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Śniadaniowe urozmaicenie 

Wyniki badania ”Style śniadaniowe wśród Polek” pokazują, że Polki rzadko rozpoczynają dzień bez 

śniadania. Blisko 80 proc. ankietowanych jada pierwszy posiłek każdego dnia. Jednak statystyczne 

śniadanie wciąż jest mało różnorodne, a na stołach królują kanapki, jajka, płatki i parówki.     

Eksperci komentujący wyniki badania zachęcają, aby do śniadaniowego menu wprowadzić więcej 

różnorodnych dań wzbogaconych o zdrowe dodatki. Dla śniadaniowych inspiracji Polek, Marieta 

Marecka, prowadząca program kulinarny „ABC Gotowania” na kanale Kuchnia+, opracowała trzy, 

unikalne, śniadaniowe przepisy kulinarne ze śliwką kalifornijską. Przedstawiamy pierwszy przepis  

na razową kaszę kuskus z orzechami i śliwkami kalifornijskimi, który może być doskonałą inspiracją 

kulinarną na poranny posiłek. 

 

Razowa kasza kuskus z orzechami i śliwkami kalifornijskimi 

2 porcje, czas przygotowania: 15 min 

Składniki: 

 ½ szklanki suchej, razowej kaszy kuskus 

 ½ szklanki śliwek kalifornijskich 

 1 łyżeczka ksylitolu 

 ¼ szklanki orzechów makadamia 

 ¼ szklanki orzechów nerkowca 

 ½ szklanki gęstego jogurtu bałkańskiego 

 Skórka z ½ cytryny 

 2 łyżki soku z cytryny 

 1 łyżka jagód goji 

 2 łyżki oleju kokosowego 

Przygotowanie: 

Śliwki kroimy drobniej i mieszamy z ksylitolem, jagodami goji i suchą kaszą. Zalewamy całość 

wrzątkiem na wysokość ok. 1 cm ponad zawartość miski, przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy 

na 8 minut. W tym czasie kroimy drobniej orzechy i krótko prażymy je na suchej patelni. Cytrynę 

sparzamy, ścieramy z niej skórkę i wyciskamy sok. Łączymy skórkę, sok z jogurtem i schładzamy. 

Kaszę mieszamy z olejem kokosowym i orzechami. Podajemy z jogurtem cytrynowym.  

 

http://www.californiaprunes.pl/assets/reports/CPB_Style_%C5%9Bniadaniowe_w%C5%9Br%C3%B3d_Polek_raport.pdf


 

 

* * * 

Kontakt dla prasy: 

Michał Kopera | michal.kopera@peoplepr.pl  

Kamila Wardyn | kamila.wardyn@peoplepr.pl 

 

Social media: 

Facebook: facebook.com/sliwkikalifornijskie  

Instagram: Instagram.com/sliwki_kalifornijskie 

Pinterest: pinterest.com/sliwkikali/ 

 

Biuro Prasowe:  

http://sliwkikalifornijskie.prowly.com/ 

O California Prune Board 

California Prune Board działa pod nadzorem Kalifornijskiego Departamentu Żywności i Rolnictwa i reprezentuje 

branżę suszonych śliwek z Kalifornii, składającą się z 900 plantatorów śliwek oraz 29 firm konfekcjonujących. 

Kalifornia jest największym producentem suszonych śliwek na świecie, słynących z najwyższej jakości osiąganej 

dzięki regionalnym, rygorystycznym technikom zbierania owoców oraz oceny i kontroli. Produkt premium 

dostarczany jest do 72 krajów na całym świecie, region zapewnia 43 procent światowych dostaw suszonych 

śliwek oraz 99 procent dostaw w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji, przepisów i video: 

www.californiaprunes.pl. Śledź California Prune Board na http://www.facebook.com/sliwkikalifornijskie oraz 

https://instagram.com/sliwki_kalifornijskie/ a także https://www.pinterest.com/sliwkikali/ 

‘’Przyjaciółka z Kalifornii” – informacje dotyczące kampanii 

„Przyjaciółka z Kalifornii” to kampania organizowana przez California Prune Board w Polsce. Jej głównym celem 

jest przybliżenie informacji na temat walorów zdrowotnych śliwki kalifornijskiej, wysokiej jakości, a także 

różnorodności wykorzystania tego owocu w kuchni.  Kampania informacyjna „Przyjaciółka z Kalifornii” obejmie 

szereg inicjatyw adresowanych do konsumentów, partnerów biznesowych oraz mediów, takich jak publikacje 

badań, spotkania informacyjne, warsztaty kulinarne. Więcej informacji w mediach społecznościowych: 

facebook.com/sliwkikalifornijskie, instagram.com/sliwki_kalifornijskie, https://www.pinterest.com/sliwkikali/ 

oraz na stronie poświęconej śliwkom kalifornijskim: http://www.californiaprunes.pl/. 
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