ŚNIADANIA

TOSTY Z PIECZONĄ WOŁOWINĄ
Składniki

Sposób przygotowania:

4 kromki opieczonego w tosterze pieczywa
z ziarnami
2 plastry pieczonej wołowiny
4 plastry ogórka konserwowego
5 pieczarek
1 cebula
olej do smażenia

Posiekaną cebulę podsmażyć z pokrojonymi w plastry pieczarkami. Między gorące kromki chleba układać wołowinę,
pieczarki z cebulą, ogórek. Podawać na ciepło lub zimno
z dodatkiem musztardy lub ketchupu.

Czas przygotowywania:

15 minut
Ilość porcji:

2

ŚNIADANIA

TOSTY Z SZYNKĄ, KURCZAKIEM
I SOSEM TATARSKIM
TOSTY

Sposób przygotowania:

Składniki

Pomiędzy dwie kromki pieczywa włożyć ser, pomidora,
kurczaka, boczek, szynkę i zapiekać w piekarniku ok. 6 minut.
Podawać na liściu sałaty z sosem tatarskim.

4 kromki opieczonego w tosterze pieczywa
2 plastry żółtego sera
2 plastry szynki
2 plastry pieczonego kurczaka
4 plastry wędzonego boczku
2 liście sałaty
2 duże plastry pomidora3

SOS
Składniki
5 łyżek majonezu
3 łyżki jogurtu naturalnego
kilka pieczarek konserwowych
1 ogórek konserwowy
mały pęczek szczypiorku
sól, pieprz
ew. łyżeczka chrzanu lub łyżeczka musztardy

Sposób przygotowania:
Czas przygotowywania:

10 minut
Ilość porcji:

2

Pieczarki, ogórek i szczypiorek posiekać na drobno. Dodać
do majonezu wymieszanego z jogurtem. Doprawić do smaku
solą, pieprzem, według uznania – chrzanem lub musztardą.

ŚNIADANIA

TOSTY Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM
TOSTY

Sposób przygotowania:

Składniki

Posiekać koperek, wymieszać z masłem. Tosty posmarować
masłem koperkowym, nakryć sałatą, nałożyć posiekaną
cebulkę i wędzonego łososia. Skropić sokiem z cytryny.
Podawać z sosem musztardowym.

2 kromki opieczonego w tosterze pieczywa
2 plastry wędzonego łososia
łyżka masła
koperek
cebula
2 liście sałaty
cytryna

SOS
Składniki
6 łyżek musztardy
3 połówki brzoskwini konserwowej
3 łyżki soku z brzoskwiń konserwowych
koperek, łyżeczka cukru

Sposób przygotowania:
Czas przygotowywania:

10 minut
Ilość porcji:

2

Brzoskwinie i koperek posiekać na drobno. Dodać
do musztardy i dokładnie wymieszać. Dodać sok z brzoskwiń,
doprawić do smaku cukrem.

ŚNIADANIA

DOMOWY SEREK OWOCOWY
DLA CAŁEJ RODZINY
Składniki

Sposób przygotowania:

500 g chudego sera twarogowego
400 g jogurtu naturalnego
5 jabłek
1 duży banan
1 czubata szklanka mieszanki owoców leśnych

Wszystkie składniki na serek owocowy wrzucić do miksera.
Miksować od stopnia najniższego, powoli przechodząc
na najszybsze obroty. Gotowy serek podawać w formie
kanapek z użyciem wafli ryżowych. Górę posypać otrębami
i płatkami owsianymi.

Dodatkowo
wafle ryżowe
otręby ze śliwkami
płatki owsiane

Czas przygotowywania:

10 minut

OBIADY

ZUPA KREM Z SOCZEWICY
Z SEROWYMI PALUCHAMI
ZUPA KREM
Składniki:
1 szklanka soczewicy czerwonej
2 szklanki wody
2 cebule
1 ząbek czosnku
2 łyżeczki imbiru
1 puszka pomidorów
pieprz Cayenne, sól

Sposób przygotowania:
Soczewicę zalać wodą i zostawić na ok. 0,5 h.
Cebulę podsmażyć, wrzucić do garnka z socze-

wicą, gotować 20 minut. Imbir, czosnek, pomidory w puszcze dodać do garnka, gotować 10 min, przyprawić. Całość
zmiksować.

SEROWE PALUCHY Z PESTO
Składniki:
2 szklanki mąki
15 g świeżych drożdży
łyżeczka soli
łyżeczka cukru
¾ szklanki wody
1 łyżka oliwy z oliwek
50 g startego parmezanu;
5 łyżek Pesto pietruszkowego.

Sposób przygotowania:
Czas przygotowywania:

zupa 40 minut/
paluchy 40 minut
Ilość porcji:

3-4

Drożdże, cukier rozpuścić w ciepłej wodzie, dodać do pozostałych składników ciasta i wyrobić, odstawić na 1h, potem
rozwałkować na grubość 3 mm, na kształt prostokąta. Ciasto
posmarować Pesto, posypać serem i złożyć na pół wzdłuż
dłuższego boku, rozwałkować, pokroić na 3 cm szerokości
paski – paski zwinąć w ruloniki. Paluchy piec w piekarniku
nagrzanym do temp. 180 stopni przez ok. 25 minut.

OBIADY

KLOPS Z NIESPODZIANKĄ
Składniki:

Sposób przygotowania:

50 dkg mięsa (wołowego i wieprzowego)
1 jajo
1 długa, kształtna marchewka
cebula
3 łyżki tartej bułki
2 łyżki masła
sól, pieprz

Cebulę obrać i posiekać bardzo drobno. Podsmażyć na złoty
kolor na maśle. Marchewkę dokładnie oczyścić. Mięso zmielić, wymieszać z cebulą, tartą bułką, solą i pieprzem, dodać
jajko. Wyrabiać starannie, aż powstanie pulchna, jednolita
masa. Rozłożyć ją na stolnicy dość cienką warstwą w kształt
prostokątny. Na wierzchu położyć marchewkę. Zwijając
brzegi masy do środka, uformować podłużny klops z ukrytą
wewnątrz marchewką. Mięso przełożyć na blachę wyłożoną
aluminiową folią. Wierzch mięsa także należy przykryć folią.
W piekarniku nagrzanym do 180°C piec przez ok. 50 minut.
Klops pokrojony w grube plastry podawać na ciepło z kaszą
i surówką z kiszonej kapusty. Marchew można zastąpić ugotowanymi na twardo jajkami.

Czas przygotowywania
z pieczeniem:

90 minut
Ilość porcji:

4-6

OBIADY

KACZKA W MIODZIE Z RYŻEM
I SURÓWKĄ Z CYKORII – KOMBIWAR
Składniki:

Sposób przygotowania:

4 piersi z kaczki
250 ml gęstego miodu
sól, pieprz
cynamon
½ szklanki białego wina wytrawnego
2 szklanki ryżu
puszka ananasa
2 jabłka
3 cykorie

Kaczkę posolić, posypać cynamonem i polać gęstym miodem. Ułożyć na wysokim ruszcie i piec w temperaturze 250°C
przez ok. 1 godzinę. W czasie pieczenia kilkakrotnie polewać
kaczkę miodem. W połowie pieczenia na dno kombiwara
wysypać ryż, lekko posolić i zalać białym winem (odrobinę
wina zostawić do surówki).
Cykorie i jabłka poszatkować, dodać odsączony ananas.
Składniki połączyć i skropić białym winem. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Czas przygotowywania
z pieczeniem:

70 minut
Ilość porcji:

4

OBIADY

BLINY ŻMUDZKIE
Składniki:
2 kg ziemniaków
400 g mięsa ugotowanego drobiowego
(np. z rosołu)
1 szklanka mąki pszennej (lub więcej)
2 jajka
1 duża cebula
olej do smażenia
sól, pieprz, majeranek,

Czas przygotowywania:

40 minut
Ilość porcji:

4-6

Sposób przygotowania:
Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie w łupinach. Mięso
zmielić. Cebulę poszatkować i usmażyć, następnie dodać
do mięsa razem z jajkami, przyprawić, dokładnie wymieszać.
Jeszcze ciepłe ziemniaki obrać i zmiksować, popieprzyć,
dodać tyle mąki aby ciasto nie lepiło się do dłoni (ilość zależy od odmiany ziemniaków). Z ciasta lepić płaskie placki
wielkości 3/4 dłoni. Z mięsa lepić spłaszczone kulki wielkości
bardzo małej mandarynki i układać na placki ziemniaczane,
drugim plackiem przykryć, dokładnie zlepić oba placki,
nie powinny być grubsze niż 3 cm. Smażyć z obu stron
na złoty kolor, ale na niezbyt dużym ogniu, gdyż placki łatwo
i szybko przypalają się.
Gotowe placki najlepiej smakują z sosem czosnkowym
i surówką.

OBIADY

ZAPIEKANE FILETY RYBNE
Składniki:
80 dkg filetów z dorsza
15 dkg ziemniaków
10 dkg pieczarek
25 dkg selera
2-3 marchewki
1 por
1 duża cebula
1 ząbek czosnku
3 łyżki oleju
½ łyżki mąki
sól, pieprz, tymianek
sok z cytryny
½ szklanki bulionu warzywnego

Czas przygotowywania:

50 minut
Ilość porcji:

4

¾ szklanki śmietany kremówki
natka pietruszki, kilka plasterków cytryny

Sposób przygotowania:
Ziemniaki obrać, umyć, osuszyć, zetrzeć na tarce o grubych
oczkach. Pieczarki oczyścić, opłukać, pokroić w plasterki.
Cebulę i czosnek obrać i posiekać. Rozgrzać olej, podsmażyć
na nim cebulę, czosnek i pieczarki. Dodać starte ziemniaki. Całość smażyć jeszcze kilka minut, cały czas mieszając.
Przyprawić delikatnie solą, pieprzem i tymiankiem. Filety
z dorsza umyć i osuszyć, skropić sokiem z cytryny, oprószyć
solą i pieprzem.
Kawałki ryby przełożyć do żaroodpornej formy, przykryć
masą pieczarkowo-ziemniaczaną. Wstawić do nagrzanego
piekarnika, zapiekać 20 minut w temperaturze 200°C.
Warzywa oczyścić i umyć. Seler i marchewkę pokroić w paseczki, por – w cienkie krążki. Mocno rozgrzać olej na patelni,
dusić na nim jarzyny 3 minuty, oprószyć mąką, lekko zasmażyć. Wlać bulion i śmietanę, gotować 5 minut. Przyprawić solą
i pieprzem.
Na duży półmisek przełożyć rybę oraz jarzynkę.
Gotowe danie udekorować natką pietruszki i plasterkami
cytryny. Podawać na gorąco.

KOLACJE

FRANCUSKA ZAPIEKANKA
ZIEMNIACZANA Z KOMBIWARA
Składniki:

Sposób przygotowania:

1 i ½ kg ziemniaków
250 g twardego sera żółtego
6 ząbków czosnku
200 g śmietany 12%
sól, pieprz, majeranek
tymianek
500 ml jogurtu naturalnego
1 świeży ogórek

Ziemniaki obrać, pokroić w grube plastry. Dwa ząbki czosnku
pozostawić (do wtarcia i do sosu), pozostałe drobno posiekać. Dno kombiwara natrzeć ząbkiem czosnku, ułożyć warstwę z połowy ziemniaków. Posypać czosnkiem, tymiankiem
i tartym serem. Przykryć pozostałymi ziemniakami, posypać
przyprawami i polać śmietaną. Piec w temperaturze 250°C
przez ok. 40 minut.
Przyrządzić sos jogurtowy: z pomocą blendera wymieszać
jogurt, starty ogórek, wyciśnięty ząbek czosnku oraz sól
i pieprz.
Zapiekankę podawać na gorąco jako dodatek do mięs lub
na zimno z sosem jogurtowym.

Czas przygotowywania:

60 minut
Ilość porcji:

4

KOLACJE

FRITTATA Z KURKAMI
I SUSZONYMI POMIDORAMI
Składniki:

Sposób przygotowania:

250 g makaronu najlepiej Penne
sól
1 łyżka masła
4 jajka
2 łyżki śmietanki kremówki
100 g kurek
1 cebula
4 suszone pomidory
sól himalajska
zmielony czarny pieprz
2 łyżeczki świeżego tymianku

Makaron należy ugotować w osolonej wodzie al dente.
Następnie posmarować margaryną kokilki i ułożyć w nich
makaron tak, aby tworzyły koszyki. Oczyszczone kurki, cebulę
i suszone pomidory drobno posiekać. Następnie przesmażyć na maśle. Jajka przełożyć do misy, dodać śmietankę,
sól i pieprz i napowietrzyć drutowym ubijakiem do piany
miksera. Masę jajeczną wylać na podsmażone kurki, dodać
tymianek. Smażyć około 2 minut do lekkiego ścięcia masy.
Masę jajeczną przełożyć do wcześniej przygotowanych kokilek. Koszyczki piec w nagrzanym do 190°C piekarniku około
10 minut. Podawać gorące.

Czas przygotowywania:

40 minut
Ilość porcji:

4-6

KOLACJE

JABŁKA FASZEROWANE
WĄTRÓBKAMI DROBIOWYMI
Składniki:

Sposób przygotowania:

4 jabłka
200 g wątróbek drobiowych
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
1 mała cebula
1 jajo
sól, majeranek, pieprz

Jabłka obrać, ściąć wierzch na wysokości 2/3 owocu, łyżeczką
wydrążyć gniazda nasienne. Wątróbki pokroić w kostkę,
podsmażyć z posiekaną cebulką. Dodać przyprawy i natkę
pietruszki. Wymieszać z roztrzepanym jajkiem. Piec w temperaturze 200°C przez ok. 30 minut.

Czas przygotowywania:

50 minut
Ilość porcji:

4

KOLACJE

PARÓWKI PO PIRACKU
Z KOMBIWARA
Składniki:

Sposób przygotowania:

8 parówek
2 ząbki czosnku
papryka mielona słodka
150 g boczku wędzonego, cienko pokrojonego
2 łyżki startego sera

Parówki obrać z osłonek, naciąć wzdłuż całej długości. W nacięcie nasypać paprykę mieloną, włożyć pokrojony w cienkie
plasterki czosnek. Tak przygotowaną parówkę owinąć ciasno
boczkiem wędzonym i przekuć drewnianą wykałaczką.
Parówki ułożyć w kombiwarze, delikatnie obsypać startym
serem. Piec w temperaturze 200°C przez ok. 15 minut.

Czas przygotowywania
z pieczeniem:

25 minut
Ilość porcji:

4

KOLACJE

CIEPŁE KANAPKI Z INDYKIEM
I SOSEM „TYSIĄCA WYSP”
CIEPŁE KANAPKI

SOS „TYSIĄCA WYSP”

Składniki:

Składniki:

4 kromki pieczywa tostowego
2 plastry sera żółtego
2 plastry pieczonej piersi z indyka
6 plastrów ogórka konserwowego

3 łyżki majonezu
2 łyżki ketchupu
1 mała cebula
1 ogórek konserwowy
1 połówka brzoskwini konserwowej
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Plastry indyka, ser i ogórki ułożyć pomiędzy
kromkami pieczywa. Kanapki włożyć do opiekacza i piec ok. 3 minut. Podawać na gorąco
z dodatkiem sosu „tysiąca wysp”.

Czas przygotowywania:

5 minut
Ilość porcji:

2

Sposób przygotowania:
Cebulę, ogórek i brzoskwinię posiekać na drobno, dodać do
majonezu, Całość połączyć z ketchupem, doprawić do smaku
solą i pieprzem.

KOLACJE

KOTLECIKI Z CUKINII I MARCHWI
Składniki:

Sposób przygotowania:

2 średniej wielkości cukinie
6 średniej wielkości marchewek
1 duża cebula
150 g startego sera koziego lub sera wędzonego
1 płaska łyżeczka mielonej wędzonej papryki
(opcjonalnie)
3 jajka
6 łyżek mąki kukurydzianej
1 kopiasta łyżeczka przyprawy do gyrosa
1 łyżeczka soli
olej rzepakowy do smażenia

Cukinie (razem ze skórką) zetrzeć i odstawić na 20 min.
Po tym czasie trzeba odcisnąć cała wodę, jaka puściła cukinia.
Odsączaną cukinię odłożyć do miski. Następnie obrać marchew i także zetrzeć. Nie odciskać. Cebulę drobno posiekać
i podsmażyć (do zeszklenia), ze szczypta soli. W misce połączyć odsączona cukinię, marchew, cebulę i starty ser. Dodać
jajka, mąkę i przyprawy. Wyczystko wymieszać. Jeśli konsystencja jest za rzadka (powinna być taka jak przy plackach
ziemniaczanych) to dodać mąkę. Na patelni rozgrzać olej
i wyłożyć masę uformowaną w kotleciki. Spłaszczyć od góry.
Należy smażyć ok 5.min, aż się zarumienią.

Czas przygotowywania:

40 minut
Ilość porcji:

4

SOSY

SOS POMIDOROWY DO SAŁATEK
Składniki:

Sposób przygotowania:

1 duży pomidor
1/3 szklanki oliwy
sok z 1 cytryny
3 łyżki posiekanego szczypiorku
sól, pieprz

Sparzonego pomidora obrać i pokroić na ćwiartki, oczyścić
z nasion. Zmiksować dokładnie z sokiem z cytryny i oliwą.
Przyprawić solą oraz pieprzem, wymieszać ze szczypiorkiem.
Stosować do sałatek i surówek oraz potraw z surowych
warzyw.

Czas przygotowywania:

10 minut

SOSY

SOS DOSKONAŁY DO KACZKI PIECZONEJ
(LUB INNYCH MIĘS)
Składniki:

Sposób przygotowania:

½ litra wina czerwonego (wytrawne lub półwytrawne)
1 szklanka soku z czarnej porzeczki
2 jabłka
2 gruszki
100 g moreli suszonych
100 g śliwek kandyzowanych

Wino i sok wlać do garnka i gotować, aż płyn zmniejszy
objętość o połowę. Dodać obrane, wydrążone i pokrojone
w kawałki jabłka, gruszki, morele i śliwki. Gotować na małym ogniu, aż świeże owoce będą miękkie (ok. 15 min).
Po przestudzeniu, przy użyciu blendera, miksować masę
przez ok. 1 minutę, tak aby morele pozostały w drobnych
kawałkach.

Czas przygotowywania:

30 minut

DESERY

GOFRY PUSZYSTE
Składniki:

Sposób przygotowania:

3 szklanki mąki
4 jaja
¼ łyżeczki soli
½ szklanki cukru
1 i ¾ szklanki wody mineralnej gazowanej
½ szklanki oleju
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na sztywno z odrobiną
soli. Żółtka wymieszać z cukrem, dodać olej, wodę i miksować 2 minuty. Następnie dodać wcześniej zmieszane ze sobą
mąkę, proszek do pieczenia i sól. Całość razem zmiksować.
Do masy dodać ubite białka, delikatnie wymieszać łyżką
do połączenia składników. Piec w rozgrzanej gofrownicy
ok. 7 minut. Przed wylaniem ciasta, płyty gofrownicy delikatnie posmarować olejem.

Czas przygotowywania:

20 minut
Ilość porcji:

8

DESERY

GOFRY Z KAKAO
Składniki:

Sposób przygotowania:

3 jaja
2 szklanki mąki
1 szklanka cukru
1 szklanka mleka
½ kostki masła lub margaryny
2 czubate łyżki kakao
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Żółta oddzielić od białek, białka ubić na sztywną pianę.
Cukier, mleko, kakao wymieszać i zagotować. Dodać masło,
rozpuścić je, masę przestudzić. Dodać mąkę, żółtka, proszek
do pieczenia, na koniec – pianę z białek. Ciasto delikatnie
wymieszać. Wylewać na płytę rozgrzanej gofrownicy i piec
ok. 7 minut.

Czas przygotowywania:

20 minut
Ilość porcji:

8

DESERY

MUS DYNIOWY Z ORZECHAMI
Składniki:

Sposób przygotowania:

¾ kg dyni
¾ szklanki cukru trzcinowego
½ szklanki posiekanych migdałów
¾ szklanki posiekanych orzechów włoskich
1 szklanka wody
200 g śmietany kremówki
po pół łyżeczki cynamonu, imbiru i gałki
muszkatołowej

Z dyni usunąć skórę i pestki, miąższ pokroić w drobną kostkę.
W naczyniu żaroodpornym wymieszać dynię, migdały,
orzechy (część orzechów zostawić do dekoracji) oraz cukier;
całość posypać cynamonem, imbirem i gałką muszkatołową.
Podlać wodą. Piec w temperaturze 200°C przez ok. 30 minut.
Śmietanę ubić.
Mus z dyni podawać na zimno, w pucharkach z bitą śmietaną
i orzechami.

Czas przygotowywania
z pieczeniem:

50 minut
Ilość porcji:

4

Schładzanie

1 godzina

DESERY

MUS KAWOWY
Składniki:

Sposób przygotowania:

1 szklanka mocnej kawy
1 szklanka śmietany kremówki
2 żółtka
1/2 szklanki cukru
2 dkg żelatyny

Śmietanę ubić na sztywno. Żelatynę namoczyć w zimnej
wodzie, rozpuścić w gorącej kawie. Żółtka utrzeć z cukrem
na puszystą masę. Pod koniec ucierania dodawać powoli
gorącą kawę. Przestudzoną masę delikatnie połączyć z ubitą
śmietaną. Masę można podawać jako deser w pucharkach
lub zastosować jako dodatek np. do ciasta biszkoptowego.

Czas przygotowywania:

30 minut

DESERY

KRUCHA TARTA Z FIGAMI
I KREMEM CZEKOLADOWYM
Składniki:

Sposób przygotowania:

250 g mąki pszennej tortowej
100 g masła
80 g cukru pudru
1 średnie jajko
szczypta soli
250 g białej czekolady
100 g śmietany 36% (kremówka)
12 fig
dodatkowo do podania miód

Mąkę, masło (w temperaturze pokojowej), cukier puder
oraz jajko przełożyć do miski, dodać szczyptę soli i szybko
wyrobić, aż z ciasta zrobi się kula. Zawinąć ją w folię spożywczą i włożyć do lodówki na godzinę. Po wyjęciu ciasto
rozwałkować i wykleić nim formę do tarty o średnicy 28 centymetrów. Nagrzać piekarnik do 200°C, ciasto ponakłuwać
widelcem, przykryć papierem do pieczenia, obciążyć (fasolą
lub ryżem) i piec 20 minut. Zdjąć "przykrycie" i dopiec jeszcze
15 minut. Tartę wyjąc z piekarnika i ostudzić.
Czekoladę połamać na drobne kawałki, przerzucić do miski
i zalać gorąca kremówką, delikatnie wymieszać. Masę przelać
na spód schłodzonej tarty. Figi umyć i pokroić na ćwiartki
lub ósemki. Układać na tarcie lekko wciskając w masę czekoladową. Tuż przed podaniem polać każdy kawałek łyżeczką
płynnego miodu.

Czas przygotowywania
z pieczeniem:

40 minut

DESERY

BROWNIE Z ORZECHAMI
BROWNIE

MASA KARMELOWA GĘSTA

Składniki:

Składniki:

2 gorzkie czekolady
1 kostka masła
3 jaja
1 szklanka cukru
½ szklanki mąki

300 g orzeszków ziemnych
75 g masła
1 szklanka cukru
½ szklanki wody
2 szklanki mleka w proszku
1 opakowanie serka mascarpone

Sposób przygotowania:
W rondelku roztopić czekolady z masłem. Jajka
utrzeć z cukrem do momentu otrzymania jasnej
piany, wymieszać z ostudzoną masą czekoladową i mąką. Masę przelać do nasmarowanej tłuszczem blaszki i piec ok. 30 minut w temperaturze
180°C. Po wyjęciu z piekarnika ostudzić.

Czas przygotowywania
z pieczeniem:

50 minut

Sposób przygotowania:
Orzeszki ziemne lekko zarumienić na patelni – około
10‑15 minut. Masło roztopić w rondelku, dodać cukier.
Mieszać bez przerwy drewnianą łyżką do uzyskania jednolitej
brązowej masy (około 10-15 minut). Dolać pół szklanki
wody (uwaga – będzie pryskać), podgotować jeszcze kilka
minut. Odczekać 2-3 minuty, przelać karmel do miski, dodać
2 szklanki mleka w proszku i zmiksować. Dodać orzeszki
ziemne (wcześniej przyprażone na patelni) i serek mascarpone.
Ostudzone brownie po wyjęciu z blaszki przekroić w poprzek
na dwie części. Każdą posmarować masą karmelową i złożyć
(I warstwa – brownie, II warstwa – karmel, III warstwa – brownie, IV warstwa – karmel).

DESERY

CZEKOLADOWY TORCIK Z BOBU Z SEZAMEM,
SUSZONĄ ŚLIWKĄ I CHAŁWOWĄ MASĄ
TORCIK

Sposób przygotowania:

Składniki:

Ugotowany bób zmiksować na gładkie puree – jest bardzo
ważne, by masa wyszła jedwabiście gładka, gdyż od tego zależy puszystość gotowego ciasta. Dodać śmietanę, olej, jajka,
cukier, kakao, proszek do pieczenia, kawę oraz miód i całość
dokładnie miksować. Dodać pokrojone w kostkę owoce
oraz uprażony na suchą patelnię sezam – delikatnie mieszać
szpatułką. Masę przelać po równo do dwóch wysmarowanych masłem i wysypanych mąką tortownic o średnicy 17 cm.
Piec ok. 55-60 minut w temp. 180°C, do suchego patyczka.
Wystudzić.

500 g młodego ugotowanego bobu (poza sezonem
może być mrożony)
100 g kwaśnej gęstej śmietany 18%
3 jajka
½ szklanki cukru trzcinowego
2 duże łyżki dobrego kakao
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
pół łyżeczki kawy rozpuszczalnej
pół szklanki miodu kurpiowskiego
2 garście posiekanej suszonej śliwki – jedna garść do
środka ciasta, druga do dekoracji
4 łyżki oleju rydzowego
2 garście prażonego sezamu

MASA DO PRZEŁOŻENIA
Składniki:
400 g sera trzykrotnie zmielonego
100 g chałwy mleczno sezamowej
2 łyżki miodu spadziowego

Czas przygotowywania
z pieczeniem:

80 minut

Sposób przygotowania:
Ser w temperaturze pokojowej ucierać z chałwą oraz
miodem na gładką masę. Połową masy posmarować jeden
placek ciasta, przykryć drugim. Pozostałą masą ozdobić boki
i wierzch ciasta. Udekorować suszoną śliwką.

DESERY

SERNIK KAWOWY
Z CUKROWĄ NITKĄ
Składniki:

Sposób przygotowania:

550 g serka o smaku waniliowym z dodatkiem laski
wanilii
1/2 szklanki cukru
1/4 szklanki cukru trzcinowego
4 jajka
1 czubata łyżka mąki pszennej
1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej
100 g herbatników
100 g płatków owsianych
1 łyżka bułki tartej
2 łyżki cukru
120 g masła
50 g gorzkiej czekolady
200 ml śmietany 30 % do ubijania do deserów
2 łyżki cukru pudru
150 g serka mascarpone
1 łyżka orzechów laskowych
1 łyżka migdałów
4 łyżki cukru

Masło roztopić, osobno roztopić w kąpieli wodnej czekoladę.
Herbatniki pokruszyć, dodać do nich płatki owsiane, bułkę
tartą i dwie łyżki cukru i wymieszać. Do tego wlać roztopione
masło i czekoladę i połączyć składniki. Tortownicę o średnicy
23 cm wyłożyć papierem do pieczenia i przełożyć do niej
masę z herbatników i płatków. Masę uklepać łyżką na dnie
i bokach formy.

Czas przygotowywania
z pieczeniem:

80 minut

Kawę rozpuścić w łyżce wrzątku. Jajka utrzeć z cukrem
i cukrem trzcinowym. Stopiono dodać do jajek ser cały czas
miksując. Następnie dodać mąkę i ostudzoną kawę. Tak przygotowaną masę przelać na przygotowaną podstawę z herbatników. Włożyć do piekarnika i piec ok 50 minut w 180°C.
Sernik ostudzić przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.
Śmietanę ubić na sztywno z cukrem pudrem i serkiem
mascarpone. Śmietaną posmarować z wierzchu ostudzony
sernik. W rondelku rozpuścić pozostały cukier na karmel,
wrzucić do niego orzechy i obrane ze skórki migdały. Orzechy wyciągać pojedynczo otoczone karmelem na papier do
pieczenia. Z karmelu robimy widelcem nitki i układamy na
cieście. Dekorujemy przygotowanymi orzechami i migdałami
kiedy ostygną.

NAPOJE

KAWA MROŻONA Z ALKOHOLEM
Składniki:

Sposób przygotowania:

1 szklanka mocnej, schłodzonej w lodówce kawy
¼ szklanki kremu alkoholowego z orzechów
włoskich
½ szklanki śmietany kremówki
1/2 szklanki migdałów
lód w kostkach

Kawę zmiksować w blenderze z kremem orzechowym, dodać
kostki lodu. Następnie dodać śmietanę i ponownie zmiksować. Podawać w wysokich szklankach, posypane pokruszonymi migdałami.

Czas przygotowywania:

15 minut
Ilość porcji:

2

NAPOJE

KOKTAJL WINOGRONOWY
Składniki:

Sposób przygotowania:

30 dkg winogron
2 żółtka
1 łyżeczka cukru pudru
300 ml białego wytrawnego wina
50 ml likieru typu advocat
sok z jednej cytryny

Żółtka połączyć z cukrem, miksować razem z oczyszczonymi
winogronami. Następnie wlać wino, likier, sok z cytryny i ponownie miksować ok. 30 sekund. Przygotowany koktajl rozlać
do szklanek, dodać kostki lodu.

Czas przygotowywania:

8 minut
Ilość porcji:

2

NAPOJE

KOKTAJL CHLOROFILOWY
Z WYCISKARKI WOLNOOBROTOWEJ
Składniki:

Sposób przygotowania:

zielone części roślin: liście szpinaku, sałata,
roszponka, botwinka, trawa pszenicy lub jęczmienia,
natka pietruszki, seler naciowy
500 ml przegotowanej wody
twarde warzywo lub owoc
ulubiony owoc

Do wyciskarki wkładać pojedynczo listki i wycisnąć sok,
na koniec podać do wyciśnięcia twardy owoc lub warzywo
(jabłko, marchew itp.). W blenderze wymieszać wodę, wyciśnięty sok oraz wybrany owoc (banan, truskawka, brzoskwinia, gruszka itp.). Miksować kilka minut.
UWAGA! Koktajl chlorofilowy ma niezwykłe właściwości detoksykacyjne, dlatego pijemy go wolno i wypijamy nie większą porcję niż 300-400 ml dziennie.

Czas przygotowywania:

8 minut
Ilość porcji:

2

NAPOJE

KOKTAJL WITALNOŚĆ
Z WYCISKARKI WOLNOOBROTOWEJ
Składniki:

Sposób przygotowania:

6 marchwi (bardzo dużą marchew przeciąć wzdłuż
i w poprzek, średnią tylko wzdłuż)
4 jabłka (duże jabłka pokrój na części)
2 średnie łodygi selera naciowego
plaster (1 cm) imbiru do smaku

Do wyciskarki wrzucić 2 marchewki, potem naprzemiennie:
jabłka, marchew, łodygi selera, marchew i imbir.

Czas przygotowywania:

7 minut
Ilość porcji:

2

