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Cześć !

Do dzisiaj pamiętam swoją pierwszą zupę. Miałam wtedy siedem lat
i z utęsknieniem czekałam, aż mama wróci ze szpitala z moim nowo narodzonym
braciszkiem. Tak bardzo wzięłam sobie do serca jej słowa, że mam opiekować się
tatą, że codziennie gotowałam mu zupę. I to jaką! Pyszny, aromatyczny rosół a rosół to już nie byle co, zwłaszcza w wykonaniu dziewczynki z zerówki.
Dziś nadal wspominamy z tatą to danie. A jego przygotowanie to był cały rytuał!
Codziennie, przez cztery czy pięć kolejnych dni, pora obiadowa wyglądała tak
samo: zakładałam mały fartuszek, dosuwałam krzesło do kuchenki i wyjmowałam
największy garnek, jaki był w szafce. Szklanka po szklance napełniałam go wodą.
Potem wrzucałam makaron w kształcie gniazd - do dziś uśmiecham się pod
nosem, kiedy widzę go w sklepie na półce. I ostatni składnik, który nadawał całości
smaku - kostka rosołowa. Kilka litrów wody, makaron i jedna kostka rosołowa podejrzewam, że nie było to smaczne, ale ilość miłości w tej zupie była tak duża,
że jedliśmy ją oboje ze smakiem. Mam nadzieję, że ze smakiem, bo tata mógł się
dobrze kamuflować. Jaka ja byłam z siebie wtedy dumna! Nie chodziliśmy na obiady
do babci, tylko codziennie jedliśmy ten ,,wyjątkowy” rosół. I choć od tego czasu
wiele się zmieniło, zwłaszcza w moim gotowaniu, jedno pozostało bez
zmian - uwielbiam gotować dla innych!

To nie jest klasyczna książka kucharska. Nie mam wykształcenia
gastronomicznego, nie jestem kucharzem, nie brałam nawet udziału
w kursach kulinarnych. A jednak, ta publikacja jest bardzo wyjątkowa,
a potrawy z przepisów przepyszne! Właściwie to zastanawiam się, czy takie
wyznanie na początku książki nie jest strzałem w kolano. Zaryzykuję - od
początku stawiam na autentyczność i naturalność, więc niech tak już zostanie.
Bo smaku i wyjątkowości tych dań jestem pewna. Kuchnia domowa na
przyjęciach w gronie przyjaciół? Tak, o tym właśnie jest ta książka.

Często lubiłam podglądać swoją mamę w kuchni, a gotowała naprawdę często
i świetnie! U nas w domu zawsze było dużo ludzi. Moi rodzice mieli wielu
znajomych, ale i rodzinę mamy niemałą - każde urodziny to przyjęcia składające
się z minimum dwudziestu osób. I moja mama zawsze, na wszystkie przyjęcia
domowe, a nawet spontaniczne przyjazdy znajomych, przygotowywała różne
pyszności. Dużo śmiechu, niesamowitych historii, śpiewu przy akordeonie, emocji,
wzruszeń - to wszystko odbywało się przy stole. Jakież ja mam fantastyczne
wspomnienia z tego okresu. Kiedy oglądamy wieczorami albumy ze zdjęciami
i wspominamy, to łapiemy się na tym, że ze wszystkich uroczystości pamiętamy
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właściwie tylko dwie rzeczy: atmosferę oraz… jedzenie.
Do dziś pamiętam popisowe ciasto Ambasador
mojej cioci Halinki, rybę ze śmietaną cioci Janci
i tortellini w sosie pomidorowym cioci Sabinki.
I o ile o atmosferę musisz zadbać sama, bo wiesz
najlepiej, co lubią Twoi goście, o tyle w przygotowaniu
pyszności mogę Ci pomóc. A warto się tu postarać, bo
wyjątkowe spotkania wymagają wyjątkowej oprawy.
Zobaczysz, będziesz je wspominała przez
długie lata!
Ja wracam do tych chwil bardzo często - bo tak
naprawdę, pierwsze samodzielne przyjęcia zaczęłam
urządzać na studiach. I tak, lubię to robić do dziś. Po co?
Po to, żeby spotkać się z ludźmi, których bardzo
lubię i którzy są dla mnie ważni. Zapraszam ich
do siebie, żebyśmy mogli wspólnie spędzić wieczór,
biesiadować przy pysznościach i rozmawiać oraz śmiać
się do późnej nocy. Robię to, żeby po prostu być z nimi.
Zapytasz dlaczego nie spotykamy się tylko na kawę, bez
okazji?
W dzisiejszych czasach każdy się gdzieś spieszy, ma
mnóstwo zajęć, dzień wypełnia praca, a po powrocie do
domu czeka jeszcze kolejny milion obowiązków. Każdy
ma swoją rodzinę, dzieci, zobowiązania, problemy. Swoje
życie. Z rozrzewnieniem słucham opowieści rodziców,
jak to kiedyś wszyscy się często spotykali. W niedzielę
chodziło się do rodziny na kawę i ciasto bez zapowiedzi,
w tygodniu przyjeżdżało się do cioci, a latem rodzina
przyjeżdżała do nas i spontanicznie robiło się ognisko
i piekło kiełbaski na kijkach. Dziś tego nie ma. Bo życie
nabrało większego tempa, każdy goni jak szalony.
Dlatego organizujemy urodziny, świętujemy imieniny,
małe i większe uroczystości – bo wtedy każdy stara się
przyjść. I o ile na takie spontaniczne wypady czasu nie
ma, to na domowe przyjęcie każdy może zaplanować
sobie wolny dzień. Dzięki temu widujemy się
przynajmniej raz w miesiącu. Wszyscy razem,
w komplecie.
I nie chodzi tu o to, żeby nagotować wykwintnego
jedzenia w ilościach jak dla armii. Chodzi o to, żeby się
spotkać. Po prostu. Spędzić razem miło czas. Może być
przy kawie i ciastku, może być przy pizzy.
Bo gotowanie na przyjęcia domowe wcale
nie musi być skomplikowane i drogie.
Ale o tym opowiem Ci za chwilę!
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Mam ogromną nadzieję, że ta wyjątkowa książka będzie Ci towarzyszyła podczas
przygotowywania pysznych spotkań dla przyjaciół i rodziny oraz sprawi,
że gotowanie będzie czystą przyjemnością! W przygotowanie jej włożyłam mnóstwo
serca. I powiem Ci coś w sekrecie - gotowanie mnie szalenie odstresowuje,
więc tworzenie tej książki było dla mnie niczym SPA :) Gotuję naprawdę dużo
- i nie, nie mam aż tak stresującego życia, ale relaksu nigdy za wiele. Przepisy, jakie
znalazły się w tej publikacji, są w naszej rodzinie od bardzo dawna. Wiele z nich
zmodyfikowałam pod siebie, bo staram się gotować lekko i raczej zdrowo,
o czym przekonasz się na kolejnych stronach.

Miłej lektury!
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Jak korzystać z tej książki?
Szybko, prosto, pysznie i niedrogo - taka z założenia miała być ta książka.
Nie uwzględniłam tylko jednej, bardzo ważnej rzeczy, która jest tu chyba kluczowa
i wyróżnia tę publikację spośród innych. Uniwersalność. Wpadłam na to kilka
lat temu - miałam swoje ulubione przepisy, ale przecież nie mogłam na każde
przyjęcie robić tego samego. Z drugiej strony, nie czułam się w kuchni na tyle
pewnie, żeby tworzyć przepisy od zera - wolałam się trzymać znanych
i sprawdzonych receptur. Wtedy zaczęłam wymyślać uniwersalne, bazowe
przepisy, które można modyfikować - baza pozostaje bez zmian, ale dobór
dodatków tworzy zupełnie nową potrawę! Taka opcja jest bezpieczna,
bo wiem doskonale, że danie mi wyjdzie, a z drugiej strony oryginalna,
bo za każdym razem można wyczarować coś innego.

Takie właśnie są te przepisy. W wielu z nich od razu podpowiadam Ci, jak
w prosty sposób można je zmieniać. Ten zabieg sprawia, że nie są one
jednorazowe, a do wielokrotnego wykorzystania. Podaję Ci nie tylko
gotową, sprawdzoną recepturę, ale bazę, na podstawie której
stworzysz pyszne potrawy z ulubionych składników.
Czy ja już pisałam o tym, że wiele produktów masz w domu, a jeśli
nie, to dostaniesz je nawet w osiedlowym sklepiku? Bo gotowanie
na przyjęcia domowe nie musi być skomplikowane czy z wykorzystaniem
oryginalnych artykułów spożywczych - z prostych, znanych komponentów
możesz wyczarować przepyszne cuda! I ja mam zamiar Ci to udowodnić.
Bo jedzenie na imprezach domowych może być pyszne, a przy tym Ty nie
musisz stać godzinami w kuchni, stresować się i przeklinać na czym świat stoi.

Książka składa się z ponad stu propozycji przepisów podzielonych na
dwie części, a zaczynam od przekąsek. To zdecydowanie mój ulubiony punkt
każdego przyjęcia. Kolejny - deski! I tu się na chwilę zatrzymam, bo deski to
fantastyczny pomysł na przyjęcie, ale i spotkanie z przyjaciółką czy randkę. Nie
dość, że możesz szybko skomponować pyszną kolację, to dodatkowo jedzenie
w takim wydaniu, prezentuje się obłędnie pięknie! U nas deska przekąsek to
obowiązkowy element każdego spotkania w większym gronie. Deski, które
prezentuję w książce kosztują kilkanaście złotych, a znajdziesz je
w sieciówkach. Są też ciasta - koniecznie wypróbuj moją popisową tartę z bezą!
Możesz tutaj kombinować na milion sposobów, bo ona wyjdzie genialna z dżemem
agrestowym, ale i z masłem orzechowym i czekoladą lub jabłkami z cynamonem.
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Skuś się również na domową czekoladę. Lecimy
do sałatek: lekkie warzywne, tradycyjne z majonezem,
warstwowe, z makaronem - w końcu sałatki to
element obowiązkowy każdego przyjęcia!
Pamiętam, jak kiedyś na wszystkich urodzinach musiał
być bigos, galareta i sałatka ziemniaczana. W kolejnych
latach tradycyjna kartoflanka poszła w niepamięć...
a teraz? Mam wrażenie, że znowu jest królową stołu!
A jeśli mowa o bigosie - nie uwzględniłam przepisu na
tę potrawę, choć muszę się kiedyś podzielić z Tobą
recepturą na bigos z grzybami mojej teściowej - jedyny
bigos, jaki naprawdę lubię. Mam za to mnóstwo
innych, świetnych dań głównych - mięsnych
i bezmięsnych. I przepisy na schab, takie żeby nie
wyszedł suchy. Pisząc o ostatnim dziale, uśmiecham
się pod nosem, bo nazwałam go grzecznie „Na ,,do
widzenia”, czyli gulasze i inne jednogarnkowe
dania, które podaje się przed końcem imprezy.
A dlaczego się uśmiecham? Bo u nas takie specjały
funkcjonują pod nieco inną nazwą, trochę mało
cenzuralną, może zdradzę Ci ją kiedyś na żywo :)
Z pewnością zaskoczeniem będzie dla Ciebie druga
część przepisów, czyli gotowe zestawy menu. O ile
pierwsza część jest dosyć klasyczna, bo znajdziesz tam
przekąski, sałatki, mięso, ciasta, gorące dania na „do
widzenia”, o tyle druga - to moje ulubione rozwiązania!
Gotowe menu na przyjęcie w stylu rustykalnym,
włoskim, jesiennym oraz wielkanocnym.
Oczywiście, to tylko moja propozycja, bo przepisy
możesz miksować, łączyć i zmieniać, jak tylko chcesz!
Książka ma Ci pomóc, a nie tworzyć mętlik w głowie.

To co, idziemy
coś zjeść?
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Część 1
Przepisy
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Przekąski

Taki tort naleśnikowy świetnie smakuje także na ciepło - może wtedy być podany jako
danie główne. Polecam Ci przygotować szybki sos boloński, czyli: na oliwie podsmaż
pokrojoną w kostkę cebulę, 0,5 kg mięsa mielonego, a następnie dodaj 2 szklanki
passaty pomidorowej. Dopraw solą, pieprzem oraz bazylią i oregano. Gotuj ok. 20
minut. Przełóż sosem naleśniki, na ostatnim naleśniku ułóż plastry mozzarelli. Zapiekaj
20-30 minut w 180 stopniach w opcji góra-dół.

PRZEKĄSKI

Tort naleśnikowy na słono
Pamiętam doskonale czas, kiedy Kacper codziennie na śniadanie zjadał jednego naleśnika.
Jednego. I ja, choć bardzo się starałam, do dziś nie oszacowałam proporcji na tylko jedną
sztukę tej przekąski. Każdego dnia zostawało ich kilka i kiedy już znudziły nas te podawane
z dżemem, masłem orzechowym, czy serem i syropem klonowym, zaczęłam kombinować,
żeby wyczarować z nich coś pysznego. Tort naleśnikowy jest jednym z takich wynalazków i co ważne, kombinacji jest tutaj bez końca. Ale o nich za chwilę!

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI NA NALEŚNIKI:
•

2 jajka,

•

2 szklanki mąki,

•

2-3 szklanki mleka,

Kolejno układaj na talerzu naleśniki
i nadzienie, zaczynając od dolnej warstwy:

•

sól.

•

naleśnik + serek kanapkowy śmietankowy
+ potarty żółty ser,

•

naleśnik + serek chrzanowy + plastry
szynki,

•

naleśnik + serek kanapkowy śmietankowy
+ plastry zielonego ogórka,

•

naleśnik + majonez + plastry jajka,

•

naleśnik + serek kanapkowy śmietankowy
+ plastry pomidora,

•

naleśnik + majonez.

DODATKOWO:
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Z podanych składników przygotuj ciasto
na naleśniki - ja smażę na suchej patelni
do naleśników.

•

szynka w plastrach,

•

ser żółty potarty,

•

serek kanapkowy naturalny,

•

serek kanapkowy chrzanowy,

•

kilka łyżek majonezu,

•

zielony ogórek,

•

pomidory,

•

cebula,

•

bazylia w liściach
do dekoracji.

Ostatnią warstwę udekoruj według uznania
- u mnie to potarty żółty ser, ogórek zielony,
pomidorki koktajlowe oraz cebula
i listki bazylii.

PRZEKĄSKI

Ryba w brzoskwiniach
Moja teściowa podała takiego dorsza na urodziny. Podchodziłam do tego trochę jak pies
do jeża, bo zawsze mam lekki dystans do połączeń słodko-kwaśnych. Poza tym, będąc
gościem, bardzo nie lubię nałożyć sobie czegoś i później tego nie zjeść, bo mi nie smakuje
- wtedy albo nakładam malutki kawałek, taki minimalny, albo biorę jeden z mężem na pół
lub nie biorę wcale. Tego dorsza skosztowałam wieczorem, jak już wynosiłam rzeczy do
kuchni i… przepadłam. Jakie to pyszne! Jeśli jednak masz do tego rodzaju smaków taką
samą rezerwę jak ja, polecam przygotować tę potrawę z połowy porcji.

SKŁADNIKI:
•

750 g mintaja, dorsza lub
innej ulubionej ryby,

•

słoik czerwonej papryki
marynowanej,

•

puszka brzoskwiń w zalewie,

•

6 cebul,

•

keczup – łagodny lub pikantny,
według uznania,

•

mąka,

•

olej,

•

sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Filety pokrój w niewielkie kawałeczki,
przypraw solą i pieprzem, obtocz w mące
i usmaż na oleju.
2. Cebulę pokrój w plastry, zeszklij. Ostudź.
Wymieszaj z pokrojoną w plastry papryką
i brzoskwiniami.
3. Keczup wymieszaj z sokiem z brzoskwiń.
4. Układaj w misce warstwami: warzywa,
ryba, zalewa, warzywa, ryba, zalewa.
5. Zostaw na dobę w lodówce.
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Tartaletki z sałatką
z tuńczyka
Przekąski to moja ulubiona część każdego menu. Właściwie, to dla mnie wśród potraw na
wieczór, mogłyby znaleźć się wyłącznie przekąski i coś na ciepło. I teraz zdradzę Ci, skąd
biorę najwięcej pomysłów na tego typu dania - jeśli myślisz, że z internetu, to Cię zaskoczę.
Najwięcej pomysłów przywożę z konferencji i eventów! Tam zawsze jest mnóstwo nowości,
połączeń smakowych i wszystko jest tak bajecznie podane, że mogłabym jeść samymi
oczami. Do dziś pamiętam przekąski, jakie zamówiła nam Magda podczas kręcenia filmiku
reklamowego dla jednej z marek odzieżowych. Byłam wtedy w ciąży, na restrykcyjnej diecie
wątrobowej i z tych pyszności jadłam tylko krewetki obrane z panierki i liście sałaty. Inne
rzeczy dosłownie „skubałam”. Ale za to wróciłam z nowymi inspiracjami, więc lecę teraz do
przepisu i powiem tylko tyle, że przekąski są pyszną ozdobą stołu!

SKŁADNIKI NA TARTALETKI:
•

250 g mąki pszennej,

•

120 g miękkiego masła,

•

jajko,

•

sól.

SAŁATKA Z TUŃCZYKA:

19

PRZYGOTOWANIE:
1. Z podanych składników zagnieć ciasto.
Możesz schłodzić w lodówce pół godziny,
jeśli masz czas. Ja go nigdy nie mam.
2. Formę do muffinek posmaruj masłem
i wysyp bułką tartą. Ciasto podziel na części
i wykładaj nimi wgłębienia w formie, tworząc
koszyczki.

•

puszka tuńczyka w sosie
własnym,

3. Piecz ok. 25 minut w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni, opcja góra-dół.

•

4 jajka,

•

pół puszki kukurydzy,

•

2 ogórki kiszone,

•

mała cebula,

4. Robimy sałatkę. Jajka ugotuj na twardo,
pokrój w kostkę. Wymieszaj z odsączonym
z zalewy tuńczykiem, kukurydzą
i pokrojonymi w kostkę ogórkiem i cebulą.
Dopraw, wymieszaj z majonezem.

•

2 łyżki majonezu.

5. Tartaletki wypełnij sałatką.

Gwiazdę możesz nadziać czymkolwiek chcesz. Pasuje do niej nadzienie warzywne,
mięsne, może być serowe. Polecam Ci też wypróbować wersję na słodko - zamiast
szpinaku, użyj masy makowej, kremu czekoladowego i masła orzechowego, powideł
śliwkowych z cukrem waniliowym i cynamonem. Kombinacji jest naprawdę dużo!

PRZEKĄSKI

Jej wysokość Gwiazda
szpinakowa
Ta gwiazda to hit każdej imprezy, bo fantastycznie zastępuje pieczywo. No i nie oszukujmy
się - genialnie prezentuje się na stole! Wiesz, że kiedyś panicznie bałam się ciasta
drożdżowego? Zawsze myślałam, a nawet byłam pewna, że jest tak kosmicznie trudne,
że poradzi sobie z nim tylko wprawiona kucharka. Ewentualnie babcia, która piecze takie
ciasta od zawsze. Aż zrobiłam pierwsze, potem drugie, a teraz ciasta drożdżowe robię i na
słodko i na słono. I gwarantuję Ci, z moimi recepturami nie ma szans, żeby Ci nie wyszło!

CIASTO DROŻDZOWE:

DODATKOWO:

•

250 g mąki pszennej,

•

jajko,

•

pół szklanki mleka,

•

•

szczypta cukru,

czarnuszka lub płatki,
owsiane,

•

15 g świeżych drożdży,

•

sezam.

•

3 łyżki oliwy,

•

łyżeczka soli.

NADZIENIE:
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•

400 g mrożonego szpinaku,

•

2 ząbki czosnku,

•

camembert naturalny,

•

1/3 szklanki śmietanki 18 %,

•

sól i pieprz,

•

łyżka oliwy.

PRZEKĄSKI

PRZYGOTOWANIE:
1. Drożdże rozpuść w ciepłym mleku, dodaj cukier i odstaw.
2. Mąkę wymieszaj z solą i oliwą. Dodaj rozczyn i wyrabiaj ciasto przez ok. 5 minut - ja
zawsze korzystam z miksera z hakami.
3. Ciasto zostaw w misce, przykryj ścierką i odstaw w ciepłe miejsce na ok. pół godziny.
4. Na oliwie podgrzewaj mrożony szpinak, do całkowitego wyparowania wody. Dopraw
czosnkiem, solą i pieprzem, dolej śmietankę. Zagotuj i zdejmij z ognia.
5. Wyrośnięte ciasto podziel na 4 części. Każdą z nich rozwałkuj i wytnij koło - odrysowuję
zawsze nożem duży, stołowy talerz.
6. Na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia połóż kolejno: placek drożdżowy, sos
szpinakowy i kilka plasterków camemberta - i tak 3 warstwy.
7. Weź szklankę i lekko odciśnij na środku ostatniego placka. Za pomocą ostrego noża
natnij ciasto od zewnętrznej strony do kółka zaznaczonego szklanką - łącznie
16 nacięć. I teraz najtrudniejsze do opisania, a bardzo proste do wykonania, także
muszę się skupić, żeby dobrze Ci to napisać. Łapiesz dwa nacięte kawałki i przekręcasz
dwa razy w przeciwległe strony - lewy w lewo, prawy w prawo. Zlepiasz końcówki
razem. I tak ma powstać 8 takich poskręcanych kawałków.
8. Gwiazdę posmaruj rozkłóconym jajkiem, posyp czarnuszką lub płatkami owsianymi.
Piecz ok. 30 minut w 200 stopniach z termoobiegiem lub 220 bez termoobiegu.
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Paszteciki klasyczne
Koniecznie z barszczem, choć bez niego też są pyszne. Paszteciki są o tyle fajne,
że szybko się je robi, bez tłuszczu, można przygotować wcześniej i z łatwością odgrzać.
Są naprawdę dobrą alternatywą krokietów - które choć pyszne, są bardzo
pracochłonne. A właściwie, to czasochłonne - bo najpierw trzeba usmażyć naleśniki,
a później po nadzianiu i opanierowaniu, ponownie je smażyć. Lubię, ale kiedy czas
mnie nagli, paszteciki są idealną opcją!

SKŁADNIKI NA CIASTO:
•

4 szklanki mąki,

•

1-2 łyżeczki soli,

•

250 ml śmietany,

•

125 g masła,

•

30 g świeżych drożdży,

PRZYGOTOWANIE:

•

łyżeczka cukru.

1. Drożdże rozetrzyj z cukrem, dodaj
resztę składników i zagnieć ciasto.

SKADNIKI NA FARSZ:
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•

800 g ugotowanego mięsa,
może być z rosołu,

•

2-3 cebule,

•

jajko,

•

3 łyżki masła,

•

sól, pieprz i majeranek.

2. Zawiń w folię, odłóż do lodówki.
3. Na maśle podsmaż poszatkowane
cebule. W maszynce do mięsa zmiel
mięso z cebulą, dopraw, dodaj
pozostałe składniki.
4. Ciasto podziel na 4 części. Rozwałkuj
na grubość 0,5 - 1 cm, wyłóż farsz, zwiń
w rulony. Piecz ok. 40 minut w 180
stopniach z termoobiegiem lub
200 bez termoobiegu.

PRZEKĄSKI

Śledzie w sosie
z białego sera
Kiedy mój tata zrobił je pierwszy raz, nawet ich nie skosztowałam. Serio. Śledzie i biały
ser? Może gdybym była wtedy w ciąży, te smaki by mnie przekonały. Później zrobił je
kolejny raz, i kolejny. W końcu skosztowałam - i żałuję, że tak późno. Biały ser idealnie gasi
słone śledzie - bo my ich wcześniej nie moczymy, tylko płuczemy po wyjęciu z paczki czy
wiaderka. Także, szczerze polecam śledzie z białym serem autorstwa mojego taty.

SKŁADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

•

400 g śledzi typu matjas,

•

opakowanie twarogu 250 g,

1. Śledzie wyjmij z opakowania, opłucz.
Pokrój na kawałki.

•

duża cebula,

•

2 ząbki czosnku.

SOS:
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•

5 łyżek gęstej śmietany,

•

2 łyżki majonezu,

•

1 łyżeczka musztardy,

•

pieprz.

2. Cebulę pokrój w półksiężyce, czosnek
przeciśnij przez praskę, wymieszaj z serem
i sosem. Dopraw. Dodaj śledzie.

PRZEKĄSKI

Zapiekane tortille
Zawsze, kiedy zostaje mi ciasto na pierogi, piekę z niego placki tortilla. Dziwnym trafem,
stale robię go za dużo i nie potrafię dostosować tutaj proporcji. Wałkuję cienko, wrzucam
na rozgrzaną, suchą patelnię i pyszna kolacja gotowa. Bo w takie placki można zawinąć
nadzienie, można zapiec je z nadzieniem, tak jak tutaj proponuję, lub podać z sosami,
pastami bądź położyć na niego plaster sera i pomidora i też będzie pysznie :) Także
spokojnie możesz skorzystać ze swojego sprawdzonego przepisu na pierogi. Ja polecam
ciasto zaparzane, czasem dodaję jajko, czasem nie. Dzisiejszy przepis jest ekstremalnie
szybki, więc będzie bez jajka.
PRZYGOTOWANIE:

SKŁADNIKI NA CIASTO:
•

2 szklanki mąki pszennej,

•

200 ml wrzącej wody,

•

2-3 łyżki oleju lub
roztopionego masła.

SKŁADNIKI NA NADZIENIE:
•

ruccola,

•

szynka,

•

camembert,

•

pomidor,

•

żółta papryka.

1. Składniki na ciasto umieść w robocie
kuchennym, wyrabiaj hakami kilka minut.
Miskę z ciastem przykryj ściereczką,
odstaw na ok. pół godziny, żeby ciasto
odpoczęło.
2. Stolnicę oprósz mąką. Ciasto podziel na
10-20 kawałków - zależy, jakiej wielkości
chcesz mieć placki. Cienko rozwałkuj.
3. Placki piecz na suchej, rozgrzanej patelni
- do momentu, aż zaczną się tworzyć
ciemne kropki. Zazwyczaj trwa to
ok. pół minuty. Ale trzeba ich pilnować,
bo przyznam, że ja już nieraz je spaliłam.
4. Po upieczeniu placków zmniejsz moc
palnika - u mnie 4/9. Połóż jeden
placek, a na nim ułóż kolejno: plasterki
camemberta, szynki, ruccoli, pomidora,
żółtej papryki i plasterki camemberta.
Przykryj drugim plackiem. Piecz kilka
minut z każdej strony.
5. Podziel placki na części za pomocą noża
lub kółka do pizzy.
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Falafele na sałatce
z kuskusem

Mam taki zwyczaj, że niemal zawsze, jak wychodzimy gdzieś coś zjeść, wybieram dania
bezmięsne. W gotowaniu mięsnych czuję się bardzo dobrze, a bezmięsnych cały czas, od
kilku lat, się uczę. Wiele połączeń jest dla mnie zupełnie nowych, dlatego zamawiam, jem,
zachwycam się, a później próbuję w domu odtworzyć coś podobnego. Falafele w takiej
wersji jadłam kilka lat temu w Poznaniu. Pojechałam na pierwszą konferencję blogerską.
Nikogo tam nie znałam, blogowałam dopiero od kilku miesięcy i okropnie bałam się,
że nikt nie będzie ze mną rozmawiał. Całą
drogę, a jechaliśmy ponad 5 godzin, jęczałam
mężowi, jak się stresuję i denerwuję, bo pewnie
SKŁADNIKI NA FALAFELE:
nikogo nie będę znała i będę wstydziła się do
kogokolwiek podejść. Pamiętam, że Radek
• 150 g surowej ciecierzycy,
powiedział tylko: „Pójdziecie coś zjeść i od razu
• cebula,
będzie łatwiej”. I tak było. Poznałam kilkanaście
nowych osób i poszliśmy coś zjeść, a jedzenie
• 2 ząbki czosnku,
łączy ludzi, prawda?
• dwie kromki chleba
namoczonego w wodzie,
PRZYGOTOWANIE:
• 2 łyżki mąki,
1. Ciecierzycę przepłucz na sicie. Wsyp do
garnka, zalej zimną wodą i zostaw na 12,
• pół łyżeczki proszku do
a nawet 24 godziny.
pieczenia,
•

sól, pieprz, szczypta
cynamonu, natka pietruszki
i lubczyk,

2. Chleb namocz w wodzie, odciśnij
i przepuść przez maszynkę do mięsa
razem z ciecierzycą.

•

olej do smażenia.

3. Masę połącz z posiekaną cebulą,
przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
mąką, proszkiem do pieczenia
i przyprawami. Odstaw na 5-10 minut
i formuj kuleczki wielkości
orzecha włoskiego.

SKŁADNIKI NA SAŁATKĘ:
•

pół szklanki surowej kaszy
kuskus,

•

pół zielonego ogórka,

•

pół zielonej papryki,

•

pęczek szczypiorku,

•

łyżka posiekanego koperku,`

•

sól, pieprz, oliwa.

4. Rozgrzej olej - polecam wziąć mały garnek,
nalać oleju na ok. 2-3 cm i smażyć do
zrumienienia.
5. Przygotuj kuskus zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Wymieszaj go z pokrojonymi
drobno warzywami, polej oliwą, dopraw
do smaku.
6. Falafele podawaj na sałatce.
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To jest przepis podstawowy. Na etapie formowania kulek z ciasta, można bułeczki
nadziać, wtedy są doskonałą przekąską i nie potrzebują żadnych dodatków. Świetnie
smakują z pieczarkami (na maśle podsmaż cebulę oraz 0,5 kg pokrojonych w kostkę
pieczarek). Możesz też zrobić nadzienie mięsne, takie jak do krokietów. A może
camemberta z ziołami? Lub na słodko z czekoladą albo owocami. Za każdym razem
wychodzą pyszne.

PRZEKĄSKI

Bułeczki nadziewane…
czym lubisz!
Kiedy byłam na studiach i panicznie bałam się wypieków drożdżowych, wszystko robiłam
na proszku do pieczenia. Nawet pizzę. Przypomnij mi, żebym dała Ci na nią przepis, bo
ratuje życie, kiedy w lodówce pustka, a chleba nie ma. Zawsze wracaliśmy do Wrocławia
w niedzielę wieczorem i jeśli zapomnieliśmy zabrać z domu chleba, to czekała nas
wycieczka do sklepu z samego rana, przed zajęciami. Lub upieczenie czegoś samemu.
Właściwie, to ta historia niewiele ma wspólnego z przepisem na nadziewane bułki
twarogowe… choć tak właściwie, to ma. Bo od czasów studiów zaczęłam piec domowe
pieczywo i bardzo lubię to robić! I choć te dzisiejsze bułki przeskoczyły o lata świetlne
przepis sprzed 15 lat, tamte też były idealne, bo pieczone razem. Dzisiejsze bułki polecam
Ci nie tylko na imprezy, ale i do śniadania czy kolacji. Możesz przygotować zwyczajne,
puste w środku lub nadziać je na etapie pieczenia. To jest genialna opcja!

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI:

1. Masło rozpuść w ciepłym mleku.

•

500-600 g mąki pszennej,

•

250 g twarogu,

•

210 ml mleka,

2. Mąkę wymieszaj z drożdżami i cukrem oraz
jajkiem. Dodaj masło z mlekiem. Wyrabiaj
ciasto przez kilka minut.

•

opakowanie suszonych
drożdży,

•

łyżeczka cukru,

•

jajko.

3. Miskę z ciastem przykryj ściereczką,
odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia
na ok. pół godziny.
4. Okrągłą formę wysmaruj masłem i wysyp
bułką tartą. Ciasto podziel na kilkanaście
małych kawałków - z każdego uformuj kulkę.
Ułóż kulki w formie, przykryj ściereczką
i odstaw jeszcze na 10-20 minut.
5. Wyrośnięte bułki posmaruj wodą, posyp
sezamem, płatkami owsianymi, czarnuszką.
Piecz ok. 30-35 minut w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni z termoobiegiem.
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Do keksa możesz dodać inne, ulubione składniki. Dobrze smakuje i ładnie wygląda
z dodatkiem kolorowych papryk.

PRZEKĄSKI

Keks
pieczarkowo - mięsny
Ten przepis powstał właściwie z lenistwa. Mojego lenistwa. Któregoś dnia miałam
naszykowaną masę, ale z dzieckiem na ręku nie miałam jak usmażyć z niej kotlecików.
Wyjęłam więc keksówkę, wlałam do niej masę i wstawiłam do piekarnika. Od tej pory
zawsze tak robię - i tak naprawdę są same plusy tego lenistwa - po pierwsze oszczędność
czasu, a po drugie brak smażenia na oleju.

SKŁADNIKI:
•

500 g piersi z kurczaka,

•

500 g pieczarek,

•

200 g żółtego sera,

•

2 jajka,

•

2 łyżki majonezu,

•

2 łyżki mąki pszennej,

•

cebula,

PRZYGOTOWANIE:

•

sól i pieprz.

1. Piersi z kurczaka i pieczarki pokrój w grubą
kostkę. Cebulę poszatkuj, żółty ser zetrzyj
na tarce o dużych oczkach.
2. Wymieszaj wszystkie składniki razem
z mąką, jajkami i majonezem, dopraw.
3. Keksówkę wyłóż papierem do pieczenia,
wlej do niej masę. Piecz przez ok. 50 minut
w 180 stopniach z termoobiegiem lub
200 bez termoobiegu.
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PRZEKĄSKI

Pizza tradycyjna,
na cienkim cieście

Moi rodzice często wspominają swoją pierwszą w życiu pizzę. To był rok 1986 i ich
podróż poślubna do Zakopanego. I tu mała dygresja - życie pisze świetne scenariusze,
bo moi rodzice pojechali do Zakopanego w podróż poślubną, a ja byłam tam w podróży
przedślubnej i to stamtąd wróciłam do domu z pierścionkiem zaręczynowym.
Opowiem Ci kiedyś tę niesamowitą historię. I też jedliśmy pizzę, ale pewnie zupełnie
inną niż tamta. Mama wspomina, że była gruba jak pączek, a na górze miała posypkę
z dodatków, których było malutko. I teraz nie wiem, czy to z sentymentu, czy faktycznie
ten przepis jest najlepszy, ale receptura, jaką Ci podaję, ma ponad 30 lat. I do tej pory
nie znalazłam lepszej.

SKŁADNIKI NA CIASTO:
•

500 g mąki pszennej,

•

6 łyżek oliwy z oliwek,

•

sól,

•

łyżeczka cukru,

•

25 g świeżych drożdży,

•

250 ml mleka lub wody.

DODATKOWO:
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•

kilka plasterków szynki,

•

kilka pieczarek,

•

pół cebuli,

•

kulka mozzarelli,

•

passata pomidorowa,
ok. szklanki,

•

bazylia i oregano oraz
sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Drożdże rozpuść w ciepłym mleku. Dodaj
cukier. Odstaw.
2. Mąkę wymieszaj z oliwą, solą i rozczynem.
Wyrabiaj ciasto ok. 5 minut - ręcznie lub
robotem kuchennym.
3. Miskę z ciastem przykryj ściereczką, odstaw
w ciepłe miejsce na ok. pół godziny.
4. Blachę posmaruj oliwą. Ciasto szybko
zagnieć, rozwałkuj na blaszce - z podanej
porcji wyjdzie jedna duża, prostokątna pizza
lub dwie okrągłe.
5. Passatę wymieszaj z łyżką oliwy,
przyprawami. Rozsmaruj na pizzy.
6. Ułóż ulubione dodatki - u mnie szynka,
pieczarki, cebula i starta na tarce o dużych
oczkach mozzarella.
7. Piecz ok. 20 minut w 200 stopniach
z termoobiegiem lub 220 bez termoobiegu.

PRZEKĄSKI

Pizza na białym spodzie
Pizza z białym sosem była dla mnie takim samym zaskoczeniem, jak pizza z… frytkami.
Obie jadłam we Włoszech i chyba wywarło to na mnie duże wrażenie, bo pamiętam smak
i wygląd każdej z nich do dziś. I o ile pizzy z frytkami nie chciałabym spróbować kolejny raz,
o tyle tę z białym sosem lubimy jeść. Jest dużo bardziej delikatna w smaku, a w połączeniu
z wyrazistymi dodatkami - idealna.

SKŁADNIKI NA CIASTO:
składniki na pizzę takie, jak na
pizzę tradycyjną. Tutaj zmniejsz
je o połowę.
SOS BIAŁY:
•

łyżka masła,

•

łyżka mąki,

•

szklanka mleka,

•

pół kulki mozzarelli,

•

sól i gałka muszkatołowa.

DODATKOWO:
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•

puszka tuńczyka w sosie
własnym,

•

zielone oliwki,

•

pół opakowania sera feta,

•

cebula,

•

liście bazylii i oregano.

PRZYGOTOWANIE:
1. Zrób ciasto zgodnie z przepisem.
2. Uformuj na blaszce - u mnie jest zawsze
prostokątny kształt.
3. Na patelni rozpuść masło, dodaj mąkę,
mieszaj aż się połączą. Następnie dolewaj
powoli mleko i energicznie mieszaj. Zagotuj,
zdejmij z ognia. Dopraw sos. Jeśli zrobią się
grudki, przelej sos przez sitko. Na końcu
dodaj pokrojoną w kostkę mozzarellę - sos
wylej na pizzę.
4. Pizzę piecz 15 minut w 200 stopniach
z termoobiegiem lub 220 bez termoobiegu.
Po tym czasie wyjmij z pieca, połóż dodatki
i piecz jeszcze 5 minut.

Deski

DESKI

Amerykańska
Ta deska w zupełności zaspokoi apetyty gości podczas wieczoru z przyjaciółmi - jest
konkret, ale w wersji slow food, zdrowe frytki i klasyczna sałatka. Polecam zrobić kilka
sosów do ziemniaków lub po prostu podać do nich keczup. Bułki oczywiście możesz zrobić
sama, z mojego przepisu lub kupić gotowe.

Frytki
SKŁADNIKI:
•

1 kg ziemniaków,

•

przyprawa do ziemniaków
lub zestaw ulubionych
przypraw.

PRZYGOTOWANIE:
1. Ziemniaki obierz, umyj i pokrój na ćwiartki
- układaj je na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia, posyp przyprawami.
2. Piecz ok. 45 minut w piekarniku rozgrzanym
do 180 stopni z termoobiegiem lub 200 bez
termoobiegu.

Sałatka
SKŁADNIKI:
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•

pół główki małej, białej
kapusty,

•

marchewka,

•

cebula,

•

3 łyżki koperku,

•

sól, pieprz i oliwa.

PRZYGOTOWANIE:
1. Kapustę, marchewkę i cebulę poszatkuj ja używam do tego maszynki do mielenia
mięsa, zmieniam tylko tarko.
2. Dopraw przyprawami, koperkiem i oliwą.
Wymieszaj.

DESKI

Amerykańska

Cheesburgery
BUŁKI:
•

500 g mąki pszennej,

•

250 ml ciepłej wody,

•

4 łyżki oliwy,

•

łyżka miodu,

•

łyżeczka cukru,

•

jajko,

•

łyżeczka soli,

•

25 g świeżych drożdży,

•

jajko, płatki owsiane
i pestki dyni do posypania.

KOTLETY:
•

500 g mięsa mielonego,

•

jajko,

•

3-4 łyżki zimnej wody,

•

pół szklanki bułki tartej,

•

sól oraz pieprz.

DODATKI:
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•

ser żółty,

•

cebula,

•

ogórki konserwowe,

•

keczup i musztarda,

•

olej do smażenia.

PRZYGOTOWANIE:
1. Drożdże pokrusz do miseczki, wymieszaj
z ciepłą wodą i cukrem. Odstaw.
2. Mąkę połącz z oliwą, miodem, jajkiem, solą.
Dodaj rozczyn z drożdżami. Całość zagniataj
ok. 3-4 minut, ręcznie lub za pomocą robota
kuchennego.
3. Ciasto zostaw w misce, przykryj
ściereczką, odstaw na około pół godziny
do wyrośnięcia.
4. Wyrośnięte ciasto podziel na 12 części.
Formuj bułki, układaj na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia i przykryj ściereczką.
Odstaw jeszcze na kilka minut.
5. Piekarnik rozgrzej do 165 stopni
z termoobiegiem lub 180 bez termoobiegu.
Bułki posmaruj rozkłóconym jajkiem, posyp
płatkami owsianymi i pestkami dyni.
Piecz ok. 25-30 minut.
6. Przygotowujemy kotlety: wymieszaj
wszystkie składniki i formuj z nich okrągłe,
płaskie kotleciki, nieco większe niż średnica
bułki. Kotlety smaż na rozgrzanym oleju do
zrumienienia, ok. 3 minut z każdej strony
lub w piekarniku - ok. 25 minut w 180
stopniach, opcja góra-dół.
7. Gotowe bułki pokrój na dwie części i układaj
kolejno: ser, kotlet, kilka plastrów ogórka
konserwowego, pokrojona w drobną
kosteczkę cebula oraz łyżeczka musztardy
i keczupu.

DESKI

Miszmasz pyszności!
Ktoś mi kiedyś powiedział, że przekąski powinny być na tyle małe, by móc je swobodnie
zjeść ,,na raz”. Traktowałam te porady z przymrużeniem oka. Do czasu. Do czasu, aż na
jednym z przyjęć elegancko przegryzłam tartaletkę z kruchego ciasta. Pomijając okruchy,
które były wszędzie, to moją sukienkę zdobił cudny kleks z sosu chrzanowego. Także oprócz
elementu wizualnego, był też motyw zapachowy…

Pieczone placki
z ziemniaków i pieczarek
PRZYGOTOWANIE:

SKŁADNIKI NA MASĘ
ZIEMNIACZANĄ:
•

1 kg ugotowanych,
przeciśniętych przez praskę
ziemniaków,

•

500 g pieczarek,

•

cebula, szczypiorek,

•

mąka ziemniaczana,

•

jajko,

•

sól i pieprz.

1. Masa do tych koszyczków to nic innego,
jak ciasto na kluski śląskie. I tutaj wykonuję
je metodą mojej mamy, czyli: ziemniaki
„uklepuję” w misce, dzielę na 4 części. Jedną
część odkładam, w jej miejsce wsypuję
mąkę ziemniaczaną - tyle, żeby wyrównała
wysokością ziemniaki. Dodaję odłożoną
część ziemniaków, jajko, sól. Zagniatam
ciasto, dzielę na małe części. Z każdej części
formuję kulkę, robię duże wgłębienie
i układam na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia.
2. Pieczarki umyj, obierz, drobno posiekaj.
Na oleju podsmaż cebulę, dodaj pieczarki,
dopraw.
3. Pieczarkami wypełnij koszyczki
ziemniaczane.
4. Piecz przez ok. pół godziny w 180 stopniach
z termoobiegiem lub 200 bez termoobiegu.
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DESKI

Kotleciki ziemniaczane z łososiem
SKŁADNIKI:
•

1 kg ugotowanych
ziemniaków, przeciśniętych
przez praskę,

•

trochę mąki, 1/3 szklanki
lub ciut więcej,

•

sól, pieprz,

•

jajko,

•

bułka tarta.

DODATKOWO:
•

biały serek kanapkowy,

•

łosoś wędzony.

PRZYGOTOWANIE:
1. Do ziemniaków dodaj mąkę pszenną
i przyprawy. Formuj krokieciki, obtocz je
w jajku i bułce tartej – smaż na rumiano.
2. Na krokieciki daj łyżeczkę serka
kanapkowego oraz kawałki łososia.

Gniazdka z ciasta francuskiego
PRZYGOTOWANIE:

SKŁADNIKI:
•

ciasto francuskie,

•

serek kanapkowy chrzanowy,

•

pomidorki koktajlowe,

•

listki bazylii.

1. Z ciasta francuskiego wytnij szklanką
koła - część zostaw, z pozostałych wycinaj
w środku dodatkowe kółko kieliszkiem,
zostanie taka oponka. Oponkę nakładaj na
pełne koło.
2. Koła włóż do piekarnika rozgrzanego do 200
stopni z termoobiegiem na ok. 15 minut.
3. Wystudzone gniazdka nadziewaj serkiem,
dekoruj połową pomidora i listkami bazylii.
Bardzo fajnie sprawdza się ta przystawka
dodatkowo z wędzonym na zimno łososiem
lub szynką szwardzwaldzką czy parmeńską.

DESKI

Pierogi zbójnickie
SKŁADNIKI NA FARSZ:
•

500 g ziemniaków
ugotowanych (tak na oko,
u mnie pół garnka),

•

wysokiej jakości kiełbasa,
u mnie robiona przez teścia,
domowa – dwie sztuki,

•

2 cebule,

•

czosnek,

•

pół kostki białego sera,

•

przyprawy: sól, pieprz, dużo
papryki wędzonej i słodkiej,

•

szklanka gorącej wody.

SKŁADNIKI NA CIASTO:
•

500 g mąki pszennej,

•

jajko,

•

sól,

•

szklanka gorącej wody.

PRZYGOTOWANIE:
1. Wyrabiamy ciasto – ja robię wszystko
w robocie kuchennym. Czasem trzeba
dolać wody. Możesz też przygotować swoje
ulubione ciasto na pierogi.
2. Ziemniaki przeciśnij przez praskę razem
z serem. Kiełbasę pokrój w drobną kostkę,
cebulkę także. Dodaj przyprawy.
Ulep pierogi.
3. Gotowe pierogi układaj na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia, smaruj je
rozkłóconym żółtkiem, posypuj migdałami.
Piecz ok. 30 minut w piekarniku rozgrzanym
do 180 stopni z termoobiegiem lub 200 bez
termoobiegu.

Mini kanapeczki z krewetką
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SKŁADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

•

kilka kromek ciemnego
pieczywa,

1. Krewetki przygotuj zgodnie z przepisem
na stronie 150.

•

awokado,

2. Za pomocą kieliszka wytnij z pieczywa kółka.

•

cytryna,

•

sól,

•

krewetki tygrysie.

3. Awokado obierz, rozgnieć widelcem, dodaj
kilka kropel cytryny, sól. Pastą posmaruj
pieczywo i połóż na nim po jednej krewetce.

Co prawda, ja przygotowałam tutaj deskę na słodko, ale polecam Ci wypróbować
taki zestaw w wersji na słono. Przygotuj ciasto na naleśniki - podziel na trzy części.
Jedną zostaw standardową, do drugiej dodaj garść mrożonego, odciśniętego z wody,
rozdrobnionego szpinaku. A do trzeciej albo pół szklanki wywaru z buraków lub soku
ze świeżo wyciśniętego buraka (wtedy dodaj kilka łyżek mąki) bądź startego na tarce
o drobnych oczkach ugotowanego buraka. Usmaż kolorowe naleśniki. Na desce
podaj do nich podsmażone pieczarki, świeże warzywa, pasty kanapkowe i inne
dodatki jakie lubisz. Możesz posypać orzechami. Jest pycha!

DESKI

Naleśnikowe szaleństwo!

Naleśniki są o tyle fajne i bezproblemowe, że wystarczy nie dodawać do ciasta ani soli
ani cukru, a potem łączyć smaki według upodobania! Bo nie znam chyba nikogo, kto
nie lubiłby naleśników. W tym przepisie największym hitem jest nadzienie michałkowe zainspirowałam się tutaj przepisem na domowe michałki mojej serdecznej koleżanki
Jessici (@shining_star_9). To co, lecimy szykować to cudo!

SKŁADNIKI:

NADZIENIE MICHAŁKOWE:

•

2 szklanki mąki,

•

5 łyżek masła orzechowego,

•

2-3 szklanki mleka,

•

1 łyżka masła,

•

pół łyżeczki proszku
do pieczenia,

•

2 łyżki mleka,

•

łyżka kakao,

•

łyżka cukru pudru,

•

kilka kropel olejku rumowego.

•

2 jajka,

•

3 łyżki oleju,

•

łyżka kakao.

NADZIENIE SEROWE:
•

250 g twarogu,

•

4 łyżki gęstej śmietany,

•

3 łyżki cukru pudru,

•

łyżeczka cukru waniliowego,

•

pół łyżeczki cynamonu.

DODATKOWO:
•

syrop klonowy,

•

sos czekoladowy,

•

świeże owoce.

PRZYGOTOWANIE:
1. Z mleka, mąki, proszku do pieczenia, jajka i oleju przygotuj naleśniki. Podziel na dwie
części - do jednej dodaj kakao. Usmaż je na suchej lub posmarowanej olejem patelni tak, jak lubisz.
2. Przygotuj nadzienia - połącz składniki podane przy każdej z mas.
3. Układaj według własnej fantazji! Ja nadziałam wcześniej naleśniki, ale Ty możesz podać
suche naleśniki, a nadzienia osobno, w miseczkach. I nie zapomnij o dużej ilości
świeżych owoców!
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Na słodko

NA SŁODKO

Muffiny
Te muffiny robię zawsze, kiedy goście stają w drzwiach, a ja nie mam nic słodkiego do
kawy. Ich przygotowanie trwa 5 minut, pieczenie 20 - czyli zanim goście wejdą, rozpłaszczą
się, zanim woda na kawę/herbatę się zagotuje, muffiny wyskakują z piekarnika. Lubię je
za to, że wystarczy dodać ulubione dodatki do przepisu podstawowego i za każdym razem
wychodzą zupełnie inne muffiny!

SKŁADNIKI NA PRZEPIS
PODSTAWOWY:
•

2 szklanki mąki,

•

1/2 szklanki cukru,

•

łyżeczka cukru waniliowego,

•

2 łyżeczki proszku
do pieczenia,

•

szklanka mleka,

•

pół szklanki oleju,

•

jajko.

PRZYGOTOWANIE:
1. Składniki sypkie wymieszaj w jednej misce,
płynne w drugiej. Na końcu połącz wszystko,
energicznie wymieszaj.
2. Foremki do muffinek wypełnij do 3/4
wysokości. Piecz 20 minut w 180 stopniach
z termoobiegiem lub 200 bez termoobiegu.

Podam Ci też trzy doskonałe modyfikacje przepisu podstawowego:
JAGODOWE:
Dodaj pół szklanki świeżych lub mrożonych owoców - genialnie sprawdzają się tutaj
mrożone jagody. Pamiętaj tylko, żeby mrożone owoce wymieszać wcześniej z łyżką mąki
ziemniaczanej, aby nie opadły na dno.
CZEKOLADOWE:
Dodaj 2 łyżki ciemnego kakao i pół tabliczki ulubionej czekolady.

CYNAMONOWO - JABŁKOWE:
Dodaj pokrojone w kostkę jabłko, garść posiekanych orzechów i pół łyżeczki cynamonu.
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TORT
który zawsze się udaje
Nie ma tortu bez biszkoptu, prawda? To ja szybko podaję Ci genialny przepis na biszkopt,
który sprawdzi Ci się nie tylko przy tortach, ale i każdym innym cieście. Zasada jest prosta
- na każde jajko przypada łyżka mąki pszennej i łyżka mąki ziemniaczanej. Taki biszkopt
fantastycznie się kroi, nie rozpada, jest stabilny. Ja jestem zwolennikiem prostych tortów,
bez ciężkich maślanych kremów. Dlatego podsunę Ci kilka pomysłów, właśnie na taki tort.

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI NA TORT:
•

5 jajek,

•

10 łyżek cukru,

•

5 łyżek mąki ziemniaczanej,

•

5 łyżek mąki pszennej,

•

pół łyżeczki proszku
do pieczenia.

1. Jajka z cukrem ubijaj mikserem na
najwyższych obrotach przez 4-5 minut.
2. Po tym czasie wyłącz mikser. Mąki
z proszkiem przesiej. Delikatnie dodawaj
do masy jajecznej, łyżka po łyżce i mieszaj
drewnianą łyżką.
3. Ciasto wlej do tortownicy (ok. 25 cm
średnicy) wyłożonej papierem do pieczenia.
Piecz ok. 45 minut w 180 stopniach, opcja
góra-dół.

TORT STRACIATELLA
Biszkopt podziel na trzy części. Śmietanę kremówkę (minimum pół litra) ubij na sztywno,
dodaj cukier puder i potartą na drobnych oczkach gorzką czekoladę. Przełóż tort.
Udekoruj czekoladą, orzechami, borówkami.
TORT KARMELOWO-ORZECHOWY
Ubij kremówkę - pół litra. Dodaj cukier puder. Połowę puszki masy kajmakowej wymieszaj
z pół szklanki solonych orzechów arachidowych. Roztop też tabliczkę mlecznej czekolady
z łyżką masła i łyżką wody.
Układaj kolejno: biszkopt - kajmak z orzechami - kremówka - biszkopt - kremówka
wymieszana z łyżką kremu czekoladowego - biszkopt - kremówka - polewa czekoladowa uprażone na suchej patelni orzechy arachidowe.
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Jeśli nie masz dżemu agrestowego, świetnie sprawdzi się malinowy lub porzeczkowy.
A jeśli lubisz bardzo słodkie ciasta - dodaj nawet truskawkowy. Polecam Ci też
wypróbować nadzienie cynamonowe: 2 jabłka i dwie gruszki pokrój w kostkę,
wymieszaj z cukrem waniliowym i cynamonem. Smakuje bardzo świątecznie, czyli
pysznie :)

NA SŁODKO

Tarta agrestowa z bezą
Mam swoje popisowe ciasto i to ciasto, to właśnie tarta z bezą. Jest idealne pod każdym
względem, zawsze wychodzi, zawsze obłędnie smakuje i zawsze znika pierwsze ze stołu. Jest
po prostu wyjątkowe. Słodka beza doskonale łączy się z kwaskowością agrestu. Dzięki temu
można zjeść dwa kawałki zamiast jednego, bo nie jest za słodko - ale wiadomo, każdy ma
swoje priorytety :)

SKŁADNIKI NA CIASTO:
•

250 g mąki,

•

120 g masła,

•

2 żółtka,

•

4 łyżki cukru pudru.

SKŁADNIKI NA BEZĘ:
•

2 białka,

•

szczypta soli,

•

120 g cukru pudru.

NADZIENIE:
•
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2 słoiczki dżemu
agrestowego.

PRZYGOTOWANIE:
1. Zagnieć składniki na ciasto. Owiń w folię
spożywczą, włóż do lodówki. Jeśli nie masz
czasu, nie musisz. Ciasto i tak wyjdzie
obłędnie pyszne.
2. Formę do tarty wysmaruj masłem i wysyp
kaszką manną lub bułką tartą. Wyłóż formę
ciastem. Wstaw do nagrzanego do 190
stopni piekarnika na 20 minut. 5 minut
przed końcem czasu przygotuj bezę.
3. Białka ubij na sztywno ze szczyptą soli.
Następnie łyżka po łyżce dodawaj cukier
i miksuj jeszcze przez chwilę.
4. Podpieczone ciasto wyjmij z piekarnika,
nałóż nadzienie i bezę. Włóż do piekarnika
na kolejne 25 minut.

Taką roladę możesz nadziać kremem budyniowym (ten sam, co poniżej, ale bez
chałwy) z owocami. Świetnie smakuje posmarowana kremem czekoladowym,
masłem orzechowym i kajmakiem. A najprościej posmarować ulubionym dżemem
lub powidłami i zwinąć ciasto.

NA SŁODKO

Rolada biszkoptowa
z kremem chałwowym
Rolady, to tak naprawdę najprostsze ciasta na świecie - biszkopt plus prosty krem. A jednak
zwinięte wyglądają o niebo lepiej niż płaski, prostokątny kawałek ciasta z kremem. Lubię
proste rozwiązania, zwłaszcza, kiedy są wyjątkowo smaczne! Aaaa zapomniałabym! Ten
krem pochodzi z mojego ulubionego przepisu na tort czekoladowo-bezowy. Znajdziesz go
na moim blogu.

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI NA ROLADĘ:
•

3 jajka,

•

6 łyżek mąki pszennej,

•

6 łyżek cukru,

•

pół łyżeczki proszku do
pieczenia.

SKŁADNIKI NA KREM
CHAŁWOWY:
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•

250 ml mleka,

•

budyń śmietankowy w
proszku,

•

100 g masła miękkiego,

•

chałwa waniliowa 100 g.

1. Jajka ubij z cukrem - ok. 5 minut. Po tym
czasie wyłącz mikser, łyżka po łyżce dodawaj
mąkę z proszkiem do pieczenia i mieszaj
delikatnie szpatułką lub drewnianą łyżką.
2. Ciasto wylej na prostokątną blachę
wyłożoną papierem do pieczenia, piecz
ok. 20 minut w 180 stopniach opcja
góra-dół. Po upieczeniu, jeszcze gorący
biszkopt przełóż na ręcznik kuchenny,
delikatnie zdejmij papier i zwiń ciasto
w ręczniku w roladę.
3. Budyń z 250 ml mleka przygotuj zgodnie
z przepisem na opakowaniu. Odstaw.
4. Masło utrzyj na puch. Stopniowo dodawaj
wystudzony budyń, cały czas miksując. Na
końcu dodawaj małymi partiami chałwę.
5. Rozwiń roladę, posmaruj kremem, zwiń
ponownie. Warto schłodzić ciasto kilka
godzin przed podaniem.

NA SŁODKO

Kruche ciastka
do herbaty
W domu na wyspie kuchennej, mamy taki duży słoik. Staram się, żeby zawsze były w nim
domowe ciastka - wychodzi na to, że raz w tygodniu pieczemy je razem z dziećmi. Mamy
kilka swoich ulubionych, szybkich przepisów i czasem w kółko robimy to samo. Ale żeby
się nie nudziło, zmieniamy kształty np. herbatników. Tutaj proponuję Ci eleganckie torebki
na herbatę, ale tak naprawdę z tego przepisu może wyjść każdy inny kształt. Ciasto jest
bardzo wdzięczne, lekkie. Proponuję przygotować je w formie prostokącików, a później
udekorować polewą czekoladową i stworzyć z nich jadalne domino!
PRZYGOTOWANIE:

SKŁADNIKI:
•

250 g mąki pszennej,

•

100 g miękkiego masła,

•

50 g cukru pudru,

•

płaska łyżeczka proszku
do pieczenia,

•

jajko.

POLEWA CZEKOLADOWA:
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•

50 g masła,

•

łyżka kakao,

•

łyżka cukru pudru.

1. Masło z cukrem utrzyj na puch. Dodaj jajko,
a później mąkę z proszkiem do pieczenia.
Ciasto rozwałkuj na placek o grubości ok.
3 mm. Wykrój kształt torebki z herbatą.
Pamiętaj o dziurce na sznureczek - ja
robiłam je wykałaczką.
2. Ciastka ułóż na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia i piecz przez ok. 15 minut
w 165 stopniach z termoobiegiem lub
w 180 w opcji góra-dół.
3. Przygotuj polewę: rozpuść masło
z dodatkiem kakao i cukru pudru. W polewie
zamocz dolną część ciasteczka. Odłóż na
papier do pieczenia i odczekaj, aż wystygnie.

NA SŁODKO

Ciasto czekoladowe
Są takie ciasta, które zawsze wychodzą. Po prostu. A jeśli jeszcze składają się ze składników,
które zawsze masz pod ręką - jesteśmy w domu. Nie przedłużam. Ten przepis to złoto mam setki zdjęć moich Czytelniczek, które robiły to ciasto i zawsze było petardą!

SKŁADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

•

jajko,

•

3/4 szklanki cukru,

•

pół szklanki oleju
rzepakowego,

•

1 łyżka kakao,

1. Utrzyj jajko z cukrem, dodaj olej, kakao,
cynamon, sodę i dżem. Na końcu na
przemian mleko i mąkę. A jeśli nie masz
czasu, co mi się często zdarza, po prostu
wrzuć wszystko do robota kuchennego
i miksuj przez kilka minut.

•

1 łyżka cynamonu,

•

3 łyżki dżemu, u mnie
powidła śliwkowe,

•

jedna czubata łyżeczka
sody oczyszczonej,

•

szklanka mleka,

•

2 szklanki mąki.

POLEWA:
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•

4 łyżki cukru pudru,

•

2 łyżki kakao,

•

wrzątek,

•

ok. 40 g wrzącego masła.

2. Keksówkę wyłóż papierem do pieczenia,
przelej do niej ciasto i piecz przez 45 minut
w 180 stopniach opcja góra-dół.
3. Cukier wymieszaj z kakao, dolej odrobinę
wrzątku, dodaj masło. Gotowe, pyszne.
Można jeść bez końca :)

NA SŁODKO

Mini serniczki z czekoladą

Całe życie nie lubiłam serników. Zawsze trafiałam na typowe „gnioty”. Albo co gorsza
- rodzynki. W końcu w ogóle przestałam je jeść. Co się stało, że teraz to jedne z moich
ulubionych ciast? Któregoś dnia musiałam upiec sernik. Wyjęłam stary przepiśnik mamy
i znalazłam tam przepis cioci Joli. A musicie wiedzieć, że ten przepis nie jest byle jaki,
bo ciocia pracowała w fantastycznej cukierni. I gdyby nie ona, w życiu bym nie uwierzyła,
że tajemnicą wybitnego sernika jest… lekko
przypalone masło!
SKŁADNIKI NA KRUCHE
CIASTO:
•

250 g mąki pszennej,

•

125 g masła,

•

1 łyżeczka proszku
do pieczenia,

•

2 czubate łyżki kakao,

•

1 łyżka gęstej śmietany,

•

pół szklanki cukru,

•

małe jajko.

MASA SEROWA:
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•

1 kg gotowego sera
na sernik,

•

300 g cukru,

•

6 jajek,

•

budyń śmietankowy,

•

100 g masła,

•

opakowanie cukru
waniliowego.

PRZYGOTOWANIE:
1. Z podanych składników zagnieć
ciasto. Spakuj je do woreczka i wstaw
do zamrażalnika.
2. Masło rozpuść na patelni. UWAGA! Warto
je lekko przypalić, dzięki temu sernik
nabierze fajnego smaku. Odstaw, aby lekko
przestygło. Wymieszaj ser, żółtka i cukier
oraz cukier waniliowy – wsyp wszystko do
misy, włącz mikser i zostaw, żeby całość
dobrze się połączyła.
3. Po ok. 3-4 minutach wsyp budyń waniliowy.
Kiedy się dobrze zmiesza z masą, wlej
roztopione masło.
4. Białka ubij na sztywną pianę. Wyłącz
mikser. Do masy dodaj ubite białka
i delikatnie mieszaj szpatułką.
5. Na dno blachy wyłożonej papierem
do pieczenia zetrzyj na tarce ciasto,
rozłóż równomiernie. Lekko przyciśnij.
Wylej na ciasto masę sernikową.

DODATKOWO:

6. Sernik piecz w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni przez godzinę.

•

czekolada gorzka,

7. Czekoladę rozpuść z masłem i wodą.

•

łyżka masła,

•

2 łyżki wody,

•

truskawki.

8. Za pomocą foremki cukierniczej wyciśnij
mini serniczki, polej roztopioną czekoladą,
udekoruj truskawką.

NA SŁODKO

Ptysie

Moja mama często wspomina, jak chodziłyśmy lata temu na lody. Do wyboru były
dwa smaki i pan sprzedawca zawsze pytał mamy, jaki smak będzie dla mnie. A mama
zwracała się z tym pytaniem do mnie. Wtedy zawsze słyszała komentarz z przekąsem, że
taka niezdecydowana ta dziewczynka, w czym ona do ślubu pójdzie. I wiesz co, tak sobie
myślę, że dobrze, że dziś już nie kategoryzujemy dzieci - tzn. że jak chłopak, to musi być
zdecydowany, a jak dziewczynka, wiadomo, że kapryśna. I sama nie może podjąć decyzji
za siebie. I wiem, że pewnie Pan sprzedawca nigdy nie chciał źle, bo to zakorzenione w nas
głęboko stereotypy. Widzisz, ja dziś wychowuję dwójkę dzieci i wymagam od nich różnych
rzeczy, bez względu na płeć. Nie ma takiej sytuacji, że Pola gotuje ze mną w kuchni,
a Kacper w tym czasie ogląda telewizję i nie sprząta, bo to nie dla chłopców.
Ale o tym opowiem Ci kiedy indziej.
W każdym razie - u Pana sprzedawcy
zawsze były w gablocie ptysie. Takie
PRZYGOTOWANIE:
ogromne, wypełnione po brzegi
kremem, a tego kremu to było na kilka
1. Zagotuj wodę z masłem. Następnie dodaj
centymetrów! Pamiętam je do dziś. I choć
mąkę - robimy ciasto parzone. Mieszaj tak
za nimi nie tęsknię, bo tamto nadzienie,
długo, aż ciasto zwinie się w kulkę
to pewnie za zdrowe nie było, to za
i odejdzie od brzegów garnka. Odstaw
ptysiami przepadam. Ale za swoimi,
do wystygnięcia.
z lekkim kremem :)
2. Do wystudzonego ciasta dodawaj po
jednym jajku, cały czas ucierając masę.
Ciasto przełóż do szprycy cukierniczej,
a jeśli nie masz, nakładaj na papier za
SKŁADNIKI:
pomocą łyżeczek. Ptysie ułóż na papierze
• 200 g mąki,
do pieczenia - z podanej porcji wyjdzie
ich ok. 12-14 sztuk. Możesz narysować
• 250 ml wody,
na papierze okrąg i wokół niego wycisnąć
ptysie - wyjdzie wieniec. Lub upiec
• 90 g masła,
w tradycyjnych odstępach. Piecz ok. 25
• 4 jajka.
minut w 200 stopniach z termoobiegiem
lub 220 bez termoobiegu. Wystudź.
KREM:
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•

500 ml mleka,

•

2 budynie waniliowe
lub śmietankowe,

•

200 g miękkiego masła,

•

2 łyżki kremu
czekoladowego.

3. Robimy krem. Przygotuj budyń zgodnie
z instrukcją na opakowaniu. Wystudź.
4. Miękkie masło utrzyj na puch. Dodawaj
łyżka po łyżce zimny budyń - cały czas
miksując. Do połowy masy dodaj krem
czekoladowy, wymieszaj.
5. Ptysie przekrój. Część nadziej białym
kremem, część czekoladowym. Ptysie ułóż
w wieniec, posyp cukrem pudrem.

Spróbuj też upiec roladę czekoladową i posmarować ją kremem czekoladowym.
A jako nadzienie dodaj bitą śmietanę z bananami. A może biała rolada, krem
z dżemu, a w środku bita śmietana z truskawkami? Koniecznie daj mi znać,
jak połączyłaś tutaj smaki - jestem szalenie ciekawa!

NA SŁODKO

Tort z miski,
inny niż wszystkie

Tego dnia zabrakło mi masła, a zaczęłam robić ciasto kokosowe. Szybki przegląd szafek
i okazało się, że mam kaszę jaglaną. I tak nie miałam co zrobić z kremem bez masła, więc
dodałam do gotującego się mleka z kokosem kaszę. Na końcu wszystko zblendowałam.
Nikt nie zorientował się, że to krem na kaszy! Od tego czasu, zawsze robię w ten sposób
krem kokosowy. A jeśli chodzi o samo ciasto - to proponuję tu prosty przepis, jak szybko
można osiągnąć efekt wow, nie będąc
wybitnym cukiernikiem. Już wiesz, że
PRZYGOTOWANIE:
ja lubię w kuchni proste rozwiązania,
bo przy dwójce dzieci to jedyny realny
1. Jajka ubij z cukrem na puch. Dodaj olej.
sposób na realizację scenariusza :)
Wyłącz mikser. Dodawaj łyżka po łyżce mąkę
i proszek do pieczenia, mieszaj delikatnie
szpatułką. Ciasto wylej na prostokątną formę
SKŁADNIKI NA ROLADĘ:
wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz ok.
12-15 minut w 180 stopniach
• 4 jajka,
z termoobiegiem.
• 4 łyżki mąki pszennej,
2. Gorący biszkopt przełóż na ścierkę, zdejmij
• 4 łyżki mąki ziemniaczanej,
delikatnie papier, zwiń w rulon.
• 8 łyżek cukru,
3. W garnku zagotuj 2 szklanki mleka, cukier,
wiórki i kaszę. Gotuj na małym ogniu 20 minut
• pół łyżeczki proszku
ciągle mieszając.
do pieczenia,
•

łyżka oleju.

DODATKOWO:
•

praliny kokosowe,

•

dżem np. truskawkowy,

•

tabliczka czekolady
deserowej i łyżka masła.

KREM:
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•

2,5 szklanki mleka,

•

budyń waniliowy,

•

2 łyżki cukru,

•

100 g wiórek kokosowych,

•

50 g suchej kaszy jaglanej.

4. W pozostałym mleku rozmieszaj budyń,
wlej do masy - gotuj minutkę. Po lekkim
wystudzeniu zblenduj na gładki krem.
5. Roladę biszkoptową posmaruj dżemem
truskawkowym i ponownie ciasno zwiń.
Pokrój na porcje.
6. Niewielką miskę wyłóż folią spożywczą. Wyłóż
dół i boki porcjami rolady biszkoptowej. Do
środka wlej masę kokosową, gdzieniegdzie
włóż praliny kokosowe (opcjonalnie),
wygładź masę.
7. Czekoladę rozpuść z masłem i 1-2 łyżkami
wody. Polej ciasto. Wstaw do lodówki na
kilka godzin.
8. Przykryj miskę talerzem, energicznie odwróć
talerz, zdejmij folię.

Czekoladę możesz nadziać też innymi składnikami - świetnie sprawdzają się
liofilizowane owoce!
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Czekolada domowa
Ta czekolada to powinna się nazywać ,,czekolada rozwodowa”. No tak, mało się nie
rozwiedliśmy przez nią. Otóż! Kiedy zrobiłam ją na święta, dwa dni leżakowała w lodówce
czekając na zdjęcie. A że wyglądała na obłędnie pyszną to za każdym razem, kiedy mój mąż
otwierał lodówkę, padało tylko: „Już?”. Nie, jeszcze nie. Ale później było już tylko słodko,
także małżeństwo ocalone, brzuszki zadowolone :)

PRZYGOTOWANIE:
1. W garnku zagotuj wodę z masłem i cukrem,
na małym ogniu, aż cukier się rozpuści, dodaj
kakao i mleko w proszku.
2. Ucieraj kilka minut, ciągle podgrzewając,
do całkowitego połączenia składników,
a następnie masę przełóż na papier do
pieczenia. Można do formy, ale nie trzeba.
Jest bardzo zbita i klejąca, można ją
rozprowadzać zwilżonymi palcami lub łyżką.
SKŁADNIKI:
•

70 g masła,

•

1/3 szklanki cukru,

•

1/3 szklanki wody,

•

125 g mleka w proszku,

•

4 czubate łyżki
ciemnego kakao.

DO DEKORACJI:
•
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ulubione bakalie,
mieszanka studencka.

3. Po pół godzinie można odciąć brzegi, żeby
powstała prostokątna czekolada, powciskać
dekoracje, a następnie włożyć do lodówki na
1-2 dni. Przepyszna, to mało powiedziane!

Dania główne

DANIA GŁÓWNE

Indyk w sosie
pomidorowym
To jedno z takich dań, które nie może się nie udać. Właściwie to pomysł na nie znalazłam
w bardzo fajnej książce pt. „Kuchnia Franceski” - lekkiej, romantycznej powieści z włoskim
klimatem w tle. Polecam. I tam, w fabule, pojawia się mnóstwo patentów kulinarnych jednym z nich jest mięso w sosie pomidorowym. Jeśli zostało z obiadu lub nie wiesz, co
z nim zrobić, zalej sosem pomidorowym, dodaj przyprawy i powstanie danie idealne.
Tak jest, mówię Ci! Bazą dla mnie jest tutaj zawsze sos pomidorowy.

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI:
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•

500 g filetu z indyka,

•

750 g passaty
pomidorowej,

•

1-2 szklanki wody,

•

cebula,

•

4 ząbki czosnku,

•

pół puszki kukurydzy,

•

pół puszki czerwonej
fasoli,

•

świeża papryka,

•

duża łyżka suszonej
czerwonej słodkiej
papryki,

•

oliwa,

•

bazylia, oregano, pieprz
i sól.

1. Indyka pokrój w plastry, lekko rozklep.
Dopraw solą i pieprzem. Włóż do
naczynia żaroodpornego.
2. Na patelni rozgrzej oliwę i smaż na niej
poszatkowaną cebulę oraz drobno
pokrojony czosnek.
3. Dodaj suszoną słodką paprykę oraz po
dużej łyżce bazylii i oregano, kukurydzę,
fasolę i paprykę.
4. Dolej passatę, wodę. Całość gotuj
ok. 10 minut, dopraw solą i pieprzem.
5. Do dużego naczynia żaroodpornego wlej
1/3 sosu, układaj filety, znowu wlej sos,
układaj resztę filetów i zalej całość resztą
sosu. Sos powinien zakrywać kotleciki
– jeśli jest go za mało można dodać
szklankę gorącej wody.
6. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni.
Naczynie żaroodporne przykryj. Danie
piecz ok. 1,5 godziny. Można krócej, ale
po tym czasie indyk będzie kruchy
i soczysty.

DANIA GŁÓWNE

Lasagne ze szpinakiem
i łososiem
To zdecydowanie jedno z moich ulubionych dań z tej książki. Tak się w domu podzieliliśmy,
że Radka ulubionym daniem jest tradycyjna lasagne, a moim ta ze szpinakiem.
Kombinowałam kiedyś z warstwą pomidorową i szpinakową w jednym daniu,
ale to połączenie nie do końca mi odpowiadało. Za to wersję z łososiem mogę jeść
dosłownie codziennie!

SKŁADNIKI:
•

9 płatów makaronowych
lasagne,

•

500 g surowego łososia,

•

450 g mrożonego
szpinaku w liściach,

•

łyżka masła,

•

2-3 ząbki czosnku,

•

sól i pieprz,

•

kulka mozzarelli.

SOS BESZAMELOWY
UPROSZCZONY:
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•

1 litr mleka,

•

2 łyżki masła,

•

2 łyżki mąki pszennej,

•

sól, pieprz i gałka
muszkatołowa.

PRZYGOTOWANIE:
1. Robimy leniwy beszamel: w garnku
zagotuj mleko z masłem i mąką. Mieszaj
energicznie rózgą kuchenną, żeby
nie było grudek. Odstaw.
2. Na patelni rozpuść masło, dodaj szpinak,
czosnek i przyprawy. Odparuj wodę.
3. Łososia pokrój w plastry.
4. Na dno formy do lasagne nalej 2 chochle
beszamelu, ułóż 3 płaty makaronu
i kolejno: szpinak, łosoś, beszamel,
makaron, szpinak, łosoś, beszamel,
makaron, szpinak, mozzarella, beszamel
- wszystko, co zostało. Sos powinien
zakryć cały makaron.
5. Lasagne piecz przez ok. 40 minut
w 180 stopniach z termoobiegiem.

DANIA GŁÓWNE

Zapiekane klopsy
z ziemniakami mojej
mamy
Są takie przepisy z dzieciństwa, które pamięta się zawsze. Poczujesz gdzieś zapach,
poznasz smak i przenosisz się w tamto miejsce. Zapachy i smaki z dzieciństwa mają
w sobie jakąś magię - nawet brukselka, której nie cierpiałam, teraz przypomina mi nie
średni smak, ale wspólny obiad i śmieszne historie. Przyznam Ci się, że wiele z przepisów
mamy zmodyfikowałam pod siebie, ale są takie, jak ta zapiekanka, które muszą pozostać
nietknięte. Nie warto niszczyć tej magii.
PRZYGOTOWANIE:
1. Ziemniaki pokrój w plastry.
SKŁADNIKI:
•

600 g ugotowanych
ziemniaków,

•

600 g mięsa mielonego,

•

sól, pieprz i czosnek,

•

olej do smażenia,

•

ser żółty.

SOS:
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•

szklanka śmietanki 18 %,

•

szklanka bulionu,

•

jajko,

•

przyprawy,

•

łyżka mąki.

2. Mięso przypraw, dodaj kilka łyżek
wody, uformuj kilka kotlecików ok. 6-7 sztuk. Obsmaż je na oleju
z dwóch stron, a później ułóż je
w naczyniu żaroodpornym - na środku.
Po bokach wyłóż ziemniaki.
3. Przygotuj sos z podanych składników.
Polej zapiekankę, posyp startym na
dużych oczkach żółtym serem. Zapiekaj
ok. 40 minut w piekarniku rozgrzanym
do 180 stopni, opcja góra-dół.

DANIA GŁÓWNE

Faszerowane udka
o smaku pizzy
Pierwszy raz nadziewane udka jadłam u mojej przyjaciółki Marioli. Byłam tym daniem
zachwycona! Samej niestety nigdy nie udało mi się ich wyluzować z kości, dlatego zaczęłam
kupować udka gotowe do nadziewania. I to był strzał w dziesiątkę!

SKŁADNIKI:
•

3 wyluzowane podudzia,

•

szklanka passaty
pomidorowej,

•

3 plastry sera żółtego,

•

3 plastry szynki,

•

3 pieczarki,

•

sól, pieprz, bazylia,
oregano.

PRZYGOTOWANIE:
1. Podudzia umyj, oprósz solą i pieprzem.

DODATKOWO:
•

kilka pomidorków
koktajlowych,

•

kilka pieczarek.

2. Układaj kolejno na mięsie: sos
pomidorowy, ser, szynka, pieczarki.
Posyp oregano. Zwiń, możesz
dodatkowo owinąć nitką, żeby lepiej się
trzymały. Jeśli są bardzo duże, kroję je na
dwie części.
3. Ułóż w foremce, wlej szklankę wody,
dodaj pomidorki koktajlowe i pieczarki.
Posyp oregano, Zapiekaj około godziny
w 180 stopniach, opcja góra-dół.
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DANIA GŁÓWNE

Nadziewane cukinie
Niestety, nie udało mi się zrobić zdjęć tego dania na mojej ulubionej, żółtej cukinii. Zawsze
w sezonie jesiennym mój teściu dostarcza je nam w ilościach znacznych, więc wymyślamy
z nich różne potrawy. Moi teściowie robią nawet przecier z cukinii i pomidorów. Zapiekana
cukinia bezmięsna jest fajną alternatywą dla tej ciężkiej, z mięsem. Choć można zrobić
tak, jak robi mój tata - zawsze, jak je u nas danie bezmięsne to mówi, że pyszne, genialne...
uzupełnienie do kotleta :)

SKŁADNIKI:
•

1 duża cukinia,

•

woreczek ugotowanego
ryżu,

•

pomidor,

•

10 czarnych oliwek,

•

50 g żółtego sera,

•

bazylia, sól i oregano,

•

łyżka masła.

SOS:
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•

szklanka jogurtu
greckiego,

•

mały, zielony ogórek,

•

łyżka koperku,

•

ząbek czosnku,

•

sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Cukinię umyj, przekrój wzdłuż na pół,
wydrąż miękki środek z nasionami.
2. Na maśle podsmaż pokrojonego
w kostkę pomidora, dodaj ryż,
przyprawy, oliwki. Wyłącz kuchenkę,
dodaj żółty ser do masy, wymieszaj.
Nadziej cukinie. Zapiekaj 25 minut
w 180 stopniach z termoobiegiem
lub 200 bez termoobiegu.
3. Zrób sos: ogórka obierz ze skórki, zetrzyj
na tarce o małych oczkach, odsącz
wodę. Wymieszaj z jogurtem, koperkiem,
przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
dopraw solą i pieprzem.
4. Gotowe cukinie przed podaniem
polej sosem, udekoruj oliwkami
i pomidorkami.

DANIA GŁÓWNE

Szaszłyki mięsne w sosie
pomidorowo-paprykowym
SKŁADNIKI NA SZASZYKI:
•

500 g mięsa mielonego,

•

4 łyżki kaszki manny,

•

jajko,

•

2 łyżki bułki tartej,

•

4 łyżki wody,

•

sól, pieprz, czosnek.

Ile ja tego zjadłam w Chorwacji, nie zliczę :)
W domu mocno spolszczyłam ten przepis
i teraz właściwie niewiele różni się on
od tradycyjnych mielonych, oczywiście
poza formą podania. Fajnie jest podawać
szaszłyki ze świeżym pieczywem
lub kuskusem.

SOS:
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•

750 ml passaty
pomidorowej,

•

cebula,

PRZYGOTOWANIE:

•

łyżka masła,

•

czosnek,

1. Składniki na szaszłyki wymieszaj, uformuj
podłużne kotleciki, smaż na oleju.

•

1/2 czerwonej papryki,

•

łyżeczka papryki
wędzonej,

•

sól, pieprz,

•

łyżeczka papryki słodkiej,

•

łyżeczka cukru.

2. Na łyżce masła zeszklij pokrojoną
w kosteczkę cebulę, przeciśnięty przez
praskę czosnek i pokrojoną w kostkę
paprykę. Dodaj passatę, przyprawy, gotuj
na małym ogniu, aż sos zgęstnieje.
3. Sos wylej na duży półmisek, szaszłyki
nadziej na patyczki i ułóż na sosie.

DANIA GŁÓWNE

Łódka, czyli pierś
z kurczaka inaczej
Pierwsze co przychodzi mi do głowy, kiedy chcę przygotować panierowaną pierś
z kurczaka, to klasyczne kotlety, albo takie nadziewane szynką i serem, ewentualnie
devolaje. A później przypominam sobie łódkę z wesela Mariolki i mam gotowy pomysł na
niestandardowego kotleta, który zawsze zaskakuje najpierw wyglądem, a potem smakiem.

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI:
•

2 piersi z kurczaka,

•

marynowane pieczarki,

•

papryka zielona,

•

ugotowana marchewka,

•

czosnek,

•

sól i pieprz.

DODATKOWO:
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•

mąka,

•

bułka tarta,

•

jajko,

•

olej do smażenia.

1. Piersi z kurczaka rozkrój tak,
żeby powstał duży płat, lekko
roztłucz, dopraw.
2. Na dużą wykałaczkę nadziej pieczarki,
kawałki papryki, ząbki czosnku i duże
kostki marchewki. UWAGA! Patyczek
ma zostać cały czas w kurczaku.
3. Szaszłyk włóż do kurczaka, zawiń
mięsem. Panieruj w mące, jajku i bułce
tartej. Usmaż na oleju, po ok. 5 minut
z każdej strony.
4. Delikatnie usuń patyczek, a przed
podaniem przekrój pierś wzdłuż, aby
powstały dwie nadziewane „łódki”.

DANIA GŁÓWNE

Mini tortille
Takie tortille są świetną opcją na kolację, a nawet śniadania, kiedy w domu zabraknie
chleba. Smakują świeżo, fajnie chrupią i oczywiście możesz do nich włożyć wszystko, na co
masz ochotę. Poza przepisem, jaki zaraz Ci zaproponuję, polecam wypróbować je z sosem
bolońskim i żółtym serem.

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI:
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•

4 placki tortilla, gotowe
lub z przepisu na
stronie 29,

•

8 liści sałaty rzymskiej,

•

pół opakowania ruccoli,

•

2 pomidory,

•

żółta papryka,

•

2 piersi z kurczaka,

•

jajko,

•

płatki kukurydziane,

•

2 łyżki majonezu,

•

2 łyżki śmietany,

•

sól i pieprz,

•

olej do smażenia.

1. Kurczaka podziel na kilka mniejszych
pasków, obtocz w jajku i pogniecionych
płatkach kukurydzianych, usmaż
na oleju.
2. Majonez wymieszaj ze śmietaną.
3. Dopraw.
4. Na placku tortilla ułóż 2 liście sałaty,
pokrojonego w plastry pomidora, kilka
kawałków papryki, ruccolę, kurczaka.
Polej sosem. Zwiń ciasno.

DANIA GŁÓWNE

Papryki nadziewane
kaszą i warzywami
Był taki długi czas, że nie mogłam jeść świeżej papryki. Każde danie z tym warzywem
w wersji surowej, odchorowywałam silnym bólem brzucha. Inaczej sprawa miała się
z gotowaną lub pieczoną papryką - żadnych nieprzyjemnych skutków ubocznych. Swoją
drogą - taka pieczona papryka jest genialnym składnikiem sosów i past. Po kilkunastu
minutach w piekarniku skórka dobrze schodzi i można bez problemu zmielić warzywo.

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI:
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•

4 kolorowe papryki,

•

łyżka masła,

•

pęczek szczypiorku,

•

1/2 puszki kukurydzy,

•

100 g kaszy bulgur,

•

szklanka bulionu,

•

1/3 opakowania fety.

1. Na maśle podsmaż surową kaszę,
dodaj do niej kukurydzę i posiekany
szczypiorek. Zalej bulionem. Gotuj przez
ok. 15 minut, często mieszając. Na końcu
dodaj pokruszoną fetę, wymieszaj.
2. Papryki umyj, zetnij czubki, wydrąż
gniazda nasienne. Nadziej kaszą
z warzywami.
3. Ułóż papryki w naczyniu żaroodpornym,
dolej szklankę wody, przykryj pokrywką
i piecz ok. pół godziny pod przykryciem
w 180 stopniach z termoobiegiem. Po
tym czasie zdejmij pokrywkę i piecz
kolejne pół godziny.

DANIA GŁÓWNE

Zielone naleśniki
z farszem brokułowym
Tak to już jest, że gotując dla dzieci człowiek staje na głowie, żeby było smacznie, zdrowo
i atrakcyjnie wyglądało, bo oczy jedzą pierwsze. A dzieci, jak wiadomo, to najwięksi krytycy
kulinarni. Zielone naleśniki okazały się być fajne dlatego że… są właśnie zielone. Moje
dziecko, w odróżnieniu od większości rówieśników, od zawsze lubiło zielone warzywa.
Żeby jednak zachować balans nie jadło… czerwonych.

SKŁADNIKI NA
NALEŚNIKI:
•

2 szklanki mąki pszennej,

•

100 g rozmrożonego,
rozdrobnionego szpinaku,

•

2,5 - 3 szklanki mleka,

•

pół łyżeczki proszku do
pieczenia,

•

pół łyżeczki soli,

•

2 jajka,

•

1/3 opakowania fety.

SKŁADNIKI NA FARSZ:
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•

brokuł,

•

duży jogurt grecki,

•

2 ząbki czosnku,

•

1/3 opakowania sera feta,

•

sól, pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Połącz wszystkie składniki na naleśniki,
odstaw ciasto na ok. pół godziny,
a następnie usmaż placki - na oleju lub
suchej patelni, jak lubisz.
2. Brokuła podziel na różyczki, wrzuć
do gotującej się wody i gotuj przez
6-7 minut. Po ugotowaniu
i wystudzeniu, połącz go z jogurtem,
fetą, rozdrobnionym czosnkiem, solą
i pieprzem - zmiksuj blenderem.
3. Naleśniki posmaruj nadzieniem, zwiń
i ułóż w wysmarowanej masłem formie
do zapiekania.
4. Zapiekaj ok. 30 minut w 180 stopniach.
Przed podaniem polej jogurtem
greckim wymieszanym z przyprawami
i posyp mieszanką orzechów.

DANIA GŁÓWNE

Nuggetsy, frytki z batatów
i sałatka -czyli idealny zestaw dla dzieci
SKŁADNIKI NA
NUGGETSY:
•

1 pierś z kurczaka,

•

2 kromki białego chleba,
bez skórki,

•

100 g serka
kanapkowego,
śmietankowego,

•

5 łyżek mleka,

•

sól i pieprz,

•

mąka pszenna,

•

jajko,

•

płatki kukurydziane,

•

olej.

SKŁADNIKI NA FRYTKI:
•

2 bataty,

•

2 łyżki oleju,

•

łyżeczka mąki
ziemniaczanej.

SKŁADNIKI NA SATKĘ:
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•

pół główki sałaty lodowej,

•

pół puszki kukurydzy,

•

szczypiorek,

•

oliwa,

•

sól i pieprz.

Pierwszy raz takie nuggetsy jadłam u mojej
przyjaciółki Marty. Były zupełnie inne od tych,
które robiłam do tej pory. Bo ja to prosto - pierś
z kurczaka na mniejsze porcje, opanierować
i gotowe. Sekret nuggetsów Marty to…
mielone mięso kurczaka z dodatkiem serka
kanapkowego. Bingo! Od tej pory zawsze tak
robię i wychodzą przepyszne - i słowo daję,
nie znam dziecka, którego by nie zachwyciły.
Dorosłego też nie.
PRZYGOTOWANIE:
1. Pierś z kurczaka pokrój na mniejsze kawałki
i rozdrobnij w maszynce do mięsa.
2. Miąższ chleba pokrusz w palcach,
wymieszaj z mięsem, serkiem,
mlekiem i przyprawami. Formuj niewielkie
kotleciki, panieruj w mące, jajku
i rozdrobnionych płatkach kukurydzianych.
Smaż na rozgrzanym oleju ok. 2-3 minut
z każdej strony.
3. Bataty obierz, pokrój w słupki. Włóż do
miski, zalej zimną wodą i odstaw na pół
godziny.
4. Po tym czasie wodę wylej, bataty osusz
i wymieszaj z olejem. Następnie posyp
mąką ziemniaczaną i wymieszaj.
5. Frytki układaj na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia - tak, żeby się nie
stykały. Piecz przez ok. 30 minut w 200
stopniach z termoobiegiem lub 220 bez
termoobiegu.
6. Sałatę lodową poszatkuj. Dodaj odsączoną
z zalewy kukurydzę i pokrojony drobno
szczypiorek. Dopraw solą i pieprzem,
polej oliwą.

Sałatki

SAŁATKI

Sałatka w słoiczku
Wersja w słoiczku jest idealna wtedy, kiedy nie masz pomysłu na sałatkę - sprawdzasz, co
masz w lodówce, układasz to warstwami, dodajesz sos i gotowe. Takie sałatki świetnie się
prezentują, kiedy przygotujesz je w małych słoiczkach i podasz każdemu z gości osobno.

SKŁADNIKI:
•
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pół słoika marynowanej
ciecierzycy,

•

kilka pomidorków
koktajlowych,

•

puszka kukurydzy,

•

camembert,

•

majonez,

•

ruccola.

PRZYGOTOWANIE:
1. Ułóż warstwowo w słoiku: cieciorkę,
przekrojone na pół pomidorki,
kukurydzę, camemberta pokrojonego
w kostkę, majonez, ruccolę.
2. Słoiczki możesz obwiązać kolorową
wstążką.

SAŁATKI

Ziemniaczana…
trochę inaczej
Sałatka ziemniaczana - ile domów, tyle przepisów na to danie. Mam znajomych, którzy
potrafią się pokłócić o to, który majonez jest do niej lepszy. A tak na marginesie - też masz
swój ulubiony majonez? Ja tak. A nawet mam taki „nieulubiony” i jak tylko wyczuję go
w dowolnej sałatce, nie zjem dalej. Podobno nie jestem odosobnionym przypadkiem. Za to
sałatka, którą Ci tutaj proponuję, nie zawiera majonezu, a sos tzatziki.

SKŁADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

•

500 g ugotowanych
ziemniaków,

•

250 g ugotowanego
brokuła,

1. Ziemniaki pokrój w kostkę. Wyłóż na
talerz. Brokuła podziel na cząstki, połóż
na ziemniaki.

•

pół opakowania fety,

•

migdały - ok. pół szklanki.

SOS:
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•

szklanka jogurtu
greckiego,

•

ząbek czosnku,

•

łyżka koperku,

•

sól i pieprz,

•

mały ogórek.

2. Jogurt wymieszaj z przeciśniętym
przez praskę czosnkiem, koperkiem,
solą i pieprzem. Ogórka zetrzyj na
tarce o dużych oczkach, odsącz
z wody. Wymieszaj z resztą. Polej
całość przygotowanym sosem, posyp
pokruszoną fetą.
3. Migdały wysyp na rozgrzaną patelnię.
Praż kilka minut, aż się lekko zrumienią.
Posyp sałatkę.

SAŁATKI

Sałatka Niemiecka
Moja mama wspomina, jak lata temu, kiedy jej przyjaciółka Sabinka wyjechała do Niemiec,
wysyłała jej paczki. Do dziś opowiada o pierwszych mazakach, jakie miała w piątej klasie,
piórze do pisania i zmazywaczu! A piórnik piętrowy to było marzenie. I jakoś tak później
przez lata się utarło, że Niemcy były dla nas takim niedoścignionym rajem - mam nawet
w przepiśniku sałatkę, która jest przepyszna, a przepis na nią dostałam właśnie od cioci
Sabinki. Nazwa sałatki to - a jakże! Sałatka Niemiecka - no musi być dobra!

SKŁADNIKI:
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PRZYGOTOWANIE:

•

słoik selera w zalewie,

•

puszka kukurydzy,

•

300 g szynki w kawałku,

1. Seler i kukurydzę odsącz z zalewy,
szynkę pokrój w kostkę. Białka oddziel
od żółtek - białka pokrój w kostkę, żółtka
pokrusz. Plastry ananasa pokrój
w mniejsze części. Pora pokrój w plastry.

•

pół puszki ananasa
w zalewie,

2. Majonez wymieszaj z 4 łyżkami soku
z ananasa.

•

4 jajka ugotowane
na twardo,

•

pół pora,

3. Układaj warstwami: seler, kukurydza,
białka, szynka, ananas, sos majonezowy,
żółtka, por.

•

4 łyżki majonezu.

SAŁATKI

Gyrosowa
Moja kuzynka Asia jest niekwestionowaną królową nowości kulinarnych w naszej rodzinie.
Zawsze, ale to zawsze, jak idziemy do Asi na urodziny, to kosztuję mnóstwo nowości.
Uwielbiam to! Namawiam ją na założenie instagrama, może mi się w końcu uda bo Asia robi cuda nie tylko w kuchni, ale też w domu. Ma niesamowite zdolności DIY,
no i jest przesympatyczna. Ta sałatka, to lekko zmodyfikowana wersja sałatki,
jaką jem zazwyczaj u Asi.

SKŁADNIKI:

103

•

2 piersi z kurczaka,

•

żółta papryka,

•

4 ogórki kiszone,

•

kapusta pekińska,

PRZYGOTOWANIE:

•

szklanka pomidorków
koktajlowych,

•

cebula,

1. Piersi z kurczaka oczyść, pokrój w kostkę,
przypraw przyprawą do gyrosa, usmaż
na oleju.

•

2 łyżki majonezu,

•

łyżka śmietany,

•

2 łyżki keczupu,

•

przyprawa do gyrosa.

2. Paprykę i ogórki pokrój w kostkę.
Kapustę poszatkuj. Pomidorki przekrój
na pół. Cebulę pokrój w koła. Majonez
wymieszaj ze śmietaną i keczupem,
dopraw solą i pieprzem.
3. Układaj warstwowo: kurczak, papryka,
ogórki, kapusta, pomidory, cebula.
Obok sałatki w pojemniczku podaj
sos. Mam też inną propozycję: sałatkę
po prostu wymieszaj z sosem, fajnie
przejdzie smakiem :)

SAŁATKI

Sałatka
z czerwonej kapusty
U nas w domu tak się utarło, że czerwoną kapustę podawaliśmy zawsze tylko do
niedzielnego obiadu. Śląski obiad to podstawa: rosół, kluski, rolady, sos i czerwona kapusta
z suszoną śliwką. Ostatnio tak sobie myślałam, czemu np. z czerwonej kapusty nie robi się
gołąbków albo kapuśniaka. No i co najważniejsze - czemu nie podajemy z niej surówek!
Cóż, teraz już podajemy :)

SKŁADNIKI:
•
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1/2 główki małej
czerwonej kapusty,

•

1/2 pora,

•

1/2 opakowania sera feta,

•

1/2 puszki kukurydzy,

•

pęczek szczypiorku,

•

cebula,

•

2 łyżki koperku,

•

4 łyżki oliwy,

•

sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Kapustę poszatkuj - ja robię to
w maszynce do mielenia.
2. Pora i cebulę pokrój w plasterki,
fetę pokrusz, kukurydzę odsącz
z zalewy, szczypiorek posiekaj.
3. W misce wymieszaj kapustę, pora,
kukurydzę, część szczypiorku. Dopraw.
Polej oliwą. Górę sałatki posyp fetą
i koperkiem oraz resztą szczypiorku.

SAŁATKI

Carpaccio z buraków
Buraki lubię pod każdą postacią - jak Wielkanoc to zawsze buraczki z chrzanem, a w Boże
Narodzenie barszcz. Na niedobory żelaza i odporność koniecznie zakwas z buraka.
A kiedy byłam w ciąży na diecie wątrobowej, to do gotowanego indyka z kuskusem, jadłam
gotowane na parze… buraczki. Burak to skarbnica witamin i minerałów, jeśli go nie lubisz,
mieszaj i kombinuj z dodatkami - naprawdę warto.

SKŁADNIKI:
•

4 średniej wielkości
buraki,

•

1/2 opakowania sera feta,

•

pół opakowania ruccoli,

•

pół szklanki migdałów
w płatkach lub
orzechów włoskich,

•

oliwa, sól i pieprz,

•

ewentualnie porzeczki lub
żurawina do dekoracji.

PRZYGOTOWANIE:
1. Buraczki umyj, obierz i ugotuj. Ja
gotowałam ok. 45 minut. Następnie
poczekaj, aż wystygną i pokrój je
w cienkie plastry - ułóż na
okrągłym talerzu.
2. Na buraki połóż ruccolę, pokrusz fetę.
3. Płatki migdałowe upraż na suchej
patelni. Posyp nimi sałatkę. Polej oliwą,
dopraw solą i pieprzem.
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SAŁATKI

Tortellini na 3 sposoby
Był czas, że tortellini było bardzo „modne”. Wystarczyło powiedzieć: „Hej, wpadnij do nas, to
zrobię na wieczór sałatkę z tortellini”, żeby brzmiało światowo. No i tak było. I choć dziś na
nikim te włoskie pierożki nie robią wrażenia, mam do takich sałatek ogromny sentyment.

Zielona
SKŁADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

•

opakowanie tortellini,

•

puszka ananasa
w kawałkach,

1. Tortellini ugotuj zgodnie z przepisem
na opakowaniu. Odstaw do
całkowitego ostygnięcia.

•

1 duży por,

•

puszka kukurydzy,

•

250 g żółtego sera,

•

4 łyżki majonezu.

SKŁADNIKI:
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•

opakowanie tortellini,

•

3 papryki: żółta,
czerwona, zielona,

•

mały słoik pieczarek
w zalewie,

•

puszka kukurydzy,

•

4 łyżki majonezu,

•

sól i pieprz.

2. Ananasa odsącz z zalewy, tak samo
kukurydzę. Pora pokrój w półplasterki,
żółty ser w kostkę. Wymieszaj składniki
razem z pierożkami.
3. Majonez wymieszaj z 3 łyżkami soku
z ananasa. Dopraw. Wymieszaj z sałatką.

Kolorowa

PRZYGOTOWANIE:

1. Tortellini ugotuj zgodnie z przepisem
na opakowaniu. Odstaw do całkowitego
ostygnięcia.
2. Papryki umyj, oczyść z gniazd
nasiennych, pokrój w kostkę. Pieczarki
pokrój w plastry. Odsącz kukurydzę.
3. Wymieszaj składniki, dopraw.
Dodaj majonez.

SAŁATKI

Ziołowa
SKŁADNIKI:

110

•

opakowanie tortellini,

•

300 g szynki,

•

szklanka pomidorków
koktajlowych,

•

2 łyżki majonezu,

•

2 łyżki śmietany,

•

cebula,

•

ząbek czosnku,

•

sól, pieprz,

•

łyżka bazylii i łyżka
oregano.

PRZYGOTOWANIE:
1. Tortellini ugotuj zgodnie z przepisem
na opakowaniu. Odstaw do
całkowitego ostygnięcia.
2. Szynkę pokrój w kostkę, pomidorki
przekrój na połówki.
3. Wymieszaj majonez ze śmietaną, dodaj
przyprawy i przeciśnięty przez praskę
czosnek. Połącz wszystkie składniki.

SAŁATKI

Sałatka owocowa
w ananasie
Zdradzę Ci teraz mój straszny sekret - jem mało owoców... bo nie lubię ich obierać. To jak
z tym memem: „Chcesz mandarynkę?”, „Nie”, „A jak obiorę?”, „To chcę”. Także, kiedy mój
mąż zabierze się już za obieranie owoców, to robi od razu sałatkę. Polecam Ci podać ją na
przyjęciu w wysokich szklankach lub w wydrążonym ananasie.

SKŁADNIKI:
•

wydrążony ananas,

PRZYGOTOWANIE:

•

2 banany,

•

2 jabłka,

•

2 pomarańcze,

1. Ananasa przekrój na pół - polecam
wydrążyć środek specjalną łyżką,
dzięki czemu wychodzą z miąższu
małe kuleczki.

•

kiwi,

•

garść borówek,

•

garść porzeczek,

•

garść orzechów.

SOS:
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•

sok z całej pomarańczy,

•

łyżeczka miodu.

2. Banana, jabłko, pomarańcze i kiwi obierz,
pokrój w kostkę.
3. Dodaj pozostałe składniki, wymieszaj,
polej sosem.

Na „ do widzenia”

NA „DO WIDZENIA”

Tradycyjna zupa gulaszowa
Jest to najulubieńsze danie mojej bratowej - no dobra, robię tę zupę w ramach
przekupstwa, kiedy do mnie przyjeżdża. Ale to wszystko z miłości! Ogólnie to ta zupa ma
same plusy - jest pyszna, sycąca i ładnie się prezentuje. Można zrobić ją na kolację,
a kolejnego dnia zabrać ze sobą do pracy, na drugie śniadanie.

SKŁADNIKI:
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•

800 g mięsa np. schabu
lub szynki wieprzowej,

•

2 łyżki masła,

•

1-2 duże cebule,

•

2-3 ząbki czosnku,

•

2 łyżeczki przyprawy
np. do kebabu, mięsa
mielonego, kuchni
włoskiej, do grilla. Takie,
jakie lubisz, możesz je
też pomieszać,

•

duża papryka lub dwie,

•

2 marchewki,

•

pietruszka,

•

1/2 selera,

•

2 ziemniaki,

•

duży pomidor,

•

4 łyżeczki przecieru,

•

1 łyżeczka papryki
słodkiej,

•

ok. 2 litrów bulionu,

•

sól i pieprz,

•

jajko,

•

mąka pszenna.

PRZYGOTOWANIE:
1. W dużym garnku rozpuść masło (na
średnim ogniu), dodaj mięso i przyprawy.
Podsmażaj przez ok. 5 – 10minut. Po
tym czasie dodaj pokrojone w piórka
cebule i poszatkowany czosnek. Całość
smaż jeszcze przez 5 minut.
2. Dodaj pokrojoną w duże kawałki
paprykę, marchewkę, pietruszkę,
ziemniaki i seler oraz pokrojonego na
małe cząstki pomidora (bez skórki).
Podsmażaj przez ok. 5 – 10minut.
3. Dodaj 4 łyżeczki przecieru – podsmażaj
ok. 2-3 minut.
4. Dolej bulion – tak do 3/4
wysokości garnka.
5. Całość gotuj przynajmniej przez godzinę
na małym ogniu.
6. Jajko wymieszaj z 3-4 łyżkami mąki lub
więcej, możesz dodać troszkę wody.
Całość ma mieć konsystencję bardzo
gęstej śmietany. Dopraw solą i pieprzem.
7. Kiedy zupa jest gotowa i doprawiona,
pora na gotowanie kluseczek. Małą
łyżeczką deserową nakładaj ciasto
i wrzucaj je do gotującej się zupy. Po
wrzuceniu wszystkich kluseczek, gotuj
je ok. 5 minut. Po tym czasie wyłącz
kuchenkę, przykryj zupę i odstaw na
1-2 godziny. Zupa w tym czasie
zgęstnieje. Będzie doskonała.

NA „DO WIDZENIA”

Kociołek drwala
mojej teściowej
Przez pierwsze 2 lata studiów byłam typowym słoikiem i zawsze zabierałam z domu
jedzenie. Wiadomo, najłatwiej było zabrać coś prostego do odgrzania - i tutaj świetnie
sprawdzały się dania jednogarnkowe. Moja wtedy jeszcze przyszła teściowa, czyli poprawnie
mówiąc, Pani Krysia, robiła nam często do słoika kociołek drwala. Uwielbiałam wtedy,
uwielbiam i teraz :)

SKŁADNIKI:
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•

500 g mieszanki wędlin,

•

2-3 wiejskie, wysokiej
jakości kiełbasy,

•

4 duże ziemniaki,

PRZYGOTOWANIE:

•

por,

•

250 g pieczarek,

•

puszka białej i czerwonej
fasoli,

1. Ziemniaki i wędliny pokrój w kostkę,
podsmaż na oleju. Dodaj pora
pokrojonego w talarki i pieczarki
pokrojone w ćwiartki. Chwilę podsmażaj.

•

puszka pomidorów,

•

2 łyżki przecieru
pomidorowego,

•

łyżka mąki,

•

2-3 łyżki oleju.

2. Zalej całość pomidorami z puszki, dodaj
przecier i 2 szklanki wody. Duś na małym
ogniu przez ok. pół godziny.
3. Dodaj fasolę z zalewą. Gotuj jeszcze
15 minut. Na końcu odlej pół szklanki
sosu, zmieszaj z mąką i wlej do garnka,
żeby zagęścić, zamieszaj.

NA „DO WIDZENIA”

Sycąca zupa
z czerwonej soczewicy
Tę zupę zrobiłam pierwszy raz, kiedy byłam na tzw. detoksie zupowym. Swoją drogą,
polecam taki detoks, ale nie dłużej niż przez 2-3 dni. Jem wtedy w ciągu dnia 5 razy zupę
- sycącą, pełną różnych warzyw. Tzn. nie cały czas tę samą - robię 5 różnych. Taka bomba
witaminowa sprawia, że człowiek od razu ma więcej energii.

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI:
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•

szklanka czerwonej
soczewicy,

•

cebula,

•

1 ząbek czosnku,

•

marchewka,

•

seler,

•

3 ziemniaki,

•

puszka pomidorów,

•

sól, pieprz, tymianek,

•

czarnuszka,

•

łyżka masła.

1. Na maśle podsmaż cebulę,
poszatkowany czosnek, pokrojoną
w kostkę marchewkę, seler i ziemniaki.
Chwilę podsmaż, do lekkiego
zrumienienia warzyw.
2. Soczewicę wypłucz na sicie, dodaj
do zupy. Dolej 4 szklanki wody. Gotuj
przez 15 minut.
3. Po tym czasie dodaj pomidory z zalewą,
dopraw. Gotuj jeszcze 10 minut.

NA „DO WIDZENIA”

Pulpeciki
z pieczarkami i porem
w sosie śmietankowym
Uwielbiam dania jednogarnkowe, a odkąd zostałam mamą, jestem w tym prawdziwą
mistrzynią! Pomagają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu… i sprzątania. A przy dwójce małych
dzieci, to bardzo cenna pomoc! To danie polecam Ci nie tylko na imprezy domowe,
ale i na obiady i kolacje.

PRZYGOTOWANIE:
1. Na maśle podsmaż pokrojone w ćwiartki
pieczarki i półplasterki pora.
SKŁADNIKI:
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•

250 g mięsa mielonego
z indyka,

•

250 g pieczarek,

•

łyżka masła,

•

1 por,

•

250 g makaronu
kokardki,

•

250 ml śmietanki 18 %,

•

4 szklanki wody,

•

sól, pieprz, oregano.

2. Dodaj śmietankę i wodę, dopraw.
3. Mięso dopraw, uformuj z niego klopsiki
wielkości małego orzecha włoskiego.
Dodaj klopsiki do gotującego się sosu gotuj na małym ogniu przez 5 minut.
4. Po tym czasie dodaj makaron. Gotuj
jeszcze 15-20 minut, często mieszając.
W razie potrzeby dodaj więcej wody.

NA „DO WIDZENIA”

Gulasz z knedlami
z pieczywa
SKŁADNIKI NA GULASZ:
•

500 g mięsa, najlepiej
szynki wieprzowej,

•

2 ząbki czosnku,

•

2 cebule,

•

2 duże, czerwone papryki,

•

400 ml passaty
pomidorowej,

•

2 szklanki wody,

•

łyżeczka cukru,

PRZYGOTOWANIE:

•

sól, pieprz, słodka
i wędzona papryka,

1. Mięso pokrój w kostkę, przypraw,
podsmaż na oleju.

•

2 liście laurowe,

•

6 kulek ziela angielskiego,

•

łyżka mąki pszennej,

2. Dodaj poszatkowany czosnek, pokrojoną
w kostkę cebulę, paprykę, liście laurowe
i ziele angielskie. Dosyp łyżeczkę cukru.

•

3 łyżki oleju.

SKŁADNIKI NA KNEDLE:
•
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4 czerstwe bułki,
np. kajzerki,

•

woda lub mleko,

•

3 łyżki koperku,

•

sól, pieprz,

•

jajko,

•

łyżka mąki,

•

3 łyżki bułki tartej,

•

3 łyżki kaszy manny.

Zazwyczaj gulasz podaje się ze świeżym
pieczywem. A ja zrobię przewrotnie
i zaproponuję Ci danie z czerstwych bułek.
Przeważnie trafiają u mnie na bułkę tartą,
ale tym razem zrobiłam z nich knedle. Jeśli
nigdy ich nie robiłaś, daj mi znać, kiedy już
spróbujesz - jestem ciekawa, jak ocenisz ich
smak!

3. Wlej passatę pomidorową oraz wodę.
Gotuj przez godzinę na małym ogniu.
Pod koniec gotowania wlej kilka łyżek
sosu do szklanki, wymieszaj z mąką
i dodaj do sosu, żeby go zagęścić.
4. Bułki połam na kawałki, zalej wodą lub
mlekiem, odstaw, aż zmiękną. Odsącz
z płynu, dodaj pozostałe składniki odczekaj 5 -10 minut. Jeśli masa będzie
zbyt lepka, dodaj bułki tartej.
5. Zagotuj wrzątek z solą. Formuj
niewielkie kulki i gotuj na średnim ogniu
przez ok. 10 minut od wypłynięcia na
powierzchnię wody.

NA „DO WIDZENIA”

Zupa cebulowa
na wołowinie zapiekana
z ciastem francuskim
Tę zupę robię często w poniedziałki na niedzielnym rosole, raz cebulową, raz pomidorową.
Na imprezy polecam wersję z ciastem francuskim zapiekanym - podałam tutaj wersję bez
sera, ale jeśli masz ochotę, to przed wstawieniem zupy do pieca, dodaj do niej żółty ser.
Bardzo ciekawie smakuje!

SKŁADNIKI:
•

125

2 litry bulionu na wołowinie
plus wołowina (ok. 300 g)
i marchewka (1-2 sztuki)
z wywaru,

•

4 duże cebule,

•

2 łyżki masła,

•

majeranek i lubczyk,

•

ciasto francuskie.

PRZYGOTOWANIE:
1. Cebulę pokrój w półksiężyce, przysmaż
na maśle.
2. Bulion zagotuj, dopraw majerankiem
i lubczykiem.
3. Wołowinę poszarp na drobne kawałki,
marchewkę pokrój w cienkie paski.
4. Cebulę, wołowinę i marchewkę dodaj
do rosołu.
5. Wlej zupę do małych, żaroodpornych
miseczek. Z ciasta francuskiego wytnij
okręgi o 2 cm szersze niż średnica miski
- nałóż na miskę, lekko „przyklep” brzegi.
Piecz przez ok. 15 minut w piekarniku
nagrzanym do 200 stopni
z termoobiegiem.

Część 11

Gotowe zestawy
menu imprezowego

Po włosku

PO WŁOSKU

Deska włoska
Tak naprawdę, deska to mieszanka wszystkiego, co chciałabyś podać, ale nie wiesz
w jakiej formie to przygotować. Na desce zawsze będzie się świetnie prezentowało.
Pamiętaj tylko, żeby nie zostawiać pustych miejsc - najlepiej wypełnić je orzeszkami,
pistacjami, precelkami lub innymi drobnymi przekąskami.

PRZYGOTOWANIE:
1. Melona przekrój na pół i jedną z części
pokrój na plastry i owiń szynką. Z pozostałej
połówki melona wydrąż kulki.
SKŁADNIKI:
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•

mozzarella,

•

pomidorki koktajlowe,

•

suszone pomidory,

•

bagietka,

•

melon,

•

szynka szwardzwaldzka
lub parmeńska,

•

mieszanka orzeszków,

•

ser grana padano, parmezan
lub inny włoski, twardy,

•

czarne oliwki,

•

liście bazylii.

2. Pomidorki i pół mozzarelli pokrój w kostkę,
dodaj oliwę i bazylię, pomieszaj.
3. Bułkę pokrój na kromki, przypiecz
w tosterze lub na suchej patelni.
4. Oliwki nabij na patyczek do szaszłyków,
przełóż liśćmi bazylii.
5. Część sera żółtego pokrój w plastry,
pozostałą część zostaw w całości.
6. Składniki ułóż na desce według uznania.
Wolne miejsca wypełnij ruccolą
i mieszanką orzechów.

PO WŁOSKU

Caprese
Nie ma imprezy w stylu włoskim bez tej sałatki. Po prostu nie ma. Kiedy caprese
zostanie na kolejny dzień, można wykorzystać je na pizzy lub do tostów.

SKŁADNIKI:
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•

2 mozzarelle,

PRZYGOTOWANIE:

•

4 pomidory,

•

bazylia,

1. Mozzarelle i pomidory pokrój w plastry,
ułóż naprzemiennie na talerzu.

•

oliwa.

2. Polej oliwą i posyp listkami bazylii.

PO WŁOSKU

Sałatka włoska
No dobra, został Ci melon z deski włoskiej - nie możemy go zmarnować! A tak serio ta sałatka jest bardzo lekka, świeża i zdrowa. Stanowi genialne uzupełnienie do
ciężkich mięs.

SKŁADNIKI:
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•

4 pomidory,

PRZYGOTOWANIE:

•

szklanka grzanek,

1. Na dno i brzegi płaskiej miski wysyp ruccolę.

•

cebula,

•

pół szklanki czarnych oliwek,

2. Dodaj pokrojone w kostkę pomidory, świeże
i suszone, cebulę, mozzarellę, przekrojone
na pół oliwki, melona.

•

szklanka kulek wydrążonych
z melona,

•

mozzarella,

•

opakowanie ruccoli,

•

oliwa z oliwek,

•

sól i pieprz.

3. Dosyp grzanki - możesz je szybko
przygotować. Chleb pokrój w kostkę
i przyrumień na suchej patelni.
4. Sałatkę polej oliwą i dopraw.

PO WŁOSKU

Lasagne
Pamiętam, jak robiłam lasagne po raz pierwszy i wyszedł mi wtedy twardy makaron.
Później ktoś mi poradził, żebym przed włożeniem jej do pieca, podgotowała makaron
- pomysł trochę absurdalny, bo przecież w lasagne chodzi o to, żeby makaron przed
pieczeniem był surowy… Kolejnym razem zrobiłam podwójną porcję beszamelu,
i nie dość, że makaron wyszedł aksamitnie miękki, to całość zrobiła się wyjątkowo
kremowa! I taką wersję dziś Ci przedstawiam - szybką, prostą i pyszną.

SKŁADNIKI:
•

opakowanie makaronu
lasagne,

•

500 g mięsa mielonego,
wieprzowego,

•

700 ml passaty
pomidorowej,

•

szklanka wody,

•

cebula,

•

2 ząbki czosnku,

•

bazylia i oregano,

•

3 łyżki oliwy z oliwek,

•

kulka mozzarelli.

SOS BESZAMELOWY:
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•

2 szklanki mleka
i 1 szklanka wody,

•

łyżka masła,

•

2 łyżki mąki pszennej,

•

gałka muszkatołowa oraz
sól.

PRZYGOTOWANIE:
1. Na oliwie przysmaż poszatkowaną cebulę
i czosnek. Dodaj mięso mielone, przyprawy.
Podsmaż. Wlej passatę i szklankę wody.
Sos gotuj ok. 15 minut.
2. Robimy leniwy beszamel: do garnka wlej
2 szklanki mleka i szklankę wody. Dodaj
łyżkę masła i 2 łyżki mąki pszennej, sól oraz
gałkę muszkatołową. Cały czas mieszając
rózgą kuchenną, zagotuj sos. Wyłącz.
3. Na dno naczynia żaroodpornego wlej
2 chochle beszamelu i ułóż warstwami:
makaron, sos pomidorowy, beszamel itd.
4. Zetrzyj na tarce o dużych oczkach
mozzarellę, posyp po lasagne.
5. Piecz przez ok. 35 minut w 180 stopniach
z termoobiegiem.

PO WŁOSKU

Kiełbaski
w białym winie
To jeden z najczęściej testowanych przepisów w tej książce, bo robimy go od wielu,
wielu lat. Moi rodzice zamiast białej fasoli, dają czerwoną - mi to połączenie zgrzyta,
ale wiadomo, co kto lubi. Jedna moja rada - nie żałuj ziół. Im więcej, tym lepiej smakuje.
A i jeszcze jedno - dobrze jest przygotować to danie dzień wcześniej, bo sos będzie miał
czas, żeby zgęstnieć.
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SKŁADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

•

500 g białych kiełbasek,

•

100 g boczku lub szynki,

•

2 duże cebule,

•

4 ząbki czosnku,

1. Na oliwie kolejno przysmaż: boczek,
kiełbaski, cebulę z czosnkiem.
Po obsmażeniu danego składnika, zdejmij
go z patelni i przełóż do
naczynia żaroodpornego.

•

2 łyżki oleju rzepakowego,

•

2 puszki białej fasoli,

•

szklanka lub dwie białego
wina,

•

2 szklanki wody,

•

po łyżce tymianku,
rozmarynu oraz sól
i pieprz wedle uznania,

•

2-3 łyżki oliwy z oliwek.

2. Na tę samą patelnię wlej wino, wodę, fasolę
z zalewą oraz przyprawy. Zagotuj. Gotuj ok.
10 minut, wlej do naczynia żaroodpornego.
3. Całość piecz przez ok. 2 godziny pod
przykryciem - piekarnik rozgrzany do 170
stopni z termoobiegiem lub 190
bez termoobiegu.
4. Podawaj z chrupiącym pieczywem.

PO WŁOSKU

Indyk z warzywami
Kto nie wysuszył kiedykolwiek mięsa w piekarniku, niech pierwszy rzuci kamieniem :)
W tym przepisie „zabezpieczeniem” jest pesto - nie tylko dodaje smaku, ale i sprawia,
że mięso jest bardziej mokre.

SKŁADNIKI:
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•

6 plastrów sznycli z indyka,

•

słoiczek pesto, u mnie
pistacjowe,

•

1/4 żółtej papryki,

•

2 pieczarki,

•

1/2 cebuli,

•

1/2 mozzarelli,

•

sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Sznycle pokrój na pół, lekko rozklep, posyp
solą i pieprzem.
2. Warzywa i mozzarellę pokrój w kostkę,
dopraw, wymieszaj.
3. Sznycle posmaruj obficie pesto, nałóż na
nie sałatkę warzywną.
4. Piecz przez ok. 15-20 minut w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni, opcja góra-dół.

PO WŁOSKU

Gnocchi
z ziołami, pomidorkami
i mieszanką orzeszków
Nie zliczę, ile razy podchodziłam do zrobienia gnocchi. Im bardziej mi nie wychodziły, tym
więcej motywacji miałam, żeby je zrobić. Te kluseczki bardzo przypominają smak naszych
polskich kopytek, tylko że są znacznie mniejsze. Wykorzystuje ten przepis zamiennie
z kluskami śląskimi - bo gnocchi genialnie smakują z sosem pieczeniowym, pesto,
a nawet sosem bolońskim.

SKŁADNIKI:
•

800 g ugotowanych,
przeciśniętych przez praskę
i wystudzonych ziemniaków,

•

200 g mąki,

•

jajko,

PRZYGOTOWANIE:

•

sól.

1. Ziemniaki wymieszaj z mąką, solą i jajkiem.
Zagnieć ciasto. Jeśli jest lepkie, podsypuj
częściej mąką. Formuj wałeczki, pokrój na
drobne prostokąty i lekko zgnieć widelcem,
tworząc charakterystyczny wzorek.

DODATKOWO:
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•

5 łyżek oliwy,

•

łyżka bazylii i łyżka oregano,

•

sól i pieprz,

•

10 pomidorków
koktajlowych,

•

garść orzeszków ziemnych.

2. Zagotuj wodę z solą. Do wrzątku wrzuć
kluseczki w dwóch partiach - gotuj je
na małym ogniu przez ok. 2 minuty od
wypłynięcia na powierzchnię.
3. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj przyprawy,
orzeszki, chwilę podsmaż. Na koniec dodaj
przekrojone na pół pomidorki koktajlowe,
smaż 1-2 minuty. Polej tym sosem gnocchi.

PO WŁOSKU

Focaccia
Focaccia jest pyszna sama w sobie, wystarczy trochę ziół i oliwy. Ja polecam podawać ją
z różnymi pastami warzywnymi, gęstymi zupami czy gulaszami. A jeśli zostanie Ci na drugi
dzień, zwilż ją lekko wodą, a później podgrzej w tosterze lub piekarniku. Możesz ją też
delikatnie przekroić i zrobić z niej kanapki.

PRZYGOTOWANIE:
1. Drożdże rozpuść w ciepłej wodzie, dodaj
cukier. Wymieszaj i odstaw.
2. Mąkę, miód, oliwę i sól wymieszaj z wodą
z drożdżami. Całość wyrabiaj ok. 3 minut,
ręcznie lub za pomocą miksera z hakami.
Ciasto trochę się klei, także spokojnie. Miskę
z ciastem przykryj ścierką, odstaw na ok. pół
godziny w ciepłe miejsce.
3. Wyrośnięte ciasto szybko wyrób, podziel
na 2 części, z każdej z nich uformuj owal,
można to zrobić rękami. Palcem wyciskaj
dziurki w cieście. Smaruj focaccię oliwą,
posyp ziołami: u mnie bazylia i lubczyk.
SKŁADNIKI:
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•

450 g mąki pszennej,

•

150 ml ciepłej wody,

•

25 g świeżych drożdży,

•

pół łyżeczki cukru,

•

1 łyżka miodu,

•

5 łyżek oliwy,

•

sól,

•

oliwa i zioła do dekoracji.

4. Piecz przez ok. 15 minut w 200 stopniach
z termoobiegiem lub 220 bez termoobiegu.
5. Przed podaniem posyp raz jeszcze ziołami,
można też polać oliwą.

PO WŁOSKU

Tiramisu
Moje tiramisu jest bez surowych jajek - niestety, za nic w życiu nie tknę surowego jajka.
Za to tiramisu uwielbiam i stworzyłam ekspresową wersję bez jajek, za to w stu procentach
przypominającą smak prawdziwego włoskiego deseru! Możesz go przygotować tak jak ja,
w słoiczkach, lub w naczyniu do pieczenia i kroić na porcje.

SKŁADNIKI:
•
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opakowanie podłużnych
biszkoptów,

•

300 ml śmietany kremówki,

•

350 g mascarpone,

•

cukier puder,

•

kilka łyżek kakao,

•

pół szklanki mocnej,
czarnej kawy.

PRZYGOTOWANIE:
1. Śmietanę ubij na sztywno, wymieszaj
z mascarpone, dodaj cukru według uznania.
2. W słoiczku układaj warstwami: połamane,
namoczone w kawie biszkopty, warstwa
śmietanowa, kakao posypane przez sitko i tak do samej góry.

PO WŁOSKU

Brownie z bakaliami
„Halo, jeszcze nie było zdjęcia. Nie dotykać” - chyba ze dwadzieścia razy powtórzyłam to
zdanie, kiedy wyjęte z pieca ciasto czekało na zdjęcie. Bo to wyjątkowo wspaniałe ciasto
brownie. Moje pierwsze brownie wyrzuciłam do kosza. Wiesz czemu? Bo nie lubię… tak
bardzo mokrych ciast. Tak wiem, paradoks - bo brownie musi być mokre. Także moje
niech będzie nie samo brownie, żeby nie robić profanacji, a ciasto brownie. Lekko wilgotne,
słodkie, a z drugiej strony genialnie przełamane mieszanką studencką.

SKŁADNIKI:
•

150 g czekolady (u mnie pół
na pół mleczna i gorzka),

•

50 g masła,

•

130 g cukru,

•

2 jajka,

•

50 g mąki pszennej,

•

100 g mielonych migdałów
lub orzechów,

•

100 g mieszanki studenckiej
- bakalii.

DO DEKORACJI:
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•

50 g masła,

•

2 łyżki cukru pudru,

•

2 łyżki kakao,

•

30 g mieszanki studenckiej.

PRZYGOTOWANIE:
1. Czekoladę rozpuść z masłem. Wystudź.
2. Jajka ubij z cukrem na puch.
3. Wymieszaj wszystko. Dodaj zmielone
migdały, mąkę.
4. Mieszankę studencką poszatkuj nożem
- ważne, żeby zostały większe kawałki.
Zmieszaj z ciastem.
5. Piekarnik rozgrzej do 170 stopni
z termoobiegiem lub 190 bez termoobiegu.
Ciasto wylej na kwadratową blaszkę
wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz
przez ok. 45 minut.
6. Upieczone ciasto polej polewą składającą
się z zagotowanego masła, cukru pudru
i kakao. Na koniec posyp je poszatkowaną
mieszanką studencką.

Rustykalnie

RUSTYKALNIE

Krewetki Radka
Na studiach mój mąż gotował całkiem sporo - teraz sporadycznie, raczej gdy jest w domu
lub w weekendy. Za to krewetki to jego działka w tym domu - począwszy od wyczyszczenia
ich, aż do podania na talerz. No i skoro tak rewelacyjne mu wychodzą, to po co ja mam się
do tego wtrącać…

SKŁADNIKI:
•

500 g średniej
wielkości krewetek,

•

50 g masła,

•

3-4 ząbki czosnku,

•

3-4 łyżki oliwy,

•

szklanka białego wina,

•

sól, pieprz,

•

tymianek i rozmaryn,
opcjonalnie chili.

PRZYGOTOWANIE:
1. Krewetki oczyść. Dokładnie oczyść. Umyj.
Rozgrzej oliwę, smaż po ok. 2 minuty
z każdej strony. Po tym czasie dodaj
przeciśnięty przez praskę czosnek
i przyprawy, chwilę podsmaż. Wlej białe
wino. Duś tak długo, aż sos się zredukuje
i zostanie taka emulsja. Trwa to
ok. 10-15 minut.
2. Po tym czasie dodaj masło. Duś, aż
rozpuści się i połączy z winnym sosem.
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RUSTYKALNIE

Bułeczki
z serem i owocami
Mój brat, czyli autor tych zdjęć i tester w jednym, twierdzi, że to najlepszy przepis z tej
książki. Nie wiem, czy mu do końca wierzyć, bo niemal przy każdym mówił, że to jego numer
jeden… Ale te bułeczki naprawdę mają w sobie coś wyjątkowego.

SKŁADNIKI NA BUŁKI:

PRZYGOTOWANIE:

•

400 g mąki pszennej,

•

opakowanie suszonych
drożdży,

•

210 ml mleka,

1. Masło rozpuść w mleku – np.
w mikrofalówce lub na kuchence.
Wymieszaj z mąką, drożdżami, cukrem.
Wyrób ciasto, przykryj je ściereczką
i odstaw na ok. pół godziny.

•

80 g masła,

•

łyżka miodu lub 25 g
cukru.

SKŁADNIKI NA FARSZ:
•

400 g sera na sernik,

•

2 żółtka,

•

100 g cukru,

•

100 g masła.

SKŁADNIKI NA
KRUSZONKĘ:
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•

100 g mąki pszennej,

•

ok. 70 g masła,

•

ok. 70 g cukru pudru.

2. Po tym czasie ciasto podziel na 8 części
(wyjdą duże drożdżówki) lub więcej,
nawet 16. Uformuj z nich kule i ułóż
na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Za pomocą szklanki,
np. literatki, dnem do dołu, wyciśnij
w kulach wgłębienie – będzie miejsce
na nadzienie. Przykryj bułki ścierką
i przygotuj farsz.
3. Wszystkie składniki (masło powinno
być miękkie) zmiksuj na puch. Można
najpierw masło z cukrem, a potem
resztę. Ja jak zwykle nie miałam czasu,
więc wszystko razem.
4. Nadzienie nakładaj do bułeczek. Zagnieć
kruszonkę i posyp nią bułeczki.
5. Piecz przez ok. 35 - 40 minut w 180
stopniach opcja góra-dół lub 165
z termoobiegiem.

RUSTYKALNIE

Tradycyjna
tarta gruszkowa

Przy tej tarcie zawsze coś kombinuję i zawsze wychodzi dobra. Nie mogłam się tylko
zdecydować, czy podać Ci przepis z budyniem czy czekoladą śliwkową... ale ostatecznie
zdecydowałam, że będzie to budyń. Choć polecam Ci wypróbować też drugą opcję: rozpuść
tabliczkę czekolady z łyżką masła, połącz ze szklanką powideł śliwkowych i tym wyłóż ciasto.
Naprawdę, bardzo ciekawy smak!
PRZYGOTOWANIE:
1. Z podanych składników zagnieć ciasto.
Włóż do lodówki na czas przygotowania
masy. Później rozwałkuj je na papierze
do pieczenia.
2. Przygotuj budyń według instrukcji na
opakowaniu. Obierz gruszki i pokrój
w ćwiartki lub ósemki.
SKŁADNIKI NA CIASTO:
•

270-300 g mąki pszennej,

•

150 g masła,

•

2 łyżki cukru pudru,

•

jajko.

DODATKOWO:
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•

250 ml mleka,

•

opakowanie
czekoladowego budyniu,

•

2 gruszki.

3. Wylej budyń na ciasto zostawiając po
ok. 3 cm wzdłuż boków. Na budyniu
ułóż cząstki gruszek. Zawiń boki, tak
jak na zdjęciu.
4. Piecz przez ok. 45 minut w 180
stopniach, opcja góra-dół.

RUSTYKALNIE

Tarta z trzema serami
Mój Radek zawsze mówi, że danie gdzie jest żółty ser, nie może być niedobre - inie sposób
się nie zgodzić, bo żółty ser fajnie komponuje się smakiem z różnymi potrawami. A w tym
daniu mamy aż 3 rodzaje sera - wybrałam te najbardziej popularne, bo są po pierwsze
łatwo dostępne, a po drugie - dobrze uzupełniają się smakowo.

SKŁADNIKI NA CIASTO:

PRZYGOTOWANIE:

•

270-300 g mąki pszennej,

•

150 g masła,

•

jajko,

1. Z podanych składników zagnieć ciasto.
Jeśli masz czas, włóż je na pół godziny do
lodówki, jeśli nie - od razu rozwałkuj na
papierze do pieczenia.

•

sól.

DODATKOWO:
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•

camembert,

•

1/2 fety,

•

200 g żółtego sera,

•

ruccola.

2. Ser żółty zetrzyj na tarce, camembert
pokrój w kostkę, fetę pokrusz. Wymieszaj
ser i wyłóż na ciasto zostawiając po
ok. 3 cm ciasta na brzegach - ciasto
zwiń do środka, tak jak na zdjęciu.
3. Piecz przez ok. 34-40 minut w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni, opcja
góra-dół.

RUSTYKALNIE

Pieczone ziemniaki
z pieczarkami i jajkami
w koszulkach
To danie przygotowuję często na kolację - pieczone ziemniaki z różnymi warzywnymi
dodatkami plus jajka w koszulkach. Zawsze jest to fajna alternatywa dla kanapek :)

PRZYGOTOWANIE:

SKŁADNIKI:
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•

20 średniej wielkości
ziemniaków,

•

10 pieczarek,

•

1 główka czosnku,

•

oliwa,

•

sól,

•

pieprz,

•

rozmaryn,

•

2 jajka.

1. Ziemniaki obierz, natnij trzy razy.
Pieczarki oczyść, zostaw także
w całości. Wymieszaj warzywa z oliwą
i przyprawami, dodaj obrane, całe
ząbki czosnku. Wstaw w naczyniu
żaroodpornym do piekarnika
rozgrzanego do 180 stopni
z termoobiegiem na ok. godzinę.
2. Przygotuj jajka w koszulkach: mały
garnek napełnij do połowy wodą,
dodaj łyżkę octu. Kiedy woda się
zagotuje, zamieszaj łyżką tworząc
charakterystyczny wir, wlej jajko. Od
momentu wrzenia wody gotuj je przez
ok. 3 minuty.
3. Gotowe warzywa posyp rozmarynem,
dodaj jajka sadzone. Podawaj ze
świeżym pieczywem.

RUSTYKALNIE

Burgery z warzywami
To chyba pierwsze danie wege, po zjedzeniu którego mój tata powiedział, że jest najedzony,
nie potrzebuje mięsa i kiedy znowu je zrobię. Kacper też co chwilę przychodził i podjadał, aż
zostały tylko 3 sztuki - i tyle też wylądowało na zdjęciu. Te kanapki są doskonałe nie tylko na
przyjęcia, ale i do szkoły, do pracy, czy w trasę.

SKŁADNIKI NA KOTLETY:
•

2 marchewki,

•

1 pietruszka,

•

1/2 selera,

•

100 g szpinaku
mrożonego,

•

1 jajko,

•

4 łyżki kaszy manny,

•

2 łyżki mąki pszennej,

•

bułka tarta,

•

łyżka masła,

•

sól i pieprz.

DODATKOWO:
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•

250 g pieczarek,

•

cebula,

•

bułki ze strony nr 44
lub dowolne inne,

•

majonez.

PRZYGOTOWANIE:
1. Marchewkę, pietruszkę i seler obierz
i zetrzyj na tarce o dużych oczkach.
Podsmaż kilka minut na maśle, aż
warzywa zmiękną. Dodaj szpinak,
odparuj wodę.
2. Wymieszaj warzywa z jajkiem, kaszą
i mąką. Dopraw. Dodaj tyle bułki tartej,
żeby masa była zwarta. Zazwyczaj
2-3 łyżki wystarczą.
3. Formuj kotleciki i smaż je na oleju,
po 3-4 minuty z każdej strony.
4. Cebulę pokrój w kosteczkę, pieczarki w
paski. Podsmaż kilka minut na oleju, aż
woda z grzybów odparuje.
5. Bułkę przekrój na pół, wzdłuż. Posmaruj
środek majonezem, włóż kotleta
warzywnego i dodaj pieczarki.

RUSTYKALNIE

Indyk w sosie
cebulowo-marchewkowym
Mięso w sosie ma jedną, niepodważalną zaletę - można je zrobić dużo wcześniej, później
odgrzać i nie będzie przez to suche. Kilkanaście lat temu modne były u nas, tzn. w rodzinie,
piersi z kurczaka w sosie cebulowym. A sos cebulowy był nie byle jaki, bo robiło się go
mieszając śmietanę z… zupą cebulową w proszku :) I taka jest geneza tego przepisu - stare
zamieniłam na nowe, a proszek na cebulę w kawałku.

PRZYGOTOWANIE:

SKŁADNIKI:
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•

1 kg fileta z indyka,

•

opakowanie mrożonych
mini marchewek tzw.
baby carrots,

•

4 cebule,

•

sól, pieprz, rozmaryn,

•

500 ml śmietanki 18 %,

•

szklanka wody,

•

łyżka mąki.

1. Mięso umyj, podziel na mniejsze
części, dopraw. Cebulę pokrój
w półplasterki. Wymieszaj mięso
z cebulą i marchewkami w naczyniu
żaroodpornym.
2. Śmietankę wymieszaj z wodą i łyżką
mąki, dopraw. Polej mięso z warzywami.
3. Piecz w piekarniku nagrzanym do
180 stopni z termoobiegiem przez
ok. 45 minut.

RUSTYKALNIE

Moja wariacja na temat
sałatki Waldorf
To były 55 urodziny mamy Radka. Pamiętam to doskonale, bo upiekłam wtedy pierwszy
raz w życiu tort dla mojej teściowej - czekoladowo-kokosowy w kształcie motylka. Wtedy też
pierwszy raz jadłam tę sałatkę - przygotowała ją, o ile dobrze pamiętam, Pani Asia. Była
pyszna - i byłam bardzo zaskoczona tym, że mi smakuje, bo w środku znajdowały się jabłka
i rodzynki. A jednak, miała w sobie coś wyjątkowego.

SKŁADNIKI:
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•

5 liści sałaty lodowej,

PRZYGOTOWANIE:

•

3 garście roszponki,

1. Sałatę wyłóż na dno i boki płaskiej miski.

•

10 kulek czerwonych
winogron,

2. Winogrona podziel na połówki, jabłko
pokrój w kostkę. Orzechy rozdrobnij.

•

10 kulek zielonych
winogron,

3. Wymieszaj wszystkie składniki, połącz
z majonezem.

•

jabłko,

•

garść orzechów włoskich,

•

garść rodzynek,

•

potarty ser grana padano
lub inny twardy,

•

2-3 łyżki majonezu.

RUSTYKALNIE

Chlebek ziołowy
No cóż, muszę przyznać, że jestem ogromną fanką glutenu i niestety, nie piekę pieczywa
na bazie zamienników. Po prostu nie smakuje mi żadne inne niż to klasyczne. Dlatego,
jeśli jednak uda Ci się przerobić ten przepis na wersję bezglutenową, proszę daj mi znać!
Chętnie podzielę się tym dalej - bo ten chlebek to złoto :)

SKŁADNIKI:
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•

100 g płatków owsianych
błyskawicznych,

•

200 g mąki pszennej,

•

50 g zmielonych
migdałów,

•

2 łyżeczki proszku do
pieczenia,

•

2 łyżeczki soli,

•

3 łyżki oliwy z oliwek,

•

180 ml wody,

•

70 g parmezanu,

•

10 czarnych oliwek,

•

3 suszone pomidory,

•

40 g szynki,

•

bazylia, pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Wymieszaj płatki owsiane z mąką,
migdałami, solą i proszkiem do
pieczenia. Dodaj oliwę, wodę i potarty
parmezan lub inny twardy ser.
2. Pokrój oliwki na mniejsze części,
suszone pomidory i szynkę w kostkę.
Dodaj do chlebka.
3. Formę do chleba wysmaruj masłem,
wysyp bułką tartą. Przelej masę
chlebową. Piecz przez 45-50 minut
w 190 stopniach bez termoobiegu lub
w 170 z termoobiegiem.

Jesienne

Świetnie sprawdzą się tutaj dojrzałe śliwki i inne owoce lata i jesieni.

JESIENNE

Naleśnikowe rożki
na słodko
Czy ja już mówiłam o tym, że naleśniki to najszybsza słodycz do kawy, którą można podać
na tysiące sposobów? Pewnie tak. Nie będzie więc zaskoczenia, jeśli powiem Ci, że przepis
powstał… bo zostały mi naleśniki z poprzedniego dnia. Właściwie to dodałam do nich tylko
owoce i sos budyniowy. I do kawy jak znalazł!

SKŁADNIKI:
•

1 jajko,

•

1 szklanka mąki,

•

1,5 szklanki mleka,

•

pół łyżeczki proszku
do pieczenia,

•

szczypta soli,

•

łyżka cukru.

DODATKOWO:
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•

500 ml mleka,

•

pół opakowania budyniu
śmietankowego,

•

2-3 dojrzałe jabłka,

•

cynamon,

•

orzechy włoskie.

PRZYGOTOWANIE:
1. Jajko utrzyj z cukrem, następnie dodaj
pozostałe składniki. Usmaż naleśniki możesz to zrobić na suchej patelni lub na
oleju, jak lubisz.
2. Przygotuj budyń zgodnie z instrukcją na
opakowaniu - ma mieć lejącą konsystencję.
3. Jabłka obierz, pokrój na półplasterki układaj po kilka kawałków jabłka na środku
naleśnika, zwiń w rulon, przekrój pod kątem
na pół.
4. Naleśniki układaj w niewielkim naczyniu
żaroodpornym, następnie polej je sosem,
posyp orzechami i cynamonem.
5. Zapiekaj ok. 30 minut w 180 stopniach,
opcja góra-dół.

JESIENNE

Cinnamon rolls
To, że kocham Ikeę, to już wiesz. No bo jak jej nie kochać. Poza tym, że jadę tam zawsze
po jedną rzecz, a dziwnym trafem wychodzę z kilkoma torbami, to uwielbiam to miejsce
jeszcze z jednego powodu - drożdżówek cynamonowych i kawy. Nie wiem dlaczego, ale tam
ten zestaw smakuje najlepiej na świecie! Moje domowe zaczęły przypominać tamten smak
dopiero, kiedy do lukru dodałam… soku z pomarańczy.

PRZYGOTOWANIE:
SKŁADNIKI:
•

380 g mąki pszennej,

•

łyżeczka cynamonu,

•

200 ml mleka,

•

80 g masła,

•

jajko,

•

30 g świeżych drożdży.

DODATKOWO:
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•

powidła śliwkowe,

•

cukier waniliowy,

•

cynamon,

•

szklanka cukru pudru,

•

łyżeczka mleka,

•

kilka kropel soku
z pomarańczy.

1. Mleko z masłem podgrzej. Kiedy masło się
rozpuści, a cała mieszanina będzie letnia,
to dodaj do niej drożdże.
2. Mąkę wymieszaj z cynamonem, dolej
do niej mleko z masłem i drożdżami, wbij
jajko i dobrze zagnieć. Ja mieszałam
w robocie kuchennym.
3. Ciasto zostaw w misce, przykryj ściereczką
i odstaw do wyrośnięcia na ok. pół godziny.
4. Ciasto rozwałkuj na prostokąt i posmaruj
je powidłami, posyp obficie cynamonem
i odrobiną cukru waniliowego. Następnie
zwiń w luźny rulon i pokrój na porcje.
5. Rollsy ułóż na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia, posyp cukrem
waniliowym i piecz przez ok. 25-28 minut
w 180 stopniach opcja góra-dół lub
160 z termoobiegiem.
6. Gotowe bułeczki można posypać cukrem
pudrem albo polać lukrem: cukier puder
wymieszaj z odrobiną mleka i soku
z pomarańczy, aż osiągnie konsystencję
gęstej śmietany.
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JESIENNE

Ekspresowo, szybciej
się nie da!
Czasem zdarza się tak, że goście przychodzą bardzo niezapowiedziane, a Ty mimo
wszystko chcesz ich dobrze ugościć. Zwłaszcza, jeśli są po podróży, albo zmarznięci zimą
lub po prostu nie masz czasu na długie pichcenie, a zamierzasz przygotować coś ekstra.
Ten przepis sprawdza się u nas wtedy, kiedy jadę po Kacperka do szkoły, a na obiad to
nawet nie mam pomysłu. Po drodze zahaczamy o sklep, kupuję warzywa i mięso. W domu
wystarczy 5 minut przygotowań i wszystko gotowe.

SKŁADNIKI:
•

paczka mrożonych
brokułów, kalafiora i
marchewki,

•

500 g mięsa: może być
schab, filet z indyka, piersi
z kurczaka, co lubisz,

•

przyprawa: sól, pieprz,
papryka słodka, majeranek
lub gotowa przyprawa do
kurczaka,

•

2 łyżki oliwy z oliwek.

PRZYGOTOWANIE:
1. Na dno naczynia żaroodpornego wysyp
zamrożone warzywa.
2. Mięso pokrój na kawałki, przypraw,
wymieszaj z oliwą. Ułóż na warzywach.
3. Piecz przez ok. 30-45 minut w 180
stopniach z termoobiegiem.
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JESIENNE

Herbata barmańska
Moje najlepsze wspomnienie ze studiów, to to, że często chodziłyśmy z dziewczynami do
Mleczarni - kto zna Wrocław, ten wie, że tam była najlepsza gorąca czekolada i herbata
barmańska w mieście. Obowiązkowo z ciasteczkiem korzennym. Ile w tym miejscu powstało
pięknych historii, ile wzruszeń, złości i miłości - a wszystko przy herbacie. Zobaczysz, ona
działa cuda!
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SKŁADNIKI (4 PORCJE):

PRZYGOTOWANIE:

•

dzbanek herbaty,

1. Nalej pół dużego dzbanka herbaty.

•

szklanka soku
malinowego,

•

cynamon, goździki,

•

grejpfrut,

2. Wyszoruj cytrusy, a następnie pokrój je na
mniejsze kawałki. Wrzuć po kilka plasterków
grejpfruta, pomarańczy i cytryny do herbaty.
Dolej soku malinowego. Posyp cynamonem,
dodaj kilka goździków.

•

pomarańcza,

3. I ciasteczka! Koniecznie ciasteczka.

•

cytryna.

4. I twórz piękne, magiczne wspomnienia.

JESIENNE

Sałatka pieczarkowa
Eweliny
Na studiach bardzo lubiłam chodzić na tzw. imprezy składkowe, czyli ktoś „daje” dom,
a reszta przynosi coś do jedzenia. Hitem zawsze były koreczki na kapuście - jeśli ich
nie znasz, wypróbuj. Kupujesz kapustę, kroisz na pół i ustawiasz na talerzu, masz taką
kopułkę. Na wykałaczki nadziewasz szynkę, ser, grzybki, pomidorki, winogrona i co tam
jeszcze chcesz. Wbijasz je w kapustę i powstaje taki kapuściany jeż. Wygląda świetnie
i zawsze sprawdzi się na każdej imprezie. Ale zgubiłam wątek... dobra, już mam! Na jedną
z takich naszych wrocławskich imprez, Ewelina przyniosła sałatkę pieczarkową. Co prawda,
zapisałam przepis w moim studenckim przepiśniku, ale… dzieci mi go zalały. Nie wiem, czy
dokładnie odtworzyłam tamtą recepturę, za to jestem pewna, że jest pyszna.

PRZYGOTOWANIE:
1. Pieczarki umyj, obierz i pokrój w kosteczkę.
Gotuj 10 minut.
SKŁADNIKI:
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•

500 g pieczarek,

•

4 jajka ugotowane
na twardo,

•

1/2 pora,

•

szczypiorek,

•

majonez,

•

sól i pieprz.

2. Pora i jajka także pokrój w kostkę, poszatkuj
szczypiorek. Wymieszaj z pieczarkami.
Dopraw, dodaj majonezu według uznania.

Mam też dla Ciebie inną, bardziej imprezową wersję podania: gotowe, nacięte
na krzyż ziemniaki, ułóż na desce. Postaw obok miseczki z sosami: tzatziki, białą
fasolką w sosie pomidorowym, gulaszem i potartym żółtym serem, czerwoną
fasolą, kukurydzą, guacamole.

JESIENNE

Deska ziemniaczana
W pierwszej ciąży żywiłam się głównie ziemniakami i oszczędzając Ci szczegółów, napiszę
tylko, że po ziemniakach czułam się naprawdę dobrze. Tylko po ziemniakach. Kacper
ma chyba coś z tego okresu, bo też uwielbia ziemniaki, np. te z ogniska. Z masłem i solą.
Czasem robię też takie z piekarnika, w mundurkach, jak w tym przepisie. Ale pamiętaj,
że możesz równie dobrze je ugotować i też będą pyszne.
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SKŁADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

•

10 podobnej wielkości
ziemniaków,

•

250 g twarogu,

1. Ziemniaki wyszoruj, owiń w folię
spożywczą i piecz przez ok. 90 minut
w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni
z termoobiegiem.

•

mała śmietana 18 %,

•

pęczek szczypiorku,

•

pęczek rzodkiewek,

•

sól i pieprz.

2. Twaróg wymieszaj ze śmietaną, potartą
rzodkiewką i poszatkowanym
szczypiorkiem, dopraw.
3. Gotowe ziemniaki przekrój wzdłuż, do 3/4
wysokości. Nadziej serkiem.

JESIENNE

Kotleciki
jaglano-cukiniowe
Kotleciki to najprostszy sposób na przemycenie warzyw dziecku. I mężowi. Zaczynałam
od kotletów z kalafiora i teraz eksperymentujemy z innymi warzywami i kaszami.
Są szybkie w przygotowaniu i bardzo smaczne. Albo, jak to mówi mój tata: Jak coś
średnio smakuje, to zawsze możesz dodać keczupu :) Ale spokojnie, tutaj keczup
nie będzie potrzebny.

SKŁADNIKI:
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•

woreczek ugotowanej
kaszy jaglanej,

•

cebula,

PRZYGOTOWANIE:

•

2 ząbki czosnku,

•

200 g potartej
i odsączonej z wody
cukinii,

1. Cebulę pokrój drobno, czosnek przeciśnij
przez praskę, wymieszaj z kaszą, cukinią
i mąką.

•

3 łyżki kaszy manny,

•

sól, pieprz,

•

4 łyżki mąki pszennej,

•

olej do smażenia.

2. Na patelni rozgrzej olej, formuj małe
kotleciki i smaż po 3-4 minuty z każdej
strony. Do zrumienienia.

JESIENNE

Pieczeń z kaszy bulgur
W pierwszej ciąży całkowicie odrzucało mnie na widok mięsa. W drugiej, jedyne mięso,
jakie byłam w stanie zjeść, to było mięso mielone. Obojętnie jakie - ważne, że mielone.
No i tutaj zaczęłam kombinować. Właściwie, to dzisiaj spokojnie mogłabym wydać
książkę pt. „100 sposobów na mięso mielone”. Poniższy klops, to właśnie efekt tych
moich ciążowych eksperymentów.

SKŁADNIKI:
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•

100 g kaszy bulgur,

PRZYGOTOWANIE:

•

250 g mięsa mielonego
z indyka,

•

100 g pieczarek,

•

cebula,

1. Kaszę ugotuj zgodnie z instrukcją na
opakowaniu. Pieczarki obierz, umyj i pokrój
razem z cebulą w kostkę. Wymieszaj
z mięsem mielonym, dodaj jajko, majonez
i przyprawy.

•

jajko,

•

1 łyżka majonezu,

•

majeranek, lubczyk,

•

sól i pieprz.

2. Formę do zapiekania wysmaruj masłem,
wysyp bułką tartą. Przelej do niej
przygotowaną masę. Piecz przez ok. 45
minut w 180 stopniach z termoobiegiem.

JESIENNE

Ryba
nadziewana grzybami
Największym zaskoczeniem na pierwszej Wigilii u przyszłych teściów było dla mnie to,
że barszcz je się nie tylko z uszkami, ale i… z pierogami. U nas pierogi podawało się zawsze
do drugiego dania. I choć dziś jest to dla mnie zupełnie normalne i sama też tak jem, to
wtedy byłam zaskoczona. Naprawdę. Z tradycjami już tak jest, że każdy wynosi coś
z domu, a potem tworzy nową rodzinę i swoją historię, prawda? A ryba, na którą podaję
tutaj przepis, to nieodłączny element Wigilii w rodzinnym domu Radka. W święta polecam
oczywiście karpia, ale jesienią, kiedy jest tyle świeżych grzybów, dowolną rybę, jaką lubisz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Cebulę zeszklij.

SKŁADNIKI:
•

cała ryba, np. dorsz,
dorada lub karp,

•

cebula,

•

300 g pieczarek lub
świeżych grzybów,

•

garść suszonych
grzybów,

•

sól, pieprz,

•

olej.

2. Suszone grzyby namocz wcześniej (najlepiej
zostaw na noc). Następnie gotuj je przez
20-30 minut. Ugotowane grzyby suszone,
świeże grzyby lub pieczarki - pokrojone
w kostkę - dodaj do cebuli. Podsmaż.
3. Rybę wyczyść, natrzyj solą i pieprzem, włóż
do środka plastry cytryny i natkę pietruszki.
Wstaw na kilka godzin do lodówki, najlepiej
na całą noc.
4. Wyjmij z ryby cytrynę i natkę, nadziej
grzybami, zaszyj i obsmaż na oleju z jednej
strony. Następnie przykryj i duś kilkanaście
minut. Wyłącz kuchenkę, ostudź rybę
(nie przewracaj!).
5. Teraz włóż rybę do naczynia
żaroodpornego, nie przypieczoną stroną
do góry. Przykryj i piecz ok. 30-40 minut
w 180 stopniach, opcja góra-dół.
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JESIENNE

Czy to na pewno gołąbki?
To kolejna propozycja nie tylko na wieczór na rodzinną imprezę, ale i na poniedziałkowy
obiad, bo możesz tutaj wykorzystać mięso z rosołu. To taka moja wariacja leniwych
gołąbków, tylko, że w sosie dyniowym. Jeśli marzą Ci się tradycyjne, leniwe gołąbki - zrób
z podanych składników klopsy wielkości kotletów mielonych i zalej je sosem pomidorowym.
P-Y-C-H-A!

SKŁADNIKI:

SOS DYNIOWY:

•

•

marchewka,

•

pietruszka,

•

seler,

•

2 ziemniaki,

•

450 g mrożonej dyni,

•

cebula,

300 g poszatkowanej
białej kapusty,

•

woreczek ugotowanego
ryżu,

•

200 g mielonego mięsa,
może być surowe, choć
ja polecam gotowane z
rosołu,

•

jajko,

•

2 ząbki czosnku,

•

pół szklanki kaszy
manny,

•

łyżka masła,

•

ok. 5 łyżek oleju.

•

sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Kapustę, ryż i mięso wymieszaj, dodaj jajko, kaszę i przyprawy. Formuj małe kulki,
podsmaż je na oleju. Przełóż do naczynia żaroodpornego.
2. Na maśle podsmaż pokrojone w kostkę warzywa: marchewkę, pietruszkę, seler,
ziemniaki, cebulę i czosnek. Kiedy się zrumienią, dodaj dynię. Dolej tyle wody, żeby
zakrywała warzywa i gotuj przez ok. 30 minut. Dopraw. Po tym czasie zblenduj sos,
polej nim klopsiki.
3. Piecz całość ok. 40 minut w 180 stopniach, opcja góra-dół.
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WIELKANOCNE

Chałka maślana
mamy Basi
Chciałam napisać, że chałka to życie. Później, że chałkę uwielbiam – ale po chwili
zastanowienia uznałam, że tak zaczynam prawie każdy wpis przepisowy. No co zrobić,
kocham jeść, a każdy przepis, który tutaj podaję, mogłabym spokojnie nazwać swoim
ulubionym. I czy uwierzysz mi, że taka chałka to prawdziwy sztos, jak ja tutaj chwalę każde
danie? Dobra, nie musisz wierzyć. Wypróbuj.

PRZYGOTOWANIE:

SKŁADNIKI:
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•

500 g mąki,

•

250 ml ciepłego mleka,

•

80 g roztopionego masła,

•

80 g cukru (najlepiej
pudru),

•

1 jajko,

•

2 duże łyżki cukru
do zaczynu,

•

25 g drożdży świeżych
lub paczka suszonych.

1. Na początku przygotowujemy zaczyn,
spokojnie – uda się! Do miseczki pokrusz
drożdże i wymieszaj je z 2 łyżkami cukru
oraz mlekiem, a następnie odstaw
na 10 minut.
2. Do zaczynu dodaj resztę składników,
wyrabiaj ciasto, potem przykryj
ściereczką i odstaw na około godzinę.
3. Formuj chałki. Najprościej tak, jak
warkocz lub w wersji dla odważnych –
zaplatanie na 4.
4. Chałki można od razu wstawić do
piekarnika na 35 minut, 180 stopni
opcja góra-dół. Lub przed pieczeniem
posypać je kruszonką: 3/4 szklanki mąki,
pół szklanki cukru i 100 g masła. Jeśli
kruszonka zostanie, można spokojnie
zamrozić – będzie do kolejnych chałek
lub bułeczek.

WIELKANOCNE

Baba wielkanocna
Cóż to by była za Wielkanoc bez babki wielkanocnej! Puchata, lekka, pyszna, słodka – taka
powinna być ta idealna. I o ile na babkę wielkanocną składa się mało składników, o tyle
jest ona… trudna do wykonania. Czasem wystarczy mały błąd i … z puchato-pluszowej
baby nici. Ale! Mój przepis zawsze się udaje, mówię Ci, wypróbuj! Tu wystarczą jajka, mąka,
cukier i troszkę proszku do pieczenia. Wszystko. Ps. I dużo miłości :)

SKŁADNIKI:
•

6 jajek,

•

250 g cukru,

•

250 g masła,

•

150 g mąki
ziemniaczanej,

•

150 g mąki pszennej,

•

3 płaskie łyżeczki
proszku do pieczenia.

PRZYGOTOWANIE:
1. Jajka ubij z cukrem na puch – nawet
przez 3-4 minuty. Wymieszaj mąki
z proszkiem do pieczenia. Masło rozpuść
i wlej (gorące!) na przemian z mąką
do masy jajecznej – podziel całość
na 3 części. Ubij wszystko mikserem
ustawionym na niskie obroty.
2. Tak przygotowaną masę wlej do
natłuszczonej i wysypanej bułką tartą
foremki i piecz 45 minut w piekarniku
rozgrzanym do 180 stopni.
3. Wystudzoną babkę dekoruj lukrem
– u mnie 3/4 szklanki cukru pudru
i sok z 1/4 cytryny.
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Wędzonka w cieście
Pierwszy raz zrobiłam tę pieczeń w 2017 roku i takie mam wspomnienie z tego czasu: „Dziś
upiekłam tę pieczeń przed południem i nie skłamię, jeśli napiszę, że do wieczora zniknie
w całości, akurat jak wrócę z angielskiego. Jest absolutnie fantastyczna, pachnie wędzonką,
ciasto jest niesamowicie kruche, a smakuje tak, że ochy i achy tutaj nie wystarczą!
Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy – koniecznie użyjcie szynki i kiełbasy wysokiej jakości,
od tego zależy smak pieczeni. A, zapomniałam o najważniejszym – pieczeń robi się
dosłownie w 10 minut! No, plus pieczenie rzecz jasna!”

SKŁADNIKI NA CIASTO:
•

350 g mąki pszennej,

PRZYGOTOWANIE:

•

200 g masła lub
margaryny,

•

jajko,

1. Z podanych składników zagnieć ciasto,
uformuj z niego kulkę, włóż do woreczka
i do lodówki.

•

łyżka stołowa gęstej
śmietany,

•

sól do smaku.

SKŁADNIKI NA FARSZ:
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•

500 g surowego mięsa
mielonego z indyka,

•

200 g wysokiej jakości
wędzonej kiełbasy,

•

100 g wysokiej jakości
wędzonej szynki,

•

cebula,

•

jajko,

•

2-3 łyżki wody,

•

2-3 łyżki bułki tartej,

•

sól i pieprz.

2. Kiełbasę i szynkę pokrój w kostkę,
a cebulę drobno posiekaj – przełóż do
miski, dodaj pozostałe składniki. Dopraw
solą i pieprzem – UWAGA! Wędzonki są
dosyć słone, więc nie przesadzaj z solą.
Ja dodałam jedną płaską łyżeczkę.
3. Ciasto rozwałkuj na grubość
ok. 2 mm. Wykładaj nim keksówkę
tak, aby ciasto wystawało poza brzegi
(ok. 1 cm) – można posmarować ją
wcześniej masłem i wysypać bułką tartą,
wyłożyć papierem do pieczenia, albo
tak jak ja, folią aluminiową. Przełóż cały
farsz i zagnieć brzegi. Pozostałe ciasto
rozwałkuj i przykryj nim górę pieczeni.
Górę posmaruj rozkłóconym jajkiem.
4. Pieczeń włóż do piekarnika rozgrzanego
do 170 stopni z termoobiegiem lub 190
bez termoobiegu i piecz ok. 1 godziny
i 15 minut.

WIELKANOCNE

Gniazda mielone z jajkiem
Moja mama każdego roku przygotowuje na święta tradycyjną pieczeń rzymską - czyli tzw.
klopsa. Od kilku lat wprowadziliśmy małą modyfikację: przygotowujemy mięso na pieczeń
i dzielimy na dwie części. Z jednej robimy klopsa, a z drugiej - gniazdka z jajkami. I choć ja
podaję tutaj przepis na jajka w mięsie, spokojnie możesz włożyć masę z jajkami do formy
i zapiec jako pieczeń.

SKŁADNIKI:
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•

500 g mięsa mielonego
np. wieprzowego,

•

jajko,

•

cebula,

•

2 ząbki czosnku,

•

sól i pieprz,

•

lubczyk i majeranek,

•

ok. pół szklanki bułki
tartej,

•

4 jajka ugotowane na
twardo.

PRZYGOTOWANIE:
1. Mięso wymieszaj z surowym jajkiem,
poszatkowaną cebulą, przeciśniętym
czosnkiem, przyprawami i bułką tartą.
Ja dodaję zawsze kilka łyżek zimnej wody.
Masę podziel na 4 części.
2. Z mięsa uformuj placek wielkości dłoni,
włóż do środka jajko i zaklej całość.
3. Gniazda możesz usmażyć na głębokim
oleju, ale ja proponuję zapiec
w piekarniku. Wytnij 4 kawałki folii
aluminiowej, zawiń częściowo gniazda
- żeby dół był w folii, a góra odkryta.
Przełóż na blachę i piecz przez ok. 45
minut w 180 stopniach, opcja góra-dół.

WIELKANOCNE

Taka galareta
SKŁADNIKI NA ROSÓŁ:
•

golonko z indyka,
ok. 1 kg,

•

2 marchewki,

•

pietruszka,

•

seler,

•

cebula,

•

por,

PRZYGOTOWANIE:

•

4 liście laurowe,

•

ok. 10 kulek ziela
angielskiego,

•

ok. 3 litrów wody,

1. Gotujemy rosół! Mięso opłucz, włóż
do garnka, zalej zimną wodą. Gotuj na
małym ogniu ok. godziny. Kiedy pojawią
się na powierzchni tzw. szumy, zdejmij je
sitkiem i wyrzuć.

•

lubczyk, natka pietruszki,
sól i pieprz.

SKŁADNIKI NA
GALARETĘ:
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Z niedzielnego rosołu, poza cebulową lub
pomidorową, robimy jeszcze pasztet albo
galaretę. A w Wielkanoc to już konieczność!
Tylko zdradzę Ci, że ja robię galaretę nie na
nóżkach wieprzowych, ale golonce z indyka.
Jeśli masz rosół, to połowa przepisu za Tobą,
a jeśli nie - lecimy gotować! I w nieco innej
formie, bo w… foremce na babkę piaskową.

•

mięso z rosołu pokrojone
w kosteczkę,

•

pół puszki kukurydzy,

•

pół puszki zielonego
groszku,

•

4-5 jajek ugotowanych
na twardo i pokrojonych
w ćwiartki,

•

marchewki pokrojone w
kostkę,

•

20 g żelatyny.

2. Po godzinie dodaj do rosołu obrane
warzywa i przyprawy. Gotuj przez kolejne
2-3 godziny.
3. Z gotowego rosołu odlej litr - zagotuj,
dodaj żelatynę, dobrze wymieszaj.
Odstaw w zimne miejsce.
4. Formę na babkę piaskową z kominem
opłucz od wewnątrz zimną wodą.
Ćwiartki jajka włóż w boczne wgłębienia.
Teraz układaj warstwowo: mięso,
kukurydza, groszek, marchewka. Zalej
tężejącą galaretą. Wstaw na noc do
lodówki.
5. Żeby wyjąć galaretę z formy, musisz
zakryć dno talerzem i energicznie
przewrócić formę do góry nogami.
Jeśli nie chce wyjść - zanurz ją na kilka
sekund w gorącej wodzie.

WIELKANOCNE

Sałatka pomidorowa

Jak Wielkanoc to i sałatka jarzynowa - ile domów, tyle pomysłów na nią! Dlatego zamiast
klasycznej sałatki, którą z pewnością robisz według własnego pomysłu i nawet nie chcę
Cię przekonywać do mojej wersji, mam dla Ciebie coś zupełnie innego! Lekką sałatkę
pomidorowo-serową!

SKŁADNIKI:
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•

4 pomidory,

•

100 g żółtego sera,

•

100 g fety,

•

pół opakowania ruccoli,

•

4 łyżki majonezu.

PRZYGOTOWANIE:
1. Pomidory pokrój w kostkę lub plastry,
ser żółty zetrzyj na tarce o dużych
oczkach.
2. Na dno miski wsyp pomidory, posyp
je żółtym serem, dodaj ruccolę
i znowu pomidory, warstwę majonezu,
pokruszony ser feta i na końcu
znów ruccolę.

WIELKANOCNE

Jajka faszerowane
na zimno

Jajka faszerowane na zimno to chyba klasyka świąt! Jak wiadomo, moje propozycje są
szybkie w przygotowaniu i pięknie prezentują się na talerzu. Nie zapomnij tylko posypać
ich przed podaniem czarnuszką.

SKŁADNIKI:
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•

8 jajek ugotowanych
na twardo,

•

4 łyżeczki majonezu,

•

4 łyżeczki serka
kanapkowego,

•

ugotowane warzywa:
marchewka, mały
buraczek, pół szklanki
zielonego groszku,

•

sól i pieprz,

•

2 łyżeczki startego na
tarce o małych oczkach
sera żółtego,

•

czarnuszka do dekoracji.

PRZYGOTOWANIE:
1. Jajka przekrój na pół, wydrąż
żółtka - przełóż po 2 żółtka do
osobnych miseczek.
2. Dodaj do każdej miseczki po jednym
warzywie, a do ostatniej żółty ser. Połącz
z majonezem, serkiem kanapkowym
i dopraw. Zmiel na puree.
3. Wypełnij miejsca po żółtkach kolorowymi
masami, posyp czarnuszką.

WIELKANOCNE

Jajka faszerowane
na ciepło
Mój Kacper lubi ten farsz w formie kotlecików - robię je często na kolację. Kiedy mam gości,
podaję go w jajkach - zdecydowanie lepiej wyglądają w takiej formie.

SKŁADNIKI:
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•

4 jajka ugotowane
na twardo,

•

1 jajko surowe,

•

2 łyżki bułki tartej,

•

szczypiorek,

•

sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Zdejmij z jajek 1/4 skorupki z góry,
a łyżeczką wydrąż środek.
2. Poszatkuj drobno jajka, dodaj surowe
jajko, bułkę tartą, pokrojony drobno
szczypiorek i dopraw. Nadziej masą
skorupki.
3. Piecz przez ok. 10-15 minut w 180
stopniach, opcja góra-dół.

WIELKANOCNE

Sos chrzanowy
Radek mówi, że tym przepisem zdradzam strzeżoną od lat tajemnicę rodzinną!
Tak więc uwaga, przekazuję Ci tę tajną recepturę i tym sposobem witam w mojej rodzinie.
Na ten sos czekam cały rok - nie wyobrażam sobie bez niego kolacji Wielkanocnej - tak,
w naszym regionie je się Wieczerzę Paschalną. Za to u moich teściów jest on nieodłącznym
elementem śniadania Wielkanocnego.

SKŁADNIKI:
•

500 g korzenia chrzanu,

•

5 ugotowanych żółtek,

•

4 łyżki śmietany,

•

3 łyżki majonezu,

•

słoiczek kupnego
chrzanu,

•

sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Chrzan obierz i zetrzyj na tarce o małych
oczkach lub w maszynce do mielenia drobne tarko.
2. Następnie połowę należy sparzyć - na
durszlak połóż gazę, przelej wrzątkiem.
Po sparzeniu szybko wymieszaj
z pozostałym chrzanem oraz tym, ze
sklepu - inaczej zrobi się ciemno szary.
3. Żółtka rozgnieć widelcem, zmieszaj
z 2 łyżkami śmietany i zblenduj na puch śmietany powinno być tyle,
aby swobodnie zmiksować żółtka.
4. W dużej misce wymieszaj wszystkie
składniki.

206

WIELKANOCNE

Schab faszerowany
serkiem ziołowym,
owijany w szynkę
szwardzwaldzką
Wiesz dlaczego lubię to danie? Bo nie jest smażone, a pieczone w worku. Delikatne,
kruche i bardzo aromatyczne! Właśnie tak smakuje dla mnie Wielkanoc!

SKŁADNIKI:
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•

1 kg schabu,

•

opakowanie szynki
szwardzwaldzkiej,

•

opakowanie serka
kanapkowego ziołowego,

•

pęczek szczypiorku, natki
pietruszki i koperku,

•

jajko,

•

kromka chleba,

•

sól i pieprz.

PRZYGOTOWANIE:
1. Schab rozetnij wzdłuż, rozłóż i dobrze
rozklep, żeby powstał duży płat mięsa.
2. Dopraw.
3. Serek kanapkowy wymieszaj
z poszatkowanym szczypiorkiem, natką
i koperkiem. Połącz z jajkiem
i rozdrobnionym chlebem. Posmaruj
masą schab, a następnie ciasno go zwiń.
4. Owiń schab szynką. Zwiąż nitką, żeby się
nie rozpadł w trakcie pieczenia. Mięso
włóż do rękawa, wlej pół szklanki wody.
5. Piecz przez ok. 80 minut w 170
stopniach z termoobiegiem.

Na koniec

Mam nadzieję, że przyjemnie czytało Ci się moją niestandardową książkę kucharską.
I że nie raz uśmiechnęłaś się pod nosem - bo gotowanie właśnie takie powinno być!!
Sprawiać frajdę, przynosić radość, a nie złość i frustrację. Czytając kolejny raz
całość, doszłam do wniosku, że moimi najczęstszymi stwierdzeniami są tutaj: „trochę”, „jak
lubisz”, „według uznania” - i ja właśnie tak gotuję! Smakuję, przyprawiam, sprawdzam
i dobrze się bawię! I na to namawiam też Ciebie - testuj, eksperymentuj i pamiętaj, że
kuchnia domowa wcale nie jest gorsza od tej restauracyjnej, bardziej wykwintnej. Jest po
prostu inna - ale równie fantastyczna. Gdybyś miała kłopot z jakimś przepisem, pisz do
mnie śmiało na instagramie lub wyślij maila, chętnie pomogę.
Życzę Ci wszystkiego najlepszego i… smacznego!

Kinka
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Najlepsze historie
powstają przy stole,
dbaj o te magiczne
wspomnienia!

Notatki z kuchni

