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Babka cytrynowa (śląska zista)
Składniki:
4 jajka,
kostka masła,
szklanka mąki pszennej,
pół szklanki mąki ziemniaczanej,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
1 średniej wielkości cytryna,
¾ szklanki cukru.
Wykonanie:
Cytrynę moczyć we wrzątku i dokładnie umyć skórkę. Wycisnąć z niej sok i zetrzeć skórkę.
Roztopić masło i pozostawić do ostygnięcia. Jajka i cukier ubijać na puszystą masę przez
około 5 minut. Do ubitych jajek dodać kolejno mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną
i proszek do pieczenia (cały czas mieszając). Następnie dodać masło, sok z cytryny oraz
startą skórkę. Wszystko wymieszać razem, aż powstanie jednolita masa. Przełożyć do
posmarowanej masłem podłużnej formy. Piec w 180 stopniach przez około godzinę.
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Babka marmurkowa
Składniki:
5 jajek,
1,5 szklanki cukru,
2,5 szklanki mąki,
1 szklanka wody,
¾ szklanki oleju,
3 łyżeczki proszku do pieczenia,
1 cukier waniliowy,
2 łyżki kakao.
Wykonanie:
Białka ubić na sztywną piankę. Dodać cukier, a następnie żółtka. Dodać wodę i wymieszać
łyżką. Dodać mąkę z proszkiem do pieczenia, wymieszać. Dodać olej, wymieszać. Podzielić
masę na dwie części. Do jednej dodać 2 łyżki kakao, do drugiej 2 łyżki mąki. Wylewać
do keksówki warstwami. Piec w 175 stopniach (termoobieg), maksymalnie do godziny.
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Beza z owocami i bitą śmietaną
Składniki:

Beza:
6 białek,
300 gram drobnego cukru,
1 łyżka soku z cytryny,
1 łyżka mąki ziemniaczanej.
Wykonanie:
Białka ubić mikserem, pod koniec ubijania stopniowo dosypać cukier, mąkę
ziemniaczaną, sok z cytryny i szczyptę soli. Ubite białka przełożyć na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia, starając się otrzymać formę okręgu.
Piekarnik nastawić na 175 stopni, zaraz po włożeniu bezy zmniejszyć do 150 stopni i piec
przez 90 minut. Po tym czasie nie wyciągać bezy, tylko pozostawić ją w piekarniku do
całkowitego wystygnięcia.

Bita śmietana:
½ litra śmietany kremówki,
2 śmietany fix,
Owoce wedle uznania: truskawki, borówki, jagody, maliny, jeżyny umyte i suche.
Wykonanie:
Śmietanę kremówkę ubić ze śmietaną fix, przełożyć na wystudzoną bezę, na górę nakładać
owoce. Schłodzić, najlepsza jest po 5-6 godzinach.
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Bułeczki pszenne
Składniki:
3 szklanki mąki (typ 450),
1 szklanka wody,
30 gram świeżych drożdży,
1 łyżeczka soli,
szczypta cukru,
2 łyżki oliwy,
opcjonalnie słonecznik lub inne ziarna.
Wykonanie:
Drożdże rozpuścić w połowie szklanki wody, dodać odrobinę cukru, aby zaczęły
“pracować”. Odstawić na około 10 minut, aż na powierzchni pojawią się widoczne małe
pęcherzyki. Mąkę połączyć z solą i oliwą. Dodać drożdże oraz pół szklanki ciepłej wody.
Wyrabiać ciasto do momentu, aż będzie gładkie i elastyczne.
Odstawić do naczynia, przykryć ściereczką w ciepłym miejscu na około 45 minut, aby
wyrosło. Podzielić ciasto na kilka części (6-10 w zależności jak duże bułki chce się uzyskać).
Każdą część wyrobić i formować gładką kulkę. Kłaść na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia, lekko spłaszczyć, każdą delikatnie naciąć nożem. Można kilka kawałków
zagnieść razem ze słonecznikiem lub posypać wierzch bułeczek. Posypać odrobinę mąką.
Przykryć blachę ściereczką na kilka minut, by jeszcze trochę urosły. Piekarnik nagrzać
do temperatury 220 stopni i piec około 15-20 minut.
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Burgery z kalafiora i frytki z batatów
Składniki:
250 gram kalafiora,
1 jajko,
2 łyżki bułki tartej,
koperek,
inne przyprawy wg uznania,
olej rzepakowy,
batat,
tymianek,
oliwa z oliwek.
Wykonanie:
Kalafior ugotować, przestudzić i rozgnieść widelcem. Następnie dokładnie wymieszać
z jajkiem, koperkiem i bułką tartą. Doprawić do smaku. Uformować kotleciki i przesmażyć
na oleju. Batata obrać i pokroić na frytki. Oprószyć tymiankiem i skropić oliwą z oliwek.
Dokładnie wymieszać. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia i równomiernie rozłożyć na
nim frytki. Piekarnik nagrzać do 180 stopni i piec frytki przez 10-15 minut (w zależności
od ich grubości).
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Burrito
Składniki:
50 dag fileta z kurczaka lub indyka,
3 kolorowe papryki,
1 cebula,
2 pomidory bez skór,
1 pikantny sos (np. sos chilli Develey).
Wykonanie:
Usmażyć pokrojoną paprykę, cebulę i pomidory. Osobno usmażyć filet. Połączyć
z warzywami, dodać sos i przesmażyć. Na upieczone wcześniej naleśniki nakładać farsz,
spiąć wykałaczką, posmarować ketchupem i posypać startym serem. Wykładać na blaszkę
wyłożoną papierem do pieczenia i zapiec w piekarniku.
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Chili con carne
Składniki:
30-40 dag mięsa mielonego,
3-4 cebulę w kostkę,
5-6 ząbków czosnku,
1 puszka pomidorów,
1 puszka fasolki,
2 czerwone papryki,
½ puszki kukurydzy,
0,5 litra soku pomidorowego,
sól, pieprz, bazylia, oregano, tymianek, kminek.
Wykonanie:
Podsmażyć mięso razem z cebulą i czosnkiem. Dodać pomidory, sok, paprykę, przyprawy.
Gotować ok. 40 minut pod uchyloną pokrywką. Dodać fasolkę i kukurydzę, gotować ok.
5-7 minut. Podawać ze startym żółtym serem i bagietką.
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Chleb na drożdżach
Składniki:
150 ml wody,
0,5 łyżki soli,
150 ml mleka,
2 łyżki oliwy z oliwek,
21 gram drożdży,
1 łyżeczka cukru,
1 kg mąki (typ 400-450).
Wykonanie:
Wodę, mleko, cukier, drożdże, 1 łyżeczkę mąki wymieszać. Roztwór podgrzewać do
uzyskania temperatury około 50 stopni. Jak się trochę poruszy dodać oliwę. Mąkę
przesiać do miski, dodać sól i roztwór. Mieszać łyżką, wyrabiać 7 minut. Włożyć do miski
wysypanej mąką i przykryć ściereczką, poczekać około 20 minut na wyrośnięcia ciasta.
Zagnieść, podzielić na 2 części. Formować bochenek, ułożyć na blasze wyłożonej papierem
do pieczenia, naciąć bochenek. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 50 stopni na 10
minut. Następnie piec w 200 stopniach przez 40 minut.
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Chleb pszenny na zakwasie
Składniki:

Zaczyn:
150 gram zakwasu (przepis na zakwas można znaleźć w tej książce),
250 gram mąki pszennej (typ 650),
250 gram wody,
Wymieszać i zostawić na 12-15 godzin.
250 gram mąki pszennej,
75 ml wody,
½ łyżki soli,
0,5 szklanki otrębów,
0,3 szklanki słonecznika.
Wykonanie:
Składniki wymieszać z zaczynem, włożyć do foremki wysmarowanej masłem i posypanej
otrębami lub wyłożonej papierem do pieczenia. Docisnąć mokrą ręką, przykryć i poczekać
aż wyrośnie (ok. 5 godzin). Następnie lekko naciąć i posypać słonecznikiem. Piekarnik
nagrzać do 250 stopni. Na dno wylać wodę (ok. 0,5 szklanki). Włożyć chleb i zmniejszyć
temperaturę do 200 stopni. Piec ok. 50-60 min.
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Chleb Winny(ch)
Inspiracją tego przepisu jest książka Ałbeny Grabowskiej „Stulecie Winnych”. We wszystkich
częściach tej rodzinnej sagi występuje motyw chleba – jego powstawania, pieczenia, spożywania.
Pokazano zwyczaj witania chlebem ale także pragnienie chleba i jego ukrywanie.Chleb Winny(ch)
jest doskonały – obecność oliwy z oliwek wzbogaca organizm w kwasy z grupy omega 3,
a zawarty w nim błonnik działa korzystnie na układ pokarmowy. Doskonale pasuje do specjałów
z sera, wędlin i do wina. Długo zachowuje świeżość. Można go zamrażać.
Składniki:
0,5 kg mąki pszennej
0,2 kg mąki żytniej,
4 pełne łyżki płatków owsianych,
1/3 kostki 100 gramowej drożdży,
250 ml/1 szklanka żurku (siewierskiego, śląskiego lub innego),
1 łyżeczka cukru,
1 pełna łyżeczka soli,
3 łyżki oliwy z oliwek,
około 1,5 szklanki ciepłej wody,i
opcjonalnie – kminek i inne zioła (oregano, tymianek, zioła prowansalskie), siemię lniane,
czarnuszka itp.
Wykonanie:
Przygotować zaczyn z płatków owsianych, drożdży, cukru
i 1 szklanki ciepłej wody. Po około ½ godziny zaczyn
połączyć z mąką pszenną i odstawić do wyrośnięcia.
Wyrośnięte ciasto chlebowe przerobić mąką żytnią
dodając płynny żurek, sól, oliwę z oliwek i w razie potrzeby
trochę ciepłej wody, ponownie zostawić do wyrośnięcia
(to też moment na dosypanie ziół). Wyrośnięte ciasto
wyłożyć na stolnicę, podzielić na dwie części i wyłożyć do
foremek wyścielanych papierem do pieczenia.
Ciasto wyrównać ręką zwilżoną w ciepłej wodzie.
Posypać np. kminkiem i pozostawić do wyrośnięcia.
Wstawić do piekarnika (220 stopni) na 20 minut po
czym zmniejszyć temperaturę do 180 i dalej piec przez
kolejne 40–45 minut. Upieczony chleb wyjąć z foremek
i położyć na kratce do wystudzenia. Gorący posmarować
z wierzchu skórką ze słoniny lub boczku: będzie błyszczący!
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Ciasteczka maślane
Składniki:
50 dag mąki,
150 gram masła,
150 gram cukru,
2 jajka,
cukier waniliowy,
1 opakowanie proszku do pieczenia.
Wykonanie:
Masło utrzeć na puszystą masę z cukrem i jajkami. Zmiksować ze 100 gramami mąki,
a resztę mąki i proszek dodać do miski i zagnieść, tak żeby składniki się połączyły.
Ciasto wywałkować na grubość ok. 4 mm i wykrawać wzorki. Rozłożyć na dużej blasze
wyłożonej papierem do pieczenia. Między ciasteczkami zostawić półtora centymetrowe
odstępy, bo trochę urosną. Każde ciastko ponakłuwać widelcem i wsadzić do piekarnika
nagrzanego do temperatury 150-160 stopni na ok. 10-15 minut. W przypadku piekarnika
elektrycznego piec najpierw w niższej temperaturze na grzaniu dół-góra, a od połowy
pieczenia sama góra.
Wierzch ciasteczek pozostanie dość jasny, spód się odrobinę przyrumieni. Po wyciągnięciu
można spożywać na ciepło, lub włożyć do puszki i zostawić na później. Można ozdobić
lukrem.
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Ciasteczka owsiane
Składniki:
2 szklanki płatków owsianych,
2 banany,
1 łyżka miodu,
opcjonalnie: zmielone orzechy.
Wykonanie:
W misce rozgnieść banany widelcem, dodać płatki owsiane i miód. Wymieszać dokładnie,
można zmielić orzechy i dorzucić. Formować w dowolny kształt (grubość ok. 1 cm). Piec
w temperaturze 180 stopni przez ok. 15 minut.
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Ciasteczka owsiane (wersja druga)
Składniki:
1 kostka masła (lub ½ : ½ z margaryną),
1 cukier waniliowy,
¾ szklanki cukru,
1 jajko,
2,5 szklanki płatków owsianych,
1 szklanki mąki,
½ łyżeczki sody,
szczypta soli,
½ szklanki bakalii ( orzechy, siemię lniane, pestki słonecznika, dyni, sezam).
Wykonanie:
Masło wyrobić z cukrem i cukrem waniliowym. Następnie dodać jajko, dalej mieszając
wsypać mąkę, płatki, sól i bakalie. Ręcznie wyrobić ciasto. Uformować kulki, położyć na
blasze i spłaszczyć na placuszki. Piec 15-20 minut w temperaturze 180 stopni.
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Ciasteczka owsiane z bakaliami
Składniki:
200 gram masła,
3 szklanki płatków górskich owsianych,
2 szklanki otrębów owsianych,
100 gram cukru trzcinowego (lub miodu),
3 łyżki wiórków kokosowych,
2 jajka,
bakalie wedle uznania: rodzynki, orzechy, migdały, żurawina, pestki dyni, słonecznika,
sezam, siemię lniane),
opcjonalnie: kakao, cynamon, ekstrakt z wanilii.
Wykonanie:
W rondlu roztopić masło, wsypać płatki i smażyć około 5 minut. Odstawić do
przestygnięcia. Dodać cukier, bakalie, roztrzepane jajka, dobrze wymieszać. Formować
małe kulki, maczając dłonie w wodzie. Układać ciasteczka na blaszce (nie trzeba jej
natłuszczać). Piec w temperaturze 190 stopni przez 15 minut.
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Ciasteczka pomarańczowe
Składniki:
4 szklanki mąki (krupczatki),
200 ml śmietany (30%),
1 cukier waniliowy,
3-4 łyżki cukru pudru,
25 dag masła,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 jajko,
olejek pomarańczowy,
skórka otarta z pomarańczy (2 sztuki)
Wykonanie:
Mąkę posiekać nożem razem z masłem, dodać pozostałe składniki. Dokładnie
zagnieść ciasto. Schłodzić około ½ godziny. Ciasto rozwałkować i odbić kształty. Piec
w temperaturze 180 stopni na złoty kolor.
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Ciasteczka Sablés
Składniki:
375 gram mąki pszennej,
200 gram masła
100 gram cukru,
1 jajko,
cukier wanilinowy.
Wykonanie:
Cukier i cukier wanilinowy utrzeć z jajkiem. Dodać pokrojone w kostkę miękkie masło
i wymieszać. Wsypać mąkę i wyrobić na gładkie ciasto. Rozwałkować bez podsypywania
mąką, więc najlepiej użyć maty i wałka silikonowego. Wykrawać foremkami różne kształty.
Ciastka ułożyć na blasze posmarowanej odrobiną masła. Piec przez ok. 10 minut do
lekkiego zrumienienia w piekarniku rozgrzanym do 190 stopni. Opcjonalnie ozdobić po
wystygnięciu.
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Słowo od entuzjastki Sablés
Ciastka Sablés są wspaniałe i cudownie pachną. Nie są ani zbyt kruche, ani zbyt twarde.
Można je przechowywać przez dłuższy czas. Długo szukałam przepisu, który odpowiadałby
mi w 100%, a kiedy w końcu trafiłam na Sablés to po prostu się zakochałam! Jako że
nie lubię smaku pierników, zaczęłam robić Sablés jako ciasteczka bożonarodzeniowe,
później wielkanocne, sylwestrowe, urodzinowe... itd. Robię z nich nawet puzzle!  

Ozdobne markizy wykonuję przez wycięcie w rozwałkowanym cieście kółek przy pomocy
np. szklanki. W środku połowy kółek wycinam mniejszy kształt. Po upieczeniu i ostygnięciu
całe kółka smaruję kremem np. Nutellą i nakładam na nie kółko z „dziurką”.

23

Witrażyki wykonuję na podobnej zasadzie. Na suchą blachę wykładam papier do pieczenia
i układam na nim ciastka. Następnie w większym ciastku wykrawam otwór mniejszą
foremką i wsypuję do niego potłuczone landrynki (patrz: zdj. 03D). Podczas pieczenia
landrynki się rozpuszczają i tworzą kolorowe „szkiełka”. Jeżeli przed upieczeniem zrobi
się przy brzegu ciastka dziurkę wykałaczką, można zrobić dzięki temu zawieszkę.

Przepis na Sablés jest też na tyle wdzięczny, że z łatwością można manipulować smakiem –
dodawać kakao, cynamon, różne aromaty do ciast, zastępować cukier wanilinowy innymi
cukrami smakowymi. I choć już nie są to wtedy Sablés pojmowane w sposób tradycyjny,
to nadal dostarczają ogromnej satysfakcji i przyjemności! Szczególnie w jedzeniu! Choć
akurat mnie osobiście najwięcej frajdy sprawia ich dekorowanie!
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Cinnabons
Składniki:

Ciasto:
2 łyżeczki suchych drożdży,
1/3 szklanki cukru,
1/3 szklanki maślanki,
5 szklanek mąki,
2 jajka,
½ szklanki ciepłego mleka,
½ kostki masła,
1 łyżeczka soli.

Farsz:
3 łyżki cynamonu,
1 szklanka cukru trzcinowego,
¼ kostki masła.

Polewa:
20 dag serka mascarpone,
¾ szklanki cukru pudru,
sok z ½ cytryny,
¼ kostki masła.
Wykonanie:
Do miski wrzucić cukier, ciepłe mleko, drożdże. Wymieszać i odstawić.
Maślankę, jajka, ½ kostki miękkiego masła zmiksować, dodać rozczyn drożdżowy i po
szklance mąki. Wyrabiać ciasto, do momentu aż nie będzie się kleić. Następnie wyrabiać
na stolnicy 5 minut. Uformować kulę, włożyć do miski, przykryć ścierką na min. 2 godziny
do wyrośnięcia.
Wyrośnięte ciasto rozwałkować na prostokąty (maks. 1 cm grubości). Posmarować
roztopionym masłem, posypać cukrem wymieszanym z cynamonem, zwinąć w rulon.
Kroić w plastry o grubości ok. 4 cm.
Blachę wyłożyć papierem, układać ciastka farszem do góry, przykryć ściereczką i zostawić
do wyrośnięcia na ok. 1 godzinę.
Piekarnik nagrzać do 180 stopni, piec 20-25 minut.
Polewa: Mascarpone, cukier puder, sok z cytryny i miękkie masło zmiksować i polewać
na jeszcze ciepłe bułeczki.
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Drożdżówki z makiem
Składniki:

Ciasto drożdżowe:
250 ml mleka,
70 gram cukru,
20 gram świeżych drożdży,
1 jajko,
500 gram mąki pszennej,
60 gram miękkiego masła,
szczypta soli.

Masa makowa:
250 gram zmielonego maku,
80 gram cukru,
1 łyżka miodu,
1 łyżeczka miękkiego masła,
1 białko.

Do posmarowania:		
1 żółtko,
1 łyżka mleka.
Wykonanie:
Mak zalać wrzątkiem, przykryć i odstawić na 30 min. Odkryć i ostudzić. Odcedzić, np. za pomocą
ściereczki. Przygotować zaczyn do ciasta drożdżowego: wymieszać lekko ciepłe mleko z 1 łyżką
cukru (odjętą z 70 g), pokruszonymi drożdżami i 4 łyżkami mąki (odjętymi z 500 g). Przykryć
ściereczką i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na 10-15 min.
Pozostałą mąkę wsypać do dużej miski. Dodać resztę cukru, sól i wymieszać. Dodać jajko,
miękkie masło i wyrośnięty zaczyn. Wyrabiać ciasto, najlepiej mikserem używając haka do
zagniatania ciasta, ok. 3 minuty. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 1 godzinę,
aż podwoi swoją objętość.
Mak wymieszać z cukrem, miodem i masłem. Białka ubić na sztywną pianę i wymieszać
z masą makową. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na prostokąt o wymiarach ok. 60 x 40 cm.
Równomiernie wyłożyć masę makową. Ciasto zwinąć w roladę wzdłuż dłuższego boku. Roladę
pokroić na części, każda po ok. 4 cm. Wzdłuż każdej bułeczki zrobić zagłębienie, np. za pomocą
trzonka drewnianej łyżki.
Bułeczki ułożyć na dwóch blachach wyłożonych papierem do pieczenia, zachowując odstępy.
Przykryć ściereczką i pozostawić na 10 minut.
Żółtko wymieszać z mlekiem i posmarować ciasto. Piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni
(grzałka góra-dół) ok. 15 minut jedną blachę po drugiej.
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Falafele
Składniki:
szklanka suchej ciecierzycy,
¼ łyżeczki mielonego kuminu,
pół łyżeczki sody oczyszczonej,
pół dużej cebuli,
dwa ząbki czosnku,
dwie łyżki posiekanej natki pietruszki,
sól i pieprz do smaku,
olej do smażenia.
Wykonanie:
Ciecierzycę namoczyć przez noc w dużej ilości wody. Odsączyć, wysuszyć na sitku. Zmielić
blenderem z cebulą i czosnkiem. Dodać natkę pietruszki, kumin, sodę oraz sól i pieprz.
Formować z masy kulki, lekko spłaszczać. Smażyć na głębokim oleju na złoty kolor.
Falafele można podawać jak klasyczne kotlety z ziemniakami i surówką. Można je również
włożyć w chlebek pita, tortillę itp.
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Gulasz warzywny
Składniki:
1 szklanka czerwonej fasoli (opcjonalnie fasola czerwona w puszce),
1 cebula,
2 ząbki czosnku,
0,25 kg pieczarek,
3 kolorowe papryki,
2 duże ziemniaki,
3 łyżki koncentratu pomidorowego,
1 łyżeczka ziół prowansalskich,
1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki,
sól,
pieprz,
2 łyżki masła,
olej.
Wykonanie:
Fasolę namoczyć, ugotować w osolonej wodzie (pominąć ten krok, jeśli korzysta się
z fasoli w puszce). Cebulę i czosnek obrać, drobno posiekać. Pieczarki obrać, pokroić
w kostkę. Papryki oczyścić z gniazd nasiennych, pokroić w kostkę. Ziemniaki obrać,
pokroić w kostkę.
Masło i olej rozgrzać w dużym rondlu. Wrzucić do niego cebulę i czosnek, zeszklić.
Dodać pieczarki oraz paprykę, przesmażyć na ostrym ogniu, zmniejszyć ogień i dusić
pod przykryciem 10-15 minut.
Dodać ziemniaki, fasolę, koncentrat pomidorowy i wszystkie przyprawy, wymieszać, dusić
na małym ogniu jeszcze przez pół godziny. Jeśli byłoby za mało płynu, można podlać
potrawę wodą. Najlepiej podawać z pieczywem.
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Kaszotto po meksykańsku
Składniki:
500 gram mięsa mielonego,
200 gram kaszy jęczmiennej pęczak,
1 papryka,
20 dag pieczarek,
1 passata pomidorowa,
1 puszka mieszanki po meksykańsku,
2 ząbki czosnku,
przyprawy: sól, pieprz, pieprz ziołowy, papryka słodka, czosnek granulowany, zioła
prowansalskie.
Wykonanie:
Mięso mielone wymieszać z przyprawami i smażyć na patelni przez kilka minut, dodać
czosnek. Następnie dodać pokrojoną paprykę i pieczarki. Smażyć pod przykryciem ok.
15-20 minut. Na koniec wrzucić mieszankę po meksykańsku, wlać passatę pomidorową,
mieszać przez kilka minut aż passata będzie gorąca. Dodać ugotowaną wcześniej kaszę
i dokładnie wymieszać.
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Kokosanki w wersji fit
Składniki:
100 gram kaszy jaglanej,
1 jajo,
60 gram miodu,
25 gram oleju kokosowego,
135 gram wiórków kokosowych.
Wykonanie:
Kaszę jaglaną podprażyć na patelni. Następnie gotować ok. 15 minut. Odcedzić i ugnieść.
Miód i olej kokosowy roztopić, ostudzić i wymieszać z kaszą jaglaną. Jajko ubić, dodać do
masy. Na końcu dodać wiórki kokosowe i dokładnie wymieszać. Formować kokosanki
i kłaść blasze na papierze do pieczenia. Piec ok. 25-30 minut w temperaturze 180 stopni
do uzyskania złotego koloru.
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Kotlety z cukinii z kaszą jaglaną
Składniki:
2-3 cukinie o łącznej wadze ok. ¾ kg,
1 woreczek (10 dag) kaszy jaglanej,
1 mała biała cebula,
1 jajko,
2 łyżki tartej bułki,
2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki,
2 łyżki drobno posiekanego koperku,
½ łyżeczki mielonego kminu rzymskiego,
1 łyżeczka mielonej kolendry,
½ łyżeczka suszonego czosnku,
1 łyżka oleju,
sól, świeżo zmielony pieprz.

Do panierowania:
6 łyżek tartej bułki.
Do smażenia:
½ szklanki oleju.
Wykonanie:
Kaszę jaglaną ugotować 5 minut dłużej, niż wynika z instrukcji na opakowaniu, przełożyć
do miski, wymieszać, odstawić do przestudzenia. Umytą i osuszoną cukinię zetrzeć na tarce
o grubych oczkach. Posolić, wymieszać, odstawić na kilka minut.
Obraną cebulę pokroić na drobniutką kostkę. Na małej patelni rozgrzać olej, dodać cebulę,
lekko posolić i cały czas mieszając smażyć na średnim ogniu aż zacznie się szklić (2-3 minuty).
Zestawić z ognia. Startą cukinię dobrze odcisnąć, by pozbyć się nadmiaru soku. Przełożyć do
dużej miski, dodać kaszę jaglaną, podsmażoną cebulę, jajko, koperek i natkę, tartą bułkę,
doprawić kminem, czosnkiem, kolendrą oraz pieprzem. Dokładnie wymieszać (najlepiej ręką)
na jednolitą masę.
Rękoma zwilżonymi zimną wodą formować kotlety o grubości około 1 i 1/2 cm. Obtoczyć w
tartej bułce, delikatnie strząsając jej nadmiar.Na dużej patelni rozgrzać olej. Smażyć kotlety na
średnim ogniu przez 3-4 minuty z każdej strony, aż będą mocno przyrumienione. Przełożyć na
talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Podawać z ryżem lub
ziemniakami i porcją sałaty lub surówki.
Opcjonalnie do masy można dodać świeżo posiekaną bazylię, szczypiorek, tymianek lub
oregano. Zamiast suszonego czosnku można dodać 2-3 ząbki czosnku przeciśniętego przez
praskę lub drobno posiekanego. Zamiast na patelni można je upiec w piekarniku rozgrzanym
do 230 stopni. Kotlety ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Zapiekać przez 15
minut. Następnie wyjąć z piekarnik i odwrócić na drugą stronę. Zmniejszyć temperaturę do
180 stopni i piec przez 20 minut aż do przyrumienienia.
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Krem pomidorowo–soczewicowy
Składniki:
1 cebula,
2 laski selera naciowego,
5 suszonych pomidorów,
1 łyżeczka syropu klonowego,
1 łyżeczka ziaren kopru włoskiego,
¼ łyżeczki wędzonej papryki,
½ łyżeczki ostrej papryki,
oliwa z oliwek,
1 szklanka czerwonej soczewicy,
1 puszka krojonych pomidorów,
3 szklanki bulionu,
½ łyżki soli, czarny pieprz..
Wykonanie:
Cebulę i seler pokroić. W garnku rozgrzać olej i usmażyć warzywa razem z przyprawami.
Dodać resztę składników, zamieszać i gotować pod przykryciem przez około 20 minut.
Następnie zblendować i doprawić do smaku. Można podawać z prażonymi migdałami
lub czarnymi oliwkami.
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Krewetki z czosnkiem
Składniki:
250 gram krewetek,
2-3 łyżki masła,
2-3 ząbki czosnku,
sól, pieprz, 2 gałązki pietruszki,
sok z cytryny.
Wykonanie:
Roztopić masło, wrzucić pokrojony w kostkę lub przeciśnięty przez praskę czosnek.
Po zrumienieniu czosnku wrzucić krewetki, smażyć 3-4 minuty - muszą być równo
podsmażone po obu stronach. Doprawić solą, pieprzem, polać cytryną i posypać
posiekaną pietruszką. Podawać z tym co się lubi: ryżem, makaronem, grzankami.
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Kulki twarogowe w 3 odsłonach
Składniki:
25 dag twarogu,
1 czubata łyżka serka typu: mascarpone, ricotta albo philadelphia,
½ małej cebuli,
łyżka przecieru pomidorowego,
6 rzodkiewek,
ząbek czosnku,
przyprawy: sól, pieprz, czubryca zielona, vegeta, opcjonalnie: chia, sezam, orzechy
Wykonanie:
Twaróg przecisnąć przez praskę do ziemniaków, wymieszać z drugim serkiem i podzielić na
3 części. Do 1 dodać cebulę bardzo drobno posiekaną i przecier pomidorowy, przyprawić
solą, pieprzem. Do 2 dodać startą rzodkiewkę, przyprawić vegetą Do 3 przecisnąć czosnek,
przyprawić czubrycą zieloną i solą. Formować kulki, można je obtoczyć w orzechach,
ziarnach, sezamie.
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Meksykany
Składniki:

Naleśniki:
2 jaja,
2 szklanki mąki,
woda,
mleko,
sól,
3 łyżki oleju,
odrobina proszku do pieczenia.

Farsz:
25 dag mięsa mielonego,
3 cebule,
½ puszki fasoli,
puszka kukurydzy,
papryka,
puszka pomidorów,
czosnek, chili, sól, wegeta,
1 jajko.,
ser.
Wykonanie:
Usmażyć naleśniki. Na patelni podsmażyć mielone, cebulę z przyprawami. Dodać
kukurydzę, paprykę, pomidory, fasolę. Po przestudzeniu dodać surowe jajko. Na naleśnik
nakładać farsz, zwinąć, posypać serem. Zapiekać w piekarniku.
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Muffinki marmurkowe
Składniki:
85 gram margaryny Kasia,
280 gram mąki pszennej,
115 gram cukru,
2 jajka,
250 ml mleka,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 łyżeczka aromatu waniliowego,
2 łyżki kakao,
szczypta soli,
owoce (opcjonalnie).
Wykonanie:
W osobnych naczyniach wymieszać składniki suche i mokre, następnie do mokrych
wsypać suche i krótko wymieszać - tylko do połączenia składników. Około 1/3 ciasta
odłożyć, dodać do niego kakao i dokładnie wymieszać.
Do papilotek lub silikonowych form na muffinki nakładać naprzemiennie po łyżeczce
ciasta białego i z kakao – do 2/3 wysokości foremki. Piec około 15 minut w piekarniku
nagrzanym do 150 stopni. Przed włożeniem muffinek do piekarnika można zatopić
w cieście niewielkie owoce, np. truskawki czy kawałki ananasa.
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Ogórki z chilli
Składniki:   
2 kg ogórków (bez pestek)- młode,
4 łyżki soli.

Zalewa:
70 dag cukru,
1,5 szklanki octu,
1 łyżka chilli,
10 łyżek oliwy,
czosnek do smaku (przeciśnięty przez praskę).
Wykonanie:
Ogórki pokroić w grube plastry, posypać solą i zostawić na 6 godzin. Co jakiś czas
wymieszać. Odsączyć.
Składniki na zalewę zagotować i gorącą zalać odsączone ogórki. Odstawić na kilka godzin
czasem mieszając. Zimne wkładać do słoików. Nie pasteryzować.
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Ogórki z kurkumą
Składniki:
2 kg ogórków,
2 cebule,
2 papryki (czerwona i żółta),
1 łyżka soli.

Zalewa:
2 szklanki wody,
2 szklanki octu,
40 dag cukru,
4 łyżki gorczycy,
2 łyżki kurkumy.
Wykonanie:
Warzywa pokroić w słupki. Wymieszać, dodać soli i zostawić na 3 godziny. Po tym czasie
odlać wodę i dodać ugotowaną wcześniej zalewę. Pasteryzować 15 minut.
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Orzeszki sojowe
Składniki:
2 szklanki soi,
przyprawy: sól, papryka słodka, papryka ostra lub wedle uznania.
Wykonanie:
Soję wrzucić do garnka, zalać wodą i namaczać minimum 12 godzin. Po tym czasie przelać
przez sitko i osuszyć. Przesypać do dwóch miseczek. Do jednej wsypać sól i dokładnie
wymieszać, do drugiej paprykę słodką i/lub paprykę ostrą i również wymieszać.
Piekarnik (termoobieg) nagrzać do temperatury 200 stopni, soję rozłożyć na blasze na
papierze do pieczenia. Prażyć około 25-40 minut, aż do chrupkości (można spróbować,
uważać, aby nie spalić). Co jakiś czas przemieszać.
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Pasztet
Składniki:
1,8 kg kury,
3 jajka,
40 dag pieczarek,
1 cebula,
bułka tarta lub namoczona,
3 ząbki czosnku.
Wykonanie:
Ugotować całą kurę. Oddzielić od kości. Mięso i skórę zmielić. Pieczarki przesmażyć
razem z cebulą i czosnkiem. Połączyć ze sobą wszystkie składniki, zmielić, dodać ulubione
przyprawy. Piec w piekarniku około 30-40 minut.
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Peperonata
Składniki:
2 czerwone papryki,
2 żółte papryki,
2 cebule,
2 ząbki czosnku,
6 pomidorów,
kilka oliwek (opcjonalnie),
4 łyżki oliwy z oliwek,
cukier,
sól.
Wykonanie:
Oliwę rozgrzać w szerokim i głębokim rondlu, wrzucić do niego obrane i pokrojone
w cienkie półplastry cebule i przesmażyć, cały czas mieszając. Czosnek zmiażdżyć. Papryki
oczyścić i pokroić na kawałki. Następnie czosnek i papryki dodać do cebuli i smażyć 10
minut, mieszając od czasu do czasu.
Pomidory sparzyć, obrać ze skórki i pokroić w ósemki. Dodać do rondla razem
z oliwkami. Doprawić cukrem i solą. Całość dusić ok. 35 minut aż potrawa zgęstnieje,
a papryka będzie miękka. Podawać na zimno z bagietką lub bułeczką (ale na ciepło też
jest dobre!).
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Pierniczki
Składniki:
30 dag mąki,
16 dag margaryny,
10 dag cukru,
4 łyżki sztucznego miodu,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 jajko,
2 łyżeczki kakao,
1 paczka przypraw do pierników,
szczypta soli.
Wykonanie:
Miód, cukier, margarynę, przyprawy zagotować, ochłodzić. Ubić jajko, wlać do schłodzonej
masy, wymieszać, dodać mąkę i jeszcze raz wymieszać.
Masa będzie rzadka, dlatego należy zostawić ją do następnego dnia. A potem wykrawać
pyszne pierniczki. Piec nagrzać do temp. ok. 200 stopni, piec ok. 10-15 min. (podana
temperatura i czas są uśrednione, mogą być trochę większe lub mniejsze, najlepiej po
prostu obserwować wypieki).
Gotowe pierniczki można udekorować według własnych umiejętności.
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Pierogi orkiszowe z kaszą gryczaną
i boczkiem
Składniki:
2 szklanki mąki pełnoziarnistej orkiszowej,
1 szklanka gorącej wody,
2 torebki ugotowanej kaszy gryczanej niepalonej,
150 gram boczku wędzonego,
4 cebule,
15 sztuk śliwek suszonych,
szczypta soli.
Wykonanie:
Przygotować ciasto, w tym celu: przesiać mąkę, dodać sól i wrzątek, wyrobić ciasto
rękoma na elastyczną masę. Owinąć folią i odstawić na 30 minut.
Następnie przygotować farsz: boczek podsmażyć na patelni, dodać pokrojoną w kostkę
lub piórka cebulę, zeszklić. Połączyć boczek z ugotowaną na sypko kaszą i pokrojonymi
śliwkami.
Podzielić ciasto na części, rozwałkować podsypując mąką na cienki placek. Szklanką
wycinać kółka, na środek nakładać farsz. Składać na pół i zlepiać dokładnie brzegi,
układać na stolnicy.
W dużym garnku zagotować osoloną wodę i jak będzie mocno wrzała, włożyć pierwszą
partię pierogów (około 15 sztuk). Gotować przez około 2 minuty licząc od czasu
wypłynięcia ich na powierzchnię.
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Pizza owsiana
Składniki:

Ciasto:
8 łyżek płatków owsianych
(można je także zmielić),
½ szklanki ciepłej wody,
2 jajka,
1 łyżeczka soli,
½ łyżeczki cukru,
szczypta pieprzu.

Sos i dodatki do pizzy:
passata pomidorowa,
oregano,
plastry szynki,
pomidory koktajlowe,
½ kulki mozzarelli
pokrojonej w plastry,
inne dodatki wg uznania,
rukola.
Wykonanie:
Do miski wsypać płatki owsiane, zalać je wodą i dodać pozostałe składniki na ciasto.
Dobrze wymieszać. Formę – tortownicę lub formę na tartę – wyłożyć papierem do pieczenia
i posmarować niewielką ilością oliwy z oliwek. Masę przełożyć do formy i piec przez 20
minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Upieczone ciasto posmarować passatą
(lub innym sosem pomidorowym), oprószyć oregano i ułożyć pozostałe składniki, które
przykrywamy plastrami mozzarelli. Pieczemy jeszcze 5 minut, umieszczając blachę na
najwyższym poziomie piekarnika (jeżeli papier do pieczenia za bardzo wystaje to można
go obciąć). Pizzę po wyjęciu z piekarnika posypujemy rukolą. To przepyszna i dietetyczna
alternatywa dla tradycyjnej pizzy!
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Placuszki owsiane
Składniki:
2 szklanki płatków owsianych (zalecane gruboziarniste),
1 jajko,
400 gram jogurtu typu greckiego (opcjonalnie zsiadłe mleko),
1 duże jabłko,
garść owoców suszonych (np. rodzynki, figi, daktyle, suszone śliwki).
Wykonanie:
Do miski wsypać płatki, dodać jajko i jogurt i połączyć ze sobą. Dodać pokrojone
w kawałki jabłko i garść suszonych owoców. Wymieszać dokładnie wszystkie składniki.
Formować placuszki łyżką i smażyć na patelni na złoty kolor. Na patelni nieprzywierającej
można smażyć bez tłuszczu, w innym przypadku dodać odrobinę oliwy lub oleju. Placuszki
można podawać z miodem lub z serkiem homogenizowanym.
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Potrawka z cukinii
(wersja wege lub dla mięsożerców)
Składniki:
2 duże lub 4 mniejsze cukinie (obrane ze skórek i wypestkowane, pokrojone w duże
kostki),
2-3 papryki świeże (kolorowe, pokrojone w paski),
4 pomidory (bez skórki, pokrojone w duże kostki),
2-3 ząbki czosnku,
1 cebula,
oliwa lub olej (3-4 łyżki),
koperek,
przyprawy wg smaku: sól, pieprz, papryka, vegeta, szczypta cukru.
Można dodać pokrojoną w plasterki i przesmażoną kiełbasę (1 krążek).
Wykonanie:
Na oliwie zeszklić pokrojoną w pióra cebulę i czosnek w plasterki, a następnie zdjąć
na talerzyk obok, by użyć później. Na aromatycznej oliwie poddusić 10 min. papryki
(najlepiej bez skóry), dodać cukinię i znów dusić 10 min., od czasu do czasu mieszając.
Następnie do podduszonych warzyw dodać cebulę i czosnek (wcześniej odłożone),
pomidory i przyprawy. Dusić jeszcze około 10 minut na małym ogniu, czasem delikatnie
mieszając, by składniki były całe, a nie utarte na mus. Głodomory i mięsożercy mogą do
potrawki dodać przesmażone plasterki kiełbasy i spożywać z pieczywem.
Całość posypujemy świeżym koperkiem, chyba że ktoś z członków rodziny nie lubi, to
sypiemy tym co lubią.
Potrawa jest smaczna zaraz po przygotowaniu, ale także jak trochę poleżakuje i na dzień
następny. Wersję vege można też pasteryzować w słoiczkach.
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Racuchy
Składniki:
1 szklanka mleka (250 ml),
2 średnie jajka,
2-3 jabłka (ok. 400 gram),
1,5 szklanki mąki pszennej (250 gram),
pół płaskiej łyżeczki sody oczyszczonej,
pół płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia,
opcjonalnie cynamon wedle uznania i smaku oraz cukier puder do posypania.
Wykonanie:
Do miski wbić jajka i wlać mleko. Wymieszać. Dodać przesianą mąkę, proszek do
pieczenia i sodę. Ponownie wymieszać do uzyskania gładkiego ciasta. Odłożyć ciasto,
aby odpoczęło.
W tym czasie obrać jabłka i zetrzeć je na tarce z grubymi oczkami. Jabłka wrzucić do
ciasta, można wsypać cynamon i dokładnie wymieszać.
Na patelni rozgrzać olej, nakładać łyżką, w zależności od wielkości patelni 3-4 placuszki.
Smażyć z obu stron do zarumienienia. Na talerzu można oprószyć cukrem pudrem.
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Rogaliki
Składniki:
½ kg mąki,
½ łyżeczki soli,
25 dag margaryny,
marmolada,
1 jajko,
½ szklanki mleka,
4 dag drożdży,
1 łyżeczka cukru.
Wykonanie:
Mleko podgrzać, dodać cukier, sól, drożdże. Mąka, margaryna, jajko - posiekać i dodać
rozczyn drożdżowy (trochę wyrośnięty).
Wyrobić ciasto i włożyć do zimnej wody aż do wypłynięcia.Ciasto podzielić na 4 części.
Każdą część rozwałkować i podzielić na 12 kawałków. Uformować rogaliki - posmarować
jajkiem (rozbełtać jajko z 2 łyżkami wody). Pozostawić na chwilę do wyrośnięcia. Piec
na złoty kolor w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.
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Ryba po grecku
Składniki:
70 dag fileta z ryby,
50 dag cebuli,
2 małe przeciery pomidorowe,
0,5 litra oleju,
0,5 szklanki octu,
przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie.
Wykonanie:
Rybę upiec, ułożyć w wysokim naczyniu. Cebulę pokroić na półkrążki, upiec na oleju,
aż będzie miała złoty kolor. Wlać ocet, szklankę wody, liście laurowe, ziele angielskie,
pogotować. Wlać 2 szklanki wody, przecier, przyprawić i zalać tym rybę.
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Sałatka gyros
Składniki:
2 piersi z kurczaka,
1 puszka kukurydzy,
1 cebula,
3 ogórki kiszone lub konserwowe,
1 paczka ryżu,
1 sałata pekińska,
2 małe jogurty naturalne,
2 łyżki majonezu,
2 ząbki czosnku,
przyprawa do kurczaka kebab-gyros,
pieprz, olej.
Wykonanie:
Przygotować pierś z kurczaka, pokroić na kawałki i połączyć z przyprawą kebabgyros. Piec na patelni. Ugotować ryż i odstawić. Następnie posiekać ogórki i cebulę,
przygotować kukurydzę oraz sałatę pekińską. Zrobić sos: jogurt naturalny wymieszać
z majonezem, dodać czosnek oraz pieprz do smaku. Ostudzone mięso i ryż oraz pozostałe
składniki nakładać do miski warstwami w następującej kolejności: ryż - kukurydza ogórki - cebula - mięso - sos - kukurydza - ogórki - cebula - mięso - sos - liście sałaty
pekińskie. Odłożyć w chłodne miejsce.
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Sałatka z kurczakiem i ryżem
Składniki:
250 gram piersi z kurczaka,
150 gram ryżu,
1 opakowanie sosu sałatkowego,
2 średnie sztuki selera naciowego,
150 gram żółtego sera,
150 gram winogron,
2 łyżki majonezu,
1 łyżka jogurtu.
Wykonanie:
Ugotować ryż. Ugotować pierś z kurczaka w lekko osolonej wodzie, schłodzić i pokroić
w kostkę. Seler pokroić w plastry. Ser pokroić w kostkę, winogrona umyć i przekroić
na pół. Sos sałatkowy wymieszać z odrobiną wody, następnie połączyć z majonezem
i jogurtem. Pierś z kurczaka, ryż, seler, ser i winogrona wymieszać z sosem, po czym
podawać do stołu.
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Sałatka z rukolą, burakiem i fetą
Składniki:
500 g ugotowanych buraków
200 g sera sałatkowego
100 g rukoli (1 opakowanie)
garść łuskanego słonecznika

Sos:
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia
sok z połowy cytryny
3-4 ząbki zmiażdżonego czosnku
łyżeczka octu balsamicznego
Wykonanie:
Przełożyć rukolę do większej miski. Dodać ugotowane buraki pokrojone na małe
kawałki lub plasterki. Następnie dodać ser sałatkowy pokrojony w kostkę. Słonecznik
uprażyć na patelni bez dodatku oleju i posypać nim sałatkę. Po wymieszaniu wszystkich
składników sosu, wlać go do miski. Zjeść najlepiej od razu po przyrządzeniu, wówczas
smakuje najlepiej. Uwaga! Danie silnie uzależnia i nie można mu się oprzeć :-)
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Sałatka z wędzonym łososiem
Składniki:
¼ główki sałaty lodowej,
10 dag łososia,
10 dag pomidorów koktajlowych,
pół zielonego ogórka,
kilka oliwek,
¼ puszki kukurydzy,

Sos vinegret:
3 łyżki oleju,
3 łyżki octu,
2 ząbki czosnku.
przyprawy: cukier, sól, pieprz, wegeta.
Wykonanie:
Sałatę i łososia rozdrobnić. Pomidory i oliwki pokroić na pół, ogórka obrać i pokroić
w kostkę. Składniki układać warstwami w kolejności: sałata, pomidory, ogórki, oliwki,
łosoś, kukurydza.
Sos vinegret - wymieszać wszystkie składniki ze sobą i polać sałatkę.

54

Sernik Baileys
Składniki:

Spód:
120 gram zmielonych herbatników (dla „lżejszego” efektu można użyć biszkoptów),
60 gram stopionego masła,
1 łyżeczka cukru pudru,
1 łyżeczka kakao.

Masa serowa:
1 kg twarogu sernikowego,
250 ml śmietany kremówki 36%,
200 ml likieru Baileys,
1/2–3/4 szklanki cukru pudru (uzależnione od tego, jak kwaśny jest ser),
100 g czekolady (gorzkiej, mlecznej lub można zmieszać – w zależności od upodobań),
3 łyżeczki żelatyny.
Wykonanie:
Składniki na spód ciasta dobrze
wymieszać
i
równomiernie
rozłożyć w tortownicy (ok. 28
cm średnicy), uklepać i docisnąć,
a następnie wstawić do lodówki
na czas przygotowania masy
serowej. Żelatynę rozpuścić w 1/4
szklanki wrzącej wody i odstawić
do
całkowitego
wystudzenia.
Śmietankę ubić na sztywno.
Czekoladę rozpuścić w kąpieli
wodnej, a następnie zostawić do
przestudzenia, ale nie do stężenia.
Ser zmiksować z cukrem pudrem,
a gdy powstanie jednolita masa
dodać 150 ml likieru Baileys, zmieszać. Następnie dodać rozpuszczoną żelatynę i przez
chwilę miksować. Do masy dodać ubitą śmietankę i delikatnie wymieszać (na najniższych
obrotach miksera) do jednolitego połączenia się składników. Na wyciągnięty z lodówki
spód w tortownicy wylać ok. 3/4 masy serowej. Do pozostałej masy dodać stopioną
czekoladę i resztę (50 ml) likieru. Miksować delikatnie w celu uzyskania jednolitej
konsystencji. Następnie partiami nakładać na masę serową i równomiernie rozprowadzić.
Na wierzchu np. widelcem wykonać esy-floresy. Ciasto przykryć folią tak, aby nie dotykała
ona masy, a następnie wstawić do lodówki przynajmniej na 10 godzin, np. na całą noc.
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Sernik brownie z wiśniami
Składniki:

Brownie:
200 gram masła,
200 gram gorzkiej czekolady,
3 jajka,
200 gram cukru,
135 gram mąki,
1/3 łyżeczki proszku do pieczenia,
szczypta soli,
wiśnie w żelu.

Sernik:
500 gram twarogu sernikowego,
100 gram cukru,
2 łyżki mąki ziemniaczanej,
1 cukier waniliowy,
2 jajka,
100 ml śmietanki 36%.
Wykonanie:
Masło włożyć do rondelka, dodać czekoladę i roztopić (cały czas mieszać). W misce
zmiksować jaja z cukrem, dodać do nich roztopioną czekoladę z masłem, ponownie
zmiksować. Dodać mąkę z proszkiem do pieczenia i solą. Całość zmiksować na jednolite
ciasto. Odstawić.
Do sera dodać cukier, mąkę, cukier waniliowy i jajka. Zmiksować tak, by połączyły się
składniki. Następnie dodać śmietankę i ponownie miksować. Następnie dodać śmietankę
i ponownie miksować.
Formę do pieczenia (20x30 cm. lub tortownicę 20 cm.) wyłożyć papierem do pieczenia. Na
dno wyłożyć brownie, a na wierzch masę serową. Wyłożyć wiśnie i wstawić do piekarnika
nagrzanego do 175 stopni. Piec około 40 minut.
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Szybkie ciasto z owocami
Składniki:
1 kostka margaryny,
1 szklanka cukru,
2 szklanki mąki,
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,
4 jajka,
mały cukier waniliowy (można ominąć),
2 szklanki owoców (np. czerwonych porzeczek lub malin),
cukier puder.
Wykonanie:
Owoce umyć i dokładnie osuszyć. Posypać łyżką mąki (odebraną z 2 szklanek, nie
dodatkową ilością), delikatnie (najlepiej przez potrząsanie) wymieszać.
Margarynę rozpuścić i ostudzić. Całe jajka ubijać ok. 10 min. z cukrem, tak długo aż
masa zbieleje.
Dodawać stopniowo pozostałą mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, następnie nie
przerywając ucierania cienkim strumieniem wlewać tłuszcz, mieszać do połączenia się
składników.
Ciasto przelać na blaszkę wysmarowaną tłuszczem i wysypaną bułką tartą. Na górę,
w miarę równomiernie wysypać owoce.Ciasto piec w 180 stopniach przez około 30-35
minut do suchego patyczka. Upieczone i gorące ciasto posypać cukrem pudrem.
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Talarki orzechowe
Składniki:
300 gram mąki pszennej,
100 gram przesianego cukru pudru,
szczypta zmielonego cynamonu,
miąższ z 1 laski wanilii,
szczypta soli,
1 żółtko,
250 gram miękkiego masła lub margaryny,
100 gram zmielonych orzechów włoskich (opcjonalnie można użyć innych orzechów
w tej samej proporcji).
Wykonanie:
Mąkę przesiać do misy. Resztę składników (oprócz orzechów) dodać do mąki i szybko
utrzeć ciasto (najłatwiej użyć do tego miksera). Następnie dodać orzechy i dokładnie
wymieszać. Odstawić ciasto na kilka godzin w chłodne miejsce. Z ciasta formować talarki,
ułożyć je na blasze do pieczenia.
Piec w piekarniku nagrzanym do 170-200 stopni przez 10 minut. Przygotować 50 gram
roztopionego masła i posmarować talarki zaraz po wyciągnięciu z piekarnika. Wymieszać
ze sobą 50 gram cukru pudru z torebką cukru waniliowego i posypać tym talarki.
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Zakwas drożdżowy (żytni)
Do litrowego słoika dodajemy:
0,5 szklanki mąki,
0,5 szklanki ciepłej wody.
Odstawiamy w ciepłe miejsce na 24 godziny.
Dosypujemy 50 gram mąki, 50 ml ciepłej wody.
Odstawiamy na 24 godziny
Dosypujemy 50 gram mąki, 50 ml ciepłej wody.
Odstawiamy na 24 godziny
Dosypujemy 50 gram mąki, 50 ml ciepłej wody.
Odstawiamy na 24 godziny
Dosypujemy 50 gram mąki, 50 ml ciepłej wody.
Odstawiamy na 12 godzin
Dosypujemy 50 gram mąki, 50 ml ciepłej wody.
Po 12 godzinach zakwas jest gotowy.
Należy trzymać w lodówce i dokarmiać co 2 tygodnie.
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Zapiekanka ziemniaczana
Składniki:
7 średniej wielkości ziemniaków,
250 g sera żółtego,
4 ząbki czosnku,
masło,
sól,
pieprz,
opcjonalnie 4 pomidorki koktajlowe.
Wykonanie:
Ziemniaki obrać, pokroić w plasterki. To samo zrobić z czosnkiem. Ser zetrzeć na tarce
o grubych oczkach.
Naczynie żaroodporne wysmarować masłem. Przełożyć do niego połowę przygotowanych
ziemniaków, a między nie gdzieniegdzie powkładać małe kawałki masła. Następnie
rozłożyć równomiernie połowę czosnku. W końcu wszystko posypać połową sera żółtego.
Wszystkie czynności powtórzyć, wykorzystując pozostałą ilość składników. Na górnej
warstwie sera można ułożyć pokrojone w ćwiartki pomidorki koktajlowe. Naczynie
zakryć i włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Zapiekać ok. 1 godziny.
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Zista łorzechowo
Składniki na tortownicę 24 cm:
160 g masła
150 g cukru
1 jajo, szczypta soli
300 g mąki
20 g masła
200 g cukru
250 g posiekanych grubo orzechów (dowolnych)
¼ l. śmietany
1 żółtko
Wykonanie:
Miękkie masło utrzeć z cukrem, jajem i solą. Dodać przesianą mąkę i zagnieść kruche
ciasto. Przykryć i wstawić na 2 godz. do lodówki.
Dwie trzecie ciasta rozwałkować i wyłożyć nim formę, podnosząc lekko brzegi. Masło
roztopić w garnku, dodać cukier i mieszając ugotować jasnobrązowy karmel. Dodać
orzechy i śmietanę. Wszystko razem zagotować i ostudzić.
Pozostałe ciasto rozwałkować. Spód ciasta posmarować nadzieniem i przykryć drugim
plackiem, dociskając wystające brzegi spodu z wierzchem. Wierzch posmarować żółtkiem
i ponakłuwać widelcem. Piec na 2 od dołu poziomie piekarnika, nagrzanym do 200
stopni.
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