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6-8 PORCJI 30 MINUT

6-8 PORCJI 10 MINUT

DANIA GŁÓWNE

• Na ciasto: 500 g mąki 
pszennej, 
1 łyżeczka oliwy

• Na farsz: 500 g młodego 
bobu, 
1 cebula, 1 łyżka tłuszczu, 
sól, pieprz

Przygotowanie  farszu: 
Bób umyć i ugotować do miękkości w posolonym 
wrzątku. Odcedzić, ostudzić i zmielić w maszynce. 
Cebulę obrać, drobniutko posiekać i podsmażyć na 
rozgrzanym tłuszczu, po czym dodać do bobu. Dopra-
wić solą, pieprzem i wymieszać farsz starannie.

Przygotowanie  ciasta: 
Mąkę przesiać na stolnicę, dodać oliwę oraz tyle let-
niej, przegotowanej wody, aby wyrobić dość luźne 
ciasto. Rozwałkować je i szklanką wykroić krążki. Na 
każdy nałożyć porcję farszu i sklejać pierożki. Ugoto-
wać w posolonym wrzątku.

Pierogi 
z bobem

Przygotowanie:
Szpinak przebrać i umyć. Sparzyć wrzątkiem na si-
cie, przelać zimną wodą, osączyć i drobno posiekać. 
Następnie poddusić na maśle. Czosnek przecisnąć 
przez praskę. Jajka obrać ze skorupek i posiekać. Do 
szpinaku dodać śmietanę, jajka, czosnek i wymieszać, 
doprawiając gałką muszkatołową oraz solą. Naleśniki 
smarować ciepłym szpinakiem, zawijać brzegi i zwi-
jać w ruloniki. Podsmażyć na maśle na rumiano i po-
dawać gorące z sałatą lub ulubioną surówką. Zamiast 
szpinaku w ten sam sposób można przygotować na-
dzienie z 750 g szpinaku i 250 g szczawiu.

• gotowe placki naleśnikowe, 
500 g szpinaku, 
2 jajka ugotowane na 
twardo, 
1 łyżka masła, 
2-3 łyżki gęstej kwaśnej 
śmietany 22%, 
1 ząbek czosnku, 
starta gałka muszkatołowa, 
sól

• Do podsmażenia: masło

Naleśniki 
ze sz pinakiem
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4 PORCJE 25 MINUT

Pomidory 
nadziewane kozim serem

• 8 małych pomidorów 
z ogonkami

• Na farsz: 300 g świeżego 
serka koziego, 1 cukinia, 
1 bakłażan, 
1 zielona papryka, 1 cebula, 
100 ml oliwy

• Na sos: 250 ml śmietanki 
kremowej, 
100 g masła, 
2 gałązki bazylii, 
sól, pieprz

Przygotowanie pomidorów:
Pomidory sparzyć, obrać, zostawiając ogonki, ściąć 
wierzchołki i odłożyć. Miąższ wydrążyć, uważając, 
aby nie uszkodzić ścianek, po czym pomidory odwró-
cić i ustawić na papierowych ręcznikach, aby ociekły. 
Ser rozgnieść widelcem i wymieszać z sosem oraz far-
szem warzywnym, doprawiając solą i pieprzem. Pie-
karnik nagrzać do temperatury 180°C. Wnętrze pomi-
dorów oprószyć solą oraz pieprzem, napełnić farszem, 
przykryć odłożonymi czapeczkami i ustawić w naczy-
niu do zapiekania. Wlać około 100 ml wody i wstawić 
do piekarnika na 15 minut.  Zapieczone pomidory 
rozłożyć na talerzyki. Sos z pieczenia przelać do ron-
delka, zagotować i zdjąć z ognia, a następnie ubijając 
trzepaczką, połączyć z zimnym masłem w kawałkach. 
Kiedy sos zgęstnieje, polać pomidory i natychmiast 
podać.

Przygotowanie farszu:
Cebulę obrać i posiekać. Cukinię, bakłażan oraz pa-
prykę umyć, osuszyć. Paprykę przekroić na pół i usu-
nąć gniazdo nasienne, a następnie wszystkie warzy-
wa drobno pokroić. Na rozgrzanej oliwie podsmażyć 
10 minut warzywa z cebulą i odstawić do ostudzenia.

Przygotowanie sosu:
Bazylię umyć, osuszyć i posiekać. Śmietankę zagoto-
wać, doprawić solą oraz pieprzem, dodać bazylię i go-
tować do zgęstnienia i odparowania połowy płynu. 
Sos śmietanowy ostudzić.
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4 PORCJE 55 MINUT

• Na sos: 4 czerwone papryki, 
2 łyżki oliwy, 
sól, pieprz

• Na farsz: 4 bakłażany 
(1,2 kg), 
5 łyżek oliwy, 
3 łyżki posiekanych 
ziół (natka pietruszki, 
szczypiorek, bazylia 
i tymianek), 
sól, pieprz

• Na placki: 250 g ziaren 
orkiszu (pszenicy), 
50 g mąki orkiszowej 
(pszennej), 
2 jajka, 1 cebula

• Do smażenia: olej rzepakowy

Przygotowanie sosu:
Papryki opiec w piekarniku, aż skórka zbrązowieje. 
Po wyjęciu owinąć w folię aluminiową i pozostawić 
do ostudzenia, po czym obrać ze skórki, oczyścić z pe-
stek i miąższ zmiksować z 2 łyżkami oliwy, solą oraz 
pieprzem.

Przygotowanie farszu:
Ziarna orkiszu podsmażyć, podgrzewając na suchej 
patelni i przełożyć do garnka, zalać posoloną wodą. 
Doprowadzić do wrzenia i gotować 15 minut na sła-
bym ogniu, po czym przykryć, zdjąć z ognia i odstawić 
do napęcznienia i ostudzenia. W tym czasie blachę 
do pieczenia wysmarować połową oliwy. Bakłażany 
umyć, przekroić wzdłuż na pół, ułożyć na blasze, po-
nacinać miąższ w kratkę nożem, posypać połową ziół 
i skropić resztą oliwy. Wstawić do piekarnika nagrza-
nego do temperatury 210°C i piec 20 minut, obracając 
dwukrotnie w czasie pieczenia.

Przygotowanie  placków:
Cebulę obrać i pokroić. Jajka ubić widelcem, dodać 
do zimnego orkiszu wraz z mąką, cebulą oraz pozo-
stałymi ziołami i dokładnie wymieszać. Jedną łyżkę 
oliwy rozgrzać na patelni, wkładać łyżką porcje ciasta 
w pewnej odległości od siebie, spłaszczyć i smażyć po 
5 minut z każdej strony. Na talerzach ułożyć upieczone 
bakłażany, dodać placuszki i polać sosem z papryki.

Placki 
z orkisz u z bakłażanami
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10 PORCJI 45 MINUT

 

• 1 kg dojrzałych pomidorów, 
8 pomidorków 
czereśniowych, 
1 cebula, 
4 śliwki renklody, 
100 g bułki tartej, 
1 ząbek czosnku, 
cukier puder, sól, pieprz

• Na ciasto: po 100 g mąki 
pszennej i kukurydzianej, 
1 żółtko, 50 ml piwa, 
15 g proszku do pieczenia

• Do smażenia: 2 l oleju 
arachidowego

Przygotowanie  ciasta:
Oba rodzaje mąki przesiać i wymieszać z proszkiem 
do pieczenia oraz szczyptą soli. Dodać żółtko, piwo 
oraz taką samą ilość wody i wymieszać na jednolite 
ciasto, po czym odstawić na 2 godziny.

Przygotowanie farszu: 
Pomidory sparzyć, obrać i drobno pokroić, usuwając 
pestki. Śliwki pozbawić pestek, rozgnieść. Cebulę oraz 
czosnek obrać i podsmażyć na patelni na odrobinie 
oleju. Dodać rozdrobnione pomidory i dusić 5 minut, 
mieszając. Doprawić solą oraz pieprzem i gotować bez 
przykrycia do całkowitego odparowania płynu. Ostu-
dzić i wymieszaćze ze śliwkami.

Przygotowanie  pomidorów:
Pomidorki czereśniowe umyć i oderwać z gałązek, za-
chowując ogonki. Obrać i od spodu wydrążyć pestki 
łyżeczką. Wnętrze lekko oprószyć solą oraz cukrem 
i odstawić. Masą napełnić pomidorki czereśniowe, 
obtoczyć w bułce tartej i odstawić do lodówki, aby 
stężały. Olej rozgrzać we frytkownicy lub rondlu. 
Trzymając pomidorki za ogonek, zanurzać je kolej-
no w cieście i smażyć w oleju. Przyrumienione wyjąć 
i osączyć na papierowych serwetkach. Podawać na-
tychmiast po przygotowaniu.

Pomidory 
smażone w cieście
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