SPIS TREŚCI
1. WSTĘP - O PROJEKCIE__________________________________ 4
2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA SIĘ SENIORÓW______ 6
2.1 Podstawowe zalecenia dietetyczne w diecie Seniora_____________ 6
2.2 Piramida żywienia osób starszych__________________________ 8
3. FAKTY I MITY NA TEMAT MIĘSA DROBIOWEGO_____________ 10
4. DIETA I ZDROWIE______________________________________ 13
4.1 Prozdrowotne właściwości mięsa drobiowego___________________ 13
4.2 Dlaczego Senior powinien jeść drób ?_________________________ 13
4.3 Na co zwracać uwagę kupując mięso drobiowe?________________ 15
5. KĄCIK KULINARNY____________________________________ 18
5.1 Zastosowanie mięsa drobiowego__________________________ 19
5.2 Jak przyrządzić drób ?____________________________________ 20
5.3 Drób w kuchni Seniora – NAJLEPSZE PRZEPISY_______________ 21
6. O NAS – ZZR „Ojczyzna”________________________________ 26

SKŁAD I DRUK: INTER...TEST , 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go 6
tel.: +48 46 862 96 57, tel.: +48 46 862 83 64, e-mail: biuro@it3.pl, www.it3.pl

3

ISBN 978-83-952931-7-7

1. WSTĘP - O PROJEKCIE
Kampania „Promocja drobiu oraz obalenie mitów
związanych z drobiem wśród słuchaczy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku”
- została stworzona specjalnie z myślą o Seniorach. Jest to grupa społeczna, która w kampaniach informacyjno – promocyjnych bywa często pomijana.
Zjawisko to jest bardzo krzywdzące dla Seniorów. Stanowią oni bowiem
duży odsetek polskiego społeczeństwa, a ich decyzje zakupowe są równie ważne, co decyzje konsumentów w młodszym wieku. Wśród tej grupy szczególnie
aktywni są słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Najważniejszym założeniem kampanii i celem, który jej przyświeca jest popularyzacja polskiego mięsa drobiowego wśród seniorów, z mocnym wskazaniem
na słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Chcemy, aby nasi Seniorzy dzięki
prowadzonym przez nas działaniom uzyskali jak najwięcej rzetelnych informacji na
temat korzyści, jakie wynikają ze stosowania diety opartej na polskim mięsie drobiowym.
Dla osób w starszym wieku bardzo ważne jest, aby pokarmy, które spożywają były lekkostrawne. Organizm człowieka z wiekiem pracuje coraz wolniej
– zmniejsza się ilość wydzielanej śliny oraz soków trawiennych, perystaltyka jelit
słabnie. Ze względu na wiek pogarsza się również stan uzębienia. Produktem, który
jest odpowiedzią na specjalne potrzeby Seniorów jest drób - lekkostrawny, delikatny w smaku, a spośród innych mięs wyróżnia go drobna włóknistość – dzięki
czemu jest łatwy do pogryzienia i strawienia.
Mięso drobiowe jest jednym z najchętniej wybieranych rodzajów mięs przez
Polaków. Jego popularność z roku na rok rośnie. Dzieje się tak głównie za sprawą
jego walorów odżywczych i smakowych, łatwej dostępności oraz konkurencyjnej
ceny. Niestety w świadomości wielu konsumentów nadal funkcjonują obiegowe
opinie o powszechnym stosowaniu antybiotyków oraz stymulatorów wzrostu podczas hodowli drobiu. Pojawiają się głosy, że spożywanie tego mięsa jest niezdrowe,
może wywoływać alergie, a nawet wpływać na gospodarkę hormonalną organizmu.
Wiele osób usuwa drób ze swojej diety, argumentując swoją decyzję zasłyszanymi
u niesprawdzonych źródeł pogłoskami.
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Do najczęściej powtarzanych mitów należą te o zawartości antybiotyków i
hormonów wzrostu w mięsie drobiowym oraz negatywny wpływ paszy z zawartością GMO na jakość mięsa. Dzięki działaniom wpisanym w kampanię „Promocja
drobiu oraz obalenie mitów związanych z drobiem wśród słuchaczy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku” liczymy na to, że właściwie wyedukowani Seniorzy będą bez żadnych wątpliwości sięgali po polskie mięso drobiowe podczas swoich codziennych
zakupów. Będą pewni, że dokonują właściwego wyboru, w pełni bezpiecznego dla
swojego zdrowia, a wręcz zalecanego przez dietetyków i lekarzy.

Liczymy, że dzięki przekazaniu w fachowy i przystępny sposób informacji na temat prozdrowotnych właściwości polskiego drobiu, Seniorzy
będą chętniej i częściej włączać go do swojej diety.
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2. ZASADY PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA SIĘ SENIORÓW
2.1 Podstawowe zalecenia dietetyczne w diecie Seniora
Nie od dziś wiadomo, że dieta to jeden z kluczowych czynników dla
zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, szczególnie u osób starszych. Ze
względu na potrzeby żywieniowe, pewne ograniczenia w spożywaniu posiłków, a
także choroby przewlekłe typowe dla wieku podeszłego, dieta Seniorów jest dość
specyficzna. Z biegiem lat organizm pracuje coraz wolniej, a niekorzystne zmiany nie omijają układu pokarmowego. Zmniejsza się ilość soków trawiennych, więc
trudniej jest trawić pokarm, słabnie perystaltyka jelit, przez co składniki odżywcze
są gorzej przyswajane. Jeśli więc dieta nie będzie dostosowana do nowych warunków, związanych z wiekiem, istnieje niebezpieczeństwo dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz ogólne pogorszenie samopoczucia. Często „chudy
portfel” Seniorów powoduje, że w ich diecie brakuje pełnowartościowego białka.
Osoby starsze, zwłaszcza cierpiące na choroby przewlekłe zazwyczaj rzadko robią zakupy i wybierają wtedy produkty z długim terminem ważności, rezygnując
przy tym ze świeżych produktów, które mogą się szybko psuć. Również zaburzenia
smaku i powonienia, a także brak apetytu, powodują, że Seniorzy nie przykładają
należytej wagi do swojej diety. Nieodpowiednie odżywianie może być też spowodowane problemami stomatologicznym – przez braki w uzębieniu Seniorzy spożywają mało owoców i warzyw oraz pieczywa pełnoziarnistego, czyli produktów
bogatych w błonnik. Z tych właśnie przyczyn osoby starsze często cierpią na nadwagę lub wychudzenie oraz towarzyszące tym stanom niedobory składników odżywczych. Aby tego uniknąć Seniorzy powinni starannie dbać o swoją dietę, która
musi uwzględniać indywidualne potrzeby i zalecenia dietetyczne.
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Dla zachowania zdrowia oraz dobrego samopoczucia każdy Senior
powinien przestrzegać następujących zasad odżywiania się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Należy spożywać 4 – 5 niewielkich posiłków dziennie w regularnych
odstępach czasu,
Posiłki powinny być przygotowywane ze świeżych produktów i przynajmniej
jeden posiłek w ciągu dnia powinien być ciepły,
Należy pić dużo płynów, przynajmniej 2 litry, a w trakcie
upałów nawet 3 litry,
Należy zadbać o obecność w diecie owoców i warzyw, które można
spożywać pod różnymi postaciami, np. rozdrabniać, gotować na parze,
przecierać lub przygotować soki,
Należy zadbać o spożywanie produktów bogatych w błonnik,
np. pełnoziarniste pieczywo, kasze,
Wskazane jest włączenie do diety drobiu, ryb, olejów roślinnych, które są
źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
Powinno się ograniczyć spożywanie soli, która niekorzystnie wpływa na
ciśnienie tętnicze. Ograniczając sól, potrawy można doprawiać ziołami i suszonymi warzywami,
Warto ograniczyć spożywanie tłustych mięs i wędlin,
Należy zadbać o obecność w diecie produktów zawierających wapń, np.
mleko, kefir, jogurt naturalny
Osoby mające problemy stomatologiczne powinny spożywać posiłki
rozdrobnione, półpłynne lub płynne.

CODZIENNE WYBORY
- dotyczące żywienia mają istotny
wpływ na tempo i przebieg starzenia się. Posiadając dostęp do
wiedzy, jak dbać o zdrowie i dobrą
kondycję oraz stosując się do powyższych zaleceń można opóźnić
nieodwracalny proces starzenia
i sprawić by przebiegał
harmonijnie.
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2.2 Piramida żywienia osób starszych
Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
dla Osób w Wieku Starszym została opracowana w 2018 roku przez Instytut Żywności i Żywienia jest odpowiednią na zwiększający się odsetek osób starszych w społeczeństwie. Seniorzy mają nieco inne potrzeby żywieniowe niż osoby
młodsze i dzieci. Zawarte w piramidzie zalecenia skierowane są do osób w wieku
starszym. Jednakże osoby ze stwierdzonymi przewlekłymi chorobami (np. cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza) wymagają zmodyfikowanej diety wprowadzanej w
porozumieniu z lekarzem oraz dietetykiem. Piramida jest graficznym opisem zalecanych proporcji niezbędnych w codziennej diecie grup produktów spożywczych.
U podstawy znajduje się pożywienie, którego ilość i częstość spożywania powinna być największa. Im wyższe piętra piramidy, tym mniejsze zapotrzebowanie na
składniki na nich zawarte. Jest ona przedstawiona niezwykle prosto i krótko, dając
ogólny obraz kompleksowego żywienia
mającego umożliwić aktywne
i zdrowe starzenie się.
Podstawę
Piramidy Żywieniowej
i Aktywności Fizycznej
dla Osób w Wieku Starszym
stanowią zalecenia związane z
aktywnością fizyczną, gdyż jest
ona niezbędna w profilaktyce takich chorób, jak cukrzyca
typu II, otyłość, osteoporoza,
czy choroby sercowo-naczyniowe. Dodatkowo wraz z wiekiem
zmniejsza się masa tkanki mięśniowej, a zwiększa tkanki tłuszczowej, czego konsekwencją
jest osłabienie siły mięśniowej
oraz spowolnienie przemiany
materii. Regularna aktywność fizyczna pozwoli na poprawienie
ogólnej sprawności fizycznej
oraz przemiany materii.
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Należy pamiętać o regularności posiłków i piciu co najmniej 2 l płynów
dziennie. Nawadnianie organizmu jest szczególnie istotne ze względu na szczególne narażanie osób w podeszłym wieku na odwodnienie. Spożywane posiłki
powinny być niewielkie objętościowo, świeże i urozmaicone. Odstęp między przyjmowaniem pokarmów powinien być regularny, a ich sugerowana liczba powinna
wynosić od 4 do 5. Osoby mające problem z gryzieniem lub połykaniem mogą
przyjmować posiłki półpłynne lub płynne. Niezwykle istotne w diecie są warzywa i
owoce, które powinny stanowić połowę całego spożywanego pokarmu. Aby uniknąć kłopotów z gryzieniem czy przeżuwaniem, można spożywać je także w formie
rozdrobnionej lub przetartej. Według piramidy żywienia nie należy zapominać o
produktach zbożowych, zwłaszcza pełnoziarnistych. W codziennej diecie ważne
są także produkty mleczne, przede wszystkim fermentowane, np. jogurty i kefiry.
Jako źródła białka rekomendowane są chude mięso drobiowe, ryby, jaja i nasiona
roślin strączkowych.

9

3. FAKTY I MITY NA TEMAT
MIĘSA DROBIOWEGO
W ciągu kilku ostatnich lat wzrosło spożycie mięsa drobiowego,
a wraz z nim wzrosła liczba mitów na temat tego mięsa. Mimo, że Polska jest
największym producentem drobiu w Unii Europejskiej, a polskie kurczaki
są cenione na całym świecie ze względu na dobrą jakość i przystępną cenę,
wielu z nas uwierzyło w niestworzone historie dotyczące szkodliwości mięsa
drobiowego. Do konsumentów docierają sprzeczne informacje – z jednej strony zachwalane są właściwości zdrowotne drobiu – z drugiej zaś informuje się
o ukrytych w mięsie antybiotykach, hormonach wzrostu, czy GMO. Z tych powodów wielu konsumentów boi się sięgać po mięso drobiowe. Ale czy należy
bać się drobiu? A może to właśnie mięso drobiowe jest najzdrowsze? Poniżej
konfrontujemy najbardziej powszechne mity z rzeczywistością.

MIT -

Wszystkim kurczakom podawane są antybiotyki – to MIT – w Polsce obowiązuje zakaz podawania antybiotyków, z wyjątkiem sytuacji, gdy w stadzie wystąpi choroba. Wówczas leczenie przeprowadza się pod kontrolą
lekarza weterynarii, a ptactwo, któremu podawano leki przechodzi przed
ubojem okres karencji. Polscy hodowcy drobiu, będący w czołówce europejskiej produkcji, stosując niedozwolone substancje, musieliby liczyć się
z bardzo wysokimi karami za wykrycie środków farmakologicznych w mięsie pochodzącym ze swoich hodowli, więc zwyczajnie im się to nie opłaca.
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MIT -

Kurczakom podawane są hormony wzrostu – MIT - powszechnie uważa
się, że podczas obecnego chowu drobiu szybki wzrost i duża masa ciała
kurcząt jest możliwa dzięki podawaniu im hormonów wzrostu. Tymczasem czynnikami, które wpływają na szybki wzrost drobiu, są geny oraz
odpowiednio zbilansowane pasze i optymalne warunki środowiska w hodowli. Hodowcy starają się pozyskać pisklęta odpowiednich ras, które
charakteryzują się dużą dynamiką przyrostu mięśni. Obecnie hodowany
drób to wyselekcjonowane rasy, które cechuje szybki przyrost masy mięśniowej. Ponadto w Polsce oraz całej Unii Europejskiej stosowanie hormonów wzrostu w procesie hodowli drobiu jest zakazane. Za złamanie
tego zakazu grożą bardzo wysokie kary.

MIT -

Kurczaki karmione są paszami z GMO – MIT - niektóre ptaki pochodzące
z polskich hodowli są żywione paszą zawierającą GMO. Już sama nazwa
GMO – wywołuje w konsumentach wiele negatywnych emocji i nie trudno jest ulec złudzeniu, że żywność modyfikowana genetycznie może być
niezdrowa lub szkodliwa dla zdrowia. Nie oznacza to jednak, że taki sposób ich żywienia powoduje, że ich mięso staje się samo w sobie żywnością modyfikowaną genetycznie, w pochodzącym od nich mięsie i jajach
nie znajdziemy śladu GMO. Dzieje się tak, ponieważ w organizmie ptaka
pokarm z obcym DNA zostaje strawiony za pomocą enzymów i nie ma
absolutnie żadnej możliwości, żeby wbudował się w struktury komórkowe konsumenta.

MIT -

Bezpieczniej jest kupować drób prosto od rolnika – MIT - prawdą jest,
że drób hodowany w warunkach przemysłowych podlega ścisłej kontroli
(regulowane są wymagania odnośnie światła, paszy, miejsca). Ustalone
są normy, dzięki którym drób może bezpiecznie wzrastać. Najlepiej kupować mięso oznaczone certyfikatami. Zwykle certyfikatami jakości oznaczone są tylko piersi z kurczaka, jednak kupując udka, czy skrzydełka od
tego samego producenta, mamy identyczną gwarancję jakości. Powyższe wytyczne gwarantują nam jego jakość i świeżość, których brak w
przypadku zakupu mięsa u nieznanego sprzedawcy.

FAKT -

Mięso z kurczaka jest wartościowym składnikiem diety – PRAWDA - drób
to skarbnica pełnowartościowego, łatwoprzyswajalnego białka, zawiera
niewiele tłuszczu oraz dużą porcję witamin i składników mineralnych.
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Fakty i mity na temat mięsa drobiowego
FAKT -

Mięso drobiowe jest dobre dla chorych – PRAWDA – jego głównymi atutami są lekkostrawność, niska zawartość tłuszczu i wysoka zawartość
białka. Ma szerokie zastosowanie w dietoterapii – stosuje się je w przypadku chorób przewlekłych układu pokarmowego, układu krążenia, otyłości, cukrzycy i wielu innych.

Chcemy, aby dzięki naszym działaniom, konsumenci dowiedzieli się, że
polscy hodowcy to światowa czołówka produkcji mięsa drobiowego i największy
producent drobiu w Unii Europejskiej. Zamierzamy informować konsumentów, że
polskie mięso drobiowe jest poddawane licznym kontrolom oraz, że każdy etap
jego produkcji jest ściśle monitorowany i sprawdzany przez urzędy państwowe,
z czego wynika jego wysoka jakość, doceniana na całym świecie.
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4. DIETA I ZDROWIE
4.1 Prozdrowotne właściwości mięsa drobiowego
W polskim społeczeństwie wzrasta świadomość dotycząca problematyki związanej z odżywianiem i zdrowiem. Badania dowodzą, że istnieje zależność
między sposobem odżywiania i stylem życia. Odpowiednia dieta może zapobiegać
chorobom cywilizacyjnym, np. cukrzycy, nadciśnieniu, czy otyłości. Istotnym elementem diety jest mięso drobiowe, które jest zalecane przez dietetyków. Wynika
to przede wszystkim z jego wartości odżywczej, niskiej zawartości tłuszczów oraz
walorów smakowych. Dostarcza też duże ilości białka, witamin z grupy B oraz minerałów: cynku, selenu, magnezu, żelaza, fosforu i potasu. Tych składników organizm człowieka nie jest w stanie wyprodukować samodzielnie, a są one niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania, dlatego muszą być dostarczane z pożywieniem.
Mięso drobiowe charakteryzuje się niską kalorycznością, jest lekkostrawne, soczyste, kruche i miękkie. Struktura tkanek jest delikatna i równomiernie przesycona
tkanką tłuszczową. Tłuszcz kumuluje się pod skórą, co ułatwia jego oddzielenie.
Walory odżywcze, dietetyczne i kulinarne mięsa drobiowego uzupełniane są wartościami sensorycznymi oraz korzyściami finansowymi. Świeże mięso z kurczaka
często dostępne jest w postaci wyrobów gotowych i nie wymaga pracochłonnych
czynności przed obróbką kulinarną. W dodatku, drób należy do tanich rodzajów
mięs, więc jego zakup jest rozwiązaniem ekonomicznym.

4.2 Dlaczego Senior powinien jeść drób ?

Dieta osób starszych powinna obejmować szeroką gamę składników odżywczych, dobranych pod względem kaloryczności do wieku i aktywności fizycznej. Z
biegiem lat praca organizmu człowieka zwalnia. Zmniejsza się ilość wydzielanych
soków trawiennych, więc trudniej jest trawić pokarm, następuje pogorszenie pracy
jelit, przez co pożywienie jest gorzej przyswajalne.
Postępujące zaburzenia zmysłu smaku i powonienia i częsty brak apetytu
powodują, że Seniorzy nie przywiązują odpowiedniej wagi do jedzenia.
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Jednym z produktów, który odpowiada na zaspokojenie potrzeb
żywieniowych osób starszych jest - polecane przez dietetyków - mięso drobiowe.
Drób jako mięso lekkostrawne i chude, doskonale nadaje się dla każdego.
Jest źródłem cennego wysokowartościowego białka oraz kompletu niezbędnych
aminokwasów. Jego spożywanie dostarcza także wielu witamin oraz składników
mineralnych. W mięsie drobiowym znaleźć można komplet witamin: przeciwutleniacze - A, E, C, witaminy z grupy B, które odpowiadają za metabolizm komórkowy
i poprawiają przemianę materii oraz witaminę PP, która odpowiada min. za prawidłowy poziom glukozy we krwi. Na stan skóry i paznokci oraz podniesienie odporności zbawiennie wpływają żelazo oraz cynk, które także można znaleźć w mięsie
drobiowym.
Mięso drobiowe powinno być obecne w codziennej diecie Seniorów. Jest
ono znakomitą bazą do przyrządzenia zarówno kanapek, jak i urozmaiconych dań
inspirowanych kuchniami całego świata. Jego uniwersalny smak pozwala na podanie go praktycznie w każdej postaci na zimno, ciepło, na słodko lub ostro. Dieta
wzbogacona o produkty drobiowe daje szeroki wachlarz możliwości kulinarnych i z
pewnością spełni oczekiwania najbardziej wymagających osób.
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4.3 Na co zwracać uwagę kupując mięso drobiowe?
Polacy bardzo często kupują mięso drobiowe. Jego wybór w sklepach jest
bardzo duży i wydaje się, że że jego poszczególne typy różnią się jedynie ceną.
Jak więc kupić dobry drób?
Oto kilka wskazówek:
•
•
•
•
•
•

należy kupować mięso chłodzone i pakowane próżniowo lub umieszczone
na tackach,
należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone, dostęp powietrza może
spowodować zepsucie się mięsa,
w supermarketach należy zwrócić uwagę na czystość lodówek, w których
mięso jest przechowywane,
nie należy kupować mięsa na bazarach, na których panują złe warunki sanitarne,
wybierając mięso drobiowe trzeba zwrócić uwagę na jego kolor, zapach, konsystencję i strukturę. Świeże mięso ma kolor bladoróżowy lub lekko czerwony.
Powierzchnia powinna być jędrna, gładka, sucha i matowa,
sprawdzajmy pochodzenie mięsa

Polscy producenci i przetwórcy drobiu od lat dostarczają konsumentom
produkty charakteryzujące się najwyższą jakością, wyjątkowym smakiem oraz
bezpieczeństwem dla zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ muszą oni spełnić szereg
niezwykle restrykcyjnych wymagań na każdym etapie produkcji - nie zapominając
o tym, że na początku tego łańcucha znajduje się organizm żywy, który odczuwa
głód, strach i szereg innych „typowo ludzkich” uczuć. Dlatego dbałość o zachowanie wysokiego poziomu dobrostanu w hodowli prowadzi bezpośrednio do uzyskania smacznego i bezpiecznego produktu.
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Dobrostan można określić jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego
zwierzęcia, osiągany w równowadze ze środowiskiem, a ogólnym
wyznacznikiem dobrostanu zwierząt jest pięć rodzajów wolności, takich jak:

1. Wolność od głodu i pragnienia, możliwa dzięki zapewnieniu zwierzętom
dostępu do świeżej wody pitnej i pokarmów.

2. Wolność od dyskomfortu, realizowana poprzez zapewnienie im schronienia
i miejsc do odpoczynku.

3. Wolność od bólu, urazów i chorób dzięki licznym kontrolom weterynaryjnym,
szybkiemu diagnozowaniu schorzeń i leczeniu.

4. Wolność od strachu i stresu, osiąganemu poprzez zapewnienie właściwej
opieki i odpowiedniego traktowania zwierząt hodowlanych.

5. Wolność wyrażania naturalnych (normalnych dla gatunku) zachowań,
poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni i towarzystwa zwierząt tego
samego gatunku.
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Dobrostan to nie tylko komfort fizyczny i biologiczny, ale również równowaga emocjonalna zwierząt. Dotyczy on wszystkich funkcji organizmu - począwszy
od reakcji psychicznych, emocji i uczuć, aż po zjawiska zachodzące w zwierzęcych organizmach na poziomie komórkowym. W Polsce dobrostan zwierząt, na
każdym etapie produkcji, jest regulowany przepisami prawa, zarówno polskiego,
jak i Unijnego, a jego przestrzeganie jest kontrolowane przez Polską Inspekcję
Weterynaryjną. Zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt jest niezwykle istotne dla hodowców również ze względów ekonomicznych. Zdrowe i
szczęśliwe kurczaki jedzą więcej, co sprawia, że szybciej przybierają na wadze, a
im są zdrowsze, tym niższe koszty związane z leczeniem i stratami w stadzie poniesie hodowca. Taki stan rzeczy pozytywnie wpływa na finalną jakość produktu.
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5.KĄCIK
KULINARNY
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5.1 Zastosowanie mięsa drobiowego
Istotne znaczenie dla osób starszych ma min. wybór obróbki technologicznej w przygotowaniu potraw. Przy obniżonym poziomie wydzielania enzymów trawiennych, proces ten przebiega sprawniej, gdy spożywa się produkty gotowane
w wodzie i na parze, a także pieczone bez tłuszczu w folii lub pergaminie. Osoby
starsze częściej narażone są na infekcje pokarmowe, wynikające ze spożywania
nieodpowiednio przygotowanej oraz przechowywanej żywności. Aby tego uniknąć, dieta powinna być układana starannie i musi uwzględniać indywidualne potrzeby oraz zalecenia dietetyczne lekarza, np. przy cukrzycy czy nadciśnieniu.

1. GOTOWANIE W WODZIE
– można mu poddawać każdy rodzaj mięsa drobiowego. W tym przypadku należy
pamiętać, iż sposób gotowania zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Jeśli
mamy uzyskać smaczne i soczyste mięso trzeba je włożyć do wrzątku. Jeśli mięso
ma oddać smak, należy je włożyć do zimnej wody.

2. GOTOWANIE NA PARZE
– dzięki temu, że przyrządzane mięso drobiowe nie styka się bezpośrednio z
wodą, nie dochodzi do wypłukania z niego składników odżywczych. Mięso nie
traci naturalnego aromatu, a jego smak jest intensywniejszy niż gotowanego w
wodzie.

3. PIECZENIE W FOLII LUB PERGAMINIE
– potrawy z mięsa drobiowego przyrządzone w ten sposób są smaczne, aromatyczne, soczyste i zdrowe. Pieczenie w folii przypomina duszenie we własnym
sosie, bo mięso owinięte folią piecze się bez dodatku wody i z minimalną ilością
tłuszczu. Dzięki temu potrawa nie traci wartości odżywczych i ma mniej kalorii.

19

5.2 Jak przyrządzić drób ?
Mięso drobiowe jest niezwykle popularne w kuchni polskiej. Jest tanie, łatwe w przygotowaniu i smaczne. Jak prawidłowo obchodzić się z mięsem, żeby
przygotować z niego bezpieczny i zdrowy posiłek? Poniżej przedstawiamy kilka
wskazówek, jak krok po kroku przyrządzić drób ?

•
•
•
•
•
•
•

Zawsze kupuj mięso w sprawdzonych sklepach. Źle przechowywane
może być skażone bakteriami.
Surowe mięso wybieraj zawsze na końcu zakupów, tuż przed podejściem
do kasy.
Wybierając mięso drobiowe zwracaj uwagę na jego kolor, zapach,
konsystencję i strukturę. Świeże mięso ma kolor bladoróżowy lub lekko
czerwony. Powierzchnia powinna być jędrna, gładka, sucha i matowa.
Zawsze sprawdzaj termin ważności podany na opakowaniu przez
producenta, będziesz mieć pewność, że kurczak jest świeży.
Do krojenia mięsa zawsze używaj osobnej deski.
Nie przechowuj w lodówce surowego mięsa dłużej niż 2 dni.
Zawsze pamiętaj o umyciu rąk po zakończeniu obróbki surowego
mięsa.
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5.3 Drób w kuchni Seniora – najlepsze przepisy

1. PULPETY Z MIĘSA DROBIOWEGO W SOSIE KOPERKOWYM

SKŁADNIKI NA PULPETY:
• 500 g zmielonego mięsa drobiowego,
• 1 jajko,
• 1 – 2 łyżki bułki tartej,
• sól, pieprz, papryka słodka, czosnek

SKŁADNIKI NA SOS KOPERKOWY:
• 750 ml bulionu warzywnego
• 1 – 2 marchewki
(w zależności od wielkości),
• 125 g śmietanki 30%,
• łyżka mąki,
• pół pęczka koperku,

WYKONANIE:
Do garnka należy wlać bulion. Obrane i pokrojone marchewki należy wrzucić do
bulionu i zagotować. Do zmielonego mięsa drobiowego dodać jajko, bułkę tartą
oraz przyprawy. Dokładnie wymieszać na jednolitą masę. Z przygotowanej masy
formować kulki i wrzucać na gotujący się bulion. Gotować na wolnym ogniu ok. 10
minut. Do miseczki wlać śmietankę, dodać mąkę, dokładnie wymieszać, tak aby
nie było grudek, po czym wlać do garnka z pulpetami. Należy ostrożnie zamieszać
zawartość garnka, a następnie dodać posiekany koperek. Gotowe pulpety można
podawać z ziemniakami, różnymi kaszami lub makaronem.
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2. FILET Z KURCZAKA GOTOWANY NA PARZE

SKŁADNIKI:
•
4 pojedyncze filety z kurczaka,
•
1/2 pęczka natki pietruszki,
•
1/4 łyżeczki suszonego rozmarynu,
•
1/4 łyżeczki ziół prowansalskich,
•
1 łyżeczka suszonych warzyw,
•
3 łyżki oliwy,
•
sól, pieprz do smaku.

WYKONANIE:
Filety obrać z błonek. Natkę pietruszki drobno posiekać i wymieszać z oliwą i pozostałymi ziołami oraz przyprawami. Do tak przygotowanej marynaty włożyć filety i
wymieszać, tak aby filety były dokładnie okryte marynatą. Odstawić do lodówki na
2- 3 godziny, aby mięso przeszło marynatą. Następnie filety przełożyć do garnka do
gotowania na parze lub parowaru. Parować ok. 40-45 minut. Podawać z ulubionymi
dodatkami.
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3. UDKA PIECZONE W FOLII

SKŁADNIKI:
•
4 duże lub 6 małych udek z kurczaka,
•
1/4 łyżeczki papryki słodkiej,
•
1/4 łyżeczki  papryki ostrej,
•
1/4 łyżeczki czosnku,
•
sól, pieprz.

WYKONANIE:
Udka oczyścić. Wszystkie przyprawy wsypać do miseczki i dokładnie wymieszać.
Każdą część kurczaka dokładnie natrzeć przygotowaną mieszanką przypraw.
Udka przełożyć do folii i odstawić do lodówki na 2 – 3 godziny. Piekarnik nagrzać
do temperatury 180°C. Folię z kurczakiem przełożyć na blaszkę, zrobić w niej
kilka małych dziurek np. patyczkiem do szaszłyków, aby mogła uchodzić para.
Udka kurczaka włożyć do nagrzanego piekarnika i piec przez około 60 minut.
Jeśli udka mają mieć bardziej podpieczoną i chrupiącą skórkę należy po około 50
minutach rozciąć folię, rozchylić i w ten sposób dopiec udka.
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4.GRILLOWANA PIERŚ Z KURCZAKA W MAŚLE ORZECHOWYM

SKŁADNIKI:
• 4 łyżki sosu sojowego jasnego,
• 2 łyżki masła orzechowego,
• 1 łyżka soku z cytryny,
• 3 ząbki czosnku,
• 1 łyżka miodu,

WYKONANIE:
Filety z kurczaka umyć, oczyścić z błonek i lekko naciąć z dwóch stron.
Do miski przełożyć sos sojowy, masło orzechowe 100%, miód, sok z cytryny, drobno
pokrojony czosnek, wymieszać. Do tak przygotowanej marynaty przełożyć fileta z
kurczaka, dokładnie wymieszać i wstawić do lodówki na 30 minut. Po tym czasie
upiec mięso na rozgrzanym grillu ok. 15 minut, obracając mięso w czasie pieczenia.
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5.MAKARON Z KURCZAKIEM W SOSIE SZPINAKOWYM

SKŁADNIKI:
• podwójny filet z kurczaka,
• 100 g świeżego szpinaku,
• 2 ząbki czosnku,
• 300 ml śmietany 30%,
• 2 łyżki oleju,
• sól, pieprz,
• 200 g makaronu wstążki,

WYKONANIE:
Makaron ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Na patelni rozgrzać olej, dodać pokrojony w kostkę filet z kurczaka, doprawić
solą, pieprzem, podsmażyć do zarumienienia. Do podsmażonego mięsa dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek, wymieszać. Następnie przełożyć na patelnię
szpinak i podsmażyć przez kilka minut, aż szpinak zmniejszy objętość. Wlać na patelnię śmietanę, wymieszać i podgrzewać do zagotowania śmietany i zgęstnienia
sosu ( jeżeli jest taka potrzeba, doprawić sos solą i pieprzem). Do sosu przełożyć
ugotowany makaron, wymieszać i podawać.
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6. O NAS - ZZR „Ojczyzna”

Związek Zawodowy Rolników
„Ojczyzna” został założony w dniu 1 lutego 2001 roku w Krasnymstawie przez
grupę rolników pochodzących głównie
z terenów województwa lubelskiego.
Do celów statutowych Związku należy obrona rolników przed organami
władzy państwowej i reprezentowanie
interesów wsi podczas tworzenia prawa. Związek jest patriotyczną
i pro-społeczną organizacją zrzeszającą mieszkańców wsi, producentów
żywności i przedstawicieli wszystkich
branż związanych z biogospodarką.
Jego misją jest służba na rzecz ochrony interesów państwa polskiego,
polskiej wspólnoty narodowej,
a także poszanowania godności polskiego rolnictwa.

ZZR
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