PYSZNA KUCHNIA
Domowe krakersy z pastą
z buraczków i ciecierzycy
Przepis na: 8 porcji Porcja: 360 kcal Przygotowanie: 1,5 godziny

BEATA ŚNIECHOWSKA
Zwyciężczyni drugiej edycji Masterchefa. Autorka bloga z ciekawymi
przepisami beatasniechowska.pl.

Grissini z szynką
parmeńską
Przepis na: 8 porcji Porcja: 250
kcal Przygotowanie: 1,5 godziny
ww350 g mąki pszennej
ww180 ml jasnego piwa

(ewentualnie wody)

ww20 ml oliwy z oliwek

ww15 g świeżych drożdży
wwopakowanie szynki

parmeńskiej

ww2 ząbki czosnku

ww2 łyżeczki tymianku
ww1 łyżeczka cukru
ww1 łyżeczka soli

wwwinogrona do podania

1. Drożdże rozkrusz i przełóż do

SMAKOŁYKI

na domowy bal
W sylwestra i w karnawale bawimy się do białego rana. Wykwintne
i przepyszne przekąski, przygotowane przez miłośniczkę gotowania
Beatę Śniechowską, nie pozwolą opaść z sił przez całą noc.

miseczki. Posyp je cukrem. Dodaj
1 łyżkę mąki. Zalej podgrzanym
do ok. 30 st .C piwem i odstaw na
10 minut. Do osobnej miski przesiej resztę mąki. Zrób wgłębienie
i wlej oliwę. Dodaj sól, tymianek,
przeciśnięty przez praskę czosnek oraz drożdże z wodą. Najpierw ciasto wyrabiaj w misce,
potem przełóż na stolnicę oprószoną mąką i energicznie wyrób,
aż będzie gładkie i elastyczne.
2. Ciasto ponownie odłóż do miski. Przykryj bawełnianą ściereczką i odstaw do wyrośnięcia na 60
minut. Po tym czasie wyciągnij.
Porwij na mniejsze kawałki, rolując długie i cienkie paluchy. Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Paluchy ułóż na wyłożonej papierem
do pieczenia blaszce i wstaw do
piekarnika. Piecz aż lekko się zrumienią (ok. 15 minut).
3. Na przestudzone grissini nawiń
szynkę i ułóż razem z winogronami na talerzyku. Do grissini z
szynką można podać miseczkę
oliwy z oliwek i odrobiną octu
balsamicznego i solą morską.

PASTA:
ww300 g buraków
ww1 puszka ciecierzycy
ww1-2 ząbki czosnku
ww3 łyżki oliwy z oliwek
ww2 łyżki sezamu białego
wwsok wyciśnięty z limonki
lub cytryny
wwsól i pieprz
wwopcjonalnie: posiekana
mięta do dekoracji

KRAKERSY:
wwok. 250 g mąki pszennej
wwok. 100 ml zimnej wody
ww50 g oleju, oliwy lub
roztopionego masła
ww20 g wody
wwpo 1 łyżeczce sody
oczyszczonej, soli i cukru
wwdo posmarowania: żółtko
rozmieszane z łyżką wody
ww30 g sezamu do dekoracji

1. Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Buraki umyj, osusz i każdy owiń

folią aluminiową. Wstaw do rozgrzanego piekarnika. Piecz do
miękkości, w zależności od wielkości buraków ok. 60 – 80 minut.
Na suchej patelni upraż sezam.
2. Buraki wystudź, obierz i pokrój na kawałki. Przełóż do miski.
Dodaj odsączoną z zalewy ciecierzycę, uprażony sezam, oliwę,
sok z limonki lub cytryny i czosnek. Zmiksuj za pomocą blendera
do uzyskania jednolitej pasty. Na końcu dopraw solą i pieprzem.
3. Przygotuj krakersy. Do miski przesiej mąkę. Zrób wgłębienie i
dodaj pozostałe składniki. Zagnieć ciasto. Owiń je folią spożywczą i odstaw na 30 minut.
4. Schłodzone ciasto rozwałkuj na jak najcieńszy placek. Nożem
wytnij trójkątne krakersy. Ułóż je na blaszce wyłożonej pergaminem. Posmaruj żółtkiem z wodą, posyp sezamem i piecz 8-12
minut w 190 st. C. Do miseczki przełóż pastę z buraków. Udekoruj listkami mięty. Podawaj z chrupiącymi krakersami.

Roladki z cukinii z kozim serem
i suszonymi pomidorami
Przepis na: 8 porcji Porcja: 150 kcal Przygotowanie: 30 minut
ww200

g koziego sera
g serka typu
Philadelphia
ww2 małe cukinie
ww5 dość drobno
posiekanych suszonych
pomidorów odsączonych
z zalewy
ww125

ww2

łyżki posiekanych,
świeżych ziół, np. mięty,
tymianku lub bazylii
ww1 łyżka oliwy z oliwek
wwskórka starta z cytryny
wwsól i pieprz
DO DEKORACJI:
wwsezam czarny i biały

1. Cukinie umyj i dokładnie osusz. Następnie za pomocą man-

doliny, czyli specjalnej tarki do warzyw, obieraczki lub ostrego,
długiego noża potnij cukinie wzdłuż. Powinnaś otrzymać długie
i jednocześnie bardzo cienkie plastry.
2. Plastry cukinii skrop oliwą z oliwek. Otrzyj na nie bezpośrednio
skórkę z cytryny i dopraw czarnym pieprzem.
3. Do miski włóż oba rodzaje serków. Dodaj drobno posiekane
świeże zioła oraz rozdrobnione suszone pomidory. Dokladnie
pomieszaj. Dopraw do smaku solą i pieprzem.
4. Plastry cukinii posmaruj twarożkiem ziołowym i zwiń w roladki. Wierzch każdej zanurz w sezamie i ułóż na talerzu.

PYSZNA KUCHNIA
Bliny gryczane z łososiem
i zielonym twarożkiem
Przepis na: 12 porcji Porcja: 190 kcal Przygotowanie: 1 godzina
ZIELONY TWAROŻEK:
ww250 g serka
śmietankowego
ww250 g zielonego groszku
(najlepiej mrożonego)
ww100 g wędzonego
łososia w plastrach
ww1 limonka lub cytryna
ww1/2 łyżeczki chrzanu
wasabi
wwsól i pieprz

wwdo dekoracji: natka

pietruszki
BLINY:
ww400 ml ciepłego mleka
ww200 g mąki gryczanej
ww100 g mąki pszennej
ww25 g świeżych drożdży
ww1 żółtko
ww1 łyżka cukru
ww1 płaska łyżeczka soli
wwmasło klarowane

1. Do osolonego wrzątku wrzuć groszek na 4-5 minut, następ-

nie przelej zimną wodą. Przełóż do miski razem z serkiem i
wasabi. Całość zmiksuj na jednolitą, zielonkawą pastę. Dopraw
solą i pieprzem. Pomieszaj. Gotową pastę odłóż do lodówki.
2. Przygotuj ciasto na bliny. Do miski wkrusz świeże drożdże.
Dodaj cukier, sól i ciepłe mleko. Pomieszaj i odstaw na 10
minut. Po tym czasie do drugiej miski przesiej obie mąki, wlej
gotowy rozczyn i wbij żółtko. Połącz wszystko do uzyskania
jednolitej, dosyć gęstej masy. Miskę z ciastem przykryj bawełnianą ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 30 minut .
3. Na rozgrzane klarowane masło nałóż łyżką małe porcje
masy i smaż bliny z dwóch stron na złoto. Na każdym placku
rozsmaruj porcję zielonego twarożku. Udekoruj kawałkiem
łososia i świeżą natką. Podawaj na zimno lub na ciepło z
pokrojonymi na ćwiartki kawałkami limonek lub cytryn.

Paszteciki z gruszką, chili
i serem pleśniowym
Przepis na: 16 porcji Porcja: 130 kcal Przygotowanie: 40 minut
ww600 g obranych gruszek

(można zastąpić je jabłkami)
ww70 g sera z niebieską pleśnią
(gorgonzola lub lazur)
ww50 g posiekanych orzechów
włoskich

ww1 opakowanie ciasta

francuskiego

ww1/2 posiekanej papryczki

chili (bez pestek)

ww1 roztrzepane żółtko
wwmak i pieprz

miarach 0,5 x 0,5 cm. Odciśnij z nich sok, np. na metalowym sitku.
Ser gorgonzola drobno pokrusz. Dodaj do kawałeczków gruszek
wraz z posiekanymi orzechami włoskimi. Farsz dopraw świeżo
mielonym czarnym pieprzem i papryczką chili. Dokładnie pomieszaj. Gdyby farsz był zbyt mokry, dodaj 2 łyżki bułki tartej lub mielonych migdałów.
2. Z ciasta francuskiego wytnij kwadraty o boku 10 cm. Na środku
ułóż łyżkę farszu. Zlep po przekątnej, tworząc rożki. Wierzch ciasta
francuskiego posmaruj żółtkiem rozmieszanym z łyżką zimnej wody.
Posyp makiem i ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce.
Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 st. C. Wstaw blachę z pasztecikami i piecz ok. 20 minut, aż ciasto francuskie będzie ładnie
zrumienione na złoty kolor. Udekoruj kawałkami chili.

FOT.: PAWEŁ KWIATKOWSKI TRZY.TV, MATERIAŁY PRASOWE

1. Z gruszek usuń gniazda nasienne i pokrój w małą kostkę o wy-

