kulinarne inspiracje z 5 blogów

poleca

DANIA MIĘSNE

Kujawski poleca dania mięsne
Nadaj daniom mięsnym wyjątkowego charakteru, dzięki niepowtarzalnemu połączeniu
oleju rzepakowego i aromatycznych ziół.
Przedstawiamy Ci 50 pomysłów na dania z drobiu, wieprzowiny, wołowiny i innych
mięs, wzbogaconych dodatkiem oleju Kujawski z ziołami. Znajdziesz wśród nich
apetyczne przystawki, dania obiadowe, potrawy z grilla oraz wędliny i pasztety.
Z pewnością wybierzesz spośród nich zarówno coś na wyjątkowe okazje,
jak i codzienne, domowe obiady.
Autorki przepisów to 5 blogerek kulinarnych, współpracujących z serwisem
zPierwszegoTloczenia.pl:
•

Julianna Bednarczuk z bloga „Obiad gotowy!”,

•

Małgorzata Budziła z bloga „Napiecyku”,

•

Alicja Dziurosz z bloga „Aleglodomorek”,

•

Katarzyna Jastrzębska z bloga „Pełny talerz”,

•

Iwona Orzechowska-Zeidler z bloga „Smakowity Blog Kulinarny”.

Zapraszamy do wspólnego gotowania.
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Przyszła niespodziewanie, ale już wcześniej widziałam pewne jej
oznaki: wspólne z babcią zwijanie rogalików, samodzielne
upieczenie tortu w wieku 11 lat, podglądanie dziadka, gdy wędził
kiełbasę. Wreszcie ją odkryłam, przekonałam się, że chcę i nawet coś
potrafię. Miłość do gotowania – to ona napędza każdy mój dzień,
w którym radosne chwile spijam niczym piankę z kawy, a apetyt na
szczęście zaostrzam nutką pikanterii. Mieszam, miksuję, doprawiam,
smakuję…
Jedzenie powinno cieszyć również oczy, nie tylko podniebienie –
dlatego staram się, by moje zdjęcia wzbudzały delikatne burczenie
w brzuszkach osób, zaglądających na bloga. Nie zmienię świata,
ale chcę, by życie stało się smaczniejsze.
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www.napiecyku.pl

Małgorzata Budziła

Obiady

Moja przygoda z blogowaniem zaczęła się ponad rok temu.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że to najwspanialsza przygoda mojego
życia. Dzięki niej poznałam wielu wspaniałych, kreatywnych
i pełnych pasji ludzi.
Pasją do gotowania, a raczej do pieczenia, zaraziła mnie mama
w trudnych latach osiemdziesiątych. Z kilku prostych składników
potrafiła wyczarować prawdziwe cuda. Dla mnie kuchnia jest jak
laboratorium, w którym łączę różne smaki i składniki. Jest w tym
odrobina magii i szczypta artyzmu. Do kuchni tradycyjnej
wprowadzam nowe smaki, uwielbiam również wypróbowywać
nieznane przepisy na słodkości. Blog daje mi możliwość łączenia
dwóch pasji: gotowania i fotografowania.
Prywatnie mama i żona. Uwielbiam zajmować się ogrodem,
w którym hoduję warzywa i zioła. Nie wyobrażam sobie życia
bez sportu i kontaktu z naturą. Uprawiam nordic-walking,
jeżdżę na rowerze, kocham góry.
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Na co dzień studiuję architekturę na Politechnice Warszawskiej.
Oprócz pieczenia i gotowania, uwielbiam pstrykać zdjęcia i nie
potrafię usiedzieć w miejscu. Mój dzień musi być wypełniony po
brzegi realizacją pomysłów, które co rusz przychodzą mi do głowy.
Blog powstał z pasji do jedzenia i wszystkiego co z nim związane.
Kocham swoje małe, słodkie miejsce w sieci, które pozwala mi
doświadczać nowych przygód w moim życiu. Piszę dla wszystkich
tych, którzy mnie czytają, którzy pieką i gotują, ale również dla tych,
którzy tylko oglądają.
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Obiady

Moja natura jest pełna sprzeczności. Spokój miesza się z furią.
Lubię słuchać, nie zawsze mówić. Kocham podróże, jednak najlepiej
czuję się we własnym domu. Lubię porządek, ale kuchnia po moich
działaniach wygląda jak po przejściu tornada.
Uwielbiam towarzystwo, choć kocham także własną samotność.
Wciąż szukam swojego miejsca na ziemi, ale dobrze czuję się

s. 34 Tartinki z pastą
z gotowanego kurczaka

w wirtualnej rzeczywistości, gdzie prowadzę blog kulinarny.
Największym paradoksem jest to, że do niedawna nie lubiłam
gotować…
„Pełny talerz” w pewien sposób łączy te sprzeczności. Znajdziecie
tam dania zarówno słodkie, jak i wytrawne. Współczesne smaki
przeplatają się ze smakami przeszłości, a dania odświętne z tymi
zwyczajnymi. Czasem jest słodko, czasem wybuchowo. Zawsze
staram się, żeby było zdrowo i pysznie, chociaż „zdrowo” czasami
się gdzieś gubi i jest tylko pysznie.
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Jestem niepoprawną optymistką, ciekawą ludzi, miejsc i smaków.
Kocham podróże, szczególnie te kulinarne. Do poduszki czytam
książki kucharskie. „Smakowity Blog Kulinarny” stał się moim
oczkiem w głowie. Dzielę się przepisami na potrawy, które
zachwycają smakiem i ujmują wyglądem, a jednocześnie są
proste w przygotowaniu. Jestem miłośniczką kuchni z różnych stron

s. 84 Gulasz z karkówki
z orzechami i bazylią

świata, ale cenię też rodzime, regionalne produkty. Cały czas się
uczę, eksperymentuję ze smakiem i rozwijam swoją pasję kulinarną
oraz fotograficzną. Gotuję, bo sprawia mi to ogromną radość, którą
chciałabym się z Wami podzielić. Zapraszam do wspólnego
gotowania!
s. 36 Tortilla z kurczakiem
i guacamole

s. 100 Ossobuco czyli
gicz cielęca po włosku

s. 108 Roladki
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4,5 h

Przystawki

6 porcji

Katarzyna Jastrzębska

Fondue mięsne po burgundzku

www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:
400 g chudej wołowiny
2 łyżki oleju Kujawski
z czosnkiem
2 łyżki wytrawnego,
czerwonego wina
olej Kujawski
z pierwszego tłoczenia
(do smażenia)

Fondue zrodziło się w Szwajcarii jako sprytny sposób na wykorzystanie
resztek jedzenia. Dodatkowo łączyło członków rodziny przy jedzeniu
z jednego naczynia. Dzisiaj jest to pewnego rodzaju rozrywka kulinarna.
Fondue jest świetnym urozmaiceniem spotkań z przyjaciółmi, długich
zimowych wieczorów lub kolacji we dwoje.

Wykonanie:
Mięso opłukać pod bieżącą, zimną wodą i osuszyć grubym ręcznikiem
papierowym. Pokroić w niewielką kostkę lub plasterki, po czym przełożyć
do szklanej bądź ceramicznej miski. Olej Kujawski z ziołami połączyć
z winem, zalać wołowinę, dokładnie wymieszać. Miskę przykryć i odstawić
do lodówki na min. 4 godz.
Do garnka do fondue wlać olej Kujawski (garnek powinien być wypełniony
maksymalnie do połowy wysokości). Olej rozgrzać, ustawić
na podgrzewaczu.
Kawałki mięsa odsączyć z zalewy, kolejno nadziewać na szpikulce do
fondue. Smażyć w gorącym tłuszczu przez 10-20 sek. Po usmażeniu mięso
zdjąć z widelca (jest bardzo gorący).
Wołowinę podawać z sosami. Polecam ostry winno-pomidorowy oraz
czosnkowy przygotowany z majonezu na bazie oleju Kujawskiego
z czosnkiem, pieczonego czosnku i odrobiny jogurtu.

Porada:
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1. Smażenie w garnku z gorącym tłuszczem, ustawionym na środku stołu,
może być niebezpieczne. Lepiej zrezygnować z takiej wersji, gdy w pobliżu
są dzieci.
2. W lżejszej wersji zamiast oleju można użyć bulionu i gotować w nim
kawałeczki mięsa.
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45 minut

Przystawki

2 porcje

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:
250 g mielonej jagnięciny
30 ml oleju Kujawski
z cytryną i bazylią
1 cebula
1 żółtko
1 pęczek świeżej mięty
2 łyżki bułki tartej
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka soli morskiej
1 łyżeczka kolorowego
pieprzu

Kuleczki jagnięce
z miętą i czosnkiem
Mielone mięso uwielbiam w każdej postaci, głównie dzięki możliwości
połączenia z dowolnymi przyprawami i ziołami. W tej wersji, delikatne
połączenie mięsa jagnięcego z miętą oraz nutą cytrynową, smakuje
rewelacyjnie.

Wykonanie:
Mieloną jagnięcinę przekładamy do miski i doprawiamy pieprzem oraz solą.
Na patelni rozgrzewamy olej Kujawski z ziołami. Na gorącym tłuszczu
podsmażamy przeciśnięty przez praskę czosnek z pokrojoną w kostkę
cebulką. Kiedy całość się zeszkli, pozostawiamy do przestygnięcia.
Następnie do mięsa dodajemy zeszkloną cebulkę z czosnkiem, bułkę tartą,
żółtko oraz umytą i drobno posiekaną miętę. Całość dokładnie mieszamy
i formujemy z masy kuleczki wielkości orzecha włoskiego. Gotowe kulki
smażymy na Kujawskim z ziołami przez ok. 5-7 min. tak, by nabrały ładnego,
rumianego koloru. Małe kotleciki podajemy ciepłe, ze świeżo posiekaną
miętą.

Porada:
Warto poeksperymentować z innymi świeżymi ziołami. Smak mięty można
wzbogacić np. świeżą bazylią czy szałwią.
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105 minut

Przystawki

6 porcji

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:
350 g mąki pszennej
300 g mielonej jagnięciny
4 łyżki orzeszków
piniowych

Libańskie pierożki drożdżowe
z mieloną jagnięciną
Kuchnia libańska opiera się na „mezze”, czyli przystawkach.
Dzięki bogactwu używanych w niej przypraw jest niezwykle aromatyczna
i smaczna. Każdy, kto choć raz miał okazję skosztować dobrze
przyrządzonych potraw kuchni libańskiej, zakocha się w tych smakach
i będzie chciał do nich wracać.

3 łyżki oleju Kujawski
z bazylią

Wykonanie:

2 małe posiekane cebule

Mąkę mieszamy z ½ łyżki soli, dodajemy drożdże i cukier, uprzednio
rozpuszczone w 200 ml letniej wody. Zagniatamy ciasto i zostawiamy
pod przykryciem do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość.

1 żółtko
½ kostki drożdży
½ łyżeczki słodkiej
papryki w proszku
½ łyżeczki cukru
szczypta cynamonu
szczypta mielonego ziela
angielskiego
sól

Na Kujawskim z bazylią szklimy cebulę. Dodajemy mięso i smażymy,
mieszając. Dodajemy orzeszki oraz przyprawy, smażymy jeszcze przez 4 min.
Ciasto wałkujemy i wycinamy kółka o średnicy 8 cm. Żółtko mieszamy
z łyżką wody i smarujemy nim brzegi ciasta. Na środek każdego z nich
nakładamy farsz i skrapiamy wodą. Brzegi ciasta zaciskamy palcami
w 3 miejscach tak, aby powstała trójkątna łódeczka z nadzieniem w środku.

pieprz

Pierożki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, smarujemy
pozostałym żółtkiem i odstawiamy na 15 min. do wyrośnięcia. Pieczemy
w temperaturze 225°C przez 15 min.

Porada:
Optymalną temperaturą do wyrastania ciasta drożdżowego jest 20-30°C.
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60 minut

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:
350 g mielonej baraniny
(comber lub udziec)
1 opakowanie ciasta
francuskiego
1 saszetka (30 ml) oleju
Kujawski z pomidorami,
czosnkiem i bazylią
4 suszone pomidory
3 drobno posiekane
szalotki
2 łyżki posiekanej
pietruszki
2 łyżki siemienia lnianego
1 łyżeczka wędzonej
papryki
sól morska
pieprz
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Przystawki

3 porcje

Paszteciki z baraniną
i suszonymi pomidorami
Jeżeli nie macie pomysłu, jak wykorzystać niewielką ilość mięsa,
polecam przygotować z niego paszteciki. Moja propozycja to rodzaj
południowoamerykańskich „empanadas”, czyli pierożków z nadzieniem
mięsno-warzywnym. Przygotowane z wyprzedzeniem i podgrzane tuż przed
podaniem, smakują wyśmienicie oraz pozwalają zaoszczędzić na czasie.

Wykonanie:
W rondlu rozgrzewam 1 łyżkę oleju Kujawskiego z ziołami. Do rondla
przekładam mieloną baraninę i smażę, mieszając. Następnie przykrywam
i duszę do miękkości.
Mięso (bez powstałego podczas smażenia sosu), pomidory oraz szalotki
wrzucam do blendera i miksuję. Do zblendowanej masy dodaję ½ łyżki oleju
Kujawskiego z papryką ostrą, pomidorami i bazylią oraz posiekaną pietruszkę.
Całość doprawiam i mieszam.
Płat ciasta francuskiego kroję wzdłuż, na pół. Wykładam masę na jedną
połowę ciasta i zwijam roladę. Podobnie postępuję z drugą połową ciasta.
Rolady kroję na paszteciki o szerokości 3-4 cm, a następnie układam
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Paszteciki smaruję olejem
Kujawskim z ziołami i posypuję siemieniem lnianym. Piekę ok. 20 min.
w temperaturze 190°C. Podczas pieczenia paszteciki powinny się mocno
zrumienić.
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50 minut

Przystawki

3 porcje

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:
1 mały filet z kurczaka
70 g mozzarelli
1 saszetka (30 ml) oleju
Kujawski z czosnkiem
3 łyżki sosu sojowego
2 łyżki rozmrożonego
szpinaku
2 łyżki kminku lub kminu
rzymskiego
1 opakowanie ciasta
francuskiego
1 łyżka suszonej kolendry

Pierożki z ciasta francuskiego
z kurczakiem i szpinakiem
Wytrawne pierożki z ciasta francuskiego to pomysł na szybką przekąskę
lub ciepły poczęstunek dla gości. Ja podaję je z czerwonym barszczem.
Gotowe ciasto francuskie ułatwia przygotowanie potrawy, a niewielki
dodatek oleju Kujawskiego z czosnkiem nadaje pierożkom zdecydowany
charakter.

Wykonanie:
Na patelni rozgrzewam 2 łyżki oleju Kujawskiego z czosnkiem. Na patelnię
kładę kurczaka i obsmażam go na złoty kolor. Dodaję 3 łyżki sosu sojowego
i duszę mięso pod przykryciem do miękkości.
Do miseczki wrzucam drobno pokrojone mięso (bez sosu powstałego
przy smażeniu), dodaję szpinak, pokrojony ser i ½ łyżki oleju Kujawskiego
z czosnkiem. Całość dokładnie mieszam.
Ciasto rozcinam wzdłuż, aby powstały trzy paski. Następnie wycinam
kwadraty. Na środek każdego z nich kładę łyżeczkę farszu i dokładnie
zlepiam ciasto na kształt trójkąta. Brzegi zawijam pod spód.
Pierożki smaruję olejem Kujawskim z czosnkiem i posypuję kminkiem
oraz kolendrą.
Na blaszce, wyłożonej papierem do pieczenia, układam pierożki i wkładam
je do piekarnika nagrzanego do 180°C. Piekę ok. 20 min., aż się zezłocą.
Podaję z czerwonym barszczem.

Porada:
Ciasto francuskie można lekko rozwałkować – rożki będą wtedy
delikatniejsze i przygotujemy więcej porcji.
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45 minut

Przystawki

4 porcje

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:
300 g szynki wieprzowej
100 g orzechów włoskich
100 ml oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
80 ml wody
2 łyżki bułki tartej
1 cebula dymka ze
szczypiorkiem
1 jajko
1 mała papryczka chilli
1 płaska łyżeczka soli
1 łyżeczka wędzonej
słodkiej papryki
szczypta gałki
muszkatołowej
pieprz czarny świeżo
mielony
Sos jogurtowy:
200 ml jogurtu greckiego

Pikantne kulki mięsne
w orzechach z dodatkiem
sosu jogurtowego
Mięsne kulki świetnie sprawdzają się na różnego rodzaju imprezach.
Najlepsze są na ciepło – soczyste, pikantne, zanurzone w lekkim,
jogurtowym sosie, wręcz rozpływają się w ustach.

Wykonanie:
Mięso zmielić. Cebulę ze szczypiorkiem oraz papryczkę drobno posiekać.
Następnie dodać je do mięsa razem z jajkiem, bułką, wodą i przyprawami.
Całość wymieszać.
Orzechy włoskie drobno posiekać. Z mięsa formować kulki o średnicy
ok. 2,5 cm. Każdą z nich obtoczyć w posiekanych orzechach.
W rondlu rozgrzać olej Kujawski z ziołami, kulki smażyć z każdej strony
przez 1-2 min., po czym wykładać na papierowy ręcznik do odsączenia.
Sos jogurtowy:
Czosnek przecisnąć przez praskę. Koperek posiekać. Jogurt posolić do smaku
i wymieszać z czosnkiem oraz koperkiem. Mięsne kulki podawać z sosem.

Porada:
Kulki można również obtoczyć w sezamie, a do środka każdej z nich włożyć
oliwkę.

2 ząbki czosnku
1 pęczek świeżego
koperku
sól
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27

60 minut

Przystawki

6 porcji

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:
500 g mielonego mięsa
wieprzowego
250 g świeżego szpinaku
6 płatów ciasta filo
6 łyżek masła
3 łyżki posiekanych
migdałów
2 łyżki oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
2 łyżki rodzynek
1 cebula
1 ząbek czosnku
1 łyżka orzeszków
piniowych
sól
pieprz
gałka muszkatołowa
Dip:
300 g jogurtu
naturalnego

Roladki w cieście filo z mięsem
mielonym i miętowym dipem
Ciasto filo (phyllo) w języku greckim oznacza “liść”. Przypomina ciasto
francuskie, ale jest zdecydowanie cieńsze i po upieczeniu rozdziela się na
listki. Świetnie nadaje się do zapiekania z warzywami, mięsem lub serem.

Wykonanie:
Na 1 łyżce Kujawskiego z ziołami podsmażamy ½ drobno posiekanej cebuli.
Dodajemy szpinak i dusimy razem, aż ze szpinaku wyparuje cały płyn.
Doprawiamy solą i gałką muszkatołową.
Na patelni rozgrzewamy 1 łyżkę oleju z ziołami i podsmażamy mięso.
Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy pozostałą posiekaną cebulę,
czosnek, rodzynki, orzeszki piniowe i migdały. Wszystko razem smażymy,
a następnie mieszamy ze szpinakiem.
Roztapiamy masło, smarujemy nim każdy płat ciasta i składamy na pół.
Na każdym podwójnym płacie ciasta układamy farsz. Brzegi ciasta zawijamy
i rolujemy. Roladki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia,
smarujemy masłem i zapiekamy w piekarniku w temperaturze 200°C
przez 15 min.
Dip:
Jogurt doprawiamy solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Dodajemy posiekane
listki mięty i mieszamy.

3 gałązki świeżej mięty
sok z 1 cytryny
sól
pieprz
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29

30 minut

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:
500 g polędwiczki
wieprzowej
1 opakowanie mieszanki
sałat
1 saszetka (30 ml)
oleju Kujawski z bazylią
4 łyżki sosu sojowego
2 łyżki soku z cytryny
1 szalotka
½ papryczki chilli
1 garść białego sezamu
sól
pieprz
Grzanki czosnkowe:
kilka kromek czerstwego
pieczywa
3 łyżki klarowanego
masła
1 posiekany ząbek
czosnku

30

Przystawki

4 porcje

Sałatka z plastrami wieprzowiny
i czosnkowymi grzankami
Bardzo lubię tego typu sałatki – idealne na poczęstunek dla gości lub
kolację we dwoje. Można je modyfikować, zastępując mięso wieprzowe
np. filetem z kurczaka lub kaczki. Zimą, do tej potrawy, zwykle kupuję
gotową mieszankę sałat.

Wykonanie:
Na patelni rozgrzewam 1 łyżkę oleju Kujawskiego z bazylią i kładę na nią
polędwiczkę. Mięso obsmażam z każdej strony na złoty kolor, po czym
dodaję 2 łyżki sosu sojowego i duszę mięso, pod przykryciem, przez 10 min.
Uduszoną polędwiczkę kroję w plastry i dodaję do mieszanki sałat razem
z drobno posiekaną papryczką oraz szalotką.
Sałatkę polewam dressingiem z pozostałego oleju Kujawskiego z bazylią,
soku z cytryny, szczypty soli i pieprzu. Następnie całość posypuję sezamem.
Grzanki czosnkowe:
Na patelni rozgrzewam masło, dodaję czosnek i pieczywo. Kromki
obsmażam z dwóch stron na złoty kolor. Przygotowane grzanki czosnkowe
serwuję z sałatką.

Porada:
Grzanki można przygotować także, krojąc czerstwe pieczywo w kostkę
i obsmażając z każdej strony na rumiano. Pieczywo dodajemy do sałatki
tuż przed podaniem.
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90 minut

Przystawki

6 porcji

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:
300 g filetu z kurczaka
4 łyżki oleju Kujawski
z cytryną i bazylią
3 plastry ananasa
3 łyżki kaszy kuskus

Sałatka z wędzonego kurczaka
podana na cykorii
Wędzenie kurczaka w domu wcale nie jest takie trudne, a już po
30 minutach soczysty i aromatyczny filet ląduje na talerzu. Sałatka
z kurczakiem doprawiona dressingiem na bazie oleju z nutą cytryny
i bazylii rewelacyjnie smakuje, a podana na liściach cykorii pięknie
prezentuje się na stole.

Wykonanie:

2 duże cykorie
1 pomarańcza
1 czerwona papryka
sok z połowy cytryny
sól
kiełki i wstążki
marchewki do dekoracji
Do wędzenia:
100 g ryżu
2 łyżki czarnej herbaty
2 łyżki brązowego cukru

Mięso lekko posolić, polać olejem Kujawskim z ziołami i odstawić na
20 min. Garnek wyłożyć 3-4 warstwami folii aluminiowej. Ryż, cukier
i herbatę wysypać na folię. Mięso ułożyć na wkładce do gotowania na
parze, umieścić w garnku i przykryć pokrywką. Całość umieścić na ogniu.
Gdy pojawi się dym, podgrzewać jeszcze przez 2-3 min., następnie
zmniejszyć ogień i wędzić przez 15 min. W drugim garnku zagotować
wodę. Przełożyć do niego uwędzone mięso i gotować na parze przez 10 min.
Kuskus polać łyżeczką oleju Kujawskiego z ziołami, skropić sokiem z cytryny
i zalać wrzątkiem. Następnie przykryć i pozostawić do wchłonięcia wody.
Ostudzić.
Pomarańczę wyfiletować. Pozostały olej wymieszać z 2 łyżeczkami soku
z cytryny. Składniki sałatki pokroić w kostkę, połączyć i polać dressingiem.
Z cykorii delikatnie zdjąć 12 liści i napełnić je sałatką. Po napełnieniu
udekorować kiełkami oraz wstążkami marchewki.

Porada:
Aby liście cykorii nie przechylały się na bok, należy delikatnie ściąć je od
spodu.
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70 minut

Przystawki

16 porcji

Katarzyna Jastrzębska
www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:

Tartinki z pastą
z gotowanego kurczaka

4-5 cienkich kromek
ciemnego pieczywa
(np. pumpernikiel)

Tartinka wywodzi się ze Skandynawii. Jest to rodzaj małej kanapki, która
ze względu na rozmiar i wygodę podania, jest serwowana na imprezach
z bufetem w formie szwedzkiego stołu. Składa się z jednej warstwy
pieczywa, na której układa się dodatki (np. sery, pasty, jaja, ryby, wędliny).
Tartinki obowiązkowo powinny się ładnie prezentować i apetycznie
wyglądać.

3-4 łyżki naturalnego
serka śmietankowego

Wykonanie:

250 g ugotowanego
mięsa z kurczaka

8 czarnych oliwek
1 łyżka oleju Kujawski
z cytryną i bazylią
1 łyżka ostrej musztardy
1 łyżeczka miodu
1 mała garść liści świeżej
bazylii
szczypta soli

Wszystkie składniki, oprócz pieczywa, zmiksować na gładką pastę, doprawić
solą i pieprzem. Schłodzić przez 1 godz. w lodówce.
Chleb pokroić na małe kawałki wycinając dowolne kształty. Na każdy
kawałek pieczywa, łyżeczką lub za pomocą rękawa cukierniczego, nałożyć
porcję pasty. Przed podaniem udekorować oliwką i listkiem bazylii.

Porada:

szczypta pieprzu

Zamiast pieczywa można użyć wytrawnych kruchych ciastek lub krakersów.
Do dekoracji:
16 czarnych oliwek
16 małych listków
świeżej bazylii
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35

45 minut

Przystawki

4 porcje

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:

Tortilla z kurczakiem
i guacamole

400 g czerwonej fasoli
z puszki

Tortilla i kurczak to znany duet w kuchni meksykańskiej. W połączeniu
z chilli, czosnkiem, fasolą i papryką to nie tylko uczta dla kubków smakowych,
ale także dla oczu. Danie jest smaczne, kolorowe, a do tego proste. Polecam
je jako imprezową przystawkę. Doskonale smakuje z guacamole.

300 g startego sera
gouda

Wykonanie:

1 kg piersi z kurczaka

50 ml oleju Kujawski
z pomidorami, czosnkiem
i bazylią
6 pszennych tortilli
2 papryki (żółta
i czerwona)
3 cebule szalotki
2 ząbki czosnku
1 limonka
1 papryczka chilli
½ pęczka posiekanej
świeżej kolendry
sól
pieprz

Na patelni rozgrzewamy ok. 20 ml oleju Kujawskiego z ziołami i smażymy
pokrojone piersi z kurczaka na złoty kolor. Doprawiamy je solą i pieprzem.
Dodajemy pokrojoną papryczkę chilli oraz pokrojone w plastry czosnek
i cebulę. Chwilę smażymy i przekładamy do miski.
Na tę samą patelnię wlewamy ok. 15 ml oleju z ziołami, szklimy papryki
pokrojone w paski przez 2-3 min., zdejmujemy z ognia. Dodajemy kolendrę
i skrapiamy sokiem z ½ limonki. Fasolę rozcieramy na desce, doprawiamy
niewielką ilością soku z limonki i ok. 10 ml oleju z pomidorami, czosnkiem
i bazylią. Dodajemy do papryki. Mieszamy.
Na placku tortilli układamy starty ser, kawałki kurczaka, paprykę z fasolą,
ponownie posypujemy startym serem i przykrywamy drugą tortillą.
Kładziemy na rozgrzaną patelnię grillową i podgrzewamy. Następnie
obracamy i podgrzewamy z drugiej strony do momentu rozpuszczenia
sera. To samo robimy z pozostałymi plackami tortilli. Zdjęte z patelni
tortille kroimy na trójkąty. Podajemy z guacamole.

Porada:
Aby guacamole nie ściemniało, możemy zachować pestkę z awokado
i włożyć ją do gotowej pasty. Dodanie soku z limonki także hamuje ten
proces.
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180 minut

Przystawki

6 porcji

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:
1 l mleka do namoczenia
wątróbki
500 g wątróbki wołowej
4 łyżki oleju Kujawski
z pomidorami, czosnkiem
i bazylią
3 jajka
3 łyżki mąki
3 łyżki śmietany 18%

Wytrawny tort z wątróbki
wołowej przekładany pastą
jajeczną i warzywami
Zaskakujący wyglądem i smakiem tort z… wątróbki wołowej.
Aromatyczne placki, przełożone pastą jajeczną oraz duszoną
marchewką z cebulą, smakują wybornie.

Wykonanie:
Wątróbkę moczyć w mleku przez 1-1,5 godz. Następnie wyjąć, osuszyć
i przepuścić przez maszynkę. Dodać 1 jajko, sól, pieprz, majeranek oraz
mąkę. Wymieszać. Na patelni rozgrzać olej Kujawski z ziołami. Wyłożyć masę
z wątróbki na całą patelnię, wyrównać i smażyć z obu stron po ok. 1,5 min.
Z przygotowanej masy usmażyć 4-5 placków.

3 łyżki majonezu
1 duża cebula
1 duża marchewka
1 pęczek świeżego
szczypiorku
sól
pieprz czarny
majeranek

2 jajka ugotować na twardo. Pół żółtka zostawić do dekoracji, resztę pokroić
drobno. Szczypiorek posiekać, wymieszać z jajkami, łyżką śmietany, łyżką
majonezu oraz solą do smaku.
Marchew zetrzeć na tarce o grubych oczkach, cebulę pokroić w kostkę.
Na patelni rozgrzać olej Kujawski z ziołami, wrzucić cebulę, marchew
i podlać odrobiną wody. Dusić na małym ogniu, aż warzywa będą miękkie.
Doprawić do smaku.
Placek wątróbkowy posmarować śmietaną z majonezem, przełożyć
marchewką z cebulą i pastą jajeczną. Powtórzyć czynność z pozostałymi
plackami. Tort udekorować marchewką, szczypiorkiem i żółtkiem.
Wstawić do lodówki na 1 godz.

Porada:
Do przełożenia tortu można przygotować inne pasty: serową, pieczarkową,
paprykową lub orzechową.
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39

30 minut

Przystawki

2 porcje

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:

Zapiekane szparagi
w szynce parmeńskiej

8 zielonych szparagów

Gdy na targowisku zaczynają pojawiać się szparagi, jest to dla mnie
sygnał, że lada moment przyjdzie wiosna. W kuchni to wyjątkowe warzywo
potrzebuje równie wyśmienitego dodatku. Idealnie cienkie plastry szynki
parmeńskiej sprawdzą się tu znakomicie.

8 plasterków szynki
parmeńskiej

Wykonanie:

100 g pomidorków
koktajlowych

1 saszetka (30 ml) oleju
Kujawski z czosnkiem
i bazylią
1 łyżeczka oregano
szczypta soli
szczypta kolorowego
pieprzu

Szparagi myjemy i pozbawiamy dolnej, twardej części łodygi. Następnie
wrzucamy do wrzącej, osolonej wody na ok. 5 min. Podgotowane, lekko
miękkie szparagi wyciągamy z wody i ostrożnie zawijamy w plastry szynki.
Tak przygotowane układamy w naczyniu żaroodpornym.
Pomidorki koktajlowe kroimy na połówki i również układamy w naczyniu.
Całość delikatnie skrapiamy olejem Kujawskim z ziołami, doprawiamy
pieprzem, solimy oraz posypujemy obficie oregano. Danie wsadzamy
do rozgrzanego do 180°C piekarnika i zapiekamy przez 20 min. Szparagi
podajemy ciepłe – najlepiej od razu po wyjęciu z pieca.

Porada:
Gotową przystawkę warto posypać świeżo startym parmezanem. Ser doda
całości odrobinę charakteru.
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41

90 minut

Przystawki

5 porcji

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:

Ziemniaki faszerowane
chilli con carne

400 g czerwonej fasoli
z puszki

Chilli con carne to pełne smaku połączenie mięsa wołowego, pomidorów,
fasoli, ostrej papryki i przypraw. Ciekawym rozwiązaniem może okazać się
dodanie do dania kostki czekolady. Podawane w towarzystwie tortilli, choć
równie dobrze sprawdzi się jako farsz do papryki, bakłażana czy ziemniaka.

400 g pomidorów
krojonych z puszki

Wykonanie:

500 g mielonej wołowiny

10 średnich ziemniaków
40 ml oleju Kujawski
z czosnkiem
1 cebula
1 czerwona papryka
3 ząbki czosnku
2 łyżeczki soli morskiej
1 kostka gorzkiej
czekolady
1 łyżeczka chilli w
proszku
1 łyżeczka pieprzu
czarnego

Na patelni, na oleju Kujawskim z ziołami, podsmażamy posiekaną cebulkę
wraz z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Dodajemy mieloną wołowinę
i doprawiamy solą, pieprzem oraz chilli. Kiedy mięso delikatnie się podsmaży,
dodajemy pokrojoną w kostkę paprykę i pomidory z puszki. Całość dusimy
przez 30-60 min., aż do zredukowania sosu.
W międzyczasie gotujemy ziemniaki w mundurkach, w lekko osolonej
wodzie.
Gdy sos się zredukuje, do wołowiny z warzywami dodajemy przepłukaną
czerwoną fasolę oraz kostkę czekolady. Wszystko dusimy jeszcze przez kilka
minut.
Ziemniaki przekrawamy na pół i wydrążamy w nich niewielkie wgłębienia,
do których nakładamy gotowe chilli con carne. Przystawkę podajemy
na ciepło.

Porada:
Danie możemy udekorować listkiem pietruszki bądź kolendry.
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43

225 minut

Katarzyna Jastrzębska
www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:
1 kg cielęciny
(karkówki lub łopatki)
1 szklanka białego,
wytrawnego wina
4-5 łyżek oleju Kujawski
z cytryną i bazylią
4 gałązki świeżego
tymianku
2 szalotki
szczypta soli
bawełniany sznurek

Wędliny i pasztety

2 porcje

Cielęcina pieczona
w białym winie
Cielęcina to bardzo delikatne i kruche mięso, zdecydowanie mniej wyraźne
w smaku niż wołowina. Doprawiając ją, najlepiej kierować się pochwałą
prostoty, żeby nie stłumić smaku samego mięsa. Zaledwie kilka przypraw
wystarczy, aby pieczeń była smaczna i aromatyczna.

Wykonanie:
Cielęcinę opłukać pod zimną, bieżącą wodą i osuszyć. Uformować pieczeń
i obwiązać ją bawełnianym sznurkiem. 1-2 łyżki oleju Kujawski wmasować
w mięso. Z gałązek tymianku oberwać listki, rozetrzeć je z solą. Mieszankę
wetrzeć w cielęcinę. Odstawić na 2 godz. w temperaturze pokojowej.
Piekarnik rozgrzać do 170°C.
Na patelni rozgrzać olej z ziołami i obsmażyć na nim mięso ze wszystkich
stron. Następnie przełożyć do naczynia żaroodpornego. Na pozostałym
po smażeniu mięsa tłuszczu obsmażyć szalotki. Dołożyć do cielęciny.
Mięso polać / wina. Piec bez przykrycia przez 70-90 min. W trakcie
pieczenia podlewać pieczeń winem i sosem z pieczenia jeszcze 2-3 razy.
Po upieczeniu mięso wystudzić, schłodzić w lodówce. Pokroić w plastry
i serwować np. z żurawinową konfiturą do mięs lub lekkim sosem
chrzanowym.

Porada:
Nasmarowanie mięsa olejem chroni je przed wysuszającym działaniem soli.
Dzięki temu pieczeń pozostaje soczysta.
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80 minut

Wędliny i pasztety

10 porcji

Małgorzata Budziła

Drobiowy pasztet z pistacjami

www.napiecyku.pl

Składniki:
1 kg mięsa drobiowego
(najlepiej udziec indyka
lub udka kurczaka)
50 g wyłuskanych pistacji
6 łyżek oleju Kujawski
z cytryną i bazylią
4 liście laurowe
3 surowe jajka
2 cebule podzielone
na pół
1 pietruszka
1 łyżka suszonych
owoców jałowca
szczypta gałki
muszkatołowej
sól
pieprz
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Drobiowy pasztet z tego przepisu wychodzi bardzo lekki, a dodatek pistacji
i niezwykle aromatycznego oleju Kujawskiego z cytryną i bazylią czynią go
wyjątkowym. Będzie on zarówno idealnym dodatkiem do kanapek, jak
i głównym bohaterem – podany na ciepło ze śmietanowym sosem.

Wykonanie:
Pistacje zalewam gorącą wodą i odstawiam na 10 min. W dużym garnku
rozgrzewam 2 łyżki oleju Kujawskiego z cytryną i bazylią, dodaję cebulę,
pietruszkę, liście laurowe i owoce jałowca. Całość chwilę smażę i dodaję
mięso. Następnie dolewam tyle wody, żeby zakryć mięso. Gotuję na małym
ogniu przez 40 min.
Po ugotowaniu oddzielam mięso od kości. Pistacje odcedzam i kroję na
mniejsze kawałki. Mięso mielę z cebulą i pietruszką, dodaję pistacje, jajka,
olej Kujawski z cytryną i bazylią oraz pozostałe przyprawy.
Wszystko dokładnie mieszam. Masę przekładam do wąskiej foremki
wyłożonej papierem do pieczenia. Wkładam do nagrzanego piekarnika
i piekę 30 min. w temperaturze 190°C. Gotowy pasztet studzę na kratce.
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180 minut

Julianna Bednarczuk
www.wszedobylskie.blogspot.com

Składniki:
1 kg mięsa z królika
250 g surowego boczku
250 ml białego,
półsłodkiego wina
200 g suszonej żurawiny
200 g wątróbki
drobiowej
50 ml brandy
50 ml oleju Kujawski
z czosnkiem
3 jajka
2 suche kajzerki
2 cebule
2 gałązki świeżego
rozmarynu
2 liście laurowe
1 pietruszka
kilka ziarenek ziela
angielskiego
gałka muszkatołowa
sól
pieprz
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Wędliny i pasztety

6 porcji

Minipasztety z królika
z żurawiną
Kiedyś, przygotowując na Święta pasztet z królika, pomyślałam sobie:
a gdyby zamiast jednego dużego pasztetu upiec kilka mniejszych?
Wyszły naprawdę urocze i pyszne, a ładnie zapakowane mogą być
wspaniałym prezentem.

Wykonanie:
Królika i boczek podzielić na mniejsze kawałki. Cebule obrać i przekroić na
pół. Na głębokiej patelni rozgrzać olej Kujawski z ziołami i zrumienić mięso
z każdej strony. Do mięsa dołożyć cebule, pietruszkę, liście laurowe, ziele
angielskie oraz gałązki rozmarynu. Całość zalać winem i szklanką wody.
Dusić na małym ogniu przez 1 godz., następnie dodać umytą wątróbkę
i dusić jeszcze 20 min.
Mięso ostudzić i oddzielić od kości. Kajzerki namoczyć w powstałym
bulionie. Mięso, warzywa i bułki zmielić dwukrotnie. Masę doprawić
do smaku i połączyć z jajkami, brandy oraz połową żurawiny.
Foremki wyłożyć papierem do pieczenia, napełnić mięsem i posypać resztą
żurawiny. Następnie piec 40 min. w temperaturze 170°C. Jeśli pasztety będą
się za bardzo rumieniły, można przykryć je z wierzchu folią.

Porada:
Aby upiec pasztety miękkie, do smarowania, należy posmarować foremki
olejem Kujawskim z ziołami i do każdej wlać na mięso 3-4 łyżki gorącego
bulionu. Tak przygotowane piec 30 min.
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4h

Wędliny i pasztety

12 porcji

Iwona Orzechowska-Zeidler

Pasztet z dzika po warmińsku

www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:
1 kg karkówki z dzika
500 g wątroby z dzika
lub wieprzowej
30 ml oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
2 marchewki
2 cebule
2 jajka
1 pietruszka
1 czerstwa bułka
6 ziaren ziela
angielskiego
3 liście laurowe
1 łyżeczka suszonego
tymianku
1 łyżeczka suszonego
majeranku
sól

Wśród wielu rodzajów mięsa te pozyskiwane z dziczyzny cechują wyjątkowe
właściwości i walory smakowe. To prawdziwy rarytas w kuchni, który czyni
każdą potrawę prawdziwą ucztą. Mięso z dzika jest wyjątkowo jędrne
i jednocześnie soczyste. Jego wykwintny aromat i ciemnoczerwona barwa
wyraźnie odróżniają je od wieprzowiny.

Wykonanie:
Karkówkę gotujemy z marchewką, pietruszką, liśćmi laurowymi,
zielem angielskim i solą przez 1,5-2 godz., aż będzie miękka.
Na Kujawskim z papryką ostrą, pomidorami i bazylią szklimy cebulę.
Następnie dodajemy pokrojoną w kawałki wątrobę i smażymy przez
chwilę, żeby w środku pozostała różowa.
Bułkę moczymy w rosole z ugotowanego mięsa. Lekko ją odciskamy
i dwukrotnie mielimy razem z ostudzonym mięsem i warzywami.
Do zmielonej masy dodajemy jajka, przyprawy i dokładnie mieszamy.
Gotową masę przekładamy do prostokątnej foremki natłuszczonej olejem
Kujawskim z ziołami, następnie smarujemy nim również masę na wierzchu.
Pasztet pieczemy w 170°C przez 60 min.

pieprz

50

51

50 h

Wędliny i pasztety

4 porcje

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:

Pieczeń wołowa w marynacie
czosnkowo-ziołowej

1 szklanka białego,
wytrawnego wina

Rzadko jemy mięso wołowe, ale jeżeli już, to zawsze ze smakiem.
Dobrze przygotowana wołowina smakuje wyjątkowo. Aby uzyskać ten
efekt, marynuję mięso przynajmniej dwa dni, obracając mięso co kilka
godzin, tak aby było zanurzone w marynacie i nie wysychało.
Bardzo polecam na niedzielny i świąteczny obiad.

¾ szklanki oleju Kujawski
z bazylią i czosnkiem

Wykonanie:

1 kg wołowiny
pieczeniowej

3 ząbki czosnku
1 łyżka słodkiej papryki
1 łyżka ziół
prowansalskich
1 łyżeczka białego
pieprzu
kilka ziaren jałowca
kilka liści laurowych
bawełniany sznurek

Mięso obwiązuję bawełnianym sznurkiem. W moździerzu rozcieram
czosnek, zioła i przyprawy z dodatkiem trzech łyżek oleju Kujawskiego
z bazylią i czosnkiem. Marynatą dokładnie nacieram mięso, które następnie
przekładam do szklanego naczynia. Do naczynia dolewam mieszankę wina
i oleju Kujawskiego. Tak przygotowane mięso umieszczam w chłodnym
miejscu na 48 godz. i obracam co kilka godzin.
Zamarynowaną wołowinę z każdej strony obsmażam na oleju Kujawskim,
po czym przekładam do rękawa pieczeniowego. Mięso piekę przez 80 min.
w temperaturze 180°C, do miękkości. Gotową wołowinę odstawiam na
10 min., aby odpoczęła, następnie kroję na porcje i podaję.

Porada:
Jeżeli na 10 min. przed końcem pieczenia posmarujemy pieczeń konfiturą
lub miodem, będzie miała chrupiącą, apetyczną skórkę.
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15 h

Wędliny i pasztety

6 porcji

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:
1-1,3 kg szynki
w zgrabnym kawałku
100 g suszonych śliwek
2 łyżki oleju Kujawski
z cytryną i bazylią
2 łyżeczki majeranku
1 mała pomarańcza
1 łyżka miodu
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżeczka tymianku
1 ząbek czosnku
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka słodkiej
papryki

Pieczona szynka
nadziewana śliwkami
Domowe wędliny są wyjątkowo smaczne. Uwielbiam pieczoną szynkę czy
schab faszerowany suszonymi owocami: żurawiną, morelami, jabłkami.
Tym razem szynkę zamarynowałam, a następnie nadziałam śliwkami.
Upiekłam ją w rękawie, dzięki czemu jest soczysta i krucha. Taka wędlina
smakuje wyśmienicie!

Wykonanie:
Mięso umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Śliwki zalać wrzątkiem,
odstawić na 10 min., następnie odsączyć. W środku szynki zrobić nacięcie,
aby powstała kieszeń, którą należy napełnić śliwkami.
Z miodu, oleju Kujawskiego, sosu sojowego, soli, soku z połowy pomarańczy
oraz przypraw (oprócz rozmarynu) zrobić marynatę i polać nią mięso.
Szynkę przykryć i wstawić do lodówki na co najmniej 12 godz. W trakcie
marynowania mięso kilkakrotnie przewrócić, żeby równomiernie się
zamarynowało.

kilka gałązek rozmarynu
świeżo mielony czarny
pieprz
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Zamarynowaną szynkę włożyć do foliowego rękawa, z wierzchu
obłożyć pozostałymi plastrami pomarańczy oraz gałązkami rozmarynu.
Rękaw zawiązać z obu stron, wstawić do nagrzanego do 170°C piekarnika
i piec 70-80 min. Na 20 min. przed końcem pieczenia można rozciąć rękaw,
aby mięso przyrumieniło się z wierzchu. Upieczoną szynkę wyjąć, ostudzić,
przed podaniem pokroić w plastry.
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240 minut

Wędliny i pasztety

6 porcji

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:
1 kg filetu z indyka
2 łyżki płynnego miodu
2 łyżki soku
pomarańczowego

Pieczony filet z indyka
w miodowej glazurze
Domowe wędliny są o wiele smaczniejsze i zdrowsze niż gotowe wyroby
ze sklepu. Pieczony filet z indyka w miodowej glazurze kusi smakiem,
kruchością, soczystością i niezwykłym aromatem. Kromka chleba, kawałek
pieczonego filetu z indyka, liść sałaty i plaster pomidora – oto najprostsza
i najsmaczniejsza kanapka!

2 łyżki oleju Kujawski
z czosnkiem

Wykonanie:

1 łyżka sosu sojowego

Mięso umyć, osuszyć ręcznikiem papierowym i posolić. Miód, sok, sos
sojowy, olej Kujawski z czosnkiem oraz przyprawy wymieszać, a następnie
polać mięso ze wszystkich stron. Mięso ułożyć w misce, przykryć folią
i odstawić do lodówki na 3 godz.

1 łyżeczka wędzonej
papryki
pieprz czarny
majeranek
bawełniany sznurek

Zamarynowane mięso owinąć nitką wędliniarską, formując zwarty kawałek.
Przełożyć do rękawa foliowego, który należy przekłuć w kilku miejscach.
Tak przygotowane mięso wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 40 min.
w 180°C. Następnie zmniejszyć temperaturę do 170°C, rozciąć folię
i zapiekać jeszcze 20 min.

Porada:
Filet można upiec również w brytfance wysmarowanej olejem Kujawskim
z ziołami. W trakcie pieczenia mięso należy polewać pozostałą marynatą.
Jeśli podczas pieczenia mięso będzie za mocno się przypiekać z wierzchu,
przykrywamy je kawałkiem folii aluminiowej.
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3h

Wędliny i pasztety

12 porcji

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:

Rolada z szynki z farszem
z białej kiełbasy

750 g surowej białej
kiełbasy

Domowe wędliny i pasztety goszczą na naszych stołach zwykle z okazji
świąt. Ich przygotowanie może wydawać się czasochłonne i skomplikowane,
ale wcale takie nie jest. Przekonacie się o tym, przygotowując wędlinę
w swoich domach.

20 ml oleju Kujawski
z czosnkiem

Wykonanie:

1 kg szynki wieprzowej

sól

Surową szynkę kroimy w jak największe, cienkie plastry. Przyprawiamy solą,
Kujawskim z czosnkiem i marynujemy w lodówce co najmniej przez 60 min.

Sos:
150 ml oleju Kujawski
z bazylią
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżeczki musztardy
2 łyżeczki chrzanu
1 duże surowe żółtko

Kiełbasę obieramy z osłonki i mieszamy, aby powstała mięsna masa.
Połowę zamarynowanych plastrów szynki rozkładamy na folii spożywczej,
aby powstał prostokąt 15x20 cm. Na szynce układamy warstwę farszu
z białej kiełbasy, a na nim kolejną warstwę plastrów szynki. Zwijamy
roladę i ciasno zawijamy ją folią spożywczą (tworząc kokon), obwiązujemy
sznurkiem. Tak przygotowaną szynkę gotujemy w wodzie przez 90 min.
Ugotowaną i ostudzoną szynkę odwijamy z folii i chłodzimy w lodówce.
Wszystkie składniki sosu (poza olejem) umieszczamy w kielichu
blendera i miksujemy, dolewając stopniowo olej. Gotowy sos powinien
mieć konsystencję majonezu.

Porada:
Farsz do białej kiełbasy możemy przygotować sami, mieląc łopatkę
wieprzową, przyprawiając solą peklową, pieprzem, gorczycą,
majerankiem lub czosnkiem niedźwiedzim.
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30 minut

Katarzyna Jastrzębska
www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:
800 g piersi z kurczaka
(4 pojedyncze filety)
160 g mozzarelli
8-12 suszonych
pomidorów
8 plastrów szynki
długodojrzewającej
2 łyżki oleju Kujawski
z bazylią
szczypta soli
szczypta pieprzu

Dania z grilla

4 porcje

Grillowane piersi z kurczaka
z farszem w kieszonce
Obok karkówki, na grillu często lądują żeberka, kiełbaski, skrzydełka.
Piersi z kurczaka są raczej pomijane. Jednak w odpowiedniej oprawie
również świetnie nadają się na ruszt. Nafaszerowane mozzarellą, suszonymi
pomidorami i zawinięte w szynkę są w stanie przeciągnąć na swoją stronę
nawet wielbicieli karkówki.

Wykonanie:
Mięso umyć, osuszyć ręcznikiem papierowym. Odkroić od spodu małe
odstające części (zachować do innej potrawy). Wszystkie kawałki naciąć
z boku, na całej długości, aby powstała kieszonka. Mięso natrzeć
(z zewnątrz i od środka) olejem z bazylią, oprószyć solą i pieprzem,
po czym odłożyć na bok.
Mozzarellę i pomidory pokroić w paski. Do przygotowanych wcześniej
kieszonek włożyć nadzienie. Każdą porcję mięsa zawinąć w dwa plasterki
szynki.
Grillować na tacce przez 10-12 min. z każdej strony. Podawać z grillowaną
cukinią i pomidorkami koktajlowymi.

Porada:
Piersi z kurczaka można grillować również bez zawijania w szynkę czy
boczek, ale wtedy lepiej wybierać takie ze skórą. Skóra zabezpieczy mięso
przed przesuszeniem. Po upieczeniu skórkę można ściągnąć.
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30 minut

Dania z grilla

2 porcje

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:

Grillowany boczek
z suszoną śliwką

10 cienkich plasterków
boczku

Śliwki w boczku, podane na stół, znikają błyskawicznie! Nie wymagają
wielu składników ani czasu na ich przygotowanie, a chrupiący, słony boczek
cudownie komponuje się z suszoną śliwką. Wszyscy goście pokochają
tę ekspresową przystawkę.

10 ml oleju Kujawski
z czosnkiem

Wykonanie:

150 g suszonych śliwek

5 patyczków do
szaszłyków

Na patyczek do szaszłyka nabijamy dwa plasterki boczku. Aby uzyskać
odpowiedni efekt, przebijamy go na końcu plasterka. Kiedy boczek jest
już nabity, zajmujemy się śliwkami.
Jeśli suszone owoce są pokaźnych rozmiarów, warto poprzekrawać je na
połówki. Śliwki nakładamy na patyczek tak, by zajmowały jedną trzecią jego
długości. Kolejnym krokiem jest owinięcie suszonych śliwek plasterkami
mięsa - oplatamy je boczkiem, bardzo dokładnie zakrywając. Końcówkę
boczku zawijamy, aby nie odstawała od szaszłyka.
Tak przygotowane szaszłyki skrapiamy odrobiną Kujawskiego z czosnkiem.
Następnie grillujemy do momentu, aż boczek ładnie się przyrumieni. Przy
cienkich plastrach mięsa 15-20 min. powinno w zupełności wystarczyć.

Porada:
Jeżeli nie macie możliwości upiec szaszłyków na grillu lub patelni do
grillowania, równie dobrze możecie włożyć je na 15 min. do piekarnika
rozgrzanego do 180°C.
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3,5 h

Dania z grilla

2 porcje

Alicja Dziurosz

Indyk grillowany z gruszką

www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:
1 pierś z indyka
2 gruszki
35 ml oleju Kujawski
z bazylią
2 ząbki czosnku

Zainspirowana słodkim zestawieniem gruszki z kaczką, postanowiłam
wypróbować jej połączenie z częściej pojawiającym się w naszych kuchniach
indykiem. W tym przypadku słodycz owoców sprawdziła się równie dobrze.
Jeżeli więc preferujecie lżejsze, chudsze mięso, które nie potrzebuje dodatku
sosów, koniecznie wypróbujcie to połączenie.

Wykonanie:

2 łyżeczki oregano
szczypta soli morskiej
szczypta czarnego
pieprzu

Mięso z indyka myjemy i porcjujemy na kotleciki, które następnie lekko
rozbijamy. Przyprawiamy solą, pieprzem, delikatnie nacieramy przeciśniętym
przez praskę czosnkiem, oprószamy pachnącym oregano i zalewamy
Kujawskim z bazylią. Tak przygotowane piersi przykrywamy folią
i pozostawiamy w lodówce na ok. 2-3 godz.
Tuż przed wyciągnięciem mięsa z lodówki, zabieramy się za przygotowanie
gruszek. Owoce myjemy, kroimy na 0,5 cm plasterki i nacieramy Kujawskim
z ziołami.
Mięso wraz z gruszkami układamy na rozgrzaną patelnię do grillowania
i smażymy ok. 5 min. z każdej strony.

Porada:
Cudownym zwieńczeniem potrawy będzie dodanie odrobiny sera blue
na gorącego indyka.
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13 h

Dania z grilla

4 porcje

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:
6 kotletów z karczka
wieprzowego
1 łyżka słodkiej papryki
biały pieprz

Kotlety wieprzowe
w miodowo-ziołowej marynacie
Na kotlety wieprzowe do grillowania zwykle wybieram chudszy karczek lub
szynkę. Przyrządzona z nich potrawa jest pyszna i naprawdę prosta – idealna
na ogrodowego grilla. Jeżeli nie chcemy długo czekać, możemy podpiec
kotlety w piekarniku, a dopiero później przełożyć na grill. Miodowa
marynata sprawi, że będą one miały piękny, złoty kolor.

Wykonanie:
Marynata:
½ szklanki oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
4 łyżki soku z cytryny

Składniki marynaty dokładnie mieszam w szklanym naczyniu i zanurzam
w niej kotlety. Naczynie przykrywam i umieszczam w lodówce na 12 godz.
Po tym czasie mięso odsączam z marynaty i posypuję papryką oraz
pieprzem.

2 łyżki miodu gryczanego
2 posiekane ząbki
czosnku
1 łyżka suszonej kolendry
1 łyżka suszonego
tymianku

Zamarynowane kotlety kładę na rozgrzany ruszt. Grilluję, często obracając,
do czasu, aż się zrumienią. Mięso można również piec przez 40 min.,
w nagrzanym do 200°C piekarniku, używając funkcji grill.
Gotowe kotlety podaję z sałatką lub surówką.

Porada:
Do grillowanych mięs często podaję prostą sałatkę z gotowanych brokułów,
pomidorów i jajek gotowanych na twardo. Ugotowane brokuły dzielę na
małe różyczki, pomidory i jajka kroję na ćwiartki. Dodaję sos z majonezu
i jogurtu.
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14 h

Katarzyna Jastrzębska
www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:
1,2-1,5 kg żeberek
wieprzowych
6 ziaren czarnego
pieprzu
4 ziarna ziela
angielskiego
2 liście laurowe
Marynata:
6 łyżek keczupu
5 łyżek sosu sojowego
4 średnie papryczki chilli
4 łyżki octu
balsamicznego
3 łyżki oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
3 łyżeczki suszonego
majeranku
2 duże ząbki czosnku
2 łyżki miodu
1 mała cebula
1 łyżeczka ostrego sosu
(np. piri-piri, tabasco)

68

Dania z grilla

6 porcji

Ogniste żeberka
wieprzowe z grilla
Żeberka przygotowane na grillu mają niepowtarzalny aromat. Najlepiej
wybierać takie średniej grubości, niezbyt tłuste, ale też nie całkiem chude
i podzielić je na porcje po 2-3 kostki. Surowe żeberka wymagają dość
długiego grillowania, warto więc przyspieszyć proces i obgotować je przed
zamarynowaniem. Ja polecam wersję pikantną, jednak ostrzegam – od tych
żeberek nie można się oderwać…

Wykonanie:
Żeberka opłukać, przełożyć do garnka, zalać zimną wodą.
Dodać przyprawy. Gotować na małym ogniu przez 20-25 min.
Następnie wyjąć mięso z wywaru i ostudzić. Wywar można zachować
do przygotowania zupy.
Marynata:
Cebulę i czosnek obrać. Chilli przekroić wzdłuż, usunąć nasiona
(jeżeli lubicie naprawdę ostre smaki, pestki możecie zostawić). Cebulę,
czosnek i papryczki drobno posiekać lub zmiksować z pozostałymi
składnikami marynaty.
Ostudzone żeberka przełożyć do miski, dokładnie wymieszać z marynatą,
aby każdy kawałek mięsa był nią pokryty. Odstawić na co najmniej 12 godz.
do lodówki.
Żeberka wyjąć z lodówki ok. 30 min. przed grillowaniem. Układać na
rozgrzanym ruszcie. Grillować 25-30 min. w tym czasie raz przewracając.
Od czasu do czasu posmarować pozostałą marynatą. Podawać z lekką
sałatką i grillowanymi ziemniaczkami.
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90 minut

Dania z grilla

3 porcje

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:
500 g polędwicy
wieprzowej
7 małych szalotek
5 słodkich minipapryczek
8 patyczków do
szaszłyków
Marynata:
6 łyżek oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
2 posiekane ząbki
czosnku

Pikantne szaszłyki
wieprzowe z szalotką
Szaszłyki to prosty pomysł na przystawkę dla gości. Podane z ryżem
stanowią pełnowartościowe danie. Na szaszłyki z wieprzowiną zwykle
wybieram polędwicę, która ma bardzo delikatne mięso. Latem szaszłyki
można przyrządzić na grillu, natomiast poza sezonem świetnie wyjdą
w piekarniku.

Wykonanie:
Składniki marynaty mieszam i umieszczam w niej polędwicę. Całość
wkładam do lodówki na 1 godz. Po tym czasie wyjmuję mięso z marynaty
i kroję w plastry o grubości 0,5-1 cm, które następnie delikatnie rozbijam
palcami. Każdy z plastrów po rozbiciu kroję na pół.
Szalotki obieram i przekrajam wzdłuż, na pół. Papryczki oczyszczam z pestek
i kroję w krążki.

2 łyżki octu winnego

Na patyczki kolejno nabijam: złożony w harmonijkę pasek polędwicy,
szalotkę i paprykę, po czym skrapiam wszystko olejem Kujawskim z ziołami.
Tak przygotowane szaszłyki grilluję lub układam na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia i piekę w temperaturze 190°C przez ok. 20 min.

Porada:
Kupując wieprzowinę sprawdzajmy, jakiej jakości jest mięso. Niskiej jakości
mięso jest ciemne, twarde i dość tłuste. Natomiast mięso wysokiej jakości
ma różowy kolor i jest chudsze.
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14 h

Katarzyna Jastrzębska
www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:
600 g steku wołowego
(2 sztuki)
40 g masła
4 gałązki świeżego
tymianku
3 łyżki whiskey
3 łyżki oleju Kujawski
z czosnkiem
3 lekko rozgniecione
ziarna czarnego pieprzu
½ ząbka czosnku

Dania z grilla

2 porcje

Steki wołowe z grilla
marynowane w whiskey
Danie dla prawdziwych mięsożerców z krwi i kości. Wolicie krwiste, średnie
czy wysmażone?

Wykonanie:
Whiskey wymieszać z olejem Kujawskim z ziołami, dodać 3 gałązki
tymianku i pieprz. Steki ułożyć w naczyniu, zalać marynatą i wetrzeć
ją w mięso. Przykryć, odstawić do lodówki na co najmniej 12 godz.
Steki wyjąć min. 2 godz. przed grillowaniem.
Masło rozetrzeć z listkami z pozostałej gałązki tymianku i czosnkiem,
doprawić solą. Mocno schłodzić.
Mięso, tuż przed grillowaniem, oprószyć solą od strony, którą układamy na
ruszcie. Steki grillować na rozgrzanym ruszcie po 3 min. z każdej strony lub
krócej/dłużej wg upodobań. Gotowe steki odłożyć na 3 min. na bok,
na zimną kratkę, żeby soki wewnątrz mięsa zostały równomiernie
rozprowadzone. Podawać z masłem ziołowym.
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45 minut

Dania z grilla

6 porcji

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:
1 kg karkówki w
plastrach o grubości 1 cm
200 g pomidorów
suszonych, odsączonych
z zalewy

Szaszłyki z karkówki
w marynacie orzechowej
na sałatce z rukoli
Nie wiem jak Was, ale mnie zapach grilla od razu wprawia w dobry nastrój.
Nic tak nie łączy ludzi jak wspólne grillowanie. Przygotowując potrawy na
grilla, nie tylko możemy się świetnie bawić, ale także poznawać nowe smaki.
Zachęcam do eksperymentowania i życzę miłego czasu spędzonego przy
grillu.

200 g pomidorków
koktajlowych

Wykonanie:

200 g rukoli

Wszystkie składniki marynaty blendujemy. Doprawiamy solą i pieprzem.
Każdy plaster mięsa smarujemy marynatą, następnie wszystkie plastry
kładziemy jeden na drugim i odstawiamy na 10 min. Przygotowany blok
mięsa kroimy i nabijamy na patyki do szaszłyków. Szaszłyki grillujemy przez
10 min., co jakiś czas przewracając.

100 g sera koziego
50 ml oleju Kujawski
z bazylią
15 g miodu
4 gruszki
4 goździki
1 limonka
½ papryczki chilli
sól, pieprz

Gruszki kroimy na pół, przekładamy do miski, dodajemy startą skórkę i sok
z limonki, pozostałą ilość miodu i ostrej papryczki oraz goździki roztarte na
pył w moździerzu. Dodajemy 50 ml oleju Kujawskiego z bazylią. Mieszamy.
Gruszki kładziemy na ruszcie nad samym żarem i grillujemy z obydwu stron,
aż będą miękkie.

100 ml oleju Kujawski
z bazylią

Na talerzu układamy grillowane gruszki, rukolę, pomidorki koktajlowe,
pokrojone w paski suszone pomidory i pokruszone kawałki koziego sera.
Wykładamy szaszłyki. Całość doprawiamy solą, pieprzem i pozostałą
marynatą orzechową.

100 g orzeszków
ziemnych

Porada:

Marynata:

3 ząbki czosnku
15 g miodu
½ papryczki chilli

Mięso przed położeniem na ruszt powinno mieć temperaturę pokojową.
Wtedy będzie jeszcze smaczniejsze.

sok z ½ limonki
sól, pieprz
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90 minut

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:

Ziołowe szaszłyki z cielęciną
i pieczarkami

12 plasterków chudego
boczku

Do szaszłyków lubię dodawać ulubione warzywa – nie może zabraknąć
cebulki, pomidorków koktajlowych czy pieczarek. Mięso to przeważnie drób,
polędwica i cielęcina, koniecznie marynowane w aromatycznych olejach
Kujawski.

12 pomidorków
koktajlowych

Wykonanie:

350 g szynki cielęcej

6 pieczarek
przekrojonych na pół
6 patyczków do
szaszłyków
2 łyżki suszonej pietruszki
Marynata:
4 łyżki oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
1 łyżka miodu
sok z połowy cytryny
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Dania z grilla

3 porcje

Składniki marynaty mieszam. Cielęcinę kroję na cienkie plasterki,
a następnie na mniejsze kawałki i zanurzam w marynacie na 1 godz.
Na patyczki kolejno nabijam mięso z marynaty, pomidorki, pieczarki
i boczek. Szaszłyki skrapiam olejem Kujawskim z papryką ostrą, pomidorami
i bazylią, posypuję pietruszką. Tak przygotowane umieszczam w nagrzanym
do 190°C piekarniku. Szaszłyki piekę ok. 20 min. Gotowe podaję z ryżem.

Porada:
Szaszłyki będą doskonałą przekąską dla gości i podbiją ich serca, zwłaszcza
z samodzielnie przygotowanym sosem. Sos czosnkowy przygotowuję, łącząc
szklankę kwaśnej śmietany, 1 łyżkę majonezu oraz dwa drobno posiekane
ząbki czosnku.
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90 minut

Obiady

3 porcje

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:
3 filety z kurczaka
400 g brukselki bez
wierzchnich liści
2 marchewki
¼ szklanki oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
2 łyżki białego octu
winnego
2 łyżki masła
1 łyżka suszonej bazylii
1 łyżka papryki słodkiej
1 łyżka posiekanej
świeżej kolendry
½ papryczki chilli bez
pestek
pieprz biały
sól

Aromatyczne piersi z kurczaka
z warzywami
Piersi z kurczaka z warzywami to pomysł na prosty i zdrowy obiad.
Filety zamarynowane w oleju Kujawskim z papryką ostrą, pomidorami
i bazylią, nie potrzebują już panierki. Wystarczy posypać je ziołami
i obsmażyć. Warzywa można dobierać dowolnie – ja użyłam mojej ulubionej
brukselki i marchewki. Bardzo polecam na wiosenny obiad!

Wykonanie:
Filety marynuję co najmniej przez 1 godz. w mieszance z oleju Kujawskiego
z ziołami i octu winnego. Zamarynowane mięso odsączam i posypuję
bazylią, papryką oraz pieprzem. Smażę na oleju Kujawskim z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią. Gotowe filety kroję na grubsze plastry.
Marchewki obieram i kroję w słupki. Następnie, razem z brukselką, wrzucam
do wrzącej, osolonej wody. Gotuję 8 min., po czym przelewam zimną wodą
i odsączam. Masło roztapiam na patelni, dodaję ocet winny i podgrzewam
2 min. Do sosu dodaję brukselkę, marchewkę oraz drobno posiekaną
papryczkę chilli. Całość podgrzewam przez kolejne 2 min., mieszając.
Warzywa podaję z filetem z kurczaka. Całość na talerzu posypuję świeżą
kolendrą.

Marynata:
½ szklanki oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią
3 łyżki białego octu
winnego
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60 minut

Obiady

6 porcji

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:
1 kg podudzi z kurczaka
bez kości
400 g marchewki
400 g cukinii
400 ml mleka
kokosowego
200 g śmietany 30%
100 ml oleju Kujawski
z czosnkiem
40 g miodu
1 puszka pomidorów bez
skórki
3 ząbki czosnku
2 cebule
1 korzeń imbiru (ok. 5 cm)
1 papryczka chilli
1 pęczek kolendry

Curry z kurczakiem i warzywami
w sosie kokosowym
Słowem curry określić można wiele różnych dań, różniących się od siebie
praktycznie wszystkimi składnikami, ale mających jeden wspólny mianownik –
pachnący przyprawami sos.

Wykonanie:
Na patelni rozgrzewamy olej Kujawski z czosnkiem i smażymy posiekany
czosnek, cebulę, imbir i chilli. Dodajemy łyżkę pasty curry, zmniejszamy
ogień i dusimy, często mieszając. Następnie dodajemy pokrojone w kawałki
mięso z kurczaka i lekko podsmażamy. Podsmażone mięso przekładamy
do naczynia żaroodpornego (na dno wylewamy troszkę oleju z czosnkiem),
przykrywamy i wkładamy na 45 min. do piekarnika nagrzanego do 180°C.
Pomidory drobno kroimy i wraz z sokiem wrzucamy na patelnię, na której
smażyliśmy kurczaka. Redukujemy sos, zalewamy śmietaną i mleczkiem
kokosowym. Marchew kroimy w plastry o grubości ok. 1 cm. Dorzucamy
na patelnię i gotujemy do miękkości. Doprawiamy niewielką ilością soli
i pieprzu. Cukinię kroimy w półplastry i dodajemy do ugotowanej marchwi.
Siekamy kolendrę i dodajemy do sosu. Gotujemy przez 5 min.

1 łyżka żółtej pasty curry
sól
pieprz
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Wyjmujemy kurczaka z piekarnika, polewamy go miodem i bez przykrycia
ponownie wkładamy do piekarnika na 5 min. Podajemy z sosem, ryżem
ugotowanym na sypko, pokrojoną limonką i papryczką chilli.
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30 minut

Obiady

4 porcje

Katarzyna Jastrzębska
www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:
480-560 g cielęciny
bez kości (4 plastry)

Eskalopki cielęce w sosie
z kaparami i bazylią
To jedno z najlepszych dań, jakie przyrządziłam z cielęciny. Mięso jest
delikatne, otulone pysznym kremowym sosem. Idealne na wyjątkowy obiad.

2 łyżki oleju Kujawski
z cytryną i bazylią

Wykonanie:

szczypta pieprzu
ziołowego

Mięso opłukać i osuszyć. Każdy plaster cienko rozbić. Oprószyć niewielką
ilością ziołowego pieprzu. Na dużej patelni rozgrzać olej Kujawski z ziołami.
Smażyć kawałki mięsa po 3 min. z każdej strony. Zdjąć z patelni na talerz,
oprószyć solą. Przykryć folią aluminiową, przechowywać w cieple.

szczypta soli
Sos:
½ szklanki białego wina
o owocowym aromacie
½ szklanki śmietanki 30%
2 łyżki odsączonych
kaparów
4 gałązki świeżej bazylii

Z gałązek bazylii oberwać listki (łodyżek nie wyrzucać), pokroić w cienkie
paski. Do sosu potrzebna będzie 1 łyżka posiekanych listków – resztę
zachować do dekoracji.
Na patelnię po smażeniu mięsa wlać wino, następnie dodać rozgniecione
w dłoniach łodygi bazylii i zagotować. Gotować ok. 6 min. Dolać śmietankę
i podgrzewać przez kolejne 2 min. Doprawić do smaku.
Jeżeli mięso zbyt wystygło, podgrzać je w sosie, ale już nie gotować. Do sosu
dodać kapary i posiekaną bazylię, wymieszać. Podawać od razu.
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120 minut

Obiady

4 porcje

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:
1 kg karkówki
wieprzowej
80 ml czerwonego,
wytrawnego wina
60 g selera korzeniowego
50 g suszonej żurawiny
½ szklanki kaszy pęczak
½ szklanki orzechów
włoskich
3 posiekane ząbki
czosnku
2 posiekane cebule

Gulasz z karkówki
z orzechami i bazylią
Gulasz to węgierskie danie narodowe. Zanim nim zostało, było podstawową
potrawą pasterzy, którzy od wiosny do jesieni wypasali bydło na nizinach.
Jest gęsty, esencjonalny, aromatyczny i rozgrzewający. Gulasz wieprzowy
to sycąca potrawa na każdą okazję. Z dodatkiem kaszy i warzyw będzie
pełnowartościowym daniem jednogarnkowym.

Wykonanie:
Pokrojone w kawałki mięso, cebulę i czosnek podsmażamy w garnku na
oleju Kujawskim z bazylią. Wlewamy litr wrzącej wody, dodajemy sól,
zagotowujemy. Następnie zmniejszamy ogień i gotujemy pod przykryciem
przez 30 min.

1 marchewka pokrojona
w plasterki

Do garnka dodajemy pozostałe składniki i gotujemy przez 15 min. na dużym
ogniu. Po tym czasie zmniejszamy ogień i podgrzewamy przez następne
30 min. Zdejmujemy z ognia, kiedy kasza, mięso i marchewka będą miękkie.

5 łyżek przecieru
pomidorowego

Porada:

3 łyżki oleju Kujawski
z bazylią
3 liście laurowe

Jeśli chcemy, aby zamiast gęstego gulaszu wyszła nam zupa, zastępujemy
wrzątek 3 l bulionu i dodajemy do garnka 3 pokrojone w kostkę ziemniaki.

2 łyżeczki soli
2 łyżeczki posiekanych
liści świeżej bazylii
1 łyżeczka słodkiej
papryki w proszku
1 łyżeczka suszonego
tymianku
1 łyżeczka ostrego sosu
chilli
1 łyżeczka cukru
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½ łyżeczki pieprzu
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120 minut

Obiady

4 porcje

Katarzyna Jastrzębska

Kacze udka z orientalną nutą

www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:
4 kacze udka
2 szklanki soku z pomarańczy
½ szklanki bulionu
3 goździki
2 łyżeczki sosu rybnego
2 łodygi trawy cytrynowej
2 gwiazdki anyżu
2 listki limonki kaffir
1-2 laski cynamonu
1 łyżka oleju Kujawski
z papryką ostrą, pomidorami
i bazylią
1 posiekana papryczka chilli
bez pestek
szczypta soli
Pasta:
3 obrane ząbki czosnku

Kaczka doskonale komponuje się z owocami. Wersja z pomarańczami
to specjał kuchni francuskiej. Jednak kaczka i pomarańcze, z dodatkiem
wyraźnych przypraw oraz chilli, mogą nas przenieść w bardziej egzotyczne
klimaty.

Wykonanie:
Kacze udka natrzeć solą. Na patelni o wysokim brzegu lub w woku rozgrzać
olej, obsmażyć mięso na rumiano z każdej strony. Zdjąć z patelni.
Wszystkie składniki pasty rozetrzeć razem w moździerzu, aż do uzyskania
jednolitej masy lub zmiksować w malakserze. Z patelni po smażeniu kaczki
odlać nadmiar tłuszczu. Podsmażyć przygotowaną pastę przez chwilę.
Dodać sok z pomarańczy, połowę bulionu, rozgniecione łodygi trawy
cytrynowej i pozostałe przyprawy.
Do sosu włożyć kacze udka. Powinny być prawie w całości przykryte.
Zagotować, zmniejszyć ogień i dusić pod przykryciem przez 1 godz.
Następnie zdjąć pokrywkę i gotować jeszcze 40 min., aż mięso będzie
zupełnie miękkie, a sos wyraźnie się zredukuje. Gdyby sos za bardzo
wyparował, podlewać pozostałym bulionem.

2 łyżki oleju Kujawski
z papryką ostrą, pomidorami
i bazylią

Porada:

2 łyżki soku z limonki

Listki limonki kaffir można zastąpić skórką otartą z limonki.

2 łyżeczki ziaren kolendry
1-2 suszone papryczki chilli
1 obrana szalotka
1 łyżka posiekanego imbiru
1 czubata łyżeczka mielonej
trawy cytrynowej
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120 minut

Obiady

4 porcje

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:

Klopsiki wieprzowe w sosie
beszamelowym z cukinią

500 g mielonej
wieprzowiny

Choć przygotowanie klopsików wymaga sporo czasu, nie powinniśmy się
zniechęcać. Idealnie soczyste i przyprawione mięso w delikatnym beszamelu
z cukinią podbije serce każdego.

40 ml oleju Kujawski
z bazylią

Wykonanie:

1 cebula
1 żółtko
3 ząbki czosnku
1 łyżka miodu
1 łyżka bułki tartej
1 łyżeczka przecieru
pomidorowego
szczypta soli morskiej
szczypta pieprzu
ziołowego
Sos beszamelowy:
1 szklanka mleka
4 łyżki masła
4 łyżki mąki
1½ łyżeczki soli morskiej
1 łyżeczka ostrej papryki
w proszku

Zaczynamy od posiekania cebuli i podsmażenia jej na odrobinie masła i oleju
Kujawskiego z ziołami. Po chwili dodajemy do niej przeciśnięty czosnek,
a kiedy całość się zeszkli, studzimy i wrzucamy do miski. Dodajemy mięso
mielone, bułkę tartą, miód, przecier pomidorowy i żółtko. Całość doprawiamy
solą oraz pieprzem i mieszamy. Z masy formujemy niewielkie kuleczki, które
układamy w naczyniu żaroodpornym.
Cukinię kroimy w cienkie paski, które następnie wrzucamy do wrzącej,
osolonej wody i gotujemy przez 5 min. Kiedy zmiękną, wyjmujemy je
i układamy między uformowanymi klopsikami.
Sos beszamelowy:
Na patelni rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę i mieszamy. Po kilku
minutach zalewamy mlekiem tak, by konsystencja nie była zbyt gęsta.
Doprawiamy do smaku. Gotowy sos wlewamy dookoła mięsnych kulek.
Naczynie z klopsikami wstawiamy do piekarnika i zapiekamy przez
30 min. w temperaturze 200°C. Na wierzch ścieramy odrobinę żółtego sera.
Podajemy ciepłe.

½ łyżeczki pieprzu
Do podania:
1 nieduża cukinia
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70 g sera żółtego
w kostce
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45 minut

Obiady

8 porcji

Katarzyna Jastrzębska
www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:
500 g mielonej wieprzowiny
300 g mielonej wołowiny
4-6 łyżek zimnej wody do
mięsa
4 łyżki bułki tartej
zalane 4 łyżkami wody
2 jaja
1½ łyżeczki suszonego
oregano
1 łyżeczka słodkiej papryki
w proszku
½ łyżeczki soli morskiej
¼ łyżeczki świeżo mielonego
czarnego pieprzu
Nadzienie:
150 g sera feta
12 czarnych oliwek
8 suszonych pomidorów
½ żółtej papryki
1 łyżka oleju Kujawski
z pomidorami, czosnkiem
i bazylią
1 mały ząbek czosnku
½ łyżeczki suszonego
oregano

Kotlety mielone
z nadzieniem serowym
Kotlety mielone wszyscy dobrze znamy. Niektórzy uważają je za pospolite
i nudne danie. Wystarczy trochę podkręcić ich smak kilkoma
zamarynowanymi w oleju ziołowym dodatkami, by zyskać zupełnie
odmienioną potrawę.

Wykonanie:
Ser pokroić w kostkę, przełożyć do miski. Oliwki, paprykę i pomidory pokroić
w niewielkie kawałki, dołożyć do sera. Dodać przeciśnięty przez praskę
ząbek czosnku i olej Kujawski z ziołami. Wszystkie składniki wymieszać,
odstawić na bok.
Mięso dokładnie wyrobić z przyprawami, bułką tartą zalaną wodą i jajkami.
Na koniec po trochu dodawać wody (4-6 łyżek). Dobrze wyrobiona masa
mięsna nie powinna się kleić ani do miski, ani do rąk.
Piekarnik rozgrzać do 180°C.
Z masy oderwać kawałek mięsa, rozpłaszczyć. Na środku ułożyć porcję
nadzienia, zlepić brzegi, uformować kotlet. Każdy kotlet panierować
w mieszance z bułki tartej i mąki. Gotowe kotlety obsmażyć na rumiano
na oleju, po czym ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Piec w rozgrzanym
piekarniku przez 15 min.

Porada:
Kotlety można przygotować dzień wcześniej. Po obsmażeniu należy
przechowywać je w lodówce i upiec przed podaniem.

Do panierowania:
3 łyżki bułki tartej
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2 łyżki mąki
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150 minut

Obiady

6 porcji

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:
1-1,2 kg królika
(1 tuszka lub 6 udek)
400 ml cydru jabłkowego
4 łyżki oleju Kujawski
z cytryną i bazylią
3 ząbki czosnku
2 cebule
2 łyżki musztardy
francuskiej
2 łyżeczki tymianku
1-2 łyżki mąki gryczanej
lub kukurydzianej
1 marchew
garść suszonych jabłek
sól
pieprz biały
kmin rzymski
Kasza perłowa:

Królik duszony w cydrze
z musztardą francuską,
podany z kaszą perłową
Królik przyrządzony w ten sposób smakuje rewelacyjnie, a sos na bazie cydru
jest tak pyszny, że wyjadamy go zawsze do ostatniej kropli.

Wykonanie:
Królika podzielić na kawałki, posolić, posypać pieprzem i tymiankiem.
Odstawić na 1 godz.
Na patelni rozgrzać olej Kujawski z ziołami. Zeszklić pokrojoną cebulę
oraz posiekany czosnek i przełożyć do rondla. Kawałki królika obsmażyć
na rumiano z każdej strony. Następnie ułożyć w rondlu na cebuli, posypać
mąką, tymiankiem i kminem rzymskim. Dodać pokrojoną w plasterki
marchew, musztardę i zalać 300 ml cydru. Całość zagotować, po czym dusić
na małym ogniu, pod przykryciem, ok. 70 min. W trakcie duszenia podlewać
pozostałym cydrem. Pod koniec czasu dodać suszone jabłka i doprawić
do smaku. Sos można dodatkowo zagęścić łyżką mąki.
Kasza perłowa:
Kaszę wsypać do osolonej wrzącej wody. Dodać łyżeczkę oleju Kujawskiego
z cytryną i bazylią, pokrojoną w kostkę marchew oraz groszek. Gotować
przez 13 min. Następnie garnek z kaszą owinąć ręcznikiem lub kocem
i pozostawić na 20 min. Królika podawać z kaszą. Całość polać sosem.

1 szklanka kaszy perłowej
500 ml wody
3 łyżki zielonego groszku
(może być mrożony)
1 łyżeczka oleju Kujawski
z cytryną i bazylią
1 mała marchew
sól
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14 h

Obiady

4 porcje

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:

Leśny gulasz z jelenia
z grzybami

500 ml ciemnego piwa
na miodzie

Gulasz z jelenia to ciekawa kompozycja leśnych smaków i zapachów.
Mięso jelenia jest dość wymagające, ale warte spróbowania. Jeżeli chcemy
przygotować to wyjątkowe danie, warto zabrać się za nie dzień wcześniej
tak, by dziczyzna dobrze przeszła aromatami przypraw.

40 ml oleju Kujawski
z czosnkiem

Wykonanie:

1 kg mięsa z jelenia

20 g suszonych
podgrzybków
2 cebule
6 liści laurowych
4 ząbki czosnku
4 ziarnka ziela
angielskiego
4 owoce jałowca
2 łyżeczki soli morskiej
2 łyżeczki pieprzu
ziołowego

Mięso kroimy na niewielkie kawałki i wkładamy do głębokiego naczynia.
Następnie przyprawiamy solą, pieprzem, dodajemy ziele angielskie,
roztrzaskane w moździerzu owoce jałowca, liście laurowe i przeciśnięty
przez praskę czosnek. Całość zalewamy połową piwa, wstawiamy do
lodówki i pozostawiamy w marynacie na 12 godz.
Gdy mięso się zamarynuje, wyjmujemy je z aromatycznej zalewy i wraz
z drobno posiekaną cebulką podsmażamy na Kujawskim z ziołami.
Następnie usmażoną jeleninę wkładamy do sporego garnka, zalewamy
pozostałą marynatą, dodajemy suszonych podgrzybków i dusimy
ok. 2-3 godz. W razie potrzeby podlewamy pozostałym piwem.

Porada:
Gulasz możemy podać sam lub w towarzystwie ulubionej kaszy bądź
ziemniaków. Warto przystroić go natką pietruszki.
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45 minut

Obiady

4 porcje

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:

Marokańskie polędwiczki
z pieczoną papryką na kuskusie

4 czerwone papryki

Przygotowanie tego dania zajmuje 45 minut, ale bogactwo smaków
i aromatów nadaje mu wykwintności. Soczyste mięso i kuskus z kawałkami
pieczonej papryki, kuszące nutą marokańskiej przyprawy Ras el hanout –
oto tajemnica pysznego obiadu.

4 łyżki oleju Kujawski
z czosnkiem i bazylią

Wykonanie:

600 g polędwiczek
wieprzowych

3 łyżki rodzynek
3 łyżki orzechów
włoskich
3 łyżki świeżego
szczypiorku
1 szklanka kaszy kuskus

Polędwiczki natrzeć papryką, pieprzem, solą i odstawić na 10 min.
Z papryk usunąć nasiona, pokroić na mniejsze kawałki. Cebulę pokroić
w grube piórka. Warzywa ułożyć w brytfance, oprószyć przyprawą
Ras el hanout, skropić olejem Kujawskim z ziołami, wstawić do
nagrzanego piekarnika i piec 25 min. w temperaturze 180°C.

1 czerwona cebula
1 łyżeczka wędzonej
słodkiej papryki
1 łyżeczka afrykańskiej
przyprawy Ras el hanout
sól
pieprz

Polędwiczki obtoczyć w orzechach. Na patelni rozgrzać 3 łyżki oleju
Kujawskiego z ziołami, obsmażyć mięso z każdej strony i dołożyć do
brytfanki z warzywami na 15 min. przed końcem pieczenia.
Zagotować 500 ml wody. Kuskus i rodzynki polać łyżką oleju Kujawskiego
z ziołami, posolić, zalać wrzątkiem, przykryć i odstawić na 10 min.,
aż wchłonie wodę. Wymieszać z połową szczypiorku, wyłożyć na talerze.
Polędwiczki pokroić w grube plastry, razem z papryką i cebulą ułożyć
na kuskusie, posypać pozostałym szczypiorkiem.

Porada:
Ras el hanout to przyprawa popularna w krajach Afryki Północnej.
W jej skład wchodzi: cynamon, kurkuma, kolendra, kumin, papryka słodka
i ostra, gałka muszkatołowa, kardamon, imbir, kolorowy pieprz, ziele
angielskie i czosnek. W niektórych wersjach dodawane są także suszone
płatki róży, anyż oraz szafran. Można ją zastąpić mieszanką wyżej
wymienionych przypraw lub indyjską Garam masala, ewentualnie curry.
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180 minut

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:
300 g wołowiny
(np. z łopatki)
100 g suszonych daktyli

Orientalna wołowina
z imbirem i daktylami
Wołowina z imbirem, limonką i suszonymi daktylami to lekko orientalna,
słodko-pikantna potrawa. Proces duszenia mięsa nadaje mu idealnej
miękkości i pozwala na to, by wszystkie smaki dobrze się połączyły.

35 ml oleju Kujawski
z czosnkiem

Wykonanie:

1 czerwona cebula
średniej wielkości

Wołowinę myjemy i kroimy na niewielkie kawałki. W naczyniu łączymy olej
Kujawski z ziołami, sok z limonki, posiekany czosnek, sól, pieprz, chilli,
słodką paprykę oraz starty imbir. Przygotowaną marynatą dokładnie
nacieramy mięso. Wołowinę podsmażamy przez chwilkę na patelni, po czym
całość przekładamy do garnka.

1 limonka
3 ząbki czosnku
1 łyżeczka słodkiej
papryki w proszku
1 łyżeczka soli morskiej
½ łyżeczki chilli
w proszku
niewielki kawałek
korzenia imbiru
szczypta pieprzu
kolorowego
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Obiady

2 porcje

Na patelni smażymy drobno posiekaną, czerwoną cebulkę. Zeszkloną cebulę
wrzucamy do garnka, gdzie wcześniej umieściliśmy wołowinę. Do mięsa
i cebuli dolewamy odrobinę wody tak, by zakryła mięso i dusimy przez
2 godz. Wołowinę co jakiś czas mieszamy, w razie potrzeby dolewając
niewielkie ilości wody. Na koniec dodajemy posiekane daktyle i dusimy
wszystko jeszcze przez 0,5 godz. Wołowinę najlepiej podać w towarzystwie
lekkiej sałatki.
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165 minut

Obiady

4 porcje

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:

Ossobuco czyli gicz cielęca
po włosku

400 g krojonych
pomidorów z puszki

Ossobuco (dosłownie “kość z dziurą”) to potrawa kuchni włoskiej
wywodząca się z Lombardii. Najbardziej znana wersja tej potrawy
to „Ossobuco alla Milanese”, przyrządzane z giczy cielęcej w towarzystwie
warzyw, które potraktowałam jako inspirację. To danie niezwykle pachnące,
wyrafinowane i pyszne.

350 g marchwi
pokrojonej w plastry

Wykonanie:

1,2 kg giczy cielęcej
(4 duże kawałki)

250 ml białego,
wytrawnego wina

25 g mąki

Mąkę mieszamy z solą oraz pieprzem i obtaczamy w niej mięso. W garnku
podgrzewamy olej Kujawski z ziołami i obsmażamy gicz. Wyjmujemy mięso
i w tym samym naczyniu podsmażamy warzywa. Po chwili dodajemy
koncentrat pomidorowy, wino, bulion, pomidory z puszki razem z sosem
i tymianek. Do garnka wkładamy mięso, przykrywamy i gotujemy na małym
ogniu przez ok. 2 godz.

4 gałązki świeżego
tymianku

Przygotowujemy gremolatę, mieszając wszystkie składniki w miseczce.

250 ml bulionu cielęcego
50 ml oleju Kujawski
z papryką ostrą,
pomidorami i bazylią

3 pokrojone łodygi selera
naciowego
2 posiekane ząbki
czosnku
2 łyżki koncentratu
pomidorowego

Wyjmujemy mięso z garnka i stawiamy w ciepłym miejscu. Sos gotujemy
bez przykrycia jeszcze przez 10 min., żeby zgęstniał. Mięso przekładamy
na talerze, polewamy sosem i posypujemy przygotowaną gremolatą.
Podajemy z risotto.

1 posiekana cebula
sól, pieprz
Gremolata:
2 pokrojone ząbki
czosnku
1 garść posiekanej natki
pietruszki
1 łyżka skórki otartej
z cytryny
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14,5 h

Obiady

6 porcji

Katarzyna Jastrzębska
www.pelnytalerz.blogspot.com

Składniki:

Pikantne curry jagnięce
z pomidorami

700 g jagnięciny

Jeżeli lubicie długo gotowaną jagnięcinę i ostre smaki, to danie przypadnie
Wam do gustu.

400 g krojonych
pomidorów z puszki

Wykonanie:

200 g świeżego groszku
w strączkach
200 ml wody lub bulionu
30 g posiekanego imbiru
5 strąków zielonego
kardamonu

Połączyć jogurt, imbir, posiekany czosnek i kurkumę, po czym wymieszać
z mięsem. Przykryć, odstawić do lodówki na co najmniej 12 godz.
Na suchą, rozgrzaną patelnię wrzucić kolendrę, pieprz, kumin, kozieradkę,
kardamon, goździki i cynamon. Podgrzewać, aż przyprawy trochę ściemnieją.
Następnie rozetrzeć je w moździerzu lub zmielić na proszek.

5 goździków
4 ząbki czosnku
3 posiekane papryczki chilli
(żółta, zielona, czerwona)
2 łyżki gęstego jogurtu
naturalnego
2 łyżki oleju Kujawski
z czosnkiem
2 łyżki koncentratu
pomidorowego
2 łyżeczki czarnego pieprzu
2 łyżeczki kuminu
1 obrana i posiekana cebula
1 laska cynamonu

Na patelni rozgrzać olej Kujawski z ziołami i zeszklić cebulę. Dodać paprykę,
chwilę podsmażyć. Dodać pokrojone w kostkę mięso, przygotowaną
mieszankę przypraw i pokrojone chilli. Dokładnie wymieszać, smażyć przez
5 min. Następnie do mięsa dodać pomidory, koncentrat i wodę. Całość
wymieszać, zagotować, przykryć i dusić na małym ogniu przez 2 godz.
Kilka minut przed końcem ponownie doprowadzić do wrzenia, dorzucić
groszek i podgrzewać, aż będą ugotowane. Doprawić do smaku.
Podawać z natką kolendry i ciepłym chlebkiem naan.

Porada:
Smak dania można wzbogacić i nieco złagodzić dodając / szklanki mleka
kokosowego.

1 łyżka ziaren kolendry
1 łyżeczka kozieradki
1 łyżeczka słodkiej papryki
½ łyżeczki kurkumy
natka kolendry (do dekoracji)
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90 minut

Obiady

2 porcje

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:

Podudzia z kurczaka
w ziołach i miodzie

40 ml oleju Kujawski
z czosnkiem i bazylią

Podudzia z kurczaka to jedno z mięs, które zawsze bardzo mi smakowało.
Od kiedy odkryłam zalety pieczenia w rękawie, polubiłam je jeszcze bardziej.
Gotowy kurczak jest soczysty i pełen smaku, a słodycz miodu idealnie
komponuje się z aromatem przypraw.

4 gałązki świeżego
tymianku

Wykonanie:

4 podudzia z kurczaka

2 ząbki czosnku
2 łyżki miodu gryczanego
2 łyżeczki ziół
prowansalskich
1 łyżeczka słodkiej
papryki
½ łyżeczki pieprzu
ziołowego
szczypta soli morskiej

Podudzia dokładnie myjemy i pozbawiamy skóry. Umyte pałki nacieramy
olejem Kujawskim z czosnkiem i bazylią, odrobiną soli, pieprzem
i przeciśniętym przez praskę świeżym czosnkiem. Natarte mięso wraz
z ziołami prowansalskimi, tymiankiem oraz słodką papryką wrzucamy do
foliowego rękawa do pieczenia. Woreczek szczelnie zamykamy i poruszając
nim szybko, obtaczamy mięso w reszcie składników.
Kurczaka pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez ok. 50 min.
Po tym czasie wyjmujemy podudzia z woreczka, lekko skrapiamy płynnym
miodem i zapiekamy jeszcze przez ok. 10 min.

Porada:
Z wytopionego tłuszczu, który pozostał w woreczku po pieczeniu kurczaka,
możemy uzyskać pyszny sos. Wystarczy dodać do niego odrobinę śmietany
18% i całość zblendować.
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20 minut

Obiady

2 porcje

Alicja Dziurosz
www.aleglodomorek.blogspot.com

Składniki:
300 g polędwicy
wieprzowej
150 g szpinaku baby
50 g sera blue
50 g śmietany 30%
50 g masła
35 ml oleju Kujawski
z pomidorami, czosnkiem
i bazylią

Polędwiczki wieprzowe
w sosie szpinakowym
Delikatne polędwiczki z serem pleśniowym i szpinakiem to idealne
połączenie smaków. Doskonale sprawdzi się podczas rodzinnego obiadu
czy kolacji ze znajomymi. Oprócz rewelacyjnego smaku, ich ogromnym
atutem jest niesłychanie szybki czas przygotowania.

Wykonanie:
Polędwiczki kroimy na plastry o grubości ok. 1,5 cm. Następnie palcami
delikatnie rozbijamy mięso, po czym z każdej strony solimy i doprawiamy
pieprzem. Na patelni rozgrzewamy Kujawski z ziołami i smażymy na nim
mięso po 3 min. z obu stron.

2 ząbki czosnku
szczypta soli morskiej
szczypta kolorowego
pieprzu

W międzyczasie na innej patelni, na maśle, podsmażamy przeciśnięty
czosnek. Po chwili dorzucamy do niego liście szpinaku oraz ser blue
i smażymy do momentu, aż zmniejszą objętość. Do obsmażonych składników
wlewamy tłuszcz, który pozostał po smażeniu mięsa, dodajemy śmietanę
i całość mieszamy. Mięso podajemy na sosie szpinakowym.

Porada:
Aby potrawa lepiej się prezentowała, warto zostawić kilka kosteczek sera
i posypać nimi gotowe danie.
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70 minut

Iwona Orzechowska-Zeidler
www.qchennewariacje.blogspot.com

Składniki:
1 kg udek z kurczaka
(4 sztuki)
80 g suszonych
pomidorów
30 g pistacji bez łupin
2 łyżki koncentratu
pomidorowego
2 łyżki śmietany 18%
1 saszetka (30 ml) oleju
Kujawski z pomidorami,
czosnkiem i bazylią
sól
pieprz

Obiady

6 porcji

Roladki z kurczaka z pistacjami
i suszonymi pomidorami
Prosty sposób, aby urozmaicić danie z (mogłoby się wydawać) nudnego
kurczaka. Roladki są bardzo soczyste, a dzięki suszonym pomidorom i ziołom
bardzo aromatyczne. Podane na risotto będą małą wariacją na temat kuchni
włoskiej.

Wykonanie:
Udka kurczaka trybujemy, czyli oddzielamy mięso od kości. Najlepiej robić
to od strony wewnętrznej, tuż przy samej kości, ścinając również chrząstkę
i nadmiar skóry. Kroimy suszone pomidory w paski i kruszymy pistacje,
po czym dokładnie je ze sobą mieszamy. Udka posypujemy solą i białym
pieprzem. Na każdym kawałku rozkładamy farsz z pomidorów i pistacji.
Udka zwijamy w rolady i odstawiamy.
Przygotowujemy 4 kawałki folii aluminiowej, na każdy z nich wylewamy
odrobinę oleju Kujawskiego z ziołami, rozsmarowujemy go na całej
powierzchni, zawijamy udko kurczaka w folię, końce skręcamy
(tworząc kształt cukierka). Na rozgrzaną, suchą patelnię wkładamy udka
w folii i smażymy z każdej strony przez ok. 3 min. Zawinięte w folię udka
przekładamy na blachę i wkładamy do rozgrzanego do 180°C piekarnika
na 40 min. Wyciągamy kurczaka z piekarnika i czekamy 10 min., aż mięso
wchłonie sos. Zdejmujemy folię z rolad.
Pozostały na blaszce sos przelewamy na patelnię, podgrzewamy, dodajemy
2 łyżki koncentratu pomidorowego i 2 łyżki śmietany, energicznie mieszamy,
aby sos stał się gładki i gęsty. Rolady z kurczaka kroimy w plastry. Podajemy
z sosem pomidorowym i risotto.
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120 minut

Obiady

4 porcje

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:
500 g mięsa wołowego
250 ml czerwonego,
wytrawnego wina
3 łyżki oleju Kujawski
z czosnkiem
2 cebule
2 marchewki
1 ząbek czosnku
1 gałązka rozmarynu
1 łyżka mąki
1 łyżeczka majeranku
½ łyżeczki wędzonej słodkiej
papryki
½ łyżeczki kolendry
1 garść suszonych grzybów
sól, pieprz czarny
natka pietruszki lub selera
korzeniowego do dekoracji
Placki jaglane:

Wołowy gulasz na winie
podany z plackami jaglanymi
Ten gulasz podbił nasze serca. Mięso kruche i miękkie, idealnie doprawione,
otulone niezwykle aromatycznym sosem. Gulasz podany na jaglanych
placuszkach jest prawdziwą ucztą dla całej rodziny.

Wykonanie:
Mięso pokroić w kostkę, cebulę w piórka, marchew w talarki, czosnek
posiekać.
Na patelni rozgrzać olej Kujawski z czosnkiem i obsmażyć na nim mięso
z obu stron. Następnie dodać cebulę, czosnek oraz marchew. Smażyć chwilę,
po czym dodać grzyby, rozmaryn, kolendrę. Całość zalać winem, zagotować
i przykryć. Gotować na małym ogniu ok. 1-1,5 godz., od czasu do czasu
podlewając gorącą wodą. Gdy mięso będzie miękkie, doprawić do smaku
solą i przyprawami. Na suchej patelni uprażyć mąkę i zagęścić nią gulasz.
Placki jaglane:
Kaszę jaglaną sparzyć, wsypać do osolonej, wrzącej wody i gotować pod
przykryciem ok. 15 min. Ugotowaną wystudzić. Następnie dodać do niej
jajka, pokrojoną drobno cebulę, selera oraz suszone pomidory.
Całość wymieszać. Na patelni rozgrzać olej Kujawski z ziołami.
Łyżką wykładać placki i smażyć na rumiano. Gotowe placki wyłożyć
na talerz, polać gulaszem i udekorować natką.

2 jajka
2 łyżki oleju Kujawski
z czosnkiem
1 szklanka kaszy jaglanej
1 cebula
1 łodyga selera naciowego
1 łyżeczka suszonych
pomidorów
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60 minut

Julianna Bednarczuk
www.obiadgotowy.blogspot.com

Składniki:
500 g filetu z kurczaka
(4 pojedyncze filety)
150 ml śmietanki 30%
100 g suszonych śliwek
100 g sera pleśniowego
(camembert, brie)
8 plasterków wędzonego,
surowego boczku
3 łyżki oleju Kujawski
z bazylią
kilka listków świeżej szałwii
tymianek
sól morska
słodka papryka w proszku
czarny pieprz

Obiady

4 porcje

Zapiekane roladki z kurczaka
w boczku ze śliwką
Połączenie kurczaka ze śliwką to zgrany duet. A jeśli dodamy do
niego chrupiący boczek, kubki smakowe doznają najwyższego stopnia
przyjemności. Idealne danie na niedzielny rodzinny obiad lub uroczystą
kolację w gronie znajomych.

Wykonanie:
Filety rozciąć płasko na pół (nie przecinając do końca), rozłożyć
i delikatnie rozbić tłuczkiem. Z obu stron oprószyć je solą, pieprzem,
papryką i tymiankiem. Na mięsie ułożyć po kilka śliwek i kawałków sera,
po czym zwinąć w roladki. Każdą roladkę owinąć 2 plasterkami boczku
i spiąć wykałaczką.
Na patelni rozgrzać olej Kujawski z ziołami. Roladki obsmażyć z każdej
strony na rumiano, przełożyć do naczynia żaroodpornego, na wierzchu
położyć liście szałwii i zalać śmietanką. Całość przykryć folią, wstawić
do nagrzanego do 180°C piekarnika i zapiekać 20 min. Po tym czasie
zdjąć folię i dalej zapiekać przez kolejne 5 min.
Roladki najlepiej smakują z gotowanymi lub pieczonymi młodymi
ziemniaczkami.

Porada:
Roladki można również dusić na patelni - po obsmażeniu zalać
śmietanką, przykryć i gotować na małym ogniu przez 25 min.
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13 h

Obiady

4 porcje

Małgorzata Budziła
www.napiecyku.pl

Składniki:

Żeberka w marynacie
piwno-czosnkowej

¼ szklanki oleju Kujawski
z czosnkiem

Gdy robię żeberka, zawsze sięgam po stary przepis mojej mamy.
Jednak tym razem po raz pierwszy wykorzystam w nim olej Kujawski
z czosnkiem. Mięso zyskuje tak intensywny, czosnkowy aromat, że przed
pieczeniem wyjątkowo nie nacieram go już czosnkiem. Żeberka wspaniale
sprawdzą się do obiadu oraz na ogrodowym grillu z przyjaciółmi.

2 łyżeczki wędzonej
papryki

Wykonanie:

1 kg żeberek
wieprzowych

pieprz biały
Marynata:

Wszystkie składniki marynaty mieszam w szklanym naczyniu. Następnie
umieszczam w nim czyste, poporcjowane żeberka. Naczynie z mięsem
przykrywam i wkładam na 12 godz. do lodówki.

1½ szklanki jasnego piwa
3 posiekane ząbki
czosnku
3 łyżki ostrej musztardy
3 liście laurowe
1 łyżka rozmarynu

Mięso wyjmuję z marynaty i osuszam papierowym ręcznikiem, po czym
przekładam je do żaroodpornego naczynia. Żeberka nacieram olejem
Kujawskim z czosnkiem, posypuję papryką i pieprzem. Tak przygotowane
wkładam do nagrzanego piekarnika i piekę przez 1 godz. w temperaturze
180°C. Żeberka można również obsmażyć i dusić do miękkości pod
przykryciem.

Porada:
Do żeberek często podaję sos musztardowy z 3 łyżek oliwy, 3 łyżek soku
z cytryny, 4 łyżek musztardy rosyjskiej i jednej łyżki miodu. Wszystkie
składniki dokładnie ubijam.

114

115

