
             Niemieckie śniadanie

Niemieckie śniadanie jest  obfite. Składa się 
z chleba lub bułeczek, smażonych lub gotowanych 
kiełbasek białych, frankfurterek lub parówek, sera,  
dżemu lub miodu oraz musli albo owsianki. 
Do tego kawa lub herbata, często ziołowa 
lub owocowa.

Nasza propozycja na śniadanie niemieckie to: 
Kiełbaski  frankfurterki 
                        Frankfurterki
Kiełbaski białe bawarskie 
                         Kiełbasa biała

Wakacyjne Śniadania 
Europy

            Francuskie śniadanie

Zazwyczaj na słodko. Najczęściej jest to kawa 
(czarna) i croissant albo bagietka z konfiturą,
mniej popularne są omlety z szynką lub kozim 
serem oraz tartines na ciepło i zimno z lekkim 
pasztetem lub kiełbaskami.
Śniadanie jest skromne, ale to dlatego, że zaraz 
o 12.00 wszyscy Francuzi pędzą na déjeuner, 
czyli obiad. 

Nasza propozycja na śniadanie francuskie  to :
Pasztecik z miodem 
                           Pasztet kremowy combi
Kiełbaski z serem   
                           Kiełbaski leszczyńskie

.

Od czasu do czasu lubimy spróbować czegoś nowego.  
Będąc na wakacjach próbujemy nowych potraw, nowych smaków, 
które później chcielibyśmy raz jeszcze odtworzyć we własnym domu.
Dziś propozycja europejskich śniadań , które można przygotować we własnej kuchni

  

                 Włoskie śniadanie

Włosi chętnie jedzą śniadanie poza domem, 
często w zaprzyjaźnionym, tym samym od lat barze. 
Klasyczne śniadanie to cappuccino lub caffè 
espresso i jeszcze ciepły rogal cornetto często 
pieczony na miejscu, w samym barze, czasem 
także sięgają po  kanapki na ciepło z mozzarellą 
i pomidorami, szynką lub kiełbasą podsuszaną.

Nasza propozycja na śniadanie włoskie  to :
Szynka włoska 
                        Solmas 50 FB
Kiełbasa podsuszana 
                         Krakowska Premium

               Polskie śniadanie

Z naszych obserwacji wynika, że Polacy 
na śniadanie najczęściej wybierają 
jajecznicę, parówki, tradycyjne kanapki 
z szynką, tosty i owsiankę.

Nasza propozycja na śniadanie polskie  to :
Parówki 
                        Parówki Premium
Szynka z wędzarni  
                          Solmas Szynka małopolska 

            Szwedzkie śniadanie

Tradycyjne szwedzkie śniadanie to przede 
wszystkim kanapki. Podobnie jak w Polsce 
dodatkami są zazwyczaj: wędlina, żółty ser, jajka, 
pomidory czy papryka, ale też pasty rybne i kawior. 
Do tego obowiązkowa kawa, zazwyczaj czarna. 
Oprócz kanapek popularne jest także musli 
i płatki śniadaniowe. 

Nasza propozycja na śniadanie szwedzkie  to :
Kiełbasa kanapkowa  
                        Szynkowa
Pasztecik z żurawiną 
                        Pasztet drobiowy 

               Angielskie śniadanie 
                      (English Breakfast) 

Angielskie śniadanie to bardzo sycący 
i kaloryczny zestaw: kiełbaski wieprzowe, 
fasola jasna w sosie pomidorowym,  jajka, 
chleb tostowy, pomidor, bekon, kaszanka 
(black pudding),  pieczarki,  a do tego 
sok owocowy lub kawa.

Nasza propozycja na angielskie śniadanie
to kaszanka i bekon:
Black Pudding 
                       Kaszanka wiejska
 Bekon  
                       Solmas 100 FB  

Podróże 
ze

smakiem

. . . b y k r e o w a c s m a k
.

 www.maspol.com.pl 

 



Podróże 
z

MAS-pro
w Wielkiej Brytanii

 www.maspol.com.pl 

 

Krótkiego wywiadu na temat polskich smaków w Anglii
udzielił Krzysztofowi Suchodolskiemu
właściciel firmy SIDOR MEAT  pan Damian Sidor.

Jaki jest typowe angielskie danie, w którym występują wędliny?
English Breakfast - Anglicy zaczynają od niego dzień  czyli  bekon , jajka, 
fasolka w pomidorowym sosie, kiełbaska i tost.
Jakie są tradycyjne wędliny angielskie?
Anglicy praktycznie nie mają wędlin.  Z niewielkiej grupy asortymentów 
najbardziej popularne są: HAM ( duża szynka), rouste chicken i bekon.
Skąd pomysł na polskie smaki w Anglii?
Ponieważ w Anglii mieszka i pracuje wielu naszych rodaków, chciałem 
im dać odrobinę Polski, produkty świeże i takie jak w kraju.
Jakie polskie wyroby cieszą się największym zainteresowaniem?
Lada produktów dostępnych dla naszych klientów praktycznie 
nie różni się od lady w Polsce.
Czy tylko Polacy kupują taki asortyment?
Nie, także Anglicy, Rosjanie, Bułgarzy, Ukraińcy.
Czy tylko polskie sklepy je oferują?
Obecnie coraz większa ilość naszych "polskich" wędlin jest dostępna 
w angielskich supermarketach.
Dlaczego MAS-pro?
Dzięki wyjątkowym smakom przypraw, które MAS-POL dostarcza 
do mojego zakładu jestem wstanie dać swoim klientom odrobinę 
"Polski" -smaku, który pamiętają. Dzięki fachowej obsłudze i wsparciu 
technologicznym jestem w stanie dostosować mój produkt do realiów 
rynku i sprostać wymaganiom klienta.
Jakie wyroby będą produkowane w Pana masarni?
Staram się dać klientom całą gamę produktów. Jednak produkty 
Premium, czyli szynki i schaby ze spiżarni, kiełbasy kruche i pieczone, 
mięsa pieczone i pasztety cieszą się największym zainteresowaniem.
Który z naszych wyrobów najbardziej przypadł Panu do gustu?
Kiełbasa Firmowa Krucha.
Jak widzi Pan przyszłość rynku polskich wyrobów w Anglii?
Top Secret :)
Dziękuję  bardzo. 

LADA NA WYSPACH
Wędliny w sklepie  firmowym SIDOR MEAT

SKLEP FIRMOWY SIDOR MEAT
Krzysztof  z przemiłą ekspedientką w sklepie firmowym.

Krzysztof  jest technologiem przetwórstwa 
mięsnego. Z MAS-POL Kielce 

związany od początku 2016 roku. 
Jest bardzo pogodnym człowiekiem 

łatwo nawiązującym kontakty. 
Pasjonat swojego zawodu, świetnie
znający się na produkcji wędlin. 

Lubi dobrą rockową muzykę 
i wędkowanie:) 

Czas wolny najchętniej 
spędza z rodziną.Krzysztof 

Suchodolski

Nasz nowy technolog

Coraz popularniejsze produkty                             zostały docenione 
także poza granicami naszego kraju. Wraz z naszym nowym 
technologiem Krzysztofem Suchodolskim pojechały do Wielkiej Brytanii,
 bo i tam jak się okazuje jest popyt na dobre polskie wyroby.

Polskie smaki na gościnnej angielskiej ziemi produkuje
masarnia SIDOR MEAT.

. . . b y k r e o w a c s m a k
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03/2016KWARTALNIK BRAN¯OWY

Udanych
wypraw
po nowe

smaki

Kielce: Jubileusz 410-lecia Cechu Rzeźników i Wędliniarzy  
Frankfurt nad Menem:  Międzynarodowe Targi 

Przetwórstwa Mięsnego – IFFA

Świętujemy

Tematy numeru:

WAKACYJNE
ŚNIADANIA

EUROPY

W WIELKIEJ
BRYTANII

Uczestniczyliśmy w obchodach 410-lecia Cechu Rzeźników i Wędliniarzy  
w Kielcach. Po raz kolejny miło nam było spotkać przedstawicieli branży
                             w tak odświętnych okolicznościach. 
                          

W poszukiwaniu nowości wyruszyliśmy na targi IFFA do Frankfurtu. Z podróży
wróciliśmy z głowami pełnymi innowacyjnych pomysłów, które wkrótce
Państwu przedstawimy.


