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Numer specjalny, iMag Kitchen, który niespodziewanie serwujemy
Wam jako przedświąteczny prezent pod choinkę, jest jednocześnie
moim prywatnym prezentem dla mojej mamy. Znacie ją dobrze, jest
obecna na naszych łamach od samego początku. To ona odpowiada za
Makową Kuchnię.
Nie znam lepszej kucharki od mojej mamy. Jej
kuchnia, siłą rzeczy, jest ze mną całe moje życie.
To ona zaszczepiła we mnie miłość do dobrego
jedzenia, bez kompromisów. Zmotywowała mnie
do samodzielnego uczenia się gotowania i odkrywania nowych smaków.
Od początku istnienia iMagazine oraz wcześniej
Mojego Jabłuszka opublikowaliśmy ponad 140
przepisów, których tematem przewodnim było...
jabłko. Niniejszy numer jest moim subiektywnym
wyborem najlepszych dań z tego czasu. Podzieliłem je na kategorie, abyście wygodnie mogli
wyszukiwać to, co chcecie. Liczymy, że ten numer,
swego rodzaju specjalna jabłkowa książka kucharska, pozostanie z Wami na długo i będziecie do
niej często wracać.
Oczywiście takie wydanie nie mogłoby się udać
bez szczególnych partnerów – Boscha, Siemensa
oraz Roomby, bez których sprzętu nie wyobrażamy sobie nowoczesnej kuchni.
Smacznego i wszystkiego najlepszego na Święta!
Zapraszam do numeru!		

Dominik Łada
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Home Connect
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– kuchnia podłączona do sieci
Sprzęt gospodarstwa domowego podłączony do internetu – to nie
fikcja literacka, to rzeczywistość. Home Connect to ekosystem grupy
BSH, znajdziemy go więc w najnowszych sprzętach marek Bosch,
Siemens czy ekskluzywnej marki Gaggenau. Sterowanie sprzętem AGD
ze smartfona czy wykorzystanie do tego asystenta głosowego nigdy
nie było tak proste i przystępne.

Home Connect na rynku jest już od czterech lat.
W tym czasie pojawiło się sporo sprzętów AGD od
Boscha, Siemensa i innych marek BSH obecnych
na całym świecie, wspierających ten ekosystem.
W dodatku firma pozyskała licznych partnerów (ponad
40 firm), dzięki którym system ten jest naprawdę inteligentny i kompatybilny z innymi rozwiązaniami.
I tak Home Connect integruje się z innymi sprzętami domowymi Boscha (ogrzewanie, systemy bezpieczeństwa), naszymi sprzętami można sterować
z Tesli, a przede wszystkim korzystać z asystentów
głosowych Amazon Alexa i Google Assistant. Dla
fanów zaawansowanych automatyzacji dostępna

Home Connect integruje się z innymi sprzętami
domowymi Boscha (ogrzewanie, systemy bezpieczeństwa), naszymi sprzętami można sterować
z Tesli, a przede wszystkim użytkować asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.
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jest integracja z serwisem IFTTT. W Polsce jeszcze nie teraz, ale pewnie wkrótce
będzie można korzystać też z Amazon
Dash Replenishment, dostępnego na
przykład u naszych zachodnich sąsiadów.
Zmywarka wtedy sama zamówi kapsułki
do zmywarki, gdy te będą się kończyć.
Aplikacja Home Connect jest
dostępna na Apple Watch, Wear OS
od Google’a czy na zegarkach FitBit.
Wybór ulubionej kawy z nadgarstka to
nie problem, podobnie jak sprawdzenie,
ile czasu potrzebuje jeszcze pralka czy
zmywarka do zakończenia programu.
Wydaje się, że to gadżet; przy codziennym użytkowaniu natomiast okazuje się,
że to rozwiązanie oszczędzające nasz czas
i pozwalające lepiej go zorganizować.
Sterowanie z aplikacji daje nam też możliwość szczegółowego doboru ustawień.
Tak znacznie łatwiej i wygodniej jest
wejść w zaawansowane parametry, niż
stojąc nad urządzeniem. Możemy też
nieco lepiej personalizować programy
prania, ustawienia piekarnika czy do
naszego ulubionego kubka nalać kawę
o idealnych proporcjach. Zastanawiasz
się, ile kaw wypijasz w miesiącu? Możesz
w każdej chwili sprawdzić statystyki!
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W ramach Home Connect zintegrujemy
zmywarkę, piekarnik, lodówkę, okap, płytę
grzewczą, pralkę, suszarkę do ubrań czy
robota sprzątającego. Wszystko możemy
mieć pod kontrolą jednej aplikacji. Podłączenie do sieci naszych sprzętów AGD
daje im więcej możliwości. Pozwala cieszyć
się lepiej wypranymi ubraniami za sprawą
odpowiednio dobranych programów czy
też smaczniejszymi potrawami, przygotowanymi dzięki idealnie dobranemu czasowi i temperaturze, którą zmniejszymy
lub zwiększymy z innego pokoju.
W aplikacji Home Connect znajdziemy też
garść przepisów kulinarnych wraz z gotowymi ustawieniami piekarnika. Wystarczy
przygotować potrawę wedle przepisu
i uruchomić specjalny program. Miły
dodatek, który pozwala odkrywać nam
bogatsze menu.
To wszystko sprawia, że jeśli wybierzemy
sprzęty z Home Connect, nasz dom
rzeczywiście stanie się bardziej smart.
Sprzęty będą nam bliższe, bardziej dostosowane do naszych potrzeb. A w końcu
o to chodzi, aby jak najlepiej wykorzystywać ich możliwości.
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Na co dzień i od święta –
zmywarka w stylu perfect
Każdy, kto korzysta ze zmywarki, wie, że jest to wybawienie,
zwłaszcza gdy trzeba posprzątać po większym spotkaniu rodzinnym
czy imprezie. Są jednak zmywarki i zmywarki – różnice między ich
możliwościami i efektywnością są spore. Dlatego warto zastanowić
się nad zakupem odpowiedniej. Wśród tych godnych polecenia
zdecydowanie znajduje się rodzina zmywarek PerfectDry marki Bosch.
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Zmywarka dla mnie jest czymś po prostu
oczywistym: od 18 lat w domu rodzinnym
nieprzerwanie działa ten sam model
Boscha. Gdy przeprowadzałem się „na
swoje”, wybór nie mógł być inny i też
padło na tę niemiecką markę. To było
trzy lata temu i wiem, że to była dobra
decyzja. Z lekką zazdrością spoglądam
jednak na to, co Bosch dodał do najnowszych modeli PerfectDry. Nawiązując do
tych już wręcz historycznych modeli,
pokażę wam, na co warto zwrócić uwagę,
kupując zmywarkę i co takiego fajnego
ma do zaoferowania Bosch.
Pierwsza kluczowa zmiana między
modelem zmywarki moich rodziców
a tym, który sam użytkuję, to w mojej
opinii szuflada na sztućce. To coś, co
rzuca się w oczy od razu i jest sporą
zmianą, szczególnie wiedząc, że w tym
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starszym modelu mamy koszyk. Dzięki tej zmianie
– pojawieniu się szuflady na sztućce – zmieści się
jeszcze kilka talerzy więcej, a wyjmowanie wymy-

W 2020 roku Bosch
w rodzinie zmywarek PerfectDry poszedł o jeszcze
jeden krok dalej, dodając
trzeci kosz ExtraSpace,
który zwiększa pojemność
urządzenia o 25%.

tych noży, widelców i innych sztućców staje się
bardzo wygodne. W 2020 roku Bosch w rodzinie
zmywarek PerfectDry poszedł o jeszcze jeden krok
dalej, dodając trzeci kosz ExtraSpace, który zwiększa pojemność urządzenia o 25%. Teraz ta szuflada,
którą wcześniej przeznaczono na sztućce, jest miejscem dla filiżanek do espresso, małych miseczek
(na przykład na sosy) czy wszelkich przyborów
kuchennych, jak choćby druciane trzepaczki. Oznacza to, że do zmywarki zmieścimy jeszcze więcej.
Benefity są oczywiste – oszczędność wody i energii
za sprawą mniejszej liczby cykli zmywania.

Kolejną nowością w zmywarkach Bosch PerfectDry jest strefa Extra
Clean w przedniej części górnego kosza. Do tej pory zwykle wszelkie
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strefy intensywnego mycia w zmywarkach
znajdowały się w dolnej części i skupiały się
na dużych garnkach i innych zabrudzonych
naczyniach. Co jednak z miskami deserowymi po przypalonym crème brûlée czy
zaschniętej galaretce? Takie problematyczne
przypadki często trzeba było dodatkowo
myć ręcznie czy poprawiać po zmywarce.
Z tym już nie będziemy musieli się męczyć,
bo trzy obracające się dysze dokładnie
wymywają najtrudniejsze zabrudzenia.
Niestety, gdy nabywałem zmywarkę,
modeli z Home Connect jeszcze nie było
na rynku. Z ekosystemu internetu rzeczy
od BSH korzystam więc na co dzień jedynie
w ekspresie do kawy i żałuję, że nie mam
go w innych sprzętach. Żałuję ze względu
na brak możliwości zdalnej pełnej kontroli
sprzętu. Dzięki Home Connect nowe zmywarki Bosch PerfectDry można obsługiwać
w dowolnym czasie, na przykład z kanapy.
Możemy więc wybrać dogodny moment,
w którym chcemy uruchomić zmywanie
i zarządzać programami z naszego smartfona. Choćby ustawić swój „ulubiony” program zmywania i aktywować go jednym
dotknięciem palca w czytelnej aplikacji.
Posiadacze małych mieszkań z aneksem
kuchennym na pewno zaś docenią funkcję
Silence on Demand, dzięki której można
zredukować poziom hałasu zmywarki do
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minimum na 30 minut. Czyli drzemka na kanapie tuż obok zmywarki
może się odbyć bez żadnych przeszkód.
Warto jednak zastanowić się nad samą nazwą PerfectDry. To dla mnie
jedna z największych zalet mojej zmywarki. Taki prawdziwy game changer, jeśli chodzi o jej użytkowanie. Rodzina zmywarek PerfectDry korzysta z technologii suszenia
Zeolithem. W efekcie wyjmujemy ze zmywarki

Rodzina zmywarek PerfectDry korzysta z technologii suszenia Zeolithem.

naczynia idealnie suche, gotowe do kolejnego użycia czy odłożenia na kuchenne półki. Bez żadnego
wycierania, czekania, aż wyschną itd. Naprawdę
to jest to „coś”, na co szczególnie warto zwrócić

W efekcie wyjmujemy ze

uwagę, kupując zmywarkę. Suszenie Zeolithem jest

zmywarki naczynia ideal-

w dodatku energooszczędne.

nie suche, gotowe do kolejnego użycia czy odłożenia
na kuchenne półki.

Często o przewadze zmywarki decydują też
drobne detale. Dla mnie świetnym rozwiązaniem
jest projektor ulokowany na dole zmywarki, który
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wyświetla czas do zakończenia zmywania. Dzięki temu wiemy, jak długo
jeszcze będziemy czekać na czyste naczynia. W zmywarkach Bosch
dużym ułatwieniem są też zaznaczone na czerwono wszelkie elementy,
które można demontować czy przesuwać. Wiele osób korzysta ze zmywarki, nie mając pojęcia, że przestawiając część mocowań, może uzyskać
przestrzeń na inne naczynia w bardzo prosty sposób. W zmywarkach
Boscha te elementy są łatwe to zlokalizowania. Przydatne jest też lekkie
podświetlanie zmywarki. Rodzice małych dzieci z pewnością docenią
funkcję Higiena Plus z płukaniem w wysokiej temperaturze – mycie butelek czy innych naczyń dla najmłodszych z zachowaniem sterylnej czystości nigdy nie było tak łatwe. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe
zmywarki to kolejny element, na który warto zwrócić uwagę.
Zmywarki Bosch mają długą tradycję i jest to sprzęt, który naprawdę
przy odpowiednim użytkowaniu może służyć latami z dużą satysfakcją
dla właściciela. Szukając zmywarki, warto jednocześnie zwrócić uwagę na
nowoczesne rozwiązania, świeże pomysły, dodatki, które naprawdę sprawią, że zmywanie stanie się jeszcze bardziej komfortowe.
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Kolumbijskie cortado czy indyjskie
kaapi? Dla ekspresu Siemens EQ 9
Plus Connect to nie problem
O czym większość osób myśli po obudzeniu? Podejrzewam, że wielu
z Was powie, że o kawie. Kawa to podstawa. Kawa daje nam kopa na
cały dzień. Możemy się nią delektować albo po prostu pić. W każdym
z przypadków warto pić dobrą kawę, a taką na pewno przygotujecie
najnowszym ekspresem Siemens EQ 9 Plus Connect.
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Przetestowałem wiele ekspresów, w tym profesjonalnych. Pewnie niewielu
z Was wie, ale miałem w swoim życiu epizod z posiadaniem restauracji
z kawiarnią. Ponoć dobrej. Sprowadziliśmy nawet do Polski na początku lat
2000 kawę Vergnano, która jest obecnie dość popularna w różnych kawiarniach w całej Polsce. Tak, uwielbiam kawę. Nie ze względu na jej właściwości, a przede wszystkim ze względu na smak. Dlatego dobry ekspres jest
dla mnie podstawą. Ciągle szukam i jak na razie wygląda na to, że znalazłem chyba najciekawszy model, który właśnie wchodzi na rynek. Nie tylko
polski, ale też światowy. EQ 9 Plus Connect jest rozwinięciem zeszłorocznego EQ 9 o parę drobiazgów, w tym przede wszystkim o Home Connect.

Po pierwsze
Nowy ekspres EQ 9 Plus Connect może spełnić oczekiwania każdego,
nawet najbardziej wymagającego konesera kawy. Po pierwsze, ma ceramiczne młynki, które gwarantują 15 000 kaw. Czyli bardziej obrazowo
– jeśli będziecie robili dziennie 41 kaw, to po roku ekspres będzie nadawał
się do serwisu. Jak na ekspres domowy to wystarczający margines bezpieczeństwa. Spokojnie 10 lat powinien pochodzić bezawaryjnie.
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Po drugie
Po drugie, ma certyfikat uzyskany we Włoskim Narodowym Instytucie Espresso (INEI

– Istituto Nazionale Espresso Italiano). To
dość prestiżowy certyfikat, potwierdzający,
że espresso zrobione przez ekspres spełnia
rygorystyczne wymogi odnośnie smaku,
zapachu i ogólnie jakości. Zazwyczaj tylko
duże, profesjonalne ekspresy są w stanie
spełnić wszystkie wymogi.

Po trzecie
Po trzecie, ciśnienie. Siemens EQ 9 Plus
Connect ma aż 19 atmosfer. Wiele ekspresów ma 18 atmosfer. Niby niewielka
różnica, a jednak. Podstawą dobrze zaparzonego espresso jest odpowiednie ciśnienie w ekspresie. Tylko wysokie ciśnienie
potrafi wydobyć idealną moc i aromat ze
zmielonej kawy.
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Po czwarte
Po czwarte, Siemens EQ 9 Plus Connect ma dwa niezależne pojemniki
na ziarna kawy. W większości urządzeń dostępnych na rynku mamy tylko
jeden pojemnik. Aby zmienić gatunek kawy, musimy skończyć kawę
w pojemniku, wyczyścić go i dopiero wsypywać drugą. W Siemensie
możemy mieć wsypaną ulubioną kawę np. do espresso, a w drugim pojemniku inne ziarna, które lepiej sprawdzą się np. przy latte.

Po piąte
Po piąte, konstrukcja Siemensa jest tak przemyślana, aby bez trudu można
było wymontować zaparzacz i umyć go pod bieżącą wodą z kranu. Wystarczy opłukać i tyle. Nie wymaga to żadnej wiedzy tajemnej, jak to bywa
czasem u innych producentów czy specjalnych procedur. Tu po prostu
odczepiamy trzy blokady, wyciągamy zaparzacz i po kłopocie.

Po szóste
Po szóste, ekspres ma dwie dysze, do tego z dużą możliwością regulacji ich
wysokości. Spokojnie zmieścimy pod nimi nawet wysoką szklankę, a nie
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tylko filiżankę. Co więcej, ze względu na te
dwie dysze, jednocześnie możemy przygotowywać dwie kawy .

Po siódme
Po siódme – i tu przechodzimy do sedna
– EQ 9 Plus Connect jako ekspres automatyczny oferuje szeroki wybór kaw: od americano, café cortado czy flat white, które, aby
było łatwiej i czytelniej, są prezentowane
na dużym, kolorowym wyświetlaczu TFT.
Dzięki możliwości regulacji wielu parametrów
takich jak moc, intensywność smaku, proporcji kawa-mleko czy temperatury parzenia
możemy przyrządzić własny ulubiony napój.

Po ósme
Po ósme, wszystkie wspomniane rzeczy
możemy zrobić też zdalnie, za pomocą funkcji Home Connect — stąd w nazwie „Connect”. Home Connect to platforma stworzona
przez koncern BSH (Bosch Siemens Holding)
zamieniająca sprzęt AGD w pełni inteligentne,
podłączone do internetu urządzenia. Taki
rozbudowany, crossplatformowy HomeKit dla
urządzeń AGD. W jednej aplikacji możemy
mieć podłączoną kawiarkę, lodówkę, zmywarkę, pralkę czy kuchnię i bardzo precyzyjnie nimi zarządzać, nawet nie będąc w domu.
Home Connect współpracuje z IFTTT, Alexą
i całą gamą innego oprogramowania.
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W przypadku kawy i zarządzania ekspresem EQ 9 Plus przez Home Connect
mamy możliwość bardzo precyzyjnego określania naszych ulubionych parametrów napoju. Temperatury wody, kawy, mleka, jego ilości, intensywności
kawy itd. Absolutnym „killer-feature” jest aplikacja CoffeWorld dostępna
właśnie tylko z Home Connect. Z aplikacją CoffeeWorld odbędziemy podróż
do smaków i aromatów z najlepszych kawiarni w różnych zakątkach świata.
Odkryjemy 15 różnych kaw z najodleglejszych miejsc na ziemi. Kolumbijskie
cortado czy indyjskie kaapi? Nie ma problemu. Dzięki temu możliwości przygotowywania oryginalnych, pysznych kaw są bardzo rozszerzone.
Używam ekspresu z Home Connect od ponad roku i żałuję jedynie dwóch
rzeczy. Po pierwsze braku integracji z HomeKit. Po drugie, że w momencie, gdy wyposażałem kuchnię i pralnię, nie było innych urządzeń z Home
Connect. Ekosystem grupy BSH rozwija się i dochodzą dodatkowe integracje między innymi z Amazon Alexa i serwisem IFTTT. Szczególnie
chwalę sobie tę drugą za możliwość naprawdę szybkiego uruchomienia
ekspresu, a nawet automatyzację. Możemy sprawić, że codziennie ekspres
uruchamia się o 7 rano. Jeśli natomiast chodzi o samą aplikację, to doceniam szeroki wybór kaw z różnych regionów świata. Moim odkryciem jest
Redeye, czyli połączenie espresso z americano. Daje kopa.
– Paweł Okopień
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Po dziewiąte
i dziesiąte
Są jeszcze dwie kwestie, które
bardzo przypadły mi do gustu
w Siemensie EQ 9 Plus Connect. Ekspres jest bardzo cichy.
Zarówno podczas mielenia, jak
i parzenia kawy, a na wyłączaniu kończąc. Jak wspominałem
wcześniej, przetestowałem
wiele ekspresów i nie ma nic
bardziej zaskakującego wieczorem, jak już człowiek kładzie się
spać, a tu raptem wyłączający
ekspres wszystkich stawia do
pionu. W tym przypadku Siemensa tego nie doświadczymy.
Ekspres jest po prostu cichy.
Drugą rzeczą jest sposób, w jaki
ekspres robi pianę z mleka.
Jest ona tak aksamitna, że
aż za pierwszym razem nie
mogłem uwierzyć, że zrobił to
ekspres automatyczny. Jest jak
dobrze, ręcznie zrobiona pianka
z dużego ekspresu profesjonalnego. Café latte czy inne napoje
na bazie spienionego mleka
zupełnie inaczej smakują niż
z innych ekspresów automatycznych, które testowałem.
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Podsumowując
Podsumowując, Siemens EQ 9 Plus Connect jest dla mnie odkryciem. Bardzo
pozytywnym odkryciem. Nie jest tani, nie ma co oszukiwać, kosztuje około
6500 złotych, ale dostajemy w tej cenie wyjątkowe urządzenie o wyjątkowych możliwościach i parametrach. Niewątpliwie jest to Mercedes wśród
ekspresów automatycznych do domu. Jazda Mercedesem robi różnicę.
Podobnie kawa z Siemensa EQ 9 Plus Connect.
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Roboty do roboty!
Święta to czas intensywnych przygotowań. Kupowanie i pakowanie prezentów,
lepienie uszek, pieczenie piernika, przystrajanie choinki – to główne myśli,
które przychodzą nam do głowy podczas świątecznych przygotowań. W tym
całym zamieszaniu bardzo ważne jest, żebyśmy nie zapomnieli o rzeczach
najważniejszych – czasie spędzonym z bliskimi oraz odpoczynku. Warto część
obowiązków przerzucić na innych, a w szczególności na technologię, która
wyręczy nas w żmudnych, często nielubianych obowiązkach.
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Sprzątanie to jedna z czynności, na myśl o której część z nas ma potężne
dreszcze. Perspektywa poświęcenia kilku godzin na walkę z kurzem, pyłkami czy okruchami po kilkudniowym gotowaniu jest mało zachęcająca.
Nijak ma się do wspomnianego już odpoczynku czy świętowania. Szczególnie, że na horyzoncie pojawia się perspektywa milszego spędzenia
czasu: wycieczki po Night City czy obcowania z naturą.

Specjalista od brudnej roboty
W myśl zasady: jak zarobić i się nie narobić, warto swoje obowiązki przekazać fachowcom od iRobot. Od blisko dwóch dekad najbardziej popularne
roboty odkurzające Roomba dbają o czystość podłóg każdego dnia. Od lat
jest częścią wielu domowych krajobrazów. Sprzedaje się rekordowych ilościach, która przekroczyły 30 milionów egzemplarzy. Użytkownicy traktują
ją jak pełnoprawnego członka rodziny, nadając jej ludzkie imiona. Przez 18
ostatnich lat stała się częścią popkultury, bohaterem memów i krótkich
filmików oraz inspiracją wielu artystów. Nie potrafi jeszcze ulepić pierogów
czy przystroić świątecznego wianka, ale sprawi, że po żmudnych przygotowaniach odkurzanie ograniczy się do wyciągnięcia ręki po smartfon i włączenia aplikacji mobilnej.
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iRobot Roomba i7 to jeden z topowych
modeli amerykańskiego producenta. Jego
sekretną bronią jest 3-stopniowy system
czyszczący AeroForce z nowym silnikiem
drugiej generacji. W porównaniu ze starszymi
modelami osiągnięto aż dziesięciokrotnie
większą moc ssania. To gwarancja najlepszego wyczyszczenia wszelkich powierzchni,
w tym dywanów. Działanie robota wspomaga przemyślany układ elementów. Dwie
gumowe szczotki współpracują w harmonii
– gdy jedna poluzowuje i rozbija zabrudzenia, druga podnosi pyłki i brud. Do tego
dochodzi wirująca szczotka boczna, która
skutecznie wymiata zanieczyszczenia wzdłuż
list przypodłogowych i szafek.
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Roomba i7 nie czuje się zagubiona w gąszczu domowego labiryntu składającego się
z pomieszczeń, mebli, wazonów czy kabli.
Wie, gdy zbliża się do schodów i unika
upadku. Nawigacja z wizualizacją przestrzeni
pomaga robotowi sprawnie poruszać się po
całym poziomie domu. Roomba i7 tworzy
wizualne punkty orientacyjne, aby wiedzieć,
gdzie była, a gdzie jeszcze musi posprzątać.
Gdy podczas gotowania rozsypie nam się
mąka albo mak, w kilka minut magicznie
przenoszą się one do innych pomieszczeń.
Wówczas przydatna bez wątpienia jest
funkcja DirtDetect. Dzięki niej Roomba
w sprytny sposób lokalizuje miejsca bardziej
zabrudzone i koncentruje swoją pracę na
ich dokładnym wyczyszczeniu. Intensywne
świąteczne porządki wymagają energii. Choć
Roomba nie jest zachłanna, od czasu do
czasu potrzebuje naładowania baterii. Wówczas sama udaje się na odpoczynek w stacji
dokującej, po czym… pełna energii rusza
dokończyć sprzątanie.

Rodzeństwo jakich mało
iRobot to jednak nie tylko Roomba. Jej
młodsza siostra Braava jet m6 przebojem
wdarła się na rynek, szybko zyskując zwolenników. To najbardziej zaawansowany robot
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mopujący, któremu możemy powierzyć nasze
kuchenne podłogi, ale nie tylko.
Braava jet m6 potrafi działać w dwóch trybach – mopowania i zamiatania. Są one rozpoznawane automatycznie przez robota po
założeniu odpowiedniej nakładki; w zestawie
z urządzeniem otrzymujemy komplet jednoi wielorazowych ściereczek, przeznaczonych
do obydwu trybów pracy. Te wielokrotnego
użytku wykonane są z miękkiej mikrofibry
i mogą być prane do kilkudziesięciu razy,
najlepiej ręcznie, chociaż przy ich regularnej
konserwacji wytrzymają one także niejeden
cykl w pralce.
Wykorzystując te same systemy co Roomba,
Braava uczy się, mapuje i dostosowuje do
sprzątanej powierzchni. Usuwa lepkie zanieczyszczenia, brud i tłuszcz kuchenny na twardych podłogach, dostaje się pod większość
mebli, myje więcej w krótszym czasie. Dywany
czy wykładziny oczywiście ominie!

Centrum dowodzenia
No dobrze, ale ktoś zaraz powie, że zarządzanie tym robotycznym duetem wymaga czasu,
jest skomplikowane itp. Nic bardziej mylnego.
Dzisiaj, mając smartfon, możemy sterować wieloma urządzeniami. Niestety liczba
inteligentnych urządzeń odpowiada liczbie
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aplikacji, które trzeba pobrać i zainstalować.
Inaczej do sprawy podszedł iRobot. Stworzył platformę Genius, na której oparł jedną
aplikację zarządzającą wszystkimi swoimi
robotami sprzątającymi posiadającymi moduł
Wi-Fi. Produkty iRobot są kompatybilne z serwisem IFTTT, co otwiera przed nami możliwość sparowania ich z setkami inteligentnych
gadżetów i stworzenia takiej konfiguracji, jaka
najlepiej pasuje do naszego trybu życia.
iRobot Home krąży wokół potrzeb użytkownika, który może stworzyć mapę domu
z uwzględnieniem stref sprzątania i bez
dostępu. Aplikacja dostosowuje pracę robotów, bazując na nawykach użytkownika
i osobistych preferencjach. Zapewnia również lepszy wgląd w wydajność pracy robota.
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Komendy głosowe? Tak aplikacja iRobot Home współpracuje z Amazon
Alexa oraz Google Home.

Tandem idealny
Korzystając z technologicznego duetu: automatyczny odkurzacz + robot
mopujący możesz zapomnieć o ręcznym odkurzaniu i myciu podłóg nie
tylko w Święta, ale przez cały rok. Wystarczy zaprogramować urządzenia
i pozwolić, by wyręczyły nas w sprzątaniu. iRobot Roomba i7 i Braava jet
m6 to tandem idealny. Gdy Roomba kończy odkurzać, wysyła informację
do Braavy, a ta rozpoczyna mopowanie podłogi. Dzięki funkcji Imprint
Smart Link wszystko odbywa się automatycznie, a my mamy spokojną
głowę i lśniące podłogi.
Tandem iRobot Roomba i7 i Braava jet m6 to przydatni w każdym domu
pomocnicy, zwłaszcza teraz, gdy cały dom pracuje pełna parą nad odpowiednią oprawą świąteczną. Zamiast pielęgnować podłogi, warto skupić się
na tym co ważne, czyli na przyjemnościach: gotowaniu, zabawie z dzieckiem,
układaniu puzzli, ćwiczeniu jogi czy po prostu rozmowie z bliską osobą.
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Mazurek jabłkowy
MAŁGORZATA ŁADA

Masło i cukier ucieramy mikserem na puszystą masę, a następnie

Ciasto
biszkoptowe:
• 15 dag mąki
• 15 dag cukru

dodajemy po jednym żółtku i bardzo delikatnie ubijamy, aż powstanie puszyste ciasto. Blachę wykładamy papierem do pieczenia
i rozsmarowujemy ciasto szerokim nożem na grubość około 1/2 cm,
pieczemy przez 10 minut w temperaturze 180 stopni. Gdy lekko się
zezłoci, wyjmujemy.

• 15 dag masła
• 4 żółtka

Masa
jabłkowa:

Jabłka obieramy i szatkujemy "w zapałkę" (można zetrzeć na tarce
do jarzyn wybierając największe otwory). Gotujemy gęsty syrop z 30
dag cukru i szklanki wody. Do gorącego syropu wkładamy poszatkowane jabłka i utartą wraz ze skórką cytrynę. Smażymy na wolnym

• 30 dag cukru

ogniu przez około 10-15 min. Tak usmażone jabłka nie zmienią się

• 75 dag drobnych
jabłek deserowych

w marmoladę, ale zachowają nienaruszony kształt zapałek. Do gorą-

• 1 cytryna

pomarańczową i posiekane orzechy. Masę dokładnie mieszamy

• 2 łyżki kandyzowanej skórki
pomarańczowej

i jeszcze ciepłą rozsmarowujemy na upieczonym spodzie. Przygoto-

• 3 łyżki posiekanych
orzechów włoskich

świątecznie. Jest to orzeźwiający, inny od wszystkich mazurek.

Lukier biały
ucierany:
• 15 dag cukru pudru
• 2-3 łyżki gorącej
wody

cej masy owocowej wsypujemy pokrojoną w cieniutkie paski skórkę

wujemy biały lukier z cukru pudru i gorącej wody - ucieramy drewnianą pałką w miseczce do białości. Lukrujemy grubo i dekorujemy
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Karkówka z jabłkami
MAŁGORZATA ŁADA

Karkówkę umyć i naszpikować goździkami. Czosnek obrać, wyci-

Składniki:
• 1 kg karkówki
wieprzowej

snąć przez praskę, dodać do niego połowę cynamonu, imbir,
sól i pieprz. Przyprawy dokładnie wymieszać, natrzeć nimi
mięso i odstawić w chłodne miejsce na około 12 godzin.

• 3 spore kwaśne
jabłka (reneta,
bojken)

Rozgrzać piekarnik do temperatury 200 stopni. Mięso zrumienić

• 1/2 szklanki soku
jabłkowego (może
być z kartonika)

obierać), pokroić na cząstki, wykroić gniazda nasienne, skropić

• 12 goździków
• 2 ząbki czosnku
• 1/2 łyżeczki
cynamonu
• 1/4 łyżeczki imbiru
• sól, pieprz
• 3 łyżki oleju
• 1 łyżka masła

na patelni ze wszystkich stron i wstawić do gorącego piekarnika.
Piec przez około 30-35 minut pod przykryciem. Jabłka umyć (nie
sokiem jabłkowym i posypać resztą cynamonu. Mięso odkryć,
polać sokiem, dodać jabłka i piec jeszcze przez około 20-25 minut
w temperaturze 170 stopni. Podawać na gorąco z ziemniakami. Pieczeń jest również świetna na zimno.
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Ciasto z jabłkami i makiem
MAŁGORZATA ŁADA

Mak zalać wrzątkiem (może być mleko zmieszane z wodą w proporcjach 1 do 1), powoli podgrzewać przez około 10-15 min. Pozo-

Składniki:
• 25 dag maku
• 20 dag masła

stawić do ostygnięcia, następnie dobrze odcedzić i odcisnąć.
Mak dwukrotnie zmielić na jak najdrobniejszym sitku. Rodzynki
zalać wrzątkiem i odcedzić po około 10 min.

• 5 jajek

Żółtka oddzielić od białek, białka ubić na sztywno. Miękkie

• 1/2 szklanki kaszy
manny

masło ubić z cukrem, na puszystą masę, dodając po jednym

• 1 szklanka cukru

kaszę mannę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Jabłka

• 1 czubata łyżeczka
proszku do
pieczenia

i dokładnie wymieszać. Na koniec dołożyć namoczone rodzynki,

• 3 duże słodkie deserowe jabłka
• spora garść
rodzynek
• tabliczka czekolady
lub gotowa polewa
czekoladowa
• kandyzowana
skórka pomarańczowa lub orzechy
do dekoracji

żółtku. Do ubitej masy dodawać stopniowo zmielony mak oraz
obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Dodać do masy
dodać ubitą pianę z białek i bardzo delikatnie wymieszać. Przyłożyć ciasto do średniej tortownicy lub blaszki o wymiarach
20x30 cm. Piec w temperaturze 180-190 stopni około 50-60 min.
Ciasto ostudzić i polać roztopioną czekoladą lub gotową polewą,
a następnie posypać skórką pomarańczową lub orzechami.

ŚWIĄTECZNIE

MAŁGORZATA ŁADA

38

Wigilijny kompot
z suszonych owoców
Wszystkie owoce wsypać do odpowiedniej wielkości garnka,

Składniki:
• 10 dkg suszonych
jabłek, gruszek
i moreli
• 15–20 dkg suszonych, słodkich
śliwek;
• laska cynamonu
• kilka goździków
• skórka z cytryny;
2–3 plasterki pomarańczy ze skórką
• ok. szklanki cukru
(w zależności od
tego, jak słodkie są
owoce) lub szklanka
miodu;
• 1,5–2 l przegotowanej letniej wody

zalać przegotowaną, letnią wodą, tak by sięgała 2–3 cm nad
owoce i odstawić na kilka godzin.
W tym czasie owoce napęcznieją i oddadzą część smaku do roztworu. Dodać laskę cynamonu, goździki i skórkę skrojoną z jednej cytryny.
Gotować kompot ok. 30–40 min na bardzo wolnym ogniu, aż
owoce będą miękkie, ale nie rozpadające się.
Gdy kompot trochę przestygnie, posłodzić do smaku. Do całkiem wystudzonego kompotu tuż przed podaniem dodać plasterki pomarańczy.

ŚWIĄTECZNIE

MAŁGORZATA ŁADA
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Pierś z indyka z jabłkami,
śliwkami i pomarańczą

ŚWIĄTECZNIE

Składniki:

40

Pierś indyczą myjemy i osuszamy. Pomarańczę parzymy, ocieramy

• 1,5–2 kg piersi
z indyka

trochę skórki i wyciskamy sok. Potrzebne jest ok. 150 ml soku.

• 3–4 jabłka deserowe, może być
jonagold

Czosnek obieramy i przeciskamy przez praskę, dodajemy tymia-

• 16 szt. śliwek
suszonych

nek, liść laurowy, utłuczone goździki, ok. 100 ml soku z pomarańczy i oliwę. Całość dobrze mieszamy.
Osuszone mięso przekładamy do głębokiego naczynia, zalewamy

• 1 soczysta
pomarańcza

marynatą i odstawiamy na noc (min. 8 godz.) w chłodne miejsce,

• 1/2 szklanki bulionu
drobiowego

naty i dobrze je osuszamy, a następnie solimy, pieprzymy i skra-

• 3 łyżki masła
klarowanego

najlepiej do lodówki. Następnego dnia wyjmujemy mięso z marypiamy koniakiem.
Mięso układamy w naczyniu żaroodpornym, polewamy 2 łyżkami

• 2 łyżki oliwy
z oliwek

stopionego masła i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170

• 25 ml koniaku lub
brandy

nem, a następnie co jakiś czas polewamy mięso sosem z pieczenia.

• liść laurowy
• 2–3 ząbki czosnku
• 1/2 łyżeczki
tymianku
• 1/2 łyżeczki
otartej skórki
z pomarańczy
• 2 goździki
• sól, pieprz, odrobina cukru

stopni. Po ok. 20 min podlewamy marynatą wymieszaną z bulioPo mniej więcej godzinie pieczenia dodajemy śliwki i jedno jabłko
obrane i podzielone na ósemki. Pieczemy jeszcze ok. 20–30 min,
aż pierś będzie miękka i soczysta.
Pozostałe jabłka również obieramy i kroimy na ósemki, a następnie
skrapiamy pozostałym sokiem z pomarańczy, posypujemy odrobiną cukru i dusimy na reszcie masła. Jabłka dusimy do momentu,
aż będą lekko szkliste, stracą surowość, ale nie rozpadną się.
Upieczoną pierś kroimy w dość cienkie plastry i podajemy z jabłkami i śliwkami, ewentualnie z gotowanymi ziemniakami lub
ryżem (ale w święta myślę, że niekoniecznie).

ŚWIĄTECZNIE

MAŁGORZATA ŁADA
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Tatar ze śledzia z jabłkami
i marynowanymi grzybkami

ŚWIĄTECZNIE

42

Składniki:

Filety śledziowe opłukać; jeśli są bardzo słone, to

• 4 filety śledziowe (najlepiej

należy je pomoczyć przez 1–2 godziny, a następnie

matiasy)

pokroić w bardzo drobną kostkę.

• 1 duże kwaśne jabłko
• 1 cebulka szalotka lub mała zwykła cebulka
• kilka marynowanych grzybków

Jabłko umyć, usunąć gniazda nasienne i również
pokroić w podobną kostkę. Grzybki, cebulkę
i orzechy drobno posiekać.

– kurek lub borowików (grzyby
muszą być dość twarde, jędrne)
• garść posiekanych orzechów

Śledzie, jabłka, cebulkę, grzybki i musztardę delikatnie wymieszać, jeśli trzeba – posolić i popieprzyć.

włoskich
• 1/2 łyżeczki musztardy

Całość pokropić olejem i posypać orzechami

• 1–2 łyżki oleju

włoskimi.

PRZYSTAWKI

PRZYSTAWKI

MAŁGORZATA ŁADA
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Chleb pszenno-żytni
z jabłkami

PRZYSTAWKI

Zaczyn
drożdżowy:
• 15 dag drożdży
• 3 łyżki cukru
• szklanka letniej
przegotowanej wody
• mąka pszenna

45

W dużej misce ucieramy drożdże z cukrem, wlewamy wodę
i dodajemy tyle mąki, żeby zaczyn miał gęstość śmietany. Odstawiamy pod przykryciem w ciepłe miejsce na 2-3 dni. Na początku
trzeba często mieszać, żeby zaczyn nie wykipiał.
Żytnią mąkę zalać maślanką, dokładnie wymieszać, przykryć
i zostawić na ok. 8-9 godzin, może być dłużej, ale nie należy przekraczać 20 godzin, bo ciasto będzie za kwaśne.

Pozostałe
składniki:

Jabłko obrać, zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dodać do mąki

• 1/2 kg mąki żytniej
(może być razowa)

do tego 1 kg mąki pszennej, zaczyn i sól. Wyrabiać ok. 30 min

• 1 litr maślanki
naturalnej

z maślanką i wymieszać. Zostawić na 10-15 min, a następnie dodać
ręcznie lub drewnianą łyżką, starając się, aby ciasto nabrało jak
najwięcej powietrza. Wyrobione ciasto przełożyć do trzech wysmarowanych olejem lub masłem i wysypanych mąką lub otrębami

• 1 kg mąki pszennej (zwykłej lub
razowej)

podłużnych foremek. Odstawić na 1,5 do 2 godzin w ciepłe miejsce

• 2 łyżki soli

giem temperatura 180 stopni i czas mniej więcej ten sam. Najlepiej

• 1 duże kwaśne
jabłko

sprawdzić patyczkiem, czy jest suchy. Najlepiej smakuje z domo-

do wyrośnięcia. Piekarnik nagrzać do temperatury 190 stopni i piec
w opcji góra-dół 1 godzinę i 15-20 min. W piekarniku z termo-obie-

wym smalczykiem, oczywiście z jabłkiem.

PRZYSTAWKI

Smalec do
chleba
• 0,5 kg słoniny
• 1 średnia cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1 kwaśne jabłko

46

Słoninę kroimy w dość drobną kostkę, wrzucamy do rondelka i topimy. Cebulę obieramy i kroimy w bardzo drobną
kosteczkę. Czosnek obieramy i przeciskamy przez praskę lub
bardzo drobno siekamy. Jabłko obieramy i ścieramy na tarce
o grubych oczkach.
Gdy słonina się stopi, a skwarki zaczną nabierać złotawego
koloru, dodać cebulę i smażyć na małym ogniu, aż się zeszkli.
Następnie dodać czosnek i smażyć dosłownie 2-3 min. Dodać
starte jabłko i zwiększyć na moment płomień, całość zagotować, uważając, aby nie wykipiało. Odstawić do wystygnięcia,
dość często mieszając, żeby skwarki nie opadły na dno.

PRZYSTAWKI

MAŁGORZATA ŁADA
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Koktajl z jabłka, awokado,
banana i zielonej pietruszki

PRZYSTAWKI

Składniki:

48

Banana i awokado obieramy ze skorki, kroimy w kostkę i skra-

• 1 jabłko średniej
wielkości

piamy cytryną.

• 1/2 awokado

Jabłka myjemy, usuwamy gniazda nasienne i także kroimy

• 1 banan
• 2 łyżki natki
z pietruszki
• 1 łyżka soku
z cytryny lub
limonki (można
użyć też octu
jabłkowego)
• 1/2 lub 1 szklanka
wody albo soku
jabłkowego (zależnie, jak gęsty lubimy
koktajl)

w kostkę.
Do blendera wrzucamy jabłka, banana, awokado i pokrojoną
natkę z pietruszki, całość dokładnie miksujemy. Pod koniec
miksowania dodajemy wodę lub sok jabłkowy.

PRZYSTAWKI
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Bigos z jabłek
MAŁGORZATA ŁADA

Jabłka obrać, pokroić w słupki (nie ścierać na tarce). Cebulę obrać,

Składniki:
• 1 kg jabłek, najlepiej
szarych renet
• 25 dag kiełbasy lub
baleronu (może
być również chudy
boczek wędzony,
lekko sparzony)
• 2 duże cebule
• 2 łyżki oleju
• 1 łyżka mąki
• 1 łyżka masła
• 2 łyżki posiekanych
(nie bardzo drobno)
orzechów włoskich
• mała szczypta
cynamonu
• sól, pieprz,
majeranek

pokroić w piórka. Baleron pokroić w kostkę, a jeśli wybierzemy
kiełbasę, to kroimy ją w plasterki. Orzechy posiekać.
Łyżkę oleju rozgrzać w rondlu, wrzucić kiełbasę lub baleron. Przesmażyć, wyjąć. Na ten sam tłuszcz wrzucić cebulę, poddusić.
Wlać resztę oleju, wsypać jabłka i przesmażyć. Przyprawić do
smaku solą pieprzem i majerankiem. Dodać posiekane orzechy
i baleron lub kiełbasę, wymieszać i chwilę poddusić.
Masło rozpuścić na patelni, dodać mąkę i zrobić zasmażkę, dodać
do jabłek, dokładnie wymieszać i podgrzać.
Bigos przyprawić do smaku cynamonem i ew. solą i pieprzem.
Podawać z ciemnym pieczywem.

PRZYSTAWKI

MAŁGORZATA ŁADA
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Owsianka z jabłkiem
i z miodem

PRZYSTAWKI

51

Składniki:
• 2 szkl. mleka

Gotujemy mleko, dodajemy płatki owsiane i gotujemy dalej

• 1/2 szkl. płat-

przez ok. 5 min. Lekko studzimy i dodajemy pokrojone

ków owsianych

w kostkę 1,5 jabłka, cynamon i serek mascarpone. Całość

błyskawicznych

dobrze mieszamy i przekładamy na talerz.

• 100 g serka,
najlepiej typu

Dekorujemy pozostałą połówką jabłka, pokrojoną w półpla-

mascarpone

sterki, posypujemy orzechami i na wierzch dajemy miód.

• 2 jabłka deserowe
• 1/2 łyżeczki
cynamonu
• garść orzechów
włoskich
• 2 łyżki miodu

PRZYSTAWKI

MAŁGORZATA ŁADA

Składniki:
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Placki ziemniaczane
z jabłkami
Ziemniaki obrać, umyć. Włożyć do rondla, posolić i ugotować do
miękkości. Odlać i lekko odparować. Przecisnąć przez praskę lub

• 50 dag ziemniaków

dokładnie rozgnieść, wymieszać z mlekiem i ostudzić. Jabłka obrać

• 2-3 jabłka

i zetrzeć na tarce o małych oczkach. Ziemniaki wymieszać z jabł-

• 4 łyżki mleka

kami, jajkami, mąką i rodzynkami. Łyżką kłaść na rozgrzany olej

• 3 jajka
• 5 dag mąki
• 1 łyżka rodzynek
• sól
• olej do smażenia
• cukier puder do
posypania

porcje ciasta i smażyć na rumiano z obu stron (po 2-3 min). Przed
podaniem posypać cukrem pudrem. Można również podawać
z dżemem z borówek lub żurawin. Przyrządzone bez rodzynek i bez
pudru są doskonałym dodatkiem do duszonych i pieczonych mięs.

PRZYSTAWKI

MAŁGORZATA ŁADA
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Konfitura
mirabelkowo-jabłkowa

PRZYSTAWKI

54

Składniki:

Mirabelki umyć i usunąć pestki. Jabłka obrać, usunąć gniazda

• 1,5 kg mirabelek

nasienne i pokroić w nieduże kawałki.

• 0,5 kg jabłek, najlepiej papierówek

Wymieszać jabłka i mirabelki, jeżeli jest mało soku, dodać ok. 1/2

• ok. 0,3–0,5 kg cukru
(w zależności jak
kwaśne są śliwki
i jabłka)

szklanki wody. Całość powoli doprowadzić do wrzenia, następnie
zmniejszyć płomień i gotować na małym ogniu ok. 15 min i pozostawić do następnego dnia.
Następnego dnia znowu zagotować i zostawić na małym ogniu
– niech lekko „bulgoce” przez kolejne ok. 15 min.
Do konfitury dodać połowę cukru i jeszcze gotować przez
5–10 min (w zależności jak rzadka jest konfitura). Znowu pozostawić do następnego dnia.
Trzeciego dnia znowu konfiturę zagotować, dodać do niej resztę
cukru i podgotować jeszcze ok. 15–20 min. Jeżeli konfitura jest
mało słodka, możemy dodać jeszcze trochę cukru.
Ja dzielę na połowę i część robię bardziej kwaśną, później używam
jej jako dodatek do mięsa, np. pieczonej wieprzowiny lub drobiu.
Słodką konfiturę można jeść samą albo używać jej jako dodatek
do ciasta lub do pieczonej czy smażonej chałki.
Słoiki do konfitury umyć i wyparzyć gorącą wodą. Gorącą, prawie bulgocącą konfiturę przekładać do wyparzonych słoiczków
i dokładnie zakręcać.
Odstawić słoiczki do wystygnięcia.

PRZYSTAWKI

55

Konfitura z antonówek
MAŁGORZATA ŁADA

Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić w równą kostkę.
Cytryny umyć, a następnie sparzyć i obrać ze skórki. Skórkę pozba-

Skład:
• 2 kg antonówek
• 2 duże cytryny
• 2 kg cukru

wić białej warstwy i pokroić w cienkie paseczki. Cytryny pokroić
w kostkę. Jabłka i cytryny układać warstwami w rondlu z grubym
dnem przesypując cukrem, odstawić na parę godzin, aby puściło
sok. Następnie powoli podgrzewając doprowadzić do wrzenia (nie
mieszać łyżką, tylko potrząść garnkiem) i odstawić na 24 godziny
i znowu powoli doprowadzić do wrzenia. Znowu odstawić na
następne 24 godziny, ponownie powoli zagotować i gorące nakładać do wyparzonych słoików typu twist i odrazu zakręcić.

SAŁATKI

SAŁATKI

MAŁGORZATA ŁADA
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Sałatka z jabłkami,
awokado i truskawkami
Roszponkę umyć i dobrze osuszyć, truskawki umyć i pokroić na

Składniki:

połówki lub ćwiartki (jeśli są większe). Awokado obrać, pokroić

• 1/2 opakowania
roszponki

gniazda nasienne, pokroić w dość dużą kostkę i skropić resztą soku

• 30 dkg truskawek

w plastry i skropić sokiem z cytryny. Jabłko umyć, obrać, wydrążyć
z cytryny. Mozzarellę odsączyć i pokroić w kostkę. Na półmisku
ułożyć roszponkę, następnie awokado, jabłko, mozzarellę i pokro-

• 1 awokado

jone truskawki. Ocet balsamiczny dokładnie wymieszać z miodem,

• 1 lekko kwaśne
jabłko

solą i grubo zmielonym pieprzem. Otrzymanym sosem polać

• 1 mozzarella lub
opakowanie mozzarelli w kulkach
• 1 łyżka soku
z cytryny
• 1 łyżka octu
balsamicznego
• 1 łyżka miodu (najlepiej gryczanego
lub spadziowego,
bo jest ostrzejszy)
• sól, pieprz

sałatkę bezpośrednio przed podaniem.

SAŁATKI
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Sałatka z piersi kurczaka
i jabłka

SAŁATKI

Składniki:

59

Pierś z kurczaka posolić, popieprzyć i ugotować na parze lub

• 100-150 g piersi
z kurczaka

usmażyć na patelni grillowej. Rukolę i seler umyć i zostawić do

• 200 g rukoli

z cytryny. Jabłko umyć, pokroić w kostkę i skropić cytryną. Seler

• 1/2 szklanki ugotowanego ryżu
• 1/2 awokado
• 1 kwaskowe jabłko
• 2 łodygi selera
naciowego
• 1 cytryna
• 2 ząbki czosnku
• 2 łyżki oliwy
• sól, pieprz

obcieknięcia. Awokado obrać, pokroić w kostkę i skropić sokiem
pokroić. Ostudzoną pierś pokroić w paski.
Wszystkie składniki sałatki włożyć do głębokiej salaterki
i wymieszać. Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę. Wycisnąć
resztę soku z cytryny, dodać oliwę, czosnek, sól, pieprz i dokładnie wymieszać. Sosem polać sałatkę tuż przed podaniem.

SAŁATKI
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Sałatka z oscypkiem
i jabłkami

SAŁATKI

61

Składniki:

Plastry boczku podsmażyć na beztłuszczowej patelni lub w pie-

• 30 dag oscypka

karniku, aż będą chrupiące. Pozostawić do wystygnięcia.

• 3-4 łodygi selera
naciowego

Oscypek pokroić w cienkie słupki.

• 2 czerwone, lekko
kwaśne jabłka

Seler naciowy dokładnie wymyć, osuszyć i pokroić w plasterki.

• 4 łyżki soku
z cytryny

pić łyżką soku z cytryny. Szczypiorek posiekać. Rukolę przebrać,

• 6 cienkich plastrów
boczku wędzonego
• pęczek szczypiorku
• pęczek rukoli
• 2 ząbki czosnku

Jabłka umyć, usunąć gniazda nasienne, pokroić w ósemki i skroopłukać, osuszyć i ułożyć na półmisku lub w dość płaskiej salaterce. Następnie wyłożyć pokrojony oscypek, jabłka i boczek.
Całość posypać siekanym szczypiorkiem.
Zrobić sos: czosnek przecisnąć przez praskę lub drobno posiekać, dodać pozostały sok z cytryny, oliwę, sól, pieprz i bardzo

• 3 łyżki oliwy lub
dobrego oleju

dokładnie wymieszać.

• sól, pieprz

Przed podaniem sałatkę polać sosem i lekko wymieszać.

SAŁATKI
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Sałatka z szynką dojrzewającą,
kozim serem i jabłkiem

SAŁATKI

Składniki:
• 1 opakowanie rukoli
lub roszponki (ja
wolę rukolę)
• 2 kwaśne jabłka
• 1 awokado, najlepiej
czerwone
• 1 czerwona papryka

63

Rukolę opłukać i osuszyć. Jabłka umyć, ale nie obierać, tylko usunąć gniazda nasienne, pokroić w grubą kostkę i skropić cytryną.
Awokado umyć, obrać, pokroić również w dość grubą kostkę i skropić sokiem z cytryny.
Paprykę umyć, obrać, usunąć pestki i pokroić w paski.

• 1 cebulka szalotka

Cebulkę obrać i drobno posiekać.

• 4 plastry szynki
długodojrzewającej

Granat umyć, przepołowić i wyjąć z niego pestki razem z sokiem.

• 10 dag sera koziego
• 1 owoc granatu
• sok z cytryny do
skropienia jabłek
i awokado – ok.
2 łyżki

Szynkę pokroić w paski, serek pokruszyć w dość duże kawałki.
Na półmisku ułożyć rukolę, następnie wyłożyć na nią jabłka, awokado, paprykę i cebulkę.

• 2 łyżki soku
z cytryny i 2 łyżki
oliwy z oliwek
lub oleju z pestek
z dyni na sos

Na wierzch położyć szynkę i pokruszony ser.

• sól, pieprz

Na koniec wszystko posypać pestkami granatu.

Z cytryny, oliwy, soli i pieprzu zrobić gładki sos i polać sałatkę tuż
przed podaniem.

SAŁATKI
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Sałatka z zielonych
szparagów z jabłkiem

SAŁATKI
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Składniki:
• 1 pęczek zielonych

Szparagi umyć, osuszyć i usunąć zdrewniałe końce. Ułożyć

szparagów (raczej

w płaskim naczyniu polać oliwą, posypać przeciśniętym

cieńszych i bardzo

przez praskę lub drobno posiekanym czosnkiem, solą

jędrnych)

i pieprzem.

• 1 jabłko lekko kwaśne
• 1 nieduże awokado

Odstawić na 20–30 min. Szparagi wyjąć z zalewy, lekko otrzą-

• 2 garści świeżego szpi-

snąć i smażyć na rozgrzanej patelni grillowej przez 5–7 min.

naku, najlepiej baby

Szparagi często obracać, aby równomiernie się obsmażyły.

• 2 garści rukoli lub

Mają pozostać jędrne, mocno zielone, a nie przypalone.

roszponki (ja wolę
rukolę, bo ma orze-

Jabłko i awokado kroimy w kostkę. Rzodkiewki kroimy na

chowy smak i dobrze

ćwiartki, jeśli są duże, to na ósemki.

się komponuje ze
szparagami)
• 1–2 ząbki czosnku,
oliwa lub dobry olej

Rukolę i szpinak mieszamy w misce, dodajemy jabłko, awokado i rzodkiewki, delikatnie mieszamy. Na wierzch układamy grillowane szparagi. Całość skrapiamy sokiem z cytryny

• kilka rzodkiewek

lub octem jabłkowym i posypujemy świeżym koperkiem

• sok z cytryny lub

i ew. podprażonymi na suchej patelni pestkami dyni.

ocet jabłkowy
• sól, pieprz do
posypania
• zielony koperek
• ew. pestki z dyni

SAŁATKI
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Sałatka z jabłka
i kopru włoskiego

SAŁATKI

Składniki:
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Wszystkie składniki sosu dokładnie wymieszać i odstawić na
10–15 min do lodówki. Koper umyć, obrać i pokroić w bardzo

• 1 średnia bulwa
kopru włoskiego
(fenkułu)

cząsteczki. Truskawki umyć i także pokroić w cząstki. Ser pokru-

• 1 jabłko

szyć na dość duże kawałki. Orzechy posiekać, ale nie za drobno.

• duża garść rukoli

Na dużym talerzu lub półmisku rozsypać część rukoli, następnie

• kilka truskawek lub
pestki z 1/2 granatu

jonymi truskawkami.

• ok. 10 dkg sera
koziego lub fety
• kilka orzechów
włoskich

sos winegret
• 1 łyżka stołowa
miodu spadziowego
lub gryczanego
• łyżka octu jabłkowego, soku
z cytryny lub octu
balsamicznego, jak
kto lubi
• 2 łyżki oliwy
z oliwek
• sól, pieprz (najlepiej
biały)
• szczypta cynamonu

cieniutkie plasterki. Jabłko umyć i również pokroić w cieniutkie

ułożyć pokrojony koper i jabłka. Posypać resztką rukoli i pokro-

Sałatkę polać sosem, posypać serem i orzechami.

SAŁATKI
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Sałatka z buraczków
z jabłkami

SAŁATKI
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Składkniki:

Buraki wyszorować, owinąć folią aluminiową i upiec w pie-

• 4 średniej wielkości

karniku w temperaturze 180 stopni przez około 40 minut.

buraki
• 2 duże, lekko kwa-

Można je też ugotować na parze, ale koniecznie w skórce.
Buraki wystudzić, obrać ze skórki i pokroić w półplasterki.

śne jabłka
• 1 czerwona cebula

Jabłka umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w słupki.

• 1/2 pęczka natki
pietruszki
• kilka listków sałaty,

Sałatę umyć i osuszyć. Cebulę obrać i pokroić w drobne piórka.
Orzechy lekko przesiekać. Natkę pietruszki też posiekać.

może być rzymska
• garść orzechów
włoskich

Buraczki, jabłka i cebulę wymieszać. Z cytryny, oliwy
i miodu przygotować sos.

• 2 łyżki oliwy
• 1 łyżka soku
z cytryny

W salaterce wyłożyć liście sałaty, na to położyć wymieszane buraczki z jabłkami i cebulą. Posypać posiekanymi

• łyżeczka miodu

orzechami i natką pietruszki, posolić, popieprzyć i polać

• sól, pieprz

przygotowanym sosem.

SAŁATKI
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Sałatka z jabłkiem
MAŁGORZATA ŁADA

Szynkę pokroić w kostkę, jabłka i ogórki - razem ze skórką pokroić w dość grubą kostkę.

Składniki:
• 2 grubsze plastry
szynki lub innej
wędliny
• 2 jabłka dość
kwaśne
• 2 ogórki kwaszone
• 2 jajka na twardo
• 1 łyżka posiekanej
natki z pietruszki
• 2-3 liście sałaty
• 2 łyżki majonezu
lub 2 łyżki kwaśnej
śmietany rozmieszanej z 1 łyżeczką
musztardy
• sól, pieprz

Jajka i natkę posiekać. Wszystkie składniki wymieszać dokładnie, dodać majonez, sól i pieprz. Salaterkę wyłożyć sałatą
i delikatnie przełożyć na nią sałatkę. Można udekorować natką
oraz kawałkami jabłek.

SAŁATKI

71

Sałatka z rybami
MAŁGORZATA ŁADA

Pstrąga i łososia pokroić w nieduże kawałki. Sałaty opłukać, osu-

Składniki:
• 15 dag filetu
z wędzonego
pstrąga
• 10 dag wędzonego
łososia
• po 1/2 główki
sałaty kędzierzawej
i rukoli
• 2 ugotowane
ziemniaki
• 2 kwaskowe jabłka
• 1/2 pęczka koperku
• 4 łyżki oleju
• 2 łyżki soku
z cytryny
• 1 łyżeczka
musztardy
• sól, pieprz

szyć, porwać na kawałki. Ziemniaki pokroić w plasterki. Jabłka
umyć, wyciąć gniazda nasienne, pokroić również w plasterki.
Wszystkie składniki przełożyć do salaterki.
Sok z cytryny wymieszać z musztardą, wlać olej, przyprawić do
smaku solą i pieprzem, dokładnie wymieszać.
Koperek opłukać, otrzepać z wody i posiekać. Sałatkę polać
sosem, posypać koperkiem i delikatnie wymieszać.

SAŁATKI
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Sałatka z fasolki szparagowej
z jabłkiem i brzoskwinią
MAŁGORZATA ŁADA

Fasolkę oczyścić, umyć. Boczek pokroić w słupki. Fasolkę i boczek

Składniki:

wrzucić do wrzącej wody i gotować około 10 min, odcedzić
i wystudzić. Ziemniaki obrać, pokroić w dość cienkie plasterki.

• 200 g zielonej
fasolki szparagowej

Brzoskwinię sparzyć, obrać ze skórki i pokroić w ósemki. Jabłko

• 250 g wędzonego
surowego boczku
(raczej chudego)

wymieszać z sokiem z brzoskwini, resztką soku z cytryny, przypra-

• 2 ugotowane
ziemniaki (najlepiej ugotowane
w mundurkach)
• 1 dość duże, kwaśne
jabłko
• 2 łyżki soku
z cytryny
• 1 brzoskwinia
• 1 łyżka posiekanej
natki z pietruszki
• 150 ml śmietany
• 2 łyżki soku
brzoskwiniowego
• sól, pieprz

obrać, pokroić w kostkę i skropić sokiem z cytryny. Śmietanę
wić solą i pieprzem. Fasolkę z boczkiem, ziemniaki, jabłka i brzoskwinię wyłożyć do salaterki, polać sosem i delikatnie wymieszać.

SAŁATKI
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Sałatka z tuńczykiem
i jabłkiem

SAŁATKI

Składniki:
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Tuńczyka osączyć z zalewy, podzielić na kawałki. Groszek odsą-

• 2 puszki tuńczyka
w sosie własnym, w dużych
kawałkach (po 15
dag)

czyć i przepłukać na sicie. Cebulę obrać i pokroić w krążki. Ogórki

• puszka zielonego
groszku (15 dag)

Majonez wymieszać z sokiem z cytryny, przyprawić do smaku solą

• 2 czerwone cebule
• 2 ogórki
konserwowe
• 1 duże jabłko
• 1/2 strąka czerwonej
papryki
• 1/2 szklanki
majonezu
• 1 łyżka soku
z cytryny
• sól, pieprz

pokroić w plasterki. Jabłko umyć, wyciąć gniazdo nasienne nie
obierać, pokroić w małą kostkę. Paprykę umyć, pokroić w paseczki.
Szczypiorek umyć, posiekać.

i pieprzem.
Wszystkie składniki sałatki delikatnie wymieszać, polać sosem
i posypać posiekanym szczypiorkiem.

SAŁATKI
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Sałatka z buraków,
jabłka i sera koziego

SAŁATKI
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Składniki:

Buraki umyć, zawinąć w folię aluminiową i upiec w temperaturze

• 2–3 buraki

180° przez około 30–40 min.

• 1 kwaskowe jabłko
• 10 dkg serka białego
koziego
• 1 łyżka soku
z cytryny
• 1 mała cebulka
szalotka
(niekoniecznie)
• garść orzechów
włoskich

Sos:
• 2 łyżki octu
balsamicznego
• 2 łyżki oleju z orzechów włoskich lub
z pestek z dyni
• 2 łyżki oliwy
z oliwek
• sól, pieprz

Buraki ostudzić, obrać i pokroić w plasterki lub półplasterki (jeżeli
buraki były większe).
Jabłka umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić podobnie jak
buraki, skropić sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. Cebulkę
drobniutko pokroić. Orzechy posiekać dość grubo. Wymieszać
wszystkie składniki sosu i odstawić na 10 minut.
Na talerzu ułożyć na przemian buraki i jabłka, posypać pokruszonym serem i orzechami.
Skropić sosem i natychmiast podawać.

ZUPY

ZUPY

MAŁGORZATA ŁADA

Składniki:
• 4 średnie buraki
(około 60 dkg)
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Zupa-krem buraczano-jabłkowy
z imbirem i kozim serem
Buraki umyć, zawinąć w folię aluminiową. Piekarnik rozgrzać do
180 stopni, piec buraki przez około 40–50 min, aż będą miękkie.
Cebulę i czosnek obrać, drobno posiekać i lekko przesmażyć na
maśle. Upieczone i wystudzone buraki obrać i pokroić w kostkę.

• 1 duże kwaśne jabłko

Jabłko obrać i pokroić w taką samą kostkę jak buraki. Bulion

• spory kawałek świeżego imbiru

podgrzać, dodać do niego buraki, jabłko, przesmażoną cebulę

• 3 szklanki wywaru
warzywnego albo
drobiowego

dokładnie zmiksować. Pod koniec miksowania dodać świeżo stary

• 10 dkg sera koziego
• 1 cebula szalotka
lub dymka
• 1–2 ząbki czosnku
• łyżka masła klarowanego lub oleju
• sól, pieprz

i czosnek. Gotować na małym ogniu, aż jabłka zmiękną. Całość
imbir oraz doprawić solą i pieprzem. Krem przełożyć na talerz
i posypać pokruszonym kozim serem.

ZUPY
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Zupa paprykowo–jabłkowa
MAŁGORZATA ŁADA

ZUPY

Składniki:
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Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. Marchewkę obieramy

• 3 papryki – mogą
być czerwone lub
kolorowe

i ścieramy na tarce. Papryki myjemy, usuwamy gniazda nasienne

• 1 średnia
marchewka

Następnie dodajemy do niej startą marchewkę i lekko podsma-

• 1 średnia cebula

a następnie dodajemy pokrojoną paprykę i posiekany czosnek,

• 1 ząbek czosnku

wszystko mieszamy i znowu przesmażamy 2-3 min. Dodajemy

• 1 kwaśne jabłko
• ok. 3/4-1 litra lekkiego bulionu
drobiowego lub
warzywnego
• ocet jabłkowy
• 2-3 łyżki oleju
• prażone pestki
z dyni lub mieszanka dyniowo-słonecznikowa
• gęsta śmietana lub
jogurt naturalny
• 1/2 łyżeczki słodkiej
papryki
• szczypta ostrej
papryki chili
• sól, pieprz

i kroimy w kostkę. W garnku rozgrzewamy olej i przesmażamy na
niezbyt dużym ogniu cebulę do momentu, gdy stanie się szklista.
żamy przez 2-3 min. Jeżeli jest za gęste, dodajemy trochę wody,

bulion i gotujemy na małym ogniu ok. 10 min, aż papryka zmięknie. Całość solimy, dodajemy przyprawy i dokładnie miksujemy
na jedwabisty krem. Jabłko obieramy, usuwamy gniazda nasienne
i kroimy w kostkę. Zupę ponownie wstawiamy na kuchenkę i delikatnie podgrzewamy, dodajemy jabłka i delikatnie mieszamy. Na
końcu dodajemy trochę octu jabłkowego do smaku. Na suchej rozgrzanej patelni prażymy pestki.
Podajemy z kleksem ze śmietany lub jogurtu i prażonymi pestkami.

ZUPY
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Chłodnik pomidorowo
-jabłkowy

ZUPY
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Składniki:
• 1/2 kg pomidorów
• 1/2 kg kwaskowych
jabłek kwaskowych
• cytryna

Pomidory sparzyć, obrać, usunąć pestki i pokroić na mniej-

• łyżeczka suszonej
mięty (może być
również herbata
miętowa)

sze kawałki. Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić

• 1/3 szklanki wrzącej
wody

dokładnie zmiksować, dodać zaparzoną miętę i jeszcze raz deli-

• kilka listków świeżej
mięty
• sól, pieprz i ewentualnie trochę cukru

w kostkę. Cytrynę umyć, sparzyć i wycisnąć.
Zaparzyć miętę i wystudzić. Jabłka, pomidory i sok z cytryny
katnie zmiksować.
Zupę doprawić solą, pieprzem i jeśli będzie za kwaśna, można trochę posłodzić. Chłodnik Pprzed podaniem dobrze schłodzić. Podawać udekorowanąy listkami świeżej mięty.

ZUPY
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Zupa cukiniowo-jabłkowa

ZUPY

Składniki:
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Cebulę i czosnek obrać i pokroić w kostkę. Cukinię obrać

• 2 młode cukinie
o wadze około 1/2 kg

i pokroić w kostkę.

• 1 kwaśne jabłko

Jabłko obrać, wyciąć gniazda nasienne i pokroić w taką samą

• 1 większa cebulka
szalotka lub średnia
zwykła

W garnku rozgrzać masło, wrzucić pokrojoną cebulkę, lekko pod-

kostkę jak cukinia.

• 2–3 ząbki czosnku

smażyć, dodać posiekany czosnek i smażyć na małym ogniu nie

• 2 łyżki masła klarowanego lub
dobrego oleju

Następnie dodać pokrojoną cukinię i jabłko. Dusić na niezbyt

• 1/2 litra bulionu
drobiowego lub
warzywnego
• 1 łyżeczka startego
świeżego imbiru
• szczypta chili
• 2 łyżki śmietany,
najlepiej 30%
• małe opakowanie
sera z niebieską lub
zieloną pleśnią
• sól, pieprz
• bułka czosnkowa

dłużej niż 5 minut, ciągle mieszając i uważając, żeby nie przypalić.

dużym ogniu przez 5–10 min, aż cukinia i jabłko lekko zmiękną.
Dodać bulion, całość dusić przez 15–20 min, aż wszystkie składniki będą miękkie, rozpadające się. Zupę dokładnie zmiksować,
dodać starty imbir, chili, posolić i popieprzyć do smaku, dodać
śmietanę i dokładnie wymieszać.
Podawać z pokruszonym serem pleśniowy i grzankami z bułki
czosnkowej.

ZUPY
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Zupa jabłkowo-dyniowa
MAŁGORZATA ŁADA

Dynię i jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy
w dość grubą kostkę. Nagrzewamy piekarnik do temp. 180 st. C.

Składniki:

Szkło żaroodporne smarujemy łyżką masła i wkładamy dynię
z jabłkami. Podpiekamy przez 15-20 min.

• 60 dag dyni
• 2 kwaśne jabłka
(najlepiej renety)

Szalotkę, czosnek i imbir drobno siekamy. W dość dużym garnku

• 2-3 ząbki czosnku

dodajemy posiekany czosnek i dalej delikatnie podsmażamy, a na

• 1 cebulka szalotka
(jeśli mniejsza, to 2)

Wszystko smażymy jeszcze przez 5 min. Wyjmujemy podpieczoną

• 2 łyżki drobno
posiekanego świeżego imbiru
• 1 malutka papryczka
chili (ja wzięłam
z zalewy w oliwie)
• 2 łyżki masła klarowanego lub
dobrego oleju
• 3-4 szklanki bulionu
warzywnego lub
lekkiego rosołu
drobiowego
• 1/3 łyżeczki
cynamonu
• sól, pieprz
• kawałek sera gorgonzola lub innego
z niebieską pleśnią
• garść siekanych
włoskich orzechów
do posypania
(opcjonalnie)

z grubym dnem roztapiamy masło i podsmażamy szalotkę, potem
końcu dodajemy imbir i posiekaną, pozbawioną pestek papryczkę.
dynię z jabłkami, dodajemy do garnka z warzywami i smażymy do
momentu, aż dynia i jabłka zaczną się rozpadać. Następnie dodajemy bulion, sól, pieprz, cynamon i gotujemy jeszcze ok. 10 min. na
małym ogniu. Gdy warzywa już się dobrze rozgotują, zupę miksujemy. Podajemy z pokruszonym serem i siekanymi orzechami włoskimi. Można podać do zupy grzanki z ciabatty lub bagietki.

ZUPY
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Zupa jabłkowa
MAŁGORZATA ŁADA

Kalarepkę, marchewkę, seler, paprykę i pomidory pokroić

Składniki:

w kostkę. Włożyć do dużego garnka, wlać olej, smażyć 5-6 minut,
aż warzywa zmiękną. Wlać bulion, zagotować. Ogień zmniejszyć,

• 6 dużych, kwaskowych jabłek

gotować pod przykryciem około 45 minut.

• kalarepka, biała
rzodkiew lub rzepa

Jabłka obrać i pokroić w kostkę. Dodać do zupy, wymieszać
i gotować jeszcze przez około 15 minut.

• 3 marchewki
• 2 łodygi selera
• zielona papryka
• 2 pomidory
• 2 l bulionu, najlepiej
drobiowego (może
być z kostki)
• 3 łyżki oleju
• 3 łyżki mąki
• 150 mln śmietany,
najlepiej kremówki
30 proc.
• łyżka cukru
• 2-3 łyżki soku
z cytryny
• sól, pieprz

Mąkę rozrobić ze śmietaną (dokładnie, żeby nie było grudek),
powoli wlewać do zupy ciągle mieszając, aby nie porobiły się
kluchy. Zagotować.
Dodać cukier i sok z cytryny, przyprawić solą i pieprzem.

ZUPY
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Zupa krem z ziemniaków
MAŁGORZATA ŁADA

z jabłkiem, wędzonym twarogiem i czarnuszką

ZUPY

88

Składniki:

Cebulę obieramy i drobno siekamy, czosnek kroimy w drobne

• 4 spore ziemniaki

kawałki (nie przeciskamy przez praskę, bo podczas obsmażania

• 1 duże kwaśne

zacznie się przypalać).

jabłko
• 1 średnia cebula

Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę.

• 1–2 ząbki czosnku
• szczypta mielonego
kuminu

Z jabłka usuwamy gniazdo nasienne i również kroimy w kostkę,
skrapiamy odrobiną soku z cytryny.

• 2–3 szklanki lekkiego bulionu

W garnku rozgrzewamy olej, wsypujemy do niego cebulę, lekko

– może być

podsmażamy, następnie dodajemy pokrojony czosnek, szczyptę

warzywny, ew. sama

kuminu i smażymy ok. minutę.

woda

Dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki, przesmażamy jakieś

• 3 łyżki oleju, najle-

1–2 min, a następnie dodajemy pokrojone jabłko. Całość smażymy

piej z pestek wino-

jeszcze przez minutę i zalewamy bulionem. Gotujemy do momentu,

gron, ew. oliwy

aż ziemniaki będą się rozpadały.

• sok z cytryny
• ziarna czarnuszki

Gorącą zupę miksujemy na jednolity krem (jeśli okaże się za gęsta,

• biały twaróg

można dodać trochę wody lub bulionu), doprawiamy solą i pieprzem.

wędzony
• sól, pieprz

Zupę podajemy gorącą, posypaną całymi ziarenkami czarnuszki
i pokruszonym wędzonym twarogiem. Można jeszcze posypać
otartą skórką z limonki lub cytryny.

ZUPY
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Pikantna zupa marchwiowojabłkowa ze świeżą miętą
Oliwę z oliwek rozgrzać w dużym rondlu na średnim ogniu. Dodać

Składniki:

cebulę, smażyć 2 minuty. Dodać wszystkie marchewki, bulion, 3/4
szklanki jabłka i imbir, doprowadzić do wrzenia. Przykryć. Zmniej-

• 2 łyżki oliwy z oliwek

szyć ogień, dusić marchew aż będzie miękka (około 20 minut).

• 1 1/2 szklanki posiekanej białej cebuli

Następnie należy oddzielić marchew pokrojoną wzdłuż, zaś resztę

• 0,5 kg marchewki,
obranej, pokrojonej
w kostkę plus 1 marchewka, obrana,
pokrojona wzdłuż

Wymieszać z sokiem jabłkowym i przyprawami. Doprawić solą

• 1 litr bulionu
z kurczaka
• 3/4 szklanki pokrojonego w kostkę
obranego jabłka
(twarde, kwaskowe)
oraz 1/2 szklanki
drobno pokrojonego
w kostkę jabłka do
dekoracji
• 2 łyżeczki posiekanego świeżego
imbiru
• 4 1/2 łyżki soku
jabłkowego
• 1/4 łyżeczki świeżo
startej gałki
muszkatołowej
• 1/4 łyżeczki ziela
angielskiego
• gruba sól
• pieprz
• posiekana świeża
mięta

zupy rozdrobnić w blenderze i ponownie przelać do garnka.
i pieprzem.
Zupę podawać w miskach. Udekorować drobno pokrojoną
w kostkę marchewką, drobno pokrojonym w kostkę jabłkiem oraz
posiekaną mięta.
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Zupa rybna z papryką
i jabłkami
Ryby sprawić (odciąć głowy), pokroić na kawałki (można fileto-

Składniki:

wać). Seler umyć, obrać i pokroić w kostkę. Cebulę obrać i pokroić
w plastry. Papryki i jabłka umyć, usunąć pestki i pokroić w dość

• 2 kg różnych, całych
ryb (może być karp,
okoń, dorsz, sum,
sandacz)

grubą kostkę.

• 4 cebule

wać, zmniejszyć ogień i gotować na wolnym ogniu przez około 1,5

Do garnka włożyć głowy ryb, dodać cebulę, seler, natkę, listek
laurowy, paprykę w proszku, posolić i zalać 1,5 l wody. Zagoto-

• 1 seler średniej
wielkości

godziny, a następnie przecedzić.

• 1/2 pęczka natki
pietruszki

W głębokim garnku podsmażyć na smalcu paprykę i jabłka, dodać

• 1 duże lub 2 mniejsze winne jabłka

i zalać przecedzonym gorącym wywarem. Dodać makaron. Pod-

• 2 strąki zielonej
papryki

Przyprawić solą, szczyptą cukru i sokiem z cytryny.

• 2 czerwone, ostre
papryczki
• 1 puszka krojonych
pomidorów bez
skóry
• liść laurowy
• 2 łyżki słodkiej, mielonej papryki
• sok z 1/2 cytryny
• 1 łyżka smalcu
(wieprzowego lub
gęsiego)
• 15 dag drobnego
makaronu
• sól, odrobina cukru

pomidory i chwilę poddusić. Następnie włożyć pokrojone ryby
grzewać około 20 minut tak, aby nie doprowadzić do wrzenia.
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Zupa jabłkowa z truskawkami 				
i grzankami z chałki

ZUPY

92

Składniki:

Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w grubą

• 4–5 dość dużych

kostkę, przełożyć do garnka. Skropić sokiem z cytryny, dodać

deserowych jabłek

cukier i zalać wodą. Gotować na średnim ogniu 15–20 min, aż

• ok. 2 szklanki wody

będą miękkie. Pod koniec gotowania dodać cynamon i ewen-

• 2 łyżki cukru

tualnie imbir. Ugotowane jabłka zmiksować, dodać do nich

• 1 łyżka soku

śmietankę rozmieszaną z budyniem lub mąką ziemniaczaną.

z cytryny

Gotować na słabym ogniu, powoli ciągle mieszając przez ok.

• 1 łyżeczka cyna-

3 min, aż zupa lekko zgęstnieje.

monu i ewentualnie dosłownie

Chałkę pokroić w kostkę, skropić mlekiem i smażyć na maśle,

szczypta imbiru

aż się ładnie zarumieni, wtedy posypać cukrem wymieszanym

• 1 łyżki budy-

z cynamonem i jeszcze chwilę smażyć.

niu śmietankowego lub mąki

Truskawki umyć, usunąć szypułki i pokroić w cząstki.

ziemniaczanej
• 1/2 szklanki słodkiej śmietanki 30%
• 20–25 dkg
truskawek

Grzanki
z chałki
• 5 kromek chałki
o grubości ok. 1 cm
• 2–3 łyżki mleka
• 1 łyżka cukru
• 2–3 łyżki masła
klarowanego do
obsmażenia
• szczypta cynamonu do posypania grzanek

Zupę lekko ostudzić i podawać z grzankami i pokrojonymi,
surowymi truskawkami. Możemy podawać zupę również całkiem na zimno.
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Zupa jabłkowa z serem
pleśniowym
Cebulę obrać i posiekać. Marchewkę i ziemniaki obrać, umyć

Składniki:
• 3 duże jabłka
• 1 średnia cebula

i pokroić w grubą kostkę. Masło stopić w rondlu, dodać cebulę
i zeszklić. Dodać marchewkę i ziemniaki, przykryć rondel. Dusić na
małym ogniu ok. 5 min. Wlać gorący bulion. Gotować na małym
ogniu 20 min. Jabłka obrać, pokroić w plasterki i usunąć gniazda

• 1/2 kg ziemniaków

nasienne, a następnie skropić sokiem z cytryny. Dodać do wywaru

• 3 łyżki masła

i gotować jeszcze około 5-7 min. Zupę lekko przestudzić, zmikso-

• 1 marchewka większa lub 2 mniejsze

wać, podgrzać i doprawić solą, pieprzem oraz cukrem. Wlać śmie-

• 1 l bulionu warzywnego (może być
z kostki)
• 3 łyżki gęstej śmietany najlepiej 22 %
• 1 łyżka soku
z cytryny
• sól , pieprz, cukier
• 10 dag sera pleśniowego rokpol
• 2 łyżki posiekanej
natki z pietruszki

tanę i wymieszać. Przelać do miseczek, posypać natką z pietruszki.
Do każdej porcji wrzucić po jednym pokruszonym plasterku sera.
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Zupa jabłkowa

ZUPY

Składniki:
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Jabłka obrać , pokroić w kostkę , zalać gorącą wodą dodać cyna-

• 60 dkg jabłek lekko
kwaskowych

mon i ugotować na miękko [wyjąć cynamon]. Rozgotowane

• 1 litr wody

Mąkę ziemniaczaną rozmieszać z niewielką ilością wody, dodać

• 10-15 dkg cukru
[ w zależności od
kwaśności jabłek ]

do przetartych jabłek i na wolnym ogniu zagotować. Śmietanę

• 1 żółtko

gorącą zupę do rozmieszanej śmietany z żółtkiem]. Bułkę pokroić

• ok 2 łyżki śmietany
• kawałek cynamonu
• 1 łyżka mąki
ziemniaczanej
• ew. cukier
waniliowy
• bułka
• około 2 łyżki mleka
• 1 łyżka masła
• 2 łyżki cukru

jabłka zmiksować, dodać cukier i cukier waniliowy podgrzać.

dokładnie rozmieszać z żółtkiem, dodać do zupy i powoli podgrzać [uważać , żeby jajko się nie zważyło, najlepiej dodawać
w kostkę zamoczyć w mleku i od razu smażyć na maśle na złoty
kolor. Po zdjęciu z patelni grzanki obtoczyć w cukrze. Zupę podawać z grzankami na zimno lub na gorąco. Zupę można podawać
również z kuskami lub ryżem ugotowanym na sypko w mleku.

ZUPY
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Składniki:
• 50 dag wieprzowiny
bez kości najlepiej
z szynki
• 15 dag ryżu
• 2 kwaskowe twarde
jabłka
• 35 dag mrożonego
zielonego groszku
• 1 cebula
• 1 litr bulionu
mięsnego
• 2 łyżki oleju
• 1 łyżka mąki
• 1/2 pęczka posiekanego szczypiorku
• sól, pieprz
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Zupa ryżowa z groszkiem
i jabłkami
Wieprzowinę pokroić w kostkę, posolić i popieprzyć, a następnie
oprószyć mąką. Cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę. Bulion
lekko podgrzać.
Olej rozgrzać w rondlu, wrzucić mięso, podsmażyć. Dodać
cebulę, wymieszać i również lekko podsmażyć, nie rumienić.
Wsypać ryż, zalać bulionem, wymieszać, gotować ok 50 minut,
pod przykryciem na małym ogniu.
Jabłka obrać, usunąć pestki, pokroić w kostkę. Razem z mrożonym
groszkiem dodać do gotującej się zupy. Gotować jeszcze przez
10-15 minut. Przyprawić do smaku, przed podaniem posypać
posiekanym szczypiorkiem.

DANIA GŁÓWNE
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Rustici mela & noci, czyli pierożki
z jabłkiem, serem i orzechami włoskimi

DANIA GŁÓWNE

Ciasto na
pierogi
• 2,5 szklanki mąki
(ok. 40 dkg)
• 1 żółtko
• 1 łyżka oleju
• ok. 1/2 szklanki
wrzącej wody
• szczypta soli

Farsz
• 25 dag sera ricotta
• 1 większe lub
2 mniejsze lekko
kwaśne jabłka
• ok. 1/3 szklanki
posiekanych orzechów włoskich

Do polania
• 2–3 łyżki masła
• 2 łyżki startego sera
typu parmezan
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Mąkę wsypujemy do szklanej lub metalowej miski, w środku
robimy dołek i wlewamy wrzątek, zgarniając mąkę do środka, aż
zostanie mniej więcej połowa suchej mąki. Dodajemy olej i żółtko
oraz sól i zagniatamy dość miękkie i elastyczne ciasto.
Wyrobione ciasto przykrywamy ściereczką i zostawiany na
10–15 min.
W tym czasie robimy farsz. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda
nasienne i kroimy w bardzo drobną kosteczkę. Orzechy dokładnie
siekamy. Ser rozgniatamy widelcem, dodajemy jabłka i orzechy.
Wszystko bardzo dokładnie mieszamy.
Przestudzone ciasto wałkujemy, wycinamy pierożki, nakładamy
farsz i bardzo porządnie zaklejamy. Brzegi pierożków przed zaklejeniem można posmarować białkiem i dopiero sklejać.
Pierożki gotujemy we wrzącej wodzie do momentu, aż wypłyną.
Wyjmujemy łyżką cedzakową.
Pierożki podajemy polane masłem i posypane parmezanem.
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Tarta z tuńczykiem
i jabłkami

DANIA GŁÓWNE

Składniki:
• 1 paczka gotowego
ciasta francuskiego

101

Ciasto rozmrozić i wylepić nim dokładnie dno i boki okrągłej
formy na tartę.

• 1 puszka (200 g)
tuńczyka w sosie
własnym

Jabłka umyć, usunąć gniazda nasienne i 1,5 jabłka pokroić

• 2 średnie, dość kwaśne jabłka

gałązek do dekoracji.

• 2 jajka
• 1/2 szklanki gęstej
śmietany

Tuńczyka odsączyć z sosu i rozdrobnić. Cebulkę pokroić w krążki.
w drobną kostkę. Koperek drobno posiekać, zostawiając parę

Na ciasto wyłożyć tuńczyka i pokrojoną cebulkę. Jajka wymieszać ze śmietaną, dodać posiekany koperek i pokrojone jabłka,
przyprawić solą i pieprzem i wylać na ciasto. Piekarnik nagrzać

• 4 cebulki szalotki
lub dymki

do temperatury 200 stopni, wstawić tartę i piec około 25 min.

• 1/2 pęczka koperku

nym w cienkie plasterki jabłkiem.

• sól, pieprz

Przed podaniem udekorować tartę gałązkami koperku i pokrojo-
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Pierś z kaczki ze smażonymi
jabłkami i żurawiną

DANIA GŁÓWNE

Składniki:
• 2 piersi z kaczki bez
kości
• 2 kwaśne jabłka
• 2 łyżki dobrej konfitury do mięsa
z żurawiny lub
borówek (ja dałam
żurawinę)
• 3 łyżki masła najlepiej klarowanego
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Piersi z kaczki umyć i osuszyć. Skórkę naciąć w kratę i natrzeć
posiekanym czosnkiem z solą, pieprzem i ewentualnie majerankiem. Zostawić na parę godzin w chłodnym miejscu.
Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne, pokroić w kostkę
i skropić octem jabłkowym. Na patelni rozgrzać połowę masła
i obsmażyć piersi, zaczynając od strony ze skórką - po mniej
więcej pięć minut z każdej strony. Pod koniec smażenia polać
cydrem, zagotować i przełożyć do naczynia żaroodpornego.
Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 170°C i piec około
15–20 minut.

• 2–3 ząbki czosnku
• 1 łyżeczka
cukru (najlepiej
brązowego)

W połowie pieczenia obsmażyć jabłka na resztce masła. Gdy sok
odparuje, posypać cukrem i jeszcze chwilę podsmażyć na dość
mocnym ogniu, a następnie dodać żurawinę i dobrze wymieszać.

• 2 łyżki octu
jabłkowego

Upieczoną pierś pokroić w plastry. Podawać z jabłkami oraz sma-

• ok. 50 ml cydru

żonymi kartofelkami.

• 1 łyżka majeranku
(niekoniecznie
– jak kto lubi)
• sól, pieprz
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Wołowina zapiekana
z kapustą i jabłkami
Włoszczyznę, jeśli jest młoda, dokładnie umyć. Starszą obrać,

Składniki:

mięso umyć.

• mała kapusta

Mięso i włoszczyznę ugotować w małej ilości wody do miękko-

• 15 dkg wędzonego
boczku w cienkich
plastrach

ści. Mięso wyjąć z wywaru, ostudzić i zemleć w maszynce. Wywar

• 2 dość kwaśne
jabłka

i oddzielić liście. Cebulę obrać, drobno posiekać, przesmażyć na

• 80 dkg wołowiny
bez kości – najlepiej
pręgi lub mięsa na
gulasz

szyć pieprzem i dokładnie wymieszać. Jabłka umyć, wyciąć gniazda

• mała włoszczyzna

zostawić. Kapustę obrać z wierzchnich liści, włożyć do gorącej,
osolonej wody i gotować przez około 10 min. Wyjąć, wystudzić
łyżce tłuszczu i dodać do zmielonego mięsa. Mięso posolić, oprónasienne i pokroić w cienkie plastry. Z reszty tłuszczu i mąki zrobić
zasmażkę, rozprowadzić ją szklanką wywaru i zagotować, cały czas
mieszając. Naczynie żaroodporne wysmarować tłuszczem. Układać
na przemian kapustę, boczek, mięso i jabłka. Na wierzchu ułożyć

• średniej wielkości
cebula

kapustę i boczek. Całość zalać sosem z zasmażki.

• 2 łyżki masła klarowanego, można
użyć oleju

Piec w temperaturze 180 stopni przez ok. 40 min.

• 1 łyżka mąki
• sól, pieprz
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Pstrąg pieczony
z jabłkami

DANIA GŁÓWNE
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Składnik:
• 2 pstrągi średniej
wielkości
• 2 łyżki masła, najlepiej klarowanego
• 2 średnie lub 1 większe jabłko, lekko
kwaśne
• 1 nieduża cebula

Ryby oczyścić, umyć i osuszyć. Czosnek obrać, przecisnąć przez
praskę i wymieszać z ziołami oraz solą.
Ryby natrzeć w środku mieszanką ziołową, a po wierzchu skropić
sokiem z cytryny. Odstawić na około 1/2 godziny w chłodne miejsce.
Cebulę pokroić w półplasterki i lekko zeszklić na maśle. Jabłka
umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w cząstki.

• 2 ząbki czosnku
• 1/2 łyżeczki mieszanki ziołowej
– zmieszany tymianek, estragon
i suszona kolendra

Pstrągi nadziać jabłkami i duszoną cebulką, spiąć wykałaczkami.

• 1/2 cytryny

Piec w temperaturze 180°C przez około 30–35 min, w zależności od

• sól

wielkości ryb.

Naczynie żaroodporne posmarować masłem, położyć ryby i na
wierzchu położyć jeszcze wiórki masła i resztę jabłek i cebuli.

DANIA GŁÓWNE

MAŁGORZATA ŁADA

107

Pierś z gęsi z jabłkami
i suszonymi śliwkami

DANIA GŁÓWNE

Składniki:
• 1 pierś z gęsi
z kością – ok. 1 kg
• 2 kwaśne jabłka
• 20 dag suszonych polskich
śliwek (najlepiej
podwędzanych)
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Pierś umyć, osuszyć, posolić, popieprzyć, oprószyć połową
majeranku i pozostawić w chłodnym miejscu na co najmniej 2
godziny, ale lepiej na całą noc.
Cebulę obrać i pokroić w piórka, czosnek pokroić w paski, jabłka
umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w cząstki.
Na dużej patelni rozgrzać tłuszcz i obsmażyć pierś z obu stron,

• 1 duża lub 2 małe
cebule

następnie dodać cebulę i lekko podsmażyć.

• 3-4 ząbki czosnku

Kiedy cebula się lekko zeszkli, dodać pokrojony czosnek, prze-

• 1 łyżka majeranku
• 2 łyżki masła klarowanego lub oleju
• 1 szklanka piwa lub
cydru
• sól, pieprz

mieszać i od razu dodać jabłka. Całość smażyć ok. 5 min na
dość dużym ogniu, dodać piwo lub cydr i jeszcze smażyć przez
następne 5 min.
Przełożyć do brytfanny i wstawić do nagrzanego do 180 stopni
piekarnika. Piec pod przykryciem przez mniej więcej 35-40 min.
Po ok. 20 min pieczenia dodać śliwki. Po 35-40 min sprawdzić
widelcem, czy pierś jest miękka, jeśli tak, to odkryć i podpiec
jeszcze przez 5 min, układając skórą do góry, żeby się trochę
przyrumieniła i zrobiła się chrupiąca.
Podawać z pieczonymi ziemniakami lub kluskami śląskimi.
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Pizza z jabłkami
i kozim serem

DANIA GŁÓWNE

Ciasto
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Mąkę przesiewamy przez sitko do sporej miski, dodajemy droż-

• 1 czubata szklanka
mąki

dże rozpuszczone w letniej wodzie, oliwę, sól i dokładnie wyra-

• 2 dkg drożdży

do wyrośnięcia.

• 1/2 szklanki letniej,
przegotowanej
wody

Jabłka obieramy i dzielimy na cząstki. Na patelni rozpuszczamy

• 2 łyżki oliwy

pokrojone jabłka i chwilę przesmażamy.

• 1/2 łyżeczki soli
lub ewentualnie
gotowe ciasto na pizzę

Nadzienie
• 10 dkg sera koziego
dojrzewającego
• 1/2 szklanki gęstej
kwaśnej śmietany
22%
• 2 duże lekko kwaśne jabłka
• 1 łyżka miodu
• ok. 1/4 łyżeczki
zmielonego
cynamonu
• 1 łyżka masła najlepiej klarowanego
• kilka gałązek świeżego estragonu
• pieprz
• bazylia lub rucola
do przybrania
• 2 łyżki niezbyt
drobno posiekanych orzechów
laskowych

biamy na gładkie lśniące ciasto. Pozostawiamy na około 20 min

masło z miodem, cynamonem i szczyptą pieprzu, dodajemy

Z ciasta formujemy okrągły placek, układamy na nim podsmażone jabłka, zalewamy śmietaną, posypujemy pokruszonym
serem i posiekanym estragonem.
Pieczemy w temperaturze 250 stopni przez około 10 min. Gotową
pizzę dekorujemy bazylią lub rucolą.
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Roladki z indyka

DANIA GŁÓWNE
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Składniki:
• 4 plastry z piersi
z indyka
• 4 cienkie plasterki
wędzonego boczku
• 1 duże, kwaśne
jabłko
• 3 łyżki oleju
• 1 łyżka masła
• sól, pieprz

Piersi umyć, osączyć i delikatnie rozbić, a następnie posolić i popieprzyć. Jabłka podzielić na ćwiartki, usunąć gniazda
nasienne, nie obierać. Położyć plaster boczku, na nim rozbitą pierś
z indyka i ćwiartkę jabłka. Całość mocno zwinąć i spiąć wykałaczką
lub szpilką do rolad. Kłaść na dobrze rozgrzany olej i smażyć po
3-4 minuty z każdej strony. Dodać masło i jeszcze smażyć pod
przykryciem na małym gazie przez parę minut. Podawać z ryżem
lub z ziemniakami z wody i surówką.
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Wołowina z jabłkami
i cebulą

DANIA GŁÓWNE

Składniki:
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Cebulki obrać, ponacinać od dołu na krzyż. Masło razem

• 4 plastry wołowiny
(miękkiej-zrazowej, a najlepiej
polędwicy)

z łyżką oleju roztopić, włożyć cebulki i zrumienić z obu stron.

• 4 jabłka

prawić cukrem (jeżeli jabłka były bardzo kwaśne). Mięso umyć,

• 1/4 kg małych
cebulek

lekko rozbić, skropić resztką wina, oprószyć mąką i usmażyć

• 2 łyżki oleju

posolić, popieprzyć i posypać rozmarynem. Kotlety podawać

• 2 łyżki masła

z uduszonymi jabłkami i cebulkami.

• 1 łyżka mąki
• 1/2 szklanki bulionu
(może być z kostki)
• 1/2 szklanki czerwonego wina
• gałązka świeżego
rozmarynu lub
łyżeczka suszonego
• sól, pieprz, cukier
do smaku

Podlać bulionem, posolić i popieprzyć, dusić około 10 min.
Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić na kawałki.
Dodać do cebulek, wlać 2/3 wina, dusić 10 min, na końcu przy-

na oleju po około 2-3 min z każdej strony. Usmażone kotlety
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Zawijasy z indyka z serem
pleśniowym i jabłkiem

DANIA GŁÓWNE

Składniki:
• 4 sznycle z piersi
indyka (ok. 500 g)
• 50 g sera pleśniowego z niebieską
lub zieloną pleśnią
• 1 duże lub 2 mniejsze kwaśne jabłka
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Sznycle opłukać, osuszyć i cieniutko rozbić (najlepiej użyć cienkiej,
przeźroczystej folii spożywczej, wtedy mięso rozbije się cienko,
a nie zostanie uszkodzone). Mięso posolić i popieprzyć.
Jabłka umyć, obrać i usunąć gniazda nasienne, a następnie pokroić
połowę w cztery cząstki, a resztę w grubą kostkę.
Ser pokroić w grube słupki.

• 8 plastrów boczku
wędzonego, cieniutko pokrojonego

Ułożyć na mięsie ser, cząstki jabłka i bardzo ciasno zwinąć rolady,

• 1/2 szklanka cydru

i owinąć nim roladki. Całość dokładnie spiąć wykałaczkami lub

• 2 łyżki masła klarowanego lub
dobrego oleju

szpilkami do rolad.
Na patelni rozgrzać tłuszcz i zrumienić zawijasy ze wszystkich stron,

• sól, pieprz

następnie dodać pokrojoną w kostkę resztę jabłek i podlać cydrem.

następnie ułożyć równolegle po dwa plastry wędzonego boczku

Dusić pod przykryciem przez ok. 10 min, często przewracając.
Podawać z ziemniakami lub ryżem i żurawiną, można też podać
z jakąś sezonową surówką.
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Żołądki indycze
z jabłkami i żurawiną

DANIA GŁÓWNE

Składniki:
• 750 g żołądków
indyczych (mogą
być również kacze
lub gęsie)
• 1 włoszczyzna
• 2 łyżki masła klarowanego lub
dobrego oleju

118

Żołądki myjemy, czyścimy, zalewamy zimną wodą, zagotowujemy i odlewamy wraz z pianą. Ponownie zalewamy,
dodajemy włoszczyznę i gotujemy do miękkości (zamiast
włoszczyzny możemy użyć dobry bulion warzywny).
Ugotowane żołądki wyjmujemy z wywaru, studzimy i kroimy na mniejsze kawałki. Cebulę i jabłko obieramy. Cebulę
kroimy w piórka, a jabłko ścieramy na tarce warzywnej na

• 1 duże kwaśne
jabłko

grubych oczkach. Na rozgrzanym maśle lekko przesmażamy

• 1 duża czerwona
cebula

dodajemy jabłko i żurawinę. Chwilkę całość znowu przesma-

• spora garść suszonej żurawiny

niutko pokrojoną papryczkę chili i słodką paprykę. Jeszcze

• 1 łyżeczka słodkiej
papryki

bulionu z gotowania żołądków. Dusimy 15–20 min, sprawdza-

• 2 ząbki czosnku
• 1 malutka
papryczka chili bez
pestek (może być
marynowana)
• 1 łyżka mąki
• sól, pieprz

cebulę i dodajemy pokrojone żołądki. Gdy się przyrumienią,
żamy, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, drobdosłownie 2–3 min przesmażamy i dodajemy ok. szklankę
jąc, żeby żołądki zostały jędrne. Powstały sos doprawiamy
solą i pieprzem i zaprawiamy mąką. Gulasz ponownie zagotowujemy i podajemy z kaszą lub pieczywem.
Można do gulaszu podać żurawinę do mięs.

DANIA GŁÓWNE
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Cynaderki cielęce z jabłkami
MAŁGORZATA ŁADA

Cynaderki oczyścić z tłuszczu, przekroić wzdłuż i moczyć w zim-

Składniki:
• 4 większe lub
6 mniejszych cynaderek - ok. 60 dkg
• 1 duże lub 2 mniejsze kwaśne jabłka
• 1 cebula
• 50 ml kalwadosu
lub łyżka soku jabłkowego zmieszanego z wódką
• 1/2 szklanki kwaśnej
gęstej śmietany
• 2 łyżki mąki
• 4 łyżki oleju
• 1 łyżka masła
• 1 łyżeczka soku
z cytryny
• 1 szklanka mleka
• sól, pieprz

nej wodzie przez ok 30 min, a następnie przez ok 15 min w mleku.
Wyjąć z mleka, opłukać i zostawić do obcieknięcia. Cebulę pokroić
w kostkę, jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić w cząstki
i skropić sokiem z cytryny. Cynaderki pokroić w poprzek, na mniej
więcej centymetrowe kawałki i oprószyć mąką. Cebulę zeszklić
na łyżce oleju. Na pozostałym oleju obsmażyć cynaderki. Cebulę
dodać do cynaderek, całość zalać kalwadosem, zaś następnie
dusić przez ok. 10 min. Jabłka obsmażyć na maśle przez 3-4 min,
żeby się lekko przyrumieniły, ale nie rozpadły. Obsmażone jabłka
dodajemy do cynaderek i dusimy przez 2-3 min. Do śmietany
dodajemy sól i pieprz, mieszamy i zalewamy cynaderki. Podgrzewamy, aby się zagotowało. Cynaderki podajemy z kaszą gryczaną
lub z pieczywem.
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Leczo z cukinią,
jabłkiem i kiełbasą

DANIA GŁÓWNE
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Składniki:

Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Paprykę umyć, usunąć nasiona

• 1 średnia cukinia

i też pokroić w dość grubą kostkę. Cukinię – jeśli młoda – umyć,

• 2 papryki czerwone
(może być 1 czerwona i 1 zielona)

nie trzeba obierać ani usuwać nasion, pokroić w kostkę. Jabłko

• 3 średnie pomidory
(lub puszka pokrojonych pomidorów
bez skórki)

obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w taką samą kostkę jak
paprykę i cukinię.
W dość dużym rondlu rozgrzać 2 łyżki oleju, wrzucić posiekaną
cebulę i lekko zeszklić, dodać paprykę i ją trochę podsmażyć.
Do papryki z cebulą dodać cukinię i również lekko podsmażyć,

• 2 cebule

następnie dodać pokrojone jabłko i smażyć jeszcze przez chwilę.

• 1 jabłko

Zmniejszyć ogień i poddusić przez około 10 min.

• 2 kawałki kiełbasy śląskiej lub 1
podwawelska

Pomidory sparzyć, obrać ze skórki i pokroić w dużą kostkę. Gdy

• 3 łyżki oleju

pomidory i dusić jeszcze kilka minut. Kiełbasę pokroić w półpla-

• 1/2 łyżeczki papryki
słodkiej i szczypta
ostrej (jak kto lubi)
• sól, pieprz

warzywa w garnku zmiękną, ale jeszcze pozostaną jędrne, dodać
sterki, podsmażyć na łyżce oleju i dodać do warzyw. Całość dusić
jeszcze dosłownie przez 5 min. Na końcu posolić, popieprzyć
i doprawić papryką.
Podawać z pieczywem.
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Żeberka z miodem
i jabłkami

DANIA GŁÓWNE
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Składniki:
• 1,5 kg żeberek
wieprzowych
• 3-4 kwaśne jabłka
(reneta , bojken)
• 3-4 łyżki oleju do
pieczenia

Marynata do
żeberek:
• 3-4 większe ząbki
czosnku
• 1-2 łyżeczki sosu
sojowego ciemnego
• po 1/2 łyżeczki
imbiru mielonego
i słodkiej papryki
• 1/4 łyżeczki pieprzu
cayenne lub ostrej
papryki

Żeberka umyć i podzielić na paski. Czosnek obrać i przecisnąć

• 1-2 łyżki stołowe
miodu (jeżeli
jest płynny to co
najmniej 2)

wić na kilka godzin (najlepiej na noc) w chłodne miejsce. Piekarnik

• 4 łyżki oleju
• 1 łyżka dobrego
keczupu
• sól, odrobina cukru
• 2-3 łyżki zimnej
wody

przez praskę. Do miseczki włożyć wszystkie składniki marynaty
i dokładnie wymieszać. Żeberka posmarować marynatą i odstarozgrzać do temperatury 170-180 st. wstawić brytfankę z z olejem
do piekarnika żeby olej się dobrze podgrzał, wyłożyć na gorący
olej żeberka i przyrumienić z obu stron, podlać wodą i piec około
20-30 min. Jabłka umyć i podzielić na ósemki, usunąć gniazda
nasienne - nie obierać, dodać do żeberek i piec jeszcze około
20-30 min. (aż żeberka będą miękkie). W czasie pieczenia żeberka
przewracać, żeby piekły się równomiernie. Podawać z ziemniakami
z wody lub opiekanymi oraz z surówkami. Żeberka z tą marynatą
mogą być też pieczone na grillu.
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Rolady cielęce z jabłkami

DANIA GŁÓWNE
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Składniki:

Sznycle należy rozbić bardzo cienko (najlepiej się to robi, roz-

• 4 sznycle cielęce

bijając przez folię spożywczą), posolić oraz popieprzyć. Jabłka

• 2 duże, lekko

umyć, ale nie obierać, usunąć gniazda nasienne i pokroić

kwaśne jabłka
• 10 dkg surowego,

w słupki. Boczek również pokroić tak w słupki (można kupić
pokrojony). Cebulę obrać, pokroić w piórka i lekko przesmażyć.

chudego, wędzonego boczku
• 1 średnia, czerwona
cebula
• 1/2 szklanki
rosołu, najlepiej

Na rozbite sznycle wyłożyć jabłka, boczek i cebulę, luźno zwinąć, spiąć wykałaczkami lub szpilkami do rolad i obtoczyć
w mące. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu na rumiano, a następnie zmniejszyć temperaturę smażenia i na wolnym ogniu smażyć jeszcze chwilę, żeby mięso doszło.

drobiowego
• 4 łyżki klarowanego

Drugie jabłko pokroić w dość grubą kostkę. Przesmażyć na

masła lub 2 łyżki

maśle, zalać rosołem i dusić, mieszając, aż jabłko zmięknie,

masła i 2 łyżki

a rosół odparuje. Lekko posolić i popieprzyć.

oleju (ale cielęcina
zdecydowanie woli

Sznycle podawać z duszonym jabłkiem i gotowanymi

masło)

ziemniakami.

• 2 łyżki mąki do
obtoczenia roladek
• sól, pieprz
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Wątróbki drobiowe
z jabłkami

DANIA GŁÓWNE
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Składniki:
• 30–40 dkg wątróbek drobiowych
(wzięłam indycze,
ale spokojnie mogą
być kurze, najlepiej
od kur z wolnego
wybiegu)

Wątróbki czyścimy, myjemy, osuszamy, doprawiamy solą i pieprzem, a następnie obtaczamy w mące.

• 2 średniej wielkości
czerwone cebule

Jabłka myjemy, pozostawiamy w skórce, ale usuwamy gniazda

• 2 dość duże kwaśne
jabłka

w piórka.

nasienne, a następnie kroimy w ósemeczki. Cebulę kroimy

• 1 łyżka mąki
pszennej

Na rozgrzanym maśle obsmażamy wątróbki po obu stronach,

• 3 łyżki masła klarowanego lub oleju

Smażymy 4–5 min, delikatnie mieszając, żeby nic się nie rozpadło.

• sól, pieprz

dodajemy cebulę i jabłka. Wszystko smażymy na małym ogniu.

Podajemy z gotowanymi ziemniaczkami lub pieczywem.
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Kurczak glazurowany
z jabłkami

DANIA GŁÓWNE
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Składniki:

Kurczaka dokładnie myjemy i zostawiamy do odcieknięcia. Jedno

• 1 duży kurczak

jabłko obieramy ze skórki, ucieramy na tarce i skrapiamy sokiem

• 3 słodkie jabłka

z cytryny. W rondelku gotujemy filiżankę wody z czubatą łyżką

• 3 pomarańcze
• 5 dag rodzynek
• 5 ząbków czosnku

cukru. Wrzucamy utarte jabłko, wsypujemy 1/2 łyżeczki wymieszanych przypraw: cynamonu, gałki muszkatołowej i skórki otartej z 1
pomarańczy. Smażymy niezbyt gęstą marmoladę. Czosnkiem i solą
(1/2 łyżeczki) nacieramy kurczaka z zewnątrz i w środku. Odsta-

• 2 łyżki czystej
wódki

wiamy w chłodne miejsce na godzinę. Pozostałe jabłka obieramy

• po 1/2 łyżeczki:
startej gałki muszkatołowej , mielonego cynamonu
i pieprzu najlepiej
białego

wódką, cynamonem , gałką muszkatołową, solą, pieprzem i pła-

• 1 łyżka soku
cytrynowego
• 5 dag masła
• sól i cukier

i kroimy w drobną kostkę. W misce mieszamy jabłka z rodzynkami,
ską łyżeczką cukru . Schłodzonego kurczaka nadziewamy farszem
jabłkowo - rodzynkowym i zaszywamy nicią, a nóżki związujemy
tak by nie odstawały od tuszki. Wkładamy kurczaka do brytfanki, polewamy roztopionym masłem i wstawiamy do piekarnika
nagrzanego do temperatury 180 stopni na około 1 godzinę i 15 min
(w zależności od wielkości kurczaka może być dłużej). Po 35 min
pieczenia wyjmujemy kurczaka, smarujemy glazurą jabłkową i pieczemy dalej. Jeszcze dwukrotnie smarujemy kurczaka jabłkową
marmoladą. Podajemy na gorąco z plastrami pomarańczy usmażonymi na maśle (kroimy obrane 2 pomarańcze w plastry o grubości
ok 1 cm). W sosjerce podajemy sos spod pieczenia rozcieńczony
sokiem wyciśniętym z jednej pomarańczy. Do kurczaka podajemy
ryż ugotowany na sypko lub młode ziemniaczki oraz konfiturę
z borówek lub żurawin.
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Grillowana pierś
z kurczaka z jabłkami

DANIA GŁÓWNE
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Składniki:
• 4 piersi kurczaka
• 2 spore kwaśne
jabłka
• 50 ml żubrówki lub
calvadosu, ewentualnie wódki wymieszanej z sokiem
jabłkowym
• 1 szklanka białego
wytrawnego wina
• szczypta cukru
pudru
• sok z 1/2 cytryny
• olej
• łyżeczka otartego
majeranku
• 1/2 łyżeczki
cynamonu
• sól, pieprz

Piersi z kurczaka umyć, osuszyć, a następnie posolić, popieprzyć i posypać majerankiem.
Wymieszać wódkę, wino i cukier puder i zalać tym mięso.
Pozostawić w lodówce na kilka godzin, najlepiej na noc.
Przed grillowaniem mięso wyjąć z marynaty, odsączyć, posmarować olejem i opiekać na gorącym ruszcie po około 10 minut
z każdej strony.
Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić w dość grube
plastry, skropić sokiem z cytryny i oprószyć cynamonem.
Ułożyć na gorącym ruszcie koło piersi i grillować po 5 minut
z każdej strony.
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Gulasz wieprzowy
z jabłkami

DANIA GŁÓWNE
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Składniki:

Liście laurowe, ziele angielskie i pieprz ziarnisty dokładnie roz-

• 1/2 kg łopatki lub

gniatamy i mieszamy z musztardą oraz łyżką oleju. Mięso myjemy,

szynki wieprzowej

kroimy na kawałki i smarujemy marynatą. Odstawiamy do lodówki

• 2 kwaśne jabłka

na minimum godzinę, ale lepiej marynować dłużej, bo nabiera bar-

• 2 cebule szalotki, ew.

dziej wyrazistego smaku.

1 zwykła cebula
• 2 duże ząbki czosnku

Wyjmujemy mięso z marynary, lekko oprószamy mąką i obsma-

• 1 czerwona papryka

żamy na dobrze rozgrzanym oleju po ok. 2–3 min z każdej strony.

• 1 szklanka bulionu,
najlepiej drobiowego
• 3 łyżki oleju

Obieramy szalotki i czosnek, czyścimy paprykę. Szalotki i paprykę
kroimy w kostkę, a czosnek w plasterki.

• 1 łyżka musztardy
ostrej

Na rozgrzanym oleju lekko przesmażamy szalotki, dodajemy

• 1 łyżka soku z cytryny

pokrojoną paprykę i na końcu czosnek. Doprawiamy słodką

• 2 łyżki mąki pszennej

i ostrą papryką. Całość jeszcze chwilę dusimy i łączymy

• 2 liście laurowe

z obsmażonym mięsem, dodajemy bulion, sól, pieprz i dusimy

• parę ziarenek pieprzu

na małym ogniu ok. 20–30 min.

i ziela angielskiego
• 1 łyżeczka papryki
słodkiej
• szczypta papryki
ostrej
• 1 łyżka masła, najle-

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w cząstki
i skrapiamy cytryną. Masło rozgrzewamy, wrzucamy jabłka i lekko
podsmażamy, dodajemy do nich cynamon, otartą skórkę z cytryny
i dosłownie smażymy jeszcze przez 2–3 min. Obsmażone jabłka
dodajemy do uduszonego mięsa i jeszcze dusimy przez ok. 5 min.

piej klarowanego
• 1 łyżeczka cynamonu

Podajemy ze śmietaną i posypane posiekaną natką pietruszki.

• trochę otartej skórki

Można podać z pieczywem lub kaszą, najlepiej gryczaną.

cytrynowej
• 1 łyżka gęstej, kwaśnej śmietany
• natka pietruszki
• sól, pieprz

DESERY
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Ciasto dyniowo
-marchwiowo-jabłkowe

DESERY
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Składniki:

Dynię myjemy i, jeśli to Hokkaido, ścieramy na tarce o drobnych

• 250 g dyni (najlepiej
Hokkaido)

oczkach razem ze skórką; jeśli inna, należy ją najpierw obrać.

• 1 średnia
marchewka

Marchew i jabłko obieramy ze skórki i również ścieramy na drob-

• 1 lekko kwaśne
jabłko
• 4 jajka
• 200 g brązowego
cukru
• 250 g mąki
• 150 ml oleju rzepakowego lub
słonecznikowego
• 2 łyżeczki sody
oczyszczonej
• 1 łyżka cynamonu
• cukier puder do
posypania ciasta

nych oczkach tarki.
Całe jajka ubijamy z cukrem na pulchną masę.
Do ubitych jajek dodajemy olej, przesianą mąkę z sodą oraz
cynamonem i delikatnie mieszamy. Następnie dodajemy startą
dynię, marchew, jabłko i wszystko mieszamy.
Blaszkę kwadratową o wymiarach 20–25 cm smarujemy tłuszczem i posypujemy mąką lub bułką tartą.
Ciasto przelewamy do blaszki i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 st. na 55–60 min.
Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika i po ostygnięciu posypujemy cukrem pudrem.
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Tort jabłkowy
− migdałowy jabłecznik

DESERY
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Ucieramy masło, cukier i 2 łyżki śmietany. Następnie dodajemy po
jednym żółtku. Gdy powstanie puszysta masa, dodajemy 1/2 cukru
wanilinowego, otartą skórkę z cytryny, mielone migdały i jeszcze

Składniki:
• 50 dag mąki
• 25 dag masła

ucieramy przez chwilę, a następnie wsypujemy mąkę i szybko
zagniatamy. Zagniecione ciasto wstawiamy do lodówki na ok. 30 min.
Nagrzewamy piekarnik do temperatury 180°C.

• 4 żółtka
• 5 dag mielonych
migdałów

Jabłka myjemy, obieramy i kroimy dość drobno. Pozostały cukier

• 15 dag cukru

jemy rodzynki i całość mieszamy. Dzielimy ciasto na 4 części.

• 5 łyżek gęstej
śmietany

nicy. Posypujemy pokruszonymi biszkoptami i wykładamy jabłka.

• cukier wanilinowy
• 1 łyżeczka otartej
skórki z cytryny
• 2 łyżki pokruszonych biszkoptów
• 4 deserowe jabłka
• 1/2 łyżeczki
cynamonu
• garść rodzynek

wanilinowy mieszamy z cynamonem, przesypujemy jabłka, dodaDwie części rozwałkowujemy, wylepiamy nimi dno i boki tortowTrzecią część ciasta wałkujemy, przykrywamy jabłka, dociskamy
do brzegów i gęsto nakłuwamy widelcem.
Wstawiamy do gorącego piekarnika i pieczemy 25-30 min.
Ostatnią część ciasta mieszamy z resztą śmietany i odrobiną cynamonu. Ciasto zrobi się dość rzadkie. Przekładamy do szprycy lub
rękawa i robimy falbankę na podpieczonej części. Wstawiamy
ponownie do piekarnika i pieczemy jeszcze 15 min. Po wyjęciu
można posypać cukrem pudrem.
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Jabłka w cieście

DESERY
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Składniki:

Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić w plastry.

• 1 kg twardych, nierozpadających się
jabłek

Rozłożyć na talerzu, posypać cukrem i cynamonem, a następnie

• 1 kieliszek czystej wódki lub
Calvadosu

Jajko rozbić i oddzielić białko od żółtka. Żółtko utrzeć z mąką,

• czubata szklanka
mąki (ok. 20 dag)

skropić wódką. Przykryć folią i odstawić na ok. godzinę.

2 łyżkami oleju, szczyptą soli i taką ilością wody, żeby ciasto
miało konsystencję dość gęstej śmietany (gęstsze niż na naleśniki). Białko ubić na sztywno i delikatnie wymieszać z ciastem.
Ciasto przykryć i odstawić na 30 minut.

• 1 jajko
• 1 łyżeczka
cynamonu

Jabłka odsączyć i posypać lekko mąką.

• szczypta soli

Olej rozgrzać w rondlu. Plastry jabłek zanurzać w cieście i wkła-

• 2 łyżki oleju
• olej do smażenia
(w zależności od
wielkości garnka
– jabłka muszą
swobodnie pływać
w czasie smażenia)
• 1 łyżka mąki do
posypania
• 1 łyżka cukru
• cukier puder do
posypania

dać do gorącego tłuszczu. Gdy się ładnie zrumienią, wyjmować na
ręcznik papierowy. Jeszcze gorące posypać cukrem pudrem.
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Biszkopt z jabłkami

DESERY
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Składniki:

Białka ubijamy z cukrem na bardzo sztywną pianę, dosypujemy

• 4 jajka

proszek do pieczenia, a następnie dodajemy po jednym żółtku,

• 1 szklanka mąki

cały czas miksując. Na koniec stopniowo dodajemy przesianą

• 1 płaska łyżeczka
proszku do
pieczenia
• 1 szklanka cukru
drobnego
• 4 lekko kwaśne
jabłka
• ok. 1 czubata
łyżeczka cukru
waniliowego lub
taka sama ilość
esencji waniliowej

mąkę, bardzo delikatnie mieszając już ręcznie lub na bardzo
wolnych obrotach.
Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w ósemki.
Ciasto przekładamy do wysmarowanej masłem i posypanej
mąką tortownicy o średnicy około 24 cm. Na wierzchu układamy
jabłka.
Tortownicę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni i pieczemy 50–60 min, aż ciasto ładnie urośnie
i będzie miało ładny złocisty kolor a patyczek wkłuty w ciasto

• 1 łyżeczka mielonego cynamonu

będzie suchy.

• cukier puder do
posypania

Gotowe, lekko przestudzone ciasto posypujemy cukrem pudrem

• masło i bułka tarta
do nasmarowania i posypania
tortownicy

wymieszanym z cynamonem.
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Ciasto z jabłkami
i rabarbarem

DESERY

Składniki:
• 200 g miękkiego
masła
• 225 g cukru pudru
• 1 jajko
• 1/8 l maślanki
• 1 łyżka esencji waniliowej lub 1 laska
wanilii
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Masło miksujemy z cukrem pudrem na puszystą masę, następnie
dodajemy całe jajko i dokładnie mieszamy.
Do masy dodajemy maślankę i esencję waniliową lub ziarenka
wyjęte z laski wanilii, bardzo dokładnie mieszamy i odstawiamy
na ok. 15 min.
Mieszamy ponownie, dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do
pieczenia i odrobiną soli. Całość dokładnie miksujemy.

• 180 g mąki

Jabłko obieramy, usuwamy gniazdo nasienne i kroimy

• 1,5 łyżeczki proszku
do pieczenia

kostkę. Jabłko i rabarbar mieszamy.

• szczypta soli
• 1 jabłko

w drobną kostkę. Rabarbar obieramy i również kroimy w taką

Ciasto wylewamy do wysmarowanej masłem i obsypanej mąką
tortownicy o średnicy 24 cm. Na wierzchu ciasta układamy mie-

• 2 laski rabarbaru

szaninę jabłkowo-rabarbarową i posypujemy ją cukrem.

• 1 czubata łyżka
cukru

Piekarnik rozgrzewamy do temp. 180 stopni, wstawiamy ciasto, po

• masło i mąka do
formy

ok. 10 min zmniejszamy temperaturę do 160 stopni i pieczemy jeszcze 40-45 min.

DESERY

MAŁGORZATA ŁADA

145

Ciasto jabłkowo-dyniowe
z masą budyniową

DESERY
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Składniki:

Ciasto

• 1/2 kg lekko kwaśnych jabłek

Do mąki dodać proszek do pieczenia, 15 dkg masła, 15 dkg cukru,

• 1/2 kg dyni

Całość dokładnie wymieszać i przełożyć do wysmarowanej

• 15 dkg mąki
• 30 dkg cukru
• 25 dkg masła
• 6 jajek

2 jajka i jedną łyżkę soku z cytryny oraz 1/2 cukru waniliowego.
foremki do pieczenia lub dość dużej tortownicy. Piec w temperaturze 200 st. przez ok. 15 min.

Farsz jabłkowo-dyniowy
Dynię obrać i zetrzeć na tarce jarzynowej o dużych oczkach.

• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia

Jabłka obrać i pokroić w dość drobną kostkę. Dynię i jabłka połą-

• 3 łyżki soku
z cytryny

waniliowego.

• 1 opakowanie budyniu waniliowego lub
śmietankowego

czyć, dodać 2 łyżki soku z cytryny, 4–5 łyżek cukru i resztę cukru

Masa budyniowa
Budyń wymieszać z trzema łyżkami mleka, 4 żółtkami oraz pozostałym cukrem (ok. 3 łyżki). Resztę mleka zagotować, dodać mie-

• 1 szklanka mleka

szankę budyniowo-jajeczną i zagotować – cały czas mieszając.

• 1 cukier waniliowy

Następnie dodać masło i dobrze wymieszać, starając się, żeby nie
było grudek. Z pozostałych białek ubić na sztywno pianę i dodać
ją do masy budyniowej.
Na podpieczone ciasto wyłożyć najpierw farsz jabłko-dyniowy,
a następnie przykryć wszystko masą budyniową. Piec w temperaturze 190 st. przez ok. 45 min.
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Muffinki jabłkowo
-cynamonowe

DESERY
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Składniki:
• 30 dkg mąki, najlepiej tortowej
• 10–15 dkg cukru
(w zależności, jak
kwaśne mamy
jabłka)
• 10 dkg masła
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia
• 1/2 łyżeczki sody
• 2 jabłka

W misce mieszamy suche składniki: mąkę z cukrem, proszkiem do
pieczenia, sodą i suchymi przyprawami – cynamonem, imbirem,
cukrem waniliowym i ewentualnie kardamonem. Masło roztapiamy, dodajemy do niego cukier i mleko, mieszamy dokładnie,

• 1/2 szklanki mleka

aż się cukier rozpuści. Lekko studzimy. Jabłka obieramy i kroimy

• garść drobnych rodzynek
(niekoniecznie)

w drobną kostkę (nie radzę ścierać na tarce, bo puszczają za dużo

• 1/2 łyżeczki
cynamonu

dodajemy rozbełtane jajka, pokrojone jabłka, opłukane rodzynki

• 1 łyżeczka cukru
waniliowego

za gęste, możemy dodać trochę mleka. Formę na muffinki, jeśli

• odrobina startego
imbiru i ewentualnie kardamonu

Nakładamy ciasto mniej więcej do 3/4 wysokości. Piekarnik nagrze-

soku i muffinki robią się z zakalcem). Rodzynki przelewamy gorącą
wodą i odcedzamy na sitku. Mokre składniki wlewamy do suchych,
i dokładnie mieszamy. Ciasto powinno być dość płynne – jeśli jest
nie wykładamy papilotkami, trzeba dobrze wysmarować masłem.
wamy do temperatury 180 stopni i pieczemy przez około 30 minut,
aż nabiorą złocistego koloru.
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Jabłecznik z polewą

DESERY

Składniki:
• 1 kg jabłek lekko
kwaśnych (najlepiej dojrzałych
antonówek)
• 2,5 szklanki mąki
• 200 g masła
• 3 żółtka
• 150 g twarożku
waniliowego
• 3 łyżki cukru
• 1 opakowanie cukru
wanilinowego
• 1 łyżeczka mielonego cynamonu
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Mąkę, masło i cukier posiekać, a następnie dodać żółtka oraz
twarożek i zagnieść elastyczne, gładkie ciasto. Schłodzić je
w lodówce przez minimum 30 minut.
Jabłka obrać, przepołowić i usunąć gniazda nasienne. Cukier
wanilinowy zmieszać z cynamonem.
Ciasto wyjąć z lodówki i podzielić na 3 części. Dwiema częściami
wylepić dno i boki tortownicy o średnicy 27 cm oraz posypać
startymi biszkoptami.
Połówki jabłek obtaczać w cukrze z cynamonem i układać
brzuszkami do góry. W luki między jabłkami wsypać rodzynki
i suszone wiśnie lub maliny.
Przykryć trzecią częścią ciasta i dokładnie zalepić. Piec w temp.

• 0,5 szklanki gęstej
śmietany

180 stopni przez ok. 45 min.

• 3 czubate łyżki
cukru pudru

Śmietanę dokładnie wymieszać z cukrem pudrem. Upieczone

• 2 duże garści
rodzynek
• 1 garść suszonych
wiśni lub malin
• 2 łyżki startych
biszkoptów

ciasto polać polewą i jeszcze zapiec przez 5 minut.
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Piernik z jabłkami

DESERY
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Składniki:
• 3 szklanki mąki

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w kostkę.

• 1,5 szklanki miodu

Następnie zalewamy je miodem, delikatnie mieszamy i zosta-

• 3 duże jajka

wiamy na ok. 20 min.

• 2 łyżki kakao
• 1/2 szklanki oleju

Jajka wbijamy do miski i mikserem ubijamy na jednolitą masę,

• 1 łyżeczka proszku

następnie dodajemy olej i jeszcze chwilę mieszamy. Do płyn-

do pieczenia
• 1 łyżeczka sody

nych składników dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do
pieczenia, sodą i kakao i mieszamy mikserem na gładką masę.

oczyszczonej
• 1–1,5 łyżki przy-

Dodajemy jabłka i przyprawę do pierników, delikatnie mie-

prawy do

szamy i przelewamy do wyłożonej papierem do pieczenia

pierników

blaszki.

• 1 kg jabłek
deserowych

Piekarnik rozgrzewamy do temp. 180°C i pieczemy ciasto ok.
godzinę.

DESERY

MAŁGORZATA ŁADA

153

Ciasto ucierane
z jabłkami

DESERY

Składniki:
• 1 kg jabłek deserowych (raczej
winnych)
• 4 jajka
• 2 szklanki mąki
• 1 szklanka cukru

154

Masło roztapiamy i pozostawiamy do przestygnięcia. Żółtka
oddzielamy od białek. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia.
Zaczynamy od ubicia piany z białek na sztywno, następnie dodajemy cukier i cukier waniliowy i znowu dokładnie ubijamy na
sztywno, dodajemy żółtka i dalej delikatnie ubijamy, aż wszystko
się wymiesza. Do masy jajeczno-cukrowej dodajemy partiami

• 1 kostka masła
(200 g)

mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, gdy całą mąkę

• 1 czubata łyżeczka
proszku do
pieczenia

wyrobione ciasto przekładamy do dużej tortownicy (o średnicy

• cukier waniliowy

ciasta. Wstawiamy ciasto do piekarnika nagrzanego do tempera-

• 2 łyżki cukru pudru
do posypania ciasta

już zużyjemy, powoli wlewamy roztopione ciepłe masło. Dokładnie
około 28 cm) uprzednio wysmarowanej masłem i wysypanej bułką
tartą. Jabłka obieramy, dzielimy na ósemki i układamy na wierzchu
tury 180 stopni i pieczemy przez około 45 minut, po przestygnięciu
posypujemy cukrem pudrem.
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Keks jabłkowy

DESERY
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Składniki:

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w kostkę.

• 4 duże deserowe
jabłka

Jabłka przesypujemy do miski i skrapiamy sokiem z cytryny oraz

• 2 szklanki mąki
tortowej

posypujemy cukrem, mieszamy i zostawiamy dosłownie na chwilę,

• 3/4–1 szklanki cukru
(w zależności od
tego, jak kwaśne są
jabłka)

Mąkę mieszamy z sodą, proszkiem do pieczenia, cynamonem,

• 1,5 łyżki mielonego
cynamonu
• po szczypcie mielonego imbiru
i kardamonu (niekoniecznie, ale
przyprawy dają
korzenny smak)
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia
• 1 łyżeczka sody
oczyszczonej
• 4 jajka
• 3/4 szklanki oleju
• sok z cytryny do
pokropienia jabłek
• masło i bułka tarta
do wysmarowania
foremki

by puściły trochę soku.
imbirem i kardamonem.
Jajka mieszamy z olejem i wylewamy na jabłka, mieszamy i dodajemy mąkę z przyprawami. Całość dokładnie mieszamy.
Foremkę keksową smarujemy masłem i wysypujemy tartą bułką.
Ciasto przekładamy do foremki, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez ok. 45–50 m, do momentu,
gdy ciasto nie będzie oblepiało patyczka.
Wystudzone ciasto można posypać cukrem pudrem, ale nie jest to
konieczne, jeśli jabłka nie były mocno kwaśne.
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Jabłka pieczone
z bakaliami

DESERY
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Składniki:

Jabłka myjemy, odcinamy wierzch i wydrążamy gniazda

• 5 twardych, kwa-

nasienne (staramy się usunąć tylko gniazda nasienne, zostawia-

śnych jabłek

jąc nieuszkodzony dół jabłka).

• 5 łyżeczek miodu
• 2 garści suszonych

W rondelku lekko podgrzewamy sok jabłkowy i wkładamy do

wiśni, żurawiny lub

niego wiśnie, żurawinę czy też rodzynki, mieszamy i pozosta-

w ostateczności

wiamy na 10–15 min.

rodzynek
• 1/2 szklanki soku
jabłkowego
• 2 łyżki siekanych

Orzechy i migdały siekamy i dodajemy do odsączonych bakalii,
dodajemy miód, mieszamy i napełniamy farszem jabłka. Jabłka
przykrywamy odciętymi częściami.

orzechów włoskich
z migdałami

Jabłka układamy w naczyniu żaroodpornym, wstawiamy do
nagrzanego do 170°C piekarnika i pieczemy ok. 15 min.
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Naleśniki z duszonymi
jabłkami

DESERY

160

Ciasto:
• 2 szklanki mąki
pszennej
• 1,5 łyżki cukru
• 4 jajka
• 1 szklanka mleka
• 3/4 szklanki słodkiej
śmietanki 30%
• 2-3 łyżki wody
gazowanej
• szczypta soli
• 2 łyżki oleju lub klarowanego masła

Nadzienie:

Mleko, śmietankę i jajka połączyć, dodać cukier i mąkę. Wymieszać

• 4-5 dużych jabłek
(antonówka, reneta,
bojken)

było zbyt gęste. Olej rozgrzać na patelni, gorący dodać do ciasta

• 1 szklanka cukru
• 1/2 szklanki wody
• mielony cynamon
• garść drobnych
rodzynek
• 3 łyżki gęstej śmietany najlepiej 22%
• 1 łyżka cukru

dokładnie, dodać wodę gazowaną w takiej ilości, żeby ciasto nie
i dokładnie rozprowadzić. Odstawić ciasto na 1/2 godziny, aby
odpoczęło. W tym czasie obrać jabłka, usunąć gniazda nasienne
i pokroić na kawałki. Zagotować wodę z cukrem, dodać pokrojone
jabłka i dusić około 15-20 min, aż dobrze się uduszą, ale nie rozpadną całkowicie. Pod koniec duszenia dodać cynamon i rodzynki.
Usmażyć cienkie naleśniki, posmarować farszem, złożyć na
cztery. Podawać od razu lub podsmażone na patelni. Śmietanę
wymieszać z cukrem. Podać do naleśników.
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w koszyczkach z kruchego ciasta

DESERY

162

Składniki:

Mąkę wysiekać z masłem i cukrem, dodać żółtka, śmietanę

• 5 średniej wielkości

i dokładnie wyrobić dość zwarte ciasto (jeśli jest za gęste,

czerwonych, lekko

dodać trochę śmietany, a gdyby było za luźne – trochę mąki).

kwaśnych jabłek

Ciasto wkładamy na ok. 30 min do lodówki.

• 5 łyżeczek miodu
• duża garść grubo

Jabłka myjemy, odcinamy górę z ogonkiem i wydrążamy

posiekanych orze-

gniazda nasienne, pozostawiając końcówkę nieruszoną, żeby

chów włoskich

sok z jabłka i miód nie wypłynął.

• ¼ łyżeczki
cynamonu

Jabłka napełniamy orzechami wymieszanymi z cynamonem
i miodem, przykrywamy odciętą częścią.

• 1 szkl. mąki
• 100 g masła

Ciasto wyjmujemy z lodówki, dzielimy na pięć części i każdą

• 2 żółtka

część rozwałkowujemy i oklejamy jabłka, robiąc koszyczek.

• 1 łyżka gęstej

Ciasto do jabłek mocujemy, wbijając goździki.

śmietany
• 2 łyżki cukru

Ciasto możemy posmarować rozmąconym jajkiem, będzie

• kilka goździków

miało ładniejszy wygląd.
Jabłka układamy w naczyniu żaroodpornym lub na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia.
Piekarnik nagrzewamy do temp. 180°C i pieczemy przez ok.
20–25 min, w zależności od wielkości jabłek.
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Sernik z jabłkami

DESERY

Ciasto
• 30 dag mąki

164

Posiekaj schłodzone masło z mąką i cukrem, dodaj żółtka i śmietanę i zagnieć ciasto (jeżeli będzie za twarde i nie będzie chciało

• 15 dag masła

się dobrze zagnieść, dodaj jeszcze trochę śmietany). Włóż ciasto

• 3 żółtka

na około 30 minut do lodówki, żeby się schłodziło.

• 1 łyżka gęstej
śmietany

Ubij mikserem masło z cukrem i 2 żółtkami na puszystą pianę.

• 10 dag cukru pudru

Do masy maślanej dodawaj powoli zmielony ser i otartą skórkę

Nadzienie

proszek budyniowy. Z 2 białek ubij pianę (dodaj odrobinę soli -

• 75 dag deserowych
jabłek

maślano-serową.

• 40 dag tłustego
twarogu (może być
trzykrotnie mielony)
• 10 dag masła
• 10 dag cukru pudru
• 3 jajka

z pomarańczy. Gdy cały ser połączy się z masą maślaną, dodaj
szybciej i lepiej się ubije) i bardzo delikatnie wymieszaj z masą

Wylep dno dużej tortownicy cienką warstwą ciasta i upiecz na złoty
kolor w dobrze nagrzanym piekarniku (w temp. 180 stopni 15-20 min).
Jabłka umyj, obierz i pokrój na cienkie cząstki, nie ścieraj na
tarce, bo będzie za dużo soku.

• 1 pomarańcza

Na lekko przestudzonym spodzie ułóż warstwę jabłek, przykryj

• 3-4 łyżki gęstej
śmietany

masą serową. Ubij w garnuszku całe jajko z łyżką cukru i śmie-

• 1 łyżka cukru

nagrzanego do 180 stopni, na około 40 min (jeżeli się będzie bar-

• 2 czubate łyżki
budyniu waniliowego lub
śmietankowego

dzo rumieniło się, można zmniejszyć temperaturę do 170 stopni).

taną. Rozlej krem na masie serowej i wstaw ciasto do piekarnika

Dopiero po dokładnym wystudzeniu, przełóż sernik na paterę.
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Ciasto drożdżowe z jabłkami
Przygotować rozczyn na ciasto – drożdże rozkruszyć, wymieszać
MAŁGORZATA ŁADA

z łyżką cukru, lekko podgrzanym mlekiem i 3 łyżkami mąki. Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 15 minut.

Składniki:
• 1/2 kg mąki
• 5 dag drożdży

Masło stopić. Cytrynę sparzyć i otrzeć z niej skórkę, a następnie wycisnąć sok. Rodzynki sparzyć wrzątkiem i pozostawić do
ocieknięcia.

• 5 żółtek
• 1 całe jajko
• 15 dag masła
• 3/4 szklanki cukru
• 1 szklanka mleka
• 1 mała torebka
cukru waniliowego

Żółtka i całe jajko utrzeć z cukrem i połową cukru waniliowego.
Mąkę przesiać przez sitko do dość dużej miski, dodać masę żółtkową, wyrośnięty rozczyn i otartą skórkę z cytryny. Wyrobić gładkie
ciasto, gdy już będzie odchodzić od ręki, dodać stopione masło
i jeszcze chwilę wyrabiać, aż całe masło się wchłonie. Miskę przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na około 30 minut do
wyrośnięcia.

• 3-4 kwaskowate
jabłka

Jabłka umyć, rozkroić, wyciąć gniazda nasienne, pokroić na ósemki,

• 1 cytryna

skropić lekko sokiem z cytryny.

• cukier puder
• 1/2 łyżeczki
cynamonu
• 1 łyżka rodzynek
• kilka orzechów włoskich do dekoracji

Wyrośnięte ciasto przełożyć do tortownicy lub kwadratowej blaszki
wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej masłem.
Jabłka oprószyć cynamonem wymieszanym z resztą cukru waniliowego i wyłożyć na ciasto, lekko wciskając. Między jabłkami rozsypać
rodzynki. Odstawić jeszcze raz ciasto na 15 minut do wyrośnięcia.
Piekarnik nagrzać do temperatury 180 stopni, wstawić ciasto i piec
około 50 minut. Upieczone ciasto oprószyć cukrem pudrem i grubo
posypać siekanymi orzechami włoskimi.
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Tort bezowy z kremem
MAŁGORZATA ŁADA

i konfiturą jabłkowo-cytrynową
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Beza:

Białka ubijamy na sztywną pianę. Następnie dodajemy stopniowo

• 6 białek

po jednej łyżce cukru pudru i dalej ubijamy na bardzo sztywną

• 25 dkg cukru pudru

pianę. Na końcu dodajemy sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną

• 1 łyżka mąki
ziemniaczanej

i bardzo delikatnie mieszamy już na niskich obrotach.
Na papierze do pieczenia rysujemy dwa krążki o średnicy 24 cm

• 1 łyżeczka soku
z cytryny

i nakładamy na nie pianę. Można zrobić trzy mniejsze i cieńsze

Krem:

puchate.

• 25 dkg serka
mascarpone

Pieczemy jednocześnie na dwóch lub trzech blaszkach. Bezy pie-

• 1/4 l śmietany kremówki 36%

i 20–30 min. Zostawiamy w piekarniku na noc do ostygnięcia, przy

• 2 łyżki cukru pudru

krążki, będą bardziej wysuszone. Ja wolę trochę grubsze i bardziej

czemy w temp. 140°C – cieńsze przez godzinę, grubsze godzinę
lekko uchylonych drzwiczkach.

• parę kropli esencji
waniliowej, cukier
waniliowy z prawdziwą wanilią

Krem najlepiej przygotować na krótko przed podaniem, gdyż

Do przełożenia:

mascarpone i osobno śmietanę z cukrem pudrem.

• 4–5 łyżek konfitury jabłkowej
z antonówek

Do dekoracji:
• sezonowe owoce
lub konfitura
jabłkowa

bezy posmarowane kremem szybko chłoną wilgoć i przestają być
kruche. Wyjmujemy z lodówki serek i śmietankę (ważne, żeby
wszystkie składniki miały tę samą temperaturę). Ubijamy serek

Mieszamy obie masy i dodajemy esencję waniliową. Możemy ubijać wszystko razem i też wyjdzie, ale wydaje mi się, że tak krem
wychodzi bardziej puchaty.
Krem wstawiamy na około 15–20 minut do lodówki (może być dłużej, ale też nie za długo).
Przed podaniem gotową bezę smarujemy połową kremu i delikatnie polewamy konfiturą jabłkową. Przykrywamy następną bezą
i smarujemy resztą kremu.
Tort wstawiamy jeszcze na chwilę do lodówki, na około
15–30 minut.
Przed podaniem można na wierzchu udekorować resztą konfitury jabłkowej lub posypać jakimiś sezonowymi owocami (dobrze
pasuje borówka).
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Szarlotka z serem
MAŁGORZATA ŁADA

Wszystkie składniki ciasta posiekać, zagnieść ciasto, uformować -

Ciasto:
• 15 dag masła
• 5 dag zimnego
smalcu (będzie bardziej krucha)
• 25 dag mąki

najlepiej na kształt kuli i włożyć do lodówki na około 2 godziny.
Twaróg, cukier i łyżkę budyniu dokładnie utrzeć, przełożyć do
rękawa lub szprycy z szeroką końcówką. Jabłka obrać i pokroić
w kostkę. Pomarańczę sparzyć, wycisnąć sok i otrzeć skórkę
z mniej więcej połowy pomarańczy. Rodzynki sparzyć, osuszyć
i oprószyć mąką. Wymieszać pokrojone jabłka ze skórką z poma-

• 1/2 łyżeczki octu
jabłkowego

rańczy, wyciśniętym sokiem, rodzynkami, brązowym cukrem

• 2 łyżki cukru

częścią wylepić dno i boki tortownicy o średnicy 26 cm. Na ciasto

• 1 żółtko

wyłożyć wymieszane jabłka i wycisnąć na nie masę serową. Całość

i pozostałym budyniem. Ciasto podzielić na dwie części. Jedną

przykryć plackiem z drugiej części ciasta i zalepić dokładnie

Nadzienie:

brzegi. Nakłuć w kilku miejscach. Piekarnik nagrzać do tempera-

• 20 dag dobrego
twarogu

z bitą śmietaną lub lodami waniliowymi.

• 5 dag białego cukru
• 2 łyżki budyniu
waniliowego
• 8 jabłek
deserowych
• mała garść
rodzynek
• 1 pomarańcza
• 8 dag brązowego
cukru

tury 200 stopni C i piec przez około 60 min. Podawać na ciepło
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Ciasto
jabłkowo-truskawkowe
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Składniki:

Całe jajka ubijamy z cukrem i cukrem waniliowym na

• 4 jajka

puszystą masę. Oba rodzaje mąki mieszamy z prosz-

• 1 szkl. cukru

kiem do pieczenia i delikatnie mieszamy z masą jajeczną.

• 1,5 szkl.

Następnie powoli dodajemy rozpuszczone masło i miksu-

mąki tortowej

jemy do uzyskania jednolitej masy.

• 1 czubata
łyżka mąki

Ciasto przelewamy do wysmarowanej masłem i obsypanej

ziemniaczanej

bułką tartą tortownicy.

• 1/2 szkl. roztopionego, wystudzo-

Jabłka obieramy i kroimy w kostkę, truskawki kroimy

nego masła lub

w ćwiartki. Na wierzch ciasta wysypujemy jabłka i pokro-

oleju (najlepiej

jone truskawki.

słonecznikowego)
• 2 płaskie łyżeczki
proszku do

Ciasto wstawiamy na ok. 45–50 min do nagrzanego do
180°C piekarnika .

pieczenia
• cukier waniliowy
• 3 średnie deserowe
jabłka
• kilka dorodnych
truskawek
• cukier puder do
posypania ciasta

Gdy ciasto lekko przestygnie, posypujemy cukrem pudrem.
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Szarlotka z duszonymi
jabłkami

DESERY

Składniki:
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Ciasto: Wysypać mąkę na stolnicę, dodać twarde, wyjęte z lodówki

• 50 dkg mąki (może
być krupczatka)

masło oraz cukier i dokładnie wysiekać szerokim nożem (masło

• 25 dkg masła

drobna kaszka). Żółtka oddzielić od białek i dodać do wysiekanej

• 15 dkg cukru pudru
lub bardzo drobnego kryształu

nie będzie się chciało wyrobić, można dodać 1 łyżkę gęstej śmie-

ma się wymieszać z mąką i cukrem, wszystko ma wyglądać jak
mąki, zagnieść ciasto. Ciasto ma być jednolite i dość gładkie. Jeżeli
tany. Ciasto włożyć na około 30 min. do lodówki. W tym czasie

• 5 żółtek (jeżeli małe
to może być 6)

przygotować jabłka – obrać, pokroić na kawałki różnej wielkości.

• 2 kg jabłek: antonówek, renet lub
innych lekko kwaśnych, winnych
jabłek

mieszając, przez 15–20 min, pod koniec duszenia dodać mielony

• 40 – 50 dkg cukru
(w zależności od
tego jak kwaśne są
jabłka)

piekarnika na ok. 20 min., aż się ładnie podpiecze. Na podpieczone

• 1 łyżeczka
cynamonu

podawać z bitą śmietaną i lodami waniliowymi.

• 1/8 l wody

Cukier i wodę zagotować, dodać pokrojone jabłka i dusić, często
cynamon. W czasie gdy duszą się jabłka, nagrzać dobrze piekarnik
do temperatury 200 stopni. Ciasto wyjąć z lodówki, podzielić na
dwie części – jedną trochę większą wykleić dno i boki tortownicy
o średnicy 24–25 cm. ciasto ponakłuwać widelcem i wstawić do
ciasto wyłożyć ciepłe, uduszone jabłka, przykryć resztką ciasta
i piec ok. 20–25 min., tzn. do ładnego zrumienienia całego ciasta.
Upieczone i ostudzone ciasto posypać cukrem pudrem. Można

Życzę smacznego
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Racuszki z jabłkami

DESERY

Składniki:
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Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić w kawałki i skropić

• 1/2 litra kwaśnego
mleka

sokiem z cytryny. Mleko dokładnie rozmącić z jajkami, a następ-

• 35–40 dkg mąki

gładką, pulchną masę, pod koniec dodać sodę i jeszcze chwilę

• 1 czubata łyżeczka
sody

Jabłka dodać do masy i dobrze wymieszać.

• 3 jajka
• 3–4 lekko kwaśne
jabłka
• sok z cytryny do
pokropienia jabłek
• olej do smażenia
• cukier puder do
posypania

nie dodać mąkę i bardzo dokładnie wymieszać. Wybijać łyżką na
wyrabiać. Ciasto ma mieć konsystencję gęstej śmietany.

Na głębokiej patelni rozgrzać olej. Nabierać łyżką placuszki i kłaść
na mocno rozgrzany olej. Smażyć na złoty kolor po obu stronach.
Usmażone placuszki odsączyć na ręczniku papierowym, a następnie posypać cukrem pudrem.
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Ciasto
jabłkowo-cynamonowe
Jabłka obrać, pokroić na kawałki (nie bardzo drobne), wsypać

Składniki:

do dużej miski. Na jabłka wsypywać warstwami kolejne składniki w takiej kolejności, jak podałam na początku. Odstawić
w chłodne miejsce na co najmniej 30 min. Piekarnik rozgrzać

• 1,5 kg jabłek
deserowych

do temperatury 200 st. Ciasto dokładnie wymieszać, żeby

• 20 dag rodzynek

wszystkie składniki się dobrze połączyły. Przełożyć do wysma-

• 2 szklanki cukru
• 3 szklanki mąki
• 4 łyżeczki
cynamonu
• 4 łyżki kakao
• 6 jajek
• 2 łyżeczki proszku
do pieczenia
• 2 łyżki sody
• 1,5 szklanki oleju

rowanej masłem i posypanej bułką tartą blachy do pieczenia.
Piec 50-60 min. w temperaturze 200 st.
Smacznego!
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Kruche ciasto jabłkowośliwkowe z bezą
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Ciasto:

Masło wysiekać z mąką i cukrem, następnie dodać żółtka

• 250 g mąki

i śmietanę. Zagnieść ciasto i schłodzić w lodówce przez co

• 100 g masła

najmniej 30 min.

• 3 żółtka
• 1 łyżka gęstej
śmietany

Jabłka obrać i pokroić na kawałki, śliwki pozbawić pestek i, jeśli
są duże, pokroić na cząstki. Owoce podsmażyć, aż się lekko roz-

• 100 g cukru

padną i odparują. Pod koniec dodać cynamon i imbir.

Farsz

Schłodzone ciasto wyjąć z lodówki, rozwałkować, wyłożyć nim

• 500 g jabłek

formę i ponakłuwać widelcem. Położyć na nim papier do piecze-

deserowych

nia i np. suchą fasolę lub groch jako obciążnik. Piekarnik rozgrzać

• 500 g śliwek (mogą

do temp. 180°C i podpiec przez 15 min. Następnie zdjąć folię

być również same

z fasolą i jeszcze chwilę podpiec, do zrumienienia wierzchu.

jabłka)
• ½ łyżeczki
cynamonu

Białka ubić na sztywną pianę, dodać stopniowo cukier i jeszcze ubić, aż będzie sztywna piana. Dodać mąkę ziemniaczaną

• Szczypta imbiru

i lekko wymieszać.

Beza

Na podpieczony spód wyłożyć podduszone owoce i ubitą bezę.

• 3 białka

Piec w 180°C przez 20–25 min.

• 150 g cukru pudru
• 1 łyżeczka mąki
ziemniaczanej

Podawać po przestudzeniu.

DESERY

MAŁGORZATA ŁADA

178

Racuszki
serowo-jabłkowe
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Składniki:

Ser dokładnie rozgniatamy widelcem i jeżeli jest suchy, dodajemy

• 25 dkg białego sera,
najlepiej tłustego
(jeśli jest suchy,
dodajemy łyżkę
gęstej śmietany)

łyżkę gęstej śmietany i dokładnie mieszamy. Żółtka oddzielamy od

• 20 dkg mąki, najlepiej tortowej

szaną z proszkiem do pieczenia i delikatnie mieszamy. Z pozo-

białek i ubijamy z cukrem na „puszysto”. Do ubitych żółtek dodajemy stopniowo rozdrobniony ser i dalej ubijamy.
Do masy serowo-jajecznej dodajemy przesianą mąkę wymiestałych białek, ze szczyptą soli, ubijamy pianę na sztywno

• 4 jajka

i dodajemy do ciasta, bardzo delikatnie mieszając.

• 1 czubata łyżeczka
proszku do
pieczenia

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w drobną
kostkę i dodajemy do ciasta.

• 1 czubata łyżka
cukru

Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy racuszki na złoto

• szczypta soli

z obu stron. Po usmażeniu układamy racuszki na ręczniku

• 3 spore lekko kwaśne jabłka

papierowym, żeby odciekły z nadmiaru tłuszczu.

• olej do smażenia

Cukier puder mieszamy z cynamonem (niekoniecznie, jeśli

• cukier puder (ew.
wymieszany z cynamonem) do posypania racuszków

ktoś nie lubi cynamonu, może być sam cukier puder) i posypujemy racuszki.
Jemy najlepiej jeszcze ciepłe, chociaż i zimne też są bardzo dobre.
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Szarlotka z bezą
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Ciasto
• 1/2 kg mąki
• 5 żółtek lub 4 żółtka
i 2 łyżki gęstej
śmietany (min. 22%
tłuszczu)
• 10 dkg cukru pudru
• 20 dkg masła
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia
• cukier waniliowy
• 2 łyżki rozdrobnionych biszkoptów

Nadzienie
jabłkowe

Mąkę, masło i cukier trzeba dobrze wysiekać, dodać proszek do
pieczenia, żółtka, ewentualnie śmietanę i zagnieść ciasto. Ciasto
wstawić na minimum godzinę do lodówki. Jabłka obrać, wydrążyć
gniazda nasienne, pokroić w bardzo cieniutkie plasterki, a następ-

• 1 kg lekko kwaśnych
jabłek

nie na drobniejsze kawałki. Cukier wymieszać z cynamonem.

• duża garść
rodzynek

23–24 cm lub blachę o podobnych wymiarach wykleić 2/3 ciasta.

• 1/2 łyżeczki
cynamonu

ok. 10 min. do zamrażalnika). Piekarnik rozgrzać do 180°C. Ciasto

• ok. 1/2 szklanki
cukru (w zależności
od tego, jak kwaśne
są jabłka)

pianę z białek, gdy jest już prawie ubita, dodać cukier puder i dalej

Piana
• 4–5 białek

Schłodzone ciasto podzielić na 3 części. Tortownicę o średnicy
Jedną część pozostawić i jeszcze bardziej schłodzić (ja wkładam na
podpiec ok. 15–20 min, aż się lekko zarumieni. W tym czasie ubić
ubić na sztywno. Do dobrze ubitej piany dodać mąkę ziemniaczaną i delikatnie wymieszać. Jabłka wymieszać z cukrem cynamonowym i rodzynkami. Podpieczony spód posypać biszkoptami,
wyłożyć jabłka i pianę. Pozostałe dobrze schłodzone ciasto zetrzeć
na tarce o grubych oczkach i posypać nim pianę. Całość piec ok.
40 min. w temperaturze 180°C. Po upieczeniu zostawić ciasto

• 1 szklanka cukru
pudru

w piekarniku jeszcze chwilkę, żeby trochę przestygło.

• 2 płaskie łyżki mąki
ziemniaczanej

Można podać lekko ciepłe na przykład z lodami waniliowymi lub
bitą śmietaną, ale niekoniecznie.
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„Szarlotka” z chałki
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Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić na drobne

• 1 duża chałka (najlepiej wczorajsza,
lekko przeschnięta)
lub 2 mniejsze

kawałki. Rodzynki przelać wrzątkiem.

• 2 jajka

przyprawy i dokładnie przemieszać.

• 1 szklanka mleka lub
słodkiej śmietanki

Jajka dokładnie wymieszać z mlekiem, jedną łyżką cukru i skórką

• 4 łyżki cukru

z cytryny.

• trochę otartej skórki
z cytryny

Chałkę pokroić w plastry grubości około 1 cm. Namoczyć w jajkach

• 4 średnio kwaśne
jabłka
• 1 garść rodzynek
• 1/4 kostki masła
• cynamon i ew.
szczypta imbiru lub
wanilii

Rozgrzać połowę masła, wsypać jabłka, dodać 3 łyżki cukru i odsączone rodzynki i lekko poddusić (około 10 min). Następnie dodać

z mlekiem.
Naczynie żaroodporne wysmarować masłem i wyłożyć połową
namoczonej bułki, na to wyłożyć podduszone jabłka i przykryć
resztą namoczonej chałki.
Na wierzchu położyć wiórki z reszty masła. Piec w temp. 180°C
przez 30–35 min.
Można podawać na ciepło lub przestudzone, np. z bitą śmietaną
lub lodami waniliowymi.
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Szczodry wieczór
W dawnej Polsce wieczór wigilijny nazywano szczodrym wieczorem.
Do tradycji należało wzajemne składanie życzeń i darów, a wieczerza,
którą tego dnia spożywano, była suta. Oczywiście, wetowano sobie
w ten sposób post poprzedzający Święta. Drugim powodem była
wiara w to, że okres bożonarodzeniowy – od Wigilii do Trzech Króli
– traktowano jako nowy początek. „Jaka Wigilia – taki cały rok” – głosi
polskie powiedzenie – jeśli więc Wigilia była „na bogato”, to i takiego
roku można się było spodziewać. Łatwo sobie wyobrazić, że gospodarze
robili, co mogli, by zapewnić dostatek żywności na ten dzień.

D
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Dużo jedzenia znaczy tyle, co dużo pracy i to odnosiło się zarówno
do domów chłopskich, jak i domów mieszczańskich czy szlacheckich.
Szlachta polska na przykład jadała w Wigilię zupę migdałową, wybór ryb
przygotowywanych na różne sposoby (śledź w miodowym sosie, karp
w sosie migdałowym, okoń z posiekanym jajkiem i polany oliwą, sandacz
w grzybach, szczupak z szafranem…), placuszki z makiem i miodem. Na
uboższych stołach królował barszcz z uszkami lub zupa grzybowa, kapusta z grochem czy kasza jaglana z suszonymi owocami. Liczba potraw
miała być nieparzysta – bo parzysta liczba mogła przynieść nieszczęście
– ale już sama liczba nie była określona przez tradycję. Mogło ich być
siedem, dziewięć, mogło być i trzynaście albo i jeszcze więcej w zamożniejszych domach. Najważniejsze jednak było to, by żadna osoba nie
wstała od stołu wigilijnego nienajedzona, bo jedzenie do syta w Wigilię
miało zapewnić dobrobyt na cały nadchodzący rok.
Nie ma się co sprzeczać o liczbę potraw na polskim stole wigilijnym
– ani o wyższość barszczu z uszkami nad zupą grzybową. Najważniejsze,
że ktoś musiał to wszystko przygotować… A przecież Boże Narodzenie to
nie tylko jedzenie! To również porządek w domu! Zgodnie z zasadą „Jak
w Wigilię, tak przez cały rok” trzeba było powstrzymać się od sprzątania
w ten dzień, by potem czystość panowała w domu w automagiczny sposób, bez ingerencji domowników. Przygotowania do takiej Wigilii musiały
zabrać wiele dni. Podobnie jest dzisiaj. Do wieczerzy wigilijnej siadamy
czasem zmęczeni bardziej niż po wyczerpującym treningu.
Możemy się jednak cieszyć, bo jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. Żyjemy w początku XXI
wieku, możemy mieć do dyspozycji całe mnóstwo
pomocy technologicznych, które ułatwią nam

„Jaka Wigilia – taki
cały rok” – głosi polskie
powiedzenie – jeśli więc

przygotowania świąteczne. Zamiast godzinami
pucować podłogi, włączamy autonomiczny odkurzacz, który będzie sam krążył po mieszkaniu,
a ewentualne niedoróbki doczyścimy niewielkim

Wigilia była „na bogato”,

ręcznym. W tym czasie okna umyje robot do szyb.

to i takiego roku można

Praniem zarządzimy w smartfonie. Lodówka przy-

się było spodziewać.

pomni nam, że zbliża się Wigilia i trzeba kupić
karpia. Zamiast więc się stresować, pozwolimy, by
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ekspres do kawy sam zrobił nam ulubioną kawę w porze, w której zwykle pijamy popołudniowe cappuccino. Będziemy musieli tylko przystroić
choinkę i wrzucić pierogi do wrzątku, a potem – ding-dong – smartfon
powiadomi, że wzeszła pierwsza gwiazdka. Światło w domu zmieni się
na uprzednio przygotowaną scenę „Boże Narodzenie”, a zamiast śpiewać
„Hej kolęda, kolęda”, będziemy powtarzać „Hey Siri, Siri”. W takiej atmosferze połamiemy się opłatkiem, pochwalimy barszczyk, poluzujemy
pasek przy makowcu, a wreszcie zmobilizujemy się, żeby włożyć brudne
naczynia do zmywarki i, padając ze zmęczenia na łóżko, zdążymy jeszcze
tapnąć „start” w aplikacji zmywarki na ekranie telefonu. Jakie to życie
jest ciężkie, prawda?

Zamiast godzinami pucować
podłogi, włączamy autonomiczny odkurzacz, który będzie
sam krążył po mieszkaniu,
a ewentualne niedoróbki doczyścimy niewielkim ręcznym.
W tym czasie okna umyje robot
do szyb. Praniem zarządzimy
w smartfonie. Lodówka przypomni nam, że zbliża się Wigilia
i trzeba kupić karpia.

Zaprzęgnijmy technologię do rozmaitych świątecznych obowiązków,
byśmy mieli szanse skupić się na tym, co najważniejsze. „Jaka Wigilia,
taki cały rok” – niech wigilijna bliskość, spokojna atmosfera, radość
oczekiwania na to, co ma przyjść nowe, będą z Wami przez cały
2021 rok. Nowy Rok ma być przecież lepszy niż ten, który z ulgą wkrótce
będziemy żegnać, sprawmy więc, by Wigilia była jego zapowiedzią.
Wesołych Technologicznych Świąt!
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