Fot. Michał Rychłowski

Fotografia, która wywołała wiele
skrajnych emocji w mediach
społecznościowych. O dziwo,
także wśród myśliwych

Kto to teraz zje?
Hubert Jachimowski
Gdy rok temu jeden z kolegów zobaczył w sierpniowej BŁ mój kolejny tekst dotyczący łowów na grzywacze, podał w wątpliwość, czy mam jeszcze o czym pisać. Po zapoznaniu się
z artykułem jego zdziwienie przybrało zupełnie inny kierunek. Nie dowierzał, że zachodzi
potrzeba tłumaczenia idei polowania samym myśliwym. Na przykład wiele osób powątpiewa w to, czy da się sensownie wykorzystać dużą liczbę strzelonych gołębi.
We wspomnianym tekście (BŁ nr 8/2018)
powołałem się na łowiecki sukces jednego z moich kompanów, Michała Rychłowskiego, który podczas dwóch godzin polowania rok wcześniej ułożył na
pokocie 21 gołębi. Zdjęcie dokumentujące ten wyczyn wzbudziło wiele emocji
w sieci, co stało się kanwą artykułu. Jak
się okazało, bardzo dobrze go przyjęto.
Ale to działo się w realnym świecie...

Hubert Jachimowski
tel. 604 816 557
kosmaty@kosmaty.com
www.kosmaty.com
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W tym samym czasie, gdy czytelnicy BŁ dzielili się ze mną pozytywnymi
refleksjami na temat wspomnianego
tekstu i przyznawali, że moja argumentacja ma sens, użytkownicy Facebooka dostali kolejną pożywkę do hejtowania. Michał bowiem znów strzelił
dokładnie 21 grzywaczy w trakcie
jednego wyjścia, a życiowego rekordu
sprzed roku nie poprawił tylko dlatego, że zabrakło mu amunicji. Podzielenie się tą informacją w sieci sprawiło,
że szybko otrząsnąłem się ze złudnego
przekonania, że rzeczowa argumentacja rozwiązuje problem. W mediach
społecznościowych, niestety, rządzą
emocje, a przez nie bardzo trudno się
przebić.

brak etyki, mięsiarstwo
i… niekoleżeństwo

Reakcje przeciwników polowań na
wspomniane zdjęcie pomijam. Tej grupy odbiorców nic nie przekona do naszych racji. Nadzieję pokładam jednak
w myśliwych. Zdecydowana większość
gratulowała Michałowi i była przychylna
jego dokonaniom. Na drugim biegunie
znalazła się nieliczna, ale mocno zaangażowana grupka krytyków z odmiennym
spojrzeniem na zaprezentowany wpis.
Na argument dotyczący braku etyki
i poszanowania tradycji odpowiadam zawsze tak samo. Polowania z bałwankami
pozwalają ograniczać liczbę postrzałków,
co doskonale się wpisuje w zasady etyki.
Tradycje natomiast ulegają zmianom i nie

możemy się powoływać na realia sprzed
kilkudziesięciu czy w niektórych sytuacjach choćby kilku lat wstecz.
Natomiast zupełnie zaskoczył mnie
zarzut o brak koleżeństwa, polegający
na tym, że gdy strzelamy kilkadziesiąt
gołębi w sezonie, pozbawiamy innych
członków danego koła łowieckiego możliwości polowania, bo wysokość rocznego odstrzału jest limitowana. Z tym
nie dyskutuję, ponieważ zwiększenie
rocznych planów łowieckich w zakresie
zwierzyny drobnej bytującej w danym
łowisku nie stanowi problemu. Jednak
dopóki się na nią nie poluje, nie ma sensu zmieniać planów.
Trzeci argument, pojawiający się
najczęściej, dotyczy zagospodarowania tusz. Zaskakująco wiele osób powątpiewa w to, czy da się sensownie
wykorzystać taką liczbę strzelonych
gołębi. Postaram się zatem rozwiać te
obawy. Jednak w związku z tym, że nie
jestem mistrzem gotowania i to nie ja
stanowiłem obiekt krytyki, o pomoc
poprosiłem bohatera wywołującej tyle
emocji fotografii.

oddajmy głos fachowcowi

od czego zaczynamy?

Pierwszy etap procesu przygotowania
gołębich tuszek do dalszej obróbki stanowi ich podział ze względu na wiek.
Dzielimy je na dwie kategorie. Młode,
które przyszły na świat w roku ich upolowania, oraz stare, czyli wszystkie pozostałe. Takie rozróżnienie nie sprawia
trudności. Kilkumiesięczne grzywacze
nie mają jeszcze w pełni ukształtowanej
białej grzywy, której zawdzięczają swoją nazwę, a ich upierzenie jest jaśniejsze
i bardziej matowe niż u dorosłych osobników. Często też jeszcze nie wykształciły się u nich wszystkie lotki (pióra
skrzydeł). Różnią się także naroślą nad
dziobem. U młodocianych ptaków

Fot. Michał Rychłowski

Aby potwierdzić dużą wartość poniższych wskazówek, należy wspomnieć,
że Michał nie tylko z pasją poluje na
dzikie gołębie, lecz także przyrządza
je na różne sposoby. Jego umiejętności
kulinarne są imponujące. Przez wiele lat pracował m.in. jako szef kuchni
w restauracji jednego z hoteli w północnej Norwegii. Jeden z moich ulubio-

nych elementów wspólnego polowania
z Michałem stanowią przygotowywane
przez niego kolacje. Po ciężkich, cało
dniowych łowach nic nie cieszy tak jak
dobre jedzenie.
Miałem przyjemność próbować rozmaitych potraw wykonanych przez Michała – od zupy rybnej po stek wołowy.
Wyśmienicie smakowały zarówno duszona jagnięcina, jak i pieczony pstrąg.
Jeszcze ciekawszym doświadczeniem
było poznawanie nowych smaków w postaci duszonego schabu renifera czy
bitek z wieloryba. Nie wątpię zatem, że
także przyrządzone przez mojego kolegę gołębie wyróżniają się smakiem,
o czym chciałbym się przekonać w tym
sezonie. Zanim jednak to nastąpi, przytoczę, czego się dowiedziałem od Michała o obróbce kulinarnej grzywaczy.

Zapakowane próżniowo tuszki młodych grzywaczy w trakcie rozmrażania

Fot. Magda Rychłowska

Michał Rychłowski ze swoim popisowym daniem z grzywacza – stekiem
z duszonymi i podsmażanymi na maśle młodymi ziemniaczkami, grillowaną młodą marchewką, duszonym bobem, młodym groszkiem oraz sosem
demi-glace na kościach jelenia i sarny
jest sina, u starszych zaś – jasnoszara,
wchodząca w biel. Dorosłe osobniki
mają wyraźnie większe nozdrza, a ich
tuszka waży o 10–20% więcej niż tuszka ptaków z danego roku.
Po wstępnym oznaczeniu wieku można przystąpić do skubania. Dudki gołębich piór są bardzo delikatnie osadzone
w skórze. Skubanie na sucho przebiega
zatem łatwo i przyjemnie. Bez wątpienia wymaga najmniej wysiłku spośród
skubania wszystkich łownych ptaków
w Polsce. Odradzam jednak robienie
tego podczas polowania. Po pierwsze,
tuszki strzelonych gołębi warto rozstawiać między bałwankami w celu
wabienia kolejnych (pisałem o tym
w BŁ nr 8/2017). Po drugie, rozwiewane
po okolicy pióra mogą płoszyć inne grzywacze, co osłabia efektywność łowów.
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Gołębie po oskubaniu opalamy, aby
pozbyć się piór nitkowatych (czuciowych). Odcinamy głowę i nogi. Patroszymy, wycinając także worki powietrzne
znajdujące się wewnątrz klatki piersiowej, oczyszczamy żołądek i serce. Należy
również dokładnie usunąć skrzepy i inne
zanieczyszczenia oraz zakrwawienia wokół ran zadanych śrutem.

co dalej?

Po wstępnym przygotowaniu tuszek
warto je poporcjować zgodnie z przyszłym przeznaczeniem. Mrożenie
w całości ma sens w przypadku tuszek
starych gołębi, które trafią do rosołu,
oraz młodych do pieczenia i smażenia
(te przed obróbką cieplną przekraja
się wzdłuż, ale można to zrobić już po
rozmrożeniu).

Ciekawym przepisem na pierś grzywacza jest stek. Filet obsmaża się na
mocno rozgrzanej patelni i przyprawia
solą oraz pieprzem. Ważne, aby nie
smażyć go zbyt długo, dzięki czemu
pozostanie soczysty i lekko krwisty
w środku. Piersi przeznaczone na steki mrozi się wraz z kością, aby mięso
mniej wysychało. Steki można przyrządzić zarówno z młodych, jak i ze starych gołębi. Inna będzie jednak długość
smażenia, dlatego nie powinno się ich
ze sobą mieszać.
Jeśli chcemy zrobić carpaccio, to wycinamy z młodych ptaków same filety,
nacieramy je ulubionymi przyprawami
i obsmażamy z obu stron przez kilkanaście sekund, aby tylko nabrały koloru.
Po wychłodzeniu mrozimy i serwujemy w cienkich plastrach wykrajanych
z mrożonego mięsa. Jeszcze inny sposób to zasolenie i uwędzenie piersi zimnym dymem.
W mojej ocenie przy większej liczbie
strzelonych ptaków warto w pierwszej
kolejności wyciąć i zagospodarować
mięśnie piersiowe, a porcje rosołowe przygotować z tego, co pozostanie.
Tuszki gołębi nawet pozbawione piersi stanowią doskonałą bazę na rosół,
który i tak będzie wystarczająco esencjonalny. Z kolei mięso z rosołu, o ile
w domu nie ma amatorów obgryzania
kości, świetnie się sprawdzi jako dodatek do pasztetu z dziczyzny.

mnogość możliwości

Jak się okazuje, sposobów zagospodarowania mięsa grzywaczy jest wiele.
Podane wyżej pomysły to tylko przykłady. By skosztować z rodziną choć paru
potraw w sezonie, potrzebujemy minimum kilkunastu, a najlepiej kilkudziesięciu gołębi. Zatem wątpliwości, czy da
się sensownie zagospodarować 20 lub
30 upolowanych grzywaczy, może mieć
jedynie osoba, która nigdy nie użytkowała tych ptaków w kuchni.
Zachęcam do korzystania z powyższych inspiracji oraz do samodzielnego
eksperymentowania i dzielenia się opiniami. Pierwsze spostrzeżenie na ten temat już do mnie dotarło. Znajomy myśliwy na wieść, o czym piszę, stwierdził, że
najlepsze są młodziaki przecięte wzdłuż
i smażone w panierce jak schabowe.
Takich jeszcze nie jadłem, ale spróbuję
i obiecuję, że podzielę się wrażeniami na
moim facebookowym profilu @Kosmatyl
HubertJachimowski. 

