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Tatar z łososia

„Surowego łososia, jakieś ćwierć kilo, mieli się albo drobno

sieka. Dodaje drobno pokrojoną cebulkę, usiekane kapary,

korniszonka i świeży koperek. Sok z połówki cytryny. Dobrze jest

wszystko przesiekać z maślanym miąższem awokado i napełnić

tym jego połówki. Ładnie ubrać gałązkami kopru.”



„Nastawić wołowinę, a najlepiej wołowe ogony (jeden, pokrojony - oczywiście). Fasolę jaś moczoną uprzednio przez

8 godzin ugotować. Po godzinie do ogonów dodać pokrojoną drobno włoszczyznę, poszatkowaną kapustę białą,

surową lub 'Włoszkę’. Naturalnie liść laurowy, ziele angielskie i ziarna czarnego pieprzu. Zmiksowany pomidor lub

dwa, a nawet cztery (1/2 objętości kapusty). Po czterdziestu minutach dorzucić starte buraki ćwikłowe (tyle, co

kapusty) i wlać kubek soku z buraków, ukiszonego (sok z kartonu też jest doskonały!). Zagotować około dziesięciu

minut, żeby buraki zmiękły, ale nie straciły koloru. Wrzucić fasolę, dać kieliszek octu i zgnieciony czosnek, i ciut

majeranku, już po zdjęciu z ognia. Babcia czasem dawała pokrojone ziemniaki, ale rzadko. Powinien być gęsty,

pieprzny i wyrazisty. Żadnych śmietan!”

Barszcz ukraiński





Smażone zielone pomidory 

4 spore zielone pomidory 

5 dag bekonu lub boczku 

3-4 łyżki mąki 

sól, pieprz 

„Bekon pokroić w kostkę, podsmażyć na dużej teflonowej patelni. Pomidory pokroić w raczej cienkie plastry. 

Posolić je i popieprzyć z obu stron, każdy plaster obtoczyć w mące z obu stron. Przełożyć plastry na patelnię z 

bekonem. Smażyć powoli po obu stronach, aż zbrązowieją nieco i zmiękną. Podawać razem z kosteczkami bekonu, 

które po tym czasie smażenia będą chrupiące.”





Ciasteczka Całuski Pani Darling

1jajko                                                                                                                       

100g masła                                                                                                                   

2 szklanki mąki                                                                                                              

1/2 szklanki cukru                                                                                                           

1/2łyżeczki proszku do pieczenia                                                                       

75g gorzkiej czekolady 70% roztopionej w kąpieli wodnej   

Miękkie masło utrzeć z cukrem na puszystą masę, dodać jajko i nadal miksować. Mąkę wymieszać z proszkiem do

pieczenia, stopniowo dodawać do masła. Zagnieść gładkie, nieklejące się ciasto, zawinąć w folię i odłożyć na

godzinę do lodówki. Rozwałkowywać je na grubość około 1/2 cm, wycinać kształty i układać na blasze wyłożonej

papierem do pieczenia. Ciasteczka piec ok. 15-20 minut, do zrumienienia.





Gęś z jabłkami 

1 cała gęś (najlepiej biłgorajska)
5 całych koszteli
10 ząbków czosnku
1 łyżeczka cynamonu w proszku
200 ml esencjonalnego wywaru drobiowego
2 limonki

5 gałązek rozmarynu
1 łyżka stołowa cukru
Sól, pieprz 

Gęś nacieramy dokładnie solą i pieprzem na przynajmniej dobę przed pieczeniem. Oprószamy cynamonem, do środka 

wkładamy czosnek, rozmaryn i pieczemy pod bardzo szczelnym przykryciem około 3 godziny w temperaturze 160 

stopni. Kiedy gęś jest gotowa wyjmujemy ją z piekarnika, studzimy, porcjujemy po czym skrapiamy sokiem z limonki 

wymieszanym z cukrem i wraz z jabłkami pieczemy kolejne 15 minut podlewając wywarem jeśli będzie potrzeba. 

Podajemy z kaszą lub soczewicą. 



Szczupak z kasztanami
1 cały szczupak o wadze około 1.5 kg
garść kasztanów jadalnych
szczypta gałki muszkatołowej
150 ml wina białego wytrawnego
1 cytryna
2 łyżeczki cukru
olej roślinny
sól, pieprz 

„Rybę oczyścić z łuski i pokrajać w dzwonka. Oprószyć solą i pieprzem i podsmażyć na gorącym oleju po minucie z 

każdej strony po czym dodać wino, cukier, sok z cytryny oraz kasztany i gotować pod przykryciem około 10 minut. 

Podawać z pieczonymi warzywami”



Arkas króla Jana III Sobieskiego 
1 litr mleka 
1 cytryna 
6 kurzych żółtek 
szczypta szafranu 
200 ml czerwonego wina 
50 ml wódki różanej 
100 ml miodu wielokwiatowego 
4 figi suszone 

„Żółtka rozcieramy dokładnie z cukrem. Mleko wlewamy do małego rondla, dodajemy żółtka, szafran i na bardzo 

wolnym ogniu podgrzewamy całość. Figi gotujemy w winie do momentu aż odparujemy całość. Arkas studzimy, 

dodajemy miód i wylewamy na talerz. Podajemy z figami skropionymi odrobiną wódki różanej.” 





Bostońskie ciasteczka Lucy Maud Montgomery

1 szklanka masła
1,5 szklanki brązowego cukru
3 roztrzepane starannie jajka
1 łyżeczka sody
1 i 1/2 łyżki gorącej wody
3 i 1/4 szklanki mąki chlebowej lub pszennej
1/2 łyżeczki soli
1 łyżeczka cynamonu
1 szklanka posiekanych rodzynek
1 szklanka posiekanych orzechów włoskich

„Masło utrzyj na puszystą masę, stopniowo dodając cukier, a potem jajka. Następnie dodaj sodę rozpuszczoną w 
gorącej wodzie oraz połowę przesianej mąki wymieszanej z solą i cynamonem. Resztę mąki wymieszaj z orzechami i 
rodzynkami i dodaj do ciasta, porządnie mieszając.
Wyłóż na wysmarowaną masłem blachę ciastka wielkości łyżki, koniecznie zachowując odstępy, bo intensywnie rosną.
Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C i piecz ciasteczka 12-14 minut.”





Szarlotka Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
3 gotowane żółtka

200 g masła

cukier waniliowy

400 g mąki krupczatki

150 g cukru

trochę soli , 

750 g kwaskowatych jabłek (reneta lub antonówka)

3/4 szklanki rodzynek

łyżka grubego, kryształowego cukru

mielony cynamon

Obierz jabłka, pokrój w dużą kostkę, przełóż do rondla i podduś, aż zaczną się rozpadać, potem posyp cukrem i cynamonem. 

Rodzynki umyj w ciepłej wodzie, odsącz. Zagnieć ciasto, wywałkuj okrąg, trochę ciasta odłóż na dekoracyjną kratkę. Na lekko 

natłuszczoną formę połóż okrąg ciasta, brzegi lekko unieś, nałóż masę jabłkową wymieszaną z rodzynkami, na wierzchu ułóż 

kratkę z wałków ciasta lub po prostu ciasto 'poszczyp' na małe kawałeczki. Piecz 55 min w temperaturze 200 st. C.





Królik z pomidorami i octem winnym
1 królik, pokrojony na kawałki (mięso można wyfiletować, albo kości poprzecinać)
6 ząbków czosnku rozgniecionych ale nie obranych ze skórki
łyżka octu winnego
puszka pomidorów (opcjonalnie)
wino białe lub czerwone (w wersji bez pomidorów)
2 łyżki mąki
2 łyżki siekanej pietruszki
4 łyżki oliwy

Królika umieścić w misce zalać octem winnym i łyżką oliwy. Dodać czosnek, doprawić solą i pieprzem – odstawić 

do lodówki na noc. Z marynaty wyjąć czosnek i mięso. Czosnek obrać z łupin i grubo posiekać, a królika obtoczyć 

w mące. Na patelni rozgrzać pozostałą oliwę i zrumienić na niej kawałki królika. Dodać czosnek. Jeśli używa się 

pomidorów najpierw wlać pół szklanki białego wina, a po paru minutach dodać pomidory. Dusić ok. pół godziny 

na małym ogniu. Jeśli nie używa się pomidorów mięso zalać szklanką czerwonego wina i pod przykryciem dusić 

ok. pół godziny na małym ogniu. Na kilka minut przed końcem dodać pietruszkę.


