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Kuchenne iniracje 
- yli co się jada 

w Parai
Papryka marynowana 
z miodem i osnkiem
Dla tych, któy szykują petwory na zimę 

,to bardzo intensywny okres. Nie osób pejść 
obojętnie obok kuszących nie tylko wyglądem, 
ale i ceną  wayw, owoców y gybów. Pewna 
bliska mi osoba w miniony weekend do 2 w nocy 
„ walyła” z setkami malinowych pestek, by zimą 
rozkoszować się i podać rodzinie pozbawiony ich, 
delikatny i aksamitny dżem malinowy. Inna zna-
joma wstaje świtem i pemiea okoline lasy 
w poszukiwaniu gybów- bo jak twierdzi naj-
pyszniejsze gybowe petwory powstają z tych 
samodzielnie zebranych okazów. 

Ja pemieam świdnickie targowiska i tam 
właśnie kupuję waywa. Na jednym z nich  ku-
piłam świeżą i jędrną erwoną paprykę, z której 
pygotowałam pepyszną marynowaną paprykę. 
Bardzo ęsto pojawia się ona na moim stole jako 
dodatek do chleba ze smalcem, rillettes y do 
domowego pasztetu. Czym różni się ten pepis 
od innych i dlaego jest wa polecenia? Otóż do-
dany miód łagodzi ostrość zalewy a w połąeniu 
z osnkiem wzbogaca smak i aromat papryki.

Pepis ten jest dla mnie szególny, bo oty-
małam go od mojej pyjaciółki Aliny Macury, 
o której myślę niemal każdego dnia.

Poteba:
3 kg papryki
7,5 szklanek wody
1 szklanka octu 10%
1 szklanka cukru
1,5 łyżki soli

Zalewę należy zagotować i ostudzić.
Paprykę oyszamy, kroimy w pasy wielkości 

jaką lubimy i układamy ciasno w słoikach. 
Do Każdego słoika dodatkowo dodajemy:
2 ząbki osnku
po kilka ziaren piepu, gorycy, ziela angielskiego
1 liść laurowy
1 łyżekę miodu
1 łyżkę oliwy
Zalewamy zalewą, słoiki zakręcamy i gotujemy 

około 5 minut.

Papryka po węgiersku
Kolejny pepis, który otymałam od mojego 

znajomego Węgra- Magyara. Tym razem  będzie 
to waniały pepis na faszerowaną paprykę. Jak 
pouał mnie Magyar, absolutnie nie może to być 
papryka kalifornijska. Najlepsza do tego pepisu 
jest rożkowa żóa rodem z Węgier. Jeśli takowej 
nie dostaniecie, użyjcie polskiej, żóej, rożkowej. 
Pewnie mój znajomy byłby zniesmaony taką 
zamianą;). 

Bardzo mi odpowiada smak tak pyądzonej 
papryki. Poteba:
1kg mielonego mięsa
2 kg papryki żóej stożkowej
posiekana drobno zielona pietruszka
1 duża drobno pokrojona cebula lub 2-3 szalotki
vegeta do smaku
peciśnięty pez praskę osnek (ilość wg uznania)
100 g ryżu- ugotować al dente
2 jajka
mielony kminek- do smaku
sos:
2 litry soku pomidorowego
1pasatta pomidorowa
vegeta do smaku
osnek 
3 łyżki cukru
2 gałązki selera naciowego

Składniki farszu mieszamy dokładnie, dopra-
wiamy do smaku. Paprykę myjemy i ostrym noży-
kiem wykrawamy zieloną szypułkę papryki, wy-
ciągając z wnęta pestki. Nie musimy dokładnie 
usuwać wszystkich pestek z wnęta. Do środka 
papryk nakładamy farsz, uważając, by nie roze-
rwać ścianek papryki. Czynność powtaamy do 
wyerpania składników. Umieszamy papryki 
w garnku i zalewamy wymieszanym i doprawio-
nym sokiem pomidorowym z pasattą. Gałązki 
selera lądują do sosu złamane na pół. Po ugotowa-
niu potrawy usuwa się je z sosu.

Gotujemy do miękkości papryk.
Smanego!
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ZAKŁAD 
PIEKARNICZO - CUKIERNICZY
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Jesienne Kaszotto z gybami 
i waywami.
Chcę Wam zaproponować wariację na temat 

klasynego włoskiego risotto, z tym, że zamiast 
ryżu w roli głównej wystąpi kasza, która jest bar-
dziej waościowa pod względem odżywym niż 
ryż.

Zresztą o zaletach ożywania kaszy nie teba 
chyba zbytnio się rozpisywać. Najbardziej ceniona 
jest oywiście kasza gryana, która w kuchni sta-
ropolskiej odgrywała bardzo ważną rolę. Podawa-
no ją do zrazów, pieeni i sosów pieeniowych. 

Do kaszotto nadaje się każdy rodzaj kaszy 
i w każdej odsłonie smakuje ono pepysznie.

Moje ulubione to właśnie to z gybami i kaszą 
jęmienną.

Potrawa ta jest bardzo pożywna, a jednoeśnie 
lekkostrawna. Doskonale isuje się więc w roli 
głównego dania. 

Potebujemy:
2 łyżki masła
4 łyżki oliwy 
1 cebula pokrojona w kostkę
1,5 szklanki kaszy jęmiennej perłowej

200 g dowolnych gybów (piearki, kurki, 
prawdziwki), ja miałam podgybki

1 średnia cukinia 
suszony tymianek
3 zmiażdżone ząbki osnku
2 pomidory
1 litr bulionu waywnego
sól 
piep
sok z cytryny
koperek, natka pietruszki
parmezan tay (lub inny twardy aromatyny ser)

1. Na patelni rozgej  oliwę i zeszklij na niej 
cebulę. Kiedy cebula zmięknie, dodaj do niej kaszę 
i  podsmaż (2-3 minuty), cały as mieszając. 
Wszystkie ziarenka powinny pokryć się tłuszem.

2. Na drugiej patelni podsmaż oyszone i po-
krojone na mniejsze kawałki gyby.

3. Do kaszy douć gyby, pokrojoną w kostkę 
cukinię i suszony tymianek. Smaż minutę. Dodaj 
osnek i zalej bulionem tak, żeby pykrył skład-
niki. Gotuj na małym ogniu, mieszając od asu 
do asu. Kiedy kasza wchłonie cały płyn, dodaj 
kolejną chochlę bulionu. Powtaaj te ynności 
aż kasza będzie miękka. Ważne! Dodawaj każdą 
kolejną chochlę, dopiero kiedy kasza wchłonie 
popednią porcję bulionu (proces dolewania bu-
lionu i gotowania trwa około 30 minut).

4. Pomidory a, obie ze skóry, usuń gniazda 
nasienne i pokrój miąższ w drobną kostkę.

5. Kiedy kasza jest już prawie miękka, dodaj 
pomidory i delikatnie wymieszaj. Dopraw do 
smaku solą, piepem i sokiem z cytryny. Dodaj 
posiekane zioła i masło, wymieszaj. Pozostaw pod 
pykryciem na 2-3 minuty. (Można też dodać 
odrobinę białego wina )

Wyłóż na tale i posyp par-
mezanem.

Polecam!!!

Penelopa 
Rybarkiewi - Szmajduch


