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Zwyciężczyni II edycji kulinarnego
show MasterChef w TVN. Ukończyła
staże kulinarne u Michela Moran oraz
Pawła Oszczyka. Gospodyni programu
kulinarnego „TERAZ KUCHNIA”
na kanale TVN Meteo Active.

Wygrała III edycję MasterChefa,
prowadzi blog Kulinarne Bezdroża.
Z niezwykłym wyczuciem tworzy
nowe smaki. Jej pomysły doceniły
nawet takie kulinarne sławy jak
Gordon Ramsey czy Magda Gessler.
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Z dodatkiem brandy:

Z karmelową glazurą:

Przygotowanie 40 minut • Porcja ok. 180 kcal
• Koszt porcji ok. 1,10 zł • 12 porcji

Przygotowanie 60 minut • Porcja ok. 170 kcal
• Koszt porcji ok. 80 gr • 12 porcji

Źródło: Dominika Wójciak „Kulinarne opowieści”, wyd. TVN Media

Składniki

2 i 1/4 szklanki mąki
4 łyżki cukru
190 g zimnego masła
jajko
żółtko
szczypta soli
Wypełnienie
8 jabłek (antonówek
lub szarej renety)
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Mąkę zmieszaj z solą
i cukrem, dodaj pokrojone
masło i rozetrzyj na okruchy.
dodaj rozbełtane jajko
z żółtkiem i szybko zagnieć
ciasto. Owiń w folię, wstaw
do lodówki na 30 min.
6 jabłek obierz, pokrój
w kostkę. Smaż z masłem,
cukrem i cynamonem ok. 30
min. Wlej brandy, podgrzewaj
przez 2 minuty, odstaw, lekko
przestudź. Dołóż pozostałe
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bardzo łatwy

łatwy

2/3 szklanki brązowego
cukru (lub białego) plus
2 łyżki do posypania
80 ml brandy lub koniaku
2 łyżki masła
2 łyżeczki cynamonu
skórka otarta z cytryny
sok z 1/2 cytryny
2 łyżki bułki tartej
białko

surowe pokrojone jabłka,
skórkę i sok z cytryny,
dokładnie wymieszaj.
Między 2 arkuszami
papieru do pieczenia
rozwałkuj 2/3 ciasta na ok. 5
mm, wyłóż do okrągłej formy
(z bokami), posyp bułką tartą,
wyłóż jabłka. Przykryj resztą
rozwałkowanego ciasta, sklej
brzegi, wierzch posmaruj
białkiem i posyp cukrem.
Piecz ok. 45 min w 180°C.
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pracochłonny

Jabłkowa tarta tatin
Składniki

200 g mąki
30 g cukru pudru
szczypta soli
100 g masła
jajko
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Nadzienie
40 g masła
60 g cukru drobnoziarnistego
700 g jabłek obranych i pokrojonych
w krążki (bez gniazd nasiennych)
cynamon do smaku
cukier puder do posypania

Mąkę przesiej na stolnicę,
dodaj cukier, sól, masło
pokrojone w kosteczkę
i posiekaj nożem. Dodaj jajko
i zagnieć ciasto – w razie
konieczności dodaj łyżkę
zimnej wody. Owiń w folię
spożywczą i wstaw do
lodówki na 30 minut.
Na patelnię wysyp cukier,
gdy zacznie się lekko
karmelizować, dodaj resztę
masła, a po chwili wrzuć
jabłka i duś około 5 minut.
Przełóż jabłka do formy na
tartę. Ciasto rozwałkuj na
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krążek o średnicy o 5 cm
większej niż średnica formy.
Ciasto nałóż na jabłka. Zbyt
długie brzegi zawiń do środka,
wierzch ciasta nakłuj w kilku
miejscach widelcem.
Piecz ok. 20 min w 200°C,
następnie zmniejsz
temperaturę do 160°C i piecz
jeszcze 10-15 minut. Gorące
ciasto wyciągnij z piekarnika,
formę przykryj dużym
płaskim talerzem i jednym
ruchem przewróć tartę na
talerz. Pokrój, posyp mieszanką cukru pudru i cynamonu.
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kobieta i życie PAŹDZIERNIK 2015

Źródło: fot. potrawy 123 RF Picsel, Beata Śniechowska "Smaki marzeń, wyd. TVN Media

Jabłecznik ulubiony
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