
Rozsmakowani w ryżu?
Tak, Chef!

kg 40,50

Ryż biały długoziarnisty 5 kg
  

1 pa.

1817 7633KROS

kg  3,29
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Mamy wiosnę! A więc już czas puścić 

wodze fantazji i rozkwitnąć kulinarnie 

nowymi potrawami – także tymi w wydaniu 

cateringowym. A może coś z grilla? 

Nic prostszego – w naszej kwietniowej ofercie 

promocyjnej znajdziesz karkówkę, golonkę 

i żeberka wieprzowe, wyborną wołowinę, drób 

i nowozelandzki kotlet jagnięcy. O szaszłykach 

też pomyśleliśmy. Ponadto możemy Ci 

polecić znakomite sery, wędliny, ryby, świeże 

warzywa, ryże, kasze, owocowe purée, krążki 

cebulowe, bułki do hamburgerów i hot dogów 

oraz frytki – dłużej zachowujące ciepło. 

Skorzystaj również z naszej oferty pojemników 

cateringowych i transparentnych sztućców. 

Co w przepisie? Wegański wellington 

z młodymi jarzynami (s. 12). A wywiad tym 

razem z Arkadiuszem Ciesińskim, szefem 

kuchni toruńskiej restauracji Street 31 (s. 22).

Smaki 
w rozkwicie

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Awokado kostki 15 x 15 mm
 

0,5 kg pa. pa.  19,99

 1673 5545

Mozzarella kulka w zalewie 125 g
 

1 kt. szt.  2,59

OSM SKIERNIEWICE 1553 5320

Sos sałatkowy ogrodowy 0,7 kg
 

1 pa.

KNORR 1476 6633

Fusilli tricolore 5 kg
z pszenicy durum, szpinaku 
i sproszkowanych pomidorów

1 pa. kg  4,99

BASE CULINAR 1479 3097

Nasiona konopii 1 kg
łuskane 

1 pa. pa.  32,90

MONA 1819 8942

Ciecierzyca 5 kg
 

1 pa. kg  4,99

MONA 1817 2959

Sorgo czerwone 1 kg

1 pa. pa.  4,29

MONA 1817 6261

Schab wieprzowy bez kości
plastry

STAR CULINAR

0,14 kg pa.

ok. 140 g

0,2 kg pa.

ok. 200 g

kg  18,99

1153 4457

1153 4488

CENA 
CHEFA pa.  34,90
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kg kg  17,99

Żeberka paski wieprzowe ok. 0,5-0,8 kg
MAP, kraj pochodzenia: Polska

MORLINY 1748 9768

Szaszłyk mięsny podpieczony 150 g
mięso wieprzowe z plastrami cebuli

50 szt. kt. szt.  6,99

KARL KEMPER 1207 2132

Nowozelandzki kotlet jagnięcy 
w plastrach ok. 1,2 kg
z kością, waga jednego plastra ok. 70-80 g

kg kg  57,90

SILVER FERN FARMS 1086 4210

Szaszłyk z uda indyczego ok. 140 g
 

35 szt. kt. szt.  5,99

FARMERS 1036 3898

MIĘSO I WĘDLINY MIĘSO I WĘDLINY

Policzki wołowe ok. 0,6-0,9 kg
vacuum

Polędwica wołowa ok. 1,4-1,8 kg 
vacuum

1 opak.

1 opak.

kg  24,90

kg  43,90

 1802 8096

1791 0675

Antrykot wołowy ok. 1,8-2,5 kg 
vacuum

1 opak. kg  24,90

 1802 8089

Gulasz wołowy z udźca jałówki
dojrzewający, kostka 2,4 x 2,4 cm

kg kg  35,90

MEISTERFRISCH 1032 9757

Udo kurczęce ok. 2,5 kg
bez kości, bez skóry

kg kg  9,99

 1789 0229

Noga z kaczki ok. 10 kg
kl. B

10 kg kt.

 1797 0655

Golonka wieprzowa przednia
ze skórą, peklowana, porcjowana

STAR CULINAR

1 opak.

ok. 350 g

1 opak.

ok. 600 g

kg  11,99

1 opak.

ok. 500 g

1452 4783

1486 4384

1432 5175

Karkówka wieprzowa z kością
plastry

STAR CULINAR

1 opak.

ok. 160 g

1 opak.

ok. 200 g

kg  16,99

1 opak.

ok. 180 g

1153 4600

1153 4594

1153 4587

CENA 
CHEFA kg  10,99
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MIĘSO I WĘDLINY MIĘSO I WĘDLINY

Boczek wędzony parzony ok. 1 kg
plastry

Kiełbasa śląska ok. 1 kg
wieprzowa, średnio rozdrobniona, parzona

1 opak.

1 opak.

opak.  23,90

kg  14,99

MORLINY

MORLINY

1522 7164

1626 6650

Boczek wędzony ok. 1 kg
plastry

Salami kulinarne ok. 1 kg
plastry

1 opak.

1 opak.

opak.  24,90

kg  23,90

MORLINY

KÖNECKE

1478 7645

1532 4627

Kebab pikantny 2,5 kg
drobiowy, z uda, ze skórą

Salami pepperoni ok. 1 kg
plastry

1 opak.

1 opak.

kg  16,99

kg  24,90

MORLINY

KÖNECKE

1522 2992

1551 2208

Polędwica sopocka ok. 240 g
plastry

1 opak. opak.  6,99

DUDA 1815 9837

Krakowska parzona ok. 240 g
plastry

1 opak. opak.  6,49

DUDA 1815 9905

Polędwica dymem wędzona ok. 240 g
plastry

1 opak. opak.  6,99

DUDA 1815 9752

Filet pieczony z kurczaka ok. 240 g
plastry

1 opak. opak.  6,99

DUDA 1815 9929

Szynka gotowana ok. 240 g
plastry

1 opak. opak.  6,29

DUDA 1815 9721

Szynka dymem wędzona ok. 240 g
plastry

1 opak. opak.  6,49

DUDA 1815 9691

Kurczak gotowany z kurnej półki 250 g
plastry

1 opak. opak.  5,49

CEDROB 1815 9912
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PRODUKTY KONSERWOWE PRODUKTY KONSERWOWE

Fasola pinto 2,6 kg
 

1 pusz. pusz.  10,49

DAWTONA 1718 4069

Fasola czerwona 2,6 kg
 

1 pusz. pusz.  11,29

DAWTONA 1614 0080

Fasola czarna 2,6 kg
 

1 pusz. pusz.  10,49

DAWTONA 1621 2176

Buraki czerwone kostka 4250 ml
z substancją słodzącą, masa netto 
po odcieku 2550 g

1 pusz. pusz.  14,90

EGGERSTORFER 1017 3619

Mandarynki 2650 ml
 

1 pusz. pusz.  17,99

 1019 5314

Mieszanka warzywna 4250 ml 
z substancją słodzącą, masa netto 
po odcieku 2200 g 

1 pusz. pusz.  28,90

MAMMINGER KONSERVEN 1087 9504

Masło orzechowe 350 g
92% orzechów ziemnych

1 sł. sł.  7,99

 1013 7949

Ogórki konserwowe 75/80 10200 ml
z substancją słodzącą, masa netto 
po odcieku 5600 g

1 pusz. pusz.  32,50

MAMMINGER KONSERVEN 1017 2865

Kapusta czerwona 4250 ml 
z substancją słodzącą, masa netto 
po odcieku 3850 g

1 pusz. pusz.  16,49

MAMMINGER KONSERVEN 1017 3404

Majonez premium 3 kg
81%

1 wiad.

DEVELEY 1575 6756

CENA 
CHEFA wiad.  29,90

Sos pomidorowy do pizzy 12/14 °Brix 
4,2 kg
naturalny

1 pusz. pusz.  18,99

DEVELEY 1809 3438
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NAPOJEPRODUKTY KONSERWOWE

Peperonata 2,6 kg
kolorowe papryczki w zalewie pomidorowej

1 pusz. pusz.  51,50

KNORR 1478 1599

Pesto alla genovese 1 kg
 

1 sł. sł.  20,99

CITRES CHEF 1715 0514

Pesto rosso 1 kg
 

1 sł. sł.  18,90

CITRES CHEF 1715 0422

Purée owocowe 1 l
przecier owocowy, bez glutenu, bez laktozy

MONIN

1 but.

marakuja

1352 58351 but.

malina

1703 79451 but.

jagoda

1352 5880

but.  49,99

Lemoniada cytrynowo-pomarańczowa 
koncentrat 6 x 1 kg
proporcja odtwarzania 1 : 6, pasteryzowany

1 kt. kg  13,59

PURENA 1721 2656

Marynata o smaku mango i kokosa 710 g
idealna do potraw kuchni orientalnej

1 szt. szt.  55,90

FANEX 1789 5958

Sos marynata Teriyaki 1,9 l
 

1 but. but.  37,90

KIKKOMAN 1659 8423

1 kt. kg  12,59

Sok jabłkowy 100% zagęszczony 6 x 1 kg
proporcja odtwarzania 1 : 5, pasteryzowany

PURENA 1697 3121

1 kt. kg  15,49

Sok pomarańczowy 100% zagęszczony 
6 x 1 kg
proporcja odtwarzania 1 : 5, pasteryzowany

PURENA 1697 4111

1 kt. kg  13,99

Sok jabłkowy z miąższem 100% 
zagęszczony 6 x 1 kg 
proporcja odtwarzania 1 : 5, pasteryzowany 

PURENA 1697 4029

1 kt. kg  16,99

Sok pomarańczowy z miąższem 100% 
zagęszczony 6 x 1 kg
proporcja odtwarzania 1 : 5, pasteryzowany 

PURENA 1698 0921

Syrop 0,7 l 
bez glutenu, bez laktozy

MONIN

1 but.

arbuz

1215 31521 but.

kwiat czarnego bzu

1764 9353

but.  29,99

Syrop limonka 0,7 l
 

1 but. but.  23,90

MONIN 1087 0563

PROMOCJA 
3+1  grat is 

Przy zakupie trzech puszek 
Peperonaty, czwartą puszkę 

otrzymasz gratis!
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PRZEPIS PRZEPIS

Krzysztof Kowalczyk
Doradca Kulinarny Chefs Culinar
autor przepisu

Po wyjęciu wellingtona z pieca możesz 
ponownie posmarować go mieszanką 

mleka owsianego i syropu z agawy 
i obtoczyć w przyprawie Wiberg 

Aphrodite – efekt będzie kolorowy 
i aromatyczny. Podgrzybki 1 kg

kostka 20 x 40 mm

Orzechy nerkowca połówki 1 kg
 

1 opak.

1 pa.

kg  16,99

pa.  25,90

DEVALDANO

BAKAL 

1525 9790

1805 9403

Napój owsiany Barista 1 l
 

1 pa. pa.  7,99

OATLY 1612 3410

PRODUKTY

200 g
100 g
10 g
50 g

100 g
100 g 
100 g
50 g

30 ml
20 ml
30 ml

5 g
20 ml 

½ łyżeczki
po ¼ łyżeczki 

seitanu
posiekanej szalotki
posiekanego czosnku
posiekanych grzybów pasta mix
ugotowanego ryżu czerwonego
ugotowanych buraków
czerwonej fasoli z puszki, odsączonej
mielonych orzechów nerkowca
sosu sojowego
sosu worcester
syropu z agawy
musztardy w proszku
oliwy pomace
świeżego tymianku
wędzonej papryki, chili, 
mielonego kminu, cynamonu
sól i pieprz do smaku

Składniki (na 4 porcje)

Farsz wegański

250 g
50 g
5 g

20 ml
½ łyżeczki

grzybów pasta mix
szalotki
czosnku
oliwy pomace
świeżego tymianku
sól i pieprz do smaku

Duxelles – farsz grzybowy

1 płat
30 g

20 ml
10 ml

ciasta na strudel
musztardy dijon
napoju owsianego
syropu z agawy

Ciasto

100 g
20 g

½ łyżeczki
1

20 g
20 g

4
50 g

20 ml

lekko posiekanych grzybów pasta mix
posiekanych suszonych pomidorów
posiekanej natki pietruszki
posiekany ząbek czosnku
posiekanych orzechów nerkowca
pasty pieczarkowo-truflowej
kwiaty cukinii
mieszanki tempura
oliwy pomace
sól ziołowa Wiberg i pieprz do smaku

Faszerowane kwiaty cukinii

100 g 
20 g

100 g
100 g
50 g
20 g

250 ml
500 ml
20 ml
20 ml
20 ml 
20 g

szalotki 
czosnku
selera naciowego
marchewki
korzenia pietruszki
ziół prowansalskich
czerwonego wina
bulionu warzywnego
sosu sojowego
sosu worcester
oliwy pomace 
cukru
sól i pieprz do smaku

Sos z czerwonego wina

2
10 ml

8
8
8
4

20 g
30 g

oczyszczone pory
oliwy z oliwek
marchewek mini
świeżych szparagów
strąków groszku cukrowego
cukinie mini
grzybów pasta mix
oliwy pomace
sól i pieprz do smaku

Por pieczony z młodymi warzywami

30 g
30 g
10 g

kaszy gryczanej
purée z groszku
dzikich ziół
sól i pieprz do smaku

Wykończenie

Wegański wellington 
z nowalijkami,

faszerowanymi 
kwiatami cukinii, sosem 

z czerwonego wina 
i popcornem z kaszy 

gryczanej

NASZA
PORADA

Przygotowanie

Farsz wegański
Cebulę podsmaż na oliwie, dodaj czosnek, grzyby 
i tymianek. Odparuj płyn. Następnie zdeglasuj sosem 
sojowym i worcesterem, ostudź. Przełóż do blendera, 
dodaj seitan, ryż, buraki, fasolę, orzechy nerkowca, syrop 
z agawy, musztardę w proszku i przyprawy. Zmiksuj na 
gładką masę, dopraw do smaku solą i pieprzem. 

Duxelles – farsz grzybowy
Grzyby, szalotkę i czosnek zmiksuj w blenderze na pastę. 
Rozgrzej oliwę, dodaj zmiksowane grzyby i tymianek, 
smaż, aż płyn z grzybów odparuje. Dopraw solą 
i pieprzem, ostudź.

Wellington
Z farszu wegańskiego uformuj wałek na kształt 
polędwicy wołowej, posmaruj go musztardą. Rozłóż 
płat ciasta na strudel, nałóż masę grzybową, 
rozprowadź odpowiednio do długości i obwodu wałka 
uformowanego z farszu. Ciasto posmaruj napojem 
owsianym wymieszanym z syropem z agawy i umieść 
na nim wegańską „polędwicę”. Zawiń, zakładając boki, 
i jeszcze raz posmaruj mieszanką napoju i syropu. Piecz 
w temperaturze 180°C przez około 30-40 minut.

Faszerowane kwiaty cukinii
Na rozgrzaną patelnię wlej oliwę. Podsmaż grzyby, 
odparuj płyn, następnie dodaj czosnek, suszone 
pomidory, orzechy i natkę pietruszki. Dopraw solą 
i pieprzem, ostudź i dodaj pastę truflową. Kwiaty 
cukinii zanurz na 2 sekundy we wrzątku, aby zrobiły 

się plastyczne. Tak przygotowane faszeruj grzybami. 
Mieszankę tempura połącz z zimną wodą na rzadkie 
ciasto. Kwiaty cukinii zanurzaj w cieście i smaż 
w głębokim oleju.

Sos z czerwonego wina
Szalotkę, czosnek i włoszczyznę posiekaj w grube 
kawałki i smaż około 15 minut na oliwie, aż zrobią się 
brązowe. Wlej czerwone wino, gotuj około 5 minut, dodaj 
bulion, zioła i pozostałe składniki. Zredukuj do połowy. 
Przecedź i zagęść mąką kukurydzianą wymieszaną 
z wodą. Dopraw do smaku.

Por pieczony z młodymi warzywami
Por posmaruj oliwą, przypraw solą i pieprzem. Piecz 
w temperaturze 250°C do momentu, aż zewnętrzne liście 
staną się mocno brązowe. Przełóż do miski, przykryj folią 
i trzymaj w cieple. Oczyszczone młode warzywa pokrój 
w mniejsze kawałki i zblanszuj. Następnie przesmaż 
grzyby i warzywa na patelni – tak, żeby były ciepłe – 
i dopraw solą i pieprzem.

Wykończenie
Kaszę gryczaną ugotuj al dente i odcedź. Susz 
w piekarniku rozgrzanym do 80°C, aż znowu będzie 
sypka, po czym smaż na gorącym tłuszczu jak popcorn. 
Purée z groszku podgrzej i dopraw do smaku. Pokrój 
wellington w plastry, a por wzdłuż – nie przecinając go 
do końca. Wewnątrz pora ułóż ciepłe jarzyny i posyp je 
prażoną kaszą. Pozostałe elementy ułóż dekoracyjnie, 
z wyczuciem.
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NABIAŁ NABIAŁ

Śmietanka Culinaire Original 20% UHT 1 l

1 but. but.  10,99

DEBIC 1581 1080

Krem Maxime do gotowania 16% UHT 1 l

1 szt. szt.  6,69

MASTER MARTINI 1764 9575

1 szt.
CENA 

CHEFA szt.  5,99
1 opak. kg  19,99

Reha ser do grillowania 200 g
 

EURIAL 1777 0989

Mozzarella wiórki 2 kg
 

GALBANI 1521 5680

Ser analogowy Do Pizzy kostka 2 kg
 

1 opak. opak.  31,90

ICC PASŁĘK 1533 4435

Jogurt naturalny bez laktozy 350 g
 

Jogurt naturalny bez laktozy 150 g
 

1 opak.

1 opak.

opak.  1,69

opak.  0,99

MLEKOVITA

MLEKOVITA

1769 1956

1819 9130

Panna cotta 1 l
z produktu można przygotować 10 porcji 100 g 

1 opak.

MASTER MARTINI 1809 9027

Białko cukiernicze 1 kg
 

1 opak. opak.  9,99

EIPRO 1233 9792

Ser gouda wiórki 2 kg
 

1 opak.

POLMLEK 1625 8839

kg  16,49

1 opak. opak.  4,49

Łosickie masło bez laktozy 82% 200 g
 

ZM LAKTOPOL-A 1702 2958

Ser twarogowy bez laktozy półtłusty 230 g
 

1 opak. opak.  2,89

MLEKOVITA 1773 7319

Obazda porcje 40 x 25 g
bawarski ser śniadaniowy, miękki, 
60% tł. w s.m. 

1 kt. szt.  1,69

ALPENHAIN KÄSESPEZIALITÄTEN 2009 1651

Ricotta 1,5 kg
 

1 opak. kg  16,99

EUROSER 1780 6695

1 opak. opak.  3,69

Camembert naturalny cateringowy 120 g
 

TUREK 1575 5216

Brie naturalny cateringowy 125 g
 

1 opak. opak.  3,99

TUREK 1575 5421

Mozzarella rolka 45% 1 kg 
 

1 opak. opak.  25,90

BAYERNLAND EG 1170 8544

Jogurt grecki 10% 5 kg
 

1 wiad. wiad.  23,90

FIGAND 1811 1521

Jogurt naturalny 1,5% 5 kg

1 wiad. wiad.  15,99

FIGAND 1811 1378

Favita sałatkowa kostka 12% 2 kg
 

1 wiad. wiad.  42,90

MLEKOVITA 1571 7405

POMYSŁ NA ŚNIADANIE 
W STYLU BAWARSKIM!

cena za porcję: 1,55 zł

CENA 
CHEFA opak.  15,49
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RYBY I OWOCE MORZA RYBY I OWOCE MORZA

6 kg kt.

Marlin polędwica 1-2 kg
bez skóry i ości, IQF, glazura ok. 10%

5 kg kt. kg  32,90

 1373 5197

Łosoś norweski filet ze skórą trym D 
1,8-2,2 kg
vacuum

1 szt. kg  44,90

 1768 9847

Tuńczyk polędwica 1-5 kg
bez skóry i ości, IQF, glazura ok. 10%

1 szt.

 1118 3372

Halibut niebieski tusza 2-3 kg
j-cut, bez ogona, bez glazury, morska produkcja, 
Norwegia

ok. 22 kg pa. kg  27,90

 1823 1342

Pstrąg patroszony 300-350 g
IQF, glazura 10%

5 kg kt. kg  17,49

 1680 1912

Porcje z łososia ze skórą trym D 150 g
vacuum

1 szt. szt.  7,99

 1784 5243

5 kg kt. kg  22,90

Makrela tusza 250 g+ 
IQF, glazura 15%

5 kg kt. kg  14,99

ROYAL SEAFOOD 1772 6214

Morszczuk filet bez skóry 120-180 g
SHP, bez glazury, produkcja morska

14 kg kt. kg  18,99

ROYAL SEAFOOD 1800 6087

Dorada patroszona 300-400 g
z głową, IQF, glazura 0-1%, vacuum,
pakowane indywidualnie

5 kg kt. kg  36,90

STAR CULINAR 1488 2791

Okoń z jeziora Wiktorii filet bez skóry 
500-1000 g
pakowane indywidualnie

 1813 4346

Łosoś kostki z kawałków fileta 100 g
glazura 5%

 1735 4080

Miruna nowozelandzka porcje z filetów 
glazura do 8%

ROYAL SEAFOOD

5 kg kt.

porcja 100 g

1759 42335 kg kt.

porcja 150 g

kg  19,99

1788 3993

Łosoś dziki pacyficzny filet ze skórą 
800 g+ 
IQF, glazura 20%, pakowane indywidualnie

1 szt. kg  26,90

 1781 6281

7 kg pa.

Dorsz czarny filet bez skóry 450-900 g 
SHP, bez glazury, produkcja morska

 1820 7705

CENA 
CHEFA kg  34,90CENA 

CHEFA kg  32,90CENA 
CHEFA kg  16,89CENA 

CHEFA kg  22,90
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OWOCE I WARZYWAOWOCE I WARZYWA

Szparagi 1 kg
całe, zielone, blanszowane

1 opak. kg  20,90

 1035 5565

Brokuły różyczki 60-80 mm 2,5 kg
 

1 opak. kg  5,69

 2000 3715

Kalafior 30-60 mm 10 kg
 

10 kg kt. kg  4,39

BASE CULINAR 1704 3083

Bakłażany grillowane 1 kg
w plastrach

Marchew z groszkiem 2,5 kg
 

Mieszanka chińska 10 kg
 

1 opak. 1 opak.

10 kg kt.

kg  21,90
kg  4,19

kg  6,89

BONDUELLE MINUTE  

 

1091 6377 1791 7452

1791 6646

Dynia 10 kg
kostka 10 x 10 mm

10 kg kt. kg  3,99

 1197 2808

Cebula 10 kg
kostka 10 x 10 mm

10 kg kt. kg  4,39

 3002 4540

Cukinia 2,5 kg
w plastrach

1 opak. kg  4,89

 2001 3721

Marchew 2,5 kg
kostka 10 x 10 mm

1 opak. kg  2,79

 1791 6622

Włoszczyzna julienne 2,5 kg
 

Czosnek 1 kg
obrany, vacuum

1 opak.1 opak. kg  4,69
kg  20,90

  1048 8140

Szpinak siekany 10 kg
porcjowany

10 kg kt. kg  3,69

BASE CULINAR 1704 3304

Maliny 2,5 kg
 

1 opak. kg  18,49

 1035 4650

Grys malinowy 10 kg
 

10 kg kt. kg  13,99

 1035 5534

1673 9499
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PRODUKTY SUCHEPRODUKTY SUCHE

Kasza jęczmienna pęczak 5 kg
 

1 pa. kg  1,99

KROS 1818 2118

Kasza jaglana 5 kg 
 

1 pa. kg  3,79

KROS 1818 2101

Kasza jęczmienna 5 kg  
 

1 pa. kg  1,99

KROS 1818 2132

Ryż basmati 5 kg  
 

1 pa. kg  6,99

JUST GRAIN 1817 8739

Ryż jaśminowy 5 kg  

1 pa. kg  4,99

JUST GRAIN 1817 8760

Ryż do sushi okrągły 5 kg  
 

1 pa. kg  4,49

JUST GRAIN 1817 8777

Ryż parboiled 5 kg 
 

1 pa. kg  4,19

JUST GRAIN 1817 8753

Ryż naturalny brązowy 5 kg 
 

1 pa.

JUST GRAIN 1817 8784

Soczewica zielona 5 kg 
 

1 pa. kg  5,39

MONA 1817 3031

Soczewica czerwona 5 kg 
 

1 pa.

MONA 1817 3000

Soczewica żółta 1 kg
 

1 pa. kg  8,89

MONA 1817 6223

Soczewica czarna 1 kg  
 

1 pa. kg  10,39

MONA 1817 3116

Kasza gryczana prażona 5 kg  
 

1 pa. kg  6,49

KROS 1818 2125

Pamiętaj: w profesjonalnej kuchni nie 
wystarczy klasyczny ryż długoziarnisty. 

Do sałatek i zup używaj parabolicznego, 
do dań indyjskich i mięsnych – basmati,

do dań tajskich i słodkich
– jaśminowego. Sushi to odrębna historia 

– musisz mieć ryż specjalny, 
krótkoziarnisty i lekko okrągły. 

RYŻ
DOBRZE

DOBRANY?

TAK,  CHEF!

Kasza bulgur 5 kg 
 

1 pa. kg  6,69

MONA 1817 3062

CENA 
CHEFA kg  7,39

CENA 
CHEFA kg  3,59
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WYWIAD WYWIAD

Biznes ze smakiem
Toruń. Jedna z najpiękniejszych starówek w Polsce. Pomnik Mikołaja Kopernika i osiołek z brązu. A pomiędzy nimi 
nowo otwarta restauracja Street 31. O gotowaniu definiowanym przez produkt, wyobraźnię i... gości opowiada 
Arkadiusz Ciesiński, szef kuchni.

O pana kuchni mówi się: nowatorska, 
odważna, eksperymentalna, świeża. 
Ale również szanująca tradycję. Czy będzie Pan 
kontynuował ten kierunek w Street 31?
Kuchnia to mój drugi dom, a o swoje ukochane 
miejsca trzeba dbać – pielęgnować je i nieustannie 
rozwijać. Restaurację traktuję jak mój rodzinny 
stół – zapraszam do niego naszych gości niczym 
bliskich. Chcę ich jak najlepiej podjąć i pozytywnie 
zaskoczyć. Zawsze na pierwszym miejscu stawiam 
główny produkt, z którego będę przyrządzać danie, 
i wokół niego buduję resztę – dodatki, sosy, starannie 
komponowaną aurę ziół i przypraw. Często kucharze 
zapominają o uwidacznianiu atutów poszczególnych 
składników. Zatapiają delikatne mięsa w mocnych 
i przejmujących smak przyprawach. W mojej 
kuchni to natura i naturalność są na pierwszym 
miejscu, cała reszta ma być uzupełnieniem. 
Dziczyzna, wieprzowina, wołowina – jeśli te produkty 
są najwyższej jakości, ich charakter musi być 
zachowany. Często po opracowaniu nowego menu 
myślę, że to moje najlepsze dania, ale już następnego 
dnia przychodzą pomysły na kolejne. Właśnie to 
w gotowaniu uwielbiam – wystarczy jeden aromat, 
jedno spojrzenie na produkt, a w głowie rodzą się 
koncepcje.

Jak wyglądała pana dotychczasowa kariera 
w gastronomii i jak się zaczęła?
Zamiłowanie do gotowania wyniosłem z domu, 
gdzie rywalizowały dwie szkoły kulinarne: 
babci – tradycyjna, staropolska – i mamy – 
nowocześniejsza, lżejsza i równie smaczna. Tak 
było w moim domu, dopóki w to wszystko nie 

wtrąciłem się ja, próbując pogodzić oba trendy, 
szukając złotego środka. Moi rodzice zajmowali 
się pracą w gospodarstwie, więc dobrze wiem, co 
znaczy stworzyć idealny, zdrowy produkt. Wszystkie 
produkty miałem prosto z pola, ogródka lub zagrody 
– to po prostu musiało iść w stronę gotowania. 
Jedna z najlepszych szkół gastronomicznych 
w Polsce pomogła mi uzbroić się w wiedzę 
teoretyczną i przekonać, na czym polega praca 
w kuchni. Uczestniczyłem – z sukcesami – w wielu 
konkursach gastronomicznych, byłem szefem 
kuchni w jednym z najlepszych hoteli w Bydgoszczy. 
Gotowałem dla polskich i zagranicznych aktorów, 
polityków... I wszystkich chcących spróbować 
smacznej naturalności podanej w piękny sposób. 
Dzięki latom praktyki w przygotowywaniu 
i wydawaniu dań na najwyższym poziomie, dla 
nawet 900 osób w jednym czasie, wiem, że 
jestem przygotowany na każde wyzwanie. Dziś 
sam wspieram młodych kucharzy w zdobywaniu 
doświadczeń, zarówno na praktykach, jak i w 
konkursach rangi mistrzowskiej.

Wokół czego krążą pańskie kulinarne 
zainteresowania? Co jest dla pana inspiracją 
w poszukiwaniu kulinarnego artyzmu, smaków 
idealnych i nowych pomysłów estetycznych? 
Czy jest to rozwój nowoczesnej kuchni polskiej 
i międzynarodowej, popularyzacja kuchni 
staropolskiej, czy może takie trendy, jak 
kuchnia molekularna? W jakim kierunku 
pan zmierza?
Nie lubię ściśle definiować mojej kuchni jako 
kuchnia polska, międzynarodowa lub – jak często 

określają swoje gotowanie młodzi kucharze – 
polska w nowoczesnym wydaniu. Moją kuchnię 
określają moi goście i moja wyobraźnia. Nie tylko 
otwieram się na nowe smaki i techniki, ale również 
sam je kreuję. Dobry szef kuchni musi być trochę 
wizjonerem – umieć wyobrazić sobie kuchnię 
i siebie w niej za dziesięć lat, nie zatracając tego, 
co w każdym kierunku kulinarnym jest najlepsze, 
najbardziej charakterystyczne. Za dziesięć lat też 
będą ludzie stęsknieni smaków z dzieciństwa i ich 
doznania będą musiały zostać zaspokojone, tyle 
że na miarę postępu, jaki w ciągu tych dziesięciu 
lat nastąpi. Dlatego chcę zachować smaki, wciąż 
rozwijając aranżację potraw, wprowadzając 
nowości i czyniąc oczywiste pozornie oczywistym.

Jesteśmy tym, co jemy... Powiedz mi, co jesz, 
a powiem ci, kim jesteś... Czy na tej samej 
zasadzie można by rzec: pokaż mi menu, 
a powiem ci, kim jest szef kuchni?
Nie da się ukryć, że ostateczne zdanie w kuchni 
należy do jej szefa, więc niejako „pod” jego kubki 
smakowe się gotuje. To, co wychodzi poza drzwi 
kuchni, nie jest już tylko daniem, ale daniem 
z podpisem, świadectwem. Smak, układ potrawy 
na talerzu, nawet sposób skrojenia jej elementów 
– wszystko to mówi, że w swoje dzieło kucharz 
włożył serce, że za daniem stoi pasja. Moja karta 
jest sezonowa, używamy tylko świeżych produktów. 
Przyzwyczailiśmy bywalców Street 31, że nasze 
menu to doskonałe połączenie tradycyjnej kuchni 
polskiej i nowych trendów. Jestem zawsze blisko 
gości, staram się poznawać ich i ich smaki i spełniać 
również wysublimowane życzenia. 

Doświadczenie zawodowe sprawia, że ma pan 
wiele świetnych przepisów – czy jest wśród 
nich ten na kulinarną karierę?
Nie ma szans na zrobienie kariery w kuchni ktoś, 
kto nie wykonuje pracy z pasją i nie jest ciekawy 
jej końcowego efektu, ktoś, kto boi się kreować 
siebie i swój zespół. Bardzo ważne jest zaufanie 
do szefa. Nie wolno wstydzić się pytać. Trzeba być 
dociekliwym i w trakcie gotowania wielokrotnie 
próbować, a do każdego zadania podchodzić, 
jakby robiło się najważniejszą rzecz w życiu. Żeby 
się pokazać i wykazać, żeby zaskoczyć. W pracy 
kucharza liczą się smak, szybkość i umiejętność 
radzenia sobie ze stresem. Wszystko to przychodzi 
wraz z pewnością siebie oraz latami spędzonymi 
w kuchni. A jeśli zdarza się upadek, porażka – 
trzeba umieć podnieść się z kolan i dać sobie 
następną szansę. I wciąż doskonalić to, co wydaje 
się doskonałe.

Profesjonalizm w kuchni: kiedy się zaczyna, 
a kiedy kończy?
Zaczyna się wówczas, gdy przygotowujemy dania 
tak, jak byśmy to robili dla kogoś najbliższego, 
najważniejszego, i jak byśmy mieli z tym kimś 
usiąść przy stole, czekając na jego odczucia. 
A kończy, gdy wkraczają rutyna, schematyzm, 
sztuka dla sztuki, kiedy robi się kuchnię 
bez pasji, bez przekonania, pod którą 
nie złożylibyśmy podpisu.
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Falafel z ciecierzycy ok. 266 x 15 g
klopsiki z ciecierzycy, z cebulą i przyprawami, 
podsmażane

4 kg kt. kg  35,90 

FINDUS 1166 8053

PRODUKTY MROŻONEPRODUKTY MROŻONE

Frytki Super Crunch Julienne 2,5 kg
cięcie 7,4 x 7,4 mm, smażone w oleju 
słonecznikowym, w skrobiowej otoczce 
utrzymującej chrupkość i temperaturę

1 opak. kg  6,39

AVIKO 1806 9273

Zapiekanka makaronowa ok. 3,5 kg
zapiekanka makaronowa z szynką indyczą, całość 
oblana sosem śmietankowym i udekorowana serem

10,5 kg kt. kg  20,90

HANSA 1045 2431

Frytki Super Crunch 2,5 kg 
cięcie 10 x 20 mm, smażone w oleju roślinnym, 
w skrobiowej otoczce utrzymującej chrupkość 
i temperaturę

1 opak. kg  5,79

AVIKO 1793 9669

1 opak.

Krążki cebulowe w cieście 1 kg
w chrupiącej panierce, waga jednostkowa 16,5 g

AVIKO 1564 6835

1 kt.

Bułka do hot-doga francuskiego
40 x 60 g 
pszenna, dł. ok. 19,5 cm, 
obw. ok. 14,5 cm

LA LORRAINE 1746 6509

Bułka do hamburgera z sezamem 
16 x 126 g
pszenna, z nasionami sezamu, wys. ok. 4,5 cm, 
śr. ok. 14,6 cm

1 kt. szt.  1,19

PANESCO 1660 5626

Bułka do hamburgera brioche 5” 
24 x 86 g
pszenna, wys. ok. 4 cm, śr. ok. 12 cm

1 kt. szt.  1,19

LA LORRAINE 1673 3190

Tortellini mięsne ok. 4 g
makaron nadziewany pikantnym mięsem wołowym, 
dł. 3,6 cm, szer. 3 cm, wys. 1,8 cm

BÜRGER 1036 9555

50 szt. kt. szt.  4,59

Papryka nadziewana warzywami 180 g
nadzienie: groch, papryka, cebula, kukurydza, 
przyprawy

VEGETA 1035 0539

6 szt. kt. szt.  59,90

Brownie bezglutenowe 1,05 kg
spód z czekoladowego ciasta biszkoptowego, 
udekorowany malinami (9%) oraz mieszanką 
słonecznika, orzechów laskowych, migdałów 
i pestek dyni, polany lukrem, 
krojony na 12 porcji

ERLENBACHER 1627 6536

1 kg kt. kg  21,90 

Frikadele warzywne ok. 75 g
z marchwi, pasternaku, groszku, kukurydzy, 
cebuli, ziemniaków, przyprawione i uformowane, 
wys. 2,2 cm, śr. 7,5 cm, do przygotowania w piecu, 
frytownicy, kuchence mikrofalowej

AVITA 1353 3632

40 szt. kt. szt.  2,29

Paluszki sezamowe z marchewką 80 g
z marchwi, cebuli i jabłek, w chrupiącej 
sezamowej panierce, z delikatną nutą anyżu

VEGETA 1229 8181

5 kg kt. kg  15,99

Tortellini zielone ok. 4 g
makaron z zielonego ciasta z bezmięsnym 
nadzieniem z ricotty i szpinaku

BÜRGER 1036 9562

CENA 
CHEFA szt.  0,69CENA 

CHEFA kg  7,49
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AKCESORIA KUCHENNEAKCESORIA KUCHENNE

Folia do zgrzewu PP 250 m
z powłoką PEEL, grubość 65 mikrometrów, 
szer. 185 mm

1 rol. rol.  99,90

GUILLIN 1817 8708

Pojemnik na sałatkę 1000 ml
wys. 81 mm, śr. 180 mm, zakres temp. od −40 
do +60°C, pasująca pokrywka: 18178227, 50 szt.

1 opak. opak.  18,99

GUILLIN 1817 8159

Pojemnik na sałatkę 750 ml
wys. 63 mm, śr. 180 mm, zakres temp. od −40 
do +60°C, pasująca pokrywka: 18178227, 50 szt.

GUILLIN 1817 8104

Pojemnik na sałatkę 600 ml
wys. 51 mm, śr. 180 mm, zakres temp. od −40 
do +60°C, pasująca pokrywka: 18178227, 50 szt.

GUILLIN 1817 7572

Pokrywka do pojemnika na sałatkę 
wysoka
wys. 26 mm, zakres temp. od −40 do +60°C, 
pasuje do pojemników: 18177572, 18178104, 
1817815, 50 szt.

1 opak. opak.  14,99

GUILLIN 1817 8227

Pojemnik obiadowy 80 szt.
czarny, 227 x 178 x 45 mm

GUILLIN

1 opak.

jednokomorowy

1817 61621 opak.

dwukomorowy

1817 6148

1817 61791 opak.

trzykomorowy

CENA 
CHEFA opak.  26,90

Pokrywka do pojemników obiadowych 
237 x 188 x 13 mm, transparentna, 40 szt.

1 opak. opak.  11,99

GUILLIN 1819 6382

Sosjerka PP
transparentna, do sosów gorących i zimnych, pasują-
ca przykrywka: 18177022, 100 szt.

GUILLIN

1 opak.

30 ml – wys. 20 mm, śr. 67 mm

1817 72511 opak.

50 ml – wys. 27 mm, śr. 67 mm

1817 7190

opak.  5,89

1817 73361 opak.

80 ml – wys. 42 mm, śr. 67 mm

1817 74111 opak.

100 ml – śr. 67 mm

Przykrywka do sosjerki PP
transparentna, wys. 7 mm, śr. 70 mm, do sosów 
gorących i zimnych, pasuje do sosjerek: 18177190, 
18177251, 18177336, 18177411, 
100 szt.

1 opak. opak.  4,65

GUILLIN 1817 7022

Serwetki 33 x 33 cm
2-warstwowe, gramatura 30 g/m, 100% celulozy, 
składane 1/4

250 szt. opak. opak.  9,99

CLARINA 1782 4095

Zestaw widelec, nóż, serwetka
dł. 180 mm, pakowane indywidualnie

1 szt. szt.  0,26

GUILLIN 1817 6896

Reflex czyściwo papierowe do lekkich 
zabrudzeń 300 m
szer. 19,8 cm, dł. odcinka 35 cm, 
tłoczone

6 szt. kt. kt.  99,90

TORK 1817 8722

Papier toaletowy 10 x 19,4 m
3-warstwowy, tłoczony, szer. rolki 9,4 cm, 
śr. rolki 12,5 cm, dł.odcinka 12,9 cm, 
w rolce konwencjonalnej

6 opak. kt. opak.  10,99

TORK 1817 8746

Folia aluminiowa 1,4 kg
gr. 12 mikrometrów, szer. 44 cm, 
dł. nawoju ok. 79 m

rol. rol.  24,90

CLARINA 1808 4528

Pojemnik na zupę
164 x 149 mm, do zup gorących i zimnych, 
pasująca pokrywka: 18178364, 50 szt.

GUILLIN

1 opak.

350 ml

1817 83191 opak.

500 ml

1817 8258

opak.  13,19

Pokrywka do pojemnika na zupę
156 x 146 x 27 mm, do zup gorących i zimnych, 
pasuje do pojemników: 18178258, 18178319, 
100 szt.

1 opak. opak.  19,09

GUILLIN 1817 8364

Sztućce transparentne
dł. 180 mm, sztućce nadają się 
do wielokrotnego użytku i można je myć 
w zmywarce, 50 szt.

GUILLIN

1 opak.

widelec

1817 62091 opak.

noż

1817 6193

opak.  4,99

1817 67111 opak.

łyżka

Wszystkie przedstawione tu
opakowania są zgodne z tzw. dyrektywą 

plastikową i będą mogły pozostać 
w obrocie po 01.07.21. 
Wszystkie podlegają

 recyklingowi.

WAŻNE
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Foodservice naszą pasją
Oddział Tarnobrzeg
CHEFS CULINAR
ul. Litewska 10
39-400 Tarnobrzeg
tel.: +48 15 822 91 47
      +48 691 995 581
e-mail: Telesales.TAPL@chefsculinar.pl

Oddział Warszawa
CHEFS CULINAR
ul. Ożarowska 40/42, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 733 44 10
       +48 512 153 745
      +48 512 153 959
e-mail: Telesales.WAPL@chefsculinar.pl

Oddział Szczecin
CHEFS CULINAR
ul. Goleniowska 59
70-847 Szczecin
tel.: +48 91 459 10 10 
e-mail: Telesales.SZGH@chefsculinar.pl

Oddział Poznań
CHEFS CULINAR
ul. Syrenia 4
61-017 Poznań
tel.: +48 608 921 317
e-mail: Telesales.PZPL@chefsculinar.pl

Oddział Kraków
CHEFS CULINAR
Pannattoni Park Kraków IV
ul. M. Majdzika 16, 32-050 Skawina 
tel.: +48 505 900 325
       +48 512 153 820 
e-mail: Telesales.KRPL@chefsculinar.pl

Oddział Wrocław
CHEFS CULINAR
ul. R. Chomicza 14, Tyniec Mały
55-040 Kobierzyce
tel.: +48 691 929 255
      +48 697 995 558
e-mail: Telesales.WRPL@chefsculinar.pl

Oddział Gdańsk
CHEFS CULINAR
ul. Jabłoniowa 46a
80-175 Gdańsk
tel.: +48 697 995 532
e-mail: Telesales.GDPL@chefsculinar.pl

Oddział Kołobrzeg
CHEFS CULINAR
ul. Miła 1
78-100 Niekanin 
tel.: +48 94 351 75 75
e-mail: Telesales.SZGH@chefsculinar.pl

Obowiązuje przy dostawach w kwietniu 2021 r. 
Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 
Oferta niewiążąca, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Błędy zastrzeżone. Rzeczywisty wygląd produktów 
może różnić się od prezentowanego na zdjęciach. 
W przypadku pytań do Państwa dyspozycji jest nasz 
Dział Obsługi Klienta. www.facebook.com/ChefsCulinarPLwww.chefsculinar.pl

Znajdź nas na 

Nasza marka ekskluzywnej argentyńskiej 
wołowiny z bydła mięsnego ras Hereford 

i Angus ze zrównoważonych rodzinnych hodowli. 
Łagodny klimat oraz swoboda poruszania się 

i nieograniczony dostęp zwierząt do naturalnej 
karmy i wody zapewniają idealną marmurkowatość 

i wyjątkowy aromat mięsa.

Nasza marka produktów premium zaspokajających 
potrzeby najbardziej kreatywnych szefów kuchni. 
W ofercie Star Culinar są m.in. najwyższej jakości 

wędliny, ryby, warzywa, owoce oraz najlepsze 
gatunkowo mięsa i półprodukty kulinarne.

Schab wieprzowy ok. 3,5 kg
bez kości

kg kg  15,99

STAR CULINAR 1032 9313

Karkówka wieprzowa ok. 2,8 kg
bez kości

kg kg  17,99

STAR CULINAR 1032 9429

Antrykot wołowy ok. 2 kg
bez kości, część tylna, kraj pochodzenia: Argentyna

kg kg  85,90

BEEF CULINAR 1589 4427

Rumsztyk wołowy ok. 4 kg
trybowany, bez nacięć, kraj pochodzenia: Argentyna

kg kg  69,90

BEEF CULINAR 1615 8696


