Naša najpomembnejša načela so:
KAKOVOST,
HIGIENA
IN PRIJAZNI NASVET.

PROSTA REJA
ODLOČILNO VPLIVA NA
KAKOVOST PERUTNINE:

Družina Hudin se že 35 let ukvarja s kmetijstvom, ki temelji
na vzreji piščancev domače reje.
S stalnim nadzorom veterinarske inšpekcije in kontrolo skladnosti
pridelave, zagotavljamo poreklo mesa »od kmetije do mize.«

V sodobnem svetu se je že dodobra utrdilo spoznanje, da moramo za dobro človeka upoštevati naravo
in živeti z njo. Obdobje nenehnega intenziviranja proizvodnje, skrajševanja časa, prostora in stroškov
se v kmetijstvu umika pred sonaravnim pridelovanjem in prirejo hrane.

Izvor piščancev je izključno slovenski. Piščanci so vzrejeni v naših
hlevih, kar dokazujemo s pridobljenim certifikatom«Izbrana
kakovost-Slovenija.«

V perutninarstvu se spet uveljavlja prosta, pašna reja na živi zemlji. Pri taki reji se perutnina, pa tudi
druge pašne živali, vse leto svobodno, prosto gibljejo po širokem pašnem prostoru, se same odločajo
kaj, koliko in kdaj bodo jedle, kdaj bodo počivale in kdaj se bodo pred slabim vremenom umaknile v
pokriti prostor. Taka reja je za živali povsem brez stresa in vskladu z naravo.

Naša kmetija je na tržnici prisotna vsak teden in izvor lastnih piščancev
izkazuje z dokumenti UVHVVR*, ki je prisoten pri vsakem zakolu. Po navodilih UVHVVR* izvajamo
redne preiskave-vzorčenja (na različne bolezni in antibiotike), ki jih opravlja NVI*. Rezultati preiskav
so kadarkoli dosegljivi vsem strankam.
Celoten proces reje in vsak zakol se izvaja pod nadzorom UVHVVR*.

Živinorejski strokovnjaki priporočajo pašo čez vse leto, tudi v suhi zimi. S pašo na živi zemlji pridobimo
meso in izdelke pašnih živali z več vitamini in vsemi drugimi snovmi za prehrano človeka, zato strokovno
pravimo, da so to funkcionalna živila. To so hrana z biološko aktivnim delovanjem, ki zagotavlja ugoden
učinek na zdravje človeka in zmanjšuje možnost nastanka nekaterih bolezni.
Pri perutnini proste reje na živi zemlji dobimo meso in jajca, ki imajo količinsko več hranilnih snovi in
dobro razmerje med maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6. Meso in izdelki pašne živine in kokoši
imajo več vitaminov E, A, D ter vitaminov skupine B, zlasti B3, in B12, kakor tudi mineralov, med njimi
cinka in selena, ter več zaščitnih karotenoidnih snovi.
Perutnina ima za človeka nekaj pomembnih posebnosti: ima aminokislino levcin za boljšo prebavljivost
perutninskega mesa, potem triptofan, ki izboljša počutje, posebno zvečer in blaži nespečnost ter
fenilalanin za pogum, vzdržljivost in dobro voljo. Med rudninskimi snovmi oziroma minerali ima
perutnina dobro razmerje med natrijem in kalijem, zato je priporočljiva za zdravo srce in ožilje.

Živalim prijazni hlevi za prosto rejo omogočajo piščancem izpust v naravo.
Zaradi nizke gostote naselitve imajo piščanci veliko prostora za gibanje, tudi na prostem.
Piščanci imajo omogočeno naravno svetlobo-bioritem
(noč in dan).
Poslužujemo se metode podaljšane reje. Zaradi podaljšane
reje in prostega gibanja je meso bolj čvrsto in kompaktno.
Krmni obrok temelji predvsem na, domačih poljih pridelani,
koruzi in pšenici. Krma je sestavljena iz sestavin brez genske
tehnologije (PRIDOBLJEN CERTIFIKAT BREZ GSO).

Razmeroma veliko je v perutnini bakra, a malo železa. Zato je dobro uporabiti tudi piščančja jetra,
ker imajo precej več železa. Perutninsko meso ima več magnezija in manj kalcija, zato ga je dobro
pripravljati z maslom, dopolniti s smetano in maslenimi in sirnimi omakami. Za boljše razmerje med
cinkom in selenom je dobro perutnino dopolniti na primer s solato z bučnimi semeni.

*UVHVVR-Urad za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin RS.
*NVI-Nacionalni veterinarski inštitut.

Perutnina je dober vir minerala fosfor, ki ima eno ključnih vlog pri mineralizaciji
kosti. Pomembne naloge fosforja so še: prenos in shranjevanje energije, sinteza
nukleinskih kislin DNA in RNA, vzdrževanje strukture celičnih membran ter
kislinsko bazičnega ravnovesja.

Zahvala.
Iskreno se zahvaljujemo naši dolgoletni stranki, zagovornici in promotorki zdravih in kakovostnih slovenskih
izdelkov, spoštovani gospe Mariji Merljak za njen prispevek o zdravilnih in blagodejnih učinkih mesa domačih
piščancev proste reje.

Vzreja, zakol in prodaja domačih piščancev
Kmetija HUDIN Franc-Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Cesta v Hotinje 30 _ Dravski Dvor _ 2204 Miklavž na Dr. polju _ Tel: 02-629-65-21

Iz povedanega sledi, da je perutnina proste pašne reje zelo primeren in
priporočljiv sestavni del uravnoteženega prehranjevanja. Juha iz starejših
kokoši, težkih najmanj 3,5 kg, je zato spet lahko tako dobra in za zdravje
blagodejna kot iz časov naših babic

Zdravo živilo za zdravo življenje.

Svetovalka na področju zdrave prehrane,
gospa univ.dipl.ing.živ.teh. Marija Merljak.

500 g piščančjih beder ali hrbtov _ 600 g na lističe narezane raznovrstne zelenjave ( korenje, por,
gomoljasta in stebelna zelena, cvetača, rumena koleraba, grah, ohrovt, sveže zelje, stročji fižol,
raznobarvna sveža paprika, paradižnik, peteršiljeva korenina, itd. ) _ 100 g čebule _ 2 stroka česna _
1 čž sesekljanega peteršilja _ 0,5 dl belega vina _ 1 jž oljčnega olja za praženje _ sol
Na oljčnem olju ovenemo sesekljano čebulo, dodamo piščančja bedra, sesekljan česen, solimo.
Dodamo vso narezano zelenjavo, ki jo nekoliko popražimo in zalijemo z belim vinom. Kuhamo toliko
časa, da vino izpari. Nato zalijemo z vodo in kuhamo 40 minut. Iz juhe vzamemo meso in mu odstranimo kosti. Meso narežemo na kocke in ga vrnemo v juho. Pred serviranjem juho dosolimo in potresemo
s sesekljanim peteršiljem.

Maslena kocka _ 50 g masla _ 50 g bele moke
Maslo in moko zmešamo skupaj. Več dni jo lahko hranimo v hladilniku.
Po potrebi s kosmičem zmesi zgoščamo omake, juhe itd.
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ČISTA PIŠČANČJA JUHA S POMLADANSKO ZELENJAVO

DUŠENA PROSENA KAŠA Z GRAHOM
400 g prosene kaše _ 200 g svežega ali zmrznjenega graha _ cca 6 dl zelenjavne ali kokošje juhe _ 2 jž olivnega
olja _ sol Na olivnem olju prepražimo grah. Dodamo sesekljan česen in oprano proseno kašo. Zalijemo z
juho, solimo in pokrito na blagem ognju dušimo toliko časa, da je kaša kuhana in tekočina izpari.

PIŠČANČJI ZVITKI NA NABODALU S ČEMAŽEM IN PEČENO RDEČO PAPRIKO
Ni pa nujno, da se zvitki pečejo na žaru. Lahko jih pečete kar v ponvi, nato pa še dopečete v pečici 5-7 minut.

800 g piščančjih prsi, brez kosti in kože _ 16 čemaževih listov _ 4 pečene rdeče paprike _ sol _ mleti
poper (po želji) _ 4 lesena nabodala
Piščančje fileje narežemo na 2 cm široke in ½ cm debele trakove. Solimo in popramo. Trakove položimo
enega čez drugega samo toliko, da jih podaljšamo in pridobimo 8 enako dolgih trakov (dolgih približno
25 cm). Obložimo jih s čemaževimi listi in rezinami pečene, olupljene rdeče paprike. Zavijemo v zvitke.
Po dva nabodemo na leseno nabodalce in spečemo na žaru. Pečene zvitke ponudimo s poljubno prilogo
(riž, pečen krompir,…)
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400 g piščančjih prsi brez kosti in kože _ 250 g ajdove kaše _ 100 g svežega paradižnika _ 100 g kislih
kumaric _ 50 g kislih gobic _ 100 g srebrne čebulice v kisu _ 1 dl belega vina _ 2 stroka sesekljanega
česna _ 1 čž sesekljanega peteršilja _ olivno olje _ balzamični kis _ sol, mleti poper
Piščančji file skuhamo v slani vodi z dodatkom belega vina (lahko ga tudi na hitro popečemo v ponvi na
olivnem olju).Ajdovo kašo skuhamo, splaknemo, odcedimo in ohladimo. Paradižnik in kisle kumarice
narežemo na kocke. Kisle gobice na lističe (če so majhne jih pustimo cele ali samo prepolovimo). Srebrno čebulico razpolovimo, primešamo olivno olje, balzamični kis, ¾ na kocke narezanega piščančjega
fileja, česen, peteršilj, sol in poper. Nato dodamo še ajdovo kašo, paradižnik, kisle kumarice in gobice.
Pred serviranjem solato obložimo s preostalim piščančjim filejem.
Pustimo domišliji prosto pot in uporabimo še druge vrste zelenjave.

Idealno se ujema s proseno kašo, ki je bogata z minerali in drugimi vitamini.
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PIŠČANČJA SOLATA Z AJDOVO KAŠO

600 g piščančjih beder brez kosti in kože _ 300 g svežih šampinjonov _ 100 g čebule _ 1 strok česna
_ 2 dl perutninske osnove (lahko uporabimo juho iz prejšnjega recepta) _ 1dl sladke smetane _ 0,2 dl
konjaka _ 0,5 dl belega vina _ 1 čž sesekljanega peteršilja _ 1 jž limoninega soka _ sol _ mleti poper _
maslena kocka _ olje za praženje
Meso narežemo na lističe, ga začinimo in prepražimo v vročem olju. Flambiramo s konjakom (Pomeni:
da prilijemo konjak in hlape alkohola zažgemo. Flambiranje s konjakom lahko po želji tudi izpustimo).
Meso stresemo v ognjevarno posodo. V isti ponvi na oljčnem olju ovenemo sesekljano čebulo, sesekljan
česen in na rezine narezane šampinjone, ki jih pokapamo z limoninim sokom in zalijemo z vinom. Pokrite
dušimo 2 minuti. Dolijemo perutninsko osnovo. Zgostimo z masleno kocko. Dolijemo sladko smetano.
Vložimo meso in prevremo.
Začinimo s soljo in poprom. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in ponudimo .
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biološki
Ali ste vedeli, da ajdakopovin presega vse vrste žitaric.
vrednosti belja

PIŠČANČJI SOUTE S ŠAMPINJONI
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Zahvaljujemo se kuharskemu mojstru,
gospodu Andreju Goljatu,
ki je za nas pripravil recepte.
www.kulinarikagoljat.si

