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1Do moździerza wrzucam 
rozmaryn, czosnek, mie-

loną paprykę, sól, ziarenka 
pieprzu i ziela angielskiego 
oraz listki laurowe. Przy-
prawy rozcieram na pro-
szek. Dolewam oliwę i ucie-
ram na gęstą, jednolitą  pastę. 

2Szynkę myję pod bieżą-
cą zimną wodą. Wycie-

ram do sucha. Smaruję przy-
gotowaną pastą. Wcieram ją 
mocno w mięso ze wszyst-
kich stron. Tak przyprawioną 
szynkę układam w misecz-
ce. Przykrywam szczelnie 

Apetyczne soczyste pieczenie

•1 kg surowej szynki

•1 łyżka suszonego 
rozmarynu

•1 łyżka granulowanego 
czosnku

•1 łyżka mielonej  
ostrej papryki

•1/2 łyżki soli

•1/2 łyżki ziarenek 
czarnego pieprzu

•4 ziarenka ziela 
angielskiego

•3 liście laurowe

•3 łyżki oliwy  

•płatki papryczki  
chili do posypania 
pieczeni

1Sól mieszam z cynamo-
nem, rozmarynem, czą-

brem, pieprzem, octem  

i wódką. Karkówkę smaru-
ję taką mieszanką. Kładę do 
miski. Przykrywam folią i 
wkładam do lodówki na mi-
nimum 24 godziny, a najle-
piej na 2 doby. Następnie za-
marynowane mięso głęboko 
nacinam wzdłuż w ok. 1 cm 
odstępach. 

2 Jabłka myję, osuszam, 
przecinam, usuwam 

gniazda nasienne. Połówki 
jabłek kroję w grubsze pla-
sterki. Wkładam je w na-
cięcia w mięsie. Aby jabł-
ka nie ściemniały, można 
je wcześniej skropić sokiem  
z cytryny.

3Tak przygotowaną kar-
kówkę związuję mocną 

bawełnianą nitką. Formuję 
zgrabną pieczeń. Układam 
ją w żaroodpornej formie. 
Wstawiam do piekarni-
ka rozgrzanego do temp. 
200ºC. Piekę ok. 90 minut. 

    6 porcji   20 min          60 min    12 godz.   

Czytelniczki polecają swoje ulubione:

Szynka na pikantnie z rozmarynem

Klops z kaszą gryczaną Cynamonowa karkówka

kawałkiem folii spożywczej  
i wstawiam do lodówki na co 
najmniej 12 godzin. 

3Zamarynowane mięso 
przekładam do żarood-

pornego naczynia. Posypu-
ję płatkami chili. Wstawiam 
do piekarnika rozgrzanego 
do 180˚C. Piekę przez  godzi-
nę, aż wierzch szynki ładnie 
się zrumieni. Po upieczeniu 
zostawiam mięso kilka mi-
nut w piekarniku z uchylo-
nymi drzwiczkami. Potem 
podaję do obiadu albo (po 
wystudzeniu) jako wędlinę. 

Taką szynkę 
piekę dość 
często,  
nie tylko  
od święta. 
Sandra 
Siebert  
z Lubonia

kuchnia: Wasze przepisy

 Dodatkowo mięso 
szpikuję migdałami. 
Dzięki temu  pieczeń 
prezentuje się efektownie 
po przekrojeniu. Szynkę 
nakłuwam nożem, 
a potem w otworki 
wtykam migdały bez 
skórek. Mogą być także 
ząbki czosnku. Wtedy 
pieczeń ma jeszcze 
intensywniejszy aromat.  

 Podaję z sosami   
Do obiadu serwuję szynkę 
z sosem chrzanowym,  
a na zimno z konfiturą  
z żurawin. 

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!

Smakowite pieczyste podane w towarzystwie warzyw  
i aksamitnego sosu kusi, by sięgnąć po porcję takiego 
mięsa. Oby tylko nie rozczarowało po przekrojeniu…
Jak sprawić, by pieczeń nie była przesuszo-
na? Przeznaczone do pieczenia w piekarniku mięso 

układam zawsze tłuszczem do góry. Wtedy lepiej się on wytopi, 
a pieczeń będzie miękka, delikatna i bardzo soczysta. W przy-
padku chudych kawałków mięsa obkładam je plasterkami bocz-
ku albo słoniny. Dobrze jest też obwiązać mięso sznurkiem. Ro-
bię to zwłaszcza, gdy mam nieregularny kawałek – dzięki temu 
upiecze się równomiernie. 
O czym warto jeszcze pamiętać, przyrządzając pieczo-
ne mięsa? Dobra pieczeń wymaga zaangażowania. Dlatego nie 
zostawiam jej samej sobie w piekarniku. Podczas pieczenia po-
lewam mięso bulionem, piwem albo wrzątkiem. I nie nakłuwam 
pieczeni widelcem podczas przewracania, aby nie wypłynęły  
z niej soki. Ostatnia rzecz: po wyjęciu z brytfanki zawijam  pie-
czeń w folię aluminiową i odkładam na około 15 minut, aby soki 
równomiernie rozeszły się po całym kawałku mięsa.

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

1Filety myję, mielę dwu-
krotnie. W garnku gotu-

ję posoloną wodę. Na wrzą-

tek wsypuję kaszę, mieszam. 
Czekam, aż woda ponownie 
zawrze, zmniejszam pło-
mień i gotuję zgodnie z prze-
pisem na opakowaniu. Śliw-
ki kroję na kawałki. 

2Ugotowaną kaszę prze-
kładam do miseczki. 

Dodaję zmielone mięso 
oraz pokrojone śliwki. Jajko 
mieszam ze śmietaną, czosn-
kiem i przyprawami. Wle-
wam do mięsnej masy. Wy-
rabiam masę rękoma. 

3Do silikonowej foremki, 
ew. metalowej blachy po-

smarowanej wcześniej tłusz-
czem i oprószonej bułką tar-
tą, wkładam połowę masy. 
Układam na niej jajka – jed-
no za drugim. Przykrywam 
pozostałą masą mięsną. Wy-
równuję. Wstawiam do pie-
karnika rozgrzanego do tem-
peratury 180ºC. Piekę około 
 45 minut.

•60 dag filetu  
z piersi kurczaka 

•20 dag kaszy gryczanej 
(2 torebki) 

•10 dag suszonych śliwek

•3 jajka na twardo  
obrane ze skorupki 

•1 jajko 

•3 łyżki śmietany 18 proc.

•2 ząbki czosnku  
(obrane oraz posiekane) 

•po 1 łyżeczce soli  
i pieprzu •1/2 łyżeczki 
mielonej papryczki chili
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    liczba porcji    czas przygot. składników   czas gotowania           czas pieczenia    czas chłodzenia

•1 kg karkówki wieprzowej 
(ew. chudej łopatki  
albo surowej szynki) 

•2–3 kwaskowe jabłka 
na marynatę: 

•3 łyżki soli 

•1 płaska łyżeczka 
mielonego cynamonu 

•3 łyżki suszonego 
rozmarynu 

•2 łyżeczki cząbru  

•3 łyżeczki mielonego 
czarnego pieprzu 

•3 łyżki octu •50 ml wódki  

    4 porcje   30 min   90 min   48 godz. 

znakomita 
na gorąco  
i na zimno  
do kanapek. 
Violetta 
Miszczak  
z Połczyna 
-Zdroju

    4 porcje   30 min   45  min 

Jajka 
czasem 
zastępuję 
marchewką 
albo porem.  
Martyna 
Kuźma  
z Wągrowa

52 naj


