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Lipcowe grillowanie 

Wieczorem 4. lipca amerykańskie niebo ponowie rozbłyśnie światłami fajerwerków, 

właśnie tego dnia Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości. To najważniejsze w roku 

święto celebrowane jest w radosny sposób. W całych Stanach na ulicach odbywają się liczne 

parady oraz koncerty. Ponadto tradycyjnym sposobem świętowania Dnia Niepodległości w 

USA są spotkania z rodziną i przyjaciółmi przy wspólnym grillu. 

Polaków i Amerykanów łączy zamiłowanie do grillowania. W Dzień Niepodległości potrawy  

z rusztu przyrządza 87 proc. mieszkańców USA, spożywając tego dnia blisko 71 tys. ton 

czerwonego mięsa i 261 tys. ton kurczaka (wg. danych CNN, The Herald Tribune, US Census 

Bureau). 

Co więcej oba kraje inspirują się nawzajem pomysłami kulinarnymi. W USA niezwykle 

popularnym przysmakiem jest polska kiełbasa (ang. Polish sausage), natomiast w Polsce 

wielką popularnością cieszą się burgery oraz steki.  

Z okazji zbliżającego się Amerykańskiego Dnia Niepodległości California Prune Board 

opracowała trzy unikalne przepisy na grillowe przysmaki, które świetnie sprawdzą  

na grillowych rusztach po obu stronach oceanu: 

 burger z kawałkami śliwek kalifornijskich, kolendrą i chutneyem, 

 stek wołowy z glazurą ze śliwek kalifornijskich, 

 skrzydełka z kurczaka w kalifornijskiej glazurze. 

  

* * * 
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O California Prune Board 

California Prune Board reprezentuje branżę suszonych śliwek z Kalifornii, składającą się z 900 plantatorów śliwek 

oraz 26 firm konfekcjonujących pod nadzorem Kalifornijskiego Departamentu Żywności i Rolnictwa. Suszona 

śliwka uważana za część kalifornijskiej bogatej historii, pozostaje istotnym czynnikiem 

dobrobytu  gospodarczego Kalifornii. Kalifornia zaopatruje 99 procent dostaw w Stanach Zjednoczonych oraz 42 

procent światowych dostaw suszonych śliwek, będącymi wygodną, zdrową przekąską, odpowiadającą na 

potrzeby dzisiejszego, zabieganego stylu życia. California Prune Board jest sponsorem ISNAO 

(Międzynarodowego Sympozjum Żywieniowych Aspektów Osteoporozy). Członkowie California Prune Board 

współpracują z IOF (Międzynarodową Fundacją Osteoporozy). Więcej informacji, przepisów i video: 

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

https://instagram.com/sliwki_kalifornijskie/  

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 oraz na stronie poświęconej śliwkom 

kalifornijskim: http://www.californiaprunes.pl/. 
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