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

Značilnosti perutninskega mesa:
Perutninsko meso je okusno, preprosto za pripravo in lahko prebavljivo. Je naravni vir vitaminov, beljakovin in mineralov. Ima dokaj nizke vsebnosti nasičenih maščob.
Večino škodljivih mikroorganizmov uničimo pri temperaturi 82 stopinj Celzija.
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Perutninsko meso je po biološki in energijski vrednosti za potrošnika vabljivejše od drugih vrst mesa.
Najbolj pust, oz. najmanj masten del piščančjega mesa so prsa, ki imajo zelo malo skupnih in nasičenih
maščob. Zato priporočamo, da osebe ki se ne morejo upreti mesu, obenem pa želijo zmanjšati vnos
maščob, uživajo več piščančjega in manj drugih vrst mesa. Vnos maščobe zmanjšamo, če odstranimo
kožo, saj se količina zaužitih nasičenih maščob pri uživanju mesa s kožo, podvoji. Kožo odstranimo že
pred kuhanjem, cvrtjem ali peko.
Želimo, da bi vaša nedeljska in praznična kosila obogatil naš piščanec. Za popestritev vašega
jedilnika predstavljamo nekaj receptov, ki bodo zagotovo okusno presenečenje na vaši mizi.

Krmljeni
so s krmo,
ki ni gensko
modificirana. Krma
temelji predvsem
na koruzi in pšenici.
Poslužujemo se metode
podaljšane reje, kar
daje mesu še posebno
kakovost.

OSNOVNI POSTOPKI ZA PRIPRAVO PIŠČANČJEGA MESA:
Pečenje v pečici
Vse mlado piščančje meso lahko pečemo. Še posebej je primerno za peko v pečici, ker koža obdrži meso
sočno .Običajno piščanca pred peko povežemo, da obdrži lepo obliko. Bedra in krila zvežemo skupaj,
tako da dobimo kompaktno celoto. Tako se piščanec peče enakomerno.
Če piščanca nadevamo, ga temeljito operemo pod hladno tekočo vodo, tudi znotraj. Tako odstranimo
morebitno kri. Osušimo ga s krpo. Nadevamo ga tik pred peko, da ne pride do razmnoževanja bakterij
v nadevu. Notranjost piščanca mora biti nadevana narahlo, ker se nadev med pečenjem razširi, meso
pa skrči. Dodatni nadev je bolje peči ločeno. Da nadev ostane v notranjosti piščanca, moramo zapreti
zgornjo ( pri vratu) in spodnjo odprtino.Za to lahko uporabimo zobotrebce ali vrvico, s katero povežemo
celega piščanca. Piščanca pečemo s hrbtom obrnjenega navzdol. Tako se prsi zlato-rumeno zapečejo.
Če želimo, lahko kožo premažemo z oljem, da preprečimo hrustljavost in lomljenje kože, a ni nujno
potrebno. Nadevan piščanec naj po končani peki počiva 10-20 minut. Tako ostane v njem ves mesni
sok. Nato ga razrežemo.
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Pečenje v ponvi ali na žaru
Piščančje meso moramo peči počasi, da se izognemo izsušitvi mesa. Tako tudi zagotovimo, da je meso
pečeno v notranjosti. Pred peko meso najprej začinimo. Pri peki uporabljamo klešče za obračanje mesa.
Na ta način se izognemo prebadanju mesa in izgubi okusnih in vrednih mesnih sokov. Meso je pečeno,
ko je zunanjost lepo rjava, mesni sokovi bistri, v notranjosti pa je meso mehko in sočno.

Prav kakovost naših piščancev je
pripomogla, da smo že vrsto let
prisotni na tržnicah v Ljubljani in
Mariboru.

Dušenje
Je postopek dveh termičnih obdelav. Najprej začinjene kose mesa na hitro opečemo, nato dodamo
malo tekočine in posodo pokrijemo. Piščanca dušimo na plošči ali v pečici pri nizki temperaturi. Meso je
zdušeno, ko ga lahko z vilicami rahlo prebodemo in izteka bistri mesni sok.
Kuhanje
V večini primerov kuhamo starejše cele kokoši. Pri raznih dietah pa tudi celega mladega piščanca,
ali posamezne kose. Če hočemo dobro krepko juho, položimo meso v hladno vodo. Če želimo kuhano
mlado meso, pa najprej zavremo tekočino s poljubnimi začimbami in nato vstavimo meso. V obeh
primerih mora tekočina meso popolnoma prekriti. Juha mora vreti zelo, zelo počasi. Meso se ne sme
razkuhati, ker postane suho in brez okusa.

Tradicija
nam narekuje,
da skupaj z
mesom, ponujamo
še drobovino (jetrca
in želodčke) in tačke,
ki so nepogrešljivi za
pripravo kurje juhice,
ki je« zdravilo za
telo in dušo.«

Prireja je
pod stalnim
veterinarskim
nadzorom in
piščanci so
veterinarsko
pregledani.

Zdravo živilo za zdravo življenje.

Minka Hudin-perutninarstvo _ Cesta v Hotinje 30 _ Dravski Dvor _ 2204 Miklavž na Dravskem polju
tel: 02-629-65-21 _ fax: 02-629-65-20

Fotografije: Cveto Sonc

PEČEN NADEVAN PIŠČANEC
1 cel piščanec (cca 2,5kg do 3kg) _ 200 g čebule _ 200 g korenja _ 150 g jabolk
500 g krompirja _ 300 g sveže raznobarvne paprike _ 300 g bučk _ 200 g svežih šampinjonov
100 g mesnate slanine _ 2 stroka česna _ ½ čž(čajne žličke) sladke mlete paprike _ 1 jž(jušna žlica)
sušenega rožmarina _ 2 dl belega vina _ Sol _ mleti poper _ Maščoba za pečenje in cvrtje
Očiščenega in opranega piščanca osušimo in notranjost natremo s soljo, sladko mleto papriko in sesekljanim česnom. Olupljen mlad krompir kuhamo v vreli slani vodi 5 minut, če je prevelik, ga narežemo
na kocke. Kuhanega odcedimo. Na vroči maščobi v ponvici prepražimo na rezance narezano papriko, na
kolobarje narezane bučke ter na krhlje narezane šampinjone. Vso zelenjavo solimo in popopramo. Na
rezance narezano mesnato slanino prepražimo. Vso zelenjavo, krompir, rožmarin in slanino zmešamo.
Z nadevom napolnimo notranjost piščanca. Odprtini (spodnjo in zgornjo) zašpilimo .Odvečen nadev
zavijemo v pooljano alu folijo in ga dodamo v ponev pol ure pred koncem peke piščanca. Dno pekača
potresemo z narezano čebulo, korenjem in jabolkom, dolijemo belo vino in cca pol litra vode. Nadevanega piščanca položimo v pekač s hrbtno stranjo navzdol. Postavimo ga v pečico, segreto na 185
stopinj C. Piščanca pečemo 1 uro in pol in po potrebi dolivamo tekočino. Pečenemu piščancu odstranimo
nadev in ga razrežemo. Ponudimo z nadevom, kot prilogo. Nadev in meso lahko po želji prelijemo s
sokom, ki je nastal pri peki.

DOMAČA KOKOŠJA JUHA Z AJDOVIMI ŽLIČNIKI
1 kg kokoši (hrbti, drobovina, tačke itd.)_ 2 l vode _ 100 g jušne zelenjave (korenček, korenina in
zelenje peteršilja, košček gomolja zelene, list zelja, ohrovta ali cvetače, košček pora, košček čebule)
1 paradižnik _ lovorjev list, luštrek, žafranika, majaron _ sol, nekaj zrn celega popra
Dele kokoši na hitro operemo in pristavimo v mrzli vodi. Zavre naj počasi. Sivkaste pene, to so izločene
mesne beljakovine, odstranimo in dodamo jušno zelenjavo, paradižnik,začimbe in zelišča. Kuhamo 2
do 2,5 ure, odvisno od trdote mesa. Posodo pokrijemo in pustimo vreti zelo počasi. Če med kuhanjem
izhlapi preveč tekočine, jo dolijemo. Vedno dolivamo vrelo vodo. Kuhana juha naj stoji 10 minut, da se
umiri in izčisti. Juho precedimo skozi gosto cedilo ali skozi krpo in ji odstranimo odvečno maščobo. Čisti
in precejeni juhi dodamo poljubne zakuhe, katere vedno skuhamo posebej, da z njimi ne pokvarimo
izgleda in okusa juhe. Lahko jo shranimo v hladilniku ,še za drugi dan.
Okus juhe ni odvisen le od mesa, ampak tudi od dodane zelenjave, ki mora biti v pravilnem razmerju.
Samo peteršilj, kot mislijo nekatere gospodinje, ni dovolj.
Zakuhe: Ajdovi žličniki s kašo
40g masla _ 1 jajce _ 100 g ajdove moke _ 2 jž (jušni žlici) kuhane ajdove kaše _ Sol
Maslo in rumenjak penasto umešamo. Iz beljakov in ščepca soli stepemo trd sneg ter ga skupaj z moko
in dobro osušeno kuhano ajdovo kašo narahlo primešamo penasto umešanemu maslu z rumenjakom in
solimo. Oblikujemo žličnike. Zakuhamo jih v vrelo slano vodo in jih na blagem ognju kuhamo približno 5
minut. Kuhane žličnike vložimo v vrelo kokošjo juho, potresemo s sesekljanim peteršiljem in ponudimo.
ali Zdrobovi žličniki
40 g masla _ 1 jajce _ 80 g pšeničnega zdroba _ 2 vejici sesekljanega peteršilja _ sol
Maslo penasto umešamo, dodamo jajce in primešamo zdrob s sesekljanim petršiljem in soljo. Dobro
premešamo, da dobimo homogeno maso. Oblikujemo žličnike, ki jih zakuhamo v vrelo slano vodo in
pokrite počasi kuhamo cca 20 minut. Kuhane žličnike vložimo v vrelo kokošjo juho in ponudimo.

PIŠČANČJI POPIET V SMETANOVI OMAKI
(Lahko imenujemo tudi piščančja roladica)
600 g piščančjega fileja _ 1 jajce _ 0,5 dl sladke smetane _ 100 g korenja _60 g kuhane sesekljane
špinače _ Muškatni orešček _ sol, česen
Piščančje fileje razploščimo, potolčemo in obrežemo v obliko pravokotnikov ter solimo. Obrezke sesekljamo, zmešamo z jajcem in sladko smetano, dodamo sesekljano in ožeto špinačo. Začinimo s soljo,
sesekljanim česnom in muškatnim oreščkom. Maso dobro premešamo. Z njo nadevamo pripravljene
pravokotnike. Po vrhu jih obložimo s tankimi rezinami kuhanega korenja. Pravokotnike zvijemo in jih
zavijemo v pomaščeno alu folijo in kuhamo v vreli vodi ali sopari 10 minut. Kuhanim odstranimo folijo in
jih narežemo. Podlijemo z omako in ponudimo s poljubno prilogo.
Smetanova omaka
3 dl svetle perutninske osnove – fond- lahko tudi kokošja juha _ 1 dl sladke smetane _ 1jž limoninega
soka _ Maslena kocka po potrebi _ Sol, mleti beli poper
Vrelemu z masleno kocko zgoščenemu fondu ali juhi prilijemo sladko smetano, omako prevremo, ji popravimo okus z limoninim sokom, soljo in poprom.

OCVRT PIŠČANEC – zares dober
8 piščančjih stegen _ cca 7 dl mleka _ sol _ moka, jajce, sveže drobtine _ olje in maslo za cvrtje _limona
Piščančjim stegnom s kostmi najprej odstranimo kožo in jih kuhamo v vrelem mleku (mleko solimo toliko, da bo piščanec pri kuhanju dovolj slan) približno 20 minut. (meso pri kosti ne sme biti krvavo)
Stegna odcedimo, osušimo, jih nekoliko ohladimo, povaljamo v moki, razžvrkljanih jajcih in svežih drobtinah. Stegna hrustljavo ocvremo v ponvi, v manjši količini olja z dodatkom masla. Najprej z ene, nato
še z druge strani.
Maščobo pred naslednjo uporabo vedno precedimo skozi gosto cedilo. Ocvrtega piščanca ponudimo s
poljubno prilogo in koščkom limone.
Sveže drobtine
En dan staremu belemu kruhu obrežemo skorjo in ga v multipraktiku zmeljemo v drobtine, namesto
kruha lahko uporabimo toast.

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

