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CHEF 
PATRICK'S
Smaczne i gotowe dania do przygotowania 
w kilka minut. Produkty Chef Patrick’s 
to przede wszystkim najlepszej jakości 
mięso drobiowe, precyzyjnie dobrane 
składniki i kompozycja aromatycznych 
przypraw. Z miłości do pyszności.



NASZE PRODUKTY
mrożone specjały

POLĘDWICZKA
PANIEROWANA

BITES 
PANIEROWANY

• worek: 1 kg
• Karton szary: 6 worków
• 9 warstw na palecie*
• 9 kartonów na warstwie
• 81 kartonów na palecie
• Wysokość 1,905 m
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• Wysokość 1,905 m
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• 9 warstw na palecie*
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• worek: 1 kg
• Karton szary: 5 worków
• 9 warstw na palecie*
• 9 kartonów na warstwie
• 81 kartonów na palecie
• Wysokość  1,86 m

POLĘDWICZKA 
SOUTHERN FRIED

* paleta 1200 x 800 mm

NUGGETS 
TEMPURA

SKRZYDEŁKO  
PIECZONE

• worek: 1 kg
• Karton szary: 6 worków
• 9 warstw na palecie*
• 9 kartonów na warstwie
• 81 kartonów na palecie
• Wysokość 1,905 m



POLĘDWICZKA
PANIEROWANA
Delikatne i soczyste kawałki mięsa  
w aromatycznej panierce

Sekret doskonałego smaku tkwi w sta-
rannie dobranych ziołach i przyprawach. 
Dostępna w wersji HOT or NOT, czyli 
obiad na dziś łagodny czy pikantny?



PANIEROWANA, PIKANTNA POLĘDWICA Z KURCZAKA, 
SMAŻONA, UPIECZONA ORAZ GŁĘBOKO MROŻONA.
Składniki: polędwica z piersi kurczaka (68%), panier (mąka 
pszenna, olej roślinny (olej rzepakowy), skrobia pszenna, 
sól, skrobia modyfikowana, substancje spulchniające 
(E450, E500), mąka kukurydziana, suszone oregano, 
suszony czosnek, barwnik (ekstrakt z papryki), wzmac-
niacz smaku (E621), ekstrakty przypraw), woda, skro-
bia ryżowa, sól, aromaty (zawierają mleko, gluten), chilli  
w proszku. Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
/ Kraj pochodzenia: Polska / Przechowywać w temperatu-
rze -18 °C lub niższej / Produkt rozmrożony nie nadaje się 
do ponownego zamrożenia / Mimo że dołożono wszelkich 
starań, aby usunąć kości, niektóre mogły pozostać.

*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 890/213

Tłuszcz (g) 10.2

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0.8

Węglowodany (g) 13.8

- w tym cukry (g) 1.0

Białko (g) 16.0

Sól (g) 1.7

Informacje o produkcie:

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 4-5 min 
piekarnik – 200°C | 14-18 min

POLĘDWICZKA
PANIEROWANAPIKANTNA



PANIEROWANA POLĘDWICA Z KURCZAKA, SMA-
ŻONA, UPIECZONA ORAZ GŁĘBOKO MROŻONA.
Składniki: polędwica z piersi kurczaka (68%), panier 
(mąka pszenna, olej roślinny (olej rzepakowy), skrobia 
pszenna, sól, skrobia modyfikowana, substancje spulch-
niające (E450, E500), mąka kukurydziana, suszone 
oregano, suszony czosnek, barwnik (ekstrakt z papryki), 
wzmacniacz smaku (E621), ekstrakty przypraw), woda, 
skrobia ryżowa, sól, aromaty (zawierają mleko, jaja), su-
szone warzywa (cebula, czosnek). Może zawierać: soję, 
seler, gorczycę. / Kraj pochodzenia: Polska / Przecho-
wywać w temperaturze -18 °C lub niższej / Produkt roz-
mrożony nie nadaje się do ponownego zamrożenia / Mimo 
że dołożono wszelkich starań, aby usunąć kości, niektóre 
mogły pozostać.

*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 980/234

Tłuszcz (g) 11.2

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0.9

Węglowodany (g) 17.4

- w tym cukry (g) 1.3

Białko (g) 15.5

Sól (g) 2.0

Informacje o produkcie:

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 4-5 min 
piekarnik – 200°C | 14-18 min

POLĘDWICZKA
PANIEROWANAŁAGODNA



BITES 
PANIEROWANY
Panierowane Bitesy na raz!

Chrupiące małe co nieco, kryjące  
w sobie soczyste i łagodne kawałki  
fileta z kurczaka. Upiecz w piekarniku 
lub frytkownicy, wrzuć do sałatki i już!



KAWAŁKI FILETA Z PIERSI KURCZAKA, PANIE-
ROWANE, SMAŻONE, W PEŁNI UPIECZONE ORAZ 
GŁĘBOKO MROŻONE. Składniki: filet z kurczaka (68%), 
panier (mąka pszenna, olej roślinny (olej rzepakowy), 
skrobia pszenna, sól, skrobia modyfikowana, substancje 
spulchniające (E450, E500), mąka kukurydziana, suszo-
ne oregano, suszony czosnek, barwnik (ekstrakt z papryki), 
wzmacniacz smaku (E621), ekstrakt przypraw), woda, 
skrobia ryżowa, sól, aromaty (zawierają: mleko, gluten), 
chili mielone. Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. / 
Kraj pochodzenia: Polska / Przechowywać w temperatu-
rze -18 °C lub niższej /Produkt rozmrożony nie nadaje się 
do ponownego zamrożenia / Mimo że dołożono wszelkich 
starań, aby usunąć kości, niektóre mogły pozostać.

*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 934/223

Tłuszcz (g) 10.2

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 1.2

Węglowodany (g) 17.3

- w tym cukry (g) 0.6

Białko (g) 15.0

Sól (g) 1.8

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 3-5 min 
piekarnik – 200°C | 12-15 min

Informacje o produkcie:

BITES 
PANIEROWANY



POLĘDWICZKA 
SOUTHERN FRIED
Klasyka Szefa kuchni! Soczyste 
mięso w aromatycznej panierce. 

W kilka minut zabierz przyjaciół w podróż 
do Ameryki Południowej na chrupiące ka-
wałki polędwiczki o wyrazistym aromacie, 
które z pewnością skradną podniebienia 
Twoich gości.



*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 875 /210

Tłuszcz (g) 11.9

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 1.5

Węglowodany (g) 12.4

- w tym cukry (g) 1.3

Białko (g) 12.7

Sól (g) 1.0

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 3-4 min 
piekarnik – 200°C | 12-14 min

PRODUKT Z POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA  
W CHRUPIĄCEJ PANIERCE SOUTHERN FRIED, SMA-
ŻONY, W PEŁNI UPIECZONY I GŁĘBOKO MROŻONY. 
Składniki: Mięso z piersi kurczaka (52%), panier (mąka 
pszenna, bułka tarta (mąka pszenna, drożdże, sól), olej 
roślinny (olej rzepakowy), skrobia pszenna, gluten pszen-
ny, przyprawy (pieprz biały, pieprz czarny, koper), sól, 
skrobia z tapioki, czosnek w proszku, ekstrakt drożdżowy, 
cebula w proszku, ekstrakt z papryki, substancje spulch-
niające (E450, E500), oregano, ekstrakt z czarnego 
pieprzu), woda, skrobia modyfikowana, sól, skrobia ryżo-
wa, aromaty, gluten pszenny, suszone warzywa (cebula, 
czosnek), dekstroza, suszona szałwia. Może zawierać: 
jaja, soję, seler, mleko, gorczycę. / Kraj pochodzenia: 
Polska / Przechowywać w temperaturze -18 °C lub niż-
szej / Produkt rozmrożony nie nadaje się do ponownego 
zamrożenia / Mimo że dołożono wszelkich starań, aby 
usunąć kości, niektóre mogły pozostać.

Informacje o produkcie:

POLĘDWICZKA 
SOUTHERN FRIED



NUGGETS
TEMPURA
Klasyk, który błyskawicznie 
znika z talerza!  

Małe kawałki kurczaka, delikatny smak 
przełamany chrupiącą tempurą. 
Wystarczy parę minut w piekarniku lub 
frytkownicy, do tego porcja ulubionych 
warzyw i domowy sos. 



Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 3-4 min 
piekarnik – 200°C | 12-14 min

NUGGETS
TEMPURA

*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 785 /187

Tłuszcz (g) 9.2

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 5.7

Węglowodany (g) 12.0

- w tym cukry (g) 0.1

Białko (g) 14.2

Sól (g) 1.1

PRODUKT Z POŁĄCZONYCH KAWAŁKÓW MIĘSA  
Z PIERSI KURCZAKA W CHRUPIĄCEJ TEMPURZE, 
SMAŻONY, W PEŁNI UPIECZONY I GŁĘBOKO MRO-
ŻONY. Składniki: Mięso z piersi kurczaka (55%), pa-
nier (mąka pszenna, mąka kukurydziana, olej roślinny 
(olej rzepakowy), skrobia kukurydziana, sól, substancje 
spulchniające (E450, E500), przyprawy, skrobia, deks-
troza, serwatka w proszku), woda, skrobia modyfikowana 
ziemniaczana, skrobia pszenna, sól, ekstrakty drożdżowe, 
aromaty naturalne, przyprawy (pieprz czarny, kardamon, 
kozieradka). Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę. / 
Kraj pochodzenia: Polska / Przechowywać w temperatu-
rze -18 °C lub niższej / Produkt rozmrożony nie nadaje się 
do ponownego zamrożenia / Mimo że dołożono wszelkich 
starań, aby usunąć kości, niektóre mogły pozostać.

Informacje o produkcie:



SKRZYDEŁKO  
PIECZONE
Drobiowe skrzydełka, chrupiąca 
skórka i delikatny smak.  

Idealny produkt do mieszania z własnymi 
marynatami, glazurami i dipami. 
Każdy, z tego podstawowego produktu, 
może stworzyć swój niepowtarzalny!



SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA W PEŁNI UPIECZONE  
I GŁĘBOKO MROŻONE. Składniki: Skrzydełka z kurcza-
ka*, woda, skrobia z tapioki, sól, dekstroza, stabilizatory 
(E451, E450), olej roślinny (olej rzepakowy), aromaty na-
turalne, sól. Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, mleko, 
gorczycę. / Kraj pochodzenia: Polska / Przechowywać  
w temperaturze -18°C lub niższej / Produkt rozmrożony 
nie nadaje się do ponownego zamrożenia.

*Ze 111 g surowca wyprodukowano 100 g wyrobu gotowego.

Wystarczy podgrzać:
frytkownica – 180°C | 5-7 min 
piekarnik – 200°C | 18-20 min

Informacje o produkcie:*100 g = 1 porcja

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 776/186

Tłuszcz (g) 12.0

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) 3.9

Węglowodany (g) <0.5

- w tym cukry (g) <0.5

Białko (g) 20.2

Sól (g) 0.8

SKRZYDEŁKO  
PIECZONE



PRODUKT
POD KLIENTA
Nietypowe zamówienie? 
Skontaktuj się z nami!

Możemy stworzyć produkt według  
Twoich preferencji specjalnie dla Ciebie! 
Jesteśmy otwarci i elastyczni :)



CONVENIENCE FOOD EXPORT

+48 785 520 500
waldemar.baczynski@mielewczyk.pl

WIĘCEJ INFORMACJI I JĘZYKÓW NA
CHEFPATRICKS.PL

ZOSTAŃMY
W KONTAKCIE!

+48 785 507 764
malgorzata.hintz@mielewczyk.pl

patryk@mielewczyk.pl

Waldemar Baczyński

Małgorzata Hintz

Patryk Mielewczyk

http://CHEFPATRICKS.PL

	katalog pl

