SKŁADNIKI:
~ karp

~ mleko

~ mąka

~ tłuszcz

Wypatroszonego karpia opłukać i osuszyć.
Pokroić na paski - dzwonki w poprzek
tułowia. Jak najdokładniej oczyścić z ości.
Włożyć do miski, zalać mlekiem, wstawić
do lodówki na ok. 1-2 godziny.
Dobrze rozgrzać patelnię z tłuszczem, rybę
obtoczyć w mące i kłaść na patelnię. Smażyć
przez ok. 5-7 minut na średnim ogniu aż karp
będzie zrumieniony od spodu. Przewrócić
na drugą stronę i znów smażyć ok. 5 minut.
Obsmażyć boki po 2-3 minuty i zdjąć
z patelni. Wylać tłuszcz, wymyć patelnię
i powtórzyć smażenie jeśli pozostały jeszcze
kawałki ryby.

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

~ 200 g suszonych śliwek bez pestek
~ 200 g suszonych ﬁg
~ 80 g cukru
~ mały kawałek cynamonu
~ skórka i sok z ½ cytryny

~ 0,5 litra kwasu buraczanego
~ włoszczyzna (bez kapusty)
~ ziele angielskie, listek laurowy
~ 100 g suszonych grzybów
~ 5-6 świeżych buraków
~ kieliszek czerwonego wina
~ pieprz, sól, cukier i czosnek do smaku

Owoce umyć i osobno zalać łącznie
2 litrami przegotowanej wody, tak aby je
zakryła. Odstawić owoce na 2 h. Skórkę
z cytryny umyć i sparzyć wrzątkiem.
Owoce ugotować oddzielnie w wodzie,
w której się moczyły. Figi gotować przez
5 minut z połową cukru oraz sokiem
i skórką z cytryny. Do śliwek dodać
cynamon, resztę cukru i tylko raz
zagotować. Ugotowane kompoty połączyć
(usunąć skórkę z cytryny i cynamon).
Podawać w temperaturze pokojowej.
Kompot można przygotować też bez ﬁg,
ale z dodatkiem suszonych moreli, jabłek
i gruszek.

Umyte grzyby namoczyć na noc, następnie
ugotować i odcedzić. Zagotować smak
z buraków, włoszczyzny i przypraw.
Przelać przez sito. Wymieszać z wywarem
z grzybów. Dodać kwas buraczany
w proporcjach: ¾ zmieszanego
wywaru, ¼ kwasu. Podgrzewać
barszcz do momentu wrzenia,
nie dopuszczając do gotowania. Doprawić
pieprzem, solą i cukrem do smaku, dodać
kieliszek wina i przed samym podaniem
zatrzeć czosnkiem. Przelać przez sito
wyłożone surowym, utartym burakiem.
Podawać z uszkami z grzybów.

III. OBRAĆ KIERUNEK:
NA FARSZ!

IV. OSIĄGNĄĆ OSTATECZNY CEL:
ULEPIĆ I UGOTOWAĆ USZKA!

~ grzybki z lasu (patrz pkt I)

Ciasto podsypać mąką i wyrobić. Podzielić na kilka

~ 1 ½ szkl gorącej wody

części. Każdą kolejno rozwałkować (na grubość ok 2mm),

~ 1 cebula

pokroić w kwadraty o boku ok 4 cm. Na każdy kwadrat

~ olej

I. POSTAWIĆ ZASUSZONE BOROWIKI
W STAN GOTOWOŚCI
Borowiki uzbierane latem lub jesienią – zasuszyć. Na 1 dzień
przed przygotowywaniem uszek wziąć ok 50g grzybów i zalać
gorącą wodą. Następnego dnia… zabrać się za całą resztę!

~ pieprz i sól
Borowiki odcedzić i drobno pokroić.
Cebulę posiekać. Na patelni rozgrzać
olej i smażyć grzyby z cebulą.
Doprawić do smaku solą
i pieprzem.

II. PODEJŚĆ DO LEPIENIA CIASTA…
Z CZUŁOŚCIĄ
~ 500 g mąki pszennej

Mąkę przesiać do miski, dodać sól. Zaparzyć gorącą

~ 1 szkl gorącej wody

wodą, dodać olej i zagnieść, aż ciasto będzie gładkie

~ ¼ szkl oleju

i miękkie. Zawinąć folią spożywczą i… dać mu

~ szczypya soli

odpocząć (pół godziny w temperaturze pokojowej).

włożyć łyżeczkę farszu. Zagiąć po przekątnej i zalepić.
Zaklejone zwinąć tak, aby połączyć dwa przeciwległe
rogi – formować na kształt uszka (napoleońskiego!).
Gotować w większym garnku z wrzącą wodą z solą
i łyżką oleju. Wyjmować z wody, gdy wypłyną
na wierzch (po ok 3 min.).
Bon appétit!

SKŁADNIKI NA CIASTO:
~ 4 szklanki mąki
~ 2 łyżeczki soli
~ 1 łyżka oleju
~ ok 2 szklanki gorącej wody

SKŁADNIKI NA FARSZ:
~ 600 g suszonych grzybów
~ 1 kg kiszonej kapusty
~ 1 marchewka
~ 1 pietruszka
~ 3 niewielkie cebule
~ sól i pieprz

CIASTO NA PIEROGI:

FARSZ GRZYBOWY:

Mąkę przesiać przez sito dodać sól i olej.

Grzyby opłukać, zalać zimną wodą i odstawić na 6 godzin

Stopniowo dodając gorącą wodę wyrabiać

lub na całą noc. Następnego dnia zagotować, dodać obraną

ciasto, (na początku można pomóc sobie

marchewkę, pietruszkę i gotować aż będą miękkie.

łyżką aby nie oparzyć dłoni).

Pod koniec gotowania doprawić solą i pieprzem. Kapustę

Ciasto wyrabiać aż będzie miękkie

gotować aż zmięknie z dodatkiem soli, dokładnie odcisnąć.

i elastyczne (ok 15 minut). Przykryć

Grzyby, marchewkę i pietruszkę bardzo dobrze odcisnąć

na kilkanaście minut ciepłą miseczką

z wody i razem z kapustą zmielić w maszynce do mięsa

lub ściereczką.

o dużych oczkach. Na patelni na oleju zeszklić cebule,

Pierogi gotować we wrzącej wodzie

dodać do farszu. Połączyć wszystkie składniki, doprawić

do miękkości (ok. 3 - 5 min).

solą i pieprzem.

CIASTO:
~ 2 szkl. mąki wrocławskiej
~ 2 szkl. mąki krupczatki
~ 4 dag drożdży
~ 8-10 łyżek wrzącej wody
~ 8-10 łyżek oleju
~ sól

Kulebiak to danie, które swoje korzenie ma w kuchni kresowej.
Jego podlaska wersja przygotowywana jest z farszem z kapusty kiszonej
i grzybów. Doskonale nadaje się na dni postne.
Kiszoną kapustę odgotowujemy razem z grzybami. Podobnie gotujemy
marchew i pietruszkę. Po wystudzeniu wszystko razem mielimy.
Cebulę pokrojoną w kostkę podsmażamy na złoty kolor i dodajemy
do pozostałych składników farszu. Wszystko mieszamy i przyprawiamy
solą i pieprzem.
Mąkę wsypujemy do dużego naczynia i kruszymy do niej drożdże.

FARSZ:

Dolewamy wodę i olej, dosypujemy sól. Wszystko razem dokładnie
mieszamy i zagniatamy. Jeśli ciasto jest za kruche, można do niego

~ 0,5 kg kapusty kiszonej

dodać taką samą ilość oleju i wody.

~ 1-2 marchewki

Dokładnie zagniecione ciasto dzielimy na dwie części i rozwałkowujemy.

~ 1-2 pietruszki

Na każdym z kawałków rozkładamy równomiernie farsz.

~ 2 cebule

Wszystko razem zawijamy i sklejamy szczelnie końce i boki rolady tak,

~ leśne grzyby suszone

by farsz się nie wydostał. Tak przygotowane rolady wkładamy do blachy

~ leśne grzyby świeże
~ sól
~ pieprz

i odstawiamy pod przykryciem do wyrośnięcia na ok. 30 min.
Po wyrośnięciu kulebiak wstawiamy do pieczenia na ok. 30-35 min.
W temperaturze 170 stopni.

Jak to zrobić i nie wjechać w zaspę:
4 buraki wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 40 minut. Żadne tam slowfood, tylko konkret!
Do garnka wielkości kasku motocyklowego wlewamy olej (około 0,5 cm) i po rozgrzaniu wrzucamy wcześniej
przygotowany zestaw bulionowy. Podsmażamy do zarumienienia się warzyw i dodajemy pokrojoną cebulę
oraz resztki ryby, która została nam przy wykrajaniu 4 równych kawałków oraz przyprawy z moździerza.
Smażymy 4 minuty intensywnie mieszając, a następnie dodajemy czosnek. Kiedy ten się zarumieni, wlewamy

SKŁADNIKI:
~ 4 zdrowe czerwone buraki
obrane ze skóry i przekrojone na pół

~ marchewka, por, seler,
pietruszka
pokrojone w cienkie plastry - czyli
zestaw bulionowy

~ cebula
wielkości buraka pokrojona w kostkę

~ jałowiec, pieprz czarny
i ziele angielskie
rozgniecione w moździerzu

~ 4 małe ząbki czosnku
pokrojone w drobną kosteczkę

w nasz garnek 4 niewielkie kubki wrzącej wody. Gotujemy wszystko 10 minut, po czym wrzucamy do wywaru

~ jarmuż
kawałki upieczone
w piekarniku razem
z burakiem, tak aby były
jeszcze zielone, a już chrupiące

~ 4 słuszne równiutko ukrojone
kawałki polędwicy z dorsza
lub innej ulubionej ryby bez ości,
obsmażone na oleju z oliwek tuż przed podaniem

~ 4 zestawy kopytek
po 4 sztuki, ugotowane i obsmażone razem
z rybą tuż przed podaniem

~ śmietana kwaśna 18%
lub jogurt ( jeśli ktoś chce smak zastąpić pokutą)

pieczone buraki pokrojone w dużą kostkę i gotujemy kolejne 5 minut.
Miksujemy zawartość garnka za pomocą ręcznego blendera do uzyskania gładkiej masy o konsystencji kremu.
Trochę trzeba pomiksować.
Do głębokiego talerza wlewamy średnią chochlę kremu z buraka, układamy na środku usmażony kawałek
ryby i obsmażone na złoty kolor 4 kopytka. Dodajemy w 4 miejscach cztery łyżeczki śmietany i polewamy
kilkoma stróżkami oliwy z oliwek. Kawałeczek chrupiącego jarmużu dodajemy na końcu.
Gotowe!

SKŁADNIKI NA FARSZ:

SKŁADNIKI NA CIASTO:

~ 60g grzybów suszonych
~ 50g cebuli (1 średnia)
~ 20g bułki tartej
~ Sól, pieprz
~ 1 czerstwa bułka
~ 20g tłuszczu

~ 25-30 dag mąki
~ 1,5 dag drożdży
~ 0,5 dag cukru
~ 0,5 szklanki mleka
~ 1 jajko
~ 1 żółtko
~ 4 dag tłuszczu (margaryna lub masło)

Grzyby umyć, namoczyć na kilka

Drożdże zmieszać z cukrem, zostawić na 2-3 min. Mąkę przesiać

godzin, ugotować tak, aby powstało

na stolnicę, dodać margarynę lub masło, razem posiekać, dodać

niewiele wywaru. Cebulę usmażyć na

jajko, żółtko, szczyptę soli, rozczyn z drożdży i mleko. Siekać

złoto, bułkę namoczyć w wywarze i

nadal dużym nożem, aż masa się połączy. Szybko wyrobić ciasto

odcisnąć. Odcedzone grzyby, cebulę i

i odstawić do wyrośnięcia. Następnie rozwałkować w prostokąt

bułkę przekręcić przez maszynkę.

grubości ok 1 cm. Wykrawać okrągłe placuszki o średnicy 6-7 cm.

Dodać tartą bułkę, przyprawy i

Nakładać na środek nadzienie i zlepiać jak pierogi lub bułeczki.

wymieszać.
Paszteciki ułożyć na blasze posmarowanej masłem i posypanej mąką. Gdy wyrosną, smarować roztrzepanym
jajkiem. Wstawić do średnio nagrzanego piekarnika i piec ok. 25 minut w temp. 180–200°C.

SKŁADNIKI:
~ 2 duże garście
suszonych grzybów
~ duża cebula
~ 1-2 ziemniaki

~ 1 jajko
~ 1 sucha bułka
~ przyprawy: sól,
pieprz ziołowy
~ olej do smażenia

Grzyby dokładnie umyć, moczyć przez około 2 godz.
w niewielkiej ilości wody, zagotować. Ziemniaki
ugotować w łupinie, obrać. Grzyby odcedzić (wywar
można wykorzystać do zupy lub sosu), przepuścić przez
maszynkę razem z ziemniakami i surową cebulą. Bułkę
namoczyć w wodzie, odcisnąć, dodać do grzybów, wbić

SKŁADNIKI:
~ 1 kg śledzia salinat
~ 3 pomarańcze
~ 1 cytryna
~ 1 czerwona cebula
~ pół pęczka natki
pietruszki
~ świeżo zmielony pieprz
~ 1 łyżka miodu
~ olej

Filety śledziowe wkładamy do garnka. Płuczemy je trzykrotnie
zimną wodą. Następnie zalewamy je po raz czwarty i zostawiamy
na 2 h, by wypłukać z nich sól.
Wymoczone ﬁlety kroimy na ukośne kawałki. Cebulę kroimy w pióra.
Pomarańcze i cebulę należy sparzyć, odkroić pół pomarańczy pozostawiając
do dekoracji, z pozostałych zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. Z cytryny również
wycisnąć sok. Kroimy natkę pietruszki.
Do większego słoika lub kilku mniejszych wkładamy śledzie wymieszane
z cebulką i natką pietruszki. Po bokach wciskamy plasterki pomarańczy
do dekoracji. Przygotowujemy zalewę: sok z owoców, startą skórkę pomarańczy,

jajko i dobrze wymieszać. Przyprawić do smaku. Z masy

miód, olej i świeżo zmielony pieprz należy dokładnie wymieszać i zalać śledzie.

formować małe kotleciki i smażyć na rozgrzanym oleju

Zakręcamy słoik(i) i wstawiamy do lodówki na min. 24h, a najlepiej na całe 2 dni.

na rumiano z obu stron. Podawać ciepłe.
Smacznego!

Moja uwaga: W przypadku gdy śledzie mają stać dłużej niż 2-3 dni należy zblanszować cebulę. Jeśli cebula nie zostanie zalana wrzątkiem lub nie
zostanie podsmażona lekko na oleju, to po kilku dniach surowa cebula zacznie fermentować w oleju i śledzie będą do wyrzucenia.

SKŁADNIKI
NA KLUSKI:

Zagotuj mleko i zalej nim mak. Odstaw na 30 minut.

~ 550 g mąki
~ 1 jajko
~ ok. 300 ml ciepłej wody
~ ¼ szklanki oleju rzepakowego
~ szczypta soli

i zagnieć elastyczne ciasto (nie powinno oklejać ręki).

Mąkę zmieszaj z jajkiem i zaparz wodą. Dolej olej
Rozwałkowuj cienko na blacie posypanym mąką
na grubość około 2-3 mm. Pokrój w pasy o szerokości
około 2 cm, ułóż je jeden na drugim i pokrój na skos
w rąby (moja mama kroi je nożem do faworów,
dlatego kluseczki mają faliste brzegi).

SKŁADNIKI
NA MASĘ MAKOWĄ:
~ 300 g maku
~ 1 szklanka mleka
~ 200 g orzechów włoskich
~ 80 g rodzynek
~ 50 g płatków migdałów
~ aromat migdałowy
~ 40 g skórki pomarańczowej
~ 3 łyżki miodu
~ 1 łyżka oleju

W dużym garnku zagotuj wodę z odrobiną soli.
Partiami gotuj kluseczki, wyciągnij gdy zaczynają
wypływać na powierzchnię i przełóż do miski,
dodając łyżkę masła, by się nie posklejały.
Mak odsącz i zmiel 2 razy maszynką do mielenia mięsa.
Do maku dodaj miód, rodzynki, płatki migdałów, skórkę
pomarańczową i posiekane orzechy. Dolej odrobinę
aromatu migdałowego (2-3 krople, uwaga z ilością!)
i łyżkę oleju. Dokładnie razem wymieszaj. Masę makową
połącz z kluskami, wymieszaj i przełóż do miski.
Smacznego!

SKŁADNIKI:
~ 2 cebule (pokrojone w drobną kosteczkę)
~ 4 płaty śledziowe solone (pokrojone w drobniutką kosteczkę)
~ duży burak (ugotowany i starkowany na grubej tarce)
~ 2 ziemniaki (ugotowane i starte na grubej tarce)
~ 2 jaja (ugotowane i starte na bardzo drobnej tarce)
~ majonez

Naczynie powinno być niskie, ale szerokie.
Na sam spód wsypujemy cebulę tak, aby pokryła spód naczynia. Następnie,
przykrywając dolną warstwę cebuli, układamy śledzia. Ale na śledzia też
dajemy cebulę (śledzik, wiadomo, lubi cebulę). Teraz dajemy cieńką warstwę
majonezu. Następnie układamy ziemniaki i przykrywamy je warstwą
majonezu. Teraz kolej na buraczki pokryte znów cieńką warstwą majonezu.
A na górę tarkujemy bezpośrednio 2 jaja, które stworzą piękną biało – żółtą
pierzynkę.

WŁOSZCZYZNA:

PRZYPRAWY:

~ 3 marchewki
~ 2 pietruszki
~ 1/3 selera
~ por
~ 2 cebule
~ 3-4 ziemniaki

~ sól
~ pieprz
~ liść laurowy
~ ziele angielskie
~ cukier
~ sok z cytryny

POZOSTAŁE
SKŁADNIKI:
~ duża garść suszonych
grzybów leśnych
(całe, mogą być
różne gatunki)
~ olej do smażenia

Grzyby zalać niewielką ilością letniej wody i zostawić na noc, następnego dnia gotować
w tej samej wodzie około 20 minut. Marchewkę, pietruszkę, selera i pora obrać, umyć, włożyć
do garnka. Cebulę nieobraną położyć na palniku kuchenki i opalić ją ogniem (około 1-2 minuty)
i włożyć do garnka z warzywami. Zalać wodą (tak, aby warzywa były zakryte), dodać sól,
liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz i gotować na małym ogniu około 90 min.
Po ugotowaniu bulion warzywny odcedzić, dodać pokrojone w kostkę ziemniaki i ugotować je.
Grzyby wyjąć z zalewy i odcisnąć. Kilka kapeluszy pokroić w drobną kosteczkę.
Cebulę posiekać i przesmażyć na oleju na rumiano, następnie dodać pokrojone grzyby.
Całość razem jeszcze ze chwilę smażyć. Zalewę z grzybów przelać do garnka z bulionem
i ziemniakami (należy uważać aby nie przelać piasku, który mógł zebrać się na dnie naczynia),
dodać smażoną cebulę oraz doprawić do smaku, solą, pieprzem, odrobiną cukru i zakwasić
sokiem z cytryny. Zagotować.
Smacznego!

MASA MAKOWA:
~ ½ kg maku
~ 10 dag posiekanych
orzechów włoskich
~ 10 dag rodzynków
~ 5 dag kandyzowanej
skórki z pomarańczy
~ 5 dag sparzonych,
obranych z osłonek
i posiekanych migdałów
~ ok. ½ szkl. miodu
~ 2 jaja
~ woda do sparzenia maku

CIASTO:
~ ½ kg mąki
~ 1 ½ szkl. mleka
~ 5 dag świeżych drożdży
~ ½ szkl. cukru
~ ¾ szkl. oleju
~ 2 jaja
~ szczypta soli

Mak sparzyć gorącą wodą i zostawić na noc.

Gdy rozczyn zwiększy objętość…

Następnego dnia dokładnie odcedzić

…zagnieść ciasto z resztą składników i sporym dodatkiem…

i 3 razy zmielić przez sito o drobnych oczkach

serca i cierpliwości! Wygniatać, aż pojawią się w cieście

(najlepiej… pasztetowe ). Miód, jeśli ma stałą

bąble. Ciasto należy odstawić ponownie do wyrośnięcia

konsystencję, rozgrzać (nie gotować!)

na ok 20 min. (także oprószone mąką i pod czystą

do płynności. Wymieszać ze sobą wszystkie

ściereczką). Po tym czasie jeszcze raz delikatnie zagnieść,

składniki – jajka dodać na koniec.

podzielić na 2-3 kawałki i kolejno rozwałkować.

Uwaga! Jeśli miód jest gorący, należy nieco

Na rozwałkowany placek nałożyć część masy makowej,

ostudzić masę, aby dodawane jajka się nie ścięły.

rozsmarować, zawinąć jak roladkę i zakleić na końcach.
Roladki przełożyć w papier do pieczenia. Papier można

Drożdże rozczynić, czyli…

posmarować olejem. Zawinąć 2-krotnie, ale nie „na ścisk”,

…pokruszyć, zasypać cukrem (ok 2 łyżki), posolić

a tak aby między roladką, a papierem pozostało ok 1-2cm

odrobinę, zalać letnim mlekiem (ok. ½ szklanki)

luzu. Gdy wszystkie roladki będą już w papierze, zostawić je

i wymieszać do rozpuszczenia drożdży. Dodać

w ciepłym miejscu na 15 min, aby nieco wyrosły. Nastepnie

mąkę – tyle aby uzyskać konsystencję gęstej

piec w 180 stopniach przez ok. 50 min - do złotego

śmietany (ok. 5 łyżek). Wymieszać jeszcze raz,

brązowego koloru (kolor będzie wyraźnie przebijał przez

oprószyć garstką mąki wierzch, przykryć czystą

papier). Wyjąć, rozciąć papier od góry, przestudzić. Jeszcze

ściereczką i odstawić w ciepłym miejscu

ciepłe ciasto można posmarować pędzelkiem moczonym

do wyrośnięcia na ok 30 min (ciasto lubi

w roztworze cukru z mlekiem (w proporcji ok 3:1 cukru

towarzystwo pieca kaﬂowego lub grzejnika).

do ciepłego mleka). Dzięki temu skórka makowca nabierze

Uwaga: składniki na rozczyn odejmujemy

połysku i słodyczy. Poczekać do Wigilii… i zajadać

z przepisu na ciasto drożdżowe

ze smakiem (chwaląc Babcię Prezesa)!

Wiadomo, że bigos najlepiej smakuje,
gdy jest wielokrotnie odgrzewany.
Dlatego trzeba odgrzewać go od razu podczas gotowania. Jak to zrobić?

[WERSJA MIĘSNA]
Zrób to sprytnie, czyli w kilku
sprintach. Kroisz wędlinę na śniadanie?
Włącz bigos, niech sobie popyrka
na wolnym ogniu, a Ty dodaj do niego

SKŁADNIKI:
~ 0,5 kg kapusty
kiszonej
~ 1 główka świeżej
kapusty białej
~ suszone grzyby
leśne
~ wędzone śliwki
~ czerwone,
wytrawne wino
~ świąteczne wędliny
~ świąteczna
pieczeń obiadowa

PRZYPRAWY
DO SMAKU:
~ kminek
~ ziele angielskie
~ liść laurowy
~ ziarno jałowca
~ pieprz ziarnisty

[WERSJA POSTNA]

przyzwoitą ilość pokrojonej świątecznej

Weź największy garnek jaki masz.

Im bardziej różnorodnie, tym lepiej.

Wrzuć do niego kilka garści posiekanej

Wrzuć jeszcze, nie żałuj sobie.

kapusty kiszonej, przyprawionej kminkiem,

I więcej tłustego.

kiełbasy, szynki, wędzonego boczku...

zielem angielskim, liściem laurowym, ziarnem
jałowca i pieprzem ziarnistym. Podlej szklanką

Otwierasz wino na kolację? Wlej trochę wina do bigosu!

wody i duś przez pół godziny pod przykryciem,

Pora na obiad? Przygotuj obiad, a w międzyczasie

mieszając i dolewając wody w razie potrzeby.

podgrzej bigos, dorzucając do niego resztę obiadowej
pieczeni. I tak sobie mimochodem przy okazji włączaj

W międzyczasie poszatkuj główkę świeżej

i podgrzewaj bigos, dodając do niego jak najwięcej

kapusty i dodaj ją do garnka. Dorzuć suszone

mięsnych różności, które masz pod ręką

grzyby i śliwki. Zmniejsz ogień do minimum

i podlewając winem. Ani się obejrzysz,

i gotuj przez godzinę, mieszając od czasu

a po dwóch-trzech dniach uzyskasz

do czasu. Masz? Gratulacje, stworzyłeś

garnek smakowitego, aromatycznego,

bigosowy framework. Teraz możesz

wielokrotnie odgrzanego bigosu.

go rozbudować o kolejne komponenty.

Smacznego!

SKŁADNIKI:

Po upływie 2 tygodni nastaje wyczekiwany moment, uchylamy wieko pojemnika i z pełnią czułości wyjmujemy

~ 500 g złocistego miodu

ciasto, następnie dokonujemy drastycznego podziału na 3 równe części.

od najwspanialszych podlaskich pszczół

~ 25 dag masła

Świąteczne arcydzieło czas zacząć!

wyselekcjonowanego z półki sklepowej

~ 2 szklanki cukru
~ 3 jajka od szczęśliwych kurek,
~ 1 kg pszennej mąki
~ 3 łyżki sody
~ 1/2 szklanki mleka
~ orzechy, szef kuchni poleca laskowe :)
~ skórka pomarańczowa
zapach cytrusów w zimne dni to jest to!

~ 3 torebki przypraw
korzennych, w końcu to serce piernika!
~ 1/2 łyżeczki soli...
...i szczypta miłości,
składnik niezbędny! Pominięcie
grozi porażką całego przedsięwzięcia!

W rondelku umieścić miód, cukier i masło stopniowo
podgrzewać mieszając by nic nie przywierało do spodu
garnuszka, gdy wszystkie składniki połączą się w złocisty
syrop całość ostudzić.
Do ostudzonej masy dodać pozostałe składniki.
Na koniec ostrożnie posypać wszystko szczyptą miłości.
Wyrobić ciasto na gładką masę. Całość włożyć do
pojemnika i umieścić w chłodnym miejscu. Teraz
rozpoczynamy ćwiczenie cierpliwości! Ciasto powinno
dojrzewać 2 tygodnie. I choćby nas korciło, choćby nas
od środka wierciło nie zaglądamy do pojemnika, gdyż
wszystko co najlepsze w przyrodzie musi dojrzeć.

Następnie rozwałkowujemy na placek i wkładamy do 3 takich samych blach.
Pieczemy około godzinę w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni.
Placuszki chłodzimy na kratce, następnie przekładamy
ulubioną konﬁturą - wspaniale współgrają
z piernikiem powidła śliwkowe. Całość
polewamy czekoladą i dekorujemy
najpiękniej jak tylko potraﬁmy,
by nie tylko brzuszek odczuwał
radość, ale i oko było
satysfakcjonowane
naszym wypiekiem.

DEKORACJA: 40 g orzechów włoskich + kilka całych

CIASTO:
~ 100 g miodu
~ 50 g cukru
~ 50 ml mleka
~ 30 ml rumu

~ 125 g masła
~ 3 łyżeczki sody oczyszczonej
~ 500 g mąki pszennej tortowej
~ 2 jajka

NASĄCZENIE:

MASA:

~ 50 g miodu
~ 50 ml rumu

~ 1 puszka 530 g mleka
zagęszczonego słodzonego
lub gotowej masy kajmakowej
~ 250 g miękkiego masła
~ 125 g orzechów
włoskich

CIASTO:

MASA KAJMAKOWA Z ORZECHAMI:

W rondelku wymieszać miód z cukrem

Można użyć gotowej masy kajmakowej, lub przygotować

i podgrzewać, aż do rozpuszczenia składników.

ze słodzonego mleka skondensowanego

Następnie do gorącej masy dodać mleko, rum

wg przepisu poniżej.

i masło. Po połączeniu się składników dodać sodę

Zamkniętą puszkę z mlekiem skondensowanym włożyć

i wystudzić. Do miski wsypać mąkę, po czym dodać

do garnka, zalać wodą do przykrycia i zagotować.

przestudzona masę z rondelka i wymieszać.

Następnie gotować przez ok. 2 i 1/2 godziny

Następnie dodać jajka i zagnieść gładkie ciasto.

na umiarkowanym ogniu, aż w środku zrobi się kajmak.

Ciasto uformować na posypanej mąką stolnicy

Puszkę wyjąć i przestudzić.Miękkie masło utrzeć

w kulę, którą następnie należy podzielić

na puszystą masę, następnie stopniowo dodawać

na 6 równych części.

ostudzoną masę kajmakową. Ubić na puszysty krem.

Dno formy o średnicy 24 cm wyłożyć papierem

Orzechy rozdrobnić i wymieszać z masą.

do pieczenia. Każdą część ciasta rozwałkować
na placek o średnicy formy, w razie potrzeby

PRZEŁOŻENIE:

podsypując mąką. Piekarnik nagrzać

Placki układać jeden na drugim przekładając masą.

do 180 stopni C (góra i dół bez termoobiegu).

Wierzch i boki również posmarować kremem. Całe ciasto

Każdy blat piec przez 7 min. na lekko złoty kolor.

obłożyć rozdrobnionymi orzechami, na wierzchu położyć
kilka całych połówek. Ciasto przykryć szczelnie folią

NASĄCZENIE:

aluminiową lub włożyć do zamykanego pojemnika na ciasto

Wymieszać rum z lekko podgrzanym miodem.

i odstawić w chłodne miejsce, ale nie do lodówki,

Nasączyć każdy (przestudzony) placek

na minimum 2 dni. Ciasto najlepiej zrobić tydzień

np. za pomocą pędzelka.

wcześniej aby smaki się połączyły, a blaty skruszały.

Składniki wyjąć wcześniej i ocieplić w temperaturze pokojowej (jajka
i twaróg oczywiście ;). Dno tortownicy z odpinaną obręczą (średnica
nie mniej niż 20 cm) wyłożyć papierem do pieczenia, zapiąć obręcz.
Boki tortownicy posmarować masłem lub margaryną.

WIERZCH::

SKŁADNIKI NA MASĘ SEROWĄ:
~ 1 kg twarogu sernikowego - z doświadczenia:
Wieluń lub Piątnica (chyba, że ma być II liga –
to mogą być wszystkie inne wynalazki)
~ 200 g (1 szklanka) normalnego cukru
~ 3 łyżki mąki pszennej (od biedy
może być ziemniaczana)
~ 5 jajek (pochodzenie kury – bez
znaczenia; od damy z wolnego wybiegu
smakuje tak samo jak od tej mniej
szczęśliwej z klatki)
~ 125 ml śmietanki kremówki 30% lub 36% (Łaciata, Piątnica)
~ w dowolnej postaci: można się dłubać i łuskać ziarenka
z przekrojonej 1 laski wanilii - ale komu się chce?
lepiej torebka cukru waniliowego z prawdziwą wanilią

~ 250 ml śmietany kwaśnej
i gęstej 18% lub 12%
~ 3 łyżki zwykłego cukru
(biały of kors)

DODATKI:
~ sos = truskawki w sezonie
i/lub sos truskawkowy
(blendowane truskawy bez różnicy czy mrożone
czy świeże; posłodzić, żeby
nie krzywiło giemby jak
truskawy będą słabo słodkie)
~ listki bazylii dla dekoracji
(ale nie koniecznie, później
nie wiadomo, czy to jeść,
czy wyrzucać)

Piekarnik nagrzać do 175 stopni C (góra i dół bez termoobiegu).
Do misy włożyć ser, cukier i mąkę. Miksować na średnich obrotach, aż masa
będzie gładka i jednolita przez około 2 minuty, zeskrobując szpatułką masę
z boków miski w razie konieczności (można wyrabiać sobie reﬂeks próbując
zeskrobać masę w czasie pracy miksera).
Dodawać po jednym jajku, miksując na średnich obrotach przez około
30 sekund po każdym dodanym jajku.
Dodać śmietankę, wanilię i zmiksować na średnich obrotach do połączenia
się składników (ok. pół minuty).
Masę wylać do przygotowanej formy, wstawić do piekarnika i piec
przez 15 minut. Następnie zmniejszyć temperaturę do 120 stopni C
i piec przez kolejne 1,5 godziny, do czasu aż masa serowa się zetnie (środek
może pozostać nieco luźniejszy).
Sernik wyjąć z piekarnika i rozprowadzić na nim kwaśną śmietanę
wymieszaną z cukrem. Wstawić z powrotem do piekarnika na kolejne
15 minut.
Gotowy sernik wyjąć z piekarnika i studzić na kratce. Gdy będzie całkowicie
wystudzony, zdjąć obręcz i wstawić do lodówki na całą noc, bez przykrycia.
Przed podaniem udekorować truskawami (w sezonie) i podawać z sosem.

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

~ 8 kostek ryby np. mintaj (lub 1,5 kg)
~ 1 cebula
~2 jajka
~ bułka tarta (ok. 1 szklanka)
~ sól, pieprz

~ 200 g suszonych śliwek bez pestek

~ 4 łyżki miodu

~ 1 szklanka ziaren pszenicy

~ 5 dag rodzynek

~ 1 szklanka maku

~ 5 dag migdałów

~ 1/2 szklanki cukru pudru
(lub do smaku)

~ 1/2 szklanki słodkiej
śmietanki

ZALEWA:
~ 3 szklanki wody
~ ok. od ½ do ¾ szklanki octu
(do smaku)
Surową rybę przemleć przez maszynkę
razem z cebulą. Do zmielonej ryby dodać
2 jajka, bułkę tartą, lekko posolić, dodać
pieprz.
Uformować kulki, obtoczyć w mące
i podsmażyć na tłuszczu.

~ 3 łyżki likieru Amaretto lub kilka
kropli ekstraktu migdałowego
Pszenicę wypłukać, zalać na noc wrzącą wodą.
Następnego dnia zagotować, odcedzić, wlać
świeżą wodę i gotować do miękkości
(3-4 godziny*). Znów odcedzić.
Mak opłukać, sparzyć wrzątkiem,
odsączyć i zemleć w maszynce z gęstym
sitkiem. Połączyć z odcedzoną pszenicą,
z rozpuszczonym i podgrzanym miodem
oraz z cukrem pudrem i likierem Amaretto
lub ekstraktem migdałowym. Dodać posiekane

Pokroić 2-3 cebule w talarki, dodać ziele

bakalie. Wymieszać ze śmietanką

angielskie, 2-3 liście laurowe i do smaku

i wstawić na kilka godzin do lodówki.

cukier, sól. Razem wszystko zagotować,
wystudzić i zalać kulki.

* Należy sprawdzić z jakiego źródła pochodzi pszenica, jeśli ze sklepu, to być może
była już wcześniej zmiękczana i nie potrzebuje namaczania i tak długiego gotowania.
Pszenica ze wsi lub z młyna będzie się dłużej gotowała. W błyskawicznej wersji kutii ugotowane
ziarno można wymieszać z masą makową i śmietanką.

FILTROWANIE:
"Wsad" z garnka przekładamy do wiaderka
z kranikiem i wężykiem powolutku zlewamy
do kolejnego wiaderka - do wysłodzenia użyj około 8 litrów wody w temperaturze około 70°C.

SKŁAD ZASYPU
(NA 20 l. PIWA):
~ 3 kg - słód Pilzneński
~ 1 kg - słód Pszeniczny Jasny
~ 500 g - płatki Owsiane Błyskawiczne
~ 300 g - słód Karmelowy Ciemny
~ 300 g - słód Karmelowy Jasny
~ 120 g - jęczmień Palony

ZACIERANIE:
Zasyp wrzuć do garnka do 16 litrów
wody i mieszaj.
Zagotuj do 64°C - przetrzymaj
50 minut.
Podgrzej do 74°C - wyłącz palnik.

WARZENIE (60 MINUT):
Czyli to, co nam przeﬁltrowało, przełóż do garnka i zacznij gotować.
Na początek dorzuć troszkę (około 30 g) chmielu np. Magnum.
Pod koniec warzenia - około 50 minuty dodaj przyprawy:
~ cukier biały - 500 g
~ cukier Wanilinowy - 10 g
~ cynamon Mielony - 5 g
~ gałka muszkatołowa świeżo starta - 5 g
~ śliwki suszone, posiekane - 100 g
~ potarkowana skórka pomarańczy kilka sztuk
~ goździki całe - 20 sztuk
~ chmiel citra - 15 g

Po 60 minutach schłodź jak najszybciej wszystko
do około 25-30°C i dodaj wcześniej rozrobione
drożdże US-05. Wymieszaj sterylnie! i odstaw
na około 2 tygodnie w temperaturze około 17-19°C
Po dwóch tygodniach jak przestanie bulgotać
można rozlewać w butelki - wcześniej dodając
do całości około 150 g cukru do refermentacji.
Odstaw w bezpieczne miejsce
na przynajmniej miesiąc.
Twoje zdrowie!!

