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SMACZNE
PRODUKTY

Z GALICJI!
Krakowski Kredens to marka oferująca produkty Premium, tworzone
w nawiązaniu do tradycji kulinarnej
galicyjskiego mieszczaństwa z przełomu XIX i XX wieku. Smaczne produkty wysokiej jakości to domena
Krakowskiego Kredensu, w którym
dba się o każdy aspekt oferowanych
produktów, od składu, przez opakowanie, aż po wystrój sklepów oraz
miłą i wykwalifikowaną obsługę. Tak
powstają produkty przypominające
dawnych smaków czar.

KARCZEK
PORUCZNIKA
Formowany ręc
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100 g zrobione
ze 110 g mięsa
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WĘDZONE

SPECJAŁY
Wędliny przygotowywane w dużej mierze w sposób tradycyjny, z użyciem naturalnych przypraw, wędzone na żywym ogniu, stanowią niezwykle łakomy kąsek.
Wędzonki, dzięki procesowi wędzenia zyskują złocistobrązową barwę
oraz niezwykle aromatyczny smak
i zapach. Uzyskany metodami naturalnymi aromat wędzonki nie
ma sobie równych. Aromaty dymu
wędzarniczego stosowane w wędlinach wędzonych w atmosach nie
zastąpią dymu pachnącego olchą
czy bukiem. Smaku dobrej wędliny

nie odnajdziemy także tam, gdzie
natkniemy się na glutaminian monosodowy czy wypełniacze. Przede
wszystkim dlatego, że, po pierwsze
zostanie zniekształcony smak wędzonej tradycyjnie wędzonki, po
drugie taka wędlina będzie miała
mało mięsa. Wędliny wysokiej jakości przygotowywane są z minimum
105 g mięsa na 100 g produktu.

Szynka sztabowa,
ze 130 g mięsa na
100 g produktu
Bekon
Kawaleryjski,
ze 120 g mięsa na
100 g produktu
Karczek
porucznika,
ze 110 g mięsa na
100 g produktu
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TRADYCYJNY
SMAK

WĘDLIN
Przygotowywane w sposób tradycyjny wędliny znajdą uznanie szczególnie w oczach
tych, którym zależy na wysokiej jakości spożywanych produktów. Głównym składnikiem
takiego produktu będzie mięso, a spojrzenie
na etykietę nie będzie wymagało powtórki
z dawno zapomnianych lekcji chemii. Dobrej
jakości wędlina nie powinna zawierać substancji dodatkowych, jej barwa nie powinna
powstać za sprawą sztucznych barwników,
a smak wynikać z dodatku wspomnianego
już glutaminianu. Warto spojrzeć na skład
wędliny zanim zdecydujemy się na konkretny produkt. W dobrych sklepach tego typu
informacje odnajdziemy w ladzie chłodniczej
przy wywieszkach cenowych.

Czy wiesz że...
na prośbę klienta sprzedawca ma
obowiązek przedstawienia etykiety oraz udzielenia szczegółowych
informacji o każdym produkcie.
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Szynka Sztabowa
bez glutaminianu monosodowego, bez fosforanów. Formowana
ręcznie i wędzona na żywym
ogniu z dodatkiem naturalnych
przypraw i z ozdobnym liściem
laurowym.

SZYNKA
SZTABOWA

DOBRE BO

SWOJSKIE
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Kiełbasy: pieczone, wędzone, suszone, parzone – bez znaczenia. Wszystkie są pyszne. Wystarczy odrobina musztardy bądź
ostrego chrzanu, by wydobyć głębię ich
smaku. Pachnące czosnkiem i kminkiem,
niezbyt słone, ale dobrze doprawione,
z wyczuwalnym smakiem zastosowanych
przypraw. Tak właśnie powinna smakować dobra wiejska kiełbasa. Nie jest kwestią przypadku, że naszą wiejską kiełbasę
ochrzciliśmy mianem Kiełbasy od wójta.
Wędzona na żywym ogniu, bez glutaminianu monosodowego czy konserwantów,
za to z czosnkiem i przyprawami, spokojnie zyskałaby uznanie nie tylko wójta czy
sołtysa, ale całej gminy! Kiełbasa od wójta
zawiera naturalne osłonki, które także są
cechą wyróżniającą kiełbas robionych tak
jak dawniej, według receptur przekazywa-

Czy wiesz że...
w kiełbasach podsuszanych ilość
mięsa, z którego powstaje wędlina
powinna być odpowiednio wyższa.
Nasze kabanosy czy kiełbasa krakowska powstają z minimum 190 g

nych z pokolenia na pokolenie.

mięsa na 100 g wyrobu.
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KISZKA
PIKNIKOWA
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Kiszka piknikowa
Zwyczajna kiszka piknikowa
w Krakowskim Kredensie jest
prawdziwym smakołykiem.
Dobrze wyprażona kasza jęczmienna oraz kunszt z jakim jest
przygotowywana sprawiają, że
kaszanka ma niebywale wyrazisty, lekko pikantny smak.

KASZANKA

Z JABŁKIEM
Składniki:
• kiszka piknikowa
• 1 duże jabłko
• oliwa z oliwek
• 2 średnie cebule
• 100 g twardego sera żółtego
• przyprawy (sól, pieprz,
majeranek, tymianek)

Przepis:
Jabłko obierz i pokrój w plasterki.
Podsmaż na oliwie z oliwek.
Natłuść naczynie żaroodporne i połóż
warstwę jabłek.
Cebulę obierz i pokrój w piórka. Usmaż,
doprawiając do smaku solą i pieprzem.
Następnie połóż na jabłkach, posyp
majerankiem i tymiankiem.
Z kaszanki usuń osłonkę i przesmaż
farsz na patelni. Przesmażoną kaszankę połóż na cebuli.
Ser żółty zetrzyj na tarce o grubych
oczkach i posyp nim zapiekankę.
Zapiekaj 20 minut w piekarniku nagrzanym do 200 st. C.
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NIEZŁY
PASZTET
Pasztety są idealne jako przystawka
do eleganckiej kolacji, jak również jako w ykwintny dodatek do pieczy wa.
Serwowane na zimno, z białym winem,
np. Angyal czy Tokajem, cieszą się nieustającym powodzeniem.
Tak samo jak inne produkty mięsne,
pasztety są tym lepsze, im więcej mięsa użyto do ich przygotowania. Pasztet
cielęco -wieprzow y z Krakowskiego
Kredensu zawiera 63% mięsa cielęcego
oraz 26% mięsa wieprzowego. Dzięki temu ma dość ścisłą, a jednocześnie smarowną konsystencję i delikatny smak
pieczonego mięsa cielęcego z dodatkiem
wieprzowiny, podkręcony zapachem gałki muszkatołowej.
Naturalnie, pasztety doskonale smakują
także z dodatkiem owoców i grzybów.
Pasztet z żurawiną czy Pasztet z borowikami to propozycja wprost dla koneserów dobrego smaku. Wykonane z mięsa
wieprzowego, które stanowi 76% wyrobu, bez konserwantów oraz glutaminianu sodu, oferują bogactwo smaku mięsa
oraz suszonych grzybów czy owoców.
Różnorodność smaków w naszej ofercie
sprawia, że każdy odnajdzie swój ulubiony produkt. Z dodatkami bądź bez,
z mięsa cielęcego, wieprzowego a nawet
z dziczyzny czy gęsiny. Smaki harmonijnie skomponowane i doprawione trafią
w gust nawet najbardziej wymagających.
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DO PASZTETU POLECAMY
Pasztet y w yśmienicie komponują się
z przetworami owocow ymi. Sprawdzi
się tutaj zarówno Żurawina, o w yrazistym, nieco kwaskowatym smaku, jak
też Borówka brusznica łącząca w jednym
słoiczku smak słodki i kwaśny. Nadadzą
pasztetowi zdecydowanego smaku, przy
czym nie zdominują całości, jeśli nie przesadzimy z ilością. W wersji niskosłodzonej
zawierają tylko 39 gramów cukru na 100
gramów produktu.
Jako dodatek do pasztetu polecamy także
gruszki w occie z pigwą. Delikatne gruszki
w aromatycznej zalewie korzennej z dodatkiem goździków i cynamonu przełamią
łagodny smak pasztetu. Pigwa natomiast
nada potrawie lekko winną nutę.

76%
m

Gruszki, żurawina czy borówka znakomicie
pasują także do wędlin, pieczonych mięs
oraz serów.

ięso
wieprzowe

tylko 39

g cukru

na 100 g produkt

u

Propozycja podania
Borówka brusznica razem
z pasztetem tworzą harmonię smaków.

- 100 g zrobiono z 60 g owoców -

WYŚMIENITE

SERY GÓRALSKIE
W Krakowskim Kredensie ukryto smaki, które przenoszą w czasy, gdy pikniki na
Plantach były niedzielną tradycją, w której uczestniczyli krakowscy mieszczanie
o wrażliwych podniebieniach i zamiłowaniu do wykwintnej kuchni.
Specjalnie wyselekcjonowane
i wytwarzane produkty, produkowane przez firmy, czerpiące to
co najlepsze z wieloletniego doświadczenia, to niepowtarzalna
okazja do skosztowania galicyjskich przysmaków.
W asortymencie, prócz szerokiego wyboru wędlin, znajdują
się między innymi smaczne sery i twarogi z najlepszego mleka.
Galicyjskich smakoszy zachwycą

Polecamy:
1. Ser kozi śmietankowy spod Pacanowa
2. Ser owczy
spod Fatry
3. Ser góralski
niewędzony
4. Ser góralski
wędzony
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szczególnie góralskie sery wędzone i niewędzone o zawartości
tłuszczu nieprzekraczającej 50
proc. Wyprodukowane z mleka
pasteryzowanego, a następnie
poddawane procesowi parzenia,
solenia, formowania w walec
i wędzenia. Sery góralskie świetnie nadają się na grilla. Najlepiej
smakują podane wraz z odrobiną
żurawiny, która dodaje zdecydowanego, słodkiego, a jednocześnie nieco kwaskowatego smaku.

Doskonała br yndza oraz ser y kozie czy owcze sprawdzą
się natomiast jako propozycja
na śniadanie bądź też lekka
przekąska, która z pewnością
przypadłaby do gustu nawet
najbardziej w ybrednych krakowskich mieszczan.
Zapraszamy do skosztowania
iście krakowskich smaków w tradycyjnej odsłonie.
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TRADYCYJNE

KONFITURY
Słodkie smaki mieszczańskich tradycji

Świadomy wybór przetworów owocowych nie
jest łatwy. Smaki lata zamknięte w pięknych
słoiczkach kuszą obietnicą słodyczy pysznych
owoców. Ale czy tylko owoców?
Konfitury powstają z połączenia owoców
z cukrem. Słodycz pochodzi więc nie tylko
z owoców ale także z dodanego cukru. Z tego
względu warto wybierać konfitury w wersji
niskosłodzonej, które zawierają mniej cukru
niż pozostałe tego typu produkty. Konfitury
niskosłodzone Krakowskiego Kredensu,
zawierają nie więcej niż 35 g cukru na
100 g produktu.

- w 100

g

Nie mniej ważna jest ilość owoców użyta do
przygotowania konfitury. W tym kontekście
należy zwracać uwagę na to, czy dany produkt
określony jest mianem „konfitury ekstra”.
Dopisek „ekstra”, wg przepisów prawa żywnościowego, jest równoznaczny z tym, że dana
konfitura powinna zawierać więcej owoców.
W Krakowskim Kredensie odnaleźć można szeroką ofertę zarówno konfitur ekstra, takich jak
konfitura z wiśni, powstała z 75 g owoców na
100 g produktu, jak też konfitur ekstra niskosłodzonych takich jak konfitura z rabarbaru,
konfitura z jagód, konfitura z truskawek, konfitura z malin czy konfitura z moreli.

konfitury morelowej jest: 75

g owoców oraz 35 g cukru

CZAS NA

PIEROGI
Wysoką jakość dań gotowych w Krakowskim
Kredensie gwarantują sprawdzone receptury
oraz najlepsze składniki z jakich przygotowywane są nasze wyroby. Robione ręcznie pierogi, bez glutaminianu sodu i bez konserwantów
są gwarancją doskonałego smaku.

Polecamy:
1. Pierogi z mięsem ręcznie robione
2. Pierogi z kapustą i grzybami ręcznie
robione
3. Pierogi ze szpinakiem ręcznie robione
4. Pierogi ruskie ręcznie robione
5. Pierogi z czarną jagodą ręcznie robione
6. Pierogi z serem na słodko ręcznie robione
7. Pierożki zapiekane z kapustą i grzybami
8. Pierożki zapiekane z warzywami
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Pierogi mają liczne grono zwolenników.
Zawdzięczają to przede wszystkim temu, że
jest to tradycyjny i smaczny posiłek.
Niewątpliwą zaletą jest także to, że ciasto na
pierogi doskonale komponuje się z wieloma
różnymi smakami. I tak mamy do wyboru
pierogi na słodko i na słono, na deser i na
obiad, jako przekąska i jako danie główne.
Klasyczne pierogi na słodko, z owocami czy
serem, można polać śmietaną, wówczas będą zawierały nieco więcej kalorii ale ich smak

nam to wynagrodzi. Pierogi na słono to już
osobny rozdział. Farsz z mięsem, grzybami,
kapustą, warzywami, szpinakiem i czym sobie tylko zamarzymy możemy przygotować
na wiele różnych sposobów, tak, że każdy
znajdzie tu coś dla siebie.
W Krakowskim Kredensie odnaleźć można także mniej standardowe propozycje.
Polecamy pierożki w wersji zapiekanej, doskonałe po podgrzaniu w piekarniku bądź
na patelni.

Pierogi z serem na słono, tzw. pierogi
ruskie, przygotowywane są ręcznie
w sposób tradycyjny. Farsz składa się
z wysokiej jakości sera twarogowego,
ziemniaków oraz cebuli, doprawionych do smaku solą i pieprzem.
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ODROBINA

SŁODYCZY
Krakowski Kredens słynie z wybornych
słodkości. Czekolady, ciasteczka czy
krówki to pokusa grzechu warta.
Najszlachetniejszym wyrobem z kategorii
słodyczy jest bez wątpienia czekolada. O klasie czekolady świadczy zawartość tłuszczu
kakaowego. W składzie wysokiej klasy czekolady nie znajdziemy innych tłuszczów roślinnych poza kakaowym. Najszlachetniejsza
i najcenniejsza pod względem zawartości
tłuszczu kakaowego jest czekolada gorzka.
Zrównoważony poziom smakow y osiąga
przy zawartości masy kakaowej na poziomie 65-70 proc. jej składu. Ma zdecydowany
słodko-gorzkawy smak. Zawiera dużo magnezu. Poprawia nastrój i dodaje energii.
Prócz klasycznej gorzkiej czekolady warto
skusić się także na ciekawe propozycje czekolady z solą, liściem mięty, różą czy fiołkami.
Rekomendujemy też wyjątkowe praliny z nadzieniami. Naturalnie pyszne, bez sztucznych
aromatów.

Polecamy:
1. Ciasteczka różne 330 g
2. Krówki Krakowskie 250 g
3. Kawę ziarnistą Bohema 250 g
4. Trufle praliny z masy truflowej 200 g
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Czy wiesz że...
Grzyby to produkt sezonowy
z łatwością jednak można przedłużyć okres ich przydatności do
spożycia. Zebrane w lesie grzyby
należy oczyścić, pokroić na średniej grubości plasterki i ususzyć.
Można zrobić to w specjalnie
dedykowanej do tego suszarce
albo metodami domowymi, np.
kładąc je w ciepłym, suchym i nasłonecznionym miejscu. Drugim
sposobem jest marynowanie.
Oczyszczone, najlepiej nie za
duże grzybki, należy zalać zalewą
octową z odpowiednio dobranymi
przyprawami. Grzyby można też
ukisić czy przesmażyć.

SKARBY

LASU

Grzyby wg przepisów parafian
księdza Alozjego Góralika
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Marynaty Krakowskiego Kredensu przygotowywane są z grzybów pochodzących z polskich lasów.
Delikatna zalewa octowa z dodatkiem aromatycznych przypraw i cebuli stanowi doskonałe tło dla
znakomitego smaku i zapachu grzybów marynowanych. Na polskich stołach grzyby marynowane
często spotkać można w charakterze tradycyjnej
przekąski. Stanowią one także doskonały dodatek
do dań na zimno, na przykład wędlin lub mięs.
Prócz marynat warto zwrócić uwagę także na Kurki
smażone na maśle. Pieprznik jadalny, czyli tzw. kurka, idealnie pasuje do jajecznicy. Niestety, tak jak
pozostałe grzyby leśne, kurki są produktem sezonowym. Stąd narodził się zamysł smażonych kurek w słoiczku. Grzyby duszone na maśle, osolone,
z dodatkiem cebuli i czarnego pieprzu to gotowa
propozycja dla tych, którzy uwielbiają jajecznicę.
Na bazie Kurek na maśle przygotować można także

znakomity sos kurkowy. Wystarczy dodać odrobinę
śmietany i ulubione przyprawy.
Sezonowo w ofercie Krakowskiego Kredensu odnaleźć można także grzyby suszone. Aromatyczne
grzyby suszone, takie jak podgrzybek brunatny
oraz borowik szlachetny, pomogą w przygotowaniu zupy grzybowej czy farszu do pierogów i uszek.
Sprawdzą się także jako składnik sosów bądź zapiekanek z grzybami leśnymi i kaszą gryczaną.

Polecamy:
1. Opieńki marynowane w zalewie korzennej
250/150 g
2. Kurki smażone na maśle 240 g
3. Podgrzybki marynowane 250/170 g
4. Kurki marynowane 250/125 g
5. Borowiki marynowane 250/170 g

Opieńki
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ZESTAWY

PREZENTOWE
Zestawy prezentowe z oferty Krakowskiego
Kredensu to niezwykle urokliwy upominek zarówno dla najbliższych jak też dla
partnerów biznesowych. Wysokiej jakości
produkty zamknięte w eleganckich opakowaniach to doskonały pomysł na smaczny a jednocześnie praktyczny prezent.
Można skorzystać z oferty gotowych zestawów dostępnych na stronie internetowej
krakowskikredens.pl, bądź też stworzyć
własny, unikalny podarunek.
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