
 

 
 
 

Jasiek Kuroń nowym ambasadorem kampanii „To jest nasz drób!” 

 

W 2021 roku organizatorzy kampanii „To jest nasz drób! Wysoka europejska jakość” nie 

tylko kontynuują zainicjowane akcje informujące konsumentów o zaletach 

europejskiego mięsa drobiowego, ale przygotowują również nowości. Jedną z nich jest 

zaangażowanie nowego ambasadora projektu – Jana Kuronia. 

 

Jasiek Kuroń to doświadczony kucharz, a także autor książki „Sprytna kuchnia czyli 

kulinarna ekonomia”. Na co dzień swoimi przepisami dzieli się na Instagramie – Jasiek 

Kuroń Gotuje, na swojej stronie internetowej 

oraz kanale w serwisie You Tube. Programy 

kulinarne z udziałem Jaśka Kuronia można 

zobaczyć na antenie Kuchnia+. Cyklicznie gotuje 

w kuchni DDTVN, jest także zapraszany  

do Pytania na Śniadanie. 

– Drób to mięso, które lubię w kuchni. Mówię tu 

nie tylko o cieszącym się popularnością mięsie  

z kurczaka, ale także z kaczki czy gęsi.  

Ta ostatnia, do niedawna jeszcze zapomniana, 

powoli wraca i robi to z wielką klasą. Dlaczego 

zatem mięso drobiowe to jeden z moich częstych 

wyborów? Jest smaczne, dietetyczne  

i uniwersalne. Nadaje się zarówno do pieczenia, 

jak i na grilla czy na wędliny (o gotowaniu nawet 

nie wspominając) – mówi Jasiek Kuroń. 

Z okazji rozpoczęcia współpracy, Jasiek Kuroń przygotował dwa proste i smaczne przepisy 

z drobiem w roli głównej: roladki z piersi kurczaka ze szparagami i piersi z kurczaka 

duszone w parmezanowym sosie. 

 

To jest nasz drób – działania w 2021 roku  

Nowego ambasadora w drugim roku kampanii przywitali z otwartymi ramionami 

dotychczasowi ambasadorzy Cristina Catese i Sebastian Krauzowicz, którzy wspólnie  

z Jaśkiem Kuroniem będą dzielili się swoimi przepisami na dania z różnymi gatunkami 

drobiu oraz gotowali na eventach kulinarnych. 



 

 
 
 

W najbliższym czasie organizatorzy planują udział na Festiwalu Dobrego Smaku w sierpniu 

2021 oraz targach Polagra Food w Poznaniu. 

 

 

Jeżeli interesują Was porady, ciekawostki i przepisy kulinarne z wykorzystaniem mięsa 

drobiowego – na stronie internetowej kampanii https://pl.eu-poultry.eu znajdziecie dużo 

cennych informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt dla Mediów:  Kontakt do organizatora:  

Sopexa S.A. Oddział  

w Polsce 

 Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza 

Iwona Pobidyńska  Małgorzata Reszczyńska Marta Kędel 

Telefon: +48 604 400 434  Telefon: +48 605 344 993 Telefon: +48 601 548 976 

e-mail: 

ipobidynska@sopexa.com 

 e-mail:  

m.reszczynska@krd-ig.pl 

e-mail: 

m.kedel@krd-ig.pl 

www.sopexa.com  www.krd-ig.com.pl  

 

 

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną 
odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności 
(CHAFEA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.  
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