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Aby smakowało jak domowe.



Najlepsze mięsne 
potrawy 
Kompletne rozwiązania: od produktu, 
przez recepturę do doskonałego 
przyrządzenia
Z doskonale dobranego mięsa oraz ze świeżych składników 

produkujemy najlepsze głęboko mrożone dania. Po prostu idealne 

produkty dla dużych odbiorców i dla gastronomii systemowej. 

Idealne dla dzieci, dorosłych i dla seniorów. Muszą smakować  

jak domowej roboty. To jest nasze wyzwanie.

Domowa kuchnia popularna na całym świecie
Tradycyjna domowa kuchnia kojarzy się z delikatnymi kotletami 

mielonymi, soczystymi schabowymi oraz bogatymi w smaku 

pieczeniami, przygotowanymi u nas przez ekspertów na bazie 

tradycyjnych receptur. HÜLSHORST FEINKOST produkuje również dania 

uznane za międzynarodowe: np. klopsiki Köttbullar, przyprawioną 

wołowinę Taco, cevapcici lub mielone steki jagnięce.

Oszczędność czasu i kosztów przyrządzania
Zachwyć swoich klientów: połączeniem doskonałych mięs HÜLSHORST 

FEINKOST z wieloma świetnymi przepisami kulinarnymi, co zapewni Tobie 

łatwe przygotowanie smacznych potraw. Oferujemy sprawdzone programy 

dla Twojej kuchni. Skorzystaj z naszej różnorodności: od porcjowanych 

pieczeni, po smażone mięso mielone: wszystko jest głęboko zamrożone,

łatwe w przechowywaniu, szybkie do regeneracji i łatwe do porcjowania. 

Produkty HÜLSHORST zapewniają bezpieczeństwo, którego wymagają 

od Ciebie Twoi klienci. Zaufaj najlepszej, bezpiecznej jakości mięsa!

Ponadto większość naszych produktów nie zawiera żadnych  

dodatków. Możemy się bez nich obejść: bez wzmacniaczy  

smaku i tym podobnych. Zwróć uwagę na nasze pieczęcie  

deklaracji przy produktach!
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Dobre samopoczucie, to dobre produkty 
Bezpieczna żywność dla zdrowego odżywiania się

Jedzenie to kwestia zaufania. Jako firma rodzinna

jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych klientów, 

pracowników. Jesteśmy w pełni świadomi dobrosta-

nu zwierząt i całego regionu, w którym działamy.

Bezpieczne pochodzenie
Dobrze znamy naszych dostawców i cenimy ich -

niemniej jednak intensywnie i regularnie ich kontrolu-

jemy, tak jak i mięso, które przetwarzamy w naszym 

zakładzie. Musimy wiedzieć, skąd pochodzi wołowina. Na-

sza wieprzowina pochodzi z własnych rozbiorów, w celu 

spełnienia najwyższych standardów. Najlepsza wołowina i 

drób pochodzą od renomowanych, wieloletnich, certyfiko-

wanych i sprawdzonych dostawców partnerów. Świeżość i 

jakość podlegają nieustannym i rygorystycznym testom. 

„Zapewniamy bezpieczną żywność” – mówią z przeko-

naniem w HÜLSHORST FEINKOST i stwierdzają, „skoro 

niezależne laboratoria stale sprawdzają nasze produkty,  

to oznacza, że bezpieczeństwo produktu jest dla nas  

najwyższym priorytetem!“

Bezpieczne procesy
Przeszkoleni pracownicy i bezpieczne procesy podczas 

całej produkcji podlegają kompleksowemu zarządzaniu 

jakością. Właśnie takie firmy otrzymują certyfikat IFS. W 

ten sposób gwarantujemy, że nie mamy nic do ukrycia, 

to dlatego zawsze jesteśmy otwarci na audytorów, klien-

tów i przedstawicieli władz do przeprowadzenia inspekcji 

u nas na miejscu.
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Naturalnie bez

W HÜLSHORST FEINKOST rozwiązania z tym atestem nie zawierają 

żadnych - dodatków z literą E. Oznacza to, że zrezygnowano z nich 

we wszystkich recepturach opartych na składnikach takich jak: 

przyprawy, olej palmowy czy sztuczne aromaty. Naturalny smak 

pochodzi z najlepszego mięsa oraz z dobrych naturalnych ziół i 

przypraw. Aby smakowało jak domowej roboty!

Jakość wymaga standardów. U nas pełnią one nadrzędną 

rolę. Dobre przyrządzone mięsa muszą spełniać wszystkie 

wymagania nowoczesnej kuchni. Testujemy je. I tylko 

wtedy, gdy jesteśmy w pełni zadowoleni wprowadzamy 

nowy produkt. To oznacza, że w HÜLSHORST FEINKOST: 

Wszystkie nasze produkty są wyprodukowane w 

Niemczech. Mięso ze sprawdzonego pochodzenia 

i niezawodne procesy stanowią u nas tradycję.

Naturalnie ...
Mniej znaczy więcej! 
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Działamy regionalne – myślimy  
międzynarodowo
Żywność produkowana w zrównoważony sposób  
w przyjaznym środowisku

Zakupy regionalne
Dla HÜLSHORST FEINKOST GmbH regionalność oznacza 

więcej niż tylko trend. W sumie pozyskujemy prawie 

70% surowców z naszego kraju związkowego Nadrenia 

Północna-Westfalia, a 85% w promieniu 150 km.

Jesteśmy członkiem NRW ISST GUT. W trakcie naszej   

rozbudowy zachowaliśmy 38 regionalnych starych 

drzew owocowych, mamy łąki kwiatowe dla owadów

i dwa hotele pszczele. Utworzyliśmy również miejsca 

lęgowe dla nietoperzy, 

jaskółek, sów i wróbli.
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HÜLSHORST FEINKOST jest trzecim członkiem 

wspierającym inicjatywę na rzecz dobrostanu 

zwierząt! Jesteśmy dumni, że konwencjonalne 

standardy dobrego stanu zwierząt stale ulepszają 

hodowlę zwierząt gospodarskich. 

Przez nasz wybór dostawców i nasze kontrole

promujemy dobrostan zwierząt. Około 530 milionów 

zwierząt i około 6700 gospodarstw rolniczych bierze 

udział w inicjatywie dotyczącej dobrostanu zwierząt. 

ITW jest najbardziej efektywnym, praktycznym

i najbardziej rynkowym programem do zwiększenia

dobrostanu zwierząt. Dobrostan zwierząt jest 

prowadzony przez ITW na szeroką skalę. Nie stanowi 

tylko działań niszowych. Wszyscy nasi dostawcy mięsa 

są regularnie przez nas odwiedzani i kontrolowani. 

Podczas naszych kontroli dobrostan zwierząt jest 

wysoko oceniany. Mamy już u naszych dostawców 

zaplanowane limity czasu transportu żywych zwierząt. 

Kupujemy tylko świeże mięso! Więc możemy dokładnie 

sprawdzać jego jakość. Dlatego zakup regionalny jest 

dla nas tak ważny.

Dobrostan zwierząt to kwestia nastawienia 
Jako firma rodzinna z Westfalii,  
wiemy czego chcemy!
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Nasz serwis dla Ciebie
Przywiązujemy dużą wagę do kompleksowej obsługi 

naszego klienta końcowego. Również w Internecie pod 

adresem www.huelshorst-feinkost.de znajdziesz  

nowoczesne i sprawdzone pomysły na urozmaicenie 

menu. Poznaj różnorodność komponentów 

oszczędzających czas, ciekawe zalecenia dotyczące 

przygotowania i setki pomysłów na przepisy dla 

sektora przekąsek i żywienia zbiorowego. Spróbuj sam! 

Oczywiście możesz je wszystkie znaleźć w informacjach 

o produktach: aktualne wartości odżywcze, alergeny, 

składniki i dane logistyczne.

Technologia przygotowania
Nasze mięsa convenience mogą być przyrządzane/ 

regenerowane w różny sposób. Nasze rozwiązania

są wszechstronne. Wypróbowane i przetestowane 

na nowoczesnych urządzeniach gastronomicznych są 

łatwe w użyciu i dostarczają satysfakcji. Niezależnie od 

tego, czy jest to piekarnik konwekcyjny, płyta grillowa, 

czy podwójny grill kontaktowy, czy Gyros grill lub zimny 

stół. Przez naszą współpracę z różnymi producentami 

urządzeń możemy dostarczyć gotowe, sprawdzone 

programy przyrządzania. Przygotowanie naszych 

produktów nic nie kosztuje: Wystarczy wybrać produkt, 

nacisnąć start i ruszamy!

Dobre, wygodne jedzenie – w pełni  
zadowoleni klienci 
Sukces naszych wygodnych dań mięsnych poprzez: smak,  
łatwe przygotowanie, transparentność i bezpieczeństwo

SEIT1989
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Köfte | Strona 23

Niemiecka pierś z kurczaka | Strona 37 Niemieckie mięso z kurczaka w paski | Strona 37

Świeżość w asortymencie
Regularnie rozwijamy nowe rozwiązania -
przyjazne dla użytkownika, nowoczesne i solidne. 
Wypróbuj nasze nowości już teraz!

NOWOŚĆ!

Mini golonki | Strona 28

Żeberka | Strona 30
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Lubię chudo!  
„Często używam mięsa mielonego z 

firmy HÜLSHORST gdy mam mało czasu. 

Smaczne mięso z typowymi przyprawami 

dają mi pewność szybkiego przygotowania 

i atrakcyjnego wyglądu. Z produktami 

HÜLSHORST mogę zaplanować czasowo 

przyrządzenie odpowiedniego menu. 

Dlatego decyzja o wyborze tej firmy jest 

godna polecenia!“

Międzynarodowe produkty z mięsa  
mielonego na twoim talerzu! 
Dobre przekąski! 
Od wieków gospodynie domowe wiedzą, co jest 

dobre. HÜLSHORST FEINKOST właśnie tym się kieruje. 

Z köttbullarem, klopsikami, cevapcici i biftekami rozwija 

westfalską firmę w „kulinarnej podróży” z północy 

na południe. Wieprzowina, wołowina i drób; różne 

składniki przyprawowe i kształty produktów są zgodne 

z filozofią: mięso mielone pasuje zawsze i wszędzie, 

jest różnorodne, współczesne, o wszechstronnym 

zastosowaniu. Osadzone w połówkach bułki z sałatką 

jest burgerem. Jako finger food w szklance lub jako 

klopsiki z mięsa w pożywnym gulaszu - mamy 

wszystko przemyślane.

Nasze produkty z mięsa mielonego wzbogacą każde 

menu dla wszystkich grup wiekowych we wszystkich 

porach roku. Do przepisów regionalnych z danych 

krajów dobieramy odpowiednie smakowo przyprawy. 

I możemy łatwo przywołać „smak wakacji“ na naszym 

talerzu.

SEIT1989
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Cevapcici, z cebulką, panierem i kurzym białkiem, 
pieczony, ok. 30 g, mrożony w IQF
Roladki z mielonego mięsa wołowego Cevapcici, mocno przyprawione, 
smażone, mrożone w IQF, pakowane w worku foliowym 

Cevapcici drobiowe, z cebulką, panierem i kurzym 
białkiem, pieczone, ok. 30 g, mrożone w IQF
Mielone roladki wieprzowe, mocno przyprawione Cevapcici, 
mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9433 2 x 3000 g

Nr Produktu Jednostka
9733 2 x 3000 g

Pałeczki bałkańskie, z mielonej wieprzowiny, 
pieczone, ok. 30 g, mrożony w IQF
Smażone mielone roladki wieprzowe, mocno doprawione Cevapcici, 
mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe

Nr Produktu Jednostka
9533 2 x 3000 g

Kottbullar, kuleczki z mielonej wołowiny i  
wieprzowiny, ok. 20g, pieczone, mrożone w IQF 
Soczyste kuleczki wołowo-wieprzowe, średnio-drobno mielone, 
przyprawione według oryginalnej szwedzkiej receptury, odpieczone 
na złoto-brązowo, mrożone szokowo luzem w IQF, pakowane w worki 
foliowe. Łatwe do porcjowania. Szybkie serwowanie poprzez krótki czas 
przyrządzania / regeneracji.

Nr Produktu Jednostka
88941 2 x 3000 g IQF – zalety i procedury mrożenia

„Wszystkie produkty na patelnię HÜLSHORST są 

szokowo mrożone w ciekłym azocie - 196 ° C. Stąd 

nazwa Indywidualnie szybko mrożone, w skrócie IQF.

Dzięki tej technologii zostaje zachowana w produktach 

wysoka jakość: świeżość, wygląd, struktura i smak.  

To ciągle mnie inspiruje i polecam te produkty. ”

SEIT1989
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Drobiowe BIG RIB, pikantne żeberka z mielonego mięsa, 
pieczone w ziołach, bez tłuszczu, mrożone w IQF
Pikantny wyrób z mielonego mięsa w formie żeberka, pieczony bez tłuszczu, 
mrożony w IQF, pakowany w worku foliowym 

Burger, 75 % wołowiny, z cebulą, pieczony bez 
tłuszczu, mrożony w IQF
Burger z 75% mielonej wołowiny o średniej ziarnistości, z cebulą, 
smażony bez tłuszczu, średnica: ok. 10 cm, mrożony w IQF, pakowane 
w worku foliowym 

Nr Produktu Jednostka
98012 115 g, 2 x 2,3 kg

BIG RIB, pikantne żeberka z mielonego mięsa, 
pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Pikantny wyrób z mielonego mięsa wieprzowego w formie żeberka, 
pieczony bez tłuszczu, mrożony w IQF, pakowany w worku foliowym 

Nr Produktu Jednostka
98002 115 g, 2 x 2,3 kg

Burger & spółka
Nasze trendy w Waszej sprzedaży
Czy to na wynos, czy poza domem, czy dania główne, czy jako przekąska:

Nasze burgery i żeberka BIG RIBS smakują każdemu, o każdej porze, czy to zimno czy ciepło.

Różne rozmiary burgerów zapewniają elastyczność w menu i mogą być inspiracją dla Twoich gości.

Nr Produktu Jednostka
9905 100 g, 2 x 2,5 kg
99012 25 x 130 g

Burger, 75 % wołowiny, pieczony bez tłuszczu, 
mrożony w IQF
Burger z 75% mielonej wołowiny o średniej ziarnistości, smażony bez tłus-
zczu, średnica: ok. 10 cm, mrożone w IQF, pakowane w worku foliowym 

Nr Produktu Jednostka
99011 25 x 130 g

SEIT1989
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Hacienda - Stek z mielonej wołowiny, pieczony bez 
tłuszczu, mrożony w IQF
Mielony stek wołowy pikantny, o wyglądzie Rumsztyka, smażony bez 
tłuszczu, mrożony w IQF, w worku foliowym

Stek drobiowy, pieczony bez tłuszczu, 
mrożone w IQF
Stek drobiowy mielony z indyka i z kurczaka, smażony bez tłuszczu, 
z widocznymi markerami grilowymi, mrożony w IQF, pakowany 
w worek foliowy 

Nr Produktu Jednostka
98014 180 g, 5,4 kg/Krt.

Nr Produktu Jednostka
9903 25 x 150 g
99034 180 g, 5,4 kg/Krt.

Bifteki, z mięsa mielonego, z kosteczkami białego
sera, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Pikantna, przyprawiona mielona wołowina faszerowana kostkami     
z sera białego (6 x 6 x 6 mm), pieczona bez tłuszczu, mrożona w IQF,
pakowana w worku foliowym  

Nr Produktu Jednostka
99801 75 g, 2 x 3 kg

Stek z mielonej jagnięciny, pieczony bez tłuszczu, 
mrożone w IQF
Stek jagnięcy mielony, smażony bez tłuszczu, mrożony w IQF, pakowany 
w worki foliowe
 

Nr Produktu Jednostka
99751 75 g, 2 x 3 kg

Kofta, produkt z mielonej wołowiny  
z warzywami i białym serem, smażona  
bez tłuszczu, mrożone w IQF
Pikantny produkt z mielonej wołowiny z 20% warzywami i 7% kostkami 
białego sera, ze śladami grillowania, smażony bez tłuszczu, I.Q.F., 
pakowany w torebkę foliową 

Nr Produktu Jednostka
99851 60 g, 2 x 3 kg

NOWOŚĆ!
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Kuleczki mięsne, ok. 15 g, gotowane w rosole, 
głęboko mrożone
Okrągłe, lekko szare, delikatnie przyprawione klopsiki z drobno 
posiekanego miesa wieprzowego i wołowego, z ziołami, gotowane 
w wodzie, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe

Klopsiki cielęce, bez cebuli, gotowane w rosole, 
ok. 40 g, mrożone w IQF
Okrągłe, lekko szare, delikatnie przyprawione klopsiki z drobno posiekanej 
cielęciny, z ziołami, gotowane w wodzie, mrożone w IQF, pakowane w worki 
foliowe 

Kuleczki mięsne, ok. 3 - 5 g, gotowane w w rosole, 
głęboko mrożone
Okrągłe, lekko szare, delikatnie przyprawione klopsiki z drobno 
posiekanego miesa wieprzowego i wołowego, z ziołami, gotowane 
w wodzie, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
88901 4 x 2500 g

Nr Produktu Jednostka
88921 4 x 2500 g

Nr Produktu Jednostka
88301 2 x 3000 g

Klopsiki Meatballs z najlepszego mięsa -
idealne do lekkiej pełnowartościowej diety
Doskonała cielęcina, wołowina, wieprzowina - te najwyższej jakości klopsiki są wyjątkowo lekkostrawne i łagodnie przy-

prawione,uszlachetnione świeżymi ziołami, bez dodatku cebuli czy jakichkolwiek innych dodatków! Szokowo mrożone

w IQF. Dlatego można je wyjmować z opakowania pojedynczo, dopasowując ilość sztuk do ustalonych porcji. Wyko-

rzystaj zalety produktu, dzięki: prostej obsłudze i krótkiemu czasowi regeneracji: Z myślą o zadowolonych klientach.
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Gyros szaszłyki
Soczyste i różnorodne

Po prostu szpikulec
Pieczone chrupiące i pysznie pachnące - szaszłyki 

mięsne! Ważne mieć coś oryginalnego! Oryginalny 

Gyros już od dawna zagościł w kuchni niemieckiej. 

Bierzemy to pod uwagę w przypadku klasycznego 

Gyrosa , którego produkujemy z soczystej 

wieprzowiny, dla małego i dużego przerobu 

pakujemy po 3 i po 20 kilogramów.

27

Nr Produktu Jednostka
8501 3 x 3000 g
8502 2 x 5000 g
8505 1 x 10000 g
8508 1 x 20000 g

Gyros krojony, marynowany, głęboko mrożony
Chude mięso wieprzowe, z mięśnia, pokrojone w plastry o grubości 
0,5 cm - 1 cm, marynowane wg receptury Gyrosa, ręcznie nadziewane, 
głęboko mrożone 

Gyros krojony Spezial, marynowany, 
głęboko mrożony
Chude mięso wieprzowe, z mięśnia, pokrojone w plastry o grubości 
0,5 cm - 1 cm, marynowane wg receptury Gyrosa, ostro przyprawione, 
ręcznie nadziewane, głęboko mrożone 

Nr Produktu Jednostka
85011 3 x 3000 g
85021 2 x 5000 g
85051 1 x 10000 g

Ponieważ to działa bez zakłóceń i smakowicie 

„Od dawna szukałem dobrego Gyrosa. Ale jakość HÜLSHORST 

to marzenie. Jakich przypraw używają, jak oni je marynują 

skoro produkty mają tak niepowtarzalny i delikatny smak. 

Czy na szpikulcu czy już gotowe krojone na patelnię: Miałem 

szczęście przy wyborze tych dań. Nasi goście też…”

SEIT1989
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Nr Produktu Jednostka
88167 30 x 150 g

Souvlaki, szaszłyki wieprzowe po grecku 
głęboko mrożone
Świeża wieprzowina, marynowana w stylu greckim, dwa kawałki mięsa 
na patykach z drewna bukowego, głęboko zamrożone 

Szaszłyki z piersi indyka - Tandoori- pikantnie 
przyprawione, głęboko mrożone
Świeża pierś z indyka, przyprawiona pikantną marynatą, nadziana na 
patyk z drewna bukowego, głęboko mrożona
 

Nr Produktu Jednostka
88168 30 x 150 g

Mini golonki 
Niezrównana przyjemność potrawy z mięsa!

Dobra golonka nie potrzebuje za wiele. Wysokiej jakości mięso ze świni wiejskiej z Westfalii, starannie wykrojone 

według naszego własnego procesu rozbioru. Pikantne i marynowane golonki są soczyste, delikatnie ugotowane 

i odrazu głęboko-mrożone. Gotowy do użycia w Twojej kuchni, np. Z kiszoną kapustą i knedlami, z pieczywem z 

kamiennego pieca i sałatką lub inne Twoje propozycje....

Nr Produktu Jednostka
55530 180g, 7,2 kg/Krt.

Mini-golonki, przyprawione,  
gotowane ok. 180 g, IQF mrożone
Przyprawione pikantnie, małe golonki, bez skóry, marynowane,  
gotowane, IQF mrożone, luźno pakowane 

NOWOŚĆ!

Szaszłyki mięsne
Do piekarnika, na patelnię i na letnie grillowanie idealnie pasują: souvlaki i tandoori. Szaszłyki marynowane, 

nadziewane ręcznie na patyczki z drewna bukowego. Przyciągają wzrok na każdym grillu.

SEIT1989
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Żeberka
Pikantne, super kruche i soczyste

Od dawna ulubiony klasyk z grilla: żeberka. Dla nas oznacza to: żeberka wieprzowe ze świń wiejskich z Westfalii, z

własnego rozbioru. Żeberka są marynowane w klasyczny sposób - jako doskonała baza do Twoich kreacji lub ideal-

ny składnik Barbecue. Zawsze z najlepszymi przyprawami i prawdziwym miodem. Delikatnie i w pełni ugotowane 

- prawdziwa przyjemność!

Żeberka classic, sezonowane,  
gotowane, mrożone
Żeberka classic, sezonowane, gotowane, mrożone 

Żeberka Barbecue, sezonowane, 
gotowane, mrożone
Żeberka wieprzowe pikantne, marynowane, gotowane,  
mrożone, luźno pakowane, przekładane folią
 

Nr Produktu Jednostka
55910 10 kg/Krt.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Nr Produktu Jednostka
55920 10 kg/Krt.
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Pyszne
z patelni 
Zawsze dobry, szybki posiłek

W czasach, gdy w kuchni trzeba szybko działać nasze 

produkty są idealnymi i wygodnymi rozwiązaniami

spełniającymi nasze wymagania. Czy to Strogonow, czy

wołowina i drób do naszych dań krojonych oraz na 

patelnię, z sałatką z dodatkiem sosu mięsnego, albo Gyros 

z kurczaka z patelni - mamy zawsze produkty dopasowane 

do wszystkich grup wiekowych preferujących różnorodne 

smaki.

 

Wieprzowina do naszych gyrosów pochodzi z okolicznych 

ubojni i jest rozbierana w naszym zakładzie. Najlepsza 

wołowina i drób do naszych dań krojonych oraz na patelnie 

jest dostarczana przez certyfikowane specjalistyczne firmy z 

regionu.

Naturalnie bez dodatków! - dotyczy to wszystkich naszych 

dań na patelnię. Są produkowane i mrożone w IQF i 

pakowane w praktycznych workach po 2,5 kg. Łatwe 

do przechowywania i porcjowania, a także do szybkiej 

kalkulacji czasu przyrządzania!

 

Kebaby Döner-Art na patelni z kurczakiem i gyrosem 

wieprzowym lub z indyka są u nas aromatyczne i 

tradycyjnie przyprawiane. Produkty te nie wymagają 

dodatku tłuszczu do smażenia. Więc pasują idealnie do 

nowoczesnej, międzynarodowej kuchni - takie jak nasze 

paski z chudej krojonej wołowiny. Są podgotowane 

delikatne, aby zachować soczystość.

Smacznego!

Jakość przy niewielkim wysiłku
„Presja kosztowa i standardy jakości to nasze 

codzienne wyzwania. Abyśmy mogli ze spokojem 

polecać atrakcyjne dania i jednocześnie mieścić 

się w budżecie zdecydowaliśmy się na dostawy z 

HÜLSHORST. My i nasi goście opowiadamy się za 

jakością i solidnością. Liczby to potwierdzają… ”
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Gyros z patelni, krojony w plastry, marynowany 
pieczony bez tłuszczu, mrożony w IQF
Chude mięso wieprzowe, z mięśnia, marynowane i przyprawione wg 
receptury Gyrosa, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF, pakowane w 
worki foliowe; Zewnętrzna powierzchnia podpieczona w kolorze od 
szaro-brązowego do ciemnobrązowego, wielkość porcji: ok. 10-50 mm

Nr Produktu Jednostka
8622 4 x 2500 g

Gyros z kurczaka, krojony tradycyjnie, pieczony bez 
tłuszczu, mrożony w IQF
Chude mięso z kurczaka, krojone, doprawione wg receptury Döner, 
pieczone bez tłuszczu, mrożony w IQF, w opakowaniu foliowym
 Nr Produktu Jednostka

8333 4 x 2500 g

Gyros z indyka, krojony tradycyjnie, pieczony bez 
tłuszczu, mrożony w IQF
Chude krojone mięso z indyka, przyprawione i marynowane na Gyrosa, 
pieczone bez tłuszczu, wielkość pojedynczych kawałków ok. 10-50 mm, 
mrożone na sypko IQF, w opakowaniu foliowym
 

Gyros i Döner Kebab -
wszystko smażone ma soczysty smak. 
Peloponez lub Bosfor: radość dla każdego!

Nr Produktu Jednostka
8420 4 x 2500 g

35

W asortymencie HÜLSHORST FEINKOST znajdziesz międzynarodowe specjały z całego świata. Aromatycznie 

przyprawione i oczywiście przygotowane bez dodatków E, bez ekstraktu drożdżowego i tłuszczu palmowego -   

i wszystko bezpośrednio po pieczeniu, mrożone w IQF. W chlebie pita lub w bułce Dönerbrötchen, jako danie   

na talerzu, na sałatce lub w tortilli - wszystko perfekcyjnie podane!
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Wołowina krojona w paski 
Krucha, smaczna, o wielu zastosowaniach

Smakuje jak domowa! Z tych pasków można zrobić makaron, Strogonowa, a także dobrą pizzę. Delikatnie 

dojrzewająca wołowina lekko przyprawiona. Poprzez krojenie na świeżo i późniejsze smażenie paski mają 

wspaniały aromat i klasyczny wygląd. Po osiągnieciu punktu smażenia, cudownie pachnące są głęboko mrożone 

w IQF. Według naszych doświadczeń, paski wołowe pakowane do worków po 2,5 kg, zachowują pełny smak 

i wspaniałą konsystencję przy dalszym przyrządzaniu. 

Filet i paski z piersi kurczaka  
Świeżo smażone

Świeże, wysokiej jakości filety z piersi z kurczaka od dostawców z północnych Niemiec są lekko przyprawione, 

świeżo pokrojone lub smażone w całości bez tłuszczu. Tak delikatne i soczyste są bezpośrednio szokowo mrożone 

w IQF i pakowane. Filety i paski z piersi kurczaka firmy HÜLSHORST FEINKOST pojedynczo mrożone mają niezwykle 

dużo zastosowań. Czy jako dodatek do sałatki, do Woka z warzywami, jako topping do pizzy, w sosach lub jako 

wysokiej jakości wkład do zupy.

Pierś z kurczaka krojona w paski, ok. 
60 x 10 x 12 mm, naturalnie przyprawione, 
pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Paski z krojonej piersi kurczaka, naturalnie przyprawione, pieczone bez 
tłuszczu, mrożone w IQF, w opakowaniu foliowym 

Filet z piersi kurczaka delikatnie doprawiony, 
pieczony bez tłuszczu, mrożony w IQF
Filet z piersi kurczaka, naturalnie przyprawiony, pieczony bez tłuszczu, 
głębokomrożony w IQF, pakowany w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
84221 4 x 2500 g

Wołowina krojona w paski, ok. 45 x 15 x 10 mm, 
pieczona bez tłuszczu, mrożona w IQF
Wołowina krojna w paski, naturalnie przyprawiona, pieczona bez tłuszczu, 
mrożona w IQF, w opakowaniach foliowych 

Nr Produktu Jednostka
8223 4 x 2500 g

Nr Produktu Jednostka
84241 ok. 80 g, 2 x 3 kg
84242 ok. 100 g, 2 x 3 kg
84243 ok. 120 g, 2 x 3 kg

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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Dobre rzeczy w pośpiechu
„Zbyt często brakuje nam czasu lub plan szybko 

się zmienia. Więc dobrze, że możemy te produkty 

wszechstronnie wykorzystywać. Nadają się dla 

każdej grupy wiekowej, zawsze w wystarczającej 

ilości, mrożone, zajmują mało miejsca: produkty z 

mięsa mielonego od HÜLSHORST to moje bazy do 

przyrządzania własnych, indywidualnych potraw - 

to wszystko czego potrzebuję.“

Mielona wieprzowina, neutralnie przyprawiona, 
pieczona, mrożona w IQF
Mielona wieprzowina, przyprawiona neutralnie, ze skrobią ziemniaczaną, 
pieczona, o barwie beżowo-brązowej, wielkość granulek: ok. 3 - 13 mm, 
mrożona w IQF, pakowana w worek foliowy 

Smażone mięso mielone
Luźna struktura o wielu odmianach

Nr Produktu Jednostka
39810 4 x 2500 g

Mielona wołowina z dodatkiem skrobi, neutralny 
smak, pieczona, mrożona w IQF
Mielona wołowina pieczona ze skrobią ziemniaczaną, kolor jasnobrązowy, 
wielkość granulek: ok. 3 - 13 mm, mrożone w IQF, pakowana w worku 
foliowym 

Nr Produktu Jednostka
9808 4 x 2500 g

Mielona wołowina - Italiano, pieczona, 
mrożona w IQF
Mielone mięso wołowe z pastą pomidorową i przyprawami, pieczone, 
w kolorze beżowo-brązowym, wielkość granulek: ok. 3 - 13 mm, 
mrożone w IQF, pakowane w worek foliowy 

Nr Produktu Jednostka
9816 4 x 2500 g

Mielona wołowina - Taco-Beef, pieczona, 
mrożona w IQF
Mielona wołowina w stylu meksykańskim przyprawiona, pieczona, kolor 
jasnobrązowy, wielkość granulek: ok. 6 - 13 mm, mrożona w IQF, 
pakowana w worku foliowym  

Nr Produktu Jednostka
98085 4 x 2500 g
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Bogaty smak
„Dokładnie tak powinien wyglądać klopsik! Grubo zmielony i niepowtarzalny, 

obfity smak. Nie mogę tego zrobić lepiej w mojej kuchni. Lubię używać 

mistrzowskie dania firmy HÜLSHORST. Wiem jakie mam dobre dania. 

W razie potrzeby mogę szybko przygotować potrzebną ilość i nasi goście 

będą w pełni zadowoleni. Pulpety od HÜLSHORST pasują idealnie do 

mojej koncepcji kuchni.”

Pulpety z jakościowej wołowiny i wieprzowiny
Jakość, której możesz spróbować

Klopsiki zawsze się sprawdzają
Kulki mięsne, frikadelki, pulpety lub klopsiki, potocznie 

występuje wiele określeń tych znanych specjalności.

Mamy je wszystkie, małe lub duże, czy to z wieprzowi-

ny, wołowiny lub z drobiu, z dodatkiem lub bez cebuli. 

Zawsze świeże i smaczne. 

 

Czy to smażone na krajowym oleju rzepakowym, czy 

bez tłuszczu na teflonie: Wszystko zależy od przygoto-

wania. Składniki do klopsików na patelnię z HÜLSHORST 

pochodzą: z wieprzowiny z własnego rozbioru, 

klasyczne przyprawy, zioła, bułka tarta, musztarda i 

świeża cebula – czyli klopsiki wysokiej klasy! Dlatego 

nasze klopsiki gospodyni domowej są różnorodne i 

niezwykle smaczne. Nadają się dla każdego menu. 

 

Od 15-gramowego klopsika party do grubego 

200-gramowego klopsa - nasze kotlety mielone pasują 

zawsze i wszędzie. Na ciepło lub na zimno, jako przekąski, 

a także w kompozycji z puree ziemniaczanym i warzywami. 

To nasz serdeczny westfalski poczęstunek! Zdobywca znaku 

ESS-Klasse. Rustykalny wygląd: delikatna struktura, grubo 

zmielony o zwartej konsystencji. Nie ma problemu, aby 

nasz specjał można przyprawiać na każdą okazję, nawet 

jako lekkie i pożywne danie. Dlatego HÜLSHORST FEINKOST 

tą wersję poleca małym dzieciom i seniorom.
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ESS-Klasa-Kotlety mielone z patelni, ok. 25 g, 
pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Małe frykadele z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio-drobno 
mielonego, widoczne kawałeczki cebuli i przypraw, pieczone bez tłuszczu, 
mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9833 2 x 3000 g

ESS-Klasa-Klopsiki mięsne, ok. 22 g, pieczone, 
mrożone w IQF
Frykadelki wieprzowo-wołowe, ze średnio-drobno mielonego mięsa, 
smażone na złoto-brązowo w oleju, widoczne kawałeczki cebuli, ziół i 
przypraw, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
8893 2 x 3000 g

Hubert‘s Beste-Kotlet mielony z ziołami, pieczony, 
mrożony w IQF
Delikatne frykadele wieprzowo-wołowe, ze średnio-drobno mielonego 
mięsa, z ziołami, pieczone, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
8939 30 x 120 g

Znak jakości: klasa ESS
 

Nasz ulubiony: z „ESS-Class”. Wykonany z najlepiej wyselekcjonowanej wieprzowiny i wołowiny, ze świeżą cebulą, 

jajkiem i bułką tartą. Całość doprawiona świeżymi ziołami i przyprawami - tak się robi kotlety mielone! Smażone 

bez tłuszczu na teflonie lub na lokalnie wytwarzanym oleju rzepakowym i bezpośrednio indywidualnie szybko 

mrożone - to łatwe i smaczne dla każdego.

ESS-Klasa-Mielone Premium, pieczone, mrożone 
w IQF
Frykadele wieprzowo-wołowe, ze średnio-drobno mielonego mięsa, 
smażone na złoto-brązowo w oleju, widoczne kawałeczki cebuli, ziół i 
przypraw, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
8839 30 x 120 g
8837 20 x 150 g

ESS-Klasa-Kotlety Mielone z patelni, pieczone bez 
tłuszczu, mrożone w IQF
Frykadele z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio-drobno mielonego, 
widoczne kawałeczki cebuli, ziół i przypraw, pieczone bez tłuszczu, 
mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9809 30 x 125 g
98371 25 x 150 g
9805 20 x 180 g
98151 18 x 200 g
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Czy to lekkie czy syte jedzenie, czy z  
wieprzowiny, wołowiny lub z drobiu ...
Zrozumieliśmy! Lata współpracy z wymagającymi klientami nauczyły nas wzorowego podejścia do spełniania 

specjalnych życzeń. Robimy nieustannie wszystko, co w naszej mocy aby stale spełniać te wymagania. Dzięki

nam klienci mogą bardziej koncentrować się na organizacji i planowaniu.  Zawsze mogą polegać na jakości

zamawianych u nas produktów.

Mini-Partyfrykadele, ok. 15 g, pieczone 
bez tłuszczu, mrożone w IQF
Mini-Party frykadele z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio-drobno 
mielonego, widoczne kawałeczki cebuli i przypraw, pieczone bez tłuszczu, 
mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
98332 2 x 3000 g

Dobrostan zwierząt - Hülshorst wykazuje inicjatywę
„Niektórzy o tym mówią i składają oświadczenia woli - Hülshorst 

działa! Jako trzeci główny członek wspierający inicjatywy na rzecz 

dobrostanu zwierząt, aktywnie uczestniczy w audytach 

u dostawców w rzeźniach i preferuje dostawców 

świeżego mięsa tylko tych, którzy wyraźnie 

rozumieją swoją pracę i potrafią wywiązać się 

ze swoich obowiązków. Wspaniale!“

Nr Produktu Jednostka
97342 2 x 3000 g

Mini-Party-Klopsiki drobiowe, ok. 15 g, 
pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Mini-Party Frykadele z mięsa drobiowego, średnio-drobno mielonego, widoczne 
kawałeczki cebuli, ziół i przypraw, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF, 
pakowane w worki foliowe Nr Produktu Jednostka

8717 1 x 3600 g

Drobiowe frykadele pieczone, ok. 120 g, mrożone 
w IQF
Frykadele z mięsa drobiowego, pieczone, głęboko mrożone w IQF, pakowane 
w worki foliowe 

45
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Klopsiki wołowe, bez cebuli, delikatnie przyprawione 
pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Frykadele z mięsa wołowego, średnio-drobno mielonego, pieczone bez tłuszczu, 
mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe

Nr Produktu Jednostka
9709 30 x 125 g

Klopsiki cielęce, pieczone bez tłuszczu, ok. 40 g, 
mrożone w IQF
Frykadele z cielęciny, średnio-drobno mielonej, widoczne kawałeczki cebuli, ziół i 
przypraw, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9704 2 x 3000 g

Mielone wg domowego przepisu pieczone, mrożone 
w IQF
Frykadele z mięsa wieprzowego, średnio-drobno mielonego, smażone w oleju, 
widoczne kawałeczki cebuli i przypraw, mrożone w IQF, pakowane w worki 
foliowe 

Nr Produktu Jednostka
8804 30 x 100 g
8829 30 x 120 g
8805 20 x 180 g

Kotlety mielone z patelni, domowa receptura, 
pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Frykadele z mięsa wieprzowego, średnio-drobno mielonego, widoczne 
kawałeczki cebuli i przypraw, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF, pakowane 
w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9804 30 x 100 g
9829 30 x 125 g

Klopsiki drobiowe, ok. 25 g, pieczone bez tłuszczu, 
mrożone w IQF
Klopsiki z mięsa drobiowego, średnio-drobno mielonego, widoczne 
kawałeczki cebuli, ziół i przypraw, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF, 
pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9734 2 x 3000 g

Drobiowe frykadele pieczone bez tłuszczu, mrożone 
w IQF
Frykadele z mięsa drobiowego, średnio-drobno mielonego, widoczne 
kawałeczki cebuli i przypraw, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF, 
pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9729 30 x 120 g
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Klopsiki wołowe, bez cebuli, delikatnie przyprawione 
pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Frykadele wołowe, ze średnio-drobno mielonego mięsa, bardzo delikatnie 
doprawione, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF, pakowane w worki 
foliowe 
 

Nr Produktu Jednostka
9703 80 x 80 g

Klopsiki drobiowe, bez cebuli, pieczone ok. 16 g, 
mrożone w IQF
Małe klopsiki wołowe, dobrze przyprawione, smażone, soczyste i 
przyjemne w przekąszaniu, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe

Nr Produktu Jednostka
9934 2 x 3000 g

Drobiowe mielone, bez cebuli, delikatnie doprawio-
ne, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Frykadele z mięsa drobiowego, średnio-drobno mielonego i bardzo 
delikatnie przyprawione, widoczne kawałeczki ziół i przypraw, pieczone 
bez tłuszczu, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9723 80 x 80 g

Kotlety mielone bez cebuli, delikatnie przyprawio-
ne, pieczone bez tłuszczu, mrożone w IQF
Frykadele z mięsa wieprzowego, średnio-drobno mielonego, bardzo 
delikatnie przyprawione, widoczne kawałeczki cebuli i przypraw, pieczone 
bez tłuszczu, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
9864 30 x 100 g

Lekka kuchnia 
Nietolerancja na poszczególne pokarmy może wystąpić zarówno u osób zdrowych, jak i chorych na choroby układu 

pokarmowego. Wtedy popularne jest lekkie pełnowartościowe jedzenie. Ta dieta różni się od normalnej poprzez 

unikanie dań lub składników dań, które często powodują nietolerancję pokarmową. Uwzględniając te ograniczenia 

nasze produkty charakteryzuje się dodatkowo najlepszym smakiem!

Klopsiki wołowe, bez cebuli, pieczone ok. 16 g, 
mrożone w IQF
Małe klopsiki drobiowe, bez cebuli, smażone, soczyste i przyjemne w 
przekąszaniu, mrożone w IQF, pakowane w worki foliowe 

Nr Produktu Jednostka
99343 2 x 3000 g
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Metka
Drobno mielona szynka, lekko solona z delikatnym 

smakiem cebuli. Luźna konsystencja ułatwia 

smarowalność i szybkie przyrządzenie. Stała jakość 

oznacza dłuższą przydatność do spożycia. Nie 

zmienia koloru. Hit na smaczną kanapkę!

Również na przekąski - po prostu pyszne!

Metka cebulowa z szynki, mrożona
Wieprzowina zmielona na oczku 3  mm, delikatnie dosolona, ze smakiem 
świeżej cebuli, smarowalna, w sztucznej osłonce, mrożona, waga 1 sztuki: 
500 g. 

Nr Produktu Jednostka
5434 16 x 500 g

Korzystne do bufetu i dla żywienia zbiorowego
„Metka z szynki z cebulą firmy HÜLSHORST FEINKOST to hit w naszym 

menu śniadaniowym, serwowana w formie bufetu i świeżego 

baru. Moje obroty rosną, tak jak rosną apetyty na ten smak.“

Steki wieprzowe
Czy to z fileta wieprzowego, czy z szynki:
czysta przyjemność z mięsa!

Pieczony stek wieprzowy, delikatnie doprawiony, 
mrożony w IQF
Stek ze świeżego fileta wieprzowego, pieczony z obu stron w brązowej 
panadzie, mrożony w IQF, pakowany w worki foliowe 
 

Nr Produktu Jednostka
8440 ok. 120 g, 7,2 kg/Krt.

8445 ok. 80 g, 2 x 4 kg

Stek ze schabu, surowy, naturalnie doprawiony, 
mrożony w IQF
Stek z tylnej części schabu, krojony na kotlety, bez kości, mrożony w IQF, 
pakowany luzem 

Nr Produktu Jednostka
7010 50 x 160 g

Nr Produktu Jednostka
7004 50 x 160 g

Stek z gónej części schabu, surowy, mrożony w IQF
Stek z górnej części schabu, naturalny, mrożony w IQF, pakowany luzem 

Metka cebulowa z szynki, 15 x 35 g, mrożona, 10 
Opak./ Kart.
Wieprzowina zmielona na oczku 3 mm, delikatnie dosolona, ze smakiem 
świeżej cebuli, smarowalna, pojedyncze porcje, mrożone, waga porcji: 35g 

Nr Produktu Jednostka
5437 10 x (15 x 35 g = 525 g)



Sznycel 
Po prostu dobry i niezastąpiony

Zadanie wykonane!
„Chrupiące na zewnątrz, delikatne w środku - tak powinien 

klasycznie wyglądać sznycel z patelni. Z najlepszego mięsa, w 

chrupiącej panierce. To HÜLSHORST dał mi to, co najlepsze! Ten sznycel 

zaostrza apetyt na więcej.“

Klasyka z gwarancją satysfakcji
Mówi się, że sznycel musi być z dobrego fileta wieprzowego, a sznycel z 

indyka to tylko z piersi. Możemy wyprodukować również w formie zawijanej 

jak Cordon bleu, surowe lub smażone, ale zawsze w chrupiącej panierce i z 

dodatkiem najlepszych przypraw. Miłośnicy przekąsek uwielbiają małe kęsy. 

Jeśli jest się naprawdę głodnym, można sięgnąć po rozmiar nawet pół funta. 

Zimne lub ciepłe, podpiekane lub zapiekane z wyszukanymi sosami: Sznycel 

daje duże pole do kreowania pomysłów kulinarnych.

Sznycel z indyka, przyprawiony, marynowany, 
pieczony, mrożone w IQF
Sznycel ze świeżego fileta z indyka, przyprawiony, pieczony w brązowej 
panadzie, chrupiący po usmażeniu, mrożony w IQF, pakowany luzem 

Cordon Bleu z indyka, pokrojona pierś z indyka, 
przyprawiona, panierowana, pieczona, mrożona w IQF
Topiony ser Gouda i gotowana szynka z indyka, owinięte sznyclem z  
indyka, pieczone w chrupiącej panadzie, mrożony w IQF, luźno pakowane 

Nr Produktu Jednostka
60709 ok. 80 g, 3 kg
60710 ok. 100 g, 3 kg
60711 ok. 120 g, 3 kg
60712 ok. 140 g, 3 kg
60713 ok. 160 g, 3 kg

Nr Produktu Jednostka
8354 ok. 140 g, 3 kg
8355 ok. 160 g, 3 kg

Sznycel z indyka i cordon bleu z indyka
Smacznie panierowane, bezpiecznie serwowane

Niezależnie od tego, czy jest to wieprzowy sznycel, czy cordon bleu z indyka - można ich używać zawsze i 

wszędzie: w szkolnej gastronomii, przedszkolach, stołówkach, szpitalach oraz oczywiście w restauracjach. Mięso 

z indyka samo lub w połączeniu: szynka z indyka z serem Gouda, bez dodatków E to doskonała alternatywa dla 

tradycyjnych wieprzowych sznycli. Możliwość łatwego wyjmowania pojedynczych sztuk, szybkiego przygotowania 

i podania - spraw przyjemność sobie! Dla Twoich gości będzie to smakowita uczta!
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Cordon bleu 
Pysznie wypełnione, Naturalnie bez!

Szynka gotowana i ser Gouda bez dodatków! Cordon bleu - popularny sznycel z fileta wieprzowego pokrojony 

i nadziewany serem Gouda i gotowaną szynką. Pysznie doprawiony w chrupiącej panierce. Kruchy i soczysty. 

Pojedyncze sztuki w opakowaniu do szybkiej regeneracji. Podawany z różnorodnie przygotowanymi ziemniakami 

i warzywami lub ze świeżą sałatką - Po prostu uczta!

Cordon Bleu wieprzowy, w marynacie, panierowny 
mrożony w IQF
Topiony ser Gouda i gotowana szynka owinięte sznyclem wieprzowym 
w marynacie; panierowany w chrupiącej panierce, mrożony w IQF, luźno 
pakowane 

Nr Produktu Jednostka
8764 40 x 160 g
8765 40 x 180 g
8766 40 x 200 g
8767 40 x 220 g

Party Sznycel wieprzowy, ok. 25-30 g, przyprawiony, 
panierowany, pieczony, mrożony w IQF
Sznycel ze świeżego fileta wieprzowego, przyprawiony, panierowany 
w złocistożółtej panadzie, mrożony w IQF, pakowany w folie 

Nr Produktu Jednostka
8715 ok. 100 - 120 Stück 

Cordon Bleu wieprzowy, w przyprawie, panierowny 
pieczony, mrożony w IQF
Topiony ser Gouda i gotowana szynka owinięte sznyclem wieprzowym, 
pieczone w chrupiącej panadzie, mrożone w IQF, luźno pakowane 

Nr Produktu Jednostka
8754 50 x 140 g
8755 40 x 160 g
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„Marienfelder“  
Naprawdę smaczny, naprawdę dobry!

Świeży i soczysty ze schabu lub fileta wieprzowego, wg własnego sposobu wykrawania, pełny, mięsisty! Pyszna, domowa 

panierka z większymi okruchami po upieczeniu staje się naprawdę chrupiąca. Swojsko przyprawione, oczywiście całkowicie 

bez dodatków E! Zupełnie bez przypraw, tłuszczu palmowego i sztucznych aromatów. Dostępne jako smażone lub surowe, 

ale zawsze mrożone i do pojedynczego wyjmowania z opakowania. Z dodatkami i sosami lub zapiekane: hit dla każdego 

menu!

Marienfelder - Sznycel wieprzowy, z górnej części schabu, 
przyprawiony, panierowany, pieczony, mrożony w IQF

Nr Produktu Jednostka
63902 50 x 140 g
63903 40 x 160 g
63904 40 x 180 g

Marienfelder - Sznycel wieprzowy, z górnej części schabu, 
marynowany, panierowany, mrożony w IQF

Nr Produktu Jednostka
61902 50 x 140 g
61903 40 x 160 g
61904 40 x 180 g

Sznycel wieprzowy z fileta, w marynacie, 
panierowany mrożony w IQF

Nr Produktu Jednostka
60001 80 x 80 g
6001 70 x 100 g
6002 60 x 120 g
6003 50 x 140 g
6005 40 x 160 g
6007 40 x 180 g
6008 40 x 200 g
6009 36 x 220 g
6010 30 x 240 g
6012 30 x 260 g
6013 30 x 280 g
60888 30 x 250 g

Sznycel schabowy, przyprawiony, panierowany, 
pieczony, mrożony w IQF

Nr Produktu Jednostka
8709 100 x 80 g
60221 70 x 100 g
8710 60 x 110 g
60222 60 x 120 g
8712 50 x 150 g
60223 40 x 160 g
8713 40 x 180 g

Sznycel z fileta wieprzowego
Klasyk z klasą

Świeży filet wieprzowy, pysznie lekko przyprawiony, panierowany w złocistej panadzie - tak, aby smakował jak 

domowy. Sznycel może towarzyszyć nam przez cały dzień, od przekąsek na wynos, po sznycla z lekkimi warzywami 

w porze lunchu, aż po sznycel z zielonymi szparagami i ziemniakami gotowanymi na kolacje.
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Jak poemat
Taki obiad nie musi być tylko w niedziele – pieczone 

mięsa w przyprawach - Każdego dnia możesz cieszyć 

się soczystymi roladami. Skoro gusta są bardzo różne 

wszechstronne zastosowania tych potraw osiągają 

bardzo dobre wyniki. Dlatego produkty HÜLSHORST 

FEINKOST stanowią podstawę dla indywidualnie 

sporządzanych sosów zarówno do pieczonej wołowiny 

jak i gulaszy, czy bigosów. Naturalne surowce stanowią 

najlepszą bazę w tych daniach - Koneserzy to wiedzą.

Nasze warianty klasycznych potraw tworzą 

różnorodność na stole – zarówno w formie bufetu na 

party jak i w stylowym gotowaniu „Sous vide” lub 

w tradycyjny sposób. Zawsze zachowują delikatność 

i soczystość. Nasze klasyczne rolady mięsne lub 

wypełnione samymi warzywami stanowią swoisty 

poemat smaku.  

Spróbuj ...

Pieczenie i rolady 
… popularne dzięki wszechstronności stosowania

Zaskakująco smaczne
„Do dobrej rolady musi być dobra musztarda.

Możesz tego spróbować tutaj u nas! Do HÜLSHORST 

przekonały mnie: jakość mięsa,  

sposób przyrządzania oraz  

dobrane wysokiej jakości  

składniki.“
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Pieczeń wieprzowa, gotowana, glazurowana, 
krojona, mrożona w IQF
Pieczony filet wieprzowy, gotowany, pokrojony w plastry, glazurowany, mrożony 
w IQF, pojedyncze sztuki

Pieczeń z marynowanego mięsa wołowego głęboko 
mrożona
Pieczeń z ligawy wołowej w cieście, gotowana w przyprawionym kwaś-
nym wywarze, zawinięta w folię do gotowania 

Pieczeń wołowa, gotowana, glazurowana i krojona, 
mrożona w IQF
Rolada z gotowanej ligawy wołowej, w klasycznych przyprawach Sauer-
braten, krojona w plastry, glazurowana, IQF głęboko mrożona, wyjmowana 
indywidualnie

Nr Produktu Jednostka
893110 80 x 100 g 

Nr Produktu Jednostka
8902 6 x ok. 1800 g

Nr Produktu Jednostka
89292 80 x 90 g

Pieczeń z marynowanego mięsa wołowego głęboko 
mrożona
Pieczeń z ligawy wołowej w cieście, gotowana na wywarze, zawinięta w 
folię do gotowania 

Nr Produktu Jednostka
8901 6 x ok. 1800 g

Pieczeń wołowa, pieczona, krojona, glazurowana, 
Mrożona w IQF
Rolada z gotowanej ligawy wołowej, następnie krojona, glazurowana, IQF 
głęboko mrożona, wyjmowana indywidualnie 

Nr Produktu Jednostka
89192 80 x 90 g

IQF - Pieczeń w plastrach
Bez każdorazowego krojenia, bez strat, kompletna i szybka 

obsługa. Wszystkie plastry można pojedynczo wyjmować 

z opakowania, bo są mrożone w IQF . Można dojść do 

przekonania, że ten produkt może być doskonalszy od 

zrobionego samemu w standardowy sposób. Wysoka 

jakość, niezwykła świeżość, wygląd, struktura i smak 

przekona każdego konesera.

Pieczeń sous vide
Nie ma jak na niedzielny obiad!

Naszą wołowinę i pieczeń wołową w kiszonce gotujemy w folii metodą sous vide w niskiej temperaturze, aby 

uzyskać delikatne i niezawodne potrawy. Dla szczególnie intensywnych doznań smakowych. Czy to pieczeń 

na kwaśno z czerwoną kapustą, delikatna pieczeń wieprzowa lub lekko przyprawiony rostbef. W tych trzech 

tradycyjnych klasykach nie może zabraknąć pieczeni sous vide w żadnym menu.



Rolada wołowa w sosie, z połączonych kawałków 
mięsa, gotowana, głęboko mrożona
Zwijane plastry wołowiny wypełnione: wędzonym boczkiem, 
korniszonami, cebulą i musztardą, ugotowanych w sosie, na plastikowej 
tacce, vacum, głęboko zamrożone 

Nr Produktu Jednostka
61025 3 x 15 x 100 g
61030 3 x 12 x 130 g
61035 3 x 9 x 180 g

Rolady wołowe bez boczku wieprzowego z 
połączonych kawałków mięsa, z dodatkiem warzyw
Zwijane plastry wołowiny wypełnione: marchewką, selerem, 
korniszonami i musztardą, ugotowanych w sosie, na plastikowej tacce, 
vacum, głęboko zamrożone 

Nr Produktu Jednostka
61100 3 x 15 x 100 g

Pieczeń z Westfalii pieczona, głęboko mrożona
Pieczeń wieprzowa w naczyniu GN, pikantnie przyprawiona, zapieczona 
i lekko zrumieniona, pakowana w folię 

Nr Produktu Jednostka
8815 3 x 2000 g
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HÜLSHORST Feinkost GmbH
Kölkebecker Straße 29
33428 Harsewinkel
Tel. +49 5247 4043-0
info@huelshorst-feinkost.de
www.huelshorst-feinkost.de

Jesteśmy członkiem  
wspierającym

Jesteśmy  
członkiem
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ROBVITA Przedstawiciel na Polskę
Robert Koźmiński
Mobil +48 600 970 893
r.kozminski@huelshorst-feinkost.de


