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Przelicznik 
miar i wag
ogólne:

1 szklanka to 250 ml

1 łyżka to 15 ml

1 kostka masła to 200 g

1 łyżeczka to 5 ml

1 kostka margaryny to 250 g

© Wydawnictwo REA-SJ, 2016     

Zdjęcia: ©Dorota Bień; ©Katerinina/shutterstock.com; ©stockcreations/shutterstock.com; 
©Timolina/shutterstock.com; 
Koordynacja projektu: Renata Surmacz, OFICYNA DOBRA KSIĄŻKA

ISBN 978-83-7993-160-6

Wydawnictwo REA-SJ Sp. z o.o.
Dział Handlowy 
ul. Kościuszki 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 631 94 23; fax: 22 632 21 15
e-mail: handlowy@rea-sj.pl
www.rea-sj.pl

Skład i łamanie: Mariusz Korolczuk, NOWE KRESKI
Druk i oprawa: INTERDRUK SA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja, adaptacja całości lub części niniejszej publikacji,  kopiowanie 
do bazy danych, zapis elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, dźwiękowy lub inny wymaga pisemnej zgody 
Wydawcy i właściciela praw autorskich.



Mąka pszenna (zwykła t550)
1 szklanka -170 g
1 łyżka -10 g
1 łyżeczka – 3 g

Mąka pszenna razowa (t2000)
1 szklanka – 145 g
1 łyżka – 10 g
1 łyżeczka – 3 g

Mąka krupczatka
1 szklanka – 210 g
1 łyżka – 10 g
1 łyżeczka – 3 g

Mąka żytnia chlebowa (t720)
1 szklanka – 145 g
1 łyżka – 9 g 
1 łyżeczka – 3 g

Mąka ziemniaczana
1 szklanka – 200 g
1 łyżka – 12 g
1 łyżeczka – 4 g
1 łyżeczka – 3 g

Mąka żytnia razowa (t2000)
1 szklanka – 120 g
1 łyżka – 8 g
1 łyżeczka – 3 g

Mąka pszenna chlebowa (t750)
1 szklanka – 150 g
1 łyżka – 9 g
1 łyżeczka – 3 g

Drożdże
1 łyżeczka – 4 g
Drożdży świeżych dajemy 2 razy tyle co suszonych

maki  
i drozdze:

. .



Przygotowanie nakrycia
Zanim siądziemy przy stole, powinniśmy odpowiednio go przygotować. 
Sztućce, talerze i kieliszki informują biesiadników, w jakiej kolejności i co 
będzie podane. Pozwala to poskromić apetyt w oczekiwaniu na kolejne 
dania.  Zasady układania są dosyć proste – sztućce powinny leżeć w takiej 
kolejności, w jakiej będziemy z nich korzystać, od zewnątrz do wewnątrz. 
Widelczyk do deseru kładziemy nad talerzem skierowany w prawo, 
a łyżeczkę wyżej, skierowaną w lewo. Wszystkie wypukłości powinny 
być skierowane do dołu. Talerz główny stawiamy nie dalej niż 1 cm od 
krawędzi stołu. Na nim talerzyk do przystawek. Bulionówki czy misecz-
ki na zupę powinny znajdować się na sąsiednim stole, bądź podane wraz 
z daniem. Kieliszki ustawiamy tak, by nóż do danego dania wskazywał 
ostrzem odpowiedni kieliszek. 

1 Nakrycie do dania głównego
2 Nakrycie do ryby
3 Nakrycie do zupy
4 Nakrycie do przystawki
5 Nakrycie do deseru
6 Talerzyk do pieczywa i nóż do masła
7 Kieliszek do białego wina
8 Kieliszek do czerwonego wina
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7 8
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jeszcze nie skończyłem poproszę dokładkę było wyśmienite

dziękuję, skończyłem/am nie smakowało mi

Znaczenie ulozenia 
sztucców na talerzu

-
.



wino białe

koniak

piwo

wino czerwone

likier

woda whisky

szampan

wódka

koktajle

• wina wytrawne przed winami słodkimi 
• wina lekkie przed ciężkimi 
• wina młode przed starszymi 
• wina białe podaje się przed czerwonymi 
• do dań prostych lepiej pasują wina o bogatej gamie smakowej
• do dań lekkich warto przygotować niezbyt mocne wino,  
 a do potraw ciężkich warto zadbać o mocny napój
• do każdego dania na przyjęciu podaje się inny gatunek wina  
 (max. 3 gatunki)
• wino wytrawne podawane jest do przystawek
• wino wytrawne lub półwytrawne podaje się do dania głównego
• do ryb i drobiu paduje wytrawne lub półwytrawne białe wino
• do mięsa ciemnego i potraw z mąki najlepsze jest  wino czerwone
• do deserów półsłodkie lub różowe

Białe wino przed podaniem należy schłodzić, natomiast czerwone wino 
najlepiej jest otworzyć ok. godziny przed podaniem. Po otworzeniu wina 
sprawdzamy korek, a pierwszą osobą, która spróbuje trunku powinien 
być gospodarz spotkania.

Elementarz 
podawania wina

Rodzaje 
szkla-



rodzaje
makaronów

linguine

ravioli

canneloni

farfalle

fettucine

rigatoni

conchiglie

penne

macaroni

spaghetti

lasagne



Slowniczek 
wazniejszych terminów kulinarnych
-.

1. Al dente, czyli półtwardo – sposób gotowania makaronów i klusek, 
który ma uchronić je przed rozgotowaniem. 

2. Au bleu,  „na niebiesko” –  sposób przyrządzania ryb słodkowodnych, 
głównie karpia, pstrąga i lina, czasami szczupaka. Sprawione, ale nie 
pozbawione śluzu ryby gotuje się bardzo powoli w osolonej wodzie 
z dodatkiem octu. Ugotowane błękitne ryby podaje się w całości, pola-
ne stopionym masłem – na gorąco lub na zimno z pikantnymi sosami

3. Au gratin – zapiekanka, potrawa zapiekana. Najczęściej zapieka się 
potrawy w białym sosie polane masłem i posypane tartym serem albo 
serem wymieszanym z tartą bułką lub usiekanymi drobno orzechami.

4. Blanszowanie (blanżerowanie) – w terminologii kulinarnej termin 
oznaczający krótkie obgotowanie przed dalszą obróbką cieplną. 
Nazwa pochodzi od francuskiego słowa blanchir – sparzyć. Blanszuje 
się mięso, jarzyny, owoce, czasami po to, aby odjąć im niemiły zapach, 
pozbawić goryczy, złego smaku lub łatwo obrać ze skórki. 

5. Court bouillon (czyt. kur bują), po polsku zwany krótkim smakiem – 
intensywny wywar z warzyw, korzeni, ziół, często z dodatkiem białe-
go wina, służący najczęściej do gotowania ryb. Ryby zalewa się taką 
ilością bulionu, aby były lekko przykryte. Można też dusić mięso 
w krótkim smaku, tzn. podczas duszenia skrapiać je lekko bulionem, 
wodą lub winem, tak by się nie przypaliło.

6. Curry – u nas znana głównie jest przyprawa typu curry – tak naprawdę 
jest to danie kuchni indyjskiej, rodzaj gulaszu, najczęściej przyrządza-
ny z baraniny, drobiu lub ryb i przyprawiany mieszankami korzeni 
i ziół. Składniki mieszanek korzenno-ziołowych bywają różne, pod-
stawę jednak zawsze stanowi kurkuma, kwiat muszkatołowy, cyna-
mon, imbir, kardamon, goździki i pieprz, mieszane w różnych propor-
cjach. 

7. Dressing – angielskie słowo, które ostatnio na dobre zagościło w pol-
skim słowniku kulinarnym – oznacza udekorowanie potrawy na ogół 
gotowymi sosami na bazie majonezu lub sosu vinegret.

8. Flambirowanie –  polega na skropieniu gotowej potrawy alkoholem 
(koniakiem, rumem, mocną wódką), zapaleniu i podaniu płonącej na 
stół. Doskonale do takiego podawania nadają się mięsa z rusztu lub 
patelni (np. befsztyk, rumsztyk), a także omlety i naleśniki na słodko.

9. Karmelizacja – proces podgrzewania cukru do chwili jego rozpuscze-
nia i przemiany w syrop.Kokilka – z francuskiego  „muszla, skorupka” 
– to miseczka wykonana z porcelany lub żaroodpornego szkła, służą-
ca do zapiekania, na ogół jednej porcji. 

10. Klarowanie – usuwanie zanieczyszczeń z płynu/zupy/ galarety. Proces 
obejmuje zazwyczaj gotowanie w płynie białek jaj, które wiążą zanie-
czyszczenia. Termin ten odnosi się też do usuwania zanieczyszczeń 
z masła poprzez powolne jego podgrzewanie.

11. Macerowanie – moczenie produktów w alkoholu, aby skruszały i prze-
szły aromatem.

12. Marynowanie – moczenie produktów w aromatycznej zalewie; dotyczy 
zazwyczaj mięsa przed obróbką termiczną.

13. Ragoût (czyt. ragu) – rodzaj gulaszu z mięsa wołowego, baraniego, 
wieprzowego lub dziczyzny. Smak ragoût zależy od zestawu przypraw 
(zioła, grzyby, korzenie, jarzyny). Mięso pokrojone na małe kawałki, 
po oprószeniu mąką smaży się na silnie rozgrzanym tłuszczu, prze-
kłada do rondla, dodaje przyprawy, podlewa winem, wodą lub bulio-
nem i dusi pod przykryciem. Pod koniec duszenia doprawia się do 
smaku i zaciąga śmietaną lub surowym żółtkiem (jasne ragoût). 

14. Terrine (czyt. teryna) – z francuskiego  znaczy kamionka lub miska, ale 
także jej zawartość, a więc potrawa w niej przygotowana i w niej poda-
wana na stół. Taką właśnie nazwę noszą pasztety pieczone bez ciasta, 
w kąpieli wodnej w piekarniku. Gotowe powinny być odstawione co 
najmniej na 1 dzień do lodówki. 

15. Tranżerowanie – od franc. słowa trancher – umiejętne rozbieranie dro-
biu, dziczyzny, krojenie mięsa po upieczeniu na równe kawałki, nie 
rąbiąc kości. W gęsi lub indyku należy najpierw ostrym nożem odciąć 
skrzydełka, trafiając w stawy, po czym tak samo odciąć uda. Następnie 
rozciąć od miejsc, w których odcięło się skrzydełka – najlepiej noży-
cami do drobiu – przecinając cienkie żeberka, po czym przeciąć pier-
si i kroić z każdej strony ukośne plastry. Mniejszy drób dzieli się na 
połówki, większe kurczęta na 4 części. Duże kaczki, kapłony i pulardy 
tnie się podobnie jak indyki.

16. Zasmażka – mieszanina masła i mąki smażona na małym ogniu, uży-
wana jako zagęstnik do sosów i zup.



Sztuka składania serwetek to umiejętność znana w Polsce od  czasów baroku. 
Dekoracyjnie złożona serwetka przydaje nakryciu stołu elegancji. Serwetki powin-
ny być dobrane w kontrastowym kolorze jak cały obrus i komponować się wzorem 
z całością nakrycia. Zanim je zaczniemy składać, powinny być wyprasowane 
i nakrochmalone. Lepiej się wtedy układają i pięknie oraz trwale prezentują.

Moda na tę formę układania serwetek przywędrowała z Paryża, kiedy to w 1987 
roku magazyn „Gourmet” zaproponował pięć nowych, efektownych dekoracji przy 
nakryciu. 
1. Ułożyć kwadratową serwetkę na skos wzorem na wierzch. 
2. Złożyć serwetkę po przekątnej.
3. Złożyć oba rogi ku wierzchołkowi, by otrzymać kwadrat.
4. Odwrócić serwetkę i dolny róg zawinąć ku górze, ale by nie dochodził do brze-
gu w odległości ok. 3 cm.
5. Odwinąć róg złożonej części w dół, aby utworzył się mniejszy trójkąt. Zapraso-
wać dłonią uzyskany kształt.
6. Zawinąć boczne rogi do środka i wsunąć jeden w drugi. Ścisnąć, aby nawzajem 
się utrzymywały.
7. Ponownie odwrócić serwetkę i ustawić pionowo.
8. Odgiąć boczne części, aby utworzyły kwiat.

skladanie 
serwetek

-
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Kwiat lilii

W domowej biblioteczce warto mieć: 
Śledzik lubi pływać, Wydawnictwo REA - SJ



GUACAMOLE

2 bardzo dojrzałe awokado, sok z 1/2 limonki, 1 ząbek czosnku, 1/2 pęczka świeżej 
kolendry, szczypta soli i pieprz

Awokado rozgnieść widelcem w misce. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, 
posiekaną kolendrę, sok z limonki i przyprawy. Wymieszać. Przechowywać w 
lodówce.

Przepis pochodzi z bloga Ja Tu Gotuję! autorstwa Doroty Bień

Liczba porcji:

Wykonanie:

SkLadniki:-

21

Zalecane  jest spożywanie 5 por-
cji warzyw i owoców dziennie – 
obojętnie czy świeżych, gotowa-
nych, mrożonych,  czy w postaci 
soku. Przyjmuje się, że porcja 
to tyle, ile zmieści się w garści. 
Uwzględniając koktajle, świeże 
owoce z musli i desery oraz pysz-
ności z warzyw nie jest to trudne 
do zrealizowania.



Liczba porcji: Liczba porcji:

Wykonanie: Wykonanie:

Inspiracji szukaj w kuchni oli i karolI na www.rea-sj.pl oraz na fanpage'u rea-sj na FB

2322

SkLadniki:- SkLadniki:-

Sałatkę obiadową można uzyskać 
błyskawicznie, krojąc w paseczki 
trochę pieczonego mięsa i łącząc 
z warzywami, jakie akurat są 
w domu: sałata, rzodkiewka, 
szczypiorek, pomidory, gotowa-
na fasolka szparagowa, gotowa-
ny brokuł lub kalafior. Sosem, 
jaki zawsze pasuje do takiej sałat-
ki jest trochę oliwy, sok z cytryny 
i suszone sioła. Sól i pieprz. 




