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MAREK SOWA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
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KRÓLEWSKIKARPZZATORA
WZALEWIE
OCTOWO-POMIDOROWEJ
Smakimojegodzieciństwato
wspomnieniawyjątkowych
okazjirodzinnychcelebracji
iświątecznychspotkań.Ajak
myślęświęta,tooczywiście
wieczerzawigilijnaitradycyjnie
karp.Dzisiajmaonwieleodsłon
ipowiększagronosmakoszynie
tylkoprzypolskichstołach.
Przypuszczam,żekarpzatorski
wzalewieoctowo-pomidorowej
zdobędzierównieżserca

SKŁADNIKI
b4 filety karpia królewskiego ze stawów rybnych w Zatorze
bocet spirytusowy
bklarowane masło do smażenia
bprzecier z malinowych pomidorów
bduża cebula
bmarchewka
bsól i młotkowany czarny pieprz
b2 łyżki ziaren białej gorczycy
bszczypta cukru
blistek laurowy
b2 owoce ziela angielskiego

PRZYGOTOWANIE ZALEWY
OCTOWO-POMIDOROWEJ
Do garnka wlać szklankę źródlanej wody
orazpółszklankioctuspirytusowego.Dodać kilka ziaren pieprzu, dwa ziarna ziela
angielskiego,listeklaurowyidwiełyżkiziarenbiałejgorczycy.Gotowaćprzezkilkaminut i dodać słoiczek domowego przecieru
z malinowych pomidorów. Doprawić
szczyptąsoliicukru,gotowaćjeszczeprzez
chwilę.
MARYNOWANIE RYBY
Cebulępokroićwpiórkaidwukrotniesparzyć wrzątkiem. Wyłożyć na ścierkę kuchenną i odsączyć dokładnie, aby straciła
goryczkę.Pokrojonąwkostkęmarchewkę

ugotowaćnapół-miękko.Dowyparzonego
słoikawłożyćrybę,przekładającjąnaprzemiancebuląimarchewką.Całośćzalaćgorącąjeszczezalewą.Słoikzakręcić,obrócić
do góry dnem i zostawić do wystygnięcia.
Powystygnięciu wieczko powinno zassać
się, odcinając dopływ powietrza do wnętrzasłoika.
Ryba będzie gotowa już po kilku godzinach, choć prawdziwi smakosze wiedzą,
żenależytejszlachetnościnabieradopiero
po kilku, a nawet kilkunastu dniach.
Doskonale smakuje podana na pajdzie
ciepłego chleba, posmarowanego grubo
wiejskim masłem, w towarzystwie słoiczka marynowanych leśnych rydzów
i posiekanej kolendry. Smacznego!

PRZYGOTOWANIE RYBY
Filetykarpiapodzielićnamniejszekawałki,
obraćzdużychościiosuszyćdokładniepapierowymręcznikiem.Doprawićodrobiną
soli i młotkowanym czarnym pieprzem.
Każdy filet obtoczyć w mące i usmażyć
na złoto na rozgrzanym klarowanym maśle,którenadapaniercedelikatnymaślany
smak.Pousmażeniuodsączyćnapapierowymręcznikuznadmiarutłuszczu.

WOJCIECH KOZAK – WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO PROPONUJE
zMałopolskizaskoczyćmożenie
tylkodomowników,alerównież
gości.Powielukuchennych
eksperymentachtowłaśnie
przepisnapotrawkę
zcharsznickiejkapusty
zadomowiłsięwmojejkuchni
nadobre.Zapraszam
dospróbowania!

POTRAWKAZCHARSZNICKIEJ
KAPUSTY
Wyjątkowymodkryciemwmojej
kuchniokazałasiękiszona
kapustazCharsznicy,miejsca
wktórymdodzisiajżywajest
tradycyjnametodajejprodukcji.
Lekkokwaśnaichrupiąca
sprawia,żedomowedanie
nabierawyjątkowegosmaku
iaromatu.Opopularności
kapustyświadczyfakt,żeodlat
znajdujeonaswoichmiłośników
nietylkowPolsce,aletakże
wEuropie.Danierodem
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SKŁADNIKI
b3 kg charsznickiej kapusty kiszonej
bgłówka charsznickiej słodkiej
kapusty
b2 wędzone golonka
b0,25 kg wędzonej słoniny
b1 kg wędzonych żeberek
b0,5 kg wędzonego boczku
b0,5 kg kiełbasy wieprzowej
b0,5 kg łopatki wieprzowej
b250 g suszonych grzybów (wcześniej
namoczonych)
bnaturalny przecier pomidorowy
b250 g suszonych malinowych pomidorów
b250 g śliwek sechlońskich
b200 g wiejskiego masła
b5 łyżek pszennej mąki
b2 ząbki mocnego czosnku
z Radziemic
b3 duże cebule

b2 duże łyżki miodu gryczanego
bliście laurowe, ziele angielskie
bsól i młotkowany czarny pieprz

WYKONANIE
Golonkizliśćmilaurowymiizielemangielskimugotowaćdomiękkości,adowywaru,
któryznichpowstanie,dodaćkiszonąkapustę. Całość gotować dalej przez dłuższą
chwilę.Słodkąkapustępokroićiugotować.
Kiedy zmięknie, należy dodać ją do kiszonejkapustyzdodatkiemwcześniejnamoczonychleśnychgrzybów.
Żeberka,boczek,kiełbasę,mięsozłopatki
pokroić w kostkę, podsmażyć na tłuszczu

wytopionymzwędzonejsłoninywrazzpokrojonąwkostkęcebulą.Następniecałość
dodać do garnka z kapustą. Wrzucić suszone malinowe pomidory i suszone, podwędzaneśliwkisechlońskie.Potrawkęgotować domiękkości na bardzo małym ogniu,mieszającodczasudoczasu.
Pod koniec gotowania dodać przecier pomidorowy i przyprawić do smaku solą
i młotkowanym pieprzem. Z masła i mąki
przygotować mocno zrumienioną zasmażkę i dorzucić do garnka. Na koniec
do całości dodać rozgniecione ząbki
czosnkuidwiedużełyżkiciemnegomiodu
gryczanego.Smacznego!

małopolanie gotują

W lecie jedz kolorowo!
DrodzyCzytelnicy!
Razemmożnawszystko,anapewno
wiele. Oto WASZ czwarty już
wspólny dodatek kulinarny. A jaki
udany! Jakie w nim fantastyczne
przepisy! Nic tylko zakładać fartuch
ipróbowaćswoichsił!Zwłaszczażelato
w pełni i stragany uginają się od obfitości świeżych warzyw i owoców.
Odczegozacząć?Możeodzupyziołowej?AmożewypróbująPaństwo
którąś zletnich sałatek lubsurówek? Dotego obowiązkowo
wakacyjny toast jednym
z przepysznych koktajli.
Potemmożnaspróbować
pulpetów z oregano i na
deser... ciasteczek z lawendą. Uff! Nam też
ślinka cieknie. A to tylko
częśćzWaszychsmakowitych propozycji, których
na próżno szukać w książkach kucharskich. Serdecznie
zawszystkiedziękujemy!Czekamy
nakolejne,atakżenaWaszeopinie!
TeresaBrandys
MagdalenaDomańska-Smoleń

Sierpień z daniami
z regionalnych
i tradycyjnych
produktów
Kolejny dodatek do Gazety Krakowskiej „Małopolanie gotują”
wydamy 23 sierpnia. Chcemy, aby
znalazło się w nim jak najwięcej
sprawdzonych przepisów na dania
z użyciem regionalnych produktów.
A Małopolska ma się czym pochwalić – oscypki, bundz, karp zatorski,
kapusta charsznicka, fasola z
orzełkiem, jabłka łąckie, sądeckie
miody... Między innymi z tych produktów można wyczarować
smaczne potrawy. Czekamy na przepisy! Oczywiście receptury na inne
dania też wydrukujemy. Prosimy
przesyłać je pod adresem: przepisy@gk.pl lub pocztą: Gazeta Krakowska, al.Pokoju 3, 31-548 Kraków,
z dopiskiem „przepisy”. Na autorów
przepisów czekają upominki.

LETNIA KUCHNIA MARII SZYMCZAK Z BRZESKA
–Ziołanietylkoleczą,ale
umiejętnieprzygotowane,
wyborniesmakują–mówiMaria
Szymczak.
ZUPA STRĄCZKOWA
Z NUTKĄ MIĘTY

WYKONANIE
Groszek umyć i dokładnie odsączyć. Cebule obrać i drobno posiekać. Sałatę
umyć, osuszyć i porwać na mniejsze kawałki.
Na rozgrzanym w dużym rondlu maśle
zeszklić cebule, następnie dodać sałatę
i dusić przez 4 minuty ciągle mieszając.
Dolać gorący bulion, dodać groszek, doprawić curry.
Zupę gotować pod przykryciem na wolnym ogniu przez kwadrans. Następnie
zmiksować. Doprawić do smaku solą
i pieprzem.
Wymieszać ze śmietaną i posypać listkami mięty.

ZUPA ZIOŁOWA

SKŁADNIKI
b30 dag świeżego groszku
b3 cebule
b1/2 główki zielonej sałaty
b5 dag masła
b1/2 litra bulionu warzywnego
b100 ml śmietany
błyżeczka łagodnej przyprawy curry
b2 gałązki świeżej mięty
bsól, pieprz

SKŁADNIKI
blitr rosołu z kury
b5 dag masła
b5 łyżek płatków owsianych instant
b3 dag posiekanego pora
bżółtko
b1/8 l słodkiej śmietanki
bcukier
bsól
btrochę startej gałki muszkatołowej
bświeżo zmielony pieprz
b10 dag posiekanych: koperku, szczypiorku, natki pietruszki, szczawiu
i ogórecznika

b2 łyżki masła
b20 dag sera
b2 łyżki pokrojonej natki pietruszki
b4 łyżki pokrojonego szczypiorku
bsól, pieprz, gałka muszkatołowa

WYKONANIE
Poddusić na maśle drobno posiekanego
pora, dodać płatki owsiane i całość rozprowadzić gorącym rosołem. Posiekane
zioła włożyć do rosołu, krótko razem zagotować na gładką zupę. Zdjąć garnek
z ognia, odlać trochę zupy do miseczki,
rozmieszać w niej żółtko oraz słodką
śmietankę. Tą mieszaniną podprawić
zupę i trochę ja podgrzać. Już nie gotować. Zupę krem przyprawić do smaku
solą, cukrem, startą gałką muszkatołową
oraz świeżo zmielonym pieprzem.

WYKONANIE
Biały chleb pokroić w kosteczkę i podsmażyć na maśle na chrupko. Dodać
drobno pokrojoną natkę pietruszki
i podgrzewać do chwili aż natka zacznie
pachnieć. Bulion zagotować. Ser pokroić
w kosteczkę. Grzanki z chleba i ser dodać do bulionu, odczekać do momentu,
kiedy grzanki nasiąkną, a ser się stopi,
po czym roztrzepać zupę, aby uzyskała
gładką, kremową konsystencję. Drobno
pokrojony szczypiorek rozdzielić do talerzy, wlać zupę i od razu podawać.

ZUPA SEROWA
ZE SZCZYPIORKIEM
SKŁADNIKI
blitr bulionu mięsnego
b6 kromek białego chleba
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ZDROWAKUCHNIAKATARZYNYKARUS
IANNYMARCINKOWSKIEJZKRAKOWA
WĄTRÓBKA DROBIOWA
Z KURKAMI

KatarzynaKarus(nazdjęciu)
wrazzAnnąMarcinkowską
prowadząblogacookitlean.pl,
promującegozdrowytrybżycia
ikuchnięopartąonaturalne
składniki.Hasło,którejeinspiruje,
to„Eatclean,belean”.Starająsię
jepromowaćprezentując
przepisynawiązującem.in.
dostylużywieniapaleo.Zgodnie
ztymstylemrównieważnajak
smakpotrawyjestjakość
produktów,zktórychzostałaona
przyrządzona.Dlategonaswoim
bloguautorkiinformują
odobrychproduktach,
sprawdzonychdostawcach
atakżeokazjachdouzupełnienia
zapasówzdrowej,naturalnej
żywności.

SKŁADNIKI
b200 g wątróbki drobiowej z wiejskiego kurczaka
b200 g małych kurek
b1 czerwona cebula
b2 ząbki czosnku
błyżka masła klarowanego
b100 ml białego wytrawnego wina
błyżeczka świeżego tymianku
bsól
bpieprz

BIAŁA KIEŁBASA
PIECZONA
W ROZMARYNIE
SKŁADNIKI
b4 laski białej kiełbasy
b100 ml wody
b2 małe czerwone cebule
bgłówka czosnku
bkilka gałązek rozmarynu
bsól
bdojrzały granat
WYKONANIE
Kiełbaski nakłuć delikatnie wkilku miejscach, natrzeć rozmarynem i podsma-

WYKONANIE
Kurki wypłukać, obciąć nóżki i smażyć
z cebulką na połowie masła. Krótko,
ściągnąć z ognia, kiedy cebulka się zeszkli.
Wątróbkę dokładnie umyć, oczyścić z błonek i pokroić na kawałki. Dusić
na drugiej połowie masła ok. 10 minut.
Następnie dodać uduszone wcześniej
cebulkę i kurki.
Dodać sól, pieprz i tymianek i dusić ok.
3 minuty.
Na koniec zalać winem i dusić kilka minut, aż wino odparuje.
żyć na dobrze rozgrzanej patelni (najlepiej grillowej) z dwóch stron. W tym czasie nagrzać piekarnik do 180 stopni.
Do naczynia, w którym będziemy piec,
włożyć kiełbaski, dodać pokrojoną czerwoną cebulę, ząbki czosnku i gałązki rozmarynu.
Posolić,podlaćwodąi wstawićdopiekarnika na ok. 20 minut.
Zapiekać w trybie górnego grilla. Po wyjęciu ułożyć na talerzu i podlać sosem
spod pieczenia. Owoc granatu przekroić
na pół i wypestkować obstukując każdą
z połówek twardym narzędziem. Pestkami posypać kiełbasę tuż przed podaniem.

REKLAMA

014104764

Kuchenny romans
ze Smakami Podhala
czyli jak dać się uwieść regionalnym specjałom

Oto 30 stronicowa opowieść o miłości do jedzenia płynącej
z Tatr, kończąca się happy endem na ołtarzu dobrego smaku.
Polecamy PROLOG wśród aromatów, w tle z kremem z buraków, polewką bryndzową,
kwaśnicą i borowikową. INTRYGĘ z kózką w musie z wędzonych jagód, jagnięcinę
grillowaną, w szpadkach, pulpetach i pierogach, coś na dziko czyli sarninę z runem leśnym
i gicz z jelenia, pstrąga w trzech odsłonach z rydzami, wędzonego i marnowanego
oraz torcik z kaszanki na karmelizowanym jabłku.
A na zakończenie DESER - gruszkę z lodami
muśniętą śliwowicą.

Kronos Media.

Przeczytaj więcej na

www.smakipodhala.eu
Kronos Media.

Projekt współﬁnansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Współﬁnansowanie za pośrednictwem Funduszu Grantowego w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
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SŁODKOŚCI ANNY LOSKI Z KRAKOWA
SŁONECZNE SMOOTHIE
Z ŻÓŁTYCH OWOCÓW

LODY MIĘTOWE Z CZEKOLADĄ
SKŁADNIKI
b3-4 garście świeżych listków mięty
b300 ml śmietany 36 proc.
b100 ml mleka 1,5 proc.
b2 żółtka
b4 płaskie łyżki cukru
bodrobina soku z cytryny
b3-4 łyżki czekoladowych groszków

Jest nauczycielką i na co dzień
pracuje w przedszkolu.
– Bardzo lubię swoją pracę,
ale przecież nie samą pracą
człowiek żyje. Z kuchnią wiąże
się jedno z moich najmilszych
wspomnień z dzieciństwa.
Z rozmarzeniem i nutką
sentymentu wspominam
dziecięce lata, gdy
zafascynowana obserwowałam
obydwie babcie podczas
krzątaniny w kuchni.
Wyjadałam wtedy paluchem
krem z misek, lepiłam pierwsze
nieporadne pierogi i koślawo
ozdabiałam pierniczki...
To chyba wtedy zaczęła się we
mnie rodzić pasja do gotowania
i pieczenia – opowiada.
Oprócz gotowania, uwielbia też
odwiedzać nowe miejsca,
poznawać kulturę – również tę
kulinarną – innych krajów
i fotografować. Jej blog
http://kulinarnerozkosze.blogspot.com/ jest
połączeniem tych trzech pasji.

WYKONANIE
Śmietanę i mleko wymieszać z rozdrobnionymi listkami mięty i cukrem. Całość
podgrzać, mieszając aż cukier się rozpuści. Ściągnąć garnek z ognia. Żółtka
ubić i wlać do ciepłej masy, ciągle ją ubijając. Całość zagotować – ciągle mieszając – aż masa zgęstnieje. Gotową masę
schłodzić i przecedzić przez drobne
sitko. Do zimnej masy dodać sok z cytryny oraz czekoladowe groszki. Masę
włożyć do zamrażarki. Co 30 minut
przez co najmniej 2 godziny energicznie
mieszać masę. Im dokładniej będziemy
ubijać, tym ładniejszą konsystencję będą
miały lody.

żółtego arbuza

SERNIK Z TRUSKAWKAMI
SKŁADNIKI SPÓD
b80 g herbatników
b50 g miękkiego masła

SKŁADNIKI MASA SEROWA
b75 dag serka mascarpone
b3-4 łyżki cukru pudru
b3 łyżki żelatyny
b100 ml gorącej wody

SKŁADNIKI MUS TRUSKAWKOWY
b30 dag truskawek
b2 łyżeczki żelatyny
b75 ml gorącej wody
b1-2 łyżki cukru

b1/2 ananasa
bmango
bsok wyciśnięty z 1 limonki
bskórka otarta z 1 limonki
bgarść świeżych listków mięty
bwoda (opcjonalnie)
bkostki lodu (opcjonalnie)

WYKONANIE
Ananasa i mango obrać ze skórki, a następnie pokroić na mniejsze kawałki.
Miąższ arbuza również pokroić na kawałki. Wszystkie owoce oraz listki mięty
wrzucić do pojemnika i rozdrobnić
blenderem. Na końcu dodać sok oraz
skórkę otartą z limonki i całość dokładnie wymieszać. Jeśli koktajl wyszedł
za gęsty, rozcieńczyć go wodą. Przed podaniem schłodzić lub podać z kostkami
lodu, ale nie jest to konieczne.

DODATKOWO
b70 dag truskawek

WYKONANIE
Herbatniki rozdrobnić blenderem i wymieszać z masłem. Masą wypełnić dno
tortownicy (20 cm). Truskawki przeciąć
na pół i układać płaską stroną wzdłuż
brzegów tortownicy. Wewnątrz układać gdzieniegdzie całe truskawki. Żelatynęrozpuścićw100mlgorącejwody.Serek zmiksować z cukrem. Stopniowo dodać rozpuszczoną żelatynę i zmiksować.
Masę serową przełożyć do tortownicy
ischłodzić.30dagtruskawekrozdrobnić,
dodaćcukierorazrozpuszczonążelatynę,
całość wymieszać. Mus wlać na zastygłą
masę serową i ponownie schłodzić.
Na stężałym serniku układać pozostałe
truskawki przekrojone na połówki.

SAŁATKABARBARYMATYSIK-KARCZZNAWOJOWEJGÓRY

JUSTYNA KALEMBA
Z BRONOWIC POLECA

LETNIA SAŁATKA

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM

SKŁADNIKI

SKŁADNIKI
bsałata
bryż
bpuszka kukurydzy
bpuszka tuńczyka
bśrednia czerwona cebula
bkilka łyżek majonezu
b2 papryki (czerwona i zielona)
bogórek zielony
bsól, pieprz

bsałata lodowa
bcebula
b2-3 pomidory
bogórek zielony
bser feta
b1/2 kostki sera żółtego
b2 duże kulki sera mozzarela
b1 sos sałatowy

Barbara na co dzień zajmuje się
Amelią. – Córka chętnie pomaga
mi w kuchni, zwłaszcza
przy domowych wypiekach.
Świetnie się przy tym bawimy
– mówi Barbara.

SKŁADNIKI
bkilka grubych plastrów z ćwiartki

WYKONANIE
Sałatę myjemy, kruszymy, dodajemy pokrojoną w piórka cebulę. Pomidory i ogórki
kroimywkostkę,dokładamy sery. Przed podaniemmieszamyzsosem
sałatkowym.

WYKONANIE
Sałatę umyć, pokruszyć i wrzucić do dużej miski. Dodać kukurydzę, odsączonego tuńczyka, pokrojone w kostkę paprykę i cebulę oraz ogórka i ugotowany
na sypko ryż. Wymieszać, dodać kilka łyżek majonezu. Doprawić do smaku solą
i pieprzem.
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AGNIESZKA RUDEK Z KRAKOWA
PROPONUJE PYSZNĄ TARTĘ
PYSZNA TARTA Z MALINAMI
SKŁADNIKI CIASTO
b150 g mąki pszennej
b25 g cukru
b125 g schłodzonej margaryny Palma
z Murzynkiem
błyżka wody

Latem w jej domu królują
domowe, lekkie ciasta
z owocami. – Najczęściej piekę
tarty, które uwielbiają moi
bliscy. Podstawę przygotowuję
z ciasta kruchego, wypełniam
ulubionym nadzieniem –
kremem, budyniem,
twarożkiem – i dekoruję
owocami. To dość prosty
wypiek, który zawsze się udaje.
Bazując na tym samym
przepisie, za każdym razem
dodaję inne owoce – maliny,
truskawki, porzeczki czy jagody
i mam zupełnie inne ciasto
do kawy! – mówi.
REKLAMA

NADZIENIE
b350 g tłustego twarogu
b4 łyżki śmietanki kremówki
b3 jajka
b125 g cukru
b500 g świeżych malin lub innych
sezonowych owoców
WYKONANIE
Składniki na ciasto szybko zagnieść,
owinąć folią i włożyć do lodówki na 30

minut. Schłodzone ciasto rozwałkować
i przełożyć do wysmarowanej tłuszczem
foremki na tartę o średnicy ok. 21 cm.
Ciasto nakłuć widelcem i włożyć ponownie do lodówki na ok. 15 minut. Nagrzać piekarnik do 190 stopni. Do foremki z ciastem włożyć kawałek folii
aluminiowej i wsypać fasolki, które obciążą ciasto podczas pieczenia. Wstawić
ciasto do nagrzanego piekarnika. Po 15
minutach usunąć folię i fasolki i piec kolejne 15 minut.
Nadzienie. Utrzeć na gładką masę twaróg ze śmietanką, jajkami i cukrem. Gotowe nadzienie wyłożyć na podpieczony
spód i wstawić tartę do piekarnika. Piec
przez 35 minut w temperaturze 170
stopni. Wystudzone ciasto udekorować
malinami lub innymi owocami sezonowymi.

BARBARA
KULA
ZKRAKOWA
POLECA
Kocha dania łatwe i szybkie
w przygotowaniu,
a jednocześnie wykwintne.
CIELĘCINA W SOSIE WŁASNYM

SKŁADNIKI
b1 kg cielęciny (np. łopatka)
b1/4 kostki masła
bcebula, czosnek, sól
WYKONANIE
Cielęcinę podsmażyć przez ok. 10 minut
na maśle, dodać małą cebulę pokrojoną
w krążki, 2-3 wyciśnięte ząbki czosnku
i sól. Podlać wodą i dusić ok. 1,5 godziny
od czasu do czasu uzupełniając wodę.

014126225

REKLAMA

014135098

Największe
targowisko
w Krakowie
NASZE
NASZ
NA
SZE
SZ
E AT
ATUT
ATUTY
UTY
UT
Y

Y
M
A
Z
S
A
R
P
ZA
Y!!
N A ZAKUP

różnorodność towarów i producentów
ceny na każdą kieszeń
towar zawsze świeży najwyższej
jakości
bezpośredni kontakt ze sprzedawcą
i producentem
POLSKIE EKOLOGICZNE PRODUKTY
zakupy w przyjaznej atmosferze

PLAC W CAŁOŚCI ZADASZONY! HURT I DETAL! ESTETYCZNE PAWILONY!
WJAZD POD HALĘ I BEZPŁATNY PARKING !

Zajrzyj na naszą stronę

www.placimbramowski.pl
lub odwiedź nasz Fanpage

fb.com/PlacImbramowski

tel. 12 415 57 87
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SAŁATKI DAGMARY WODNICKIEJ Z KRAKOWA
SAŁATKA Z BOBEM
SKŁADNIKI
b1 kg bobu
b30 dag kurek
b20 dag boczku wędzonego
b2 garście rukoli
bgarść pestek słonecznika
bpęczek koperku
boliwa z oliwek
bprzyprawy do smaku
WYKONANIE
Bóbugotowaćwmocnoosolonejwodzie.
Po ugotowaniu obrać i przesypać do miski. Kurki podsmażyć na maśle kilka minut, żeby były chrupiące. Po usmażeniu
dodać je do bobu. Na patelni po kurkach
podsmażyć boczek, aż będzie chrupiący.

Dodaćdomiskizbobemikurkami.Patelnię wytrzeć papierowym ręcznikiem
i sprażyć na niej słonecznik. Kiedy się zarumieni, dołożyć do miski z pozostałymi
składnikami. Do tego dodać rukolę i posiekany koperek.
Doprawić do smaku oliwą z oliwek, solą
i pieprzem.

LETNIA SAŁATKA
NA UPALNE DNI
SKŁADNIKI
bgarść rukoli
bgarść roszponki lub dowolny mix

sałat
b25 dkg groszku cukrowego
bszklanka truskawek (można wymie-

nić na maliny)
bkawałek arbuza
bser pleśniowy
bdwie czubate łyżki pestek (może być

– Sezonowe warzywa i owoce są
po ty, by wyczarowywać z nich
pyszne, lekkie potrawy –
przekonuje Dagmara Wodnicka
i proponuje letnie sałatki, które
smakują wyśmienicie.

słonecznik, dynia lub dowolne orzechy)
bczarnuszka
bparmezan

SKŁADNIKI NA SOS
bszklanka truskawek lub malin
b4 łyżki oliwy z oliwek
b2 łyżki octu
błyżeczka cukru
bsól, pieprz do smaku
WYKONANIE
Groszek cukrowy wrzucić maksymalnie
na pięć minut na osolony wrzątek.
Do miski włożyć sałaty, podgotowany
groszek, truskawki, pokrojonego
w kostkę arbuza, kawałki sera pleśniowego. Pestki lub orzechy podprażyć
na patelni i dodać do sałat. Wymieszać.
Składniki na sos zmiksować razem i polać nimi sałatę. Posypać czarnuszką
i wiórkami parmezanu.

DANIA Z OWOCAMI SEZONOWYMI KATARZYNY KUSIOR
I URSZULI OSADZIŃSKIEJ Z MĘTKOWA
LETNI KOKTAJL

bkilka truskawek,
b3 łyżki prażonych, siekanych orze-

SKŁADNIKI
bszklanka truskawek
błyżka migdałów łuskanych
b2 łyżki płatków owsianych
bjogurt naturalny

chów laskowych

WYKONANIE
Wszystko zmiksować i podawać.

Katarzyna Kusior i Urszula
Osadzińska z Mętkowa
prowadzą bloga o tematyce
kulinarnej
wszedobylskie.blogspot.com.
Katarzyna z zawodu jest
prawnikiem, a Urszula
pedagogiem specjalnym.
Prowadzenie bloga to dla nich
świetna zabawa i pretekst
do spotkań.
– Moją największą pasją jest
gotowanie oraz przyjmowanie
gości i ich karmienie – mówi
Katarzyna. A Urszula dodaje:
– Ja staram się jak najlepiej
pokazać na zdjęciu to, co
wcześniej przygotuje Kasia.
Sama też chwytam w ręce
garnki, by gotować, najchętniej
potrawy, które są proste
i szybkie w przygotowaniu.
Największą frajdą podczas
robienia zdjęć jest wymyślanie
ciekawych aranżacji i dekoracji.

WYKONANIE
Sokzpomarańczyzmieszaćzalkoholem,
w naczyniu ułożyć biszkopty i podlać naszą mieszaniną. Serek utrzeć z mlekiem
icukrem.Wyłożyćnabiszkopty.Nawierzchu ułożyć owoce i posypać cukrem pudrem lub wiórkami czekolady. Schłodzić
w lodówce przez minimum 2 godziny,
a najlepiej całą noc.

PROSTA WUZETKA
SKŁADNIKI

OWOCOWE TIRAMISU
SKŁADNIKI
bokoło 15 sztuk biszkoptów
b500 g serka mascarpone
b2-3 łyżki cukru pudru
b100 ml mleka
bokoło 1/2 kg owoców (morele,
truskawki i porzeczki)
b50 ml likieru lub nalewki owocowej
(u mnie domowy rumtopf)
bsok z pomarańczy

WYKONANIE
Biszkopt. Białka jajek ubić na sztywną
pianę, do której dosypać cukier, a następnieżółtkacałyczasubijając.Następniedelikatniepołączyćzprzesianąmąkązkakao
iproszkiemdopieczenia.Przelaćdowyłożonejnaspodzieformydopieczeniaiwłożyćdopiekarnikanagrzanegodo180stopni
naokoło30minut.Poostygnięciubiszkopt
przekroićnadwaplacki.Obanasączyćponczem przygotowanym z przegotowanej
lekko ciepłej wody i alkoholu. Na spodni
placeknałożyćdżemi rozsmarowaćnacałej powierzchni. Ubić wcześniej mocno
schłodzoną śmietanę, dodając cukier puder. Włożyć śmietanę na ciasto, pozostawiającokoło1/5dodekoracji.Przykryćdrugim plackiem. Czekoladę rozpuścić w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej, dodając
olej.Wylaćpolewęnaciasto.Polekkimzastygnięciuczekolady narysowaćnawierzchu za pomocą noża kratkę, wyznaczając
wielkość porcji. Na każdy kwadrat wycisnąć za pomocą rękawa cukierniczego rozetkę ze śmietany. Udekorować truskawkamiiorzechami.

b8 jajek
b1,5 szklanki mąki pszennej
b0,5 szklanki kakao
bszklanka cukru
b2 łyżeczki proszku do pieczenia
b700 ml śmietany kremówki
b3 łyżki cukru pudru
b50 ml alkoholu (u mnie rumtopf)
b200 ml wody
bsłoik dżemu morelowego (najlepszy

domowy)
b2 tabliczki czekolady gorzkiej
b2 łyżki oleju
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Kiszonki z Charsznicy
Producent kiszonej kapusty
i kiszonych ogórków
na rynku od 1985 r.
Jesteśmy otwarci
na współpracę
z odbiorcami regionalnymi
i międzynarodowymi.
http://www.kwaszonkipietrzyk.pl/
kontakt: 608 021 994
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KATARZYNA SKUTA Z KRAKOWA STAWIA NA PRZYPRAWY
SKŁADNIKI
NA SOS BESZAMELOWY
b2 łyżki masła
b2 łyżki mąki
b2 szklanki mleka
bsól, pieprz
bgałka muszkatołowa

– W mojej kuchni jest zawsze
mnóstwo aromatów. Uważam,
że przyprawy mają moc i są
podstawą przy tworzeniu dań
– mówi Katarzyna Skuta
z Krakowa.
MUSAKA
SKŁADNIKI
b2 średnie bakłażany
bcebula
b50 dag mięsa mielonego wołowo-

WYKONANIE
W rondlu podsmażyć posiekaną cebulę,
dodać czosnek, po chwili mięso mielone.
Smażyćmieszając,ażmięsozbrązowieje.
Dodać sok pomidorowy i wino. Przyprawić solą, cynamonem i kminkiem. Dusić pod przykryciem przez ok. 15 min.
W tym czasie bakłażany umyć i pokroić
wzdłuż w plastry. Posolić i odstawić
na ok. 20 min., aż puszczą sok bądź usmażyć na patelni grillowej.
Sosbeszamelowy:masłorozpuścićwrondelku, dodać mąkę, zamieszać. Dolewać
stopniowomleko,intensywniemieszając.
Gotować aż sos zgęstnieje, przyprawić.
Nadnonaczyniażaroodpornegowlaćtro-

wieprzowego
bszklanka soku pomidorowego
b1/2 szklanki czerwonego wina
b2 ząbki czosnku
bmozarella
bcynamon
bkminek
bsól
bolej do smażenia

chęsosu,ułożyćplastrybakłażana,potem
sos i tak do wyczerpania składników.
Na górze powinien znaleźć się bakłażan.
Rozprowadzić na nim resztę sosu beszamelowego, posypać startą mozarellą.
Naczynie przykryć folią aluminiową
i zapiekać w 180 st. przez 25 min. Po tym
czasie ściągnąć folię i zapiekać przez kolejne 7-8 minut, aż ser się zrumieni.

KOKTAJL OWSIANY

ZIELONY KOKTAJL
SKŁADNIKI
bduży kefir
b2 ogórki gruntowe
bgarść szpinaku
bjabłko, gruszka, kiwi
bsałata masłowa, ok. 5-6 liści
bwoda mineralna

WYKONANIE
Wszystkie składniki zmiksować razem.
W celu uzyskania bardziej płynnej konsystencji można dolać wody mineralnej,
według uznania.

SKŁADNIKI
b3 łyżki płatków owsianych
bszklanka mleka
b2 morele
bbrzoskwinia
bbanan

WYKONANIE
Do miksera wspać płatki owsiane, wlać
mleko.Zostawićnaok.15minut,abypłatki
namokły.Wkroićowoce,zmiksować.Wzależnościodupodobańsmakowychmożna
koktajlposłodzić,np.łyżeczkąmiodu.

ANDŻELIKA CHACHLOWSKA Z BRZESKA POLECA
– Dania z sezonowych owoców
i warzyw są pyszne i zdrowe.
Często goszczą w lecie w moim
menu – mówi Andżelika
Chechlowska i zaprasza
na kulinarną ucztę.

rzywa będą miękkie, wyjąć włoszczyznę.
Resztę zaprawić mąką, ugotować i odstawić. Do zupy wlać, mieszając, przegotowane mleko. Doprawić do smaku. Podawać z osobno ugotowanymi ziemniakami.

ZUPA KALAREPKOWA

PIERŚ INDYCZA W WIŚNIACH
SKŁADNIKI
b80 dag piersi z indyka
b80 dag wiśni
b5 łyżek oleju słonecznikowego
bpo 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu i rozmarynu
bcukier
b2 szklanki białego wytrawnego wina
b2 cebule
b2 ząbki czosnku
b2 łyżki siekanej natki pietruszki
bliść laurowy
b1/2 łyżki tymianku,
b10 ziarenek kolendry
bsól, pieprz

SKŁADNIKI
b4 szklanki mleka
b20 dag młodej kalarepki
b20 dag włoszczyzny
b30 g mąki
bsól, cukier
WYKONANIE
Warzywa umyć i oczyścić. Kalarepę zetrzeć na tarce o drobnych oczkach i zalać niedużą ilością wody, dodać włoszczyznę w całości i zagotować. Gdy wa-

WYKONANIE
Cebulę obrać i posiekać. Czosnek obrać,
zmiażdżyć, dodać pozostałe przyprawy i zrobić marynatę z winem. Pierś
z indyka zalać marynatą i odstawić
w chłodne miejsce na 12 godzin. Następnie mięso wyjąć, odsączyć, zwinąć i obwiązać kuchenną nicią. Obrumienić
na oleju. Marynatę przecedzić i gotować
30 minut, by odparować część płynu.
Mięso dusić pod przykryciem z taką ma-

ogórka. Resztę botwinki pokroić, zalać
bulionem warzywnym i zagotować.
Ostudzić, dodać pokrojone 3/4 ogórka,
zmiksować razem z jogurtem. Przyprawić do smaku solą, sokiem z cytryny
i zmiażdżonym czosnkiem. Wstawić
do lodówki na godzinę. Zupę rozlać
do miseczek, udekorować kawałkami
odłożonych buraków, ogórkiem, posiekaną botwinką i szczypiorkiem. Do każdej porcji włożyć cząstkę jajka i posypać
pieprzem. Podawać na chłodno.

rynatą 40 minut. Dodać umyte i wydrylowane wiśnie. Doprawić do smaku cukrem i cynamonem. Dusić dalsze 30 minut. Najlepiej smakuje z ziemniakami.

ZUPA BOTWINKOWA
SKŁADNIKI
b2 pęczki botwinki
b2 jajka ugotowane na twardo
bpęczek szczypiorku
bogórek wężowy
b4 pojemniczki jogurtu naturalnego
b2 ząbki czosnku
b2 szklanki bulionu warzywnego

z kostki
bsól, pieprz i sok z cytryny

WYKONANIE
Botwinkę oczyścić i umyć. Odłożyć 3 buraczki, kilka gałązek botwinki i 1/4
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OLGA TOCHOWICZ Z KRAKOWA POLECA
bzimna woda
SKŁADNIKI NA KREM
bcytryna
blimonka
b2 średnie pomarańcze
b2 żółtka
b40 g cukru
b50 g mąki kukurydzianej lub ziemniaczanej

PIANKA
b2 białka
b120 g cukru
DO DEKORACJI
bmieszane owoce – maliny, borówki,
poziomki itp., listki mięty

Okażdymwyczarowanymprzez
siebiedaniuopowiadazpasją
izaangażowaniem.Bowkuchni
czujesięjakrybawwodzie.
Urozmaicićstaryprzepis,
wymyślićnowy,zmodyfikować
takicojestwrodzinieodpokoleń
–tojejżywioł.Wybraliśmy
oryginalneciastanalato.

WYKONANIE
Masło posiekać drobno z mąką. Szybko
zagnieść,dodając2lub3łyżkiwody.
Ciastoowinąćwfolięischłodzić,żebydało
się wałkować. Następnie rozwałkować,
wyłożyćnimposmarowanąformędotarty
iwłożyćnamin.30mindolodówki.
Rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Ciasto
przykryć krążkiem papieru do pieczenia
iwypełnićsuchąfasolą.Po15minpieczenia, wyjąć, usunąć fasolę i papier,
piec jeszcze 5 min.
W międzyczasie z limonki i pomarańczy
zetrzeć skórkę, wycisnąć sok z cytrusów,
uzupełnić wodą do 300 ml płynu. Mąkę
rozrobić z 80 ml wody. Do soku dodać
starte skórki, zagotować, mieszając cały
czas dodać mąkę, delikatnie podgrzać aż
zgęstnieje i dodać żółtka. Wylać krem
na ciasto.
Ubić białka na sztywno z cukrem i wyłożyć na ciasto.
Piecok.10min–piankamasięzrumienić.
Wyłożyćnatalerz,udekorowaćowocami
i listkami mięty.

CIASTECZKA BANANOWE
Z LAWENDĄ

TARTOLETKI CYTRUSOWE
Z OWOCAMI

SKŁADNIKI

SKŁADNIKI NA KRUCHE CIASTO
b150 g mąki
b75 g masła

b180 g miękkiego masła
b80 g cukru brązowego
bmocno dojrzały banan
bjajko

b160 g mąki (może być pełnoziarni-

sta)
błyżeczka proszku do pieczenia
bszczypta soli
bgarść kwiatków lawendy

WYKONANIE
Masło utrzeć z cukrem na pianę, ubijając dodać jajko i rozgniecionego banana
(na tym etapie ciasto może wyglądać jak
zważone – nie szkodzi). Zmieszać
wszystkie składniki suche – mąkę, proszek, sól i lawendę. Dodać suche składniki do mokrej masy i dobrze wymieszać
– ciasto powinno być dość rzadkie.
Blachę wyłożyć papierem do pieczenia
lub posmarować tłuszczem. Łyżeczką
kłaść małe ciasteczka.
Piec około 10 minut, aż ciasteczka będą
lekko zarumienione.

REKLAMA
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małopolanie gotują

EWA NAWARA Z KRAKOWA – DANIA ZA MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH
SKŁADNIKI
b10 dag masła
b20 dag mąki pszennej
b5 dag drobnego cukru
(lub cukru pudru)
b2-3 łyżki zimnej wody
SKŁADNIKI KREM
b25 dag sera mascarpone
b10 dag czekolady gorzkiej
b1/2 łyżeczki cynamonu

Mówi o sobie: Uwielbiam
gotować i od zawsze było to
moją pasją. Na co dzień zajmuję
się dziećmi, mężem, kuchnią
i fotografią kulinarną. Choć nie
zawsze w tej kolejności – śmieje
się. Gotuje dla swoich bliskich,
bo wie, że w ten sposób może
sprawić im przyjemność.
Nie ukrywa też, że sama jest
łasuchem i uwielbia delektować
się dobrym jedzeniem. – Blog
„obiad za dychę” powstał
na początku 2013 roku, jako
dowód, że można gotować
urozmaicone potrawy, używając
także wyszukanych składników
i jednocześnie nie wydawać
na nie majątku – dodaje.
TARTOLETKI Z KREMEM
CZEKOLADOWYM

DO DEKORACJI
bskórka starta z cytryny
(ekologicznej)
WYKONANIE
Mąkęposiekaćzmasłemicukrem,dodać
wodęiszybkozagnieśćciasto.Uformować
w kulę, zawinąć w folię i schłodzić przez
min. 30 minut w lodówce.
Ciasto podzielić na 4 równe części, rozwałkować na okrągłe placki i wyłożyć
formydotartoletekośrednicy12cm.Ciasto przykryć papierem do pieczenia, obciążyć kaszą/ryżem/kulkami ceramicznymi i piec w temp. 200 stopni C przez 15
minut. Następnie zdjąć papier z obciążeniem i dopiec spody przez ok. 10 minut,
do zezłocenia. Ostudzić.
Ser ogrzać do temperatury pokojowej.
Czekoladęrozpuścićwkąpieliwodnej,delikatnie przestudzić. Powoli, po łyżce dodawać ser, energicznie mieszając (łyżką),
ażkremstaniesięgładki.Dodaćcynamon,
wymieszać. Spody do tart wypełnić kremem, udekorować skórką cytrynową.
Przed podaniem schłodzić, aby krem
nieco stężał.

WYKONANIE
Szalotkę posiekać w drobną kostkę,
czosnek przecisnąć przez praskę. Na głębokiej patelni rozgrzać oliwę i zeszklić
posiekane składniki. Dodać ryż i cały
czas mieszając podsmażać do momentu
aż ryż stanie się szklisty (ok. 2-3 minuty).
Wlać wino i mieszać aż cały alkohol wyparuje.
Do risotto dolewać po chochelce bulionu i gotować mieszając do czasu
wchłonięcia płynu przez ryż.
Czynności powtarzać aż skończy nam
się bulion. Ok. 5 minut przed końcem
gotowania dodać szafran. Risotto powinno się gotować ok. 15-17 minut. Ryż
nie może być rozgotowany, bo powstanie nam kleik zamiast apetycznego
obiadu.
Potrawę zdjąć z ognia, dodać masło
i starty ser, dokładnie wymieszać. Jeśli
trzeba, doprawić solą i pieprzem (u
mnie nie było takiej potrzeby). Podawać od razu.

BISZKOPT
Z JABŁKAMI

SKŁADNIKI
b5 jajek
bszklanka mąki pszennej
b3/4 szklanki cukru
b3 kwaskowate jabłka

WYKONANIE
Jabłka umyć, obrać, pokroić na cienkie
plasterki.
Białka ubić na sztywną pianę, pod koniec ubijania stopniowo dodając cukier
i nadal ubijać aż masa będzie sztywna
i błyszcząca. Dodać żółtka, ponownie
ubić. Mąkę przesiać i delikatnie wmieszać do ciasta.
Gotową masę przelać do tortownicy
(spód tortownicy wyłożyć papierem
do pieczenia), na wierzchu delikatnie
ułożyć plasterki jabłek. Piec przez 35-45
minut w temp. 180 stopni.
Ciasto rewelacyjnie smakuje jeszcze
lekko ciepłe.

RISOTTO Z SZAFRANEM
I SEREM GRANA PADANO
SKŁADNIKI
b40 dag ryżu arborio
b800 ml bulionu warzywnego
b50 g sera grana padano
b2 małe szalotki (lub mała cebula)
bząbek czosnku
b2 łyżki oliwy z oliwek
b1/2 szklanki białego wina (można
pominąć, ale risotto nie będzie wtedy
aż tak smaczne)
błyżka masła
bszczypta szafranu (ok. 0,2 g)

AGNIESZKA I ARTUR CICHY Z BRZESKA PROPONUJĄ
MARYNOWANY AGREST

KISZONE BOROWIKI

SKŁADNIKI
bagrest
bocet
bcukier
bziarenka kardamonu

SKŁADNIKI
b1 kg borowików
bcebula
bsól

WYKONANIE
Dojrzały, dorodny agrest oczyścić z szypułek, wsypać do słoików i zalać zalewą,
którą przygotowuje się następująco:
na 1/2 litra wody wlać szklankę mocnego
octu, dodać 40 dag cukru i ziarenka kardamonu. Zagotować, przecedzić i zalewać słoiki. Szczelnie zamknąć i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Trzeba uważać, żeby grzyby były stale
przykryte sokiem. Jeśli jest go za mało dolać zagotowanej, przestudzonej wody
z solą.

WYKONANIE
Ładne i zdrowe grzyby wypłukać i odciąć
ogonki. Ułożyć w kamiennym słoju czapeczkami do góry, posypując solą oraz
drobno pokrojoną cebulą. Gdy naczynie
się wypełni, docisnąć grzyby drewnianym denkiem i obciążyć kamieniem. Postawić w chłodnym miejscu. Po kilku
dniach wymyć denko i kamień, przycisnąć grzyby silniej i wynieść do piwnicy.
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MAREK BUKSA, SZEF KUCHNI
RESTAURACJI UZIYADA POLECA
BAKŁAŻANYGRILLOWANE
ZPASTĄORZECHOWĄ
NAPOMIDORACH
SKŁADNIKI
b2-3 bakłażany
b150 g orzechów włoskich
b150 g sera rokpol
b5-6 ząbków czosnku
b2 małe pęczki naci pietruszki
b2 cytryny
bsól, pieprz
bolej do smażenia
WYKONANIE

MarekBuksaod23latpracuje
wgastronomii.Zanimobjął
stanowiskoszefakuchniRestauracjiiKawiarniUZIYADAnazamku
wPrzegorzałach,pracowałm.in.
w „Hawełce”orazrestauracji
„Sejmowej”wWarszawie.Jego
daniazachwycąwszystkich!
UDZIECJAGNIĘCYZ SALSĄ
POMIDOROWĄ
SKŁADNIKI
b80 dag mięsa z udźca jagnięcego
b2 cytryny
bmielona kolendra
bsól
bpieprz
b3 jajka
bmąka
bbułka tarta
SKŁADNIKISALSAPOMIDOROWA
b2 pomidory
bcytryna
boliwa z oliwek
bkolendra świeża
bsól, pieprz
bczosnek (mały ząbek)

Bakłażanyumyć,pokroićwzdłużwplastry
ogrubości2cm.Delikatnienasolić,odstawićnaokoło10-15minut,żebypozbyłysię
goryczy. Następnie opłukać, osuszyć i ponownie przyprawić solą i pieprzem. Smażyć na oleju (najlepiej na patelni grillowej
z małą ilością tłuszczu). Po usmażeniu
układać na ręczniku papierowym w celu
usunięcianadmiarutłuszczu.
Orzechy zmielić razem z serem, dodać
czosnekstartynadrobnejtarcelubwyciągnięty z praski, dodać siekaną pietruszkę.
Doprawić do smaku solą i pieprzem. Tak
przygotowanąpastąsmarowaćbakłażany
izwijaćwrulon,układaćnażaroodpornym
naczyniu.Przedpodaniemzapiecwpiekarnikuipodaćnagrillowanychplastrachzpomidorów.

Salsa. Pomidory bez skóry pokroić
wdrobnąkostkę,wycisnąćczosnekpraską,
wmieszaćzoliwąisokiemzcytryny.Dodać
posiekaną kolendrę, doprawić solą i pieprzemdosmaku.
Danie.Mięsooczyścićzbłonitłuszczu,pokroić na plastry, rozbić tłuczkiem. Doprawićsolą,pieprzemikolendrą,następnieobficieskropićsokiemzcytryny.Takprzyprawione kotlety panierować w mące, jajku
ibułcetartej.Smażyćwrozgrzanejmargarynie.Pousmażeniumięsopolewaćwcześniejprzygotowanąsalsąpomidorowąipodawaćzcząstkącytryny.

– Sery z czubrycą, czosnkiem niedźwiedzim, ko
śniadanie w upalne dni – mówi MAGDALENA K
Serowarni Magdalenka, wielbicielka mleka, św
w rozmowie z Magdaleną Domańską-Smoleń
– Widzę tu u Pani w serowarni twarożki z przeróżnymi ziołami.
Czubryca, czosnek niedźwiedzi,
kozieradka... Dobre to jest?
– Pyszne. Czubryca, zioło z Bułgarii,
idealnie pasuje do białego sera.
Czosnek niedźwiedzi też. Serek
z tym ziołem tak posmakował jurorom, że zajął trzecie miejsce w czasie
miechowskiego półfinału Małopolskiego Festiwalu Smaku! Natomiast
kozieradka znana była już w starożytności. Słynny papirus Ebersa
podaje przepis na wykorzystanie
oleju z jej nasion do pielęgnacji ciała.
Dziś wiemy, że roślina ta działa
osłaniająco i przeciwzapalnie
na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
– Miesza Pani również sery z bardziej znanymi ziołami?
– Oczywiście. Świeża bazylia, mięta
czy pokrzywa z twarogiem nie dość,
że wyśmienicie smakują, to jeszcze
są bardzo zdrowe!
– A sery też robi Pani sama?
– Sama.

SAŁATKAZFASOLĄ
SZPARAGOWĄ,POMIDORKAMI
CHERRYIMOZZARELLĄ
SKŁADNIKI
b100 g fasoli szparagowej zielonej
b100 g pomidorków cherry
b70 g mini mozzarelli
bkilka listków świeżej bazylii
b3 łyżki oliwy z oliwek
bcukier, sól
bsól morska, świeżo mielony pieprz
WYKONANIE

WYKONANIE

Im BLIŻEJ ty

Oczyszczoną i umytą fasolę gotować „al
dente”wwodziezsoląicukrem.
Pomidorkikroićnapołówkiimieszaćzkulkamimozzarelliorazsiekanąświeżąbazylią. Na rozgrzaną patelnię z oliwą wrzucać
fasolę i podsmażyć 2-3 minuty. Wykładać
nagłębokitalerzsałatkowy.Obokfasolidodać wymieszane pomidory z mozzarellą
i bazylią. Całość oprószyć solą morską
iświeżomielonympieprzem.

12 | 26 lipca 2014 | Polska Gazeta Krakowska |

– Trudno zrobić ser?
– I tak, i nie. Teoretycznie potrzebne
jest świeże mleko, takie prosto
od krowy i podpuszczka. Do tego
czas i cierpliwość. Do mleka dodajemy podpuszczkę, podgrzewamy,
skrzep przelewamy na gazę, odcedzamy i gotowe. Ale w praktyce...
– ...czasami nie wychodzi?
– Nie wychodzi. Ja, zanim doszłam
do wprawy, pół roku próbowałam.
Niby teorię znałam, bo często podpatrywałam swoich rodziców, którzy
od zawsze robili sery, ale z praktyką
było gorzej. Bo zrobienie dobrego
sera zależy od wielu czynników.
O smaku sera decyduje m.in. kultura
bakteryjna miejsca, w którym powstaje, jak i kultura bakteryjna samego
serowara!
– W końcu doszła Pani do perfekcji
i postanowiła taki świeży ser
sprzedawać!
– Nie tak od razu. Najpierw to
od sera chciałam uciec! Pod Krynicą
od lat moi rodzice prowadzili i pro-

Magdalena Krężołek-Ryszka wyczarowuje z mlek

wadzą produkcję sera. Przejadło mi
się. Tak więc skończyłam w Krakowie Zdrowie Publiczne w Collegium
Medicum UJ i zajęłam się... odchudzaniem ludzi!
– Sery jednak Panią dopadły.
– Przez przypadek trafiłam na ogłoszenie o sprzedaży starej rozlewni
mleka w Chobędzy na zachód
od Miechowa. Pomyślałam, że warto
spróbować, bo ludzie coraz częściej
chcą zjeść smacznie i zdrowo.

Teoretycznie zrobienie białego sera nie jest
trudne. W praktyce różnie z tym jest. Smak
twarogu zależy bowiem od wielu czynników

małopolanie gotują

ym lepiej

KONRAD RACIBORSKI, SZEF KUCHNI
RESTAURACJI RUBINSTEIN POLECA
GICZJAGNIĘCA

– Często kupują?
– Często, bo pamiętajmy, że taki
biały ser jest dobry tydzień, góra
7 dni. Potem się psuje. A np. mleko
należy zagotować, o czym nie wszyscy pamiętają! Zdarzały mi się historie, że ktoś przyszedł i się skarżył, że
mleko mu się zepsuło! Tłumaczyłam
wtedy, że to nie jest mleko w kartonie, które może stać kilka miesięcy
i nic się z nim nie będzie działo.
– Natomiast produkowane przez
Panią sery dojrzewające mogą
stać...
–...im dłużej tym lepiej. Smakują
wybornie. Ser dojrzewający kozi zdobył w roku 2011 Grand Prix na Małopolskim Festiwalu Smaku.
– To już druga nagroda...
– Była jeszcze jedna. Za ser
serwatkowy z żurawiną.

FOT. ANNA KACZMARZ

– Idzie Pani jak burza. Trzy lata
prowadzi Pani serowarnię i co roku
zdobywa Pani nagrody!
– A dlaczego nie promować tego,
co dobre, lokalne? Na całym świecie
odchodzi się od kupowania produktów, które nie zostały wytworzone
nieopodal nas. Wiadomo – im coś
świeższe – tym lepsze.
– Dlatego warto wspierać lokalnych
rolników i producentów.
– Idąc na targ, można pogrymasić,
powybierać, skosztować, porozmawiać ze sprzedawcą.

ZDJĘCIA WOJCIECH MATUSIK

kozieradką czy tymiankiem to idealne
A KRĘŻOŁEK-RYSZKA, właścicielka
świeżych ziół i lokalnych produktów,

KonradRaciborskiszefujekuchni
wrestauracjiRubinstein(Kraków,
ul.Szeroka12),którawtymroku
zwyciężyławkategorii„magiczne
miejsce2014”w9.edycji„Akcji
RekomendacjiKrakowskich
Restauracji”.Szefkuchnikorzysta
tylkozesprawdzonychlokalnych
produktów.

Gicz obsmażyćna oliwie, obsypaćwarzywami duszonymi na maśle. Dodać przyprawy, zioła i wywary, dusić ok. 2 godzin.
Brokuła,marchewikalafiorazblanszować.
Pouduszeniuzredukowaćsos,dodaćgorczycę.Giczpolaćsosemiudekorować.

FOIEGRASNACHLEBIE
BANANOWYMWSOSIEPORTO
SKŁADNIKI
b12 dag foie gras
b10 dag cukru kryształu
b40 ml porto czerwonego
b3 sztuki winogrona białego
b40 ml porto białego
bsól, pieprz
bmięta, truskawka do dekoracji
bmasło

ROLADKAZDORSZAICUKINII
ZGRZYBAMIISNOPKIEM
ZFASOLKISZPARAGOWEJ

SKŁADNIKIPIECZYWOBANANOWE
b60 dag cukru
b40 dag masła
b50 dag mąki
b7 g sody
b10 g drożdży w proszku
b12 jajek
b40 dag bananów
boliwa z oliwek

SKŁADNIKI
b16 dag dorsza
b5 dag cukinii
b5 dag borowików
b5 dag kurek
b10 dag żółtej fasolki
b50 g szynki parmeńskiej
b50 g pomidorów koktajlowych
b30 ml białego wytrawnego wina
blimonka
bbazylia
bolej
bwywar z jarzyn

mleka same pyszności

– I tak sprzedaje Pani dziś 1000 kg
miesięcznie!
– Jeżeli by porównywać to z ilością
serów produkowanych przez zakłady, to jest to naprawdę niewiele. Ale
ja nie stawiam na ilość. Wie Pani co
mnie zaskoczyło na początku? Że
po moje sery przychodzili głównie
ludzi starsi. Tacy, którzy pamiętali
jeszcze smak prawdziwego sera. Bo
twarogu, który będzie smakował jak
dawniej na wsi, nie da się zrobić
masowo.
– A młodzi też polubili ten ser?
– Pewnie, przychodzą do „Magdalenki” nie tylko po ser, ale i po masło
czy mleko. Bo sprzedajemy też świeże, takie co ma 4,2 proc. tłuszczu.

– Wyedukuje Pani społeczeństwo
od małego.
– A dlaczego nie? Jako społeczeństwo zawsze jedliśmy dobrze, potem
zachłysnęliśmy się półproduktami
i na zdrowie to nam nie wyszło. Pora
wrócić do domowego, zdrowego
jedzenia.

kości
b20 g masła
b20 ml oliwy
bróżyczka brokuła
bmłoda marchewka
bróżyczka kalafiora
b15 dag puree ziemniaczanego
b10 g gorczycy
WYKONANIE

– U Pani można grymasić?
– Jak najbardziej!
– Organizuje Pani również warsztaty serowarskie. Dużo jest chętnych,
by nauczyć się robić ser?
– Coraz więcej. W czasie takich warsztatów można nauczyć się robić
kilka rodzajów sera w warunkach
domowych. Robimy również warsztaty dla dzieci. Maluchy mogą
zobaczyć między innymi jak powstają masło i oscypki, robią deser serowy, ale przede wszystkim dobrze się
bawią.

SKŁADNIKI
bgicz jagnięca, ok. pół kilograma
bgałązka świeżego rozmarynu
bszałwia
bcebula, ząbek czosnku
bmarchewka
bseler
bsól, pieprz
b200 ml wywaru jarzynowego
b200 ml wywaru jagnięcego na bazie

WYKONANIE

WYKONANIE

Pieczywo.Utrzećmasłozcukrem,następniemasępołączyćzpozostałymiskładnikami. Włożyć do formy ipiec przez ok. 40
minut w piekarniku rozgrzanym do 140
stopni.Porcjowaćkanapkiogrubości1cm
igrillowaćzobydwustron.Ułożyćnatalerzu.Foiegras.Narozgrzanąpatelniępołożyćwątrobęiobsmażyćzobydwustron.Doprawić solą i pieprzem. Następnie włożyć
dopiecarozgrzanegodo185stopninaok.45minut.Winogronoobraćzeskórki,zalać
porto i marynować. Podgrzać na patelni,
zredukować płyn i zagęścić masłem. Foie
grasułożyćnapieczywie,polaćsosem,udekorować.

Rybęoskórować,wyciągnąćościimarynowaćwcytrynieibazylii.Zawinąćwplastry
cukinii,obsmażyćiipiecwpiekarnikunagrzanymdo180stopni5-6minut.Naoleju
usmażyć grzyby, podlać białym winem
izdredukowaćsos.Całośćzalaćwywarem
z jarzyn, dodać tymianek, sól i pomidory.
Roladki polać sosem, podawać zblanszowaną fasolką szparagową, zawiniętą
wszynkęparmeńskąizapieczonąwpiecu.
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SMAKI BIAŁCZAŃSKIE

FOT. RENATA BURDYL

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń
w Białce” powstało w 2011 r.
Zrzesza 22 kobiety i 20 członków
honorowych – mężów wspierających członkinie. Każda z pań
robi co umie najlepiej – rękodzieło artystyczne, pyszne
smakołyki według starych,
rodzinnych receptur,
a utworzona w 2012 r. „Zobielsko
Gromada” śpiewa, gra i tańczy,
by ocalić od zapomnienia folklor
regionu. Gospodynie występują
w regionalnych strojach
babiogórskich, śpiewając
regionalne pieśni ludowe
i prezentując różne obrzędy.
Ostatnio część Pań bierze udział
w kursie komputerowym,
dofinansowanym z funduszy
tzw. Kapitału Ludzkiego.
PULPECIKI Z OREGANO
SKŁADNIKI
b30 dag mięsa wołowego
b30 dag mięsa wieprzowego
bjajko
bzielone pędy cebuli
bposiekane listki świeżego oregano
(ilość według uznania, ale nie za dużo,
gdyż są bardzo aromatyczne)
błyżka przecieru pomidorowego
bkmin rzymski
bbulion
btłuszcz do smażenia
bśmietana
bsól, pieprz

ROLADA DROBIOWA W CIEŚCIE
FRANCUSKIM
SKŁADNIKI
b1 szt. podwójnego fileta z kurczaka
b5 dag brokuła
b5 dag marchewki juniorki
b10 dag sera żółtego
bopakowanie sera mozarella
bopakowanie ciasta francuskiego

WYKONANIE
Po 30 dkg mięsa wołowego i wieprzowego zemleć, dodać jajko, zielone pędy
cebulki, posiekane listki świeżego
oregano (nie przesadzić, ma mocny aromat, kto lubi, może dać sporą garść), sól,
pieprz, łyżkę przecieru pomidorowego,
kmin rzymski. Wyrobić masę i zwilżonymi rękami zrobić małe kuleczki. Obsmażyć na rumiano, przełożyć do rondla i podlać bulionem, dorzucić pokrojoną cebulę i gałązki oregano, dusić ok.
15 minut, można podprawić śmietanką.
Podawać z kaszą jęczmienną i wyrazistą
surówką (na zdjęciu surówka z białej kapusty z buraczkami).

WYKONANIE
Filet z kurczaka umyć, rozbić tłuczkiem,
naśrodkuułożyćróżyczkibrokułaugotowaneiostudzone,ugotowaną,ostudzoną
marchewkę,plastrymozarelliiposypaćstartymserem.Całośćzwinąćizawinąćwfolię
aluminiową.Piecwpiekarnikuok.40min.
Lekkoostudzić,zawinąćdekoracyjniewpaskiciastafrancuskiegoizapiecok.15minut
dozrumienieniaw240stopniach.

NALEWKA Z MALIN
PORANNA ROSA
SKŁADNIKI
b2 kg malin
b2 l wody
b1 kg cukru
b1 l spirytusu
WYKONANIE
Maliny obrać, opłukać, wysuszyć. 2 litry
wody zagotować z cukrem, przestudzić.
Wlać do malin, dodać spirytus. Trzymać
dwa tygodnie w szczelnie zamkniętym
słoju,wciemnymmiejscu.Potygodniupotrząsnąć słojem. Po dwóch tygodniach
przecedzić i rozlać do butelek, zamknąć.
Najlepiej zapomnieć o nalewce przez 6
miesięcy, trzymając ją w zaciemnionym
miejscu.Zasadajesttaka,żeimdłużejstoi,
tym jest lepsza w smaku. Maliny można
zużyćjakododatekdoherbaty.

KAPUSTA WŁOSKA
FASZEROWANA
SKŁADNIKI
bkapusta włoska
b80 dkg łopatki wieprzowej
b2 szt. czerstwej bułki
bszklanka mleka do namoczenia
b2 jajka
bcebula
bsmalec
bkostka rosołowa

WYKONANIE
Kapustę umyć, wyciąć głąba, sparzyć we
wrzącej wodzie. Bułki namoczyć
w mleku, cebulę drobno pokroić
w kostkę, przesmażyć, połączyć ze zmielonym mięsem z bułką, dodać jajka, doprawić solą, pieprzem, ewentualnie
wegetą. Liście kapusty ułożyć w kształt
prostokąta nałożyć farsz, zwinąć roladę,
związać sznurkiem. Dusić w wywarze
z kostką rosołową ok. 1,5 godziny. Podawać z sosem (np. pomidorowym).
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ANNA ZOŃ Z KRAKOWA PROPONUJE
KOKTAJL BANANOWO-CYTRYNOWY

WYKONANIE
Umyte,nieobraneogórkizetrzećnatarce
o dużych oczkach, posolić i odstawić na kilka minut, by puściły sok. Do jogurtu typu greckiego wycisnąć czosnek,
dodać odciśnięte z wody ogórki oraz sól
i pieprz do smaku.

SKŁADNIKI
b2 banany
b3 jogurty typu greckiego z Piątnicy
bkefir 2 proc. z Piątnicy
bsok z jednej cytryny
b3 łyżki cukru

SOS KOPERKOWY
– ŚWIETNIE SMAKUJE
W TOWARZYSTWIE RYB

WYKONANIE
Umyte, obrane banany zmiksować z sokiem z cytryny i cukrem, a następnie połączyć ze schłodzonym jogurtem typu
greckiego i kefirem. Udekorować np. listkami mięty lub plasterkiem limonki.

SKŁADNIKI
bjogurt typu greckiego z Piątnicy
bkoper
bsól, pieprz
błyżeczka soku z cytryny

Z urodzenia Kaszubka, od wielu
lat mieszka w Krakowie.
Ekonomistka, zakochana
w kuchni galicyjskiej. Lubi
eksperymentować w kuchni
i mieszać przepisy z różnych
regionów Polski i świata.

WYKONANIE
Koper wypłukać, osuszyć i posiekać. Dodać do jogurtu typu greckiego i doprawić
sokiem z cytryny, solą oraz pieprzem.

TZATZIKI – IDEALNY DODATEK
DO ŚWIEŻYCH WARZYW

POŻYWNY CHŁODNIK
SKŁADNIKI
b3 ogórki gruntowe
bpęczek rzodkiewek
b1/2 pęczka szczypiorku
bsól, pieprz do smaku
b5 jogurtów typu greckiego

z Piątnicy
bnatka pietruszki do dekoracji

SKŁADNIKI
b2 ogórki gruntowe (odciśnięte
z wody)
b3 ząbki czosnku
bsól, pieprz do smaku
bjogurt typu greckiego z Piątnicy

REKLAMA
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WYKONANIE
Ogórkiirzodkiewkępokroić,szczypiorek
posiekać. Całość wymieszać z jogurtem
typu greckiego. Doprawić do smaku solą
i pieprzem.
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PYSZNOŚCI Z GŁOGOCZOWA
Panie ze Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich
w Głogoczowie (gmina
Myślenice) zawsze chętnie
wspierają lokalne organizacje
i instytucje, pomagając
przy organizacji różnych imprez.
Trzy tygodnie temu miały
wyjątkową okazję przygotować
polski poczęstunek
na „smakowaniu kuchni świata”
w trakcie Międzynarodowych
Małopolskich Spotkań
z Folklorem (International Folk
Meetings, Małopolska), które
odbyły się w Myślenicach.
Na zdjęciu panie ze
stowarzyszenia z zespołem
folklorystycznym z Bułgarii.
SAŁATKA Z MOZZARELLĄ
I PAPRYKĄ
KRYSTYNY MURZYN
SKŁADNIKI
b2 kule mozzarelli
bczerwona papryka
bzielona papryka
bżółta papryka,
bocet winny (2 łyżki)
bsos tabasco
bsól, pieprz
boliwa z oliwek
bgałązki bazylii

ZUPA KREM Z BROKUŁÓW
KRYSTYNY SIKORY
SKŁADNIKI
bbrokuł
b2 ząbki czosnku
bmała cebula
bwywar mięsny lub jarzynowy około
1 1/2 litra
b2 łyżki gęstej śmietany
błyżka masła
WYKONANIE
Cebulę i czosnek drobno pokroić, przesmażyć na maśle. Całość zalać wywarem
i wrzucić pokrojony brokuł – pogotować,
doprawić solą i pieprzem do smaku.
Wszystko razem zmiksować. Podawać
z groszkiem ptysiowym lub jak kto woli
– z makaronem czy zacierką. Na wierzchu zrobić kleksa ze śmietany.

PASZTECIKI FESTIWALOWE
MARII BURACZEK

WYKONANIE
Mozzarellę pokroić w plasterki i ułożyć
na talerzu. Papryki umyć, pokroić na cieniutkie paseczki i ułożyć na serze. Bazylię umyć i osuszyć.
Oberwać listki. Plasterki mozzarelli z papryką posypać solą, pieprzem i zielonymi listkami bazylii.
Zalewa: odrobinę soli, pieprzu oraz 7
kropel sosu tabasco zmieszać z dwoma
łyżkami octu winnego. Połączyć z czterema łyżkami oliwy i wymieszać.
Ser z papryką polać sosem, udekorować
listkami bazylii.

SKŁADNIKI CIASTO
b4 szklanki mąki tortowej
b25 dag masła
bduży kubek śmietany
b4 dag drożdży
błyżeczka soli
błyżeczka gałki muszkatołowej
SKŁADNIKI FARSZ 1
b1,5 kg mięsa wołowo-wieprzowego
bwegeta
bsól
bulubione zioła, np. majeranek

SAŁATKA RYŻOWA
Z KURCZAKIEM
KRYSTYNY MURZYN

SKŁADNIKI FARSZ 2
bgrzyby leśne suszone
bkapusta kiszona
bpieprz, sól

SKŁADNIKI
b2 woreczki ryżu,
bpuszka kukurydzy,
bpuszka czerwonej fasoli,
b1/2 puszki groszku zielonego,
bcytryna,
bsól, pieprz,
b10 dkg wędzonego kurczaka,
boliwa lub majonez

WYKONANIE
Z podanych składników zagnieść ciasto.
Wykonanie farszu 1. – mięso ugotować,
zemleć i przyprawić do smaku. Wykonanie farszu 2. – grzyby ugotować i posiekać drobno. Kapustę kiszoną posiekać
i ugotować. Połączyć kapustę z grzybami. Przyprawić do smaku.
Przygotowane ciasto rozwałkować na
prostokąt. Farsz ułożyć w kształcie walca
przy brzegu ciasta. Całość zawinąć.
Przygotowany wałeczek pokroić na małe
paszteciki. Ciastka posmarować rozbełtanym jajkiem i posypać kminkiem lub
czarnuszką. Piec w temperaturze ok. 180
stopni przez ok. 15-20 minut, aż pięknie
zbrązowieją.

WYKONANIE
Ryż ugotować w osolonej wodzie. Fasolę,
kukurydzę i groszek osączyć. Kurczaka
pokroić w kostkę. Wszystkie składniki
połączyć.
Polać sokiem z cytryny. Posolić i dodać
pieprzu. Połączyć składniki oliwą lub
majonezem.

SAŁATKA Z BROKUŁÓW
KRYSTYNY SIKORY
SKŁADNIKI
b1 brokuł (większy)
b1/2 puszki kukurydzy
b100g makaronu kokardki
b2 jajka

WYKONANIE
Brokuł ugotować. Po ugotowaniu przelać zimna wodą. Makaron ugotować al
dente. Do makaronu dodać brokuł, ugotowane jajka, kukurydzę, sól, pieprz. Zalać sosem jogurtowym.

SKŁADNIKI SOS
bmały kubeczek jogurtu
błyżka majonezu
b2 ząbki czosnku(zgniecione)
bpieprz
bsól
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AGRO-CENTRUM
CHARSZNICA
Klub Planeta Charsznica
Potrzebujecie świeżych warzyw?
Jesteśmy grupą producentów
specjalizującą się w produkcji:
kapusty białej
kapusty czerwonej
kapusty pekińskiej
selera buraka czerwonego pietruszki

Hotel  Restauracja
 Basen  Sauna
w cenie pobytu: basen kryty i zewnętrzny,
sauna ﬁńska i mokra, jacuzzi, kort
tenisowy, siatkówka plażowa, plac zabaw,
ping-pong, bilard, rowery

Basen + plac zabaw w cenie 5
dorosli - 10

zł dla dzieci i młodzieży,

zł, w okresie 27.06 - 30.09.2014

NOWOŚĆ!!!! - PRALNIA
- 10 ZŁ/KG (PRANIE + MAGLOWANIE), 6 ZŁ MAGLOWANIE

MIECHÓW - CHARSZNICA, ul. Żarnowiecka 45A
tel. 41 383 68 27, mobile: 601 066 566

www.a-cc.pl | tel. 41 383-60-11 | +48 604-314-100

www.klub-planeta.pl
klubplaneta.ks@gmail.com
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Przygotuj je sam!

SodaStream
to innowacyjny ekspres
do napojów gazowanych,

 
   
   
   
prosto i szybko.
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WYPIEKI MAGDALENY I STANISŁAWA ROMKÓW Z KRAKOWA
SKŁADNIKI NA KREM
b20 g mąki pszennej
b60 g mąki ziemniaczanej
b10 dag cukru
b300 g śmietanki 36 proc.
b300 g mleka
b40 g masła
b6 żółtek
b2 i 1/2 łyżeczki esencji waniliowej
DEKORACJA
bczerwone owoce – truskawki, maliny, czerwona porzeczka, agrest

Ona oaza spokoju. On
żywiołowy i spontaniczny.
Swoje pasje do gotowania,
pieczenia i fotografowania
przenieśli na bloga
www.KuchenneWariacje.pl

WYKONANIE
Spód tarty. Do robota wrzucić najpierw
składniki suche, potem jajko, śmietanę
i maliny. Na końcu dodać masło i jeszcze
chwilę wyrabiać ciasto. Gotowe ciasto zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę.Schłodzoneciastorozwałkować,następnie wyłożyćnim formę do tarty i włożyć do piekarnika nagrzanego do 200

TARTA Z KREMEM
WANILIOWYM I CZERWONYMI
OWOCAMI

stopni.Piecok.15-20minutdozrumienienia tarty. Kremwaniliowy.Utrzeć żółtka
zcukrem. Następnie do żółtek dodać obie
mąki oraz esencję waniliową i ucierać
najednolitąmasę.Kiedymasajestgotowa,
do osobnego garnka wlać śmietankę
i mleko, zagotować. Po zagotowaniu wlewać po trochu do jajecznej masy i wymieszać.Pozmieszaniupostawićcałośćnamałymgazie,całyczasmieszając,abywyszedł
gęsty krem o konsystencji budyniu.
Ściagnąć z gazu i dodać zimne masło jednocześniemieszając.Gotowykremprzełożyćnatartęiudekorowaćowocami.

TARTA Z CZARNYMI MALINAMI
SKŁADNIKI NA CIASTO

b25 dag mąki pszennej
b10 dag masła
b80 g cukru pudru
bjajko
błyżka śmietany
bkilka czarnych malin do koloru

SKŁADNIKI NA MASĘ

b2 serki homogenizowane waniliowe
b80 g cukru pudru
b200 g śmietany 30 proc.
b200 ml gorącej wody
b2 łyżki żelatyny

SKŁADNIKI NA CIASTO

b25 dag mąki pszennej
b10 dag masła
b80 g cukru pudru
bjajko
błyżka śmietany
bkilka czerwonych malin do koloru

DEKORACJA

b25 dag malin
bcukier puder

WYKONANIE
Ciasto. Do robota włożyć mąkę, cukier,
jajko, śmietanę i wymieszać. Następnie
dorzucić maliny – ilość malin zależy
odtego,jakikolorciastachcemyosiągnąć.
Nakońcudodaćmasłoiwyrobić.Gotowe
ciastozawinąćwfolięiwłożyćdolodówki
na godzinę. Potem ciasto rozwałkować
i wyłożyć nim formę do tarty. Piec
wtemeraturze200stopni,dozarumienienia (15-20 min).
Masa.Serkizmiksowaćzcukrempudrem,
dodać śmietanę i dalej miksować. Na koniec dodać żelatynę rozpuszczoną w wodzieiwystudzoną,połaczyćzpozostałymi
składnikami.
Gotową masę przełożyć na tartę i włożyć do lodówki, aby masa lekko stężała –
na tyle, żeby nie topiły się w niej maliny,
atylkosięzniąpołączyły.Gdymasaosiągnie odpowiednią konsystencję, dekorujemytartęmalinamiizostawiamyjeszcze
chwilęwlodówce,abystężałacałkowicie
i połączyła się z malinami.

KATARZYNA DĘBIŃSKA-ŁATAK Z KRAKOWA PROPONUJE
bsól i pieprz do smaku
btymianek

PUREE

b4 małe marchewki (200 g)
b3 małe ziemniaki (130 g)
b1/2 czerwonej papryki (120 g)
błyżka drobno startego parmezanu
b2 łyżki oliwy plus kilka kropel

do polania przed podaniem

bsól do smaku

Jejkuchniajestróżnorodna
ikolorowa.Zawszeznajdujeczas,
byprzygotowaćpyszne,
domowewypieki.Prowadzi
bloga
kuchnianastrojowa.blogspot.com
ŁOSOŚ NA PUREE
MARCHEWKOWO-PAPRYKOWYM
SKŁADNIKI
b2 kawałki świeżego łososia bez
skóry (100-120 g na osobę)
b2 łyżki oliwy do smażenia

WYKONANIE
Zagotowaćlitrwodyzpłaskąłyżeczkąsoli.
Ziemniaki i marchewki obrać, pokroić
na kawałki (ziemniaki powinny być nieco
większe ze względu na to, że szybciej się
gotują). Wrzucić do wrzątku i gotować
domiękkości.
Paprykę umyć, pokroić na mniejsze kawałkiizmiksowaćwblenderze.

Rybę umyć, osuszyć ręcznikiem papierowym i oprószyć z dwóch stron solą i pieprzem. Rozgrzać mocno patelnię z oliwą.
Ułożyć kawałki ryby i smażyć po 2-3 minutyzkażdejstrony.Ugotowaneciepłewarzywa przetrzeć przez sito, dodać do nich
parmezaniwymieszać.Przetrzećzmiksowanąpaprykę(skórkapozostanienasicie).
Dodać oliwę, sól i dokładnie wymieszać.
Układać na talerzach warzywne puree,
skropićoliwą,ułóżyćkawałkiłososiaiposypaćświeżymtymiankiem.

SAŁATKA Z GREJPFRUTA
SKŁADNIKI
bnieduża główka dowolnej sałaty
bróżowy grejpfrut
b80-100 g ulubionego sera pleśniowego (np. lazur srebrzysty)
b2 garście migdałów
bszklanka wrzątku
SOS WINEGRET

b5 łyżek oliwy
b2 łyżki soku z cytryny
błyżeczka musztardy
bsok z grejpfruta (wyciśnięty

po wyfiletowaniu)

bsól do smaku

WYKONANIE
Sałatęopłukaćpodbieżącąwodąidokładnie osuszyć. Grejpfruta grubo obrać, tak
aby nie było białych części i wyfiletować,

czyli ciąć ostrym nożem cząstki samego
miąższu. Ser pokruszyć w dłoniach
namniejszekawałki.
Migdały zalać szklanką wrzątku i odstawić na kilka minut. Po tym czasie
zdjąć skórkę, jeżeli będzie ciężko odchodzić,czynnośćpowtórzyć.
Sos: Do miski odcisnąć sok z części grejpfruta pozostałej po filetowaniu. Połączyć
z musztardą i sokiem z cytryny, dodać
odrobinę soli. Wlewać wolnym strumieniem oliwę, cały czas mieszając sos,
do czasu aż jego struktura będzie gładka
i jednolita. W misce umieścić sałatę,
cząstkigrejpfruta,posypaćseremimigdałami.Tużprzedpodaniempolaćsosem.
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TAKGRILLUJE
EWAGÓRAZKRAKOWA

KREMZDYNI
KLAUDIICICHOŃZKRAKOWA

bliście sałaty
b10 plastrów sera żółtego
b10 bułek pszennych

Uwielbia lato i jedzenie
na świeżym powietrzu.
Pomysłów na grillowanie dania
jej nie brakuje! Grillowane
hamburgery przygotowuje
specjalnie dla zięcia Andrzeja.
BURGERY TEŚCIOWEJ
SKŁADNIKI
b1 kg świeżo mielonego mięsa
wieprzowo-wołowego
b2 średnie cebule
b4 ząbki czosnku
b2 jajka
bopakowanie przyprawy
do Cevapcici
bpieprz, sól
boliwa z oliwek
b2 pomidory
bogórek

WYKONANIE
Mięso zemleć, przełożyć do miski, dodać
drobno pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek i dwa jajka. Doprawić przyprawą
doCevapcici,soląipieprzem,wyrobićjednolitą masę. Z mięsnej masy uformować dziesięć okrągłych, jednakowej wielkościpłaskichkotletów.Posmarowaćzobu
stronoliwąipołożyćnarozgrzanymgrillu.
Grillować po 4-5 minut z każdej strony,
w zależności od tego, jak bardzo wysmażoneburgerysięlubi.Wkońcowejfaziepołożyćnawierzchplasterserażółtego.
W tym czasie przekroić bułki na połówki
i krótko opiec. Pomidora i ogórka pokroić w cienkie plastry. Sałatę porwać na mniejsze kawałki i położyć wraz
z plastrami pomidora oraz ogórka na bułkach.
Usmażone
burgery przełożyć na bułki
z warzywami.
Do środka
można również dać trochę
sosu
czosnkowego.

Zbliża się sezon na dynie.
– W zeszłym roku
wypróbowałam, sprawdziłam
i zmodyfikowałam kilka różnych
przepisów, po to, aby zrobić
zupę dyniową-cud – mówi
Klaudia Cichoń.

WYKONANIE
Dynię obrać ze skórki, pokroić w kostkę.
Wrzucićdogarnka,zalaćbulionemigotować. Cebulę zeszklić na maśle, dodać pokrojonewkostęziemniaki,doprawićimbirem. Gdy składniki zmiękną, dodać je
do gotującej się dyni. Gotować, aż wszystkieskładnikibędąnadawałysiędozmiksowaniablenderem.Nakoniecdolaćmleczko
kokosowe.Doprawićdosmakuczymnam
pasuje. Krem można podawać ze świeżą
pietruszką i pieczywem lub z podsmażonymnapatelniboczkiem.

ZUPA KREM Z DYNI Z IMBIREM
SKŁADNIKI
bpołowa średniej dyni
b4 ziemniaki
bśrednia cebula
bpuszka mleczka kokosowego
bmasło
bimbir (około łyżeczki)
bpieprz ziołowy (około dwóch łyżeczek)
bsól (pół łyżeczki)
bopcjonalnie boczek

REKLAMA

004247758

Sam zamawiasz, nie czekasz !

Szybkie zamawianie bez kontaktu z centralą
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ULLA PAŁKA Z KRZESZOWIC POLECA
PYSZNY OBIAD NA UPAŁY
SKŁADNIKI
bmłoda mała cukinia
b1/4 większego bakłażana
b1/2 cebuli lub jedna mała
bząbek czosnku
b1/2 łyżeczki suszonego rozmarynu
bświeżo mielony pieprz do smaku
bnóżka z kurczaka – mięso oddzielone od kości
bpomidor
błyżka oleju rzepakowego
bgrzanki

Kocha gotować i dzielić się
przepisami z innymi. Dlatego
prowadzi bloga
kuchnianawzgórzu.pl. – Blog
jest naszym rodzinnym
pamiętnikiem kulinarnym, to tu
zostawiamy ślad po daniach,
które goszczą u nas na stole,
i pomysły kulinarne, które
zrealizowaliśmy – mówi.
PRZEGRZEBKI
NA ZIELONYM MUSIE

WYKONANIE
Cebulę i czosnek obrać, cebulę pokroić w piórka, czosnek w plasterki.
Na patelni rozgrzać olej, podsmażyć cebulę i czosnek. Cukinię i bakłażana
umyć pokroić w drobne kawałki,
pomidora umyć i pokroić w kosteczkę.
Dorzucić warzywa do cebuli i lekko podsmażyć. Mięso z kurczaka pokroić
w drobną kosteczkę, dodać do warzyw,
dodać kilka łyżek wody (tak żeby się
utworzył sos i miało co parować), doprawić rozmarynem. Zamieszać, przykryć
pokrywką, gotować około 10 minut. Odstawić do przestudzenia, zapakować
i zabrać do pracy. Do tego grzanka
w dłoń i pyszny obiad gotowy!

SKŁADNIKI
b4 przegrzebki
b15 dag ugotowanego bobu
błyżeczka oleju z dyni
bząbek czosnku
bmała ostra papryczka
błyżka oleju rzepakowego
bświeżo mielony pieprz
WYKONANIE
Bób ugotować wraz z obranym ząbkiem
czosnku i papryczką. Po ugotowaniu
obrać, czosnek zostawić, papryczkę wyrzucić. Bób zmiksować na puree z czosnkiem i oliwą z dyni, doprawić pieprzem.
Na patelni rozgrzać oliwę, na rozgrzanej
oliwie smażyć przegrzebki do delikatnego przyrumienienia.
Na talerz (muszelki) nałożyć puree,
na nie nałożyć usmażone przegrzebki,
lekko doprawić pieprzem z góry.
Podawać gorące.

mieszać wszystkie przyprawy i zalać tym
mięso. Przykryć pokrywką i dusić około
20-25 minut. Wyjąć mięso, dodać
do sosu masło i wymieszać. Dodać z powrotem mięso przykryć pokrywką, wyłączyć gaz i gotowe. Mięso jest naprawdę
pyszne!

ŚLIWKI W SŁOIKU DO CIASTA
SKŁADNIKI
b1/2 kg śliwek węgierek
błyżka wody
b3 łyżki cukru brązowego

SCHAB PIECZONY
Z POWIDŁAMI ŚLIWKOWYMI

WYKONANIE
Śliwki umyć, wyjąć z nich pestki. Przełożyć na patelnię, dodać wodę i smażyć
na średnim ogniu, często mieszając, aż
śliwki się rozpadną, zmienią kolor na
ciemniejszy. Wtedy dodać cukier, przesmażyćjeszczeprzezok.20minut.Przełożyć do wyparzonego słoika, zakręcić, odstawić do góry nogami do ostygnięcia.
Najlepiej zużyć wprzeciągu 3 miesięcy. Ja
dodaję takie śliwki do ciasta biszkoptowego,dociasteczekzpatelniinaleśników.

KARCZEK DUSZONY
SKŁADNIKI
bkilka plastrów karczku (np. 8)
bcebula
b2 ząbki czosnku
b3 łyżki oleju
b1/3 kostki masła
bszklanka wody
błyżeczka papryki (np. ostra
wędzona)
błyżeczka tymianku
b1/2 łyżeczki rozmarynu
bszczypta cząbru
bsól, pieprz

WYKONANIE
Galaretkę rozpuścić w 300 ml wrzącej
wody, nie gotować – odstawić do wystudzenia (ale tak, żeby się nie ścięła).
Truskawki odszypułkować, wypłukać,
przełożyć do pojemnika wraz z umytymi
porzeczkami, dodać 3 łyżki cukru
i zmiksować. Odstawić.
Wymieszać jogurt z mascarpone i resztą
cukru, wmieszać w to galaretkę.
Do pucharków wlać zmiksowane owoce,
dodać masę z galaretką i odstawić
do schłodzenia.

DESER Z TRUSKAWKAMI
I PIANKĄ

SKŁADNIKI
b1,5 kg schabu wieprzowego bez
kości
b4 łyżki powideł śliwkowych
błyżeczka czerwonej słodkiej
papryki
b3 łyżki oliwy
b2 łyżki octu śliwkowego (może być
też inny ocet )
bświeżo zmielony pieprz
bsól do smaku
b2 łyżeczki brązowego cukru (u mnie
powidła nie były bardzo słodkie)
WYKONANIE
Schab umyć w zimnej wodzie, wysuszyć,
ponakłuwać widelcem lub szpikulcem
do mięsa. Pozostałe składniki wymieszać i tym posmarować całe mięso,
od góry trochę grubiej (fajnie potem wygląda). Zostawić takie mięso w lodówce,
minimalnie na godzinę. Potem włożyć do zimnego piekarnika i ustawić temperaturę na 180 stopni. Piec
przez 1,5 godziny. I gotowe.Podawać
z bukietem warzyw (marchewka, brokuły, kalafior – może być mrożonka)
ugotowanych na parze. Do tego biały ryż
wymieszany z brązowym ryżem.

SKŁADNIKI
WYKONANIE
Mięso umyć w zimnej wodzie, wysuszyć
ręcznikiem papierowym. Na głębokiej
patelni podgrzać olej. Cebulę i czosnek
obrać i pokroić w paski. Wrzucić na olej
i lekko podsmażyć, dodać mięso – ułożyć plaster przy plastrze. W wodzie wy-

b15 truskawek
bgarść czerwonych porzeczek
b5 łyżek cukru
b5 łyżek jogurtu naturalnego

zero proc.

b1/2 opakowania mascarpone
bopakowanie galaretki truskawkowej
b300 ml wody
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POLECAMY
KRAKOWSKA MANUFAKTURA CZEKOLADY

PASZTET PODLASKI

KRAKÓW, SZEWSKA 7

NOWY, LETNI SMAK
Krakowska Manufaktura Czekolady to wyjątkowe
miejsce w samym sercu Krakowa, łączące w sobie
najlepsze tradycje czekoladowe z całej Galicji. Od niezapomnianego smaku lwowskich pralinek – wytwarzanych wyłącznie ręcznie – do legendarnej krakowskiej
czekolady. W każdej czekoladowej pralince, kostce
czekolady czy figurce zaklęty jest kawałek historii.
www.chocolate.krakow.pl

Podlaski to rodzina najchętniej wybieranych przez Polaków pasztetów. Są drobiowe, mają kremową konsystencję i nie zawierają dodatków typu „E”, konserwantów
i glutaminianu. Są dostępne w 7 wersjach: klasycznej,
pomidorowej, paprykowej, pieczarkowej, z pieprzem
oraz czosnkowej, a ostatnio także w nowym, letnim
smaku – z bazylią i kawałkami pomidora suszonego.
Grupa DROSED

ENERGY DRINK I HERBATA

TARTE BAKALIE BACKMIT

DO WYBORU, DO KOLORU

ZDROWO I SMACZNIE

Na sklepowe półki trafiły promocyjne opakowania
marki Loyd. Każdy zestaw składa się z jednego
z pięciu smaków herbat w piramidkach (20 torebek)
oraz napoju Energy Green Tea w wersji gazowanej
lub niegazowanej. Łącznie klienci mają do wyboru
aż 10 wariantów smakowych.
Mokate

Mak mielony, tarte orzechy włoskie, tarte orzechy laskowe
i tarte migdały to innowacyjna linia produktów od marki
BackMit. Nadają potrawom niezwykłych walorów smakowych, mogą służyć jako zdrowy dodatek do ciast i deserów – stanowią źródło wielu witamin i minerałów, znacząco
skracają też czas przygotowania dań.
VOG Polska Sp. z o.o.

MIĘDZYBRODZKI MAKARON RYŻOWY

JOGURT BIELUCH NATURALNY LEKKI

MUSISZ SPRÓBOWAĆ!

TYLKO 38 KCAL W 100 GRAMACH

Riso – czyli makaron w kształcie ziarenek ryżu. Doskonale
sprawdza się do sałatek i zup, ale także do dań z mięsnym
sosem. Jego największą zaletą jest fakt, że wykonano go
ze świeżych jaj i z najlepszej mąki z pszenicy durum – semoliny i mąki pszennej. Dzięki temu Międzybrodzki Makaron ryż
jest sprężysty, nie skleja się, a po ugotowaniu zwiększa swoją
objętość.
Makaron Międzybrodzki

Rekomendowany przez Centrum Leczenia
Otyłości jogurt naturalny Bieluch lekki jest idealny
dla osób odchudzających się, prowadzących
zdrowy tryb życia i diabetyków. Nie zawiera
tłuszczu, cukru, konserwantów ani chemicznych
zagęstników. W 100 g jest tylko 38 kcal. To źródło
łatwo przyswajalnego wapnia i białka.
Spółdzielnia Mleczarska Bieluch

SCOTTISH BREAKFAST

TEEKANNE WORLD SPECIAL
TEAS „SENCHA ROYAL”

SZKOCKA KLASYKA HERBAT BRODIES
Bogata i aromatyczna mieszanka jest idealną propozycją na początek dnia. Dla czytelników Gazety Krakowskiej, przez najbliższy miesiąc, herbata w opakowaniu 100
torebek dostępna jest w sklepie internetowym
Segafredo z 20 proc. rabatem. Wpisz kod MAŁOPOLANIE
przy składaniu zamówienia, a rabat naliczy się automatycznie.
WWW. SKLEPSEGAFREDO.PL

KLASYKA O DELIKATNYM SMAKU
OWOCÓW EGZOTYCZNYCH
Ta znakomita kompozycja zielonej herbaty o
listkach zwiniętych na kształt igieł, dopełniona delikatnym aromatem owoców egzotycznych, zabierze
Państwa w wyjątkową podróż wszystkich zmysłów.
TEEKANNE

NA GRILLA

SERKI TOPIONE MSM MOŃKI

NATURALNIE PRYMAT

TERAZ NOWE SMAKI

Przyprawy Stek gruboziarnisty
i Karkówka klasyczna podbiją gust wielbicieli grillowych potraw. Uzupełnieniem
grillowego menu niech będą musztardy
Prymat: sarepska, delikatesowa, chrzanowa, kremska lub rosyjska.
PRYMAT

Z myślą o smakoszach serów Moniecka Spółdzielnia
Mleczarska w Mońkach, znana z produkcji doskonałych serów żółtych typu szwajcarskiego i holenderskiego, przygotowała trzy nowe smaki serków topionych. Teraz konsumenci mogą delektować się serami
z dodatkiem papryki, pieczarki i szczypiorku.
MSM MOŃKI

NOWOŚCI NA RYNKU
DANIA BABCI ZOSI

QUIKER

NATURALNE I ZDROWE

ZDROWY, SZYBKI, W KUBKU

Dania Babci Zosi to seria gotowych zup, kompozycje ryżu,
kasz i suszonych warzyw oraz placki ziemniaczane.
Dzięki naturalnej metodzie produkcji jaką jest suszenie,
są one wartościowe i smaczne, a ich przygotowanie
nie zabiera dużo czasu.

Quicker to przekąska dla aktywnych osób, dla których zdrowe
odżywianie ma szczególne znaczenie. Dzięki zastosowaniu
podczas produkcji naturalnego procesu suszenia przez mrożenie (liofilizacja), składniki zachowują swoje naturalne właściwości i wartości odżywcze. Quicker nie zawiera konserwantów.
QUIKER

SYS
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POLECAMY KSIĄŻKI
DORADCA SMAKU

KUCHNIA WEGETARIAŃSKA

MICHEL MORAN

WIESŁAWA RUSIN

Michel Moran, kucharz i pasjonat gotowania, który
skradł serca telewidzów jako juror polskiej edycji programu MasterChef, powrócił z nową książką. „Doradca
smaku” to zestaw 80 przepisów na różnorodne potrawy
codzienne i wykwintne oraz zbiór skutecznych trików
mistrza, które udoskonalą każde danie.Zaprezentowane
dania są proste i łatwe w przygotowaniu.
Wydawnictwo MUZA SA

Dieta wegetariańska, oparta na świeżych warzywach, owocach i ziarnach pochodzących z upraw
organicznych może nie tylko odtruć i odkwasić organizm, ale także wyleczyć liczne dolegliwości, których
źródło tkwi w zaburzonej równowadze układu trawiennego. Kuchnia wegetariańska owe skarby
przybliża i kładzie na naszych talerzach.
Wydawnictwo DRAGON

KUCHNIA PRABABCI

SAŁATKI

MARGARET YARDLEY POTTER, ELIZABETH GILBERT

POKAŻ SIĘ Z DOBREJ KUCHNI

Podczas rozpakowywania pudeł ze starymi książkami
Elizabath Gilbert odnalazła zakurzony tom napisany
przez jej prababcię. Ta książka jest nie tylko poradnikiem kulinarnym, pełnym doskonałych przepisów
na wyśmienite potrawy, ale także żródłem ciepłych
i dowcipnych historii.
Wydawnictwo REBIS

Niezwykła popularność sałatek to zasługa ich uniwersalności. Mogą stanowić samodzielne,
pełnowartościowe dania, przystawkę, dodatek
do głównej potrawy lub deser. W tej książce znajdziecie przepisy m.in. na sałatki z twarogu,
grzybów, ziemniaczane, mięsne czy owocowe.
Wydawnictwo DRAGON

WEGETARIAŃSKI PRZEPIS NA ŻYCIE

NALEWKI

TANJA TRONNIKER

POKAŻ SIĘ Z DOBREJ KUCHNI

Co jeść poza warzywami? Jak zapobiegać niedoborom
składników niezbędnych do życia? Po co sięgać
ze stołu podczas spotkania towarzyskiego? Oto przewodnik dla początkujących i zaawansowanych wegetarian,
który pokazuje, jak w prosty sposób organizować sobie
życie. Napisała go angielska dziennikarka, specjalizująca
się w tematyce zdrowia i żywienia.
ŚWIAT KSIĄŻKI

Domowe nalewki, jakimi nasze prababcie leczyły
wszelkie dolegliwości, powracają w wielkim stylu
na stoły. I bardzo dobrze, z jednym jednakże
zastrzeżeniem: przy ich sporządzaniu obowiązują
pewne zasady. Autor książki radzi, jak przygotowywać nalewki, by naprawdę leczyły. To naprawdę
zdrowa lektura!
Wydawnictwo DRAGON

DANIA W PIĘĆ MINUT

RZUCAM CUKIER

GORDON RAMSAY

SARAH WILSON

Kto inny może zademonstrować, jak gotować porządne
jedzenie szybko i smacznie, jeśli nie gwiazda telewizji
Gordon Ramsay? Czerpiąc inspirację z popularnej serii
F Word, Gordon Ramsay zebrał ponad 100 przepisów,
które przyrządza się super szybko i łatwo. Idealna
książka kucharska dla zagonionych, pełna przepisów,
do których będziecie chcieli często wracać.
Wydawnictwo BELLONA

Sarah Wilson przyznaje, że była cukroholiczką. Dopiero kiedy dostrzegła związek między spożyciem cukru
a skokami wagi, huśtawkami nastroju, zaburzeniami
snu i chorobami tarczycy, zrozumiała, że musi coś
zmienić. „Rzucam cukier” to przewodnik, z którym
dokopiesz niezdrowym przyzwyczajeniom, zrzucisz
kilogramy i poczujesz się zdrowa i szczęśliwa.
Wydawnictwo PASCAL

SEKRETY SZEFA

PRYWATNE SMAKI PRL-U

GORDON RAMSAY

ANDRZEJ FIEDORUK

Ta książka to coś więcej niż zbiór znakomitych receptur
od cieszącego się uznaniem charyzmatycznego szefa
kuchni. Przepisy są przedstawione w jasny i łatwy
do wykorzystania sposób, a zdjęcia obrazują sprawdzone rozwiązania Gordona, ułatwiające gotowanie
w kuchni. Ta inspirująca książka kucharska stanie się
klasyczną pozycją w Waszej kuchni.
Wydawnictwo BELLONA

Prywatne smaki PRL-u Andrzeja Fiedoruka to
zapiski będące wspomnieniami z okresu panowania systemu totalitarnego w Polsce. I choć odcisnął on na społeczeństwie swoje piętno, to jednak
wywołuje miłe wspomnienia i tęsknoty za zdrową,
naturalną żywnością, produkowaną metodami
naszych przodków.
Wydawnictwo ZYSK I S-KA

KSIĘGA CHLEBA

ZAPOMNIANE WARZYWA

PRACA ZBIOROWA

TERESA LEWKOWICZ-MOSIEJ

Księga Chleba to coś więcej niż przepisy i odrobina historii. To pachnące opowieści o pięknym, choć trudnym
zawodzie piekarza. To również historia i życie codzienne
ludzi, którzy do dnia dzisiejszego tradycyjnie wypiekają
chleb dla całej swojej rodziny, to wspomnienia,
w których chleb kojarzy się z dzieciństwem. To księga
zapachów, opowieści i wycieczek w dawne czasy.
Wydawnictwo ZYSK I S-KA

Liczbę roślin warzywnych uprawianych na świecie
szacuje się na około 250 gatunków, z czego w
naszym kraju znane jest tylko około 50. Z tych
względów warto wprowadzić i spopularyzować
gatunki dotychczas mało znane, które odznaczają
się wysoką wartością odżywczą i z powodzeniem
mogą być uprawiane w Polsce.
Wydawnictwo ZYSK I S-KA
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