
Niegdyś perliczki pojawiały się na dworskich ucztach. Współcześnie dania z tego ptaka 

często można znaleźć w menu luksusowych restauracji. Trudno się temu dziwić. Na 

rynku cena perliczki jest bowiem dość wysoka – za kilogram trzeba zapłacić ok. 20 zł. 

 

Tym, którzy poszukują pomysłu na wykwintne danie, warto polecić właśnie perliczkę. 

Przepisów na jej wykonanie jest wiele.  

 

Co to jest perliczka? 

Perliczka (inaczej perlica zwyczajna) , chociaż żyje dziko, zamieszkując tereny Afryki, w 

Polsce jest udomowiona. Warto jednak wiedzieć, że na wolności może dożyć nawet 12 

lat. Co sprawia, że ludzie coraz częściej nabywają perliczki? Hodowla tych ptaków 

przynosi ich właścicielom wysokiej wartości mięso i jaja. Te z kolei są bardzo cennym 

towarem na rynku, choć w kuchni polskiej nadal spotyka się je rzadko (częściej pojawiają 

się w ekskluzywnych restauracjach niż w domach). Świetnie smakuje perliczka pieczona 

w rękawie, ale także duszona czy gotowana w rosole. Mięso z perliczki jest bogate w 

żelazo, potas i magnez, a także zawiera witaminy B1 i B2. Do tego ma mało tłuszczu, za 

to dużo białka, i jest cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

 

 



Jak wygląda perliczka? 

 

 

 

Perliczka faszerowana jabłkami i żurawiną -  

 

 



 

Składniki 

perliczka 

2 jabłka 

150g suszonej żurawiny 

3 łyżki konfitury z czarnej porzeczki 

4 plastry wędzonego boczku 

4 plastry wędzonej szynki 

150ml czerwonego wina 

suszone zioła: majeranek,tymianek 

rozmaryn, bazylia 

sól, pieprz 

olej rzepakowy 

plasterki pomarańczy, natka pietruszki i koperek do dekoracji 

 

Sposób przygotowania:  

Tuszkę perliczki oczyść z resztek upierzenia, starannie opłucz.  
Przygotuj solankę. 4 czubate łyżki soli rozpuść w 2 litrach zimnej wody. (łatwiej 
rozpuścić sól w niewielkiej ilości wrzątku, i dopiero wówczas połączyć z zimną 
wodą)Zanurz perliczkę w zimnej solance tak, by była całkowicie przykryta 
roztworem.  
Pozostaw w chłodnym miejscu na kilka, a nawet kilkanaście godzin. Po tym czasie 
wyjmij tuszkę z solanki, osącz i jeszcze schowaj do lodówki na 4-6 godz. 

 



.  

•  Jabłka wraz ze skórką umyć i pokroić w ćwiartki. Wymieszać z żurawiną, konfiturą z 
porzeczek i ziołami.(2 łyżki farszu odłożyć 

 

 

 

 



•   

• Wnętrze perliczki wypełnić farszem. Obłożyć plasterkami boczku i 
szynki. 

 

 Tak przygotowane mięso włożyć do brytfanki i piec ok.2 niecałe 
godz. w 180 st. Po pół godzinie perliczkę podlać winem i podlewać 
podczas pieczenia co 15 minut wraz z sokiem, który się wytworzył. 



 

 

•  Upieczoną perliczkę przełożyć na półmisek, zdjąć spieczony boczek. 
Obłożyć odłożonym farszem i pokroić na porcje. Udekorować 
plasterkami pomarańczy, natką i koperkiem. Podawać z pieczonymi 
ziemniakami i ulubiona surówką. 

• Porady 

 
 
Perliczka ma delikatne, chude mięso, które bardzo łatwo wysuszyć 
podczas obróbki termicznej. Dlatego warto ją albo naszpikować 
słoninką, albo otulić boczkiem. 
 
Długość pieczenia zależy od wagi- na każdy kilogram przypada 
godzina  

 
 



 

Pieczona perliczka 

 
SMACZNEGO 
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