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Wstęp
Perliczki domowe wywodzą się od dzikich przodków pochodzących
z Afryki, głównie z Nowej Gwinei, Madagaskaru i półwyspu Arabskiego. Perlice (Numdidae) zwane pantarkami należą do rzędu kuraków (Galliformes),
rodziny bażantowatych (Phasianidae). Perlice obecnie spotykane w Polsce to
perlice pospolite (Numida meleagris).
Nazwa „perlica” wzięła się od charakterystycznego wzoru na upierzeniu
perliczki perłowoszarej, która ma ubarwienie szare, a na nim drobne, białe
kropki przypominające perły. Na szyi u tej odmiany nie występują kropki.
Poza smacznym, delikatnym mięsem i dużą ilością jaj od nioski, ptaki te
charakteryzuje nadrzędny walor, ich piękny wygląd. Znane są trzy typy ubarwienia perliczek: szare - ciemnoszare pióra pokryte drobnymi, białymi plamkami; srebrzysto niebieskie - pióra srebrzyste w niebieskim odcieniu, nakrapiane białymi plamkami; białe - pióra czysto białe, lub w kolorze śmietanki
z niewyraźnymi plamkami koloru perły. Najczęściej hodowane są białe, perłowe oraz tzw. standardowe o upierzeniu ciemno-szarym z białymi plamami,
rzadszą odmianą są perliczki o barwie brązowej, czarnej lub żółtej. U wszystkich ciemnych odmian spotyka się czasami białe lotki pierwszego rzędu, jak
również duże, białe plamy szczególnie na piersi, tak zwane szeki.
W Polsce chów perlic był dość popularny, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, gdzie utrzymywano duże stada tych ptaków, zajmowano się ich selekcją i prowadzono prace naukowe. Przez wiele następnych lat prawie zupełnie
o nich zapomniano, a chowem w niewielkich stadkach zajmowali się wyłącznie
amatorzy. Sytuacja ta się jednak w ostatnim okresie poprawia, rośnie zainteresowanie tym gatunkiem, czego przykładem są chociażby ogłoszenia kupna
i sprzedaży. Najbardziej rozpowszechnioną odmianą barwną w Polsce jest odmiana perłowoszara.
Tuszki perlic cieszą się obecnie popularnością głównie w takich krajach
jak: Włochy, Belgia, Węgry, a także zaczęto się interesować w USA, Kanadzie
i Australii. Najbardziej popularnymi odmianami w USA i Kanadzie są: biała,
lawendowa i szara. W Polsce natomiast odmiana szara ze względu na dobre
wyniki zapłodnienia, wylęgowości i niskiej liczby upadków.
Mimo dawnego udomowienia (około 2000 lat temu) nadal wykazują wiele
cech swoich dziko żyjących przodków.
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Wygląd, opis
Dorosła perlica mierzy 35 – 70 cm długości i waży 1,5 – 2 kg. Tułów perlików jest poziomy, a u samic wzniesiony. Skrzydła przylegają do tułowia. Głowa mała, nieopierzona, podobnie szyja w znacznej części naga. Zarówno głowa
jak i szyja zabarwione na biało, czerwono i błękitnie. U niektórych gatunków
występują korale. Młode perliczki są brązowe, na tułowiu mają pięć pasów.
W wieku 2-3 miesięcy perliczki mają upierzenie dorosłych ptaków. Dziób
silny, szeroki, wygięty w formie łuku. Hełm kostny na szczycie głowy, wyrasta
samcom i samicom, u samców jest nieco większy. Hełm rozwija się między
7., a 8. tygodniem życia ptaków. Okres wyrzynania się hełmu jest istotnym
momentem w życiu młodych perlic. W tym czasie stają się płochliwe i mniej
odporne na niekorzystne warunki środowiskowe. Dzwonki mają barwę białą, na brzegach są czerwone. Dzwonki mocniej wykręcone wskazują na płeć
męską. Najłatwiej rozpoznać płeć tych ptaków po rozstawie kości łonowych.
U samców rozstaw kości łonowych jest nie większy niż 1 cm, u samic zawsze
większy. Skrzydła krótkie i zaokrąglone. Tułów perlicy jest krępy i walcowaty.
Ogon jest krótki, skierowany ku dołowi. Nogi krótkie, najczęściej barwy brunatno-zielonej, bez ostróg, z dobrze rozwiniętymi palcami i pazurami. Perlice
są doskonałymi biegaczami i mogą w ciągu dnia pokonać nawet 30 km. Odznaczają się bardzo dobrym wzrokiem i słuchem.
Perliczka pospolita ma upierzenie ciemno-stalowo-niebieskie pokryte
białymi, perełkowatymi plamkami. Kark i górna część piersi fioletowe. Na
nagiej, białej głowie hełm barwy rogu. U nasady żuchwy dwa czerwone płaty
skórne. Między tymi płatami skóra na gardle niebieska. Dziób pomarańczowo-czerwony.

Wymagania środowiskowe
Perlice nie są zbyt wymagające, jeśli chodzi o warunki utrzymania. W Polsce perlice doskonale przystosowały się do warunków środowiska, znakomicie
radzą sobie w systemie ekstensywnym i gospodarstwach agroturystycznych.
Ptaki najlepiej utrzymywać w budynkach z wybiegami. Na jednego dorosłego
ptaka powinno przypadać 10 – 15 m² wybiegu. Perlice swobodnie poruszające
się po wybiegach w okresie wiosenno-letnim samodzielnie pobierają bardzo
dużą ilość zielonek np. pędy i liście roślin oraz pasze pochodzenia zwierzęcego
m.in.: larwy, dżdżownice, chrabąszcze. Wewnątrz budynków powinny znajdować się grzędy, karmidła, poidła i gniazda typowe dla drobiu. W pierwszych
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dniach życia, jako poidełek można użyć plastikowych lub metalowych tacek,
przeznaczając przynajmniej jedną tacę na 40 – 60 perlicząt. Następnie wprowadzić można korytka rynnowe, a od 12. tygodnia życia można stosować poidła kropelkowe. Perlice nie preferują żadnej szczególnej ściółki, stosuje się tę
najbardziej chłonną i łatwą do sprzątania np. słomę, wióry, łęty z kukurydzy.
Dobrze jak w kurniku dla perlic znajdują się gniazda, zwykle w zaciemnionym miejscu, najlepiej nisko nad ściółką. W budynku do chowu perlic powinny
znajdować się grzędy, na których ptaki odpoczywają, najlepiej skośne. Na jedną perlicę należy przeznaczyć 15 cm grzędy.
Temperatura pomieszczeń nie powinna w zimie spadać poniżej 0°C. W wychowalni powinna wynosić 20 – 22°C, pod lampą grzewczą ok. 35°C. W trzecim tygodniu wychowu można już obniżać stopniowo temperaturę do 28°C,
a w szóstym tygodniu 26°C. Dorosłe ptaki, dzięki gęstej okrywie piór dobrze
znoszą niskie temperatury.
Bardzo ważna jest wentylacja pomieszczenia, tak aby uniknąć wysokiego
stężenia toksycznych gazów. Do 8 tygodnia potrzebna jest wymiana świeżego
powietrza w ciągu godziny ok. 4 m³/1 kg żywej wagi. Wilgotność względna
w pierwszym tygodniu powinna wynosić 70%, a w 3 tygodniu można obniżyć
do 60%. Zbyt suche powietrze może być przyczyną kanibalizmu i wydziobywania piór, a zbyt duża wilgotność przyczynia się do pojawienia chorób oddechowych oraz kokcydiozy i aspergilozy.
Światło jest niezbędne do prawidłowego rozwoju ptaków. W pierwszych
tygodniach życia pomieszczenie oświetlamy 24 h/dobę, zmniejszając stopniowo natężenie i czas do 20 h/dobę w 4 tygodniu. Intensywność światła redukuje
się do 15 – 20 lx.

Systemy chowu
Wyróżnia się trzy typy użytkowe tj. nieśny, zalecany do chowu intensywnego w klatkach, mięsny do produkcji brojlerów do ok.10 tygodnia odchowu
oraz ogólnoużytkowy z przeznaczeniem do produkcji drobnotowarowej lub na
wolnych wybiegach.
Najbardziej preferowanym systemem chowu jest chów ściołowy. Grubość
ściółki powinna wynosić 6 – 10 cm w celu właściwej izolacji przed zimnem
oraz zmniejszeniu zapylenia pomieszczenia. Perlice są wszystkożerne, ze
szczególnym uwzględnieniem pokarmu roślinnego. W ekstensywnym i półintensywnym chowie przyzagrodowym ptaki korzystają z wybiegów, czyli po5

karm zdobywają same, uzupełniając dietę w potrzebne im składniki pokarmowe. Z uwagi na to, że perlice lubią żerować w polach dobrze jest utrzymywać
te ptaki w dużych wolierach, z dużą ilością posadzonych traw, roślin motylkowych i krzewów, które dadzą możliwość schronienia. Mogą to być też łąki
i sady. Woliera powinna być usytuowana w miejscu dobrze nasłonecznionym
i na suchym podłożu. Zaleca się, by perliczki wychowywać przy wodzicielce,
którą może być kura lub indyczka. Wraz z wodzicielką mogą korzystać z wybiegu już od 10. dnia życia. Bardzo często znoszą jaja w terenie np. w krzakach
i kępach chwastów. Ciężko jest znaleźć takie gniazdo. W okresie lata w chowie
wybiegowym dobrze jest podać im zboże w postaci ziarna pszenicy lub jęczmienia, najlepiej rano i wieczorem w pobliżu kurnika, by nauczyły się w nim
nocować i nieść jaja. Dodatkowo dla perlic dorosłych z dostępem do wybiegów
powinno się dościelać ściółkę co 7 – 10 dni.
W intensywnym chowie perlice powinno się podzielić na przedziały, gdzie
utrzymuje się do 500 sztuk ptaków. Obsada ptaków na 1m² do 12 tygodnia życia powinna wynosić 15 sztuk, od 13 – 20. tygodnia powinna wynosić 8 sztuk
i od 21 – 28. tygodnia 6 sztuk, a dorosłych ptaków 5 – 6 sztuk.
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Gatunek perlic jest użytkowany przede wszystkim w kierunku mięsnym.
Mięso perlic w porównaniu do innych gatunków drobiu zawiera więcej białka
23 – 24% i dużo mniej tłuszczu 3 – 4%, co czyni je dietetycznym, chudszym
i mniej kalorycznym od mięsa kurzego. Młode brojlery otrzymują mieszankę
pełnoporcjową, która powinna zawierać w 1 kg 12,5 – 13, 3 MJ energii metabolicznej i 20 – 24% białka ogólnego.
Chów perlic we Francji odbywa się systemem intensywnym oraz półintensywnym z wykorzystaniem naturalnych wybiegów, przy zachowaniu wszystkich standardów obowiązujących w produkcji certyfikowanej, czyli ekologicznej, a ich tuszki sprzedawane są po wysokich cenach, jako produkt markowy
z logo Label Rouge.

Żywienie
Żywienie zależy od systemu chowu w jakim są utrzymywane ptaki. Dorosłe perlice karmi się mieszankami pełnoporcjowymi lub paszami gospodarskimi. Perlice, które są utrzymywane ekstensywnie tzn. z dostępem do wybiegów
mogą nawet pokryć 30% dziennego zapotrzebowania bytowego. Jest to zależne
oczywiście od pory roku. W sezonie wiosenno-letnim na wybiegu pobierają
np. nasiona, trawy, liście, owady, bulwy roślin i robaki. Jesienią i zimą, w czasie, gdy wybiegi są ubogie w pokarm, podstawę stanowią zboża i śruty, chude mleko i ziemniaki, których dajemy około 40 g na sztukę. Należy też dbać
o dostateczną ilość suszu, kiszonki, kapusty i marchwi, które zastępują zielonkę z wybiegów. Dobrym dodatkiem są pasze mineralne.
W systemie półintensywnym i zamkniętym najlepiej jest stosować mieszanki pełnoporcjowe, zwłaszcza w sezonie nieśnym. Wówczas zapotrzebowanie na białko powinno wynosić 170 g i 2850 kcal EM, a w okresie spoczynku
to zapotrzebowanie wynosi odpowiednio 130 g na białko i 2700 kcal EM. Dodatkowo w czasie nieśności dodaje się ok. 3% wapnia potrzebnego na budowę
skorupy. Poza tym w okresie lęgowym zwiększa się zapotrzebowanie ptaków
na białko, dlatego dobrze się tu sprawdza granulowana mieszanka paszowa,
stosowana w żywieniu niosek indyków. Mieszanka powinna być dobrze rozdrobniona, zgodnie z normami żywieniowymi. W przypadku nie stosowania
mieszanki dla niosek perlicom należy podawać mieszankę mineralną, a dwa
razy w tygodniu do wody dodajemy komplet witamin np. Polfamix Z. Ilość
włókna powinna wynosić 3,5 – 4%. Można też uzupełnić dietę, stosując gotowane, rozdrobnione jajko oraz twaróg biały. Dodatkowo perlice żywią się
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owocami (jagody), siekaną zieleniną, kwiatami, kłączami, tartymi warzywami
m.in. marchewką, kapustą, selerem, pietruszką oraz owadami. Ziarno (pszenica, jęczmień, owies) możemy podawać skiełkowane, co ma bardzo korzystny
wpływ na nieśność i jakość jaj wylęgowych.
Dzienna dawka paszy dla dorosłej perlicy powinna wynosić ok. 12 – 15%
masy ciała ptaka. Spożycie paszy w okresie tuczu od 1 – 12 tygodnia zwiększa
się od 55 g – 630 g, a wody od 75 ml – 835 ml.
Tab. Zapotrzebowanie na białko i energię młodych perlic.
Wyszczególnienie

Białko %

Energia MJ

0-3 tygodnia życia

24

12,77

4-8 tygodnia życia

20-22

13,02

9-12 tygodnia życia

17-20

13,44

Perlice chowane na mięso mają zwiększone zapotrzebowanie na paszę. Po
osiągnięciu wieku 5 – 6 miesięcy powinny ważyć 1,5 – 1,7 kg, w przeciwnym
wypadku dotucza się je. Tucz trwa 2 – 3 tygodnie. Jest to karmienie do woli
lub dawkowanie paszy w 4 odpasach dziennie. Przykładowy zestaw dziennej
dawki pokarmowej powinien zawierać np.: rano ziemniaki parowane zasypane
otrębami pszennymi, przed południem – zielonki, tartą marchew i trochę ziarna, po południu – śruty zbożowe i odpadki kuchenne, wieczorem ziarno jęczmienia, pszenicy lub
owsa, a najlepiej kukurydzy. Kukurydza doskonale poprawia smak
mięsa i zabarwia skórę
na apetyczny, jasnozłoty kolor. Nadmiar
pszenicy niekorzystnie
wpływa na jakość mięsa; staje się ono suche
i włókniste. Dawniej, na
kilka dni przed ubojem
dodawano do karmy
perlicom ziarna jałow8

ca, który nadawał mięsu specyficzny smak dziczyzny. Mięso perlicze zawiera
najmniej tłuszczu ze wszystkich gatunków drobiu.

Nieśność
Perlice są ptakami stadnymi, ale tylko w środowisku naturalnym żyją
w monogamii. W stadzie reprodukcyjnym na 1 samca powinno przypadać 2 – 4
samic.
Perlice rozpoczynają nieśność przy 14-godzinnym dniu świetlnym (ok.
28 tydzień życia). Przed rozpoczęciem nieśności zaleca się wydłużanie dnia
świetlnego do 14 godzin/dobę, a nawet do 16 godzin/dobę, przynajmniej przez
pierwsze 4 tygodnie nieśności. Natężenie światła należy zwiększyć do 50 lx
i dobrze jest utrzymać takie warunki do końca produkcji. Szczyt nieśności
u perlic przypada między 8. a 10. tygodniem produkcji i przekracza 80%.
W Polsce sezon reprodukcyjny rozpoczyna się w kwietniu-maju, a kończy we wrześniu-październiku. Aktywność rozrodcza perlików jest sezonowa,
szczyt osiąga między majem, a sierpniem, potem się zmniejsza do listopada.
W warunkach naturalnych perlice osiągają dojrzałość płciową w wieku 9 – 12
miesięcy. Nieśność tych ptaków jest jednak niska, podobnie zresztą jak i wylęgowość. Pierwsze jaja znoszą w wieku 28 – 42 tygodni. W okresie reprodukcyjnym
w ciągu sezonu znoszą one około 12 – 20 jaj w dwóch seriach, które są przedzielone okresem wysiadywania jaj (26–28 dni) i odchowu piskląt. Na jedną serię
przypada po 6 – 12 jaj. Działalność hodowlana sprawiła, że ptaki te osiągają
dojrzałość płciową w wieku 6 miesięcy i w ciągu następnych 7 miesięcy znoszą
ok. 170 jaj. Jaja perliczek, które są mniejsze od jaj kurzych i mają znacznie
grubszą skorupę, są bardziej odporne na stłuczenia. Są stożkowate o barwie kremowo-brązowej. Charakteryzują się także dużym żółtkiem (37%) nasyconym
witaminami, solami mineralnymi, mają też doskonały smak. W jajach kurzych
zawartość żółtka wynosi 32%. Masa jaj perlic wynosi ok. 40 g. Ze względu
na małą zawartość cholesterolu i małą kaloryczność jaja perlic są produktem
dietetycznym. Jajka perlicze mają bardzo mocną skorupę, niekiedy mocno nakropioną. Są bardzo trwałe. W temperaturze 3 – 7°C możemy je przechowywać
przez okres 1 roku.
Jako ptaki hodowlane, perliczki możemy wykorzystywać przez okres 4 lat.
Do lęgów przeznacza się jaja zniesione najlepiej w szczycie nieśności. Po tym
okresie bardzo wyraźnie spada nieśność i procent zapłodnionych jaj. Wówczas odnotowuje się większy procent zapłodnień i mniejszy odsetek zamie9

rania zarodków. Jaja perlicze przeznaczone do lęgu przetrzymuje się do 5 dni
w temperaturze 15 – 18°C i wilgotności 75 – 80%. Przed włożeniem jaj, inkubator dezynfekujemy oparami formaliny. Po 24. godzinach zabieramy formalinę
i wietrzymy inkubator. Napełniamy naczynia wodą, w które powinien być wyposażony inkubator. W ten sposób uzyskujemy wymaganą wilgotność. Inkubacja jaj perliczych trwa 27 – 28 dni. Do 24. dnia jaja powinny przebywać
w komorze lęgowej, a ostatnie 3 dni w komorze klujnikowej. Jeżeli wkładamy
je do wytłaczanek, musimy pamiętać, aby były skierowane tępymi końcami
ku górze. Chodzi o to, aby cała zawartość nie uciskała komory powietrznej,
znajdującej się w tej części jaja. Od trzeciego do dwudziestego trzeciego dnia
obracamy je 3 razy na dobę.
Po wylęgu pisklęta przebywają jeszcze przez 24 godziny w inkubatorze,
a następnie przenosimy je do pomieszczenia wyposażonego w źródło światła
i ciepła (promiennik). Karmić gotową mieszanką paszową dla kurcząt, a od
siódmego dnia życia można dodatkowo podawać tartą marchew, siekaną zieleninę (mniszek lekarski, gwiazdnicę, krwawnik) i drobny żwirek.

Choroby i zapobieganie
Kandydiaza - choroba grzybicza z rodzaju Candida. Najczęściej spotykanym

przedstawicielem wywołującym kandydiazę u drobiu jest Candida albicans
(izolowana w około 95% przypadków). Występowanie kandidiazy stwierdzono
u kur, indyków, perliczek, bażantów, gęsi, gołębi, przepiórek, a z ptaków ozdobnych: papug i pawi. Do infekcji najczęściej dochodzi poprzez zanieczyszczoną
ściółkę, złej jakości paszę i wodę. Czas rozwoju patogenu, od momentu zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów, wynosi od 5 do
10 dni. Objawy towarzyszące
chorobie to zmniejszone przyrosty masy ciała spowodowane
zahamowaniem apetytu, pogorszenie jakości upierzenia oraz
wodniste biegunki. Działania
profilaktyczne powinny opierać się na dokładnej dezynfekcji
oraz poprawie higieny pomieszczeń i żywienia.
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Puloroza i tyfus - choroba wywołana przez Salmonellę pullorum, a tyfus

przez zbliżoną, lecz nie identyczną pałeczkę S. gallinarum. Puloroza jak i tyfus
to choroby bakteryjne. W przypadku pulorozy chorują młode ptaki. Pisklęta
wyklute z chorych jaj wykazują typowe objawy chorobowe tj.: brak ruchliwości, biały kał, wysoka śmiertelność. Chore ptaki zakażają inne w stadzie i tak
infekcja się rozprzestrzenia.
Tyfus jest chorobą dorosłych ptaków, ale przebiega z dużą zachorowalnością i wysoką śmiertelnością do 15%. Typowe objawy to osowiałość, osłabienie
i biegunka koloru siarki. U ptaków z przewlekłą postacią choroby stwierdza
się obrzęk wątroby, śledziony i nerek z wybroczynami, u niosek odkształcenie
kul żółtkowych w jajniku. Choroba przenosi się przez kontakt z kałem, padłymi ptakami, odzieżą, obuwiem, wyposażeniem kurnika. Szczególnie wrażliwe
gatunki to: kury, bażanty, kaczki, gęsi oraz perliczki, które mogą chorować
zarówno na pulorozę, jak i tyfus.
Zwalczanie i zapobieganie pulorozy polega na eliminacji ze stada zakażonych niosek zarówno perlic, perlików, jak i kur i indyków, jeśli są razem
chowane. Do wylęgu dopuszczone mogą być tylko jaja wolne od S. pullorum.
W przypadku tyfusa podobnie, ponieważ leczenie antybiotykami i chemioterapeutykami (np. fluorochinolony tetracyklin czy suflonamidy) daje połowę sukcesu, a nie likwiduje stanu nosicielstwa.

Awitaminoza – choroba, wynikająca z niedoboru witamin, głównie A, B, D

i E. W przypadku niedoboru witaminy A występuje wyciek z nosa i obrzmienie
spojówek. Leczniczo podaje się zielonkę lub tran. Witamina A wspomaga rozwój nabłonków i błon śluzowych.
Niedobór witamin z grupy B powoduje zaburzenia nerwowo-ruchowe,
osłabienie zdolności wylęgowej. Leczenie polega na podawaniu drożdży, mleka i zielonek w paszy. W celu zapobiegnięcia pojawieniu się krzywicy podaje
się tran oraz witaminę A + D3.
Niedobór witaminy E wywołuje objawy niedowładu skrzydeł oraz niezapłodnionych jaj, a także nieskorydynowane ruchy. Leczniczo podaje się kiełki
zbóż, lucerny lub syntetyczną witaminę E.
U perlic częściej niż u innego gatunku drobiu dochodzi do zatruć paszami,
dlatego ważne jest, żeby pasza była świeża i przechowywana w suchym, wietrzonym pomieszczeniu magazynowym.
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Przepis na perliczkę pieczoną w soku pomarańczowym i miodzie
Składniki (6 porcji):
2 perliczki (sprawione, bez podrobów), ok. 1-1, 2 kg każda,
sól i pieprz,
2 gwiazdki anyżu (można pominąć, jeśli nie lubimy),
1/2 pomarańczy,
200 ml soku pomarańczowego,
1 łyżka startego korzenia imbiru,
3 łyżki masła,
2 łyżki miodu,
1 łyżka oliwy extra vergine,
2 łyżki sosu sojowego jasnego,
1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku.
Do podania: sałata rzymska, sos winegret, 125 g chudego boczku, 2 pomarańcze obrane ze skóry i błonek.
Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzać do 190 st. C. Perliczki umyć pod bieżącą wodą i obkroić z nadmiaru skóry wokół otworu tuszy i z grzbietu (należy uważać, aby
nie wyciąć skóry na piersi). Posolić i posypać zmielonym pieprzem. Do środka każdej perliczki włożyć po cząstce pomarańczy (ze skórką) i gwiazdce
anyżu.
Perliczki włożyć (grzbietem do góry) do dużej brytfanny. Na dno brytfanny
wlać sok pomarańczowy wymieszany z imbirem. Wierzch perliczek przykryć
folią aluminiową (błyszczącą stroną do dołu). Wstawić do piekarnika i piec
przez 45 minut.
W międzyczasie przygotować glazurę: w miseczce rozpuścić masło, dodać
miód, oliwę oraz sos sojowy i ostrą paprykę. Wszystko starannie wymieszać.
Po upływie 45 minut otworzyć piekarnik, zdjąć folię i posmarować grzbiet
perliczek częścią przygotowanej glazury. Piec kolejne 45 minut (już bez przykrycia). W tym czasie perliczkę kilkakrotnie smarować glazurą i polewać sosem z dna brytfanny. Na tym etapie trzeba pilnować, aby skóra się nie przypa12

liła. Zapobiegnie temu częste polewanie oraz mniej więcej w połowie czasu
pieczenia, obrócenie perliczki na drugą stronę.
Upieczone perliczki należy wyjąć z piekarnika i odstawić na 10 minut
przed porcjowaniem i podaniem. Pozostały w brytfannie sos można przelać do
garnka, zredukować (mieszając i gotując 10 minut na większym ogniu) i podać
razem z upieczonym mięsem.
Podawać z sałatą rzymską polaną winegretem, posypaną drobno posiekanym oraz podsmażonym boczkiem, a także z cząstkami świeżej pomarańczy.

Źródło:
www.faunaflora.com.pl
www.rynek-rolny.pl/
www.kwestiasmaku.com
www.agronews.com.pl/
www.masarski.com.pl/pl/wydawnictwa/2014/14_08_rachwal.pdf
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