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1Makaron gotuję ok. 5 mi-
nut w posolonym wrzątku  

z dodatkiem łyżeczki oliwy. 
Odcedzam, przelewam zim-
ną wodą. Potem przecinam 
płaty wzdłuż na pół. 

2Cukinię kroję wzdłuż na 
cieniutkie plastry i ukła-

dam na płatach lasagne. Serek 
z rukolą mieszam z posieka-
ną zieloną papryką. Przypra-
wiam czosnkiem niedźwie-
dzim. Serek z pomidorami 
mieszam z posiekaną czer-
woną papryką, przyprawiam 
ziołami włoskimi. Każde na-

Makaronowe przekąski

•9 płatów lasagne
•10 dag serka kremowego  
z pesto i rukolą
•10 dag serka kremowego 
z pomidorami i bazylią
•1/2 zielonej papryki
•1/2 czerwonej papryki
•1 młoda cukinia
•5 dag sera cheddar
•2 puszki pomidorów 
•3 łyżki oliwy
•4 ząbki czosnku
•1 cebula
• suszone zioła włoskie
•czosnek niedźwiedzi  
• sól morska, pieprz
• świeże oregano

1W garnku gotuję posolo-
ną wodę. Wrzucam ma-

karon. Mieszam, doprowa-
dzam do wrzenia, po czym 
zmniejszam płomień i gotu-
ję ok. 8 minut. Boczek kro-

ję w kosteczkę. Wrzucam 
na mocno rozgrzaną patel-
nię bez tłuszczu, smażę  na 
chrupko. Cebulę i czosnek 
obieram, siekam, dodaję do 
wysmażonego boczku i sma-
żę dalej jeszcze chwilę. Pa-
prykę rozcinam, usuwam 
środek z pestkami. Strącz-
ki kroję na cienkie paseczki. 
Dodaję do składników na pa-
telni i smażę razem jeszcze 
kilka minut. Ciecierzycę od-
sączam na sitku. Ser ścieram 
na tarce o dużych otworach.

2Ugotowany makaron od-
cedzam, osączam na sit-

ku. Mieszam ze składnika-
mi z patelni, dodaję żółty ser, 
ciecierzycę oraz wbijam jaj-
ka. Całość przyprawiam solą 
i pieprzem, mieszam. Formę 
na muffinki smaruję tłusz-
czem. Nakładam masę ma-
karonową. Piekę ok. 25 mi-
nut w temp. 200°C.

Czytelniczki polecają swoje ulubione:

Roladki z dwoma kremowymi farszami

    6 porcji    15 min      15 min     16 sztuk   15 min   8 min     25 min

Sałatka jajeczna z tortellini Babeczki z ciecierzycą

dzienie rozsmarowuję na 1/2 
makaronu. Płaty zawijam.  

3Roladki ustawiam w ża-
roodpornej formie po-

smarowanej odrobiną oliwy. 
Czosnek i cebulę obieram, 
drobno siekam, szklę na po-
zostałej oliwie. Dodaję po-
midory. Duszę całość ok. 
10 minut. Roladki polewam 
sosem pomidorowym. Po-
sypuję startym serem ched-
dar oraz świeżym oregano. 
Piekę ok. 20 minut w temp. 
180°C. Podaję bezpośrednio 
po przyrządzeniu.

Podobne 
roladki 
można 
przygotować 
także  
z naleśników. 

Agata Skiba  
z Morawicy

Jeśli nie 
mam 
tortellini, 
dodaję 
kolanka lub 
świderki.  

Joanna Tokarz  
z Ptaszkowej

Można też 
wykorzystać 
makaron 
pozostały   
z obiadu. 

Magdalena 
Tabaczyk  
z Kępic

kuchnia: Wasze przepisy

 Płaty makaronu 
układam jeden obok 
drugiego (najlepiej 
na lnianej kuchennej 
ściereczce) i lekko 
osuszam. Dzięki temu 
nie sklejają się i łatwiej 
rozsmarować na nich 
farsz z sera.

 Sos do roladek 
przyprawiam oregano 
albo posiekaną 
papryczką chili. Dodaję 
też więcej czosnku. 
Dzięki temu ma bardziej 
wyrazisty oraz znacznie  
ostrzejszy smak. 

Beata Śniechowska
Zwyciężczyni 2. edycji 
kulinarnego programu 
„MasterChef”. Uwielbia 
gotować, poznawać nowe 
smaki, wypróbowywać 
przepisy i tworzyć własne 
receptury. Chętnie dzieli 
się swoim kulinarnym 
doświadczeniem i pomysłami. 
Pomoże nam wybrać 
najciekawsze z nadsyłanych 
do nas przepisów i sprawdzi,  
czy dania się udadzą!

Czy taki zwykły składnik jak makaron można wykorzystać, 
by przygotować wyszukany karnawałowy bufet? Okazu-
je się, że tak! Autorki wybranych przeze mnie przepisów 
udowodniły, że wystarczy ciekawy pomysł i kilka dodat-
ków, by wyczarować potrawy, które przykują uwagę za-

równo smakiem, jak i efektowną formą podania.
Jak kupować makaron? Należy wybierać makaron wysokiej 
jakości, zwracając uwagę na jego barwę (powinien mieć jednolity 
kolor, bez plamek) oraz skład. Warto też sprawdzić, czy makaron nie 
jest pokruszony, gdyż może to świadczyć o jego niskiej jakości lub  
o długim czasie przebywania na półce sklepowej. 
Sztuka gotowania. Makaron gotujemy al dente. Wtedy jest nie 
tylko smaczniejszy, ale i zdrowszy - ma niższy indeks glikemiczny 
niż wersja rozgotowana. Żeby makaron był sprężysty, gotuje się go  
w dużej ilości osolonej wody (ok. 1 litr wody na ok. 10 dag makaronu). 
Nie trzeba dodawać oliwy. Natomiast istotne jest, aby wrzucić go do 
wrzątku, zamieszać i właściwie określić czas gotowania. Ja spraw-
dzam makaron ok. 2 minuty przed czasem podanym na etykiecie  
– jeżeli elastyczny i stawia lekki opór zębom, to można go już odcedzić.

naSz ekSPert

1Ugotuj swoje popisowe danie i sfotografuj je. Najlepiej,  
by zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym lub telefonem miało 

jak najwyższą rozdzielczość. Opisz też, jak robisz danie, podaj jego 
składniki oraz ilość porcji i czas przygotowania.

2 Przepis, zdjęcie dania, swoją fotografię oraz wypełniony 
kupon prześlij do naszej redakcji (możesz to zrobić na  

dwa proste sposoby).
Przesyłkę e-mailem kieruj na adres: przepisy@naj.pl.  
W e-mailu koniecznie podaj wszystkie dane, które trzeba wpisać  
na kuponie konkursowym (poniżej). Wpisz też pełen tekst zgody  
na publikację oraz przetwarzanie danych osobowych. To warunek 
uczestnictwa w konkursie! Przesyłkę listową zaadresuj: Naj,  
ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem: Najlepsze przepisy 
Czytelniczek. Gdy wydrukujemy twój przepis i zdjęcie, wygrasz 80 zł. 
Pełen regulamin konkursu dostępny na www.regulaminy.pl

kOnkUrS kULInarnY

Wyrażam zgodę na wielokrotną publikację na łamach „Naj” oraz innych czasopism Wydawnictwa  
Bauer nadesłanego przeze mnie przepisu, zdjęć (potrawy oraz mojego wizerunku), imienia, nazwiska 
oraz informacji dotyczącej mojego miejsca zamieszkania. Ponadto dobrowolnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (z siedzibą w War- 
szawie przy ul. Motorowej 1) w celu przeprowadzenia konkursu kulinarnego i, w razie wygranej, opubli-
kowania moich danych osobowych na łamach czasopisma „Naj”. Zastrzegam sobie prawo dostępu, 
sprawdzania i poprawiania moich danych osobowych.

data ......................czytelny podpis ...................................

imię  ..........................................................................................................
nazwisko ...................................................................................................
ulica, nr domu, lokalu .............................................................................
kod pocztowy miejscowości  .................................................................
poczta ......................................................................................................
nr telefonu ................................................................................................
e-mail ........................................................................................................

kUPOn kOnkUrSOWY
najlepsze przepisy Czytelniczek

1W garnku gotuję lek-
ko posoloną wodę z do-

datkiem 3 łyżek oleju. Na 
wrzątek wrzucam tortelli-

ni. Mieszam, doprowadzam 
do wrzenia, po czym zmniej-
szam płomień i gotuję jesz-
cze ok. 15 minut (do mięk-
kości). Odcedzam, dobrze 
odsączam na sitku i odkła-
dam do wystudzenia.  

2Jajka wkładam do garn-
ka, zalewam wodą z do-

datkiem soli. Gotuję na 
twardo przez 10-12 minut. 
Potem wyjmuję je, studzę, 
obieram ze skorupki i kroję  
w kostkę. Groszek oraz ku-
kurydzę przekładam na sit-
ko,  przelewam wodą, potem 
czekam, aż ociekną. Ogór-
ki kroję w drobną kostecz-
kę. Seler odsączam z zalewy. 

3Tortellini mieszam w 
miseczce z jajkami, sele-

rem, kukurydzą, groszkiem 
oraz ogórkami. Przypra-
wiam solą i pieprzem. Do-
daję posiekany szczypiorek  
i mieszam z majonezem. 

•1 op. (25 dag) 
tortellini z szynką
•1 mały słoiczek 
marynowanego selera
•6 jajek
•1 puszka kukurydzy
•1 puszka zielonego 
groszku
•3 ogórki kiszone
•2 pęczki szczypiorku
•4–5 łyżek majonezu
•3 łyżki oleju lub oliwy
• sól, pieprz
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    liczba porcji    czas przygot. składników   czas gotowania           czas pieczenia    czas chłodzenia

•20 dag makaronu wstążki 
•20 dag wędzonego 
boczku 
•1 zielona papryka 
•1 cebula 
•1 ząbek czosnku
•1/2 puszki ciecierzycy 
•10 dag żółtego sera 
•2 jajka
• sól, pieprz 
• tłuszcz do formy

    6 porcji   20 min   15 min    20 min
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