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Przepisy redakcji Kuchnia na Wielkanoc
Poleca Beata
Śniechowska

Poleca
Anna Starmach

Źródło: Beata Śniechowska „Smaki marzeń”, wyd. TVN Media, fot. Monika Bagińska, fot. potrawy Piotr Bolko/good-food.tv, stylizacja Marta Skutnik/goo-food.tv
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Z sosem z tuńczyka i anchois:

Wykwintny, z porami:

Przygotowanie ok. 90 minut • Porcja 240 kcal
• Koszt porcji ok. 3,50 zł • Przepis dla 6 osób

Przygotowanie 45 minut • Porcja ok. 180 kcal
• Koszt porcji ok. 8 zł • Przepis dla 4 osób

Schab z oczkiem z białej kiełbasy
a

Składniki

70 dag schabu
pętko białej kiełbasy
parzonej
2 ząbki czosnku, sól
łyżeczka młotkowanego
kolorowego pieprzu
2 łyżeczki majeranku
3 łyżki oleju
3 liście laurowe
Sos
duże żółtko

1

Umyty i osuszony schab
przebij w środku ostrym
nożem na wylot. Obracając
nóż, uformuj otwór. Kiełbasę obierz ze skórki i nafaszeruj nią schab.
Posiekaj ząbki czosnku i
utrzyj w moździerzu z
solą, pieprzem i majerankiem. Przełóż do miseczki,
dodaj olej, wymieszaj.
Natrzyj tym schab, obłóż
liśćmi laurowymi i wstaw do
lodówki na 2-3 godziny.
Mięso włóż do woreczka
do pieczenia i piecz

2
3
52

Ła t w o
o
i s zyb k
is z
go z ro b

kobieta i życie KWIECIEŃ 2015

2 łyżeczki musztardy Dijon
150 ml oleju
łyżka wrzątku
12-13 dag odsączonego
tuńczyka z puszki
3 fileciki anchois
pieprz
2-3 łyżki soku z cytryny
oraz
3 łyżki kaparów
3-4 gałązki świeżego
cząbru

55-60 min w temperaturze
180°C.
Żółtko wymieszaj
z musztardą, powolutku
wlewaj olej i ubijaj do
konsystencji majonezu. Pod
koniec wlej wrzątek i szybko
wymieszaj. Tuńczyka
zmiksuj z anchois, połącz
z majonezem, dopraw
pieprzem i sokiem z cytryny.
Wystudzony schab
pokrój w cienkie plastry,
posyp kaparami i pociętym
cząbrem. Podawaj na zimno
z sosem z tuńczyka.
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Łosoś w cieście francuskim
Składniki

opakowanie ciasta
francuskiego ok. 40 dag
1 i 1/2 łyżki masła
sól
pieprz
koperek do przybrania

60 dag filetu łososia
bez skóry
3 średniej wielkości
pory
jajko

1

Od porów odetnij
ciemnozielone części,
resztę natnij na krzyż, umyj
pod zimną, bieżącą wodą,
następnie drobno pokrój.
Na patelni rozpuść
łyżkę masła, podsmaż
na nim pory – około 3 min.
Dopraw do smaku.
Filet łososia potnij na
4 węższe paski.
Upewnij się, czy nie ma ości
(ew. usuń je pęsetą lub
nożyczkami). Oprósz solą
i pieprzem.
Pory wyjmij z patelni,
wytrzyj ją papierowym
ręcznikiem i znów rozgrzej
z resztą masła. Podsmaż na
nim łososia po kilka sekund
z każdej strony.
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bardzo łatwy

łatwy

5

Ciasto podziel na cztery
części. Na środku każdej
z nich połóż po 2 łyżki
porów i po kawałku łososia.
Zawiń ciasto w zgrabne
pakunki – brzeg ciasta
powinien znajdować się na
dole, inaczej może się
rozkleić.
Przełóż je do naczynia
żaroodpornego.
Wierzch posmaruj roztrzepanym jajkiem, najlepiej
używając pędzelka.
Ostrym nożem natnij ciasto
w kilku miejscach.
Wstaw do piekarnika
nagrzanego do 180°C.
Piecz około 18 minut, aż
ciasto urośnie i lekko się
zarumieni.
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pracochłonny

Źródło: Anna Starmach „Pyszne 25”, wyd. Znak Literanova, fot. Piotr Bolko/madeinbrain.com, stylizacja Danuta Bolko, Marta Skutnik/madeinbrain.com

Absolwentka słynnej paryskiej
szkoły kulinarnej. Jurorka polskiej
edycji programu MasterChef.
Ten przepis na łososia znalazł się
w jej książce "Pyszne. 25".

Zwyciężczyni II edycji Master
Chef w TVN. Dzięki niezwykłym
zestawieniom składników wciąż
odkrywa nowe smaki w znanych,
tradycyjnych daniach.

