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Sk³adniki:
?900 g cebuli,
?2 ³y¿ki mas³a,
?2 ³y¿ki oliwy,
?250 ml bia³ego wytrawnego wina,
?1 litr bulionu wo³owego,
?60 ml koniaku, brandy lub sherry,
?sól i œwie¿o zmielony czarny pieprz. 

Dodatki:
?bagietka, pokrojona na kromki,
?z¹bek czosnku,
?150 g sera (tradycyjnie u¿ywa siê gruyère),
?opcjonalnie - œwie¿y tymianek,
?4 ¿aroodporne miseczki lub 1 ¿aroodporny garnek do zapiekania.

Przygotowanie:
?Cebulê obraæ, przekroiæ wzd³u¿ na pó³ i posiekaæ w poprzek na pó³plasterki gruboœci ok. 

1,5-2 mm. W du¿ym i szerokim garnku roztopiæ mas³o z oliw¹. Ustawiæ ogieñ na œredni, 
dodaæ cebulê. Mieszaj¹c sma¿yæ na œrednim ogniu przez minimum 1/2 godziny a¿ cebula 
bêdzie skarmelizowana (w kolorze mlecznej czekolady).

?Zwiêkszyæ ogieñ, wlaæ wino i wymieszaæ cebulê drewnian¹ ³y¿k¹, zeskrobaæ z dna garnka 
drobne przyrumienienia. Gotowaæ przez 3 minuty nastêpnie dodaæ wrz¹cy bulion 
i gotowaæ na ma³ym ogniu pod przykryciem przez oko³o 1/2 godziny. Zupê doprawiæ sol¹ 
i œwie¿o zmielonym czarnym pieprzem. Dodaæ brandy i jeszcze chwilê pogotowaæ.

?Piekarnik nagrzaæ do 220 stopni, ustawiæ kratkê na nieco wy¿szej pó³ce ni¿ po³owa 
piekarnika. Bagietkê pokroiæ na kromki i opiec na z³oty kolor z dwóch stron na tosterze lub 
w piekarniku, nastêpnie grzanki delikatnie natrzeæ przekrojonym z¹bkiem czosnku.

?Do 4 ma³ych ¿aroodpornych misek (lub do jednego wiêkszego garnka ¿aroodpornego) 
nalaæ gor¹c¹ zupê i przykryæ grzankami, posypaæ tartym serem i ewentualnie posypaæ 
œwie¿ym tymiankiem. Zapiekaæ przez oko³o 5 minut a¿ ser siê roztopi. 

ZUPA CEBULOWA

�ród³o: flickr.com, nettsu 

ZUPA Z CUKINI
Sk³adniki:
?2 œrednie cukinie,
?2 i 1/3 szklanki bulionu drobiowego, 

lub warzywnego,
?1 ma³y pêczek kolendry, 

lub natki pietruszki, same listki,
?6 listków œwie¿ej bazylii,
?œwie¿o zmielony czarny pieprz,
?2/3 szklanki p³ynnej œmietany 18%, 

lub kremówki.

Przygotowanie:
?Obraæ cukiniê, pokroiæ na plastry i wrzuciæ  do wrz¹cej i osolonej wody na oko³o 8 minut. 
?Ods¹czon¹ cukiniê zmiksowaæ razem z drobno posiekan¹ kolendr¹ lub natk¹, dodaæ do 

gotuj¹cego siê bulionu, przyprawiæ pieprzem i porwan¹ na kawa³eczki bazyli¹. 
?Sch³adziæ w lodówce, najlepiej przez noc (nastêpnego dnia jest smaczniejsza).
?Podawaæ gor¹c¹, posypan¹ œwie¿ymi zio³ami, ze œmietan¹ w oddzielnej miseczce. 

Mo¿na serwowaæ jako ch³odnik.

�ród³o: gaskamalwinka.blogspot.com 



Sk³adniki:
?100 g œwie¿ego bobu,
?1 ³y¿ka oliwy,
?1/2 z¹bka czosnku, drobno posiekanego,
?1/2 cebuli, drobno posiekanej,
?1/2 ³odygi selera naciowego, 

pokrojonego w cienkie plasterki,
?1/2 marchewki, pokrojonej w plasterki,
?80 g m³odych ziemniaków, pokrojonych 

w kostkê,
?600 ml bulionu warzywnego, 
?1 du¿y dojrza³y pomidor, obrany ze 

skórki, bez pestek, pokrojony w kostkê,
?1/2 pêczka bazylii,
?100 g cukini, pokrojonej w cienkie plasterki,
?100 g fasolki szparagowej, pokrojonej na kawa³ki,
?25 g drobnego makaronu, np. spaghetti lub fettuccine, po³amanego,
?sól i pieprz,
?oliwa z oliwek extra virgin do polania (opcjonalnie).

Sos pistou:
?1/2 pêczka bazylii, oderwane listki,
?1/2 z¹bka czosnku,
?1 ³y¿eczka orzeszków pinii,
?25 ml oliwy z oliwek extra virgin,
?25 g tartego parmezanu,
?szczypta soli morskiej.

Przygotowanie:
?Bób naci¹æ ostrym no¿em i obraæ ze skórki. Na œrednim ogniu, w rondlu z grubym dnem 

z pokrywk¹ rozgrzaæ oliwê z czosnkiem i cebul¹. Dodaæ selera, marchewkê i sma¿yæ 
przez 5 minut, a¿ cebula siê zeszkli, ale nie zacznie br¹zowiec.

?Dodaæ ziemniaki, bulion i pomidora, doprawiæ do smaku sol¹ oraz pieprzem. Zagotowaæ 
i zszumowaæ, w³o¿yæ ca³e ³ody¿ki bazylii z listkami. Zmniejszyæ ogieñ, gotowaæ pod 
przykryciem na ma³ym ogniu przez 10 - 15 minut, a¿ ziemniaki bêd¹ prawie miêkkie. Od 
czasu do czasu zamieszaæ.

?W miêdzyczasie przygotowaæ sos pistou. Blenderem zmiksowaæ na g³adki sos liœcie 
bazylii z czosnkiem, orzeszkami pinii i sol¹. Dolaæ oliwê z oliwek, zmiksowaæ ponownie, 
wymieszaæ z parmezanem.

?Gdy ziemniaki bêd¹ ju¿ prawie miêkkie dodaæ fasolkê szparagow¹, cukiniê oraz bób. 
Gotowaæ na ma³ym ogniu do miêkkoœci warzyw, przez oko³o 8 - 10 minut, pod koniec 
dodaj¹c makaron. Doprawiæ w razie potrzeby sol¹ oraz pieprzem. Wyj¹æ bazyliê, wlaæ 
zupê do talerzy, do ka¿dego dodaæ po ³y¿ce sosu pistou, ewentualnie skropiæ oliw¹ z 
oliwek.

ZUPA JARZYNOWA Z PISTOU

�ród³o: przepisy.pl/przepis/soupe-au-pistou 

Sk³adniki:
? jeden królik o wadze oko³o 1,5 kg,
?2 ³y¿ki ostrej musztardy dijon,
?1 ³y¿ka oliwy,
? 2 ³y¿ki bia³ego wina (wytrawnego),
? 4 ³y¿ki s³odkiej œmietanki,
? sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:
?Po³¹czyæ ze sob¹ musztardê i oliwê, dok³adnie wymieszaæ i doprawiæ sol¹ i pieprzem. 

Tuszkê królika op³ukaæ, osuszyæ i podzieliæ na 6 czêœci. Posmarowaæ je wczeœniej 
przygotowan¹ oliw¹ z musztard¹ i u³o¿yæ w naczyniu ¿aroodpornym. Nastêpnie w³o¿yæ je 
do nagrzanego wczeœniej piekarnika (260 stopni). Po dziesiêciu minutach dolaæ 125 ml 
wody i nadal piec, przez oko³o dziesiêæ minut. Czasem mo¿na skropiæ królika sosem, który 
siê wytworzy³.

?Wyj¹æ z piekarnika i prze³o¿yæ królika do pó³miska, utrzymuj¹c wysok¹ temperaturê. 
Naczynie ¿aroodporne z sosem wstawiæ na kuchenkê. Dolaæ wino i mieszaæ, a¿ 
ca³kowicie odparuje. Dodaæ s³odkiej œmietanki i ogrzewaæ mieszaj¹c. Nie mo¿na dopuœciæ 
do zagotowania siê sosu. Zdj¹æ z ognia, przyprawiæ i wymieszaæ.

?Zdj¹æ z ognia i zalaæ sosem porcje królika.

KRÓLIK W MUSZTARDZIE

�ród³o: kuchnia-francuska.com.pl



GRZANKI CROUTONS
Sk³adniki:
?1 pod³u¿na papryka,
?5 jajeczek przepiórczych,
?5 ma³ych kawa³ków wêdzonego ³ososia,
?5 po³ówek pieczywa tostowego,
?sól, pieprz, olej do sma¿enia i mas³o.

Przygotowanie:
?Pokroiæ pieczywo tostowe na 5 trójk¹tów i sma¿yæ na patelni, na rozgrzanej oliwie i maœle, 

z ka¿dej strony, a¿ bêd¹ chrupi¹ce i zrumienione. Odk³adamy na bok, patelniê czyœcimy 
papierowym rêcznikiem i u¿ywamy do dalszego sma¿enia papryki. Na ciep³e croutons 
uk³adamy po kawa³ku ³ososia, posypujê pieprzem.

Przygotowanie papryki i jajek:
?Paprykê pokroiæ w poprzek na piêæ obr¹czek, cienkich na 1 cm. Oczyœciæ z nasion, 

posoliæ i podsma¿yæ na 1 ³y¿ce oleju oko³o 2 minut, raz odwracaj¹c. 
?Rozbiæ jajka do miseczki i ³y¿k¹ wk³adaæ po jednym do ka¿dej obr¹czki, uwa¿aj¹c, aby nie 

uszkodziæ ¿ó³tek. Posoliæ tylko bia³ka, bez ¿ó³tek. Czekaæ a¿ bia³ko siê zetnie, ale ¿ó³tko 
bêdzie p³ynne. U³o¿yæ na croutons.

?Wa¿ne jest aby pieczywo nie wch³onê³o t³uszczu, tylko siê z zewn¹trz zrumieni³o, by³o 
chrupi¹ce. Dlatego trzeba pilnowaæ temperatury mas³a i oliwy na patelni, nie mo¿e byæ 
zbyt niska.Maj¹c wiêksz¹, zwyk³¹ paprykê mo¿na powtórzyæ danie z jajkami kurzymi. 
Do paprykowych obr¹czek pasuje równie¿ ser parmezan, ser z niebiesk¹ pleœni¹ lub feta, 
który mo¿na po³o¿yæ na wierzch ka¿dej papryki.

�ród³o: kwestiasmaku.com

Sk³adniki:
?kawa³ek wo³owiny 

(stek lub miêso na gulasz),
?m¹ka,
?sól, pieprz,
?kilka ³y¿ek oliwy,
?kilka szalotek lub czerwonych cebulek,
?kilka z¹bków czosnku,
?w³oski boczek—pancetta,

lub zwyk³y wêdzony boczek,
?œwie¿y tymianek,
?przecier pomidorowy,
?1  butelki czerwonego wytrawnego wina,
?kilkanaœcie ma³ych pieczarek.

Przygotowanie:
?Miêso pokroiæ w doœæ du¿e kawa³ki i obtoczyæ w m¹ce, wymieszan¹ z sol¹ i pieprzem. 

Obsma¿yæ w garnku (nadaj¹cym siê do zapiekania w piekarniku) na oliwie. Wyj¹æ 
i prze³o¿yæ do miski. 

?Do garnka wrzuciæ pokrojon¹ doœæ grubo cebulê i czosnek oraz pokrojony boczek. 
Przyrumieniæ cebulê i czosnek. Do garnka prze³o¿yæ miêso. Dodaæ listki tymianku 
i przecier pomidorowy, dolaæ wino. 

?Garnek wstawiæ do piekarnika na mniej wiêcej godzinê. 
?Po tym czasie wyj¹æ, dodaæ pieczarki w ca³oœci i wstawiæ na kolejne 30-45 minut.

WO£OWINA PO BURGUNDZKU

�ród³o: flickr.com, mulberrymint



STEAK AU POIVRE
Sk³adniki:
?2 kawa³ki polêdwicy wo³owej, 

oko³o 2,5 - 3 cm gruboœci,
?2 ³y¿ki oliwy z oliwek,
?sól morska,
?2 ³y¿eczki roztartego czarnego pieprzu,
?4 ³y¿ki brandy,
?4 ³y¿ki œmietanki kremowej 30%,
?1/2 ³y¿eczki musztardy Dijon.

Przygotowanie: 
?Steki ogrzaæ do temperatury pokojowej. Osuszyæ papierowym rêcznikiem, obtoczyæ 

w pieprzu (nie soliæ). Rozgrzaæ grub¹ patelniê (np. ¿eliwn¹) na œrednim ogniu. Wlaæ oliwê 
i gdy bêdzie gor¹ca w³o¿yæ steki. Sma¿yæ na œrednio du¿ym ogniu przez 4 - 5 minut, a¿ 
bêd¹ zrumienione i wysma¿one mniej wiêcej do 1/3 wysokoœci. Przewróciæ na drug¹ 
stronê i sma¿yæ przez kolejne 4 - 5 minuty. Zdj¹æ z patelni, po³o¿yæ na podgrzanym talerzu 
(talerz mo¿na podgrzaæ na parze k³ad¹c go na garnku po gotuj¹cych siê broku³ach), 
miêso oprószyæ odrobin¹ soli i przykryæ foli¹ aluminiow¹.

?Na patelniê po stekach wlaæ brandy i ³opatk¹ zeskrobaæ to co pozosta³o na dnie, 
podgrzewaæ przez oko³o pó³ minuty, a¿ p³yn zredukuje siê o po³owê. Wlaæ sok ze steków 
(odstawione i przykryte steki puszcz¹ odrobinê soku) oraz œmietankê. Gdy sos zgêstnieje 
odstawiæ patelniê z ognia, dodaæ musztardê dijon i przelaæ do miseczki. W razie 
koniecznoœci doprawiæ odrobin¹ soli.

Sk³adniki:
?400 g w¹tróbek kurzych,
?150 g mas³a,
?1 ma³a cebula cukrowa, 

pokrojona w kosteczkê,
?2 z¹bki czosnku, drobno posiekany,
?1 ³y¿eczka suszonego tymianku,
?1/4 szklanki brandy lub whisky,
?sól morska,zmielony czarny pieprz,
?1/2 gruszki, obranej i startej na tarce,
?50 g mas³a dodatkowego na wierzch.

Przygotowanie:
?Jeœli mamy czas, wieczorem dnia poprzedzaj¹cego przygotowanie pâté zalewamy 

w¹tróbki mlekiem i wstawiamy na noc do lodówki (bêd¹ mia³y nieco lepszy smak).
?Do rondla lub na wiêksz¹ patelniê w³o¿yæ 20 g mas³a (2 ³y¿ki), roztopiæ, w³o¿yæ pokrojon¹ 

cebulê, czosnek oraz tymianek. Sma¿yæ przez oko³o 3 - 5 minut na umiarkowanym ogniu 
mieszaj¹c od czasu do czasu. Dodaæ start¹ gruszkê - jeœli jej u¿ywamy - i podsma¿aæ 
wszystko jeszcze przez oko³o 3 minuty.

?Podsma¿one sk³adniki odsun¹æ na bok patelni a w puste miejsce w³o¿yæ w¹tróbki. 
Zwiêkszyæ trochê ogieñ i sma¿yæ w¹tróbki przez oko³o 3 minuty, z zewn¹trz maj¹ byæ 
obsma¿one, w œrodku pozostaæ jeszcze delikatne. Wymieszaæ ze sk³adnikami z boku 
patelni, wlaæ brandy i zagotowaæ. Gotowaæ przez oko³o 1 minutê, na koniec doprawiæ sol¹ 
oraz pieprzem, odstawiæ z ognia.

?Prze³o¿yæ do pojemnika blendera, dodaæ resztê mas³a i zmiksowaæ na mus. Masê (bêdzie 
doœæ rzadka) przelaæ z powrotem do garnka bezpoœrednio przez sito. Nastêpnie rozlaæ do 
ma³ych miseczek lub kokilek (zostawiæ 0,5 cm na wierzchni¹ warstwê mas³a) i wstawiæ do 
lodówki do stê¿enia (na kilka godzin lub najlepiej na ca³¹ noc). Na 5 minut przed podaniem 
polaæ pâté roztopionym mas³em wymieszanym z listkami tymianku. Gotowy pâté mo¿na 
trzymaæ w lodówce do 3 dni, mo¿na go te¿ zamroziæ.

PÂTÉ Z KURZYCH W¥TRÓBEK

�ród³o: 100smakow.com.pl �ród³o: flickr.com, Cinemorphosis



TERRINA DOMOWA
Sk³adniki:
?300 g mielonej wo³owiny,
?300 g mielonej cielêciny,
?200 g posiekanej w¹tróbki cielêcej, 
?160 g surowego boczku  bez skóry, 

pokrojonego w kosteczkê,
?125 ml brandy,
?2 du¿e, posiekane z¹bki czosnku,
?3 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki,
?1 ³y¿eczka soli, œwie¿o zmielony pieprz,
?1 ³y¿eczka suszonego tymianku,
?5 ziarenek ziela angielskiego,
?16 cienkich plasterków gotowanego boczku z wyrobów wêdliniarskich,
?60 g orzechów pistacjowych, grubo posiekanych,
?1 pierœ kurczaka, oko³o 300 g, oczyszczona z kostek i w³ókien, pokrojona w paski.

Przygotowanie: 
?Do du¿ej plastikowej miski w³o¿yæ wo³owinê, cielêcinê, w¹tróbkê, pokrojony w kosteczkê 

boczek, brandy, czosnek, natkê pietruszki, sól oraz pieprz do smaku, tymianek oraz ziele 
angielskie. Dok³adnie wymieszaæ, przykryæ foli¹ spo¿ywcz¹ i wstawiæ do lodówki na co 
najmniej 8 godzin (maksymalnie 24 godziny).

?Piekarnik nagrzaæ do 160 stopni. Formê do terrin posmarowaæ cienko olejem, natomiast 
zwyk³¹ formê do pieczenia wy³o¿yæ podwójnie foli¹ i równie¿ posmarowaæ olejem. 
Wy³o¿yæ plasterkami boczku, uk³adaj¹c je obok siebie, tak aby wystawa³y po obu stronach 
formy.

?Na œrednim ogniu sma¿yæ partiami miêso, przez oko³o 3 minuty ka¿d¹ partiê, aby zmieni³o 
kolor z ró¿owego na br¹zowy. Sma¿¹c miêso doprawiæ je jeszcze sol¹ i pieprzem oraz 
wyj¹æ ziela angielskie. Miêso przek³adaæ do czystej miski, pozostawiaj¹c soki na patelni. 
Wymieszaæ z orzechami pistacjowymi.

?W³o¿yæ 1/3 miêsa do formy i mocno docisn¹æ wypuk³¹ stron¹ ³y¿ki. U³o¿yæ po³owê pasków 
piersi kurczaka. W ten sam sposób uk³adaæ kolejne warstwy, koñcz¹c na wierzchu mas¹ 
miêsn¹. Zawin¹æ na wierzch zwisaj¹ce plastry boczku. Na formê do terrin na³o¿yæ 
przykrywkê, natomiast formê do pieczenia przykryæ kawa³kiem folii aluminiowej. Wstawiæ 
do brytfanny lub naczynia ¿aroodpornego. Wlaæ tyle wrz¹tku, by woda siêga³a po³owy 
wysokoœci formy z terrin¹.

?Wstawiæ terrinê do piekarnika i piec przez 1 i 1/2 godziny, lub do czasu a¿ masa bêdzie 
odstawaæ od brzegów formy, a sos stanie siê przeŸroczysty.

?Wyj¹æ formê z wody i zostawiæ na 5 minut. Zdj¹æ pokrywê i wylaæ sos, ostudziæ. Wyci¹æ 
kawa³ek tektury wielkoœci formy, po³o¿yæ j¹ na wierzchu terriny, docisn¹æ 3 puszkami lub 
s³oikami z wype³nieniem. Wstawiæ obci¹¿on¹ terrinê do lodówki i pozostawiæ na co 
najmniej 24 godziny, a najlepiej na 2 doby, aby stê¿a³a i nabra³a pe³nego smaku.

?Przed podaniem przeci¹æ no¿em wzd³u¿ brzegów formy, nastêpnie wstawiæ j¹ na 15 
sekund do gor¹cej wody. Wy³o¿yæ terrinê na pó³misek, ogrzaæ do temperatury pokojowej 
i pokroiæ ostrym no¿em. Podawaæ z piklami, marynowanymi grzybkami, musztard¹ lub 
innymi ulubionymi dodatkami do miês.

Sk³adniki:
?1/2 szklanki mleka,
?1/2 szklanki m¹ki,
?400 g filetów z soli bez skóry i oœci,
?2 x 35 g mas³a,
?sok z 1/2 ma³ej cytryny,
?2 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki,
?sól i pieprz.

Przygotowanie:
?Wlaæ mleko do p³askiego naczynia, m¹kê wsypaæ na p³aski talerz. Filety oprószyæ sol¹ 

oraz pieprzem. Zanurzaæ kolejno w mleku, a nastêpnie obtoczyæ w m¹ce.
?Na œrednim ogniu na patelni rozpuœciæ jedn¹ czêœæ mas³a, gdy zacznie siê pieniæ 

sklarowaæ, czyli usun¹æ z wierzchu pianê. Rybê sma¿yæ z dwóch stron przez oko³o 1 - 2 
minuty z ka¿dej strony, a¿ siê zrumieni. Zdj¹æ z patelni i u³o¿yæ na talerzach.

?Rêcznikiem papierowym wytrzeæ patelniê z pozosta³ego t³uszczu. Zmniejszyæ ogieñ i 
roztopiæ drug¹ po³owê mas³a, a jak zacznie siê pieniæ sklarowaæ. Wlaæ sok z cytryny i 
wymieszaæ. Sosem polaæ filety, posypaæ natk¹ pietruszki. Solê podawaæ z æwiartkami 
cytryny oraz ugotowanymi ziemniakami.

SOLE MEUNIERE

�ród³o: new batteriesflickr.com, �ród³o: flickr.com, L. Richarz



Sk³adniki:
?1 i 1/2 kg œrodkowej czêœci 

polêdwicy wo³owej,
?30 dag miêkkiego pasztetu 

z drobiowych w¹tróbek,
?40 dag pieczarek lub borowików,
?50 dag ciasta francuskiego, 
?jajko,
?spora cebula, 
?2-3 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki, 
?czarny piprz, 
?sól,
?oliwa,
?sklarowane mas³o do sma¿enia.

Przygotowanie: 
?Miêso umyæ, osuszyæ, oczyœciæ z t³uszczu i b³on, obwi¹zaæ bia³ym bawe³nianym 

sznurkiem, aby zachowa³o regularny kszta³t w czasie sma¿enia. 
?£adnie zrumieniæ ze wszystkich stron na mocno rozgrzanej oliwie, po czym prze³o¿yæ na 

foliê aluminiow¹. Gdy polêdwica wystygnie, ciasno owin¹æ j¹ foli¹ i na 20 min w³o¿yæ do 
lodówki. 

?Na such¹ patelniê wsypaæ posiekane pieczarki i sma¿yæ, mieszaj¹c, a¿ sok, który 
puszcz¹, odparuje. Dodaæ posiekan¹ cebulê, 1-2 ³y¿ki mas³a i jeszcze chwilê razem 
sma¿yæ. 

?Nastêpnie wystudziæ, do³o¿yæ roztarty widelcem pasztet, wsypaæ natkê, dok³adnie 
wszystko wymieszaæ i przyprawiæ sol¹ i pieprzem. 

?Na sporym p³acie rozmro¿onego i cienko rozwa³kowanego ciasta francuskiego 
rozsmarowaæ po³owê przygotowanego zimnego farszu, zostawiaj¹c po bokach ciasta 
wolne marginesy (ok. 10 cm). Na warstwie farszu u³o¿yæ odwiniête z folii i pozbawione 
sznurka miêso, a nastêpnie rozsmarowaæ na nim pozosta³e nadzienie. Posmarowaæ 
brzegi ciasta roztrzepanym jajkiem. 

?Zawin¹æ miêso w p³at ciasta, odkroiæ nadmiar ciasta. Na wierzchu "rolady" zrobiæ 
w cieœcie 3-4 niedu¿e otwory (kominki). 

?U³o¿yæ ca³y pakunek - spojeniami ciasta do do³u - na wyœcielonej papierem do pieczenia 
blasze. Posmarowaæ roztrzepanym jajkiem, udekorowaæ kratk¹ z w¹skich pasków 
wczeœniej odkrojonego i ponownie rozwa³kowanego ciasta i te¿ posmarowaæ j¹ jajkiem.

?Piec polêdwicê 10 min w piekarniku rozgrzanym do temp. 200 stopni, a nastêpnie 30 min. 
w 180 stopni. Upieczon¹ pozostawiæ 10 min w wy³¹czonym piekarniku. Przed podaniem 
pokroiæ w grube plastry.

POLÊDWICA WELLINGTON
Sk³adniki:
?6 filetów ( po 200 g) z ³ososia, bez skórki,
?sól i pieprz,
?450 g ciasta francuskiego,
?2 ³y¿ki kaszy manny,
?15 g mas³a,
?sok z 1/2 cytryny,
?po 1 ³y¿ce posiekanych oliwek, 

natki pietruszki i estragonu,
?glazura (1 ¿ó³tko jaja zmieszane 

z 1 ³y¿k¹ mleka).

Sos zio³owy (mo¿na przygotowaæ wczeœniej)
?40 g pokrojonego w kostkê mas³a,
?1 ³y¿ka m¹ki,
?200 ml wywaru rybnego (mo¿na zast¹piæ: bulionem warzywnym lub 4 ³y¿ki sosu 

rybnego zmieszaæ z wod¹),
?3 ³y¿ki bia³ego wina,
?1 ³y¿ka œmietanki kremówki.

Przygotowanie:
?U³o¿yæ filety na papierze do pieczenia, posypaæ sol¹ i pieprzem, skropiæ sokiem 

z cytryny, wstawiæ do lodówki. 
?Ciasto przekroiæ na 2 czêœci, jedn¹ znacznie wiêksz¹ od drugiej. Mniejsz¹ czêœæ 

uformowaæ w prostok¹t nieco wiêkszy ni¿ filety. 
?Zimne ciasto u³o¿yæ na nawil¿onej blasze do pieczenia i nak³uæ widelcem. Piec 

w temperaturze 220 stopni przez 10 minut, nastêpnie posypaæ kasz¹ mann¹, u³o¿yæ filety, 
ob³o¿yæ mas³em, posypaæ oliwkami, natk¹ i estragonem. 

?Pozosta³ym ciastem uformowanym w prostok¹t przykryæ filety, zawijaj¹c brzegi pod spód. 
Posmarowaæ ciasto sk³adnikami do glazury i piekê 15 minut, nastêpnie zmniejszyæ 
temperaturê do 160 stopni i piec kolejne 15 minut. 

?Przykryæ foli¹ gdy zacznie siê za bardzo rumieniæ.

Sos:
?Mas³o roztopiæ na patelni, dodaæ m¹kê i mieszaæ 1 minutê, nastêpnie dodaæ sos rybny lub 

bulion i wino. Doprowadziæ do wrzenia, ci¹gle mieszaj¹c, zmniejszyæ ogieñ i gotowaæ 
jeszcze 5 minut a¿ sos zgêstnieje. Dodaæ œmietanê, zio³a, sól i pieprz. Podawaæ z ryb¹.

SALMON EN CROUTE

�ród³o: flickr.com, fylin624 �ród³o: flickr.com, L. Richarz



TARTA
Sk³adniki:
?125 g mas³a,
?1 jajko,
?125 g cukru pudru,
?250 g m¹ki,
?sól.

Przygotowanie:
?Mas³o wyj¹æ z lodówki co najmniej godzinê przed przygotowaniem ciasta i pokroiæ na 

ma³e kawa³ki. Jajko wbiæ do salaterki, roztrzepaæ widelcem, dodaæ sól i cukier. 
Energicznie ucieraæ szpatu³k¹, a¿ masa zbieleje, spieni siê i podwoi objêtoœæ (mo¿na te¿ 
u¿yæ miksera).

?Dodaæ m¹kê i ciasto wymieszaæ szpatu³¹. Ciasto rozcieraæ ma³ymi partiami a¿ uformuj¹ 
siê grudki. Sk³adników nie ugniataæ, lecz unosiæ do góry, aby dosta³o siê do nich 
powietrze.

?Stolnicê lekko posypaæ mak¹ i wy³o¿yæ ciasto. Pokrojone mas³o roz³o¿yæ na wierzchu 
i rozcieraj¹c palcami, po³¹czyæ je z ciastem. Uformowaæ kulê, zawin¹æ w czyst¹ 
œciereczkê lub foliê spo¿ywcz¹ i wstawiæ do lodówki na co najmniej 2 godziny.

?Nagrzaæ piekarnik do 200 stopni. Stolnicê lekko posypaæ m¹k¹ i rozwa³kowaæ na niej 
placek o œrednicy wiêkszej ni¿ forma na tartê. Formê na tartê wy³o¿yæ ciastem. Spód 
ponak³uwaæ widelcem. Piec oko³o 30 minut na z³oty kolor. Ostudziæ. 

?Tartê posmarowaæ francuskim Crème pâtissière i u³o¿yæ dowolne owoce. 

�ród³o: flickr.com, oanababy

Sk³adniki
?2½ ùyýki oliwy z oliwek extra virgin,
?2 cebule, posiekane,
?1 ³odyga selera naciowego, 

pokrojone w kostkê,
?2 z¹bki czosnku, posiekane,
?60 g pancetty, pokrojonej na kawa³ki,
?1 ³y¿ka zmia¿d¿onych jagód ja³owca, 
?1 ³y¿ka œwie¿ego rozmarynu

(lub 2 ³y¿eczki suszonego),
?340 g miêsa królika, bez koœci, 

pokrojonego na du¿e kawa³ki, 
lub 500 g miêsa królika z koœci¹,

?250 ml czerwonego wina,
?400 – 450 ml wywaru z kurczaka,
?3 ³y¿ki przecieru pomidorowego,
?340 g pappardelle lub innych szerokich wst¹¿ek,
?75 g œwie¿o startego parmezanu, do posypania.

Przygotowanie:
?Rozgrzaæ 2 ³y¿ki oliwy w du¿ym rondlu o grubym dnie. Wrzuciæ cebulê, koper w³oski lub 

seler naciowy, czosnek i pancettê. Sma¿yæ oko³o 8 minut, mieszaj¹c od czasu do czasu, 
a¿ cebula siê zeszkli, ale nie przyrumieni. 

?Dodaæ jagody ja³owca, rozmaryn i miêso. Sma¿yæ na niezbyt silnym ogniu, a¿ kawa³ki 
królika przyrumieni¹ siê lekko – oko³o 5 minut. 

?Wlaæ wino oraz 250 ml wywaru, dodaæ przecier pomidorowy i wymieszaæ. Dusiæ pod 
przykryciem na bardzo ma³ym ogniu, a¿ miêso zrobi siê miêkkie – miêso bez koœci oko³o 
15–20 minut, a miêso z koœci¹ oko³o 30 minut. 

?Wyj¹æ królika z sosu i odstawiæ do ostygniêcia. Kiedy bêdzie mo¿na go wzi¹æ do rêki, 
pokroiæ na ma³e kawa³ki lub w kostkê, usuwaj¹c koœci. Odstawiæ do ca³kowitego 
ostygniêcia. 

?Czekaj¹c, a¿ miêso ostygnie, zwiêkszyæ nieco ogieñ pod sosem i dodawaæ stopniowo 
pozosta³y wywar. Gotowaæ oko³o 30 minut, a¿ czêœæ p³ynu wyparuje, a sos bêdzie gêsty 
i mocny w smaku. 

?Tymczasem wrzuciæ makaron do wrz¹cej wody i gotowaæ 10–12 minut, a¿ bêdzie al dente, 
czyli lekko twardy. 

?Wrzuciæ pokrojone miêso do sosu i starannie podgrzaæ. Odlaæ makaron, prze³o¿yæ na 
pó³misek i lekko wymieszaæ z 1/2 ³y¿ki oliwy. Polaæ sosem i podawaæ natychmiast 
z parmezanem. 

PAPPARDELLE Z RAGOUT Z KRÓLIKA

�ród³o: zaciszudomowejkuchni.blogspot.com



Sk³adniki:
?500 ml wysokoprocentowej,

œmietany kremówki 30%,
?6 ¿ó³tek,
?1/3 szklanki bia³ego cukru,
?5 ³y¿ek br¹zowego cukru,
?1 laska wanilii.

Przygotowanie:
?W rondelku powoli zagotowaæ œmietankê z bia³ym cukrem i wy³uskanymi ziarenkami 

z przeciêtej wzd³u¿ laski wanilii. Gdy zacznie siê gotowaæ na brzegach, zdj¹æ z ognia 
i lekko ostudziæ.

?̄ó³tka ubiæ, ale nie do koñca, nie na puszysto. Dolaæ ciep³¹ œmietanê z cukrem, po ³y¿ce, 
za ka¿dym razem mieszaj¹c, jednoczeœnie staraj¹c siê nie napowietrzaæ kremu. Ma on 
byæ g³adki, sztywny i b³yszcz¹cy a nie puszysty.

?Nape³niæ foremki, wlewaj¹c krem przez sitko.
?Wstawiæ na 50 minut do piekarnika, nagrzanego do 100 stopni.
?Ostudzony krem sch³odziæ w lodówce przez minimum 5 godzin lub przez ca³¹ noc.
?Ka¿dy krem posypaæ 1 ³y¿k¹ br¹zowego cukru i skarmelizowaæ, aby cukier siê rozpuœci³ 

i lekko zarumieni³ oraz utworzy³a siê charakterystyczna skorupka. 

CREME BRULÉE

�ród³o: flickr.com, wEnDaLicious

GOUGERES - PTYSIE SEROWE
Sk³adniki:
?3 ³y¿ki niesolonego mas³a (45 g) 

pokrojonego w kawa³ki,
?1/2 szklanki (125 ml) wody,
?pó³ szczyty soli,
?3/4 szklanki (100 g) przesianej m¹ki,
?3 du¿e jajka,
?1 szklanka (90 g) grubo tartego 

sera ¿ó³tego 
(tradycyjnie u¿ywa siê sera Gruyère).

Przygotowanie:
?Piekarnik nagrzaæ do 200 stopni. W ma³ym rondelku na du¿ym ogniu zagotowaæ wodê 

z sol¹ i mas³em. Zdj¹æ z ognia, dodaæ przesian¹ m¹kê i wymieszaæ drewnian¹ ³y¿k¹. 
Ogieñ zmniejszyæ do œredniego, ustawiæ rondelek z powrotem na ogniu i energicznie 
mieszaæ ciasto drewnian¹ ³y¿k¹ a¿ stanie siê bardzo gêste i zacznie przywieraæ do dna, 
przez oko³o 1 minutê. 

?Zdj¹æ z ognia i wbijaæ po jednym jajku energicznie mieszaj¹c drewnian¹ ³y¿k¹. Ciasto 
powinno mieæ konsystencjê bardzo gêstego majonezu (musia³am dodaæ trochê wody 
i pomóc sobie w mieszaniu mikserem na wolnych obrotach, gdy¿ zrobi³y siê grudki 
w cieœcie). Ciasto wymieszaæ z 3/4 szklanki tartego sera, resztê pozostawiaj¹c do 
posypania po wierzchu.

?Blachê do pieczenia wy³o¿yæ papierem do pieczenia. Nak³adaæ ciasto po kopiastej ³y¿ce, 
w odstêpach oko³o 5 cm od siebie. Posypaæ od³o¿onym tartym serem. Piec przez 25 minut 
w œrodkowej czêœci piekarnika, a¿ bu³ki potroj¹ objêtoœæ i zrumieni¹ siê. Studziæ na kratce 
i podawaæ ciep³e.  

�ród³o: flickr.com, Hamburger Helper



Sk³adniki, 14 - 16 rogalików:

?2 ³y¿ki + 1 ³y¿eczka suchych dro¿d¿y,
?70 ml wody o temperaturze pokojowej,
?568 g (4 szklanki) m¹ki pszennej,
?50 g (1/4 szklanki) cukru,
?1 ³y¿ka soli,
?250 ml mleka o temperaturze pokojowej,
?250 g niesolonego mas³a,
?1 roztrzepane jajko.

Przygotowanie:
?W kubeczku wymieszaæ dro¿d¿e z wod¹, odstawiæ na 5 minut. W du¿ej misce umieœciæ 

m¹kê, cukier, sól, mleko i dro¿d¿e, wymieszaæ za pomoc¹ drewnianej ³y¿ki, póŸniej 
mieszaæ sk³adniki rêk¹ lub mikserem z hakiem do ciasta dro¿d¿owego. Kiedy ciasto 
zacznie formowaæ siê w kulê wyj¹æ je na posypan¹ m¹k¹ stolnicê, wyrabiaæ delikatnie 
przez 5 minut, rozp³aszczaj¹c ciasto i zbieraj¹c boki do œrodka. Im mniej wyrabiania tym 
lepsze ciasto. Uformowaæ kulê z ciasta, w³o¿yæ j¹ do miski wysmarowanej mas³em, 
przykryæ foli¹ przeŸroczyst¹ i odstawiæ do wyroœniêcia na 1 godzinê w temperaturze 
pokojowej. Wstawiæ do lodówki na kolejne 1/2 godziny.

?Na lekko posypanej m¹k¹ stolnicy rozwa³kowaæ ciasto na prostok¹t oko³o 23 x 38 cm, 
gruby na 1 cm. Zostawiæ na 5 minut. Mas³o rozp³aszczyæ i uformowaæ 12 x 8 cm prostok¹t, 
gruby na 1 cm (mas³o powinno mieæ tak¹ sam¹ konsystencjê jak ciasto). Mas³o u³o¿yæ w 
dolnej czêœci prostok¹ta (powinno zajmowaæ 1/3 jego czêœæ), zawin¹æ górn¹ 1/3 czêœæ 
prostok¹ta w stronê œrodka, a doln¹ 1/3 czêœæ z mas³em zawin¹æ na górn¹ 1/3 czêœæ (tak 
jak sk³ada siê list urzêdowy). Docisn¹æ i zlepiæ brzegi.

?Na posypanej m¹k¹ stolnicy rozwa³kowaæ ciasto wzd³u¿ na prostok¹t 3 razy d³u¿szy od 
wyjœciowego, powinien mieæ oko³o 40 cm d³ugoœci i byæ na 2 cm gruby. Ponownie z³o¿yæ 
jak list. U³o¿yæ na talerz i w³o¿yæ do lodówki bez przykrycia na 10 minut.

?Ponownie rozwa³kowaæ ciasto wzd³u¿ na prostok¹t 3 razy d³u¿szy jak wyjœciowy. 
Ponownie z³o¿yæ na 3 czêœci jak list. Sch³odziæ przez 10 minut. Jeszcze raz rozwa³kowaæ 
na prostok¹t i z³o¿yæ jak list. Ciasto obsypaæ m¹k¹, zawin¹æ dok³adnie w foliê i w³o¿yæ do 
lodówki na minimum 2 godziny, maksymalnie na 24.

?Ciasto rozwa³kowaæ na d³ugi, p³aski prostok¹t oko³o 30 x 76 cm i cienki na 1/2 cm. Ostrym 
no¿em przekroiæ ciasto w po³owie, przyci¹æ równo boki. Ciasto pokroiæ na trójk¹ty, 
wysokie na oko³o 15 cm od wierzcho³ka do podstawy trójk¹ta. Zwin¹æ w rogale 
rozpoczynaj¹c od podstawy trójk¹ta do koñca wierzcho³ka. Dwie blachy do pieczenia 
wy³o¿yæ papierem do pieczenia i posmarowaæ mas³em. Wy³o¿yæ rogale zawiniêtym 
wierzcho³kiem pod spód rogala. Uk³adaæ je na blasze w odstêpach 5 cm, wyginaæ w 
kszta³t ksiê¿yca i delikatnie przyciskaæ koñce do pod³o¿a. Posmarowaæ jajkiem i odstawiæ 
do wyroœniêcia w temperaturze pokojowej na 2 godziny bez przykrycia. 

?20 minut przed pieczeniem nagrzaæ piekarnik do 220 stopni. Rogale ponownie 
posmarowaæ jajkiem i wstawiæ do œrodkowej czêœci piekarnika, temperaturê obni¿yæ do 
200 stopni. Rogale piec przez 15 - 20 minut na z³oty kolor. Studziæ na metalowej kratce. W 
trakcie pieczenia pierwszej partii, drug¹ blachê w³o¿yæ bez przykrycia do lodówki.

CROISSANTY

�ród³o: flickr.com, roboppy

BRIOCHE
Sk³adniki:
?20 g œwie¿ych dro¿d¿y,
?100 ml ciep³ego mleka,
?375 g m¹ki tortowej,
?50 g cukru pudru,
?1 ³y¿eczka soli morskiej,
?3 jajka, 

dodatkowo jedno roztrzepane jajko,
?175 g bardzo miêkkiego mas³a.

?Przygotowanie:
?Dro¿d¿e pokruszyæ do kubka, dodaæ ciep³e mleko, 1 ³y¿eczkê cukru pudru i 2 ³y¿ki 

m¹ki.Wymieszaæ i odstawiæ na 10 minut do wyroœniêcia. Zmieszaæ m¹kê z cukrem 
pudrem i sol¹, dodaæ dro¿d¿e z mlekiem, zacz¹æ miksowaæ. 

?Wbiæ 3 jajka i miksowaæ mieszad³em przez 5 minut (lub wyrabiaæ rêk¹ - 8 minut). Dodaæ 
miêkkie mas³o i miksowaæ kolejne 5 minut (rêk¹ - 10 minut). 

?Ciasto prze³o¿yæ do lekko wysmarowanej olejem plastikowej miski i wstawiæ do lodówki 
na ca³¹ noc.

?Formê 32 x 8 cm wysmarowaæ olejem (mo¿na te¿ u¿yæ dwóch mniejszych keksówek).
?Ciasto pokroiæ no¿em na 16 równych czêœci, uformowaæ kuleczki i wk³adaæ je do formy.
?Pozostawiæ do wyroœniêcia na 3 godziny.
?Piekarnik nagrzaæ do 180 stopni. Wyroœniête ciasto posmarowaæ roztrzepanym jajkiem 

i wstawiæ do piekarnika. Piec przez 30 minut na z³oty kolor (mniej wiêcej w po³owie 
pieczenia, gdyby wierzch by³ ju¿ odpowiednio mocno zrumieniony, po³o¿yæ na nim 
kawa³ek folii aluminiowej i piec dalej). 

�ród³o: flickr.com, stijn



Sk³adniki
?1 szklanka mleka,
?2 ³y¿eczki mas³a,
?2 ³y¿eczki cukru,
?1 szklanka wody,
?2 ³y¿eczki dro¿d¿y instant,
?2 ³y¿eczki soli,
?4 szklanki m¹ki,
?woda w butelce ze sprayem,

Przygotowanie:
?Mleko zagotowaæ, dodaæ mas³o i cukier i wymieszaæ a¿ mas³o siê rozpuœci. Przelaæ do 

du¿ej miski, dodaæ wodê i lekko przestudziæ, oko³o 10 minut. Dodaæ dro¿d¿e, wymieszaæ, 
wsypaæ sól i 1 szklankê m¹ki. Wymieszaæ drewnian¹ ³y¿k¹ a¿ m¹ka zostanie wch³oniêta. 
Ci¹gle mieszaj¹c dodaæ resztê m¹ki po 1 szklance (je¿eli bêdzie konieczne, mo¿na dodaæ 
dodatkowe 1/2 szklanki m¹ki) i bardzo energicznie mieszaæ (mo¿na mikserem), a¿ ciasto 
bedzie g³adkie i zacznie odchodziæ od scianek. Ciasto ma byæ bardzo miêkkie i lekko 
lepi¹ce. 

?Du¿¹ miskê dobrze posmarowaæ olejem, prze³o¿yæ do niej ciasto, szczelnie przykryæ foli¹ 
plastikow¹ i zostawiæ do wyroœniêcia, a¿ podwoi swoj¹ objêtoœæ. 

?Bardzo ostro¿nie, aby ciasto nie opad³o, prze³o¿yæ je na stolnicê, przekroiæ wzd³u¿ na 
2 czêœci i delikatnie uformowaæ bagietki d³ugoœci oko³o 40 cm, przenieœæ na nat³uszczon¹ 
blachê i zostawiæ a¿ siê lekko napuszy, oko³o 30 minut.

?W tym czasie rozgrzaæ piekarnik do temperatury 260 stopni. Kiedy bagietki s¹ gotowe do 
pieczenia, spryskaæ piekarnik wod¹ 10 razy, w³o¿yæ blachê i piec 10 minut. Zmniejszyæ 
temperaturê do 200 stopni i piec a¿ bêd¹ bardzo rumiane.

DOMOWA BAGIETKA

�ród³o: cincin.cc

Sk³adniki:
?1 i 1/4 szklanki (310 ml) mleka,
?1 i 1/4 ³y¿eczki miodu,
?3 szklanki (230 g) wiórków kokosowych,
?1/2 szklanki (125 g) cukru,
?1/2 szklanki (70 g) m¹ki,
?2 ³y¿eczki proszku do pieczenia,
?2 du¿e jajka, dobrze roztrzepane.

Przygotowanie:
?Piekarnik nagrzaæ do 200 stopni. Wg³êbienia w formie do muffinów wy³o¿yæ papierowymi 

papilotkami. Zagotowaæ mleko z miodem, odstawiæ z ognia.
?Wymieszaæ wiórki kokosowe, cukier, m¹kê i proszek do pieczenia. Powoli wlaæ mleko 

i wymieszaæ. Dodaæ roztrzepane jajka i mieszaæ a¿ sk³adniki dobrze siê po³¹cz¹.
?Mas¹ nape³niæ papilotki, dbaj¹c aby masa za ka¿dym razem by³a dok³adnie wymieszana.
?Piec na z³oty kolor, przez oko³o 25 - 30 minut.

COCO AU MIEL

�ród³o: nakrachymspodzie.blogspot.com
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