„Nam się to upiecze”

Słodko czy wytrawnie?

Książka kucharska z przepisami
z wykorzystaniem owocu tarniny
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KILKA SŁÓW NA POCZĄTEK

Ten niewielki zbiór przepisów na wypieki, który polecamy do pobrania i wykorzystania, jest
plonem projektu „Nam się to upiecze!”. Warsztaty kulinarne, podczas których powstawały - i były
testowane w praktyce – przedstawione tu receptury, miały na celu twórcze wykorzystanie naszej
herbowej rośliny. Postanowiliśmy jej użyć do stworzenia słodkich i wytrawnych ciast, pieczywa i
dodatków do niego. Komponując dzieła cukierniczo – piekarnicze, utrudniliśmy sobie zadanie postanawiając nie tylko wykorzystać w każdym z nich w różnorodny sposób przetworzone owoce
tarniny. Założyliśmy także włączenie do powstających receptur jak największej liczby produktów
przyniesionych z przydomowych ogródków. Różne warzywa i owoce – najczęściej w formie świeżej - zostały użyte zarówno w potrawach słonych jak i słodkich. Inspiracje czerpaliśmy z domowych, dziedziczonych z babci na wnuczkę przepisów, starych i współczesnych książek kucharskich, własnych pomysłów. Wszystkim propozycjom uważnie się przyglądaliśmy, by zdecydować jaką ostatecznie ustalić recepturę włączając do niej tarninę oraz inne dodatki roślinne. Na
kolejnym spotkaniu sprawdzaliśmy praktycznie trafność stworzonego przepisu. Nie obyło się przy
tym bez różnych wpadek i drobnych pomyłek, ale… nie myli się ten, kto nic nie robi. Na koniec
następował najprzyjemniejszy moment : DEGUSTACJA.
Dzięki własnoręcznemu wykonaniu, a częściowo i wskutek różnych „wpadek” jakie zdarzyły
się nam w czasie zajęć możemy – oprócz przepisów – podzielić się z chętnymi do ich wykorzystania także uwagami i radami, jakie zamieszczamy przy recepturach.
Mamy nadzieję, że nasze dokonania zachęcą wszystkich miłośników smacznego i zdrowego
jedzenia do skorzystania z zamieszczonych tu propozycji. I niech Wam się to upiecze!
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Nie taki burak…
CZEKOLADOWY PRZYSMAK Z BURAKAMI I TARNINĄ
Barszczyk, ćwikła, buraczki na ciepło czy nawet modne ostatnio carpaccio z buraków… to wszystko znamy. A gdyby tak nieco inaczej wykorzystać to znane w kuchni polskiej warzywo? Z całego serca polecamy niezwykły specjał mogący być doskonałą alternatywą dla amerykańskiego brownie. W naszym przepisie dodaliśmy przecieru tarninowego do ciasta. Polecamy również przełożenie przysmaku tarninową lub tarninowo – czekoladową konfiturą. To bardzo luksusowy wypiek, który wymaga nieco starań, ale efekt jest
tak doskonały, że nawet najzagorzalszy zwolennik „ fit food” skusi się na drugi (co najmniej) kawałek. Tworząc to ciasto przypadkiem użyliśmy czekolady z dodatkiem mięty,
co dodało mu nieziemskiego wręcz aromatu, ale i z czekoladą bez żadnych dodatków wyjdzie wspaniale!
SKŁADNIKI CIASTA:
2 średniej wielkości (lub 3 małe) surowe buraczki czerwone ( ok.30dag)
20 dag (2 tabliczki) gorzkiej czekolady (co
najmniej 70% kakao)
1,5 szklanki mąki tortowej (ok. 25 dag)
1szklanka (lub nieco mniej) cukru, najlepiej
brązowego (23 dag)
¾ szklanki oleju (14 dag)
5 jaj
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka cukru waniliowego (można
pominąć)
NA KREM ŚMIETANOWY:
300 ml śmietanki kremówki (najlepiej
36%)
10 dag serka śmietankowego (np. typu
Philadelphia lub mascarpone)
3łyżki cukru pudru
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UWAGA!
Możemy zabarwić krem kilkoma kroplami (około łyżeczki) soku z buraków lub tarniny albo
dodać do niego przetartej tarniny. Kremu jest dosyć sporo, więc można zrobić 2 warstwy – białą i
różową. Można też dodać do śmietanki nieco soku wyciśniętego z posiekanej (zmielonej, zmiksowanej) mięty.
Uważajmy podczas topienia czekolady, aby nie „złapała” zbyt wysokiej temperatury, gdyż zacznie się zbrylać (zwarzy się). Należy ją często mieszać, a miseczkę (rondelek) umieścić tak, by spód
nie dotykał wrzątku.
Nie używajmy do roztapiania czekolady miseczek szklanych czy porcelanowych, gdyż mogą
pęknąć.
By śmietanka ubiła nam się na sztywno wszystkie przybory (pojemnik, mieszadła) i sama śmietana muszą być bardzo dobrze schłodzone. Śmietankę co najmniej godzinę trzymamy w lodówce
(musi być bardzo zimna, ale nie zamrożona), a naczynie i mieszadła miksera czy trzepaczkę wkładamy do zamrażalnika na 20 – 30 minut.
Jeżeli chcemy, by krem uzyskał stałą konsystencję, możemy namoczyć w odrobinie przegotowanej chłodnej wody 2 łyżeczki żelatyny, którą później rozpuszczamy podgrzewając (nie może się
zagotować). Dodajemy do kremu tuż przed zakończeniem miksowania. Śpieszymy się z wykła-

daniem na ciasto.
Jeżeli część ciasta pozostawiamy na drugi dzień, przechowujemy je w lodówce w
szczelnym pojemniku lub dobrze okryte folią metalową

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIASTA:
Wyszorowane i obrane buraczki ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Jeżeli maja dużo soku lekko go odciskamy (możemy użyć go do barwienia). Czekoladę łamiemy na małe kawałki i roztapiamy
w kąpieli wodnej. Gdy uzyska właściwą konsystencję i będzie szklista – jest gotowa. Pozostawiamy,
by nieco ostygła. W tym czasie mąkę i środki spulchniające mieszamy ze sobą i przesiewamy do miski. Osobno ucieramy jajka z cukrem i cukrem waniliowym. Do kogla – mogla stopniowo dodajemy
na przemian suche składniki i olej. Po wyczerpaniu składników wsypujemy buraczki i wlewamy letnią czekoladę. Pieczemy w wyłożonej papierem tortownicy średniej wielkości przez około 60 minut
w temperaturze 180 stopni. Sprawdzamy patyczkiem, ewentualnie dopiekamy. Studzimy na metalowej kratce ( z tortownicy wyciągamy razem z papierem, który odwijamy z boków, lecz zostawiamy).
Gdy ciasto się wystudzi, przygotowujemy krem. Ubijamy śmietankę do momentu jak zaczyna robić
się sztywna. Powoli dosypujemy cukier. Do ubitej śmietanki dodajemy stopniowo serek i miksujemy
na zmniejszonych obrotach. Jeśli tak zdecydowaliśmy, na koniec wlewamy cienkim strumyczkiem
żelatynę i szybko wykładamy na ostudzone ciasto (smarujemy górę i boki lub samą górę). Ozdabiamy w dowolny sposób - wiórkami startej na „mandolinie” czekolady, listkami mięty cytrynowej, dorodnymi tarninkami z likieru lub konfitury.
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Ciasto dla zabieganych
BABKA UCIERANA z TARNINĄ I WIŚNIAMI z LIKIERU
Przepis na to proste i szybkie ciasto, które udaje się zarówno w prodiżu jak i w piekarniku jest w
posiadaniu każdej szanującej się gospodyni. Najczęściej piecze się je w formie z kominkiem, ale i w
tortownicy wyjdzie doskonale. To ciasto zazwyczaj przygotowywano z użyciem margaryny (lub masła) i z dodatkiem wanilii lub ze startą skórką cytrynową (albo jedno i drugie). My wzbogaciliśmy je
wydrylowaną tarniną oraz wiśniami (bez pestek) z likieru. Opcjonalnie można użyć innych owoców
– najlepiej także z likieru lub z konfitury (a nawet z kompotu).

SKŁADNIKI:
6 jajek
1 szklanka cukru
1szklanka oleju
2,5 szklanki mąki
1 paczka cukru waniliowego
1 paczka proszku do pieczenia
20 dag wiśni z likieru
10 dag przetartej tarniny

UWAGA!
Szklanka w naszym przepisie ma pojemność 200ml, jeżeli użyjemy szklanki o pojemności 200 ml, to
możemy zmniejszyć ilość jajek do 5, zaś cukru waniliowego i i proszku do 2 łyżeczek.
Zamiast wiśni możemy użyć np. śliwek czy porzeczek, albo zwiększyć ilość tarniny do 20 dag i pominąć inne owoce. Wówczas tarninę dobrze jest lekko skarmelizować z dodatkiem odrobiny cukru.
Tarnina może pochodzić z przygotowanej w poprzednim sezonie (lub jeszcze wcześniej) nalewki winnej lub spirytusowej (my użyliśmy owoców zalanych 2 lata temu białym półsłodkim winem). Owoce
nabrały słodyczy i doskonałego smaku. Nie wymagały smażenia .

PRZYGOTOWANIE
Ubijamy całe jajka z cukrem i cukrem waniliowym. Dodajemy olej i miksujemy na małych obrotach. Mąkę z proszkiem do pieczenia i przesiewamy partiami do masy olejowo – jajecznej.. Wszystko razem ucieramy. Gdy w cieście pojawią się bąbelki powietrza jest gotowe. Nagrzewamy piekarnik
do 180 stopni. Tortownicę wykładamy papierem i smarujemy masłem. Wylewamy masę, wyrównujemy wierzch. W cieście topimy wiśnie na przemian z „kupkami” (po około pół łyżeczki) tarninowego
przecieru. Pieczemy około 45 minut (sprawdzamy patyczkiem) w piekarniku
z opcją „tylko dół”. Wystudzoną babkę możemy oprószyć cukrem pudrem .
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Kiedy marchew obrodzi
MARCHEWKOWO – TARNINOWA PYCHOTKA
Szczerze polecamy to ciasto. Jest pyszne, a poza tym zawiera zdrową (szczególnie gdy z własnego ogródka) marchew, która stanowi bogate źródło karotenu. W połączeniu z tarniną , mimo, że
zawiera sporą porcję cukru (spokojnie można ją zmniejszyć o 1/3), posiada sporo witamin i cennych
minerałów. Jeśli lubimy, gdy coś nam w cieście chrupie możemy je wzbogacić dosypując orzechy
(włoskie lub inne, albo też migdałowe płatki) . Należy je wówczas nieco przesiekać. Jeśli nie przepadamy za cynamonowym smakiem ożywmy aromat ciasta dodaniem 2 łyżek startej skórki pomarańczowej, lub aromatem (pomarańczowym lub innym) i zrezygnujmy z korzennej nuty. Dla nieposia-

SKŁADNIKI :
27 dag obranych marchewek (po starciu ok. 2
szklanki)
4 jajka
34 dag mąki (ok. 2 szklanki)
44 dag cukru (2 niepełne szklanki)
21 dag oleju ( 1 szklanka)
1 szklanka przetartej tarniny
2 łyżeczki cynamonu
2 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Szczypta soli
Ewentualnie garść (około pół szklanki) orzechów
(łuskanych migdałów)

WYKONANIE:
Obrać i zetrzeć na drobnej tarce marchew. Osobno zmieszać wszystkie składniki suche, przesiać przez sito. Utrzeć na puch jajka z pozostałym cukrem, połączyć z olejem. Stopniowo dosypywać mieszaninę mąki z przyprawami . Dodać marchew (ewentualnie orzechy). Nagrzać piekarnik
do 180 stopni (sam dół). Na prostokątną lub kwadratową blaszkę wyłożoną papierem wylewamy
ciasto. Nabieramy łyżeczką tarninę i układamy na powierzchni według dowolnego wzoru dbając, by
owoce rozłożone były równomiernie. Pieczemy około 40 – 50 minut – do suchego patyczka. Gotowe
posypujemy cukrem pudrem lub lukrujemy.(Patrz: Lukry).
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Co ma cukinia do piernika?
CIASTO Z CUKINIĄ , TARNINĄ I ORZECHAMI
To niezwykłe ciasto jest doskonałym pomysłem na przemycenie zdrowych warzyw do rodzinnego menu. Dzięki dodaniu do wypieku przypraw korzennych uzyskamy doskonały, piernikowy
smak, a dodatek cukinii sprawi, że zachowa on wilgotność i lekkość. Tarnina dodatkowo przyda walorów smakowych i zdrowotnych.

SKŁADNIKI CIASTA:
4 szklanki drobno startej cukinii
3 szklanki mąki pszennej
1,5 szklanki brązowego cukru
1,5 szklanki oleju (rzepakowy, winogronowy)
1,5 szklanki orzechów włoskich,
1 szklanka owoców tarniny (z zalewy lub przemrożonych i wydrylowanych)
5 jaj
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżeczki cynamonu
1,5 łyżeczki imbiru
0,5 łyżeczki startej gałki muszkatołowej
2 cytryny (skórka)
Szczypta soli

UWAGA!
Podana ilość przypraw spowoduje, że ciasto nabierze mocno korzennego charakteru. Jeśli
chcemy, by smak ciasta był nieco łagodniejszy proponujemy dodać przyprawy w znacznie zmniejszonej ilości.
Orzechy włoskie, jeśli chcemy je uprażyć, nie mogą zawierać drobnych ułomków i orzechowej
mączki, gdyż łatwo się przypalają . Prażenie wymaga czujności i stałego mieszania.
Sok z cytryn, których skórka wędruje do ciasta zostanie użyty do zrobienia lukru.
Wg podanych proporcji ciasto wychodzi bardzo słodkie. Kto nie lubi, niech zmniejszy ilość cukru do 1 szklanki
Jeśli cukinia jest duża i trochę zbyt dojrzała wytworzy mniej soku, młodsze trzeba dobrze odsączyć.
W naszym przepisie użyliśmy tarniny z zalewy słodko – kwaśnej, ale można użyć surowych.

7

WYKONANIE:
Cukinię ścieramy na drobnych oczkach tarki, solimy odrobinę, mieszamy i wykładamy na sito,
nieco przyciskamy i pozostawiamy, by oddała sok (soku nie wylewamy lecz zużywamy do smoothie
lub innych celów spożywczych). Orzechy podprażamy na suchej patelni i pozostawiamy do ostudzenia. Cytryny myjemy, sparzamy wrzątkiem i osuszmy. Ścieramy z nich skórkę. Ubijamy jaja z cukrem aż się zabielą. Pomału wlewamy olej. Suche składniki przesiewamy i potem kolejno dodajemy
do masy. Miksujemy tylko tak długo jak to konieczne do połączenia składników. Cukinię, tarninę,
posiekane orzechy i cytrynowa skórkę delikatnie mieszamy szpatułką (nie miksujemy!). Przygotowujemy dużą (28 cm) tortownicę – wykładamy ją papierem do pieczenia. Nasz cukiniowy piernik
pieczemy powoli (od ciepłego piekarnika) w 170 stopniach przez około 75 minut. W zależności od
wielu czynników wypiekanie może trwać jeszcze dłużej – nawet około 90 minut (półtorej godziny).
Dlatego po przewidzianym czasie należy sprawdzać stopień wypieczenia patyczkiem. Po upieczeniu ciasto studzimy na kratce (nie pozbywamy się papieru, który ułatwi nam lukrowanie). Wystudzony piernik lukrujemy lukrem cytrynowym (Patrz: Lukry).
Piernikowy charakter ciasta możemy podkreślić , przekładając go tarninową konfiturą, a zamiast lukrować, oblać go czekoladową polewą (Patrz: Polewy)
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Zmora dzieciństwa w nowym wcieleniu
BISZKOPT SZPINAKOWY Z KONFITURĄ TARNINOWĄ I BITĄ
ŚMIETANĄ
Szpinak źle nam się kojarzy. Choć by nie wiadomo jak mamy przekonywały nas jak bardzo jest
zdrowy, jego widok na talerzu w przedszkolu czy szkolnej stołówce działał odstraszająco. Jednak nic
nie trwa wiecznie! Ostatnio te niepozorne, ale pełne cennych pierwiastków liście odzyskują w kuchni
należne im miejsce. Jadamy je na surowo, lekko zblanszowane czy podsmażone na masełku. Ale
prawdziwą furorę zrobiło ciasto szpinakowe. Dlatego, choć jest to przepis o stosunkowo krótkim
rodowodzie nie mogło go zabraknąć wśród naszych warsztatowych wypieków – oczywiście po zmodyfikowaniu.

SKŁADNIKI BISZKOPTU:
40 dag mrożonego szpinaku (1 paczka)
2 szklanki mąki tortowej
1 szklanka cukru
3 jajka

DO PRZEŁOŻENIA:

1 szklanka oleju

300 ml śmietany kremówki

2 kopiaste łyżeczki proszku do pieczenia.

2 łyżki cukru pudru
2 łyżeczki żelatyny (niekoniecznie)
¾ szklanki konfitury tarninowej
Kilkanaście listków melisy cytrynowej opcjonalnie
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DO OZDOBIENIA:
Kilkanaście świeżych borówek albo innych owoców leśnych, kilkanaście owoców tarniny z konfitury
lub zalewy.

UWAGA!
Wszystkie produkty przeznaczone do ciasta powinny mieć temperaturę pokojową (jajka należy wyjąć z lodówki co najmniej godzinę przed ubijaniem).
Zamiast oleju można użyć margaryny przeznaczonej do wypieków. Wówczas należy ją roztopić i
schłodzić, a później postępować tak, jak z olejem.
Śmietanka do ubijania musi być dobrze schłodzona. Dobrze też schłodzić naczynie, w którym będzie ubita.
Żelatynę należy najpierw zalać 1 -2 łyżkami przegotowanej chłodnej wody, aby spęczniała.
Jeżeli ciasto ma zostać zjedzone wkrótce po upieczeniu dodatek żelatyny nie jest konieczny. Można
ewentualnie domieszać do śmietanki 3 łyżki serka mascarpone.

SPOSÓB PIECZENIA:
Szpinak całkowicie rozmrozić, odsączyć na sicie i zblendować dobrym blenderem dodając kilka
łyżek oleju. W osobnym naczyniu ubijać jajka, aż masa zbieleje i stanie się pulchna. Zmniejszyć
obroty miksera i cienkim strumyczkiem wlewać olej nie przerywając ubijania. Przesiewać mąkę z
proszkiem i delikatnie mieszając łączyć z masą jajeczną. Dołożyć szpinak i połączyć z ciastem z pomocą szpatułki lub drewnianej łyżki. Wlać ciasto do tortownicy wyłożonej papierem. Pieczemy w
temperaturze 180 stopni przez około 40 – 45 minut. Po sprawdzeniu - jeśli ciasto jest upieczone
(suchy patyczek) -pozostawiamy je chwilę w piecu, lecz lekko uchylamy drzwiczki ( można podłożyć
trzonek drewnianej łyżki). Wyciągamy ciasto i studzimy je. Tymczasem podgrzewamy konfiturę.
Wystudzone ciasto przekrawamy na 3 krążki – górny cieńszy od 2 pozostałych. Smarujemy dolny
krążek tarninową konfiturą i przyciskamy do niego krążek środkowy. Najcieńszą część odkładamy
na bok. Ubijamy schłodzoną śmietankę dodając pod koniec cukier puder, a jeśli chcemy wzbogacić
smak o ciekawą nutę, dosypujemy lekko
posiekane listki melisy cytrynowej, które
nadadzą potrawie odświeżającego aromatu. Namoczoną żelatynę podgrzewamy
do rozpuszczenia (nie zagotować!) i
ostrożnie wlewamy do śmietany nie
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Klasyka polskiej kuchni
SERNIK MOJEJ MAMY – Z ZIEMNIAKAMI I FRUŻELINĄ
TARNINOWO – ŚLIWKOWĄ
Sernik, to – obok szarlotki – jedno z tych ciast, które na naszych stołach gości od dawna i znane jest
w dziesiątkach odmian. Najbardziej znany jest chyba sernik wiedeński – choć nie pochodzi wcale z
Wiednia i nie jest bynajmniej austriackim smakołykiem. Każda polska dzielnica ma swoje charakterystyczne ciasto serowe o często sięgającym wielu wieków rodowodzie. Tych, którzy lubią ciekawostki kulinarne informujemy, że przysmak z mąki, miodu, sera i jaj wypiekany był dla … zwycięskich
olimpijczyków w starożytnej Grecji! Uchodził tam za wypiek luksusowy. Potem – jak wiele innych
dobrodziejstw – przyjęli go „jak swój” Rzymianie. I poszedł w świat! Sernik, syrnik, serownik, serowiec – to regionalne nazwy tego specjału. Wielkim jego admiratorem był Jan II Sobieski, który arkas
(tak wówczas nazywano w Polsce ten wypiek) wracając spod Wiednia na każdym większym postoju
kazał sobie przyrządzać. Stąd sława i ciasta, i zapewne nazwa. A że w naszym kraju twarogu mieliśmy dostatek – i to doskonałego, wszelkie serniki goszczą w książkach kucharskich – zarówno tych
wydawanych drukiem, jak i tych spisywanych przez pokolenia w domowych kajetach.

SKŁADNIKI CIASTA SEROWEGO:
75 dag zmielonego sera
12,5 dag masła
2 duże lub 3 średnie ziemniaki
2 łyżki mąki pszennej
40 dag cukru (ok. 1,5 szklanki )
5 jajek
1 paczka cukru waniliowego
Garść rodzynek
Skórka otarta z 1 cytryny

SKŁADNIKI FRUŻELINY:
½ szklanki przetartej tarniny
½ szklanki wydrylowanych, pokrojonych
w ósemki śliwek
2 – 3 łyżki cukru
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 szklanka zimnej wody
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UWAGA!
Jest to przepis na małą tortownicę jeżeli chcemy zrobić sernik z całego kilograma, dodajmy 1 jajko,
2 łyżki masła , ½ łyżki mąki oraz jeden średni ziemniak – reszta pozostaje bez zmian
Do sernika nie trzeba dodawać proszku ani sody, jeśli ktoś się boi, że nie wyrośnie, może dodać 1 płaską łyżeczkę (na kilogram sera 1,5) proszku. Zbyt duża ilość mogłaby spowodować, że ser zacznie
„uciekać” z formy
Do zrobienia frużeliny możemy użyć więcej owoców, możemy też zastąpić mąkę ziemniaczaną taką
samą ilością kisielu żurawinowego. Jeżeli owoce są kwaśne należy dodać łyżkę cukru.
Jeżeli używamy mielonego twarogu ziemniaki ścieramy na tarce lub przeciskamy przez praskę a masło także możemy zetrzeć (musi być schłodzone i należy zrobić to szybko), albo miksujemy (blend
ujemy). Ważne jest, żeby ziemniaków w żadnym razie nie blendować, gdyż zrobi się z nich ciągnący
się glut.
Ilość cukru zawarta w przepisie powoduje, że ciasto wychodzi bardzo słodkie. Z powodzeniem można zmniejszyć tę ilość o ½ szklanki.
Frużelinę możemy podawać osobno – na każdy talerzyk obok kawałka sernika. Można dodatkowo
serwować wszystko z bitą śmietaną lub lodami.

WYKONANIE:
Przed przystąpieniem do pieczenia gotujemy ziemniaki w mundurkach do miękkości, studzimy, obieramy ze skórki. Ser, ziemniaki i masło należy przepuścić przez maszynkę. Połączyć, dodać skórkę
otartą z umytej i sparzonej cytryny. Oddzielamy żółtka od białek i ucieramy je do białości z większą
częścią cukru. Białka odkładamy na bok. Do utartych żółtek po łyżce dodajemy mieszaninę serowo –
ziemniaczano – maślaną. Wymieniamy końcówki miksera (ciasto po dodaniu całego sera zrobi się
bardzo gęste). Teraz dodajemy mąkę z proszkiem. Dalej wyrabiamy. Dodajemy obsypaną odrobiną
mąki tarninę i mieszaniny. Odstawiamy wyrobione ciasto i ubijamy pianę z odłożonych białek. Ubitą
pianę utrwalamy resztą cukru. Gdy jest już sztywna i lśniąca delikatnie łączymy z wcześniej wyrobioną masą serową. W odpinanej tortownicy wykładamy papierem spód, a boki smarujemy masłem i
wysypujemy tartą bułką. Wlewamy masę sernikową i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Wypiekamy około godziny w temperaturze 180 stopni. Jeżeli sernik zbyt szybko się zarumieni, zmniejszamy temperaturę do 160 stopni. (być może trzeba będzie wówczas wydłużyć czas pieczenia do 75 minut). Po upieczeniu sernik studzimy, natychmiast usuwając boczną obręcz formy (należy okroić nożem jeżeli ciasto przywarło). Przy zsuwaniu sernika z podstawy tortownicy należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do złamania czy odkształcenia świeżego ciasta. Kiedy sernik
stygnie tężejąc, przygotowujemy frużelinę. Mąkę (lub kisiel) rozprowadzamy odrobiną zimnej wody
(1/8 szklanki ). Tarninę i śliwki wsypujemy do rondelka, posypujemy cukrem. Na małym ogniu dusimy, aż owoce puszczą sok, a cukier się rozpuści. Przesmażamy chwil, jeśli soku jest zbyt mało, albo
odparował uzupełniamy wodą. Kiedy owoce są miękkie dolewamy mąkę rozprowadzoną w zimnej
wodzie i razem gotujemy około minuty. Gorącą jeszcze frużeliny pokrywamy wierzch sernika, czekamy do zupełnego wystygnięcia.
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Z kuchni światowych
SERNIK Z DYNIĄ NA SPODZIE Z BROWNIE DEKOROWANY TARNINĄ
Ten przepis narodził się z pomieszania kulinarnych tradycji. Powstało niezwykłe ciasto o niepowtarzalnych walorach smakowych. Jest to wypiek wymagający sporo pracy i dość kosztowny. Jednak
przy uroczystych okazjach stanie się wyjątkową ozdobą stołu świadczącą o zdolnościach kulinarnych
każdej gospodyni. Warto więc od święta zdecydować się na jego przygotowanie. Do wykonania sernika użyliśmy dyni Hokkaido , ale można użyć jakiejkolwiek innej.

SKŁADNIKI NA SPÓD BROWNIE:

NA POLEWĘ

20 dag masła

20 dag (2 tabliczki) białej czekolady

20 dag (2 tabliczki) gorzkiej czekolady (co najmniej 70%)

5 dag serka (Philadelphia, mascarpone)

23 dag (1 szklanka) drobnego cukru

40 ml (4 łyżki) śmietanki kremówki lub likieru kokosowego

13,5 dag (3/4 szklanki) mąki pszennej

1/3 szklanki przemrożonej tarniny

3 jajka
1 cukier waniliowy lub łyżeczka ekstraktu
Szczypta soli
½ szklanki posiekanych orzechów włoskich
(niekoniecznie)
SKŁADNIKI MASY SEROWEJ
100dag (1kg) twarogu sernikowego (mielonego
dwukrotnie)
30 – 40 dag dyni upieczonej w piekarniku
35 dag (1,5 szklanki) cukru
5 jajek
3 dag (3 łyżki) mąki ziemniaczanej
80 ml śmietanki kremówki
1 cukier waniliowy lub łyżeczka ekstraktu
1,5 łyżeczki cynamonu
1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej
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UWAGA:
Jeżeli do masy serowej dodamy przypraw jak w przepisie, otrzymamy wypiek o zdecydowanym korzennym aromacie, wzmocnionym jeszcze przez wanilię. By otrzymać ciasto o łagodnym smaku i
zapachu należy zamiast cynamonu i gałki dodać odrobinę skórki cytrynowej, lub pozostać przy samej wanilii.
Tarnina w polewie złagodzi nieco słodycz, ale i tak wypiek jest bardzo słodki. Możemy pominąć polewę i wierzch sernika posypać surową tarniną przed włożeniem do pieca.
Dynię możemy rozprażyć (pokrojoną lub startą) w rondlu z dodatkiem części cukru i następnie
zblendować.

WYKONANIE CIASTA:
W rondelku roztapiać pokrojone masło na małym ogniu. Gdy będzie częściowo płynne dodać połamaną czekoladę i dalej roztapiać mieszając, by się nie przypaliła, ani nie powstały grudki. Odstawić.
Ubić jajka z cukrem i wanilią, połączyć z płynną masą czekoladowo – maślaną. Wsypać mąkę z solą i zmiksować na gładko. Ewentualnie dodać orzechy. Cisto wlać do dużej (26 cm średnicy) tortownicy, której dno zostało wyłożone papierem. Piec w piekarniku nagrzanym do 160 stopni (bez termoobiegu) około 25 minut. W tym czasie przygotować masę serową. Zmieszać ser, cukier i przyprawy.
Ucierać wbijając po 1 jajku do otrzymania jednolitej masy. Dodać dyniowe puree. Na końcu wmieszać śmietankę. Wylać na upieczony spód Brownie, piec w 175 stopniach około 15 minut. zmniejszyć temperaturę do 120 stopni i dopiekać przez około 1,5 godziny (sprawdzić patyczkiem czy masa
się dobrze ścięła). Studzić najpierw przy otwartych drzwiczkach, kiedy temperatura opadnie, wyjąć
i ostudzić.

PRZYGOTOWANIE POLEWY:
W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę, dodać likier lub śmietankę, zagęścić serkiem. Wyłożyć na wystudzony sernik, udekorować tarniną. Włożyć do lodówki (bez formy, bo nabierze nieprzyjemnego
posmaku). Sernik będzie tężał przez kilka godzin. Przed podaniem należy wyciągnąć cisto z lodówki,
gdyż Brownie jest smaczniejsze i bardziej pulchne w temperaturze pokojowej.
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Co nam urośnie na drożdżach
CIASTO DROŻDŻOWE Z TARNINĄ I JABŁKAMI.
Śląski kołocz jaki jest, każdy wie. Tradycja wypiekania nieco mniej bogatych niż odświętne kołacze ciast drożdżowych – często z sezonowymi
owocami jest bardzo długa i mocno zakorzeniona. Dlatego i takiego wypieku nie mogło zabraknąć wśród naszych przepisów.

SKŁADNIKI
ZACZYN

CIASTO

2 łyżki mąki

10 dag cukru

1 łyżka cukru

2 jajka

100ml mleka

250 ml mleka

5 dag drożdży

5 dag masła

NADZIENIE

KRUSZONKA

1,5 szklanki tarninowej konfitury lub 1 szklanka wydrylowanej
tarniny z zalewy winnej

30 dag mąki

4 – jabłek

20 dag masła

50dag mąki

20 dag cukru

3 – 4 łyżki cukru trzcinowego

WYKONANIE:
Nastawić zaczyn: drożdże rozetrzeć z cukrem, dodać letnie mleko. Kiedy zacznie dobrze pracować
przesiać mąkę, połączyć z cukrem, zrobić kopczyk z dołkiem na górze. Do dołeczka wlać zaczyn,
wbić jajka. Zarabiać dodając letnie mleko. Rozpuścić masło i wgnieść ciepłe do reszty składników.
Wyrabiać, póki nie zacznie „odchodzić” od ręki. Pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Gdy
ciasto garuje obrać i pokroić na małe kawałki jabłka, przesypać cukrem i przesmażyć . Jeśli używamy tarniny z zalewy, można ją dodać w tym momencie. Jeśli jabłka są bardzo soczyste, dodać łyżkę
lub dwie mąki ziemniaczanej rozprowadzonej w odrobinie zimnej wody. Zagotować, zostawić do
przestudzenia. Zrobić kruszonkę, łącząc wszystkie składniki (masło powinno być zimne, pokrojone w
małe kawałeczki) Zagnieść w kulę lub wałek, zawinąć w folię włożyć do lodówki. Kiedy ciasto podwoi
swoją objętość, przerobić raz jeszcze i omączonymi rękami rozciągnąć na natłuszczonej blaszce. Jeśli używamy tarninowej konfitury lekko ją podgrzać i wyłożyć na ciasto. Masę jabłeczną (lub jabłeczno – tarninową )pokryć ciasto. Wyjąć z lodówki ciasto na kruszonkę, poskubać na mniejsze
lub większe drobiny i pokryć całość. Wstawić do piekarnika . Piec w 180 stopniach około 50 minut
nie otwierając piekarnika. Kiedy wierzch i brzegi ładnie się zarumienią wypiek jest gotowy. Wyjąć z
pieca. Gdy nieco ostygnie, ostrożnie zsunąć na przygotowaną deskę lub lnianą ściereczkę. Ciasto nie
powinno zbyt długo pozostawać na blaszce.
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Na śniadanie lub podwieczorek
BRIOSZKI PANI LUCYNY Z KONFITURĄ
PIGWOWO - TARNINOWĄ
Jeśli mamy nieco czasu możemy naszym domownikom przygotować w wolny dzień samodzielnie
zrobione pyszne bułeczki. Zainspirowaliśmy się przepisem ze słynnej książki kucharskiej Lucyny
Ćwierciakiewiczowej. Nasze broszki upiekliśmy na słodko. Lecz przepis jest uniwersalny – możemy
je przygotować z pasztetem, ostrym serem czy innym wytrawnym nadzieniem, lub pozostawić bez
żadnego „wkładu”. I tak będą doskonałe.

DO NADZIENIA
SKŁADNIKI

Konfitura pigwowa zmieszana z tarniną w proporcji 1: 2

NA ROZCZYN

DO POSMAROWANIA

10 dag mąki pszennej

Jajko rozbite z odrobiną mleka lub słodzone mleko

3 dag świeżych drożdży

NA CIASTO

1/2 szklanki ciepłego
mleka
1 łyżeczka cukru

40 dag mąki pszennej
6 jajek
20 dag masła
1 łyżka cukru

WYKONANIE
Z podanych składników: mąki, drożdży, podgrzanego mleka i odrobiny cukru zrobić rozczyn. Połączyć pozostałą mąkę ( z receptury na ciasto) z jajami i łyżką cukru. Gdy drożdże zaczną pracować
delikatnie rozrobić ciasto z rozczynem, dodać roztopione, letnie masło. Wyrabiać ostrożnie, aż będzie zwarte i nie będzie się kleić do rąk. Odstawić w wysypanej mąką misce, przykryć, trzymać w
cieple, aż podwoi objętość. Wyrobić ponownie mocno, podzielić na małe kulki. Na tym etapie można
broszki nadziać konfiturą, dokładnie zalepić. Posmarować jajkiem lub słodzonym mlekiem.
Kulki ciasta (z nadzieniem lub bez) ułożyć na blaszce wyłożonej papierem lub w formie do mufinek ,
ponownie przykryć ściereczką, by jeszcze podrosły, wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 7 -8
minut w temperaturze 180 stopni. Podnieść temperaturę do 200 stopni. Włączyć funkcję góra – dół.
Gdy się pięknie zrumienią, a wbity patyczek jest suchy – są gotowe. Powinny się piec 15 – 20 minut.
Jeśli piekliśmy bułeczki bez nadzienia, lekko przestudzone nadkrawać do połowy i przekładać konfiturą lub jakimkolwiek innym nadzieniem. Brioszki wystudzone, bez nadzienia można zamrozić w
pojemnikach lub woreczkach. W razie potrzeby wyciągnąć z zamrażarki i powoli rozmrozić – będą
jak świeżo upieczone. Można także przygotować bułeczki i zamrozić surowe. Wówczas potrzebują
czasu, aby się rozmrozić i ponownie podrosnąć.
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Symbol dostatku
PĄCZKI WYTRAWNE
O kimś, po kim widać, że żyje bez trosk , mówimy że wygląda
lub żyje „jak pączek w maśle”. Pączki lubią wszyscy. Niewielu
wie, że w kuchni staropolskiej były one przysmakiem przede
wszystkim karnawałowym, a ściślej – zapustnym. Stąd tradycja
jadania pączków w Tłusty Czwartek (ostatni czwartek przed
Środą Popielcową). Ale do XVI wieku wypiek ten był nadziewany… słoniną lub boczkiem. W trakcie warsztatów postanowiliśmy nawiązać do tej tradycji.

CIASTO NA PĄCZKI

FARSZ:

ZACZYN:

40 dag wątróbek drobiowych

½ szklanki (125 ml) letniego mleka

1 duża cebula

2 łyżki mąki

1 – 2 winne jabłka

5 dag drożdży

½ łyżeczki majeranku

1 łyżka cukru

Szczypta tartej gałki muszkatołowej, opcjonalnie inne zioła np. szałwia, tymianek, rozmaryn

CIASTO

½ szklanki wydrylowanej tarniny z zalewy słodko – kwaśnej (lub tarninowego przecieru)

50 dag mąki

Sól, biały pieprz

4 - 5 żółtek

Łyżka oleju 2 łyżki masła do podsmażenia farszu

½ szklanki (125 ml) mleka
5 dag masła

DO SMAŻENIA PĄCZKÓW

¼ łyżeczki soli
Mały kieliszek (30 – 40 ml) spirytusu lub octu

Olej lub niesolony czysty smalec (ok. 1,5 l)

WYKONANIE:
Z podanych składników (mąka, drożdże, cukier, mleko) robimy zaczyn i umieszczamy go w ciepłym
miejscu. Po około 15 minutach powinien być gotowy. Ucieramy żółtka z rozpuszczonym masłem, dodajemy letnie mleko, zaczyn i mąkę. Wszystko zagniatamy , dodając spirytus lub ocet. Porządnie
wyrabiamy, najlepiej ręcznie. Gotowe, elastyczne, dające się zlepić w kulę ciasto nakrywamy ściereczką i pozwalamy mu rosnąć w cieple. W tym czasie przygotowujemy nadzienie. Dusimy wątróbkę
z cebulką, jabłkami i tarniną . dodajemy zioła według upodobania. Wszystko razem blendujemy.
Przyprawiamy solą i białym pieprzem. Do farszu – jeśli jest zbyt ścisły - można dodać łyżeczkę masła lub kieliszek aromatycznego alkoholu (koniak, winiak, wódka aromatyzowana). Gdy ciasto wyrośnie (podwoi objętość) odrywamy część i wałkujemy - lub lepiej rozciągamy - na grubość ok. 1 cm,
szklanką lub ringiem wykrawamy koła, na co drugie nakładamy farsz i zlepiamy. Pozostałe ścinki
ponownie zagniatamy i wałkujemy aż do wyczerpania ciasta. Gotowe pączki kładziemy na ściereczce, przykrywamy drugą . Powinny jeszcze nieco podrosnąć. Rozgrzewamy olej do temperatury 175
stopni. Jeśli nie mamy termometru sprawdzamy wrzucając kawałek cista – jeśli wypłynie i zacznie
się rumienić – można smażyć. Do tłuszczu partiami wrzucamy pączki wyrośniętą stroną na dół. Po
zrumienieniu 1 strony przewracamy (najlepiej użyć d patyczka do szaszłyków). Gotowe umieszczamy na papierowym ręczniku, by odsączyć nadmiar tłuszczu.
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Kiszona kapusta – sama idzie w usta!
ŚLIMACZKI – KAPUŚNIACZKI
Pierogi z kapustą i grzybami, kulebiaki, krokieciki, paszteciki… Lubimy kapustę, cenimy jej walory
smakowe i zdrowotne. Również w naszej książce wypieków nie mogło zabraknąć ciekawego przepisu z kapustą w roli głównej. A kiszona kapusta z tarniną komponuje się wybornie.

CIASTO:
50 dag mąki
250 ml ( 1 szklanka) mleka

NADZIENIE:

2 dag drożdży

50 dag kiszonej kapusty

2 małe jajka (lub duże 1 jajko 1 żółtko)

30 dag pieczarek lub innych grzybów (podgrzybki, borowiki)

5 dag stopionego masła
1,5 łyżeczki cukru
1 – 1,5 łyżeczki soli

2 średnie cebule
4 liście laurowe
4 ziarna ziela angielskiego
1 łyżka majeranku,
½ łyżki tymianku lub kminku (mielonego)
Sól i pieprz

DO POSMAROWANIA:
1 jajko

DO POSYPANIA:
Kminek (cały), czarnuszka, sezam lub mak

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
Zrobić rozczyn z ciepłego (ale nie gorącego) mleka, cukru, drożdży i 2 łyżek mąki . Gdy wyrośnie
wymieszać pozostałą mąkę z solą, wlać roztrzepane jajka i rozczyn, zarobić ciasto. Dodać roztopione
letnie masło i wyrabiać na elastyczne ciasto. Nakryć miskę z ciastem, trzymać w cieple, by podrosło.
W tym czasie zrobić farsz. Kapustę nieco odcisnąć (jeśli zbyt kwaśna przepłukać, ale lepiej tego
uniknąć, żeby nie tracić cennych składników). Poszatkować. Drobno posiekane cebule zeszklić na
oleju. Pieczarki zetrzeć na tarce jarzynowej, dodać do cebuli, przesmażyć. Dodać kapustę, wszystkie
przyprawy i dusić , aż nieco zmięknie. (Kapustę można wcześniej podgotować lub poddusić osobno –
z ziołami i odrobiną wody). Gdy składniki będą mieć odpowiedni stopień miękkości przez chwilę odparować na silnym ogniu, stale mieszając (uważać, by się nie przypaliła). Usunąć listki laurowe i ziele angielskie. Wyrośnięte ciasto podzielić na 2 lub 3 części . Każdą rozwałkować na prostokąt grubości około 1 cm. Nałożyć farsz na ciasto wzdłuż 1 boku tak, aby pokryć około ½ powierzchni prostokąta. Zwinąć w rulon. Dobrze zlepić wolną od nadzienia krawędź, ułożyć wałek zlepioną powierzchnią do dołu. Posmarować rozmąconym jajkiem, posypać ziarenkami. Wałki ciasta pokroić ostrym
nożem na części po około 4 cm szerokie. Układać na wyłożonej papierem blaszce zachowując odstępy (ślimaczki jeszcze trochę podrosną). Odczekać około 10 minut. Rozgrzać piekarnik do 190 stopni,
piec do zrumienienia (około 18 – 20 minut).
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Niezły pasztet!
PASZTET LUKSUSOWY Z TARNINĄ
Wypiekanie pasztetów było w dawnych czasach tak ważne, że na dworach zatrudniano specjalnie
wyszkolonych pasztetników. Dziś domowe pasztety gospodynie wyrabiają zazwyczaj w czasie około
świątecznym. Na wykonanie własnoręcznie przygotowanego pasztetu zdecydowali się także uczestnicy naszych warsztatów. Z czystym sercem możemy polecić go wszystkim. Mimo, że jego sporządzenie
trochę trwa, efekt jest doskonały. A masę pasztetową możemy wykorzystać w różny sposób – o czym
w dalszej części naszej „Księgi wypieków”

SKŁADNIKI PASZTETU:
50 dag wieprzowego podgardla lub surowego boczku
50 dag łopatki wieprzowej
50 dag wołowiny (pręga lub łata)
50 dag wątróbki (wieprzowej, ale lepiej cielęcej lub drobiowej)
1szklanka tarniny z zalewy winnej
2 cebule
5 jajek
2 czerstwe bułeczki
1 szklanka mleka (albo rosołu lub wody)
10 dag smalcu (lub masła pół na pół z olejem)
Włoszczyzna : 2 marchewki, 1-2 pietruszki, kawałek korzenia selera
Przyprawy ziołowe: 3- 4 listki laurowe, po 6 ziaren ziela
angielskiego i pieprzu ziarnistego – do wywaru; łyżka majeranku, pół łyżeczki pieprzu ziołowego, ¼ - ½ łyżeczki gałki
muszkatołowej, sól i czarny mielony pieprz do smaku – do
masy pasztetowej
Bułka tarta do wysypania formy

UWAGA:
Pasztet możemy wzbogacić grzybami (10 dag suszonych borowików lub podgrzybków). Wówczas
możemy dodać ziarna jałowca (najlepiej utłuc w moździerzu). Otrzymamy pasztet o
„leśnym” („myśliwskim”) charakterze. Grzyby moczymy w ciepłej wodzie, później kroimy i podsmażamy razem z cebulką.
Część wieprzowiny możemy zastąpić mięsem drobiowym.
Do wypiekania pasztetu możemy użyć formy keksowej, ale godne polecenia są niewielkie foremki z
folii metalowej. Otrzymamy mniejsze porcje pasztetu (łatwiej zagospodarować). Nie trzeba wówczas
używać bułki tartej do wysypywania formy.
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Mięsa kolejno, małymi porcjami obsmażamy na większej części smalcu i podsmażone przekładamy
do większego garnka. Najpierw obsmażamy boczek, by wytopić z niego nieco tłuszczu , potem wołowinę, dusimy razem, po pół godzinie dodajemy łopatkę, na koniec ewentualnie mięso drobiowe.
Wkładamy obrane i pokrojone na mniejsze kawałki jarzyny, i przyprawy (nie solimy). Jeśli soków z
mięsa i jarzyn jest mało, dolewamy wody tak, aby cały wkład był ledwo przykryty. Całość na małym ogniu gotujemy do momentu, aż mięso będzie całkiem miękkie (około 1,5 godziny do nawet 2).
Namaczamy bułki w mleku ( można także w rosole lub wodzie). Teraz dokładamy oczyszczoną wątróbkę i zaparzamy jeszcze przez około 15 minut. W tym czasie obieramy i siekamy cebule, złocimy
na reszcie smalcu. Odstawiamy, by nieco przestygła. Wyjmujemy z wywaru mięso, schładzamy je.
Przecedzamy wywar. (Wygotowane warzywa możemy także dodać do pasztetu – wzbogacą jego
smak i rozluźnią konsystencję.) Mięso z wątróbką (warzywami), odciśniętą bułką, cebulką
(ewentualnie grzybami) przepuszczamy przez maszynkę z sitkiem pasztetowym (lub mielimy 2-3
razy). Do masy dodajemy tarninę oraz żółtka i mocno wyrabiamy tak, aby napowietrzyć pasztet. Jeśli masa jest zbyt ścisła dolewamy po trochę wywaru. Doprawiamy wszystko solą i pieprzem, majerankiem, gałką, pieprzem ziołowym. Dokładnie mieszamy. Ubijamy na sztywno białka i delikatnie
łączymy wszystko. Masa powinna być jednolita i niezbyt zwarta. Napełniamy foremki, wyrównujemy wierzch i polewamy go 2 – 3 łyżkami rosołu. (Powinno wyjść 3 formy keksowe lub 6 małych foremek pasztetowych. My upiekliśmy tylko 5, a resztę masy wykorzystaliśmy w przepisie, który poniżej.) Wypiekamy w 160 stopniach – małe foremki około 75, duże 90 minut. O tym, że pasztet jest już
gotowy świadczy ładnie przyrumieniony wierzch, całkowicie wchłonięty rosół i …suchy patyczek.
Pasztet przepyszny jest z sosem typu cumberland.

NA SOS:
1 pomarańcza – skórka i sok
4 łyżki tartego chrzanu (można mniej )
8 łyżek konfitury tarninowej
4 łyżki dżemu z czarnych lub czerwonych porzeczek
100 ml czerwonego wina
1 łyżka musztardy (najlepiej miodowej lub dijon)
1 łyżeczka soku z cytryny
Sól do smaku

W rondlu podgrzać obie konfitury, dodać sok i skórkę z pomarańczy, musztardę, drobno utarty
chrzan. Jeśli używamy świeżego, dodajemy sok z cytryny, jeśli ze słoika, nie trzeba, bo taki chrzan
jest zakwaszony. Wlewamy wino. Gotujemy przez chwilę, odrobinę solimy (ostrożnie, bo straci
smak!). Podajemy na zimno w sosjerce lub razem z plastrem pasztetu na talerzyku. Sos można
przechowywać w lodówce, szczelnie zamkniętym słoiczku około tygodnia.
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A może paszteciki?
PASZTECIKOWE DROBIAŻDŻKI
Część masy pasztetowej z poprzedniego przepisu wykorzystaliśmy do upieczenia maleńkich „na jeden kęs” pysznych pasztecików na francuskim cieście. Można je także zrobić na kruchym, ale nam
lepiej smakowały właśnie francuskie. Ciasta francuskie, dobrze listkujące są dość trudne do wykonania, wymagają sporo czasu, wysiłku i dyscypliny. Z całym spokojem możemy polecić doskonałe ciasta francuskie mrożone, lub pokrewne im filo.

SKŁADNIKI :
2 opakowania mrożonego ciasta francuskiego
50 dag masy pasztetowej (patrz: „Przepis na
pasztet luksusowy z tarniną”)
2 jajka
Około 30 owoców tarniny z zalewy winnej

WYKONANIE:
Rozwijać po 1 arkuszu ciasta. Każdy arkusz kroić w kwadraty (o boku nie mniejszym niż 5, nie
większym niż 10 cm). Na środku kłaść łyżeczką farsz, zwijać rogi „w kopertę tak, aby się skleiły na
środku. Na sklejenie wcisnąć owoc tarniny. Wierzchy posmarować rozmąconym jajkiem. Partiami
wkładać do piekarnika na blaszkę wyłożoną papierem. Piec w temperaturze 190 – 200 stopni około
12 – 15 minut – do uzyskania złotego koloru. Podawać gorące lub zimne – do bulionów, czystych zup
lub jako drobną przekąskę.
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A może inaczej
SMAKOWITE SAKIEWKI
Z gotowego ciasta francuskiego można przygotować różnorodne smakowitości – małe kulinarne cudeńka. Oto propozycja – prosta, łatwa i szybka w wykonaniu.

SKŁADNIKI:
2 opakowania ciasta francuskiego mrożonego
1 podwójna pierś z kurczaka (duża)
2 paczki mozzarelli – mini
1 słoiczek suszonych pomidorów w oliwie,
1 łyżeczka masła
6 – 8 małych pieczarek (opcjonalnie)
3 łyżki (lub więcej )przecieru tarninowego
1 duże jajko,
2-3 łyżki mleka
Sól, pieprz, słodka i wędzona papryka, jeśli ktoś lubi
„na ostro”- odrobina chilli

Kurczaka kroimy w niewielką kostkę, podsmażamy na maśle z oliwą odlaną z pomidorów. Doprawiamy ostrożnie (oliwa zawiera przyprawy). Gdy straci surowość dodajemy pokrojone pieczarki,
tarninę, odparowujemy całkowicie. (Należy mieszać, by się nie przypaliło!). Odsączamy z zalewy mozzarellę, z pozostałej oliwy pomidorki, które kroimy na mniejsze kawałki. Każdy arkusz ciasta kroimy na spore kwadraty (około 10x10 cm). Na środki kwadratów kładziemy łyżkę mięso z dodatkami,
dodajemy kawałek pomidora, na wierzch kuleczkę mozzarelli. Zbieramy boki ciasta tak, by powstały zgrabne sakiewki. W miejscu łączenia skręcamy ciasto. Jajko rozmącone z mlekiem nakładamy
pędzlem na sakiewki. Pieczemy na blaszce wyłożonej papierem w temperaturze 200 stopni około 15 –
20 minut aż nabiorą złocistej barwy.
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Wykwintnie, ale prosto
ŁOSOŚ NIEBANALNY
Za jedno z najbardziej wykwintnych dań uchodzi polędwica Wellington – szlachetne mięso zapiekane w cieście francuskim. My wybraliśmy do zrobienia i zaproponowania danie równie wykwintne,
choć o wiele prostsze (i tańsze!): łosoś zapiekany w cieście francuskim. Naprawdę doskonały – a przy
tym łatwy do wykonania.

SKŁADNKI POTRAWY:
1 opakowanie mrożonego ciasta francuskiego
40 dag fileta z łososia (świeży, niemrożony)
20 dag mrożonego szpinaku (lub 30 świeżego )
2 – 3 łyżki dobrze przetartej tarniny
10 dag sera typu feta
1 łyżka masła,
1 – 2 łyżki śmietanki
1-2 ząbki czosnku
1 jajko
Sól, pieprz, gałka muszkatołowa do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mrożony szpinak rozmrozić i odcisnąć, świeży pozbawić ogonków i porwać (posiekać ) na małe kawałki. Roztopić masło na patelni, dodać szpinak i roztarty z solą czosnek. Dusić do odparowania wody, dodać tarninę, zaciągnąć śmietanką. Doprawić pieprzem i gałką (ewentualnie odrobiną soli jeśli
trzeba), zdjąć z ognia i ostudzić. Przygotować blaszkę – wyłożyć papierem do pieczenia, położyć na
niej połówkę arkusza ciasta. Umytego i i osuszonego papierowym ręcznikiem łososia umiarkowanie
posolić i posypać pieprzem z jednej strony. Ułożyć na cieście przyprawioną stroną na dół. Na
wierzch ryby wyłożyć szpinak z tarniną, posypać pokruszonym serem , nałożyć drugą połowę ciasta.
Skleić arkusze blisko boków łososia, obciąć nadmiar ciasta i udekorować nimi wierzch potrawy. Górę ponacinać lub ponakłuwać, aby para mogła się wydostać. Posmarować rozkłóconym jajkiem. Piec
w piekarniku nagrzanym do 200 stopni około 30 – 40 minut na złoty kolor. Pyszny z sosem jogurtowo – koperkowym lub tzatziki.

UWAGA!

Tarninę możemy dodać jako osobną warstwę pod lub na serze.
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Tarta grzechu warta
BROKUŁY Z PIECZARKAMI I TARNIĄ NA KRUCHYM CIEŚCIE
SKŁADNIKI CIASTA:
30 dag (2 niepełne szklanki) mąki pszennej
15 dag zimnego masła
3 – 4 łyżki zimnej wody
½ łyżeczki soli
½ łyżeczki proszku do pieczenia

NA FARSZ:
1 mały brokuł
20 dag pieczarek
1 ząbek czosnku
1 łyżka masła
15 dag sera topionego
2 jajka
½ szklanki (130 ml) śmietanki kremówki
½ szklanki przetartej tarniny
Cukier, sól, pieprz, gałka muszkatołowa

WYKONANIE:
Przesianą mąkę z proszkiem posiekać z masłem, dodać sól, wodę (śmietanę) i szybko zagnieść ciasto.
Uformować wałek, zawinąć w folię i schłodzić (około 30 minut) w lodówce. Brokuł podzielić na różyczki, krótko (około 4 minuty) obgotować w wodzie z dodatkiem soli i cukru. Garnek pozostawić
odkryty, aby brokuł zachował ładny kolor. Odcedzić, pozostawić na sicie, by dobrze odciekł. Pokroić
pieczarki i przesmażyć na maśle z posiekanym lub przeciśniętym przez praskę czosnkiem i odrobiną
soli. Dodać tarninę. Całkowicie odparować . Wystudzić. Zimnym ciastem wylepić formę do tarty
(lub tortownicę wysmarowaną tłuszczem albo wyłożoną papierem), boki i spód ponakłuwać i wykonać tzw „ślepe pieczenie” przez około 15 minut w temperaturze 180 stopni. (Ciasto powinno się lekko
zaróżowić. ) Na tartę wyłożyć grzyby z tarniną, na tym poukładać różyczki brokułu. Ser wymieszać
z podgrzaną śmietanką i jajami. Dobrze roztrzepać. Zalać sosem serowym zawartość formy. Zapiekać w temperaturze 180 stopni około 30 minut. Tarta smakuje najlepiej na ciepło.
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Pasztet? Tak – ale jak?
PASZTET Z CIECIERZYCY Z DODATKIEM POMIDORÓW
Ta potrawa jest doskonałą propozycją dla niejedzących mięsa i nie tylko. Jedzenie roślin strączkowych jest dla naszego organizmu bardzo korzystne, a ciecierzyca (cieciorka, groch włoski) zawiera –
prócz białka – wiele cennych witamin i minerałów.

SKŁADNIKI:
40dag (2 szklanki) suchej ciecierzycy
(lub 3 puszki)
1 duże lub 2 małe jajka
1 por (biała część)
Mały słoiczek suszonych pomidorów w
oliwie
1 łyżka masła (lub oliwy)
1 łyżka mąki jaglanej lub bułki tartej
1/2łyżeczki mielonej papryki ostrej
½ łyżeczki ziołowego pieprzu
1 łyżeczka dowolnych ziół (bazylia, oregano, tymianek)
¾ szklanki tarniny z zalewy słodko –
kwaśnej lub winnej
Sól, świeżo mielony pieprz czarny

UWAGA!

Weganom polecamy ciecierzycę z puszki i wykorzystanie zalewy zamiast jajka . ten
płyn doskonale daje się ubić mikserem. Takich właściwości nie ma woda po soczewicy gotowanej w
domu.

WYKONANIE:
Suchą cieciorkę zalewamy trzykrotną objętością wody. Odstawiamy na 12 godzin (najlepiej na noc).
Po tym czasie napęczniałe ziarna odcedzamy, przelewamy na sicie zimną wodą, zalewamy wrzątkiem sporo (5-7 cm) ponad ziarnami i gotujemy. Nie solimy! Na początku zbieramy wytwarzającą
się pianę (gotujemy w otwartym garnku), po pół godzinie przykrywamy garnek i gotujemy jeszcze
około 40 minut. Teraz możemy posolić trochę, sprawdzić czy jest dostatecznie miękka i odcedzić. Zostawiamy do przestygnięcia. Podsmażamy na maśle (oliwie) pokrojony por. Siekamy pomidory wyjęte z zalewy, Ciecierzycę razem z porem blend ujemy, dodajemy jajka , przyprawy, mąkę lub bułkę
tartą, całość dalej blend ujemy lub miksujemy. Do masy dodajemy nieco oliwy z pomidorów, aby
otrzymać konsystencję niezbyt zwartą. Na koniec mieszamy z pomidorami (można jak ktoś lnie lubi
kawałków zblendować je razem), wsypujemy tarninę . Przekładamy do foremki pasztetowej
(wychodzą 2 małe) lub keksówki wyłożonej papierem. Wierzch smarujemy oliwą. Zapiekamy w 190
stopniach do otrzymania brązowej skórki przez około 35 – 40 minut. Podajemy dobrze schłodzony.
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Rybka lubi szpinak
ZROLOWANY ŁOSOŚ
Zazwyczaj ryby w naszym menu podajemy w sposób mało ciekawy. A już na wykorzystanie ryb wędzonych niewiele mamy pomysłów. Dlatego tutaj proponujemy skomponowany przez nas przepis na
świetną zakąskę rybno – warzywną.

SKŁADNIKI CIASTA:
1 opakowanie (45 dag) mrożonego szpinaku
4 jajka
2 dag (2 łyżki) mąki tortowej
1 -2 ząbki czosnku
Sól, pieprz i gałka muszkatołowa do smaku

NA NADZIENIE:
20 dag wędzonego łososia
20 dag serka śmietankowego (np. Philadelphia)
2 łyżki tartego chrzanu
20 dag przecieru tarninowego, przesmażonego z odrobiną cukru i soku z cytryny (lub
octu winnego)
Sól , biały pieprz
Rozmrożony szpinak mocno odciskamy z wody. Oddzielamy żółtka od białek – białka odkładamy, a
żółtka dobrze roztrzepujemy. Do ubijanych mikserem żółtek powoli dosypujemy mąkę i dalej ucieramy na dużych obrotach. Roztarty (lub przepuszczony przez praskę ) czosnek, szpinak i przyprawy
ucieramy z jajkami i mąką aż powstanie jednolita masa (niezbyt długo). Ubijamy na sztywno białka
ze szczyptą soli. Łączymy delikatnie z resztą ciasta. Blaszkę piekarnikową wykładamy papierem, wylewamy ciasto, wyrównujemy. Pieczemy w 200 stopniach około 8 – 10 minut. Po upieczeniu odstawiamy do przestudzenia. W tym czasie przygotowujemy nadzienie. Tarninowy przecier przesmażamy
dodając trochę cukru . Powinna być niezbyt słodka – tyle by złagodzić jej właściwy ostry smak. Lekko zakwaszamy sokiem z cytryny lub octem winnym. Żaden ze smaków słodko – kwaśnych nie powinien dominować. Studzimy przecier. Do serka dodajemy chrzan (ewentualnie przyprawiamy białym
pieprzem, kilkoma kroplami cytryny czy solą -pamiętając, że ryba będzie słonawa). Na stół rozkładamy folię spożywczą (lub czystą wygotowaną bawełnianą ściereczkę), ostrożnie zsuwamy na nią
blat ciasta. Placek smarujemy najpierw serkiem, później tarniną, na koniec układamy plastry łososia. Pomagając sobie folią (ściereczką) zwijamy wszystko tworząc rulon. Owijamy w folię i umieszczamy w lodówce. Dobrze jest zostawić roladę w spokoju na co najmniej 2 godziny (można dłużej).
Do podania kroimy na plasterki. Podajemy z cząstkami cytryny lub z dodatkiem sosu ( koperkowego, czosnkowego).
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NA ZAKOŃCZENE

Książka wypieków „Słodko czy wytrawnie?”, której przepisy opracowaliśmy jest dedykowana
wszystkim zainteresowanym wzbogaceniem domowych „Skarbczyków” ze sprawdzonymi przepisami. Mogą z nich korzystać zarówno wytrawne, doświadczone gospodynie, jak i panie lub panowie,
którzy swoją przygodę kulinarną dopiero rozpoczynają. Mając na uwadze szczególnie tych drugich
staraliśmy się przepisy opatrywać pomocnymi uwagami, a ilość składników podawać zarówno w jednostkach miar i wag (dekagramy) jak i w przeliczeniu na szklanki i łyżki. (Przypominamy: ilekroć w
przepisie jest mowa o „szklance” mamy na myśli naczynie o pojemności 250 ml czyli ¼ litra.)
Mamy nadzieję, że zgromadzone tu receptury zachęcą Państwa do ich wykorzystania. Nie obrazimy
się, jeżeli zechcą Państwo je „złamać”, po swojemu przetworzyć. Ba, zachęcamy wręcz do tego! W
przepisach wykorzystaliśmy tarninę w postaci przecieru (przemrożoną), konfitury przesmażonej z
cukrem, owoców odsączonych z zalewy – słodko – kwaśnej (cukier i ocet winny) lub winnej (białe
półsłodkie wino). Część – jako, że w bieżącym roku zbiory nie były najlepsze – to tarnina suszona .
taką należało najpierw namoczyć (co najmniej 2 – 3 dni), później zaś postępować tak jak ze świeżą
(mrozić, przecierać, smażyć gotować itd.).
Wszystkim korzystającym z naszych doświadczeń dziękujemy i życzymy udanych wypieków! Niech
Wam wyjdzie niezłe ciacho!

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie FLOS
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowie Opolskim.
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