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Witaj,Witaj,  
pragnę przekazać Ci krótki mini - przewodnik po wigilijnych i świątecznychpragnę przekazać Ci krótki mini - przewodnik po wigilijnych i świątecznych
36 potrawach.36 potrawach.  
Przygotowany w taki sposób, aby nawet osoba, która nigdy niePrzygotowany w taki sposób, aby nawet osoba, która nigdy nie
przygotowywała sama wigilii, mogła poradzić sobie bez problemu zprzygotowywała sama wigilii, mogła poradzić sobie bez problemu z
potrawami.potrawami.  
                    Zerknij do spisu treści. Wyszczególniłam w nim potrawy, któreZerknij do spisu treści. Wyszczególniłam w nim potrawy, które
koniecznie należy przygotować kilka tygodni wcześniej oraz te, które wartokoniecznie należy przygotować kilka tygodni wcześniej oraz te, które warto
zrobić kilka dni przed świętami.zrobić kilka dni przed świętami.  
Pozostałe dania przygotujesz w wigilię lub w dniu poprzedzającym wigilię.Pozostałe dania przygotujesz w wigilię lub w dniu poprzedzającym wigilię.
  W W Daniach GłównychDaniach Głównych znajdziesz także pierogi, które możesz przyrządzić znajdziesz także pierogi, które możesz przyrządzić
zarówno w wigilię, jak i dużo wcześniej i zamrozić (podpowiadam jak tozarówno w wigilię, jak i dużo wcześniej i zamrozić (podpowiadam jak to
zrobić).zrobić).
                    Spis teści zaproponuje Ci potrawy według rodzajów oraz pomoże -Spis teści zaproponuje Ci potrawy według rodzajów oraz pomoże -
dzięki dodatkowej numeracji - łatwo do nich dotrzeć.dzięki dodatkowej numeracji - łatwo do nich dotrzeć.    
                    Potrawy wigilijne i świąteczne, które tutaj zamieściłam, to sprawdzonePotrawy wigilijne i świąteczne, które tutaj zamieściłam, to sprawdzone
przepisy, według których przygotowuje się dania w wielu regionach Polski. Wprzepisy, według których przygotowuje się dania w wielu regionach Polski. W
tym także moje rodzinne przepisy, a wśród nich nieco zapomniana zupa otym także moje rodzinne przepisy, a wśród nich nieco zapomniana zupa o
niezwykłym smaku i intrygującej nazwie niezwykłym smaku i intrygującej nazwie Siemieniotka.Siemieniotka.
Na moim blogu www.jawagabunda.pl znajdziesz dodatkowe opisyNa moim blogu www.jawagabunda.pl znajdziesz dodatkowe opisy
poszczególnych dań z ich historią.poszczególnych dań z ich historią.  
                    Zastanawiasz się co podarować bliskiej osobie na prezent? A możeZastanawiasz się co podarować bliskiej osobie na prezent? A może
masz ochotę sama przygotować upominek?masz ochotę sama przygotować upominek?
Na blogu podrzucam Ci kilka pomysłów. Wpisz Na blogu podrzucam Ci kilka pomysłów. Wpisz PrezentPrezent  na święta na święta w lupce naw lupce na
stronie, a znajdziesz mnóstwo podpowiedzi i inspiracji na prezenty, którestronie, a znajdziesz mnóstwo podpowiedzi i inspiracji na prezenty, które
Dzieciątko, Gwiazdor czy Święty Mikołaj (w zależności od Twoich rodzinnychDzieciątko, Gwiazdor czy Święty Mikołaj (w zależności od Twoich rodzinnych
tradycji) przyniesie pod choinkę.tradycji) przyniesie pod choinkę.
                      A i o tradycjach świątecznych także poczytasz w wolnej chwili przyA i o tradycjach świątecznych także poczytasz w wolnej chwili przy
pachnącej cynamonem świątecznej kawie lub herbatce naszpikowanejpachnącej cynamonem świątecznej kawie lub herbatce naszpikowanej
goździkami i kardamonem.goździkami i kardamonem.  
                      Tak więc do dzieła! Znajdź przepisy, które Cię interesują, kupTak więc do dzieła! Znajdź przepisy, które Cię interesują, kup
odpowiednie produkty i niech Ci "wyjdą" pyszne dania.odpowiednie produkty i niech Ci "wyjdą" pyszne dania.
                                                                        
                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                          Czego życzę z całego sercaCzego życzę z całego serca  
                                                                                                          Dana/jaWagabundaDana/jaWagabunda
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SPIS TREŚCI

W tygodniu przedświątecznym ugotuj bigos, którego smak zachwyci
wszystkich. Przygotuj postne śledzie, które muszą nieco poleżeć i będą
do zjedzenia w wigilię lub w czasie świąt. Przepisy od numeru 7 do 10.

Deserem są zarówno tradycyjne makówki czy łamańce z makiem, jak i
makowiec, sernik i moczka. Wszyscy uwielbiają drobne, kruche
ciasteczka: migdałowe, czekoladowe, kokosowe - proste do zrobienia.
Przepisy od numeru 25 do 32.

Gęś pieczona na świąteczny obiad to tradycja przekazywana od pokoleń
w wielu polskich rodzinach. Natomiast rolada serowa to tradycyjne
danie mojej rodziny od wielu lat.Przepisy od numeru 35 do 36.

Nalewka Bożonarodzeniowa, pierniki, zakwas na barszcz, kiszona
kapusta do przygotowania nawet kilka tygodni wcześniej. Przepisy od
numeru 1 do 6.

P R Z Y G O T U J  S I Ę  D O  Ś W I Ą T  /  S T R . 1  -  1 4

K I L K A  D N I  D O  Ś W I Ą T  /  S T R .  1 5  -  2 3

Barszcz na zakwasie z uszkami, owocowa z suszu, zupy grzybowe, rybne
i tradycyjna śląska zupa siemieniotka. Przepisy od numeru 11 do 17.

Z U P Y  W I G I L I J N E  /  S T R .  2 4  -  3 7

Począwszy od pieczonej ryby, poprzez kapusty wszelakie, aż do
wybornych pierogów z grzybami, kapustą i serem. Przepisy od numeru
18 do 24.

D A N I A  G Ł Ó W N E  W I G I L I J N E  /  S T R .  3 8  -  5 1

D E S E R Y  W I G I L I J N E  /  S T R .  5 2  - 6 9

Obowiązkowy kompot z suszonych śliwek i suszu oraz popularny w kilku
regionach Polski kompot z dyni. Przepisy od numeru 32 do 34.

K O M P O T Y  /  S T R .  7 0  -  7 3
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 N A  Ś W I Ą T E C Z N Y  D Z I E Ń  /  S T R .  7 4  -  7 7
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1 litra litr wódki 40 %
200 ml spirytusu 96 %
20 dkg suszonej żurawiny
10 dkg suszonej moreli
10 dkg suszonych daktyli – w całości
10 dkg fig
10 dkg suszonej śliwki
10 dkg rodzynek
10 dkg orzechów włoskich
15 dkg migdałów
2 pomarańcze ( lub 4 mandarynki)  – ekologiczne – pokrojone w plastry razem
ze skórką
kawałek imbiru – dla ostrości
laska cynamonu – niezbyt duża
suszona skórka z pomarańczy lub cytryny
6 goździków, 2 anyżki, 2 ziarna kardamonu – opcjonalnie, ale warto dorzucić

 

Nalewka Bożonarodzeniowa pięknie pachnie bakaliami. Warto
przygotować ją około 4 - 6 tygodni przed świętami.

O potrawie
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Składniki: 

1. Nalewka Bożonarodzeniowa



Przygotować odpowiednio duży słój, który można będzie szczelniePrzygotować odpowiednio duży słój, który można będzie szczelnie
zamknąć.zamknąć.
Do słoja włożyć przygotowane składniki.Do słoja włożyć przygotowane składniki.
Zalać wódką i spirytusem.Zalać wódką i spirytusem.
Odstawić na kilka tygodni: 6 – 8 najlepiej w ciemnym miejscu.Odstawić na kilka tygodni: 6 – 8 najlepiej w ciemnym miejscu.
Od czasu do czasu można nalewkę przemieszać.Od czasu do czasu można nalewkę przemieszać.
Po 6 – 8 tygodniach nalewkę przefiltrować, a owoce bardzo dokładniePo 6 – 8 tygodniach nalewkę przefiltrować, a owoce bardzo dokładnie
odcisnąć. Najpierw przez gazę – żeby zatrzymać grubszy osad, aodcisnąć. Najpierw przez gazę – żeby zatrzymać grubszy osad, a
następnie przez papier kuchenny (który można położyć nanastępnie przez papier kuchenny (który można położyć na    zwykłe sitko)zwykłe sitko)
albo filtr do kawy.albo filtr do kawy.
Przelać do butelek i zamknąć.Przelać do butelek i zamknąć.
Nalewka jest gotowa do spożycia od razu, ale można ją „leżakować” –Nalewka jest gotowa do spożycia od razu, ale można ją „leżakować” –
nabiera wyrazistości i aromatu.nabiera wyrazistości i aromatu.
Można dać nieco więcej alkoholu, wtedy nalewka będzie co prawda niecoMożna dać nieco więcej alkoholu, wtedy nalewka będzie co prawda nieco
mniej „gęsta”, ale równie dobra.mniej „gęsta”, ale równie dobra.  
Mandarynki mam z własnej uprawy w donicy. Więc używam ich zeMandarynki mam z własnej uprawy w donicy. Więc używam ich ze
skórkami bez obaw. Jeśli natomiast używamy pomarańczy czyskórkami bez obaw. Jeśli natomiast używamy pomarańczy czy
mandarynki ze sklepu, to koniecznie kupmy ekologiczne, nie pryskane.mandarynki ze sklepu, to koniecznie kupmy ekologiczne, nie pryskane.
Można także dorzucić więcej skórki suszonej.Można także dorzucić więcej skórki suszonej.

Pomarańcze, mandarynki i skórki dobrze jest dać na spód, żeby niePomarańcze, mandarynki i skórki dobrze jest dać na spód, żeby nie
pływały po powierzchni.pływały po powierzchni.
Owoce pozostałe z nalewki można zostawić jako dodatek do ciast lubOwoce pozostałe z nalewki można zostawić jako dodatek do ciast lub
deserów albo przepuścić je przez wyciskarkę do soku i wycisnąć z nich, todeserów albo przepuścić je przez wyciskarkę do soku i wycisnąć z nich, to
co najlepsze. Nalewka zmętnieje wtedy nieco, ale jeszcze bardziej zyskaco najlepsze. Nalewka zmętnieje wtedy nieco, ale jeszcze bardziej zyska
na smaku i aromacie. Można wyciśniętą część wlać do osobnej butelki ina smaku i aromacie. Można wyciśniętą część wlać do osobnej butelki i
nawet jeszcze dolać do niej nieco alkoholu, bowiem może być zbytnawet jeszcze dolać do niej nieco alkoholu, bowiem może być zbyt
esencjonalna.esencjonalna.  
Zachęcam, aby próbować i szukać swojego smaku i ostrości – przepis toZachęcam, aby próbować i szukać swojego smaku i ostrości – przepis to
tylko sugestia na początek zabawy w produkcję nalewki.tylko sugestia na początek zabawy w produkcję nalewki.
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2 kilogramy buraków – ja najbardziej lubię buraki podłużne: mają lepszy smak i
łatwiej je się obiera
3 litry wody – przegotowanej i ostudzonej, a najlepiej użyć mineralnej -  ważne,
żeby woda była bez chloru, bo chlor powstrzymuje fermentację
kilka ząbków obranego, przekrojonego na pół czosnku
skórka naturalnego chleba razowego – opcjonalnie
jedna lub dwie łyżki ukiszonego zakwasu na chleb lub żur albo wody z ogórków
kiszonych (nie pasteryzowanych) – opcjonalnie dla przyśpieszenia fermentacji

 

2. Zakwas na barszcz

Zakwas z buraków najlepiej przygotować około 10 dni przed
świętami i przechowywać - po ukiszeniu - w lodówce.

O potrawie
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Składniki: 



Buraki umyć, obrać ze skóry – lub porządnie wyszorować i wtedyBuraki umyć, obrać ze skóry – lub porządnie wyszorować i wtedy
zostawić ze skórką – pokroić w grube plastry. Ważne! Bo jeśli będą zbytzostawić ze skórką – pokroić w grube plastry. Ważne! Bo jeśli będą zbyt
cienkie i tym samym lekkie, mogą wypływać ponad powierzchnię wody icienkie i tym samym lekkie, mogą wypływać ponad powierzchnię wody i
pleśnieć.pleśnieć.
Buraki włożyć do naczynia kamionkowego lub szklanego słoja, dołożyćBuraki włożyć do naczynia kamionkowego lub szklanego słoja, dołożyć
czosnek i zalać letnią wodą i - opcjonalnie - dodać wodę z kiszonki. Wodaczosnek i zalać letnią wodą i - opcjonalnie - dodać wodę z kiszonki. Woda
musi przykrywać buraki. Jeśli wypływają na powierzchnię to trzeba jemusi przykrywać buraki. Jeśli wypływają na powierzchnię to trzeba je
docisnąć (np. ceramicznym talerzykiem).docisnąć (np. ceramicznym talerzykiem).
Naczynie z burakami zakryć – gazą lub ręcznikiem papierowymNaczynie z burakami zakryć – gazą lub ręcznikiem papierowym
obwiązaną sznurkiem lub gumką – aby zakwas mógł oddychać.obwiązaną sznurkiem lub gumką – aby zakwas mógł oddychać.
Odstawić w ciepłe miejsce na 5 do 7 dni. Czas kiszenia zależy odOdstawić w ciepłe miejsce na 5 do 7 dni. Czas kiszenia zależy od
temperatury otoczenia – im jest cieplej tym szybciej będzie przebiegałatemperatury otoczenia – im jest cieplej tym szybciej będzie przebiegała
fermentacja.fermentacja.
Pojawiająca się na powierzchni biała piana jest normalnym zjawiskiem,Pojawiająca się na powierzchni biała piana jest normalnym zjawiskiem,
natomiast gdy zdarzy się, że pojawi się pleśń (a tak bywa – bo na przykładnatomiast gdy zdarzy się, że pojawi się pleśń (a tak bywa – bo na przykład
pleśń była w buraku) – nie żałujemy tylko wszystko wyrzucamy i kisimypleśń była w buraku) – nie żałujemy tylko wszystko wyrzucamy i kisimy
od nowa.od nowa.
Ukiszony zakwas należy przecedzić i przelać do czystych (wyparzonych),Ukiszony zakwas należy przecedzić i przelać do czystych (wyparzonych),
szczelnie zamykanych słoików i przechowywać w lodówce nawetszczelnie zamykanych słoików i przechowywać w lodówce nawet
kilkanaście dni.kilkanaście dni.
Pozostałe z kiszenia buraki dodaję do wywaru przygotowując barszczPozostałe z kiszenia buraki dodaję do wywaru przygotowując barszcz
wigilijny.wigilijny.

Skórka z chleba musi być pozbawiona białej części i najlepiej usunąć jąSkórka z chleba musi być pozbawiona białej części i najlepiej usunąć ją
następnego dnia z zakwasu, żeby - pływając po powierzchni - nienastępnego dnia z zakwasu, żeby - pływając po powierzchni - nie
spowodowała pleśni.spowodowała pleśni.
Znacznie bardziej bezpieczne jest dodanie zakwasu lub wody z kiszonychZnacznie bardziej bezpieczne jest dodanie zakwasu lub wody z kiszonych
ogórków.ogórków.
Warto przemieszać zakwas przynajmniej raz dziennie, żeby uniknąćWarto przemieszać zakwas przynajmniej raz dziennie, żeby uniknąć
pojawienia się pleśni. Jeśli czosnek jest na dole naczynia, to mieszaćpojawienia się pleśni. Jeśli czosnek jest na dole naczynia, to mieszać
delikatnie, żeby nie wypłynął na powierzchnię.delikatnie, żeby nie wypłynął na powierzchnię.
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kapusta biała
sól niejodowana, preferuję kamienną
ewentualnie przyprawy, jak: liście laurowe, ziele angielskie, owoce jałowca,
koper, kminek – ja nie używam do kiszeni żadnych przypraw

3. Kapusta kiszona

Własnoręcznie ukiszona kapusta uczyni wigilijne potrawy - kapustę
z grochem i pierogi z kapustą - jeszcze lepszymi.

O potrawie 
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Składniki: 



Poszatkuj kapustę (zrób to sama lub kup poszatkowaną)Poszatkuj kapustę (zrób to sama lub kup poszatkowaną)
Poszatkowaną kapustę (liczy się waga samej poszatkowanej kapusty, bezPoszatkowaną kapustę (liczy się waga samej poszatkowanej kapusty, bez
głąba i bocznych liści) – wrzucić do naczynia/miski, tak dużej, żeby możnagłąba i bocznych liści) – wrzucić do naczynia/miski, tak dużej, żeby można
ją było swobodnie wymieszać. Zasypać odpowiednią ilością soli,ją było swobodnie wymieszać. Zasypać odpowiednią ilością soli,
dokładnie wymieszać i lekko ubić (na przykład drewnianym tłuczkiem dodokładnie wymieszać i lekko ubić (na przykład drewnianym tłuczkiem do
ziemniaków). Zostawić na przynajmniej godzinkę.ziemniaków). Zostawić na przynajmniej godzinkę.
Gdy kapusta lekko puści sok, wymieszać i wkładać do naczynia, w którymGdy kapusta lekko puści sok, wymieszać i wkładać do naczynia, w którym
będzie się kisiła.będzie się kisiła.
Układać warstwami – każdą warstwę mocno ubijać. I tak do momentu, ażUkładać warstwami – każdą warstwę mocno ubijać. I tak do momentu, aż
wypełnimy całe naczynie. UWAGA! – koniecznie trzeba zostawić 4-5 cmwypełnimy całe naczynie. UWAGA! – koniecznie trzeba zostawić 4-5 cm
wolnego miejsca od góry naczynia, bo gdy kapusta zacznie fermentować,wolnego miejsca od góry naczynia, bo gdy kapusta zacznie fermentować,
będzie się tam zbierał sok.będzie się tam zbierał sok.
Na górze słoika MUSI być woda, czyli sok z kapusty. W przeciwnym razieNa górze słoika MUSI być woda, czyli sok z kapusty. W przeciwnym razie
kapusta zepsuje się – warstwa soku chroni ją od powietrza.kapusta zepsuje się – warstwa soku chroni ją od powietrza.
Można położyć na górze liście z kapusty, ale pod warunkiem, że będąMożna położyć na górze liście z kapusty, ale pod warunkiem, że będą
zalane sokiem.zalane sokiem.
Można – szczególnie jeżeli kisimy kapustę w garnku kamiennym lubMożna – szczególnie jeżeli kisimy kapustę w garnku kamiennym lub
dużym słoju – obciążyć kapustę ciężarkiem. Ja mam kilka wyparzonychdużym słoju – obciążyć kapustę ciężarkiem. Ja mam kilka wyparzonych
kamieni – polecam ten sposób. Robię to w następująco: kapustękamieni – polecam ten sposób. Robię to w następująco: kapustę
przykrywam gazą, na gazę kładę mały, porcelanowy talerzyk, na któryprzykrywam gazą, na gazę kładę mały, porcelanowy talerzyk, na który
kładę kamień.kładę kamień.
Zakręcam lub przykrywam naczynie.Zakręcam lub przykrywam naczynie.
Można kisić kapustę bardzo szybko – czyli zostawić w ciepłym miejscu naMożna kisić kapustę bardzo szybko – czyli zostawić w ciepłym miejscu na
4-5 dni. Wtedy fermentacja przebiega dosyć gwałtownie, nawet sok4-5 dni. Wtedy fermentacja przebiega dosyć gwałtownie, nawet sok
wypływa na zewnątrz. Koniecznie trzeba podłożyć jakąś podstawkę podwypływa na zewnątrz. Koniecznie trzeba podłożyć jakąś podstawkę pod
naczynie. Po kilku dniach przenieść do zimniejszego pomieszczenia inaczynie. Po kilku dniach przenieść do zimniejszego pomieszczenia i
przechowywać nawet przez kilka miesięcy.przechowywać nawet przez kilka miesięcy.
Można od razu wynieść do chłodniejszego pomieszczenia – fermentacjaMożna od razu wynieść do chłodniejszego pomieszczenia – fermentacja
w tym przypadku będzie przebiegała wolniej.w tym przypadku będzie przebiegała wolniej.
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400 g mąki – używam tortowej
300 g miodu
80 g masła – prawdziwego 82 %
2 czubate łyżeczki przypraw do piernika
1 jajko
1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej
szczypta soli
sok z połowy cytryny
kakao – jeśli chcemy, żeby pierniki miały ciemny kolor, można dodać do części
ciasta

4. Pierniki z miodem

Świąteczne pierniki z miodem nabierają miękkości i smaku w czasie
kilkutygodniowego leżkowania przed świętami.

O potrawie 
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Do garnka włożyć masło, miód i przyprawę do piernika i lekko podgrzać,Do garnka włożyć masło, miód i przyprawę do piernika i lekko podgrzać,
aż masa stanie się płynna. Pilnować, żeby się nie zagotowało!aż masa stanie się płynna. Pilnować, żeby się nie zagotowało!
Do miski wsypać mąkę, dodać sodę i sól. Wymieszać.Do miski wsypać mąkę, dodać sodę i sól. Wymieszać.
Wlać lekko przestudzony miód z masłem. Wymieszać.Wlać lekko przestudzony miód z masłem. Wymieszać.
Dodać jajka, sok z cytryny (opcjonalnie kakao). Wyrabiać, ażDodać jajka, sok z cytryny (opcjonalnie kakao). Wyrabiać, aż    ciastociasto
będzie gładkie i lśniące.będzie gładkie i lśniące.
Najlepiej przygotować ciasto wcześniej – 2 lub 3 godziny – i schłodzić wNajlepiej przygotować ciasto wcześniej – 2 lub 3 godziny – i schłodzić w
lodówce. Można przygotować nawet kilka dni wcześniej i przechowywaćlodówce. Można przygotować nawet kilka dni wcześniej i przechowywać
w lodówce w folii aluminiowej lub w szczelnym pudełku, chroniącymw lodówce w folii aluminiowej lub w szczelnym pudełku, chroniącym
przed wysychaniem. Jeżeli ciasto na pierniki nie będzie schłodzone, możeprzed wysychaniem. Jeżeli ciasto na pierniki nie będzie schłodzone, może
się źle wałkować – wtedy ciasto trzeba włożyć do lodówki chociaż nasię źle wałkować – wtedy ciasto trzeba włożyć do lodówki chociaż na
chwilę.chwilę.
Ciasto wyciągnąć z lodówki na kilka minut przed wałkowaniemCiasto wyciągnąć z lodówki na kilka minut przed wałkowaniem
Blat, na którym będziemy wałkować i wykrawać ciasteczka, oprószyćBlat, na którym będziemy wałkować i wykrawać ciasteczka, oprószyć
mąką.mąką.
Ciasto podzielić na kilka części i wałkować na grubość 3 do 5 mm.Ciasto podzielić na kilka części i wałkować na grubość 3 do 5 mm.
Foremkami wykrawać pierniki.Foremkami wykrawać pierniki.
Jeśli chcemy, aby w pierniczkach była dziurka –Jeśli chcemy, aby w pierniczkach była dziurka –    otworek należy zrobićotworek należy zrobić
przed pieczeniem – na przykład słomką do napojów.przed pieczeniem – na przykład słomką do napojów.
Pierniczki układać na natłuszczonej blasze lub na papierze do pieczenia (Pierniczki układać na natłuszczonej blasze lub na papierze do pieczenia (
preferuję ten drugi sposób). Koniecznie zachować odstępy, bo piernikipreferuję ten drugi sposób). Koniecznie zachować odstępy, bo pierniki
trochę urosną.trochę urosną.
Piec około 8 do 12 minut w 160-170 stopniach z termoobiegiem aż będąPiec około 8 do 12 minut w 160-170 stopniach z termoobiegiem aż będą
złote, ale zanim staną się mocno brązowe – przypieczone.złote, ale zanim staną się mocno brązowe – przypieczone.
Wystudzić. Udekorować lub zostawić naturalne – według upodobań.Wystudzić. Udekorować lub zostawić naturalne – według upodobań.
Schować do pojemnika i wyjąć w Wigilię.Schować do pojemnika i wyjąć w Wigilię.

Ciasto wyrabiać i wałkować małymi porcjami, bo jest sypiące się i trudnoCiasto wyrabiać i wałkować małymi porcjami, bo jest sypiące się i trudno
się go wałkuje. W przypadku trudności z rozwałkowaniem, można dodaćsię go wałkuje. W przypadku trudności z rozwałkowaniem, można dodać
nieco (łyżkę lub dwie) kwaśnej śmietany.nieco (łyżkę lub dwie) kwaśnej śmietany.
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3 laski cynamonu (ewentualnie 3 łyżeczki mielonego) – najlepiej cejlońskiego
1 gałka muszkatołowa
1 łyżeczka wyłuskanych ziaren kardamonu
pół łyżeczki kolendry
1 czubata łyżeczka mielonego imbiru
2 łyżeczki całych goździków
parę sztuk ziela angielskiego
1 gwiazdka anyżu – cała
kilka ziaren białego pieprzu, (ewentualnie) czarnego pieprzu

5. Przyprawa do pierników

Nigdy, przenigdy przyprawa do pierników kupiona w sklepie nie
będzie miała takiego smaku i aromatu jak zrobiona w domu.

O potrawie 
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Gałkę muszkatołową zetrzeć na tarce.Gałkę muszkatołową zetrzeć na tarce.
Pozostałe składniki – za wyjątkiem sypkich: imbiru i cynamonu ( jeśliPozostałe składniki – za wyjątkiem sypkich: imbiru i cynamonu ( jeśli
użyliśmy mielonego) włożyć do moździerza i bardzo dobrze rozetrzeć.użyliśmy mielonego) włożyć do moździerza i bardzo dobrze rozetrzeć.
Świetnie sprawdzi się także blender z nożami.Świetnie sprawdzi się także blender z nożami.
Po utarciu można przesiać przez drobne sito i jeśli zostaną większe grudkiPo utarciu można przesiać przez drobne sito i jeśli zostaną większe grudki
– jeszcze raz rozetrzeć.– jeszcze raz rozetrzeć.
Dodać sypkie składniki i bardzo dobrze wymieszać.Dodać sypkie składniki i bardzo dobrze wymieszać.
Przesypać do szczelnego pojemnika/słoika. Nie powinna stać zbyt długo,Przesypać do szczelnego pojemnika/słoika. Nie powinna stać zbyt długo,
bo wietrzeje.bo wietrzeje.

Tak przygotowana przyprawa do pierników świetnie sprawdzi się jakoTak przygotowana przyprawa do pierników świetnie sprawdzi się jako
dodatek do zimowych herbat oraz wkład do kominka zapachowego.dodatek do zimowych herbat oraz wkład do kominka zapachowego.
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250 gram mąki
200 gram miodu
1 płaska łyżka masła
50 gram drobnego cukru – może być trzcinowy
200 gram obranych płatków migdałów
50 g kandyzowanej skórki owocowej: pomarańczowej i/lub cytrynowej
1 łyżeczka cynamonu
2 łyżeczki przyprawy do piernika
1,5 łyżeczki sody
2 łyżki kirschu, brandy lub likieru cytrynowego

 

6. Pierniczki z Bazylei

Bez tych ciasteczek moja szwajcarska koleżanka nie wyobraża sobie
świąt. Odkąd je poznałam, zawsze są na moim wigilijnym stole.

O potrawie
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Miód, cukier i masło włożyć do rondelka, podgrzewać na małym ogniu ażMiód, cukier i masło włożyć do rondelka, podgrzewać na małym ogniu aż
do roztopienia się składników. Następnie lekko schłodzić.do roztopienia się składników. Następnie lekko schłodzić.
Nagrzać piekarnik do temperatury 170°C .Nagrzać piekarnik do temperatury 170°C .
Migdały – jeśli nie używamy gotowych płatków – lekko zmiksować ( aleMigdały – jeśli nie używamy gotowych płatków – lekko zmiksować ( ale
nie na mąkę, muszą zostać kawałki migdałów).nie na mąkę, muszą zostać kawałki migdałów).
Do misy lub naczynia miksującego wsypać mąkę i dodać do niejDo misy lub naczynia miksującego wsypać mąkę i dodać do niej  
  przyprawy korzenne, sodę, migdały skórkę owocową oraz schłodzoneprzyprawy korzenne, sodę, migdały skórkę owocową oraz schłodzone
masło z miodem i cukrem. Miksować lub wyrabiać do połączenia sięmasło z miodem i cukrem. Miksować lub wyrabiać do połączenia się
składników.składników.
Ciasto można wyrobić w malakserze, ale całkiem nieźle zarabia się go –Ciasto można wyrobić w malakserze, ale całkiem nieźle zarabia się go –
tak jak klasyczny piernik – rękami. Ciasto na blachę najlepiej jest włożyćtak jak klasyczny piernik – rękami. Ciasto na blachę najlepiej jest włożyć
rękami. Ponieważ jest ono dosyć lepkie i ciężko się go rozprowadza porękami. Ponieważ jest ono dosyć lepkie i ciężko się go rozprowadza po
blaszce, dobrze jest sobie pomóc zwilżonymi wodą lub posypanymi mąką,blaszce, dobrze jest sobie pomóc zwilżonymi wodą lub posypanymi mąką,
rękami.rękami.
Masę wyłożyć na papier do foremki na wysokość około 1,5 cm.Masę wyłożyć na papier do foremki na wysokość około 1,5 cm.
Wyrównać wierzch.Wyrównać wierzch.
Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 15 – 20 minut – góraWłożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 15 – 20 minut – góra
piernika musi być złotawo – brązowa.piernika musi być złotawo – brązowa.
Przestudzone polukrować, najlepiej pędzlem – i jeśli mamy ochotę –Przestudzone polukrować, najlepiej pędzlem – i jeśli mamy ochotę –
przyozdabiamy je układając na jeszcze płynny lukier skórkęprzyozdabiamy je układając na jeszcze płynny lukier skórkę
pomarańczową.pomarańczową.
Po wyjęciu z piekarnika zostawić do ostygnięcia i dopiero wtedy pokroićPo wyjęciu z piekarnika zostawić do ostygnięcia i dopiero wtedy pokroić
na małe prostokąty lub kwadraty.na małe prostokąty lub kwadraty.
Pozostawić do całkowitego wystygnięcia i wyschnięcia lukru. Warto jestPozostawić do całkowitego wystygnięcia i wyschnięcia lukru. Warto jest
włożyć je do szczelnego pojemnika, żeby nieco skruszały – można dodaćwłożyć je do szczelnego pojemnika, żeby nieco skruszały – można dodać
jabłko, jak do pierników, pamiętając jednak, żeby wymieniać go co jakiśjabłko, jak do pierników, pamiętając jednak, żeby wymieniać go co jakiś
czas, żeby nie spleśniało.czas, żeby nie spleśniało.

Szklanka cukru pudru, 2 łyżki wody lub 1 łyżka wody i łyżka soku zSzklanka cukru pudru, 2 łyżki wody lub 1 łyżka wody i łyżka soku z
cytryny lub kirschu, skórka pomarańczowa do przyozdobienia.cytryny lub kirschu, skórka pomarańczowa do przyozdobienia.
Do naczynia z cukrem pudrem dodać wodę lub wodę wymieszaną zDo naczynia z cukrem pudrem dodać wodę lub wodę wymieszaną z
sokiem z cytryny lub kirschem, dokładnie rozmieszać na jednolitą masę.sokiem z cytryny lub kirschem, dokładnie rozmieszać na jednolitą masę.
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słony śledź – najlepiej z mleczem
średniej wielkości cebula
2 średniej wielkości ogórki kiszone
woda z kiszonych ogórków – pół szklanki
śmietana 18% mały pojemnik
woda do moczenia
pieprz – alternatywnie

 

7. Postne śledzie w śmietanie

Wigilljne, postne śledzie, to tradycja kultywowana w wielu domach.
Koniecznie należy przygotować je kilka dni wcześniej.

O potrawie
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Śledzie zanurzyć w wodzie i moczyć kilka godzin (3 - 4 godziny). Jeśli jestŚledzie zanurzyć w wodzie i moczyć kilka godzin (3 - 4 godziny). Jeśli jest
nadal bardzo słony, zmienić wodę i ponownie moczyć kilka godzin. Donadal bardzo słony, zmienić wodę i ponownie moczyć kilka godzin. Do
moczenia można dodać octu owocowego – pomaga „wyciągnąć” sól zemoczenia można dodać octu owocowego – pomaga „wyciągnąć” sól ze
śledzia.śledzia.
Śledź obrać ze skóry i ości, wyczyścić. Wyjąć mlecz.Śledź obrać ze skóry i ości, wyczyścić. Wyjąć mlecz.
Mlecz przetrzeć przez drobne sitko.Mlecz przetrzeć przez drobne sitko.
Mlecz wymieszać z małą ilością wody z ogórków i śmietaną.Mlecz wymieszać z małą ilością wody z ogórków i śmietaną.
Ogórki kiszone pokroić w drobną kostkę lub cienkie plastry.Ogórki kiszone pokroić w drobną kostkę lub cienkie plastry.
Cebulę obrać i pokroić w piórka. Cebulę wrzucić do małej ilości gorącejCebulę obrać i pokroić w piórka. Cebulę wrzucić do małej ilości gorącej
wody i zostawić do ostygnięcia.wody i zostawić do ostygnięcia.
Śledzie pokroić na kawałki 3- 4 cm.Śledzie pokroić na kawałki 3- 4 cm.
Śledzie włożyć do głębokiej miski. Dodać ogórki, cebulę razem z wodą, wŚledzie włożyć do głębokiej miski. Dodać ogórki, cebulę razem z wodą, w
której się moczyła i śmietanę z dodatkami. Popieprzyć. Wymieszać.której się moczyła i śmietanę z dodatkami. Popieprzyć. Wymieszać.
Wymieszać – spróbować. Musi mieć dość kwaskowaty smak – jeśli takiWymieszać – spróbować. Musi mieć dość kwaskowaty smak – jeśli taki
nie jest – doprawić wodą z ogórków.nie jest – doprawić wodą z ogórków.
Wstawić do lodówki na przynajmniej kilka godzin.Wstawić do lodówki na przynajmniej kilka godzin.

Śledzie w śmietanie można przygotować także z płatów śledziowych. WŚledzie w śmietanie można przygotować także z płatów śledziowych. W
takim przypadku oczywiście pomijamy punkt z użyciem mlecza. Pozostałetakim przypadku oczywiście pomijamy punkt z użyciem mlecza. Pozostałe
czynności robimy tak samo.czynności robimy tak samo.
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700 gramów śledzi solonych płatów
1 kg kiszonej kapusty
majeranek, suszony listek laurowy, czarny pieprz – najlepiej grubo mielony

5 łyżek majonezu lub 3 łyżki majonezu i 2 łyżki jogurtu naturalnego
2 łyżki kaparów
1 łyżka posiekanej natki pietruszki i/lub zielonego szczypiorku
1 łyżka soku z cytryny
szczypta tabasco – wskazane
odrobina czarnego, najlepiej świeżo mielonego pieprzu
sól do smaku, jeśli potrzeba

Sos kaparowy

8. Śledzie w kapuście

Znakomite śledzie solone, dodatkowo ukiszone w kiszonej kapuście.
Pyszne w towarzystwie chrzanu lub sosu z kaparów. 

O potrawie
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Śledzie opłucz i wymocz w wodzie. Długość moczenia – w zależności odŚledzie opłucz i wymocz w wodzie. Długość moczenia – w zależności od
“zasolenia” śledzi: może być od pół godziny, nawet do kilku godzin. Po“zasolenia” śledzi: może być od pół godziny, nawet do kilku godzin. Po
wymoczeniu śledzie mają nadal być lekko słone, ale nie gorzko – słone.wymoczeniu śledzie mają nadal być lekko słone, ale nie gorzko – słone.
Na spód szklanego lub ceramicznego naczynia wyłóż warstwę kiszonejNa spód szklanego lub ceramicznego naczynia wyłóż warstwę kiszonej
kapusty.kapusty.
Śledzie odsącz z wody i pokrój w spore kawałki.Śledzie odsącz z wody i pokrój w spore kawałki.
Na kapuście ułóż wartę płatów śledziowych, posyp delikatnieNa kapuście ułóż wartę płatów śledziowych, posyp delikatnie
majerankiem, grubo zmielonym czarnym pieprzem i pokruszonym,majerankiem, grubo zmielonym czarnym pieprzem i pokruszonym,
suszonym listkiem laurowym.suszonym listkiem laurowym.
Na śledzie rozłóż warstwę kapusty kiszonej – i tak układaj na zmianę,Na śledzie rozłóż warstwę kapusty kiszonej – i tak układaj na zmianę,
pamiętając, aby posypywać przyprawami każdą warstwę śledzi i aby napamiętając, aby posypywać przyprawami każdą warstwę śledzi i aby na
górze znalazła się kiszona kapusta.górze znalazła się kiszona kapusta.
Dociśnij przekładaniec kapuściano – śledziowy, zalej kwasem z kapusty –Dociśnij przekładaniec kapuściano – śledziowy, zalej kwasem z kapusty –
jeśli takijeśli taki    pozostał – i zostaw w lodówce na przynajmniej dwa dni.pozostał – i zostaw w lodówce na przynajmniej dwa dni.
Podawać można solo, ale dobrze smakują posypane zwykłą, drobnoPodawać można solo, ale dobrze smakują posypane zwykłą, drobno
posiekaną cebulą albo szczypiorkiem. Innym sposobem serwowania jestposiekaną cebulą albo szczypiorkiem. Innym sposobem serwowania jest
posmarowanie płatów śledziposmarowanie płatów śledzi    sosem kaparowym. Znakomite połączeniesosem kaparowym. Znakomite połączenie
lekko kiszonych śledzi ze specyficzną goryczką kaparów.lekko kiszonych śledzi ze specyficzną goryczką kaparów.

Kapary pokroić.Kapary pokroić.
Wymieszać kapary z majonezem lub z majonezem i jogurtem w wersjiWymieszać kapary z majonezem lub z majonezem i jogurtem w wersji
light.light.
Dodać sok z cytryny, posiekany szczypior, tabasco, pieprz. Wymieszać.Dodać sok z cytryny, posiekany szczypior, tabasco, pieprz. Wymieszać.
Wstawić przynajmniej na godzinę do lodówki.Wstawić przynajmniej na godzinę do lodówki.
Można także posiekanym szczypiorem posypać sos kaparowy – nawetMożna także posiekanym szczypiorem posypać sos kaparowy – nawet
wolę go w takiej wersji, lepiej prezentuje się wizualnie.wolę go w takiej wersji, lepiej prezentuje się wizualnie.
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400 g płatów śledziowych
sześć korniszonów
6 ząbków czosnku
12 łyżek ketchupu – lepiej ostrego
kilka kulek ziela angielskiego
kilka kulek czarnego pieprzu
2 liście suszone
pieprz mielony
olej około 10 łyżek
mleko, maślanka lub woda do moczenia śledzi

 

9. Śledzie po cygańsku

Połączenie smaku śledzi z aromatycznymi ogórkami, ketchupem i
przyprawami tworzy wysublimowaną smakowo potrawę.

O potrawie 
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Śledzie wymoczyć – najlepiej w mleku, w maślance lub w wodzie.Śledzie wymoczyć – najlepiej w mleku, w maślance lub w wodzie.
Czas moczenia zależny jest od tego jak słone są śledzie. Po kilkuCzas moczenia zależny jest od tego jak słone są śledzie. Po kilku
godzinach trzeba spróbować – nie mogą być bardzo słone. Jeśli są nadalgodzinach trzeba spróbować – nie mogą być bardzo słone. Jeśli są nadal
bardzo słone, wodę lub mleko należy wymienić na nowe.bardzo słone, wodę lub mleko należy wymienić na nowe.
Śledzie po wymoczeniu pokroić na małe kawałki: około 3-4 cm.Śledzie po wymoczeniu pokroić na małe kawałki: około 3-4 cm.
Ogórki pokroić w słupki.Ogórki pokroić w słupki.
Czosnek obrać, drobno poszatkować.Czosnek obrać, drobno poszatkować.
Przygotować sos: do miseczki wlać ketchup. Stopniowo dodawać olej,Przygotować sos: do miseczki wlać ketchup. Stopniowo dodawać olej,
cały czas mieszając.cały czas mieszając.  
Dodać ogórki, czosnek, ziele angielskie, ziarenka pieprzu.Dodać ogórki, czosnek, ziele angielskie, ziarenka pieprzu.
Wymoczone śledzie ułożyć w słoju lub innym szklanym lub ceramicznymWymoczone śledzie ułożyć w słoju lub innym szklanym lub ceramicznym
naczyniu.naczyniu.  
Zalać przygotowanym sosem i delikatnie wymieszać.Zalać przygotowanym sosem i delikatnie wymieszać.
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4 kg kiszonej kapusty
2 kg mięsa mieszanego: wołowe, wieprzowe, dziczyzna
1 kg kiełbasy typu toruńska
0,7 kg boczku wędzonego surowego (nie parzonego)
2 duże cebule
4 ząbki czosnku
20 dag smalcu (wieprzowego, z dzika, z gęsi )
40 dag śliwek węgierek suszonych, wędzonych
kilkanaście sztuk rodzynek
15 dag suszonych grzybów
1 spora łyżka miodu
kilka sztuk owoców jałowca
igliwie z jałowca – kopiasta łyżeczka
0,5 litra piwa
kilkanaście sztuk całych ziaren czarnego pieprzu
kilka sztuk ziela angielskiego, 4 sztuki listka laurowego, 2 łyżki majeranku,
kopiasta łyżeczka całego kminku, sól i pieprz

 

10. Bigos świąteczny

Bigos bezwzględnie musi być przygotowany wcześniej i kilka razy
odgrzewany. Dobra kapusta i mięso - to tajemnica jego smaku.

O potrawie 
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Kapustę poszatkować, jeśli ma bardzo długie włókna i włożyć do dużegoKapustę poszatkować, jeśli ma bardzo długie włókna i włożyć do dużego
garnka. Zalać wodą – najlepiej gorącą – tak, aby cała kapusta byłagarnka. Zalać wodą – najlepiej gorącą – tak, aby cała kapusta była
przykryta wodą. Dodać kminek i gotować – BEZ PRZYKRYCIA – okołoprzykryta wodą. Dodać kminek i gotować – BEZ PRZYKRYCIA – około
dwóch godzin.dwóch godzin.
Jedną trzecią ugotowanej kapusty odsączyć i odłożyć do innego naczynia,Jedną trzecią ugotowanej kapusty odsączyć i odłożyć do innego naczynia,
a z pozostałej części (wraz z wodą, w której kapusta się gotowała) będziea z pozostałej części (wraz z wodą, w której kapusta się gotowała) będzie
powstawała baza bigosu.powstawała baza bigosu.
Grzyby zamoczyć przynajmniej na dwie godziny, a najlepiej na noc.Grzyby zamoczyć przynajmniej na dwie godziny, a najlepiej na noc.
Wymoczone grzyby zagotować w wodzie, w której się moczyły – uważać,Wymoczone grzyby zagotować w wodzie, w której się moczyły – uważać,
bo mocno zagotowane „uciekają” z garnka. Wystudzić i pokroić na paski.bo mocno zagotowane „uciekają” z garnka. Wystudzić i pokroić na paski.
Mięsa opłukać, osuszyć, pokroić na grube kawałki, lekko posolić iMięsa opłukać, osuszyć, pokroić na grube kawałki, lekko posolić i
popieprzyć. Smażyć na odrobinie smalcu, każdy gatunek osobno –popieprzyć. Smażyć na odrobinie smalcu, każdy gatunek osobno –
początkowo na mocnym ogniu.początkowo na mocnym ogniu.
Boczek pokroić w grube plastry i usmażyć na patelni nie dodając żadnegoBoczek pokroić w grube plastry i usmażyć na patelni nie dodając żadnego
tłuszczu.tłuszczu.
Cebulę pokroić w krążki, czosnek poszatkować i dodać do lekkoCebulę pokroić w krążki, czosnek poszatkować i dodać do lekko
podsmażonego boczku.podsmażonego boczku.
Kiełbasę pokroić w talarki i podsmażyć na odrobinie smalcu.Kiełbasę pokroić w talarki i podsmażyć na odrobinie smalcu.
Podsmażone mięsa, boczek i kiełbasę schłodzić i zostawić w chłodnymPodsmażone mięsa, boczek i kiełbasę schłodzić i zostawić w chłodnym
miejscu do następnego dnia.miejscu do następnego dnia.
Ze śliwek usunąć pestki i pokroić każdą na cztery części.Ze śliwek usunąć pestki i pokroić każdą na cztery części.
Na lekko rozgrzaną patelnię ( beztłuszczową) włożyć śliwki i rodzynki,Na lekko rozgrzaną patelnię ( beztłuszczową) włożyć śliwki i rodzynki,
delikatnie podsmażyć, na koniec dodać miód i jeszcze chwilkędelikatnie podsmażyć, na koniec dodać miód i jeszcze chwilkę
podsmażyć.podsmażyć.
Do gotującej się kapusty dorzucić grzyby i wywar w którym się gotowały,Do gotującej się kapusty dorzucić grzyby i wywar w którym się gotowały,
podsmażone śliwki i rodzynki wraz z miodem, listki laurowe, owocepodsmażone śliwki i rodzynki wraz z miodem, listki laurowe, owoce
jałowca, ziele angielskie i gotować jeszcze dwie godziny. Nadal bezjałowca, ziele angielskie i gotować jeszcze dwie godziny. Nadal bez
przykrycia i koniecznie pamiętać o mieszaniu.przykrycia i koniecznie pamiętać o mieszaniu.
Przestudzić i zostawić w chłodnym miejscu do następnego dnia.Przestudzić i zostawić w chłodnym miejscu do następnego dnia.
W drugim dniu bazę bigosu z dnia poprzedniego należy gotować około 1W drugim dniu bazę bigosu z dnia poprzedniego należy gotować około 1
godziny. Pilnować, żeby się nie przypalił! Jeśli jest taka potrzeba dolaćgodziny. Pilnować, żeby się nie przypalił! Jeśli jest taka potrzeba dolać
nieco wody, ale tylko wrzątku!nieco wody, ale tylko wrzątku!
Usmażone poprzedniego dnia mięsa i boczek pokroić w kostkę i dodać doUsmażone poprzedniego dnia mięsa i boczek pokroić w kostkę i dodać do
bazy bigosu.bazy bigosu.
Zerwane igliwie z jałowca należy opłukać i włożyć do koszyczka doZerwane igliwie z jałowca należy opłukać i włożyć do koszyczka do
parzenia herbaty lub zawinąć szczelnie w gazę, zawiązując spożywcząparzenia herbaty lub zawinąć szczelnie w gazę, zawiązując spożywczą
nicią. Ważne jest, aby igły nie przedostały się do bigosu.nicią. Ważne jest, aby igły nie przedostały się do bigosu.
Bigos gotować jeszcze 3 godziny, mieszając od czasu do czasu.Bigos gotować jeszcze 3 godziny, mieszając od czasu do czasu.
Odłożyć do zimnego miejsca.Odłożyć do zimnego miejsca.
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Kapusty nie płukać, ani nie odsączać, nawet jeśli kapusta jest bardzoKapusty nie płukać, ani nie odsączać, nawet jeśli kapusta jest bardzo
kwaśna.kwaśna.
Mieszamy i pilnujemy – bigos ma tendencję do przypalania się, nawet wMieszamy i pilnujemy – bigos ma tendencję do przypalania się, nawet w
najlepszych garnkach.najlepszych garnkach.
Jeśli dolewamy wody – a czasem trzeba, gdy bigos robi się bardzo gęsty,Jeśli dolewamy wody – a czasem trzeba, gdy bigos robi się bardzo gęsty,
bo woda odparowujebo woda odparowuje    w czasie długiego gotowania bez przykrycia – tow czasie długiego gotowania bez przykrycia – to
tylko WRZĄTKU, żeby nie przerywać procesu gotowania.tylko WRZĄTKU, żeby nie przerywać procesu gotowania.
Igliwie z jałowca nie jest konieczne, ale daje niezwykły aromat!Igliwie z jałowca nie jest konieczne, ale daje niezwykły aromat!
Alternatywnie można dorzucić 4 ziarnka jałowca więcej.Alternatywnie można dorzucić 4 ziarnka jałowca więcej.

18.Trzeci dzień gotowania bigosu: z gara należy wyjąć koszyczek lub gazę z18.Trzeci dzień gotowania bigosu: z gara należy wyjąć koszyczek lub gazę z
igliwiem, a pozostałą część gotować około godziny.igliwiem, a pozostałą część gotować około godziny.
19.Dodać ugotowaną kapustę z pierwszego dnia, majeranek i gotować19.Dodać ugotowaną kapustę z pierwszego dnia, majeranek i gotować
jeszcze trzy godziny. W miarę gotowania bigos robi się coraz bardziejjeszcze trzy godziny. W miarę gotowania bigos robi się coraz bardziej
brązowy.brązowy.
20.Wlać połowę piwa, porządnie wymieszać i zagotować. Wlać drugą połowę20.Wlać połowę piwa, porządnie wymieszać i zagotować. Wlać drugą połowę
piwa, znowu zamieszać i zagotować.piwa, znowu zamieszać i zagotować.
21.Bigos jest gotowy – spróbować, jeśli jest taka potrzeba posolić i21.Bigos jest gotowy – spróbować, jeśli jest taka potrzeba posolić i
popieprzyć.popieprzyć.

WskazówkiWskazówki

Przygotowanie bigosu c.d
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2 kg czerwonych buraków
1 spory seler
2 duże pietruszki – korzeń
2 marchewki
cebula i kawałek pora lub 2 cebule
15 dkg suszonych grzybów
6 ząbków czosnki
płaska łyżeczka całego kminku
3 listki laurowe, 6 ziarenek ziela angielskie, 10 ziaren pieprzu czarnego
250 do 500 ml zakwasu buraczanego – do smaku
ocet jabłkowy lub cytryna – opcjonalnie, jeśli nie mamy zakwasu buraczanego
– do zakwaszenia. Można dodać także octu spirytusowego – ja takiego nie
używam, więc polecam naturalne sposoby zakwaszania.
spora łyżeczka majeranku
sól i czarny, najlepiej świeżo zmielony pieprz
suszone lub mrożone zielone: lubczyk, zielony seler, pietruszka
duży garnek z wodą

 

11. Wigilijny barszcz na
zakwasie

Barszcz przygotowany na zakwasie i esencjonalnym wywarze
warzywno - grzybowym to absolutnie najlepsza wigilijna zupa.

O potrawie 
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Grzyby namoczyć na noc.Grzyby namoczyć na noc.
Ugotować w małej ilości wody, po ugotowaniu – przecedzić. GrzybyUgotować w małej ilości wody, po ugotowaniu – przecedzić. Grzyby
wykorzystać do uszek lub pierogów.wykorzystać do uszek lub pierogów.  
Buraki i włoszczyznę umyć i obrać ze skórki albo bardzo dobrzeBuraki i włoszczyznę umyć i obrać ze skórki albo bardzo dobrze
wyszorować.wyszorować.
Warzywa i buraki pokroić w plastry.Warzywa i buraki pokroić w plastry.
Wszystkie warzywa zalać wrzątkiem – w takiej ilości, żeby woda zakryłaWszystkie warzywa zalać wrzątkiem – w takiej ilości, żeby woda zakryła
warzywa i sięgała sporo ponad nimi – dodać sól, listek laurowy, kilkawarzywa i sięgała sporo ponad nimi – dodać sól, listek laurowy, kilka
ziaren czarnego pieprzu i gotować do miękkości.ziaren czarnego pieprzu i gotować do miękkości.
Jeśli mamy buraki z kiszenia zakwasu, również można dołożyć je doJeśli mamy buraki z kiszenia zakwasu, również można dołożyć je do
wywaru, kiedy pozostałe warzywa będą już ugotowane.wywaru, kiedy pozostałe warzywa będą już ugotowane.
Po koniec gotowania dodać poszatkowany lub przeciśnięty przez praskęPo koniec gotowania dodać poszatkowany lub przeciśnięty przez praskę
czosnek oraz majeranek.czosnek oraz majeranek.
Warzywa i buraki – jeśli mamy czas – pozostawić do wystygnięcia wWarzywa i buraki – jeśli mamy czas – pozostawić do wystygnięcia w
wywarze (nawet przez całą noc). Przecedzić.wywarze (nawet przez całą noc). Przecedzić.
Połączyć wywar z buraków z wywarem z grzybów oraz dodać zakwas.Połączyć wywar z buraków z wywarem z grzybów oraz dodać zakwas.
Podgrzać i bardzo krótko zagotować –Podgrzać i bardzo krótko zagotować –    uważać, żeby barszcz się nieuważać, żeby barszcz się nie
gotował, bo straci kolor.gotował, bo straci kolor.
Doprawić solą i pieprzem.Doprawić solą i pieprzem.

Barszcz czerwony stracił kolor. Czasem tak się zdarza na przykład gdyBarszcz czerwony stracił kolor. Czasem tak się zdarza na przykład gdy
zbyt mocno gotują się buraki. Możemy „nadać” mu czerwony kolor. Wzbyt mocno gotują się buraki. Możemy „nadać” mu czerwony kolor. W
tym celu należy utrzeć na tarce surowy burak i przelać przez niego niecotym celu należy utrzeć na tarce surowy burak i przelać przez niego nieco
(około szklanki ) wrzącej wody – może to być już gotowa zupa z buraków.(około szklanki ) wrzącej wody – może to być już gotowa zupa z buraków.
Zabarwioną wodę dodać do czerwonego barszczu.Zabarwioną wodę dodać do czerwonego barszczu.
Barszcz można przygotować także bez zakwasu. W takim przypadkuBarszcz można przygotować także bez zakwasu. W takim przypadku
należy zakwasić go octem (jabłkowym, ziołowym) lub cytryną.należy zakwasić go octem (jabłkowym, ziołowym) lub cytryną.
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2 szklanki mąki pszennej
2/3 szklanki gorącej wody
sól

250 gram mąki
120 ml ciepłej wody
1 jajo
1 łyżka oleju

15 dag suszonych grzybów
3 łyżki masła klarowanego
1 duża cebula
nieco bułki tartej do zagęszczenia farszu – opcjonalnie
sól i pieprz do smaku

Ciasto na uszka bez jajek i tłuszczu

Ciasto na uszka z jajkiem i olejem

Farsz z grzybów

12. Uszka do barszczu

Uszka z grzybami to nieodłączne barszczu wigilijnego towarzyszki.
Nadzienie z suszonych grzybów lub - dla dzieci - z pieczarek.

O potrawie 
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Do miski wsypać połowę porcji mąki i sól.Do miski wsypać połowę porcji mąki i sól.
Do mąki wlać gorącą wodę i mieszać wszystko drewnianą łyżką, żeby nieDo mąki wlać gorącą wodę i mieszać wszystko drewnianą łyżką, żeby nie
poparzyć rąk.poparzyć rąk.
Przejść do ugniatania ciasta ręką, powoli dosypując resztę mąki, aż ciastoPrzejść do ugniatania ciasta ręką, powoli dosypując resztę mąki, aż ciasto
stanie się miękkie i elastyczne. Wyrabiać trzeba kilka minut. Zagniatającstanie się miękkie i elastyczne. Wyrabiać trzeba kilka minut. Zagniatając
ciasto dobrze jest posypywać ręce mąką, żeby ciasto nie kleiło się do rąk.ciasto dobrze jest posypywać ręce mąką, żeby ciasto nie kleiło się do rąk.
Wyrobione ciasto skleić w jedną kulę i przykryć ściereczką. MożnaWyrobione ciasto skleić w jedną kulę i przykryć ściereczką. Można
zostawić na chwilkę, żeby pooddychało. Odcinać po kawałku dozostawić na chwilkę, żeby pooddychało. Odcinać po kawałku do
wałkowania.wałkowania.

Grzyby zalać niewielką ilością wody i namoczyć – najlepiej na całą noc.Grzyby zalać niewielką ilością wody i namoczyć – najlepiej na całą noc.  
Namoczone grzyby ugotować do miękkości. Odsączyć.Namoczone grzyby ugotować do miękkości. Odsączyć.
Cebulę obrać i pokroić w bardzo drobną kosteczkę.Cebulę obrać i pokroić w bardzo drobną kosteczkę.
Na patelni rozgrzać masło i przesmażyć na nim cebulę na złoty kolor.Na patelni rozgrzać masło i przesmażyć na nim cebulę na złoty kolor.
Ugotowane grzyby drobno posiekać i przesmażyć na maśle razem zUgotowane grzyby drobno posiekać i przesmażyć na maśle razem z
cebulką.Wystudzić.cebulką.Wystudzić.
  Dodać jajko, doprawić solą i pieprzem, jeśli trzeba dodać nieco bułkiDodać jajko, doprawić solą i pieprzem, jeśli trzeba dodać nieco bułki
tartej żeby zagęścić farsz, dokładnie wymieszać.tartej żeby zagęścić farsz, dokładnie wymieszać.

Na stolnicy rozwałkować cienko ciasto. Stolnicę lub blat koniecznieNa stolnicy rozwałkować cienko ciasto. Stolnicę lub blat koniecznie
trzeba wcześniej posypać mąką.trzeba wcześniej posypać mąką.
Rozwałkowane ciasto pociąć na kwadraty o bokach 3 cm lub wykrawaćRozwałkowane ciasto pociąć na kwadraty o bokach 3 cm lub wykrawać
specjalną foremką do małych pierożków.specjalną foremką do małych pierożków.
Na środku kwadratu położyć farsz, złożyć po przekątnej i zlepić bokiNa środku kwadratu położyć farsz, złożyć po przekątnej i zlepić boki
trójkąta.trójkąta.
Dokładnie sklejać, żeby farsz nie wypłynął w czasie gotowania.Dokładnie sklejać, żeby farsz nie wypłynął w czasie gotowania.
Dwa rogi powstałego trójkąta połączyć, zawinąć wokół palca i skleić.Dwa rogi powstałego trójkąta połączyć, zawinąć wokół palca i skleić.
Gotowe uszka układać na posypaną mąką powierzchnię ( stolnicę, blat).Gotowe uszka układać na posypaną mąką powierzchnię ( stolnicę, blat).
Sklejone uszka koniecznie należy przykryć bawełnianą ściereczką, żebySklejone uszka koniecznie należy przykryć bawełnianą ściereczką, żeby
nie wysychały.nie wysychały.
Zagotować wodę i posolić ją.Zagotować wodę i posolić ją.
Na gotującą się wodę wrzucać uszka, gotować około 3- 4 minuty odNa gotującą się wodę wrzucać uszka, gotować około 3- 4 minuty od
momentu wypłynięcia na powierzchnię.momentu wypłynięcia na powierzchnię.
Wyjmować i układać obok siebie, żeby się nie stykałyWyjmować i układać obok siebie, żeby się nie stykały

Zamrażanie wcześniej. Surowe uszka ułożyć na tacce w odległości i odZamrażanie wcześniej. Surowe uszka ułożyć na tacce w odległości i od
siebie i włożyć do zamrażarki. Po zamrożeniu można włożyć uszka dosiebie i włożyć do zamrażarki. Po zamrożeniu można włożyć uszka do
pojemnika.pojemnika.

Ciasto na uszkaCiasto na uszka  
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100 gramów grzybów suszonych
1 marchewka
1 pietruszka
1/3 korzenia selera
kawałek pora
2 litry wody – w sumie
kilka ziaren ziela angielskiego
2 liście laurowe
mały kubeczek 18% śmietany do zup
1 łyżeczka mąki pszennej
sól, pieprz do smaku
łyżka masła – opcjonalnie
siekana zielona pietruszka – opcjonalnie

13. Wigilijna zupa grzybowa

Wigilijna zupa grzybowa z suszonych grzybów oczarowuje
aromatem. Grzyby suszone można zastąpić mrożonymi.

O potrawie 
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Suszone grzyby opłukać i zalać wodą, w takiej ilości, żeby wszystkieSuszone grzyby opłukać i zalać wodą, w takiej ilości, żeby wszystkie
grzyby były przykryte.grzyby były przykryte.
Grzyby moczyć przez około 10 godzin – dobrze zostawić na całą noc.Grzyby moczyć przez około 10 godzin – dobrze zostawić na całą noc.
Dolać nieco wody, przyprawy i zagotować grzyby, najlepiej na delikatnymDolać nieco wody, przyprawy i zagotować grzyby, najlepiej na delikatnym
ogniu, bo gotowane suszone grzyby uwielbiają „uciekać z garnka” gdyogniu, bo gotowane suszone grzyby uwielbiają „uciekać z garnka” gdy
gotujemy je na zbyt dużym ogniu.gotujemy je na zbyt dużym ogniu.
Gotować około godziny.Gotować około godziny.
Jeśli grzyby są duże, należy je pokroić na kawałki.Jeśli grzyby są duże, należy je pokroić na kawałki.
Warzywa obrać.Warzywa obrać.
Ugotować wywar jarzynowy z marchewki, pietruszki, selera i pora wUgotować wywar jarzynowy z marchewki, pietruszki, selera i pora w
pozostałej części wody.pozostałej części wody.
Po ugotowaniu wywar warzywny wlać do grzybów, chwilę razemPo ugotowaniu wywar warzywny wlać do grzybów, chwilę razem
pogotować.pogotować.
Do kubeczka śmietany 18% dodać 1 łyżeczkę mąki pszennej, dobrzeDo kubeczka śmietany 18% dodać 1 łyżeczkę mąki pszennej, dobrze
zamieszać. Do pojemnika ze śmietaną wlać nieco gorącej zupy, ciąglezamieszać. Do pojemnika ze śmietaną wlać nieco gorącej zupy, ciągle
mieszając, żeby śmietana nie zważyła się. I tak zahartowaną śmietanęmieszając, żeby śmietana nie zważyła się. I tak zahartowaną śmietanę
wlewamy do garnka z zupą.wlewamy do garnka z zupą.
Osobno ugotować makaron nitki.Osobno ugotować makaron nitki.
Zupę wigilijną podawać z makaronem.Zupę wigilijną podawać z makaronem.
Posypać - opcjonalnie - zieloną pietruszką.Posypać - opcjonalnie - zieloną pietruszką.
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250 g grochu całego, niełuskanego
2  litra wody
1 pietruszka
2 marchewki
seler - połówka sporego  lub  cały mały
por – mały lub połowa dużego
3 łyżki masła – najlepiej klarowanego
4 sztuki ziela angielskiego
2 liście laurowe
sól
pieprz
szczypta soli oczyszczonej

14. Zupa grochowa

Zupa grochowa podawana jest ze smażonymi na maśle warzywami.
Delikatna i pyszna.

O potrawie 
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Groch opłukać i namoczyć na kilka godzin – najlepiej 10 do 12. DoGroch opłukać i namoczyć na kilka godzin – najlepiej 10 do 12. Do
moczenia dodać szczyptę sody oczyszczonej.moczenia dodać szczyptę sody oczyszczonej.
Groch opłukać, zalać świeżą wodą, ugotować. Koniecznie bez soli, dziękiGroch opłukać, zalać świeżą wodą, ugotować. Koniecznie bez soli, dzięki
czemu łuski nie będą twarde.czemu łuski nie będą twarde.  
Dodać liście laurowe i ziele angielskie. Groch gotować około pół godziny,Dodać liście laurowe i ziele angielskie. Groch gotować około pół godziny,
musi być miękki.musi być miękki.
Po ugotowaniu groch przetrzeć przez sito lub zblendować na krem.Po ugotowaniu groch przetrzeć przez sito lub zblendować na krem.
Marchew, pietruszkę i seler obrać i zetrzeć na tarce na grubych oczkachMarchew, pietruszkę i seler obrać i zetrzeć na tarce na grubych oczkach
lub na pokroić ( lub zetrzeć) na cienkie słupki.lub na pokroić ( lub zetrzeć) na cienkie słupki.  
Por przekroić na pół i drobno pokroić. Użyć zarówno białej jak i zielonejPor przekroić na pół i drobno pokroić. Użyć zarówno białej jak i zielonej
części.części.
Na patelni rozgrzać masło. Dodać pokrojone warzywa i chwilę smażyć,Na patelni rozgrzać masło. Dodać pokrojone warzywa i chwilę smażyć,
często mieszając – warzywa powinny być al dente.często mieszając – warzywa powinny być al dente.
Do wywaru z grochem dodać upieczone warzywa, posolić i niecoDo wywaru z grochem dodać upieczone warzywa, posolić i nieco
popieprzyć do smaku.popieprzyć do smaku.  
Zagotować i chwilkę gotować – smaki powinny się połączyć, ale warzywaZagotować i chwilkę gotować – smaki powinny się połączyć, ale warzywa
nie mogą się rozgotować.nie mogą się rozgotować.
Podawać solo lub z upieczonymi na maśle grzankami z bułki.Podawać solo lub z upieczonymi na maśle grzankami z bułki.
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1 kg ryb słodkowodnych (lin, karp, płotka, karaś
 włoszczyna 40 dag warzyw mieszanych (marchew, korzeń pietruszki, korzeń
selera, por, cebula, pęczek natki pietruszki)
przyprawy listek laurowy, ziele angielskie, pieprz, sól
drobno posiekana zielona pietruszka
jarzynka do przyprawienia

15. Rosół rybny

Rosół rybny przygotowany z ryb słodkowodnych to tradycyjna zupa
podawana na wigilię u mojej koleżanki Renaty, autorki przepisu.

O potrawie 
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Ryby umyć, oskrobać z łusek, wykrajać oczy i skrzela, sprawić, umyć.Ryby umyć, oskrobać z łusek, wykrajać oczy i skrzela, sprawić, umyć.
Warzywa umyć, obrać, opłukać, wrzucić do wrzącej osolonej wody,Warzywa umyć, obrać, opłukać, wrzucić do wrzącej osolonej wody,
nastawić wywar do gotowania.nastawić wywar do gotowania.
Cebulę obrać, umyć, dodać do gotującego się wywaru.Cebulę obrać, umyć, dodać do gotującego się wywaru.
Po kilkunastu minutach gotowania wywaru włożyć przygotowane ryby,Po kilkunastu minutach gotowania wywaru włożyć przygotowane ryby,
listek laurowy, ziele angielskie oraz pęczek natki pietruszki.listek laurowy, ziele angielskie oraz pęczek natki pietruszki.
  Gotować na wolnym ogniu.Gotować na wolnym ogniu.
Przyprawić do smaku jarzynką.Przyprawić do smaku jarzynką.
Ugotowaną zupę przecedzić nalewając na talerze.Ugotowaną zupę przecedzić nalewając na talerze.
Do każdej porcji dodać trochę bardzo drobno posiekanej zielonejDo każdej porcji dodać trochę bardzo drobno posiekanej zielonej
pietruszki.pietruszki.
Rosół rybny podawać solo lub z cienkim makaronem.Rosół rybny podawać solo lub z cienkim makaronem.
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10 dkg nasion drobnych konopi
woda
1 szklanka mleka, przynajmniej 2%
2 – 3 łyżki kaszy jaglanej
nieco soli do  doprawienia
ugotowany biały ryż do dodania

16. Siemieniotka

Siemieniotka to tradycyjna śląska zupa przygotowana z konopii.
Znana jest także pod nazwą Konopiotka.

O potrawie 
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Konopie opłukać na sicie.Konopie opłukać na sicie.
Dać do garnka i zalać pół litrem wody, pogotować pięć minut. WodęDać do garnka i zalać pół litrem wody, pogotować pięć minut. Wodę
wylać – najlepiej przecedzić przez sito.wylać – najlepiej przecedzić przez sito.
Konopie ponownie zalać wodą – szklanką zimnej wody i gotować naKonopie ponownie zalać wodą – szklanką zimnej wody i gotować na
małym ogniu pół godziny, uważając, żeby woda się nie wygotowała.małym ogniu pół godziny, uważając, żeby woda się nie wygotowała.
Gotować aż nasiona popękają.Gotować aż nasiona popękają.
Jeżeli zostanie woda, to ponownie ją odcedzić.Jeżeli zostanie woda, to ponownie ją odcedzić.
Konopie zmielić przez maszynkę do mięsa na drobnych oczkach, najlepiejKonopie zmielić przez maszynkę do mięsa na drobnych oczkach, najlepiej
dwa razy.dwa razy.
Do zmielonej masy dodać pół litra wody i dobrze wymieszać na jednolitąDo zmielonej masy dodać pół litra wody i dobrze wymieszać na jednolitą
masę.masę.
Przetrzeć przez gęste sitko, aby zostały na nim łuski z nasion.Przetrzeć przez gęste sitko, aby zostały na nim łuski z nasion.
Dodać mleko i gotować około 5 minut, stale mieszając, aby zupa nieDodać mleko i gotować około 5 minut, stale mieszając, aby zupa nie
przypaliła się i nie wykipiała.przypaliła się i nie wykipiała.
Lekko dosolić do smaku.Lekko dosolić do smaku.
Kaszę jaglaną zmielić i otrzymaną mąką zatrzepać siemieniotkę.Kaszę jaglaną zmielić i otrzymaną mąką zatrzepać siemieniotkę.
Siemieniotka musi być konsystencji lekko gęstawej.Siemieniotka musi być konsystencji lekko gęstawej.
Podawać z odrobiną ryżu ugotowanego na sypko lub można jeść bezPodawać z odrobiną ryżu ugotowanego na sypko lub można jeść bez
dodatków.dodatków.
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2 litry wody
150 g suszonych gruszek
150 g suszonych jabłek
kilka suszonych śliwek
laska cynamonu
kilka całych goździków
gwiazdka anyżu – opcjonalnie jeśli mamy
cukier do dosłodzenia – w zależności od potrzeby
opcjonalnie: kilka suszonych owoców: rodzynki, morele, skórka z pomarańczy

17. Zupa - kompot z suszu

Niezywkłość tej potrawy polega na czasie spożywania podczas
kolacji. Dla jednych jest zupą, dla innych kompotem - deserem.

O potrawie 
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Suszone owoce zalać wrzącą wodą i zostawić na kilka godzin.Suszone owoce zalać wrzącą wodą i zostawić na kilka godzin.
Zagotować susz w wodzie, w której owoce się moczyły.Zagotować susz w wodzie, w której owoce się moczyły.
Dodać przyprawy i gotować na małym ogniu kilkanaście minut.Dodać przyprawy i gotować na małym ogniu kilkanaście minut.
Po ugotowaniu spróbować kompot i dosłodzić do smaku.Po ugotowaniu spróbować kompot i dosłodzić do smaku.

Kompotu z suszu nie dosładzam, bo dla nas jest wystarczająco słodki.Kompotu z suszu nie dosładzam, bo dla nas jest wystarczająco słodki.
Dlatego radzę najpierw wygotować owoce, a dopiero później dosłodzić,Dlatego radzę najpierw wygotować owoce, a dopiero później dosłodzić,
żeby nie otrzymać słodkiej ulepki.żeby nie otrzymać słodkiej ulepki.
Dodając owoce typu morele czy rodzynki, należy zmniejszyć ilość ilośćDodając owoce typu morele czy rodzynki, należy zmniejszyć ilość ilość
podstawowych owoców lub dolać więcej wody.podstawowych owoców lub dolać więcej wody.
Kompot z suszu można podawać schłodzony lub lekko ciepły – wedługKompot z suszu można podawać schłodzony lub lekko ciepły – według
upodobań.upodobań.
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filety rybne
mąka do panierowania
jajko
sól i pieprz
tłuszcz do smażenia

18. Ryba wigilijna

Tradycyjny wigilijny karp w wielu rodzinach zastępowany jest inną
rybą. Sekret dobrej ryby tkwi w sposobie przygotowania. 

O potrawie 
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Filety z ryby umyć i osuszyć w papierowym ręczniku.Filety z ryby umyć i osuszyć w papierowym ręczniku.
Mąkę wsypać do głębokiej miski.Mąkę wsypać do głębokiej miski.
Filety z ryby posolić, nieco popieprzyć i obtoczyć w mące.Filety z ryby posolić, nieco popieprzyć i obtoczyć w mące.
Jajko roztrzepać w miseczce lub głębokim talerzu.Jajko roztrzepać w miseczce lub głębokim talerzu.
Obtoczone w mące filety zanurzyć w jajku.Obtoczone w mące filety zanurzyć w jajku.
Na patelni rozgrzać olej.Na patelni rozgrzać olej.
Na rozgrzany olej wkładać rybę. Chwilę smażyć na mocno rozgrzanymNa rozgrzany olej wkładać rybę. Chwilę smażyć na mocno rozgrzanym
tłuszczu, a po chwili zmniejszyć temperaturę.tłuszczu, a po chwili zmniejszyć temperaturę.
Smażyć kilka minut, najpierw z jednej, a później z drugiej strony, aż rybaSmażyć kilka minut, najpierw z jednej, a później z drugiej strony, aż ryba
w środku będzie upieczona.w środku będzie upieczona.
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ryba około 1 kg
3 marchewki
połówka selera
4 większe cebule
2 łyżki oleju
koncentrat pomidorowy
szczypta cukru
sól i pieprz
pół łyżeczki przyprawy do piernika

19. Ryba po grecku

Potrawa, w której delektujemy się smakiem ryby połączonej z
warzywami. Dzięki Reniu za ten przepis i wspomnienie wspólnie
spędzonych czasów - także w Twojej kuchni.

O potrawie 
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Ryby usmażyć i pozostawić do wystudzenia. Jak usmażyć rybę zobacz wRyby usmażyć i pozostawić do wystudzenia. Jak usmażyć rybę zobacz w
przepisie nr 18 "Ryba na wigilię".przepisie nr 18 "Ryba na wigilię".
Seler, pietruszkę i marchew zetrzeć na tarce na grubych otworkach.Seler, pietruszkę i marchew zetrzeć na tarce na grubych otworkach.
Cebulę pokroić w paski.Cebulę pokroić w paski.
Do garnka wlać 2 łyżki oliwy, rozgrzać i wrzucić warzywa.Do garnka wlać 2 łyżki oliwy, rozgrzać i wrzucić warzywa.  
Smażyć krótką chwilę.Smażyć krótką chwilę.  
Następnie wlać wodę wrzącą, aby zakryła zupełnie warzywa w garnku iNastępnie wlać wodę wrzącą, aby zakryła zupełnie warzywa w garnku i
dusić do miękkości.dusić do miękkości.
Gdy warzywa już zmiękną dodać 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego,Gdy warzywa już zmiękną dodać 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego,
doprawić cukrem i przyprawami do smaku.doprawić cukrem i przyprawami do smaku.
Wszystko razem dokładnie wymieszać i jeszcze chwilkę pogotować.Wszystko razem dokładnie wymieszać i jeszcze chwilkę pogotować.
Wystudzonym sosem greckim przykryć ryby ułożone uprzednio naWystudzonym sosem greckim przykryć ryby ułożone uprzednio na
półmisku.półmisku.
Podawać na ciepło lub na zimno - według upodobań.Podawać na ciepło lub na zimno - według upodobań.
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0,5 kg mąki
1 jajko
płaska łyżka miękkiego masła
1 łyżka oliwy
szczypta soli
półtora szklanki ciepłej, niemal gorącej wody

400 g kiszonej kapusty
100 g suszonych grzybów
1 duża cebula
1 łyżka masła
białko z jajka – opcjonalnie
pieprz, sól

Składniki na ciasto

Farsz:

20. Pierogi z kapustą i/lub
grzybami

Pierogi z kapustą i grzybami. W taki sam sposób przygotujemy
pierogi z samą kapustą kiszoną lub samymi grzybami. 

O potrawie 
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Mąkę wsypać do miski, dodać jajko, olej, masło, sól i stopniowo dodawaćMąkę wsypać do miski, dodać jajko, olej, masło, sól i stopniowo dodawać
wodę, jednocześnie zagniatając ciasto.wodę, jednocześnie zagniatając ciasto.
Zagnieść ciasto tak długo, aż będzie gładkie i jednolite. Zagniatając ciastoZagnieść ciasto tak długo, aż będzie gładkie i jednolite. Zagniatając ciasto
dobrze jest posypywać ręce mąką, żeby ciasto nie kleiło się do rąk.dobrze jest posypywać ręce mąką, żeby ciasto nie kleiło się do rąk.
Wyrobione ciasto skleić w jedną kulę, przykryć ściereczką i włożyć na 15Wyrobione ciasto skleić w jedną kulę, przykryć ściereczką i włożyć na 15
minut do lodówki.minut do lodówki.
Ciasto wyjąć z lodówki i nadal trzymając pod przykryciem, odcinać poCiasto wyjąć z lodówki i nadal trzymając pod przykryciem, odcinać po
kawałku do wałkowania.kawałku do wałkowania.

Grzyby zalać niewielką ilością wody i namoczyć – najlepiej na całą noc.Grzyby zalać niewielką ilością wody i namoczyć – najlepiej na całą noc.
Namoczone grzyby ugotować do miękkości. Odsączyć.Cebulę obrać iNamoczone grzyby ugotować do miękkości. Odsączyć.Cebulę obrać i
pokroić w bardzo drobną kosteczkę.Na patelni rozgrzać masło ipokroić w bardzo drobną kosteczkę.Na patelni rozgrzać masło i
przesmażyć na nim cebulę na złoty kolor.przesmażyć na nim cebulę na złoty kolor.
Ugotowane grzyby drobno posiekać i przesmażyć na maśle razem zUgotowane grzyby drobno posiekać i przesmażyć na maśle razem z
cebulką.Jeśli kapusta jest bardzo kwaśna, należy ją odcisnąć i ewentualniecebulką.Jeśli kapusta jest bardzo kwaśna, należy ją odcisnąć i ewentualnie
wypłukać w zimnej wodzie.wypłukać w zimnej wodzie.
  Kapustę ugotować do miękkości.Po ugotowaniu kapustę drobnoKapustę ugotować do miękkości.Po ugotowaniu kapustę drobno
posiekać, porządnie odcisnąć ( musi być sucha).Kapustę połączyć zposiekać, porządnie odcisnąć ( musi być sucha).Kapustę połączyć z
grzybami i cebulą, dodać białko jajka, doprawić solą i pieprzem, jeśligrzybami i cebulą, dodać białko jajka, doprawić solą i pieprzem, jeśli
trzeba dodać nieco bułki tartej żeby zagęścić farsz, dokładnie wymieszać.trzeba dodać nieco bułki tartej żeby zagęścić farsz, dokładnie wymieszać.

Na stolnicy rozwałkować cienko ciasto. Stolnicę lub blat koniecznieNa stolnicy rozwałkować cienko ciasto. Stolnicę lub blat koniecznie
trzeba wcześniej posypać mąką.trzeba wcześniej posypać mąką.
Z ciasta wykrawać szklaną lub specjalną foremką do ciasta kółka naZ ciasta wykrawać szklaną lub specjalną foremką do ciasta kółka na
pierogi.pierogi.
Na środku położyć farsz, złożyć i zlepić brzegi dokładnie, aby farsz nieNa środku położyć farsz, złożyć i zlepić brzegi dokładnie, aby farsz nie
wypłynął w czasie gotowania.wypłynął w czasie gotowania.
Gotowe pierogi układać na posypaną mąką powierzchnię ( stolnicę, blat).Gotowe pierogi układać na posypaną mąką powierzchnię ( stolnicę, blat).
Sklejone pierogi koniecznie należy przykryć bawełnianą ściereczką, żebySklejone pierogi koniecznie należy przykryć bawełnianą ściereczką, żeby
nie wysychały.nie wysychały.
Zagotować wodę w dużym garnku i posolić ją.Zagotować wodę w dużym garnku i posolić ją.
Na gotującą się – bardzo delikatnie – wodę wrzucać pierogi, gotowaćNa gotującą się – bardzo delikatnie – wodę wrzucać pierogi, gotować
około 3- 4 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię.około 3- 4 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię.
Wyjmować i układać obok siebie, żeby się nie stykały.Wyjmować i układać obok siebie, żeby się nie stykały.

Pierogi można przygotować wcześniej i zamrozić. Ugotować i zamrozić.Pierogi można przygotować wcześniej i zamrozić. Ugotować i zamrozić.
Lub nie gotując zamrozić – w tym przypadku wkładać do zamrażarkiLub nie gotując zamrozić – w tym przypadku wkładać do zamrażarki
natychmiast po przyrządzaniu, układając na tacce w taki sposób, żeby nienatychmiast po przyrządzaniu, układając na tacce w taki sposób, żeby nie
stykały się ze sobą. Po zamrożeniu można przełożyć do pojemnika.stykały się ze sobą. Po zamrożeniu można przełożyć do pojemnika.
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0,5 kg mąki
1 jajko
płaska łyżka miękkiego masła
1 łyżka oliwy
szczypta soli
półtora szklanki ciepłej, niemal gorącej wody

200 g tłustego, białego sera
300 g ugotowanych ziemniaków
2 cebule
łyżka masła
sól i pieprz

Składniki na ciasto:

Składniki na farsz

21. Pierogi z serem

Pierogi z serem na wigilijnym stole pojawiają się coraz częściej.
Szczególnie w domach, gdzie są dzieci, które je uwielbiają.

O potrawie 
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Mąkę wsypać do miski, dodać jajko, olej, masło, sól i stopniowo dodawaćMąkę wsypać do miski, dodać jajko, olej, masło, sól i stopniowo dodawać
wodę, jednocześnie zagniatając ciasto.wodę, jednocześnie zagniatając ciasto.
Zagnieść ciasto tak długo, aż będzie gładkie i jednolite. Zagniatając ciastoZagnieść ciasto tak długo, aż będzie gładkie i jednolite. Zagniatając ciasto
dobrze jest posypywać ręce mąką, żeby ciasto nie kleiło się do rąk.dobrze jest posypywać ręce mąką, żeby ciasto nie kleiło się do rąk.
Wyrobione ciasto skleić w jedną kulę, przykryć ściereczką i włożyć na 15Wyrobione ciasto skleić w jedną kulę, przykryć ściereczką i włożyć na 15
minut do lodówki.minut do lodówki.
Ciasto wyjąć z lodówki i nadal trzymając pod przykryciem, odcinać poCiasto wyjąć z lodówki i nadal trzymając pod przykryciem, odcinać po
kawałku do wałkowania.kawałku do wałkowania.

Ziemniaki ugotować i jeszcze ciepłe potłuc lub przepuścić przezZiemniaki ugotować i jeszcze ciepłe potłuc lub przepuścić przez
maszynkę.Ostudzić.maszynkę.Ostudzić.
Ser pognieść tłuczkiem, blenderem lub przepuścić przez maszynkę.Ser pognieść tłuczkiem, blenderem lub przepuścić przez maszynkę.
Cebulę drobno posiekać i zeszklić na maśle.Cebulę drobno posiekać i zeszklić na maśle.
Połączyć wszystkie składniki, doprawić solą i pieprzem.Połączyć wszystkie składniki, doprawić solą i pieprzem.

Na stolnicy rozwałkować cienko ciasto. Stolnicę lub blat koniecznieNa stolnicy rozwałkować cienko ciasto. Stolnicę lub blat koniecznie
trzeba wcześniej posypać mąką.trzeba wcześniej posypać mąką.
Z ciasta wykrawać szklaną lub specjalną foremką do ciasta kółka naZ ciasta wykrawać szklaną lub specjalną foremką do ciasta kółka na
pierogi.pierogi.
Na środku położyć farsz, złożyć i zlepić brzegi dokładnie, aby farsz nieNa środku położyć farsz, złożyć i zlepić brzegi dokładnie, aby farsz nie
wypłynął w czasie gotowania.wypłynął w czasie gotowania.
Gotowe pierogi układać na posypaną mąką powierzchnię ( stolnicę, blat).Gotowe pierogi układać na posypaną mąką powierzchnię ( stolnicę, blat).
Sklejone pierogi koniecznie należy przykryć bawełnianą ściereczką, żebySklejone pierogi koniecznie należy przykryć bawełnianą ściereczką, żeby
nie wysychały.nie wysychały.
Zagotować wodę w dużym garnku i posolić ją.Zagotować wodę w dużym garnku i posolić ją.
Na gotującą się – bardzo delikatnie – wodę wrzucać pierogi, gotowaćNa gotującą się – bardzo delikatnie – wodę wrzucać pierogi, gotować
około 3- 4 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię.około 3- 4 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię.
Wyjmować i układać obok siebie, żeby się nie stykały.Wyjmować i układać obok siebie, żeby się nie stykały.

Pierogi można przygotować wcześniej i zamrozić. Ugotować i zamrozić.Pierogi można przygotować wcześniej i zamrozić. Ugotować i zamrozić.
Lub nie gotując zamrozić – w tym przypadku wkładać do zamrażarkiLub nie gotując zamrozić – w tym przypadku wkładać do zamrażarki
natychmiast po przyrządzaniu, układając na tacce w taki sposób, żeby nienatychmiast po przyrządzaniu, układając na tacce w taki sposób, żeby nie
stykały się ze sobą. Po zamrożeniu można przełożyć do pojemnika.stykały się ze sobą. Po zamrożeniu można przełożyć do pojemnika.
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1,5 kg kiszonej kapusty
0,5 całego grochu
garść suszonych grzybów
1/2 kostki masła
2 duże cebule
sól i pieprz

22. Kapusta z grochem i
grzybami

Kapusta kiszona z grochem i grzybami podawana jest często jako
samodzielne danie wigilijne lub dodatek do smażonej ryby.

O potrawie 
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Grzyby opłukać, zalać wodą – niewielka ilość, ale grzyby muszą byćGrzyby opłukać, zalać wodą – niewielka ilość, ale grzyby muszą być
przykryte – i zostawić do namoczenia przynajmniej na kilka godzin, aprzykryte – i zostawić do namoczenia przynajmniej na kilka godzin, a
najlepiej na całą noc.najlepiej na całą noc.
Groch opłukać i namoczyć na kilka godzin – najlepiej 10 do 12. DoGroch opłukać i namoczyć na kilka godzin – najlepiej 10 do 12. Do
moczenia dodać szczyptę sody oczyszczonej.moczenia dodać szczyptę sody oczyszczonej.
Następnego dnia grzyby ugotować do miękkości w tej samej wodzie wNastępnego dnia grzyby ugotować do miękkości w tej samej wodzie w
której się moczyły i drobno je pokroić.której się moczyły i drobno je pokroić.  
Groch opłukać, zalać świeżą wodą, ugotować. Koniecznie bez soli, dziękiGroch opłukać, zalać świeżą wodą, ugotować. Koniecznie bez soli, dzięki
czemu łuski nie będą twarde.czemu łuski nie będą twarde.
Kapustę kiszoną pokroić i – jeśli jest bardzo kwaśna – odcisnąć.Kapustę kiszoną pokroić i – jeśli jest bardzo kwaśna – odcisnąć.
Kapustę zalać wodą i ugotować do miękkości.Kapustę zalać wodą i ugotować do miękkości.
Cebulę obrać i pokroić na drobną kostkę.Cebulę obrać i pokroić na drobną kostkę.
Na patelni rozgrzać masło, dodać cebulę i zeszklić ją nieco mieszając coNa patelni rozgrzać masło, dodać cebulę i zeszklić ją nieco mieszając co
chwilę.chwilę.
Połączyć wszystkie składniki potrawy, doprawić pieprzem, ewentualniePołączyć wszystkie składniki potrawy, doprawić pieprzem, ewentualnie
solą.solą.

Groch solimy po ugotowaniu, wtedy ma miękką skórkę. W przeciwnymGroch solimy po ugotowaniu, wtedy ma miękką skórkę. W przeciwnym
razie – jeśli zostanie posolony w czasie gotowania –razie – jeśli zostanie posolony w czasie gotowania –    będzie gotował siębędzie gotował się
dłużej i będzie bardziej twardy.dłużej i będzie bardziej twardy.
Dodatek soli oczyszczonej do moczenia powoduje, że groch jest lepiejDodatek soli oczyszczonej do moczenia powoduje, że groch jest lepiej
trawiony i nie powoduje wzdęć.trawiony i nie powoduje wzdęć.
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0,5 kg kiszonej kapusty
dwie spore łyżki masła – zwykłego lub klarowanego
2 spore cebule
odrobina soli – jeśli jest taka potrzeba
mielony, czarny pieprz

23. Kapusta wigilijna postna

Kapusta przygotowana bez dodatku grochu jest znakomitym
uzupełnieniem smażonej ryby.  

O potrawie 
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Kapustę – jeśli jest zbyt kwaśna – odcisnąć. W żadnym wypadku nieKapustę – jeśli jest zbyt kwaśna – odcisnąć. W żadnym wypadku nie
płukać, bo wtedy pozbywamy się tego, co w kapuście najcenniejsze.płukać, bo wtedy pozbywamy się tego, co w kapuście najcenniejsze.  
Sok przeznaczyć do wypicia lub ugotowania zupy kwaśnicy.Sok przeznaczyć do wypicia lub ugotowania zupy kwaśnicy.
Kapustę włożyć do garnka, zalać wodą, tak aby kapusta była przykryta.Kapustę włożyć do garnka, zalać wodą, tak aby kapusta była przykryta.
Gotować do miękkości – około godziny.Gotować do miękkości – około godziny.  
Jeśli woda wygotuje się – dolać trochę gorącej wody.Jeśli woda wygotuje się – dolać trochę gorącej wody.
Cebulę obrać, drobno pokroić.Cebulę obrać, drobno pokroić.
Na patelni rozgrzać 1 łyżkę masła i dodać cebulę.Na patelni rozgrzać 1 łyżkę masła i dodać cebulę.
Smażyć kilka minut na delikatnym ogniu – cebula powinna lekkoSmażyć kilka minut na delikatnym ogniu – cebula powinna lekko
zmięknąć i delikatnie się zezłocić, jednak w żadnym wypadku nie możezmięknąć i delikatnie się zezłocić, jednak w żadnym wypadku nie może
być przypieczona.być przypieczona.
Zezłoconą cebulę i drugą łyżkę masła dodać do ugotowanej kiszonejZezłoconą cebulę i drugą łyżkę masła dodać do ugotowanej kiszonej
kapusty, doprawić nieco pieprzem i – jeśli jest taka potrzeba – solą,kapusty, doprawić nieco pieprzem i – jeśli jest taka potrzeba – solą,
chwilę pogotować.chwilę pogotować.
Podawać ciepłą na stół.Podawać ciepłą na stół.
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300 gram ryby
1,2 litra wody
1 średnia cebula
1 marchewka
kawałek selera
1 pietruszka
2 liście laurowe
kilka ziaren ziela angielskiego
kilka ziaren białego/czarnego pieprzu
sól do smaku
2 łyżki soku z cytryny
zielony groszek – ugotowany, ale może być też konserwowy
żelatyna 2- 3 łyżki
1 kiszony lub konserwowy ogórek – opcjonalnie
świeża natka pietruszki – opcjonalnie
2 białka i 2 łyżki octu – opcjonalnie do sklarowania wywaru

24. Ryba w galarecie

Karp lub inna ryba przygotowana w galarecie podawana jest
najczęściej z dodatkiem pieczywa i kapką soku cytrynowego.

O potrawie 
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Warzywa obrać i pokroić.Warzywa obrać i pokroić.
Zagotować wodę, włożyć warzywa i przyprawy – ugotować wywar –Zagotować wodę, włożyć warzywa i przyprawy – ugotować wywar –
gotować około 20 minut.gotować około 20 minut.
Rybę umyć i podzielić na części (razem ze skórą).Rybę umyć i podzielić na części (razem ze skórą).
Do gorącego wywaru warzywnego włożyć kawałki ryby, gotować naDo gorącego wywaru warzywnego włożyć kawałki ryby, gotować na
małym ogniu 15 do 20 minut – w zależności od rodzaju ryby – pilnować,małym ogniu 15 do 20 minut – w zależności od rodzaju ryby – pilnować,
żeby się nie rozpadła.żeby się nie rozpadła.
Wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.Wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
Warzywa i rybę wyjąć, wywar przecedzić ( przez sitko, ale jeszcze lepiejWarzywa i rybę wyjąć, wywar przecedzić ( przez sitko, ale jeszcze lepiej
przez gazę lub ręcznik papierowy).przez gazę lub ręcznik papierowy).
Jeśli wywar jest mętny, można go sklarować (jak to zrobić – na końcuJeśli wywar jest mętny, można go sklarować (jak to zrobić – na końcu
przepisu) – ale niekoniecznie, można zostawić naturalny, nawet lekkoprzepisu) – ale niekoniecznie, można zostawić naturalny, nawet lekko
mętny.mętny.
Do gorącego wywaru dodać żelatynę w odpowiedniej ilości. Na 1 litrDo gorącego wywaru dodać żelatynę w odpowiedniej ilości. Na 1 litr
wody – 2 duże łyżki żelatyny.wody – 2 duże łyżki żelatyny.
Dokładnie wymieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny.Dokładnie wymieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny.
Dodać sok z cytryny, doprawić.Dodać sok z cytryny, doprawić.
Przygotować foremki/szklanki do których włożymy galaretkę.Przygotować foremki/szklanki do których włożymy galaretkę.
Ugotowaną rybę podzielić na mniejsze kawałki. Jeśli mamy całą tuszęUgotowaną rybę podzielić na mniejsze kawałki. Jeśli mamy całą tuszę
usuwamy skórę i ości.usuwamy skórę i ości.
Marchewkę i ogórek kiszony pokroić na cienkie plasterki.Marchewkę i ogórek kiszony pokroić na cienkie plasterki.
Do każdej foremki nałożyć po łyżce groszku konserwowego i zalaćDo każdej foremki nałożyć po łyżce groszku konserwowego i zalać
wywarem. Zostawić do zastygnięcia.wywarem. Zostawić do zastygnięcia.
Włożyć pozostałe składniki: marchewkę, rybę, ogórek, pietruszkę i zalaćWłożyć pozostałe składniki: marchewkę, rybę, ogórek, pietruszkę i zalać
pozostałym wywarem.pozostałym wywarem.
Zostawić do ostygnięcia.Zostawić do ostygnięcia.
Podawać z plastrem cytryny lub octem jabłkowym. Świetnie komponujePodawać z plastrem cytryny lub octem jabłkowym. Świetnie komponuje
się także z chrzanem.się także z chrzanem.

Najlepszy sposób na sprawdzenie, czy uzyskaliśmy odpowiedniąNajlepszy sposób na sprawdzenie, czy uzyskaliśmy odpowiednią
konsystencję galaretki, to wlać 2 łyżki galaretki do pojemnika i włożyć dokonsystencję galaretki, to wlać 2 łyżki galaretki do pojemnika i włożyć do
lodówki do zastygnięcia.lodówki do zastygnięcia.
Foremki można oczywiście od razu napełnić w całości wywarem zForemki można oczywiście od razu napełnić w całości wywarem z
żelatyną. Jednak ryba i warzywa mają tendencję do pływania nażelatyną. Jednak ryba i warzywa mają tendencję do pływania na
powierzchni, przez co uzyskamy (po wyjęciu na półmisek) tymbalikipowierzchni, przez co uzyskamy (po wyjęciu na półmisek) tymbaliki
wypełnione na górze samą galaretką, ze „sterczącymi” i schnącymiwypełnione na górze samą galaretką, ze „sterczącymi” i schnącymi
kawałkami ryby i warzyw na dole.kawałkami ryby i warzyw na dole.
Żeby wyjąć galaretkę w całości najlepiej jest zanurzyć foremkę naŻeby wyjąć galaretkę w całości najlepiej jest zanurzyć foremkę na
moment w gorącej wodzie.moment w gorącej wodzie.
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0,5 kg mąki
4 łyżki oleju
2 dkg drożdży
2 opakowania cukru waniliowego
0,5 kg maku
olejek migdałowy

25. Łamańce z makiem

Składniki: 

Pyszny deser z makiem, którego przepis otrzymałam od Asi z "Domu
Mazurskiego Łaśmiady", w którym Asia znakomicie karmi swoich
gości. 

O potrawie 
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W misce zrobić zaczyn z drożdży. Drożdże rozkruszyć i zalać niewielkąW misce zrobić zaczyn z drożdży. Drożdże rozkruszyć i zalać niewielką
ilością letniej mleka, dodać cukier, wymieszać.ilością letniej mleka, dodać cukier, wymieszać.
Miskę przykryć i zostawić w ciepłym miejscu i zostawić na kilkanaścieMiskę przykryć i zostawić w ciepłym miejscu i zostawić na kilkanaście
minut.minut.
Dodać pozostałe składniki: mąkę, olej i sól o olejek migdałowy.Dodać pozostałe składniki: mąkę, olej i sól o olejek migdałowy.
Wyrabiać aż do uzyskania gładkiego, elastycznego ciasta.Wyrabiać aż do uzyskania gładkiego, elastycznego ciasta.
Pozostawić w przykrytej misce w ciepłym miejscu – do wyrośnięcia – naPozostawić w przykrytej misce w ciepłym miejscu – do wyrośnięcia – na
około godzinę.około godzinę.
Po wyrośnięciu wałkować i pociąć na długie prostokąty.Po wyrośnięciu wałkować i pociąć na długie prostokąty.
W międzyczasie nagrzać piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza.W międzyczasie nagrzać piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza.
Ciasto cienko rozwałkować, pociąć na długie prostokąty i piec 15 do 20Ciasto cienko rozwałkować, pociąć na długie prostokąty i piec 15 do 20
minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza, aż będą rumiane.minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza, aż będą rumiane.
Zostawić do ostygnięcia.Zostawić do ostygnięcia.
Mak zalać mlekiem i ugotować go. Mak gotować na małym ogniu, częstoMak zalać mlekiem i ugotować go. Mak gotować na małym ogniu, często
mieszając, bowiem lubi się przypalać. Odlać nadmiar mleka.mieszając, bowiem lubi się przypalać. Odlać nadmiar mleka.
Mak zmielić dwukrotnie.Mak zmielić dwukrotnie.
Zagotować wodę, przestudzić i posłodzić miodem.Zagotować wodę, przestudzić i posłodzić miodem.
Dodać rodzynki i zmielony mak - konsystencja musi być rzadka, boDodać rodzynki i zmielony mak - konsystencja musi być rzadka, bo
faworki będą wchłaniać wodę.faworki będą wchłaniać wodę.
Odstawić w chłodne miejsce.Odstawić w chłodne miejsce.
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1 litr wody
1 litr lub nieco więcej mleka przynajmniej 2%
700 gram suchego maku
200 gram migdałów płatki lub słupki
250 gram rodzynek
80 gram cukru
3 duże bułki pszenne takie z „prawdziwej” piekarni, bez polepszaczy

26. Makówki

Makówki przygotowane z maku i bułek to typowo śląskie, wigilijne
danie. Bez nich trudno wyobrazić sobie wigilię.

O potrawie 
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Mak zmielić.Mak zmielić.
Bułkę pokroić na plastry około 1,5 cm.Bułkę pokroić na plastry około 1,5 cm.
Mak wsypać do garnka, zalać gorącą wodą i zagotować.Mak wsypać do garnka, zalać gorącą wodą i zagotować.
Dodać rodzynki i migdały.Dodać rodzynki i migdały.
Gotować około 20 minut na małym ogniu ciągle mieszając – mak lubi sięGotować około 20 minut na małym ogniu ciągle mieszając – mak lubi się
przypalać. W czasie gotowania mak nie może być sypki – w razieprzypalać. W czasie gotowania mak nie może być sypki – w razie
potrzeby dolać nieco wody, żeby był mokry.potrzeby dolać nieco wody, żeby był mokry.
Pod koniec gotowania wlać gorące mleko.Pod koniec gotowania wlać gorące mleko.
Dosłodzić do smaku.Dosłodzić do smaku.
Masa powinna być gęsta (o konsystencji gęstej śmietany) i wilgotna – jeśliMasa powinna być gęsta (o konsystencji gęstej śmietany) i wilgotna – jeśli
będzie zbyt sucha, dodać trochę mleka.będzie zbyt sucha, dodać trochę mleka.
Przygotować misę o pojemności około 3 litry.Przygotować misę o pojemności około 3 litry.
Na dno misy położyć warstwę maku – przynajmniej 1 cm.Na dno misy położyć warstwę maku – przynajmniej 1 cm.
Na mak plastry bułki.Na mak plastry bułki.
Na bułkę wyłożyć gorącą masą makową.Na bułkę wyłożyć gorącą masą makową.
Na przemian układać plasterki bułki (ściśle obok siebie) i masę makową,Na przemian układać plasterki bułki (ściśle obok siebie) i masę makową,
aż do wyczerpania składników. Na górze musi być warstwa maku.aż do wyczerpania składników. Na górze musi być warstwa maku.
Całość docisnąć i wyrównać powierzchnię.Całość docisnąć i wyrównać powierzchnię.
Przykryć i zostawić do ostygnięcia w temperaturze pokojowej – w takiejPrzykryć i zostawić do ostygnięcia w temperaturze pokojowej – w takiej
najlepiej smakują.najlepiej smakują.
Górę makówek można udekorować bakaliami.Górę makówek można udekorować bakaliami.
Podawać w towarzystwie kompotu z suszonych śliwek.Podawać w towarzystwie kompotu z suszonych śliwek.

  Bułki powinny być lekko podsuszone – nie świeże – więc najlepiej kupićBułki powinny być lekko podsuszone – nie świeże – więc najlepiej kupić
je dwa dni wcześniej.je dwa dni wcześniej.
W niektórych śląskich domach zamiast bułek używa się chałki lubW niektórych śląskich domach zamiast bułek używa się chałki lub
sucharów.sucharów.
Często w przepisach są także orzechy w makówkach – oczywiście możnaCzęsto w przepisach są także orzechy w makówkach – oczywiście można
dodać, ale mój smak to tylko migdały i rodzynki.dodać, ale mój smak to tylko migdały i rodzynki.
Migdały. Dodajemy albo sparzone, obrane ze skórki i potarte na kawałkiMigdały. Dodajemy albo sparzone, obrane ze skórki i potarte na kawałki
albo (wygodniej) kupujemy gotowe płatki lub słupki migdałowe.albo (wygodniej) kupujemy gotowe płatki lub słupki migdałowe.
Jeśli makówki zostaną po wigilii, należy je przechowywać w zimnymJeśli makówki zostaną po wigilii, należy je przechowywać w zimnym
miejscu – mak z mlekiem lubi się „skwasić”. Przed jedzeniem przenieść domiejscu – mak z mlekiem lubi się „skwasić”. Przed jedzeniem przenieść do
ciepłego miejsca, aby makówki ogrzały się do pokojowej temperatury.ciepłego miejsca, aby makówki ogrzały się do pokojowej temperatury.
Makówki można także przygotować na wodzie, zamiast na mleku – jaMakówki można także przygotować na wodzie, zamiast na mleku – ja
jednak zdecydowanie preferuję na mleko, za względu na lepszy smak.jednak zdecydowanie preferuję na mleko, za względu na lepszy smak.
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600 gram mąki pszennej
200 -220 ml mleka
60 gram świeżych drożdży
120 gram cukru
50 gram miękkiego masła
5 żółtek
szczypta soli
skórka otarta z jednej cytryny – najlepiej ekologicznej
łyżeczka prawdziwego cukru waniliowego lub szczypta wanilii 
nieco mąki do posypania stolnicy
papier do pieczenia

27. Strucla z makiem cz.1

Strucla z makiem wymaga nieco pracy, ale odwdzięczy się
rewelacyjnym smakiem i satysfakcją domowego ciasta.

O potrawie 
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500 gram maku
około 0,5 litra mleka
100 gram rodzynek
150 gram miodu
150 gram cukru
2 duże łyżki masła
opakowanie prawdziwego cukru waniliowego lub szczypta wanilii
200 gram mieszanki bakalii: orzechów włoskich, laskowych i migdałów (
najlepiej użyć płatków migdałów)
1 kieliszek rumu lub koniaku
1/4 szklanki drobno pokrojonej smażonej skórki pomarańczowej – opcjonalnie
4 białka do ubicia
1 białko do posmarowania ciasta
szczypta soli

Strucla z makiem cz.2

Strucla z makiem to jedno z najbardziej tradycyjnycch deserów
wigilijnych.

O potrawie 
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Rodzynki wcześniej namoczyć w rumie lub koniaku.Rodzynki wcześniej namoczyć w rumie lub koniaku.
Bakalie – orzechy i migdały (jeśli używamy całych migdałów)Bakalie – orzechy i migdały (jeśli używamy całych migdałów)
poszatkować lub delikatnie skruszyć w blenderze – powinno być kawałkiposzatkować lub delikatnie skruszyć w blenderze – powinno być kawałki
bakalii.bakalii.
Umyty mak zalać wrzącym mlekiem i gotować na małym ogniu około 30Umyty mak zalać wrzącym mlekiem i gotować na małym ogniu około 30
minut, ciągle mieszając.minut, ciągle mieszając.
Odstawić do ostygnięcia, po czym odsączyć ( wykładając na drobne sitoOdstawić do ostygnięcia, po czym odsączyć ( wykładając na drobne sito
lub na gazę).lub na gazę).
Odsączony mak zemleć – w zwykłej maszynce z drobnym sitkiem 3 razy,Odsączony mak zemleć – w zwykłej maszynce z drobnym sitkiem 3 razy,
w specjalnej maszynce do mielenia maku wystarczy raz.w specjalnej maszynce do mielenia maku wystarczy raz.
W dużym garnku rozgrzać masło, dodać zmielony mak, cukier, miód iW dużym garnku rozgrzać masło, dodać zmielony mak, cukier, miód i
bakalie i dusić masę około 15 minut, stale mieszając, aby się niebakalie i dusić masę około 15 minut, stale mieszając, aby się nie
przypaliła.przypaliła.
Zostawić masę do ostygnięcia.Zostawić masę do ostygnięcia.
Ubić pianę z 5 białek ubić dodając do niej szczyptę soli. Część ubitej pianyUbić pianę z 5 białek ubić dodając do niej szczyptę soli. Część ubitej piany
(tak mniej więcej z jednego jajka) odłożyć do posmarowania ciasta.(tak mniej więcej z jednego jajka) odłożyć do posmarowania ciasta.
Rum lub koniak „z moczenia” rodzynek i ubitą pianę dodać do masyRum lub koniak „z moczenia” rodzynek i ubitą pianę dodać do masy
makowej i delikatnie wymieszać.makowej i delikatnie wymieszać.

Wyrośnięte ciasto podzielić na trzy równe części.Wyrośnięte ciasto podzielić na trzy równe części.
Stolnicę lub blat podsypać mąką i każdą część ciasta rozwałkować naStolnicę lub blat podsypać mąką i każdą część ciasta rozwałkować na
prostokąt o grubości mniej więcej 6 mm.prostokąt o grubości mniej więcej 6 mm.
Każdy rozwałkowany kawałek ciasta posmarować odłożonym białkiemKażdy rozwałkowany kawałek ciasta posmarować odłożonym białkiem  
  (zapobiegnie to rozwarstwieniu się masy makowej od ciasta) oraz(zapobiegnie to rozwarstwieniu się masy makowej od ciasta) oraz
podzieloną na trzy części masą makową.podzieloną na trzy części masą makową.
Każdy kawałek ciasta zwinąć od dłuższego boku jak roladę.Każdy kawałek ciasta zwinąć od dłuższego boku jak roladę.
Strucle makowe zawinąć luźno w papier do pieczenia, zostawiając okołoStrucle makowe zawinąć luźno w papier do pieczenia, zostawiając około
3 – 4 cm luzu na wyrośnięcie. Końce można zlepić i podwinąć pod spód.3 – 4 cm luzu na wyrośnięcie. Końce można zlepić i podwinąć pod spód.
Zostawić do wyrośnięcia na kilkanaście minut, aż ciasto będzie miałoZostawić do wyrośnięcia na kilkanaście minut, aż ciasto będzie miało
wyraźną „kopułkę”.wyraźną „kopułkę”.
Piec około 45Piec około 45    minut w temperaturze 180 stopniminut w temperaturze 180 stopni    (góra i dół) do „suchego(góra i dół) do „suchego
patyczka”, bez termoobiegu.patyczka”, bez termoobiegu.
Kroić po całkowitym ostygnięciu.Kroić po całkowitym ostygnięciu.
Struclę po upieczeniu można polukrować i przyozdobić bakaliami, całymStruclę po upieczeniu można polukrować i przyozdobić bakaliami, całym
makiem lub skórką z pomarańczy.makiem lub skórką z pomarańczy.

Szklanka cukru pudru, 2 łyżki przegotowanej, schłodzonej wody.Szklanka cukru pudru, 2 łyżki przegotowanej, schłodzonej wody.
Do naczynia z cukrem pudrem dodać wodę, dokładnie rozmieszać naDo naczynia z cukrem pudrem dodać wodę, dokładnie rozmieszać na
jednolitą masę.jednolitą masę.

  Nadzienie do makowcaNadzienie do makowca
11..
22..

33..

44..

55..

66..

77..
88..

99..

PPrzygotowanie makowcarzygotowanie makowca
11..
22..

33..

44..
55..

66..

77..

88..
99..

Wskazówka jak zrobić lukierWskazówka jak zrobić lukier

Przygotowanie maku i makowca

WWW . J AW A G A B U N D A . P L

58



Drożdże pokruszyć, rozetrzeć i przygotować zaczyn mieszając je zDrożdże pokruszyć, rozetrzeć i przygotować zaczyn mieszając je z    11
łyżką mąki, 2 łyżkami cukru iłyżką mąki, 2 łyżkami cukru i    3 łyżkami ciepłego mleka. Dobrze3 łyżkami ciepłego mleka. Dobrze
wymieszać – na przykład rózgą do ubijania piany, przykryć i odstawić dowymieszać – na przykład rózgą do ubijania piany, przykryć i odstawić do
wyrośnięcia ciepłym miejscu na około 15 minut -powinno podwoić swojąwyrośnięcia ciepłym miejscu na około 15 minut -powinno podwoić swoją
objętość.objętość.
Rozdzielić białka od żółtek, uważając, żeby nawet odrobina żółtka nieRozdzielić białka od żółtek, uważając, żeby nawet odrobina żółtka nie
dostała się do białka. Aby zapobiec takiej sytuacji, najlepiej jest wybijaćdostała się do białka. Aby zapobiec takiej sytuacji, najlepiej jest wybijać
jajko po jednej sztuce do szklanki i dopiero z niej przelewać dojajko po jednej sztuce do szklanki i dopiero z niej przelewać do
następnego naczynia.następnego naczynia.
Białka odstawić – przydadzą się do masy makowej.Białka odstawić – przydadzą się do masy makowej.
Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę.Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę.
Mleko nieco podgrzać.Mleko nieco podgrzać.
Masło roztopić.Masło roztopić.
Mąkę wsypać do dużej miski, dodać do niej utarte żółtka, zaczynMąkę wsypać do dużej miski, dodać do niej utarte żółtka, zaczyn
drożdżowy, otartą skórkę z cytryny, szczyptę soli. Wyrabiać ciasto,drożdżowy, otartą skórkę z cytryny, szczyptę soli. Wyrabiać ciasto,
dolewając małymi partiami ciepłe mleko.dolewając małymi partiami ciepłe mleko.
Ciasto wyrabiać ręką ( lepiej ) lub mikserem z przystawką do wyrabianiaCiasto wyrabiać ręką ( lepiej ) lub mikserem z przystawką do wyrabiania
ciasta (szybciej i łatwiej), aż zacznie odstawać od ręki lub „odchodzić” odciasta (szybciej i łatwiej), aż zacznie odstawać od ręki lub „odchodzić” od
misy malaksera.misy malaksera.
Do dobrze wyrobionego ciasta wlać ciepłe masło i wyrabiać jeszczeDo dobrze wyrobionego ciasta wlać ciepłe masło i wyrabiać jeszcze
chwilę.chwilę.
Wyrobione ciasto włożyć do dużej misy, lekko posypać mąką, przykryćWyrobione ciasto włożyć do dużej misy, lekko posypać mąką, przykryć
lnianą ściereczką i zostawić w ciepłym miejscu ( tam, gdzie nie malnianą ściereczką i zostawić w ciepłym miejscu ( tam, gdzie nie ma
przeciągu) do wyrośnięcia na przynajmniej pół godziny – powinnoprzeciągu) do wyrośnięcia na przynajmniej pół godziny – powinno
podwoić swoją objętość, a czas zależy także od temperatury, a nawetpodwoić swoją objętość, a czas zależy także od temperatury, a nawet
pogody. Ważny zatem jest nie czas, ale efekt zwiększenia objętości ciasta.pogody. Ważny zatem jest nie czas, ale efekt zwiększenia objętości ciasta.
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herbatniki typu „petit beurre”  – około 20 sztuk
1 kg twarogu półtłustego lub tłustego, trzykrotnie zmielonego
8 jajek – białka i żółtka osobno
1,5 szklanki drobnego cukru do wypieków
1 opakowanie cukru waniliowego (16 g)
100 g masła roztopionego
1 opakowanie budyniu waniliowego bez cukru (40 g)
2 łyżki mąki pszennej
250 ml śmietany kremówki 30% lub 36% schłodzonej

28. Sernik świąteczny

Sernik lekki jak chmurka przygotuje każda, nawet najbardziej
niedoświadczona w pieczeniu, osoba.

O potrawie 
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Formę o wymiarach 31 X 21 cm i wysokości 6 cm wyłożyć papierem doFormę o wymiarach 31 X 21 cm i wysokości 6 cm wyłożyć papierem do
pieczenia. Na dno formy wyłożyć ciastka, jedno przy drugi, w raziepieczenia. Na dno formy wyłożyć ciastka, jedno przy drugi, w razie
konieczności przycinając do wymiarów formy.konieczności przycinając do wymiarów formy.
Wszystkie składniki – poza śmietaną kremówką – powinny być wWszystkie składniki – poza śmietaną kremówką – powinny być w
temperaturze pokojowej.temperaturze pokojowej.
W misie malaksera umieścić żółtka, drobny cukier do wypieków i cukierW misie malaksera umieścić żółtka, drobny cukier do wypieków i cukier
waniliowy. Ucierać do momentu powstania jasnej, puszystej piany (kogelwaniliowy. Ucierać do momentu powstania jasnej, puszystej piany (kogel
mogel).mogel).
Dodawać partiami twaróg, cały czas ucierając.Dodawać partiami twaróg, cały czas ucierając.
Dodać roztopione masło, proszek budyniowy, mąkę pszenną i zmiksowaćDodać roztopione masło, proszek budyniowy, mąkę pszenną i zmiksować
wszystkie składniki.wszystkie składniki.
W osobnym naczyniu ubić białka do sztywności.W osobnym naczyniu ubić białka do sztywności.
W kolejnym naczyniu ubić śmietankę – kremówkę do otrzymaniaW kolejnym naczyniu ubić śmietankę – kremówkę do otrzymania
sztywnego kremu.sztywnego kremu.
Zarówno ubite białka jak i bitą śmietanę dodawać do masy serowej,Zarówno ubite białka jak i bitą śmietanę dodawać do masy serowej,
delikatnie wymieszać szpatułką.delikatnie wymieszać szpatułką.
Masę serową przelać na ułożone w formie herbatniki, wyrównać.Masę serową przelać na ułożone w formie herbatniki, wyrównać.
Piec w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez około 170 minut wPiec w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez około 170 minut w
kąpieli wodnej.Wierzch sernika mocno się zrumieni, sernik wyrośniekąpieli wodnej.Wierzch sernika mocno się zrumieni, sernik wyrośnie
około 2 cm, a podczas studzenia opadnie równo do wyjściowejokoło 2 cm, a podczas studzenia opadnie równo do wyjściowej
wysokości.wysokości.
Po upieczeniu wystudzić w stygnącym piekarniku przez około 30 minut,Po upieczeniu wystudzić w stygnącym piekarniku przez około 30 minut,
po czym usunąć kąpiel wodną i wstawić ponownie do piekarnika dopo czym usunąć kąpiel wodną i wstawić ponownie do piekarnika do
wystudzenia.wystudzenia.
Upieczony sernik można przechowywać w lodówce, ale nie ma takiejUpieczony sernik można przechowywać w lodówce, ale nie ma takiej
konieczności.konieczności.
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25 dkg masła
25 dkg cukru miałkiego lub cukru pudru
2 surowe żółtka
35 dkg mąki pszennej
15 dkg płatków kokosowych lub mąki kokosowej
nieco waniliowego aromatu (esencji lub cukru waniliowego)
nieco marmolady do posmarowania i/lub cukier puder do posypania –
opcjonalnie
1 – 2 łyżki gęstej śmietany – opcjonalnie, jeśli ciasto jest zbyt sypkie i nie daje
się zagnieść

29. Kruche kokosowe
ciasteczka

Kruche, kokosowe ciasteczka świąteczne, pieczone bez żadnych
ulepszaczy typu proszek do pieczenia, smakują i pachną znakomicie!

O potrawie 
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Masło wyjąć wcześniej, żeby zdążyło zmięknąć. Jeśli używamy płatkówMasło wyjąć wcześniej, żeby zdążyło zmięknąć. Jeśli używamy płatków
kokosowych, należy je zmielić na mąkę ( w blenderze lub młynku).kokosowych, należy je zmielić na mąkę ( w blenderze lub młynku).
Mąkę wymieszać z mąką kokosową, waniliowym aromatem i cukrem.Mąkę wymieszać z mąką kokosową, waniliowym aromatem i cukrem.
Masło posiekać nożem i dodać do pozostałych składników. Wbić dwaMasło posiekać nożem i dodać do pozostałych składników. Wbić dwa
żółtka, dodać 1 łyżkę śmietany.żółtka, dodać 1 łyżkę śmietany.
Wyrabiać – najlepiej ręką, aż masa będzie elastyczna.Jeśli będzie jeszczeWyrabiać – najlepiej ręką, aż masa będzie elastyczna.Jeśli będzie jeszcze
zbyt „sypkie”, dodać drugą łyżkę śmietany.zbyt „sypkie”, dodać drugą łyżkę śmietany.
Ciasto podzielić na dwie lub trzy części i włożyć do lodówki na okołoCiasto podzielić na dwie lub trzy części i włożyć do lodówki na około
godzinę – musi stwardnieć.godzinę – musi stwardnieć.
Ciasto wyjmować porcjami ( żeby wyrabiać zimne), delikatnie ugnieść wCiasto wyjmować porcjami ( żeby wyrabiać zimne), delikatnie ugnieść w
rękach i wałkować – na placki grubości około 3 mm, na posypanej mąkąrękach i wałkować – na placki grubości około 3 mm, na posypanej mąką
stolnicy lub blacie.stolnicy lub blacie.
Piekarnik nagrzać do 160 ℃, blachę wyłożyć papierem do pieczenia.Piekarnik nagrzać do 160 ℃, blachę wyłożyć papierem do pieczenia.
Foremkami wycinać kształty. Z części ciasteczek wyciąć całą gwiazdkę, zForemkami wycinać kształty. Z części ciasteczek wyciąć całą gwiazdkę, z
drugiej gwiazdkę z dziurką w środku.drugiej gwiazdkę z dziurką w środku.  
Układać na blasze i piec około 15 minut, aż się lekko zezłocą.Układać na blasze i piec około 15 minut, aż się lekko zezłocą.
Po upieczeniu całe ciasteczka posmarować odrobiną marmolady, aPo upieczeniu całe ciasteczka posmarować odrobiną marmolady, a
ciasteczka z wyciętą gwiazdką oprószyć przez sitko cukrem pudrem.ciasteczka z wyciętą gwiazdką oprószyć przez sitko cukrem pudrem.
Położyć je na ciasteczku posmarowanym marmoladą i delikatniePołożyć je na ciasteczku posmarowanym marmoladą i delikatnie
docisnąć. Ewentualnie można ciasteczka dodatkowo skleić „kapeczką”docisnąć. Ewentualnie można ciasteczka dodatkowo skleić „kapeczką”
lukru.lukru.

Ciasteczka kokosowe nie muszą koniecznie składać się w dwóch części –Ciasteczka kokosowe nie muszą koniecznie składać się w dwóch części –
można po prostu wykrawać dowolne kształty i piec. Później ozdobić jemożna po prostu wykrawać dowolne kształty i piec. Później ozdobić je
świątecznie lub pozostawić sauté.świątecznie lub pozostawić sauté.
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300 gram mąki pszennej
100 gram masła
1,5 łyżki kakao
2 żółtka
2 łyżki śmietany lub jogurtu
5 łyżek cukru lub 4 łyżki ksylitolu
2 spore łyżki miodu
1 łyżeczka mielonego cynamonu
1 łyżka przypraw do piernika 
1 łyżeczka sody
mąka do posypania blatu
białko do posmarowania pierników

30. Czekoladowe pierniki 

Czekoladowe pierniki nie potrzebują czasu na zmiękniecie, chociaż
zawierają miód.Można je przygotować tuż przed świętami.
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Masło i miód wlać do garnuszka i stopić, nie doprowadzając doMasło i miód wlać do garnuszka i stopić, nie doprowadzając do
zagotowania składników. Schłodzić.zagotowania składników. Schłodzić.
Żółtka utrzeć z cukrem na pulchną masę.Żółtka utrzeć z cukrem na pulchną masę.
Do sporej miski wsypać mąkę, dodać kakao, przyprawę do piernika iDo sporej miski wsypać mąkę, dodać kakao, przyprawę do piernika i
cynamon, sodę.Wymieszać dokładnie.cynamon, sodę.Wymieszać dokładnie.
Do miski z mąką i pozostałymi składnikami dodać przestudzone masło zDo miski z mąką i pozostałymi składnikami dodać przestudzone masło z
miodem i wymieszać. Dodać jogurt lub śmietanę, a na koniec utarte zmiodem i wymieszać. Dodać jogurt lub śmietanę, a na koniec utarte z
cukrem żółtka.cukrem żółtka.
Dokładnie, a jednocześnie delikatnie, wymieszać wszystkie składniki, ażDokładnie, a jednocześnie delikatnie, wymieszać wszystkie składniki, aż
połączą się w gładką masę.połączą się w gładką masę.
Piekarnik rozgrzać do temperatury 170 ℃.Piekarnik rozgrzać do temperatury 170 ℃.
Podzielić ciasto na dwie lub trzy części, żeby lepiej się wałkowało.Podzielić ciasto na dwie lub trzy części, żeby lepiej się wałkowało.
Wałkować na posypanej mąką stolnicy lub blacie na placek o grubościWałkować na posypanej mąką stolnicy lub blacie na placek o grubości
około 6 – 8 mm.około 6 – 8 mm.
Wykrawać foremkami dowolne kształty i układać na blasze wyłożonejWykrawać foremkami dowolne kształty i układać na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia, zachowując odległości pomiędzy poszczególnymipapierem do pieczenia, zachowując odległości pomiędzy poszczególnymi
ciasteczkami ( nieco urosną).ciasteczkami ( nieco urosną).
Białko „rozbełtać” i posmarować nim górę każdego pierniczka, dziękiBiałko „rozbełtać” i posmarować nim górę każdego pierniczka, dzięki
czemu będą po upieczeniu błyszczały.czemu będą po upieczeniu błyszczały.
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250 gram mąki
210 gram masła
100 gram migdałów bez skórki
80 gram drobnego cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego lub esencji waniliowej
cukier puder do oprószenia ciasteczek

31. Migdałowe, kruche
ciasteczka

Problemem migdałowych, bardzo kruchych ciasteczek jest ich
natychmiastowe znikanie ze stołu. 
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Masło wyjąć wcześniej, żeby zdążyło zmięknąć.Masło wyjąć wcześniej, żeby zdążyło zmięknąć.
Migdały lekko zmiksować. Muszą być drobne kawałki migdałów.Migdały lekko zmiksować. Muszą być drobne kawałki migdałów.
Mąkę wymieszać z poszatkowanymi migdałami, cukrem i cukremMąkę wymieszać z poszatkowanymi migdałami, cukrem i cukrem
waniliowym.waniliowym.
Masło posiekać nożem i dodać do pozostałych składników.Masło posiekać nożem i dodać do pozostałych składników.
Wyrabiać – najlepiej ręką, aż masa będzie elastyczna.Wyrabiać – najlepiej ręką, aż masa będzie elastyczna.
Ciasto podzielić na dwie lub trzy części i włożyć do lodówki na okołoCiasto podzielić na dwie lub trzy części i włożyć do lodówki na około
godzinę – musi stwardnieć.godzinę – musi stwardnieć.
Ciasto wyjmować porcjami ( żeby wyrabiać zimne), delikatnie ugnieść wCiasto wyjmować porcjami ( żeby wyrabiać zimne), delikatnie ugnieść w
rękach.rękach.
Przed wałkowaniem podsypać blat i górę ciasta mąką, żeby ciasto niePrzed wałkowaniem podsypać blat i górę ciasta mąką, żeby ciasto nie
kleiło się.kleiło się.
Wałkować – bardzo delikatnie, nie naciskając wałka, bowiem ciasto jestWałkować – bardzo delikatnie, nie naciskając wałka, bowiem ciasto jest
miękkie.miękkie.
Piekarnik nagrzać do 160 ℃, blachę wyłożyć papierem do pieczenia.Piekarnik nagrzać do 160 ℃, blachę wyłożyć papierem do pieczenia.
Wałkować na grubość około 4 mm, foremką wykrawać gwiazdki i od razuWałkować na grubość około 4 mm, foremką wykrawać gwiazdki i od razu
kłaść na wyłożoną papierem blachę.kłaść na wyłożoną papierem blachę.
Wypełnioną ciasteczkami blachę włożyć do piekarnika i piec wWypełnioną ciasteczkami blachę włożyć do piekarnika i piec w
temperaturze 160 około 15 minut. Zaglądać do piekarnika – ciasteczkatemperaturze 160 około 15 minut. Zaglądać do piekarnika – ciasteczka
muszą się „zezłocić”.muszą się „zezłocić”.
Po wyjęciu nieco ostudzić i posypać cukrem pudrem.Po wyjęciu nieco ostudzić i posypać cukrem pudrem.

Dobrze sprawdzają się do tego przepisu migdały w płatkach.Dobrze sprawdzają się do tego przepisu migdały w płatkach.
Używając całych migdałów, trzeba je sparzyć, obrać ze skórki i dopieroUżywając całych migdałów, trzeba je sparzyć, obrać ze skórki i dopiero
wtedy poszatkować.wtedy poszatkować.
Wykrawam z tego ciasta gwiazdki, ale można oczywiście produkować zWykrawam z tego ciasta gwiazdki, ale można oczywiście produkować z
migdałowego ciasta ciasteczka w dowolnym kształcie.migdałowego ciasta ciasteczka w dowolnym kształcie.
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kawałek podsuszonego piernika
100 gram orzechów włoskich obranych z łupinek
100 gram orzechów laskowych obranych z łupinek
200 gram migdałów
150 gram rodzynek
300 gram suszonych (wędzonych) śliwek – najlepiej z pestkami
0,5 l ciemnego piwa
cukier –  w razie potrzeby dosłodzić

32. Moczka - bakaliowy deser

Pachnący świątecznymi przyprawami, przygotowany na bazie z
kompotu ze śliwek, wypełniony bakaliami. Znakomity deser.
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Ugotować kompot z suszonych śliwek. Sprawdź przepis na kompot zUgotować kompot z suszonych śliwek. Sprawdź przepis na kompot z
suszonych śliwek.suszonych śliwek.
Powyjmować pestki ze śliwek.Powyjmować pestki ze śliwek.
Śliwki pokroić na drobne kawałki i dodać do kompotu.Śliwki pokroić na drobne kawałki i dodać do kompotu.
Migdały, orzechy włoskie i laskowe zmiksować na bardzo drobne kawałkiMigdały, orzechy włoskie i laskowe zmiksować na bardzo drobne kawałki
( można też zmielić je w maszynce do mięsa na drobnym sicie).( można też zmielić je w maszynce do mięsa na drobnym sicie).
Do ugotowanego kompotu dodać bakalie i rodzynki. Gotować około 20Do ugotowanego kompotu dodać bakalie i rodzynki. Gotować około 20
minut.minut.
Wlać ciemne piwo – powoli, bo pieni się.Wlać ciemne piwo – powoli, bo pieni się.
Zetrzeć na tarce kawałek podsuszonego piernika i dodać go do moczki.Zetrzeć na tarce kawałek podsuszonego piernika i dodać go do moczki.
Zamieszać i zagotować. Jeśli moczka jest zbyt rzadka, dołożyć piernika –Zamieszać i zagotować. Jeśli moczka jest zbyt rzadka, dołożyć piernika –
moczka musi być lekko gęstawa – zawiesista, co właśnie daje potartymoczka musi być lekko gęstawa – zawiesista, co właśnie daje potarty
piernik.piernik.
Jeśli moczka jest mało słodka można ją dosłodzić według własnychJeśli moczka jest mało słodka można ją dosłodzić według własnych
upodobań cukrem.upodobań cukrem.

Najlepiej ugotować więcej kompotu ze śliwek i część przeznaczyć naNajlepiej ugotować więcej kompotu ze śliwek i część przeznaczyć na
moczkę.moczkę.
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1 kg dyni
10 sztuk całych goździków
laska cynamonu około 5 -6 cm
8 – 12 łyżek cukru –  według upodobań co do słodkości kompotu
6 – 8 łyżek octu jabłkowego, opcjonalnie sok z cytryny
woda około 2 litrów

33. Kompot z dyni

Lekko słodki, przełamany kwasowością kompot z dyni świetnie
smakuje na zakończenie wigilijnej kolacji.
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Dynię obrać ze skóry, wyjąć pestki.Dynię obrać ze skóry, wyjąć pestki.
Miąższ dyni pokroić w kostkę.Miąższ dyni pokroić w kostkę.
W garnku zagotować wodę, dodać ocet, cukier, goździki i laskęW garnku zagotować wodę, dodać ocet, cukier, goździki i laskę
cynamonu.cynamonu.
Do wrzątku wrzucić pokrojoną w kostkę dynię. Gotować na wolnymDo wrzątku wrzucić pokrojoną w kostkę dynię. Gotować na wolnym
ogniu kilka minut, sprawdzając, czy już dynia jest dostatecznie miękka, aogniu kilka minut, sprawdzając, czy już dynia jest dostatecznie miękka, a
jeszcze nie rozgotowuje się.jeszcze nie rozgotowuje się.
Spróbować – kompot powinien mieć smak słodko – kwaśny – i jeśli jestSpróbować – kompot powinien mieć smak słodko – kwaśny – i jeśli jest
taka potrzeba doprawić octem lub cukrem.taka potrzeba doprawić octem lub cukrem.
Po ugotowaniu schłodzić, bo taki smakuje najlepiej.Po ugotowaniu schłodzić, bo taki smakuje najlepiej.
Kompot podać na stół razem z dynią.Kompot podać na stół razem z dynią.

Cynamon powinien być w lasce, dodając sypki cynamon kompotCynamon powinien być w lasce, dodając sypki cynamon kompot
wchłonie aromat, ale zmieni nieco kolor.wchłonie aromat, ale zmieni nieco kolor.
Rozgotowanie dyni, jeśli tak się stanie, nie będzie tragedią. WystarczyRozgotowanie dyni, jeśli tak się stanie, nie będzie tragedią. Wystarczy
wtedy przecedzić przez sitko lub gazę kompot, a rozgotowaną dynięwtedy przecedzić przez sitko lub gazę kompot, a rozgotowaną dynię
wyrzucić.wyrzucić.
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300 gram suszonych śliwek, koniecznie z pestkami
1 – 3  łyżek cukru
1,5 litra wody
opcjonalnie: mała laska cynamonu i klika goździków

2 litry wody
150 g suszonych gruszek
150 g suszonych jabłek
kilka suszonych śliwek
laska cynamonu
kilka całych goździków
gwiazdka anyżu – opcjonalnie jeśli mamy
cukier do dosłodzenia – w zależności od potrzeby
opcjonalnie: kilka suszonych owoców: rodzynki, morele, skórka z pomarańczy

Odmiana - kompot z suszu:

34. Kompot z suszonych
śliwek

Kompot ze śliwek wigilijny  doskonale gasi pragnienie i wspomaga
trawienie po obfitej kolacji.
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Śliwki opłukać i zalać pół litrem zimnej wody i zostawić na dwie, trzyŚliwki opłukać i zalać pół litrem zimnej wody i zostawić na dwie, trzy
godziny, niech śliwki nasączą się wodą.godziny, niech śliwki nasączą się wodą.
Zagotować pozostałą wodę, dodać śliwki razem z wodą, w której sięZagotować pozostałą wodę, dodać śliwki razem z wodą, w której się
moczyły.moczyły.
Gotować na wolnym ogniu około pół godziny, aż śliwki zmiękną.Gotować na wolnym ogniu około pół godziny, aż śliwki zmiękną.
Spróbować i jeśli jest taka potrzeba – posłodzić do smaku.Spróbować i jeśli jest taka potrzeba – posłodzić do smaku.
Schłodzić.Schłodzić.
Podawać schłodzony – można usunąć pestki lub zostawić, uprzedzającPodawać schłodzony – można usunąć pestki lub zostawić, uprzedzając
biesiadników, że w kompocie są pestki.biesiadników, że w kompocie są pestki.

Suszone owoce zalać wrzącą wodą i zostawić na kilka godzin.Suszone owoce zalać wrzącą wodą i zostawić na kilka godzin.
Zagotować susz w wodzie, w której owoce się moczyły.Zagotować susz w wodzie, w której owoce się moczyły.
Dodać przyprawy i gotować na małym ogniu kilkanaście minut.Dodać przyprawy i gotować na małym ogniu kilkanaście minut.
Po ugotowaniu spróbować kompot i dosłodzić do smaku.Po ugotowaniu spróbować kompot i dosłodzić do smaku.

Kompotu z suszu nie dosładzam, bo dla nas jest wystarczająco słodki.Kompotu z suszu nie dosładzam, bo dla nas jest wystarczająco słodki.
Dlatego radzę najpierw wygotować owoce, a dopiero później dosłodzić,Dlatego radzę najpierw wygotować owoce, a dopiero później dosłodzić,
żeby nie otrzymać słodkiej ulepki.żeby nie otrzymać słodkiej ulepki.
Dodając owoce typu morele czy rodzynki, należy zmniejszyć ilość ilośćDodając owoce typu morele czy rodzynki, należy zmniejszyć ilość ilość
podstawowych owoców lub dolać więcej wody.podstawowych owoców lub dolać więcej wody.
Kompot z suszu można podawać schłodzony lub lekko ciepły – wedługKompot z suszu można podawać schłodzony lub lekko ciepły – według
upodobań.upodobań.
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1 gęś (świeża lub mrożona) wypatroszona ( z reguły około 4 – 4,5 kg)
2 duże jabłka
sól  – 1 łyżka
świeżo zmielony pieprz – 2 łyżki
majeranek  – 3 łyżki
suszony tymianek – 1 mała łyżeczka
sok jabłkowy – 1 szklanka (opcjonalnie)

35. Gęś pieczona w piekarniku

Gęsina w wielu domach podawana jest na obiad świąteczny. Z tym
przepisem zawsze Ci się uda przygotować znakomitą gęś.
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Zamrożoną gęś rozmrozić – najlepiej w lodówce, wtedy rozmrażanieZamrożoną gęś rozmrozić – najlepiej w lodówce, wtedy rozmrażanie
trwa nawet 2 dni. Ewentualnie można rozmrozić w temperaturzetrwa nawet 2 dni. Ewentualnie można rozmrozić w temperaturze
pokojowej – rozmrozi się w ciągu nocy.pokojowej – rozmrozi się w ciągu nocy.
Spod skóry gęsi wyciągnąć tłuszcz i zrobić z niego zdrowy gęsi smalec.Spod skóry gęsi wyciągnąć tłuszcz i zrobić z niego zdrowy gęsi smalec.
Gęsią, szyję i podroby (ja także odkrawam skrzydła) wykorzystać doGęsią, szyję i podroby (ja także odkrawam skrzydła) wykorzystać do
ugotowania rosołu drobiowego.ugotowania rosołu drobiowego.
Gęś natrzeć pieprzem, solą i ziołami – wewnątrz i na zewnątrz, doGęś natrzeć pieprzem, solą i ziołami – wewnątrz i na zewnątrz, do
środka włożyć pokrojone jabłko. Najlepiej zostawić w lodówce na kilkaśrodka włożyć pokrojone jabłko. Najlepiej zostawić w lodówce na kilka
godzin.godzin.
Na dno gęsiarki lub dużego naczynia żaroodpornego położyć kratkęNa dno gęsiarki lub dużego naczynia żaroodpornego położyć kratkę
metalową.metalową.
Na dno naczynia wlać sok jabłkowy (opcjonalnie), dzięki czemu gęśNa dno naczynia wlać sok jabłkowy (opcjonalnie), dzięki czemu gęś
uzyska dodatkowo jabłkowy aromat.uzyska dodatkowo jabłkowy aromat.
Do piekarnika włożyć gęś w naczyniu i przykryć. Piekarnik nastawić naDo piekarnika włożyć gęś w naczyniu i przykryć. Piekarnik nastawić na
temperaturę 130 °C i ustawić czas pieczenia 7 – 8 godzin.temperaturę 130 °C i ustawić czas pieczenia 7 – 8 godzin.
Po 8 godzinach naczynie z gęsią wyjąć. Wyjmować należy bardzoPo 8 godzinach naczynie z gęsią wyjąć. Wyjmować należy bardzo
ostrożnie, bowiem jest tak miękka, że się dosłownie rozsypuje.ostrożnie, bowiem jest tak miękka, że się dosłownie rozsypuje.
Zostawić na kilka minut, pokroić i podawać – to pierwsza wersja.Zostawić na kilka minut, pokroić i podawać – to pierwsza wersja.
W drugiej wersji będzie jeszcze lepsza, jeśli nieco ją przypieczemy.W drugiej wersji będzie jeszcze lepsza, jeśli nieco ją przypieczemy.
W tym celu piekarnik rozgrzać –W tym celu piekarnik rozgrzać –    do temperatury 230 stopni. Jeśli mamydo temperatury 230 stopni. Jeśli mamy
funkcję Grill, to włączamy go. Wyjętą z sosu gęś położyć na blaszce ifunkcję Grill, to włączamy go. Wyjętą z sosu gęś położyć na blaszce i
piec po kilka minut z każdej strony, aby uzyskać przypieczoną ipiec po kilka minut z każdej strony, aby uzyskać przypieczoną i
chrupiącą skórkę. Wyjąć, zostawić na kilka minut i pokroić na porcje.chrupiącą skórkę. Wyjąć, zostawić na kilka minut i pokroić na porcje.
W czasie pieczenia wytworzy się sporo sosu – to 100 procentowyW czasie pieczenia wytworzy się sporo sosu – to 100 procentowy
tłuszcz z gęsi z przyprawami. NIE WYRZUCAĆ – przelać do pojemnikatłuszcz z gęsi z przyprawami. NIE WYRZUCAĆ – przelać do pojemnika
lub woreczka (np. na mrożonki), zamrozić i używać do pieczenia,lub woreczka (np. na mrożonki), zamrozić i używać do pieczenia,
zaprawiania zup w zimie.zaprawiania zup w zimie.

https://jawagabunda.pl/przepisy/jak-przygotowac-ges/https://jawagabunda.pl/przepisy/jak-przygotowac-ges/
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Więcej przepisów na gęsinę znajdziesz pod linkiem na stronie:Więcej przepisów na gęsinę znajdziesz pod linkiem na stronie:

Przygotowanie

WWW . J AW A G A B U N D A . P L

75



1 kg pieczarek
600 dkg żółtego sera w kawałku
2 jajka ugotowane na twardo
duży serek do smarowania – może być dowolny, ale ja najbardziej lubię zwykły
tylżycki lub ementaler
łyżka tłuszczu – masło klarowane albo olej
sól, pieprz
folia aluminiowa

36. Rolada serowa

w każdej rodzinie jest jakieś danie tradycyjne, kojarzące się ze
świętami. U nas to jest rolada serowa.

O potrawie 

WWW . J AW A G A B U N D A . P L

Składniki: 

76



Pieczarki umyć, drobno posiekać.Pieczarki umyć, drobno posiekać.
Na patelni rozgrzać tłuszcz, usmażyć na nim pieczarki.Na patelni rozgrzać tłuszcz, usmażyć na nim pieczarki.
Po usmażeniu odsączyć nadmiar tłuszczu w ręcznik papierowy.Po usmażeniu odsączyć nadmiar tłuszczu w ręcznik papierowy.
Jajka pokroić na drobną kostkę albo rozdrobnić – na przykład widelcem.Jajka pokroić na drobną kostkę albo rozdrobnić – na przykład widelcem.
Do pieczarek dodać jajka i serek topiony.Do pieczarek dodać jajka i serek topiony.
Farsz porządnie wymieszać.Farsz porządnie wymieszać.
W dużym garnku zagotować wodę.W dużym garnku zagotować wodę.
Ser zawinąć ser włożyć do szczelnego woreczka foliowegoSer zawinąć ser włożyć do szczelnego woreczka foliowego
(dopuszczonego do kontaktu z żywności)(dopuszczonego do kontaktu z żywności)    i gotować w garnku z wodąi gotować w garnku z wodą
około pół godziny do miękkości sera.około pół godziny do miękkości sera.
Gorący ser rozwałkować na grubość około 1 cm.Gorący ser rozwałkować na grubość około 1 cm.
Na rozwałkowany ser włożyć farsz i zawinąć – ciasno – jak roladę.Na rozwałkowany ser włożyć farsz i zawinąć – ciasno – jak roladę.
Owinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki do ostygnięcia.Owinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki do ostygnięcia.
Po ostygnięciu kroić w grube plastry.Po ostygnięciu kroić w grube plastry.

Zamiast w folii zdrowiej – ale nieco trudniej –Zamiast w folii zdrowiej – ale nieco trudniej –    będzie roztopić ser wbędzie roztopić ser w
garnku w kąpieli wodnej. Czyli do mniejszegogarnku w kąpieli wodnej. Czyli do mniejszego    garnka wkładamy ser,garnka wkładamy ser,
który stawiamy na drugim z wrzącą wodą. Przykrywamy, gotujemy wodęktóry stawiamy na drugim z wrzącą wodą. Przykrywamy, gotujemy wodę
i czekamy, aż ser roztopi się. Topiąc w ten sposób, należy wybrać jaki czekamy, aż ser roztopi się. Topiąc w ten sposób, należy wybrać jak
najbardziej miękki ser – najlepiej holenderski lub szwajcarski.najbardziej miękki ser – najlepiej holenderski lub szwajcarski.
Kawałek sera dobrze jest wybrać jak najbardziej płaski – żeby szybko sięKawałek sera dobrze jest wybrać jak najbardziej płaski – żeby szybko się
roztopił.roztopił.  
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Dziękuję, że jesteś czytelniczką/czytelnikiem mojego bloga.Dziękuję, że jesteś czytelniczką/czytelnikiem mojego bloga.  
Dzięki reakcjom i komentarzom na mojej stronie Dzięki reakcjom i komentarzom na mojej stronie https://jawagabunda.pl/https://jawagabunda.pl/ na na
fanpage i Istragramie wiem, że to co robię ma sens.fanpage i Istragramie wiem, że to co robię ma sens.
                                Niniejszy mini - przewodnik po potrawach wigilijnych jestNiniejszy mini - przewodnik po potrawach wigilijnych jest
pierwszym z cyklu, który zaplanowałam napisać.pierwszym z cyklu, który zaplanowałam napisać.
Następne będą porządkowały nasze wiadomości na temat wykorzystaniaNastępne będą porządkowały nasze wiadomości na temat wykorzystania
darów natury dla zdrowia i urozmaicenia nimi smaku potraw oraz sposobu,darów natury dla zdrowia i urozmaicenia nimi smaku potraw oraz sposobu,
jak dobrze odżywiać się, rezygnując częściowo z potraw mięsnych.jak dobrze odżywiać się, rezygnując częściowo z potraw mięsnych.  
Czyli jak płynnie przejść do fleksitarianizmu (spożywaniu ograniczonej ilościCzyli jak płynnie przejść do fleksitarianizmu (spożywaniu ograniczonej ilości
posiłków mięsnych w tygodniu), zastępując mięsne białko, jednocześnieposiłków mięsnych w tygodniu), zastępując mięsne białko, jednocześnie
zachowując ulubione smaki.zachowując ulubione smaki.
                                "Świąteczne przepisy" zawierają najbardziej typowe dania, które"Świąteczne przepisy" zawierają najbardziej typowe dania, które
spożywamy - w różnych regionach kraju - podczas tej wyjątkowej kolacji.spożywamy - w różnych regionach kraju - podczas tej wyjątkowej kolacji.  
W tym roku sporo z nas pierwszy raz będzie przygotowywać wigilijne dania,W tym roku sporo z nas pierwszy raz będzie przygotowywać wigilijne dania,
więc starałam się napisać taki przewodnik, który pomoże z przyjemnościąwięc starałam się napisać taki przewodnik, który pomoże z przyjemnością
przejść przezprzejść przez    nowe doświadczenia osobom niewprawionym w wigilijną,nowe doświadczenia osobom niewprawionym w wigilijną,
kulinarną przygodę, a dla wszystkich będzie pomocą i - być może -kulinarną przygodę, a dla wszystkich będzie pomocą i - być może -
odgrzebaniem zapomnianych smaków.odgrzebaniem zapomnianych smaków.
Na stronie Na stronie https://jawagabunda.pl/https://jawagabunda.pl/ ( (w zakładce "Potrawy") znajdziesz sporow zakładce "Potrawy") znajdziesz sporo
innych przepisów na sałatki, surówki, śledzie i inne dania, które urozmaicąinnych przepisów na sałatki, surówki, śledzie i inne dania, które urozmaicą
świąteczny stół.świąteczny stół.
                                Proszę, prześlij swoim znajomymProszę, prześlij swoim znajomym    ten skrypt. Zrób jedno kliknięcie iten skrypt. Zrób jedno kliknięcie i
niechniech    e-mailem lub messengerem dotrze przed świętami do jak najszerszegoe-mailem lub messengerem dotrze przed świętami do jak najszerszego
grona zainteresowanych i stanie się także dla nich pomocą i\lub inspiracją.grona zainteresowanych i stanie się także dla nich pomocą i\lub inspiracją.  

                                        Pozdrawiam serdecznie życząc cudownych ŚwiątPozdrawiam serdecznie życząc cudownych Świąt
                                          Dana/jaWagabundaDana/jaWagabunda

Słówko na koniec
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