyśmienitej 
panierki, która nie odejdzie podczas smażenia. 

DAJ OSTYGNĄĆ – Do studzenia kurczaka zawsze 
używaj kratki, a nie papierowego ręcznika. Kratka 
z piekarnika pozwala na swobodny przepływ powietrza, 
dzięki czemu panierka staje się coraz bardziej chrupiąca.

Jedząc na mieście, klienci coraz częściej 
kierują się społecznymi aspektami wspólnego 
spożywania posiłku. Trudno nam pomyśleć 
o zachowaniu bardziej społecznym od 
wymiany talerza! Dzięki wymianie talerzy 
i półmisków jedzenie poza domem 
coraz bardziej oparte jest na wspólnym 
doświadczaniu, a coraz mniej na ofi cjalnych 
zasadach. 

W całym kraju centralnym punktem 
półmisków do dzielenia jest właśnie kurczak. 
Skrzydełka, paluszki i kąski z kurczaka 
święcą triumfy w restauracyjnych menu – 
a wszystkie są podawane z rozmaitymi 
sosami, w których można je zanurzać... 
i którymi można się dzielić! 
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POLĘDWICZKI/KĄSKI Z KURCZAKA SĄ IDEALNE DO ZANURZANIA W SOSIE. DZIĘKI NASZEJ OFERCIE 
DIPÓW W KUBECZKACH TWOI KLIENCI BĘDĄ DO NICH SIĘGAĆ AŻ DO OSTATNIEJ KROPLI!.

POLĘDWICZKI/KĄSKI Z KURCZAKA  

MAŁPIE PALUSZKI  

Idealne dla dzieci i dorosłych. Polędwiczki/kąski 
z kurczaka były stałym gościem w dziecięcych kartach, 
ale ostatnio nabierają coraz bardziej wyrafi nowanego 
charakteru. Teraz dorośli też mogą się nimi rozkoszować 
– bez wyrzutów sumienia! 

Choć nazwa może być myląca, przy ich produkcji nie 
ucierpiały ani naczelne, ani niczyje palce! To danie 
jest przygotowywane z pasków kurczaka, które są 
panierowane i polewane sosem. Co ciekawe, mięso jest 
bez kości – jeszcze łatwiej można się nim posilić, a nie 
wpływa to na jego kruchość. Usunięcie kości podbija 
chrupkość i miękkość panierki. 

22 23



ZDROWIE JEST
NAJWAŻNIEJSZE 

AVE, CEZAR KANAPKA KLUBOWA 

Dla wielu osób kurczak, który coraz 
częściej jest hodowany w warunkach 
ekologicznych i bez stosowania 
antybiotyków, jest zdrowszym 
i dietetycznym wyborem. Megatrend 
związany ze zdrowiem wciąż ma się 
doskonale. Dzięki temu konsumenci 
mają dostęp do dobrych źródeł 
białka w postaci chudego kawałka 
kurczaka. 

Zapomnij o przywiędłej sałacie 
lodowej. Teraz w Twojej sałatce 
Cezar bryluje jarmuż. Jarmuż 
powoli zyskuje status superfood; jest 
niskokaloryczny, bogaty w błonnik 
i nie zawiera tłuszczu. 

Podstawa kanapkowego menu – 
kanapki klubowe doczekały się na 
przestrzeni ostatnich kilku lat wielu 
udoskonaleń. Do jej wykonania nie 
używa się już zwykłego pszennego 
chleba, kurczaka i boczku. Za 
jej metamorfozę odpowiadają 
focaccia, indyk i pancetta / szynka 
parmeńska. Jedna rzecz jednak 
się nie zmienia – porządna porcja 
majonezu Heinz [Seriously] Good. 

NIE CHOWAJ GŁOWY W PIASEK 
PRZED TYMI TRENDAMI! 
SZARPANY KURCZAK – Szarpana wieprzowina 
przestała być sekretem amerykańskich fanów grilla 
i została pozycją obowiązkową w karcie dań. Czy to coś 
złego, że teraz szarpany kurczak dołącza do menu? KFC 
po raz pierwszy wprowadziło do swojej oferty burgera 
z szarpanym kurczakiem w 2015 r. 

SKÓRKA Z KURCZAKA – Zapomnij o białym 
i ciemnym mięsie. To skórka jest tym, co naprawdę się 
liczy. Skórka w jej rozmaitych wcieleniach (chrupiących 
płatków czy chipsów chicharon...) staje się kruchym, 
chrupkim składnikiem wielu potraw, zastępując grzanki, 
chipsy czy tortillę. 

PIKANTNY KURCZAK W STYLU NASHVILLE – To 
zdecydowanie nie jest propozycja dla tchórzliwych! To 
kawałki kurczaka marynowane w mieszance przypraw 
zawieszonej w płynie (wodzie lub maślance), a następnie 
obsypane mąką, panierowane i smażone. Po usmażeniu 
gorący kurczak oblewany jest sosem z dodatkiem 
papryczki chili. Gotowe danie jest serwowane z chipsami 
z pikli i kromkami białego pieczywa. OSTRRRE! 

BUFFALO – część skrzydełka (lotka lub pałeczka), 
zwykle smażona w głębokim tłuszczu bez panierki, 
a następnie polewana masłem i sosem na bazie 
papryczki chili. Zwykle są podawane na gorąco, 
z selerem naciowym i/lub marchwią pokrojonymi 
w słupki i dipem na bazie sera z niebieską pleśnią. 

A MOŻE BY TAK PODKRĘCIĆ 
ZWYCZAJNY MAŚLANY SOS Z CHILI, 
DODAJĄC SOS HEINZ FIRECRACKER… 

A MOŻE
ZWYCZA
DODAJĄ
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PÓŁMISEK DLA WSZYSTKICH 

GYROS Z KURCZAKA – NADCIĄGA 
LATO! 

TACOS Z SZARPANYM 
KURCZAKIEM 

Podaj kawałki smażonego kurczaka z dipami 
i dodatkami, takimi jak frytki, ziemniaczane 
łódeczki i cebulowe krążki. 

1. Zamarynuj pierś kurczaka lub nóżki w jogurcie 
z dodatkiem czosnku i ziół, a następnie grilluj 
mięso nad węglem drzewnym.  

2. Podawaj z pitą i sałatką z sezonowych warzyw, 
świeżą natką pietruszki i sosem Heinz Garlic 
Sauce.  

1. Gotuj na wolnym ogniu mięso z udek kurczaka 
do momentu, aż będą miękkie. Następnie 
poszarp mięso i odpowiednio dopraw. 

2. Przygotuj salsę z pomidorów i dodaj nieco sosu 
Heinz Firecracker. 

3. Zgrilluj/opal ziarna kukurydzy i porwij sałatę. 
4. Ułóż na kukurydzianej tortilli sałatę, a potem 

pozostałe składniki. Polej kwaśną śmietaną, 
posyp ziarnami kukurydzy i kolendrą. 
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WARIUJEMY
NA PUNKCIE
KACZKI 
Dzięki złożonemu, intensywnemu 
i głębokiemu smakowi kaczka 
staje się popularnym wyborem 
wśród szefów kuchni poszukujących 
alternatywy dla kurczaka i indyka. 

Bogata w białko, witaminy 
i minerały hodowlana kaczka jest 
dostępna przez cały rok, co cieszy 
szefów kuchni z całego kraju. 
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ODLOTOWE 
SKRZYDEŁKA 
Z KACZKI 
Idealne jako przystawka lub przekąska. Kacze skrzydełka 
przypominają te z kurczaka, ale są większe, bogatsze 
w mięso i smaczniejsze, bo w całości składają się 
z ciemnego mięsa. Są wspaniałym udoskonaleniem 
skrzydełek z kurczaka, a ponadto pochłaniają całe walory 
smakowe. 

Dlaczego by nie spróbować polać skrzydełek naszym sosem 
Heinz Sticky Korean BBQ?

KACZKA CONFIT 

KACZY TŁUSZCZ 

Istnieje zaledwie kilka dań, których smakowanie przynosi więcej rozkoszy niż smakowanie 
kaczki confi t. Nasi francuscy przyjaciele wiedzą o tym już od dawna. 
W tej chwili ten sposób przygotowania mięsa, podczas którego mięso kaczki jest powoli 
duszone w tłuszczu do momentu, gdy osiągnie konsystencję kostki masła pozostawionej na 
słońcu, podbija serca Amerykanów stęsknionych za kojącym, dobrym posiłkiem. Szefowie 
kuchni dodają to francuskie dobro do klasycznych dań – od hot-dogów po burgery – 
a rezultaty ich prób są niezwykle smakowite. 

Czy wiesz, że tłuszcz z kaczki jest jednym 
z najzdrowszych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego? 
Dokładnie tak! Odkrywamy teraz to, co Francuzi 
wiedzieli od zawsze: tłuszcz z kaczki charakteryzuje 
się niską zawartością tłuszczów nasyconych oraz 
wysoką nienasyconych – dzięki czemu jest jednym 
z najzdrowszych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. 

Od frytek po pieczenie – możesz usmażyć w tym tłuszczu 
różnorakie warzywa, aby nadać im chrupiącą skórkę 
i smak, którego nie sposób osiągnąć przy pomocy olejów. 
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KACZE JAJKO 
KOMU JAJKO PO SZKOCKU? 

SOLONE JAJKA – CZY TO ZA NIMI
TERAZ BĘDZIEMY SZALEĆ? 

Kolejny kulinarny trend, 
który przybierał na sile przez 
ostatnich pięć lat. Nie wymaga 
ani specjalnego sprzętu, ani 
nietypowych składników.
To zwyczajne kacze jajko. 

O wiele większe i bogatsze niż 
kurze, kacze jajka staną się 
coraz powszechniejsze zarówno 
w restauracyjnych kartach dań, jak 
i naszych kuchniach. 

W porównaniu do kurzych 
zawierają więcej białka, ale 
i cholesterolu i tłuszczu – to coś, 
o czym trzeba pamiętać, jeśli 
zamierzasz zastąpić nimi zwykłe 
jajka. 

Oto skromne jajko po szkocku – tyle że wcale 
nie jest tak skromne. Obecnie przeżywa 
odrodzenie po tym, jak doczekało się 
metamorfozy w stylu haute cuisine.

Zwyczajne jadło z pubu już od kilku lat 
przygotowywało się na swój wielki powrót, ale 
jajko po szkocku dopiero od niedawna spotyka 
się z tak dużym zainteresowaniem. Wielu 
właścicieli pubów znów znajduje dla niego 
miejsce w menu. 

Ta kulinarna rewolucja sprawia, że szefowie 
kuchni coraz częściej rezygnują z kurzych jaj
na rzecz ich zamienników. 

Co to zatem właściwie jest? To kacze jajo, które 
przez kilka tygodni było moczone w słonej zalewie. 
Żółtko zamienia się w jędrną jasnopomarańczową 

kulę intensywnie słonego smaku. Można tu również 
wykorzystać kurze jajka. Innym sposobem uzyskania 

tych uzależniających słonych żółtek jest sezonowanie na 
sucho; wówczas żółtka są pokryte warstwą soli na około 

dwa tygodnie. 

Sadzone kacze jajko – smakuje świetnie ze stekiem! 
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KANAPKI Z SZARPANĄ KACZKĄ 
W STYLU BBQ 

FALAFEL Z KACZYM JAJKIEM
PO SZKOCKU W STYLU
BLISKOWSCHODNIM 

1. Duś na wolnym ogniu lub przygotuj zgodnie z metodą 
confi t kilka kaczych udek (jeśli to możliwe, najlepiej 
zakończ proces przygotowania na grillu). Oderwij 
mięso od kości i skrop sosem Heinz BBQ Sauce.  

2. Wypełnij przecięte bułki szarpanym mięsem z kaczki; 
ułóż na wierzchu plastry ogórka konserwowego i polej 
odrobiną Heinz Garlic Sauce. 

3. Podawaj z chrupiącymi frytkami i surówką. 

1. Przygotuj mieszankę do falafela, blendując 
ciecierzycę, czosnek, pastę tahini, kolendrę 
i sok z cytryny. Ważne, by masa nie była 
zbyt rzadka – w razie potrzeby dodaj nieco 
mąki. 

2. Ugotuj kacze jajka (kurze też będą 
w porządku) na miękko, gotując je przez 
około 5 minut. Następnie zalej lodowatą 
wodą i obierz. 

3. Obtocz jajko w mące i uformuj kulę, 
otaczając każde jajko mieszanką do falafela. 
Ostrożnie obtocz w mące, rozkłóconym jajku 
i bułce tartej, a następnie powtórz. 

4. Smaż lub piecz w piekarniku (skrop olejem) 
na złoty kolor.
 

5. Podawaj na ciepło lub na zimno, z jogurtem 
z dodatkiem mięty i kilkoma kroplami 
ostrego sosu. 
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POCHŁANIAMY 
INDYKA! 
Akcje indyka zwyżkują! Zapomnij o czasach, gdy 
jadało się go raz do roku. Mięso z indyka staje się 
pierwszym wyborem klientów szukających zdrowego 
sycącego posiłku. 

Mięso z indyka jest jednym z najbogatszych 
w składniki odżywcze źródeł białka. Średnia 
porcja zaspokaja około połowę naszego dziennego 
zapotrzebowania. Zawiera także wszelkie niezbędne 
aminokwasy w proporcjach zbliżonych do potrzeb 
naszego organizmu. 

Całkiem nieźle jak na mięso, które jadamy raz w roku! 

DANE Z BAZY MINTEL MENU INSIGHTS 
WSKAZUJĄ, ŻE LICZBA BURGERÓW 
Z INDYKA WZROSŁA NA PRZESTRZENI 
OSTATNICH KILKU LAT O 53% – ZATEM 
POPYT ROŚNIE 
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STROSZĄC PRZEPIÓRCZE
PIÓRKA 

POUISSIN 
Początkowo przepiórki występowały głównie 
na Bliskim Wchodzie; obecnie można je znaleźć 
w każdym zakątku Europy. To drób niewielkich 
rozmiarów, dlatego jedna przepiórka to 
porcja wystarczająca na przystawkę, ale 
główne danie powinno składać się już 
z dwóch. Przepiórka ma spory udział chudego 
soczystego mięsa o delikatnym smaku. 

Przepiórcze jajka charakteryzują się dwoma 
cechami, które wyraźnie odróżniają je od jaj 
kurzych: są maleńkie i naprawdę urocze. Ich 
smak nie jest wcale aż tak odmienny (choć 
wielkość żółtka w stosunku do białka jest nieco 
większa), ale doskonale sprawdzą się w roli 
przekąsek i przystawek. Są też przydatne, 
wtedy gdy całe kurze jajko mogłoby przyćmić 
danie. 

Pouissin to po prostu kurczak, który nie 
ma jeszcze 28 dni. Jest o wiele mniejszy, 
więc jeden ptak sprawdza się świetnie jako 
pojedyncza porcja. Z pewnością zaimponujesz 
gościom, serwując malutkiego kurczaka 
pieczonego w całości – a do tego smak jest 
jeszcze lepszy, bo mięso piecze się z kością. 

Poussin są zwykle pieczone – albo w całości, 
albo po usunięciu kości. Kurczę pieczone na 
płasko może być też grillowane. Mięso kurcząt 
nie zawiera zwykle dużej ilości tłuszczu, 
dlatego podczas obróbki termicznej konieczne 
jest smarowanie go marynatą. To pomoże 
zapobiec jego nadmiernemu przesuszeniu. 
Przed upieczeniem można je także zawinąć 
w paski boczku. 
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SZNYCEL Z INDYKA 
Z CHRUPIĄCYM SADZONYM 
KACZYM JAJKIEM I PIKANTNYM 
SOSEM Remulada 

SMAŻONA PRZEPIÓRKA 
Z MUSZTARDOWYM SOSEM 
BBQ W STYLU POŁUDNIOWEJ 
KAROLINY

1. Rozbij eskalopki z piersi indyka, przykrywając je folią 
spożywczą lub arkuszem papieru śniadaniowego. Polej 
maślanką i odstaw na 4-6 godzin.  

2. Odsącz mięso i obtocz je w mące i przyprawionej bułce 
tartej.  

3. Rozgrzej na patelni masło i olej, a następnie smaż indyka
aż będzie chrupiący i złocisty. Zdejmij kotlet z patelni 
i umieść go w miejscu, gdzie zachowa ciepło.  

4. Dodaj na patelnię odrobinę oleju i usmaż kacze jajko 
zgodnie ze swoimi preferencjami.  

5. Ułóż jajko na sznyclu.  

6. Podawaj sos Remulada jako dodatek do głównego dania.

7. Całość wykończ kilkoma rozgniecionymi kaparami.  

1. Oczyść mięso i zamarynuj je w doprawionej 
maślance na 6-12 godzin.
  

2. Przygotuj panierkę – dodaj do mąki sproszkowaną 
cebulę i czosnek, mąkę kukurydzianą, sproszkowaną 
paprykę – a tak naprawdę dosyp, co dusza 
zapragnie! 

3. Obtocz osuszone przepiórcze mięso w panierce 
(dwukrotnie, jeśli zajdzie taka potrzeba) i smaż przez 
około 10 minut na złoty kolor.
  

4. Podawaj z goframi i chlebkiem kukurydzianym oraz 
zielonym dodatkiem – świetnie sprawdzi się jarmuż.  

5. Podawaj z miseczką sosu Heinz Mustard BBQ.

6. Podawaj z sadzonym przepiórczym jajkiem.  
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ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WSPARCIE W KWESTII DOSKONALENIA POTRAW Z DROBIU, PROSIMY O KONTAKT
ZE SWOIM OPIEKUNEM KLIENTA LUB NA ADRES MAILOWY: RECEPCJA@HEINZ.PL




