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Drodzy Czytelnicy,

Ten e-book nie powinien powstać – nie w takich okolicznościach. Powinien 

zostać stworzony tak o, po prostu – żeby przedstawić Wam kuchnię 

naszych sąsiadów. Bardzo byśmy chcieli, żeby jego wydanie nie musiało być 

powiązane ze zbieraniem środków na pomoc Ukrainie, a jedynie 

z ciekawością smaków. Obudziliśmy się jednak miesiąc temu w takiej, 

a nie innej rzeczywistości i bardzo chcieliśmy pomóc – tak jak miliony 

Polaków, których działanie nieustannie nas wzrusza.

Tym e-bookiem chcemy nie tylko zebrać pieniądze, które pomogą 

uchodźcom  – chcemy też pokazać Wam, jak ciekawym kulinarnie krajem 

jest Ukraina. Nigdy nie byliśmy bliżej naszych sąsiadów, nigdy bardziej ich 

nie wspieraliśmy – warto zatem również lepiej ich poznać.

Magazyn Kocioł tworzymy od 6 lat tylko na Dolnym Śląsku – jednak do 

współtworzenia tego wyjątkowego numeru postanowiliśmy zaprosić 

uzdolnionych kulinarnie gości z całej Polski – bo razem możemy więcej! 

Dzięki temu stworzyliśmy dla Was kilkadziesiąt przepisów na potrawy 

typowo ukraińskie oraz te, inspirowane tamtejszym jedzeniem.

Każde danie i zdjęcie to kawałek serca włożony przez naszych gości

w powstanie tego e-booka i niezmiernie im za to dziękujemy!

Znajdziecie tutaj przepisy i zdjęcia stworzone przez fantastycznych, 

zaangażowanych utalentowanych blogerów oraz fotografów,

z czego jesteśmy niesamowicie dumni.

Pierwszy raz w historii naszego magazynu nie pobierzecie go za darmo 

– a w zamian za dowolną wpłatę na skarbonkę, która pomoże Ukrainie. 

Wierzymy, że uda się zdziałać coś pięknego.

Dziękujemy Wam z całego serca za pomoc naszym pobratymcom, 

dziękujemy za chęć poznania ich od kuchni! Mamy nadzieję, że już niedługo 

wszyscy – zarówno my, jak i nasi sąsiedzi, będziemy mogli cieszyć się 

smakami Ukrainy właśnie tam. Bez lęku, bez strachu, bez obaw.

Tylko z radością w sercu i niespotykaną wcześniej bliskością.

Слава Україні!

Dorota Domino

@flymetothespoon_
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Niezwykle popularne są podobne do naszych polskich pierogów warenyky z różnymi 

nadzieniami oraz pielmieni – malutkie pierożki z mięsem kształtem przypominające nasze 

uszka. Co ciekawe, nawet tak zwane u nas pierogi ruskie pochodzą właśnie z Ukrainy– 

określenie to wzięło się od Rusi czerwonej, historycznej krainy w południowo-zachodniej 

części kraju. W regionie Krymu znane są z kolei czebureki – duży smażony pieróg 

z farszem. Inne dania mączne to różnego rodzaju placki i naleśniki – gryczane bliny, 

cieńsze młynci czy placki hreczane. Z dań bliskich polskiej kulturze wymienić można 

także draniki, czyli placki ziemniaczane.

Nie brakuje w tej kuchni również mięsa, ryb czy sezonowych warzyw (zwłaszcza 

buraków, kapusty, ziemniaków i czosnku). Najbardziej chyba znanym na świecie daniem 

tego narodu jest barszcz ukraiński – pełen buraków, kapusty, słoniny i gęstej śmietany.

Istnieją nawet porzekadła: Nie ma barszczu, nie ma jedzenia czy Tam, gdzie jest barszcz 

i kapusta, nie ma pustego domu. Z zup popularne są też np. kapuśniak (danie wywodzące się 

z kuchni Kozaków Zaporoskich) i solianka (połączenie kwasu chlebowego, 

wody po kiszonce i ogórków kiszonych), a także pochodzący z kuchni węgierskiej 

bogracz. Inne znane danie to kurczak po kijowsku (u nas zwany kotletem de vollaie). 

Przez lata w Ukrainie wypracowano sposób na psującą się żywność – suszenie, solenie 

i wędzenie. Do tej pory przysmakiem ukraińskim są suszone ryby – tzw. taranki, które 

zwykle podjada się do piwa oraz soła – czyli słonina wieprzowa, którą można zjeść 

surową, wędzoną, duszoną, a nawet w wersji słodkiej! 

Najczęściej jada się ją jednak z chlebem i musztardą albo z ziemniakami.

Nie brakuje tutaj deserów! Popularny jest twaróg i przygotowywane na jego bazie serniki 

(bardziej zbite i budyniowe niż te polskie) oraz syrniki (znane też jako syrnyky

oraz tworożniki) – placuszki twarogowe. Na święta pojawia się znana i nam kutia 

– czyli danie z kaszy i bakalii. 

Co pije się w Ukrainie? Kwas chlebowy! Występuje zarówno w wersji jasnej, jak i ciemnej 

i doskonale gasi pragnienie. Powstaje przez fermentację alkoholową i kwaśną fermentację 

chleba z dodatkiem cukru lub owoców i drożdży. Przy okazji jest bardzo zdrowy!

Kuchnia ukraińska jest niezwykle różnorodna i smakowita. Nie jesteśmy w stanie 

przedstawić jej Wam w pełni – mamy jednak nadzieję, dzięki naszym przepisom 

odkryjecie chociaż część smaków Ukrainy!

Dorota Domino

@flymetothespoon_

 UKRAINA OD KUCHNI 
Na kolejnych stronach przedstawimy Wam przepisy na dania kuchni ukraińskiej

oraz te nią inspirowane. Podczas przygotowywania tego e-booka ślinka nam ciekła, 

a każde zdjęcie powodowało burczenie w brzuchu. Nic dziwnego! Kuchnia ukraińska

jest zdecydowanie w typie comfort-food, pyszna, pełna aromatów. Wielu osobom kojarzy 

się ze smakami dań, które przygotowywały nasze babcie, z prawdziwym, domowym 

obiadem i ciepłem. Co wiemy o tej kuchni?

Współczesna kuchnia ukraińska zaczęła się formować tak naprawdę dopiero w XVIII 

i XIX w., czyli wraz z początkiem powstawania narodowości ukraińskiej. Ze względu 

na historię regionu, jest niezwykle zróżnicowana regionalnie, w każdym rejonie kraju 

znajdziemy wpływy kulinarne innych kultur. Na talerzu ukraińskim pojawia się 

mieszanka wpływów polskich, litewskich, białoruskich, rosyjskich, mołdawskich, 

a nawet żydowskich, tatarskich i ormiańskich. Przykładowo na Bukowinie znajdziemy 

więcej kulinarnych wpływów Rumunii, na Krymie kuchni tatarskiej i żydowskiej

na wschodzie – kuchni rosyjskiej, na zachodzie – nawet węgierskiej i austriackiej, 

a we Lwowie także polskiej. Nic dziwnego, że jest taka bliska również i naszym sercom 

i żołądkom.

Na różnice regionalne wpływa także ukształtowanie terenu. W górzystych obszarach 

Zachodu i Krymu bazą są sycące i ciężkie dania mięsne (głównie baranina, wołowina 

i jagnięcina) podawane z ziemniakami lub chlebem oraz sery i produkty mleczne. 

W tych rejonach kraju, które pokrywają stepy i wyżyny dominują dania mączne, 

oparte na kaszach i sezonowych warzywach.

Z kolei na południu, w rejonach Morza Czarnego obfitują ryby, warzywa i owoce morza.

Ukraina słynie też ze znakomitego oleju słonecznikowego!

Zasadniczo jednak podstawą tej kuchni są chleby, potrawy z mąki i kaszy. Kuchnia 

ukraińska nazywana jest często koszykiem chleba Europy. W Ukrainie popularna od dawna 

była uprawa żyta, która wpłynęła tak bardzo na popularność chleba – i to właśnie ten 

żytni wiedzie tutaj prym. Chleb jest zresztą istotny nie tylko kulinarnie-pełni także 

funkcję obrzędową. Tradycyjnie witano chlebem i solą gości, przynoszono go również

do domu, w którym urodziło się dziecko. Warto wspomnieć o tzw. korowaju, czyli dużym 

bochnie chleba, ozdobionym dekoracjami z ciasta. Tradycyjnie przygotowywały go 

kobiety zwane korowajnicami ostatniego dnia przed ślubem, a mężczyźni w tym czasie 

mieli zakaz wstępu. Serwowany był (i wciąż bywa) na weselach.
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 PRZYSTAWKI
I PRZEKĄSKI 

ZDJĘCIE: KAROLINA NICPOŃ
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Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 10 minut + 1 godzina wyrastania

 BLINY Z SEREM KOZIM I ŁOSOSIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

WWW.FLYMETOTHESPOON.COM, IG: @FLYMETOTHESPOON–

Przygotowanie:
Rzodkiewki kroimy bardzo cienko, najlepiej na mandolinie. Zalewamy wodą i pozostałymi 

składnikami i wstawiamy do lodówki na co najmniej godzinę.

Oddzielamy żółtko od białka. Białko ubijamy na sztywną pianę. Pozostałe składniki miksujemy, 
na koniec dodajemy białko i delikatnie mieszamy.

Przykrywamy szczelnie i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę.

Ser kozi ubijamy mikserem wraz z jogurtem, solą, pieprzem i sokiem z cytryny, 
aż powstanie puszysty krem. Dodajemy skórkę z cytryny i mieszamy.

Rozgrzewamy na patelni masło. Smażymy malutkie placuszki, po ok. 30 sekund z każdej strony. 
Wykładamy na talerz.

Na wierzchu układamy ser kozi, kawałeczek łososia, plaster piklowanej rzodkiewki i koperek. 
 

Składniki na pikle z rzodkiewki:
4 rzodkiewki

½ szklanki wody
1 łyżka octu jabłkowego lub ryżowego

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego
½ łyżeczki soli

Składniki na bliny:
110 g mąki gryczanej

200 ml letniego mleka lub mleka roślinnego
7 g drożdży instant

1 jajko

½ łyżeczki cukru
½ łyżeczki soli

½ łyżeczki pieprzu
1 łyżka masła

Dodatki:
100 g miękkiego sera koziego

2 łyżki jogurtu greckiego
sok i skórka z 1 cytryny

sól, pieprz
100 g łososia wędzonego

garść koperku
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Liczba porcji: 15

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut

 CZEBUREKI Z MIĘSEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

WWW.ZCHATYNAKONCUWSI.PL, IG: @FOTOGRAFIAODKUCHNI

Przygotowanie:
Do mielonego mięsa dodajemy jajko, drobno posiekaną cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, 

zioła i przyprawy. Mieszamy i odstawiamy do lodówki na 20 minut.

Mąkę mieszamy z solą, dodajemy gorącą wodę i olej. Wstępnie mieszamy łyżką, 
wykładamy na stolnicę i wyrabiamy jednolite, elastyczne ciasto.

Ciasto owijamy folią i odkładamy na 10–15 minut.

Ciasto dzielimy na części i rozwałkowujemy na bardzo cienki placek. 
Wycinamy koła o średnicy ok. 15 cm. Na każdym placku układamy łyżkę farszu i zlepiamy brzegi. 

Smażymy na złoty kolor w dobrze rozgrzanym tłuszczu.

Podajemy na ciepło z sosem czosnkowym i sałatą.

Składniki na farsz:
400 g mielonej wieprzowiny

1 jajko
1 cebula

3 ząbki czosnku
2 łyżki posiekanego szczypiorku

1 łyżka posiekanego koperku
¼ łyżeczki mielonego kminku

sól, pieprz do smaku

Składniki na ciasto:
450 g mąki pszennej (typ 450)

200 ml gorącej wody
1 łyżeczka soli

3 łyżki oleju

Oraz:
olej do smażenia 
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Przygotowanie:
Zaczynamy od wydrążenia gniazd nasiennych z papryki i pokrojenia jej w ćwiartki. 

Do naczynia żaroodpornego przekładamy paprykę i dodajemy pokrojoną w ćwiartki cebulę. 
Bakłażana przekrawamy wzdłuż, nacinamy nożem kratkę i dodajemy do warzyw.

Obrane ząbki czosnku wpychamy w rowki bakłażana, skrapiamy obficie oliwą i doprawiamy 
solą, pieprzem i tymiankiem.

Warzywa pieczemy w 190ºC przez 30–40 minut. Pod koniec możemy zwiększyć temperaturę 
do 220ºC, aby ładnie się przypiekły. Warzywa powinny być miękkie. 

Upieczonego bakłażana oddzielamy od skórki (najlepiej jest to zrobić przy pomocy łyżki). 
Wszystkie warzywa przekładamy do malaksera, dodajemy słonecznik, 4 łyżki oliwy oraz sok 
z cytryny. Doprawiamy wszystko do smaku sporą szczyptą soli, świeżo mielonym pieprzem, 

⅓ łyżeczki słodkiej papryki, ½ łyżeczki papryki wędzonej oraz szczyptą chili.

Miksujemy, aż uzyskamy delikatną i kremową konsystencję.
Możemy dodać również odrobinę posiekanej pietruszki. 

Bagietkę kroimy, skrapiamy oliwą i podpiekamy ok. 15 minut w piekarniku rozgrzanym 
do temperatury 180°C, aż będzie złocista.

Pieczywo smarujemy pastą z bakłażana, układamy na górze szprotki, posypujemy wszystko 
posiekanym szczypiorkiem, koperkiem i grubo ziarnistym pieprzem. 

Składniki:
1 bakłażan

1 czerwona papryka 
2 cebule

5 ząbków czosnku 
oliwa

2 garści słonecznika
sok z ½ cytryny

szprotki w sosie pomidorowym 
bagietka

szczypiorek i koperek do posypania
przyprawy: sól, pieprz, chili, papryka słodka, czosnek granulowany, tymianek, papryka wędzona 

Liczba porcji: 8–10

Czas przygotowania: 50 minut 

 GRZANKA Z PASTĄ
Z PIECZONEGO BAKŁAŻANA I SZPROTKAMI  

PRZEPIS I ZDJĘCIE: MARTYNA SOBCZAK

WWW.MASTEOFFICIAL.COM, IG/TIKTOK: MASTE_OFFICIAL

Kilka słów wstępu: 

Jeszcze kilka miesięcy temu chodziłam po spokojnych uliczkach Lwowa. Zwiedzałam i podziwiałam przepiękną architekturę. 

Bawiłam się i śmiałam. Poznawałam historię tego kraju i absolutnie cudownych ludzi. Próbowałam ich regionalnych potraw 

w jednych z najciekawszych restauracji w jakich miałam okazję być. Dziś niestety jest to niemożliwe, dlatego chciałabym Was 

zabrać w podróż kulinarną i podzielić się z Wami przepisem, mocno inspirowanym Ukrainą. Nie jest to ich tradycyjne danie, 

niemniej jednak w moich oczach bardzo do ich kuchni nawiązuje. 

Kuchnia ukraińska kojarzy mi się przede wszystkim z prostotą. Opiera się ona bowiem na świeżych produktach, dużej ilości 

warzyw, wszelkiego rodzaju kiszonkach i rybach. W ukraińskim supermarkecie znajdziemy ogromne lodówki z kawiorem, 

w knajpach zamiast orzeszków do piwa podaje się suszone rybki, a szprotki są chyba w każdej domowej spiżarce. 

Ukraińska pasta z bakłażana została stworzona na początku XX wieku. Jest ona używana zarówno do kanapek, ale również 

jako baza do dań głównych. Mimo, że nie znam oryginalnej receptury, postanowiłam odtworzyć jej smak bazując na tym co 

miałam okazję spróbować podczas podróży. Pasta ta ma wiele zastosowań, mi jednak najbardziej smakuje jako dip do warzyw

czy smarowidło do chrupiącego pieczywa.

Dopełnieniem jest lekko słona szprotka, która wręcz wybija na wyżyny kulinarne ten dziecinnie prosty przepis. 

Grzanka z pastą z bakłażana i szprotką genialnie sprawdzi się jako przystawka, przekąska na imprezę czy trochę bardziej 

nietypowa propozycja na kolacje. Mam nadzieję, że i Wam zasmakuje.
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Przygotowanie:
Kapustę kroimy, zasypujemy solą. Lekko gnieciemy i odstawiamy na godzinę aby puściła soki. 

Buraki obieramy i kroimy w plasterki. Przekładamy do kapusty.

Dodajemy przyprawy i zalewamy wodą. Naczynie zamykamy i odstawiamy na 5–6 dni.

Ukiszoną kapustę przechowujemy w lodówce.

Składniki:
1 główka białej kapusty

500 g buraków
30 g soli

4 ząbki czosnku
2 liście laurowe

1 łyżeczka ziela angielskiego
1 łyżeczka czarnego pieprzu

Liczba porcji: 20

Czas przygotowania: 30 minut 

 KRYŻAWKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MAGDA KLIMCZAK

WWW.DARETOCOOK.PL, IG: @DARETOCOOK
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Przygotowanie:Przygotowanie:
Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy resztę składników. Zagniatamy ciasto i odstawiamy na Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy resztę składników. Zagniatamy ciasto i odstawiamy na 
30 minut. W tym czasie przygotowujemy farsz do czebureków. Ziemniaki obieramy i gotujemy 30 minut. W tym czasie przygotowujemy farsz do czebureków. Ziemniaki obieramy i gotujemy 

w osolonej wodzie. Ugotowane kartofle przeciskamy przez praskę.w osolonej wodzie. Ugotowane kartofle przeciskamy przez praskę.

Na patelni roztapiamy masło i dodajemy drobno pokrojone szalotki i czosnek, następnie twaróg Na patelni roztapiamy masło i dodajemy drobno pokrojone szalotki i czosnek, następnie twaróg 
i smażymy ok. 3 minuty. Tak przygotowany twaróg dodajemy do ziemniaków i mieszamy dodając i smażymy ok. 3 minuty. Tak przygotowany twaróg dodajemy do ziemniaków i mieszamy dodając 

serek topiony i drobno pokrojoną mozzarellą. Dodajemy sól, pieprz oraz szczypiorek i mieszamy serek topiony i drobno pokrojoną mozzarellą. Dodajemy sól, pieprz oraz szczypiorek i mieszamy 
do połączenia się składników. do połączenia się składników. 

Blat posypujemy mąką i wykładamy ciasto. Rozwałkowujemy na cienki placek, z którego Blat posypujemy mąką i wykładamy ciasto. Rozwałkowujemy na cienki placek, z którego 
wycinamy kółka (użyłam do tego talerzyka deserowego). Na połowę ciasta wykładamy farsz wycinamy kółka (użyłam do tego talerzyka deserowego). Na połowę ciasta wykładamy farsz 

i przykrywamy drugą częścią, a brzegi sklejamy jak pierogi dociskając widelcem.i przykrywamy drugą częścią, a brzegi sklejamy jak pierogi dociskając widelcem.

Piekarnik nagrzewamy do 200ºC. Czebureki układamy na blasze wyłożonej papierem Piekarnik nagrzewamy do 200ºC. Czebureki układamy na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia i smarujemy rozbełtanym jajkiem z mlekiem. Posypujemy ziołami prowansalskimi  do pieczenia i smarujemy rozbełtanym jajkiem z mlekiem. Posypujemy ziołami prowansalskimi  

i wstawiamy do piekarnika. Czebureki pieczemy 20–25 minut. i wstawiamy do piekarnika. Czebureki pieczemy 20–25 minut. 

Czebureki można jeść i na ciepło i zimno z np. z sosem czosnkowym.Czebureki można jeść i na ciepło i zimno z np. z sosem czosnkowym.
Wyśmienicie smakują jako dodatek np. do barszczu.Wyśmienicie smakują jako dodatek np. do barszczu.

Składniki na ciasto:
300 g mąki pszennej 

1 jajko
50 g miękkiego masła

100 ml maślanki lub kefiru
1 łyżeczka soli

Farsz:
4 duże ziemniaki 

250 g białego twarogu

1 serek topiony 
200 g twardej mozzarelli

2 szalotki
1 ząbek czosnku

sól, pieprz
1 łyżka szczypiorku

1 łyżka masła

Dodatkowo:
1 jajko rozkłócone z 1 łyżką mleka

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 60 minut 

 PIECZONE CZEBUREKI Z SEREM I ZIEMNIAKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA GRUDZIŃSKA

IG: @YUMMY_FOTOGRAFIA_KULINARNA
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Przygotowanie:
Z mąki, drożdży, cukru, soli oraz żółtek i mleka wyrabiamy ciasto. Dodajemy roztopione 

i przestudzone masło i dalej wyrabiamy. Ciasto powinno być miękkie i gładkie.
Przekładamy ciasto do miski wysmarowanej olejem, przykrywamy czystą ściereczką 

i odstawiamy do wyrośnięcia na 1–1,5 godziny, do podwojenia objętości.

Kapustę szatkujemy, umieszczamy w garnku, dodajemy wodę, wsypujemy łyżeczkę soli 
i gotujemy 20 minut. Cebulę obieramy i kroimy w kosteczkę. Podsmażamy na łyżce oleju. 

Dodajemy przecedzoną kapustę i smażymy razem z cebulą kilka minut.
Jajka gotujemy na twardo. Obieramy ze skorupek i kroimy w drobną kostkę.

Dodajemy do usmażonej cebuli i kapusty. Doprawiamy solą, pieprzem, dodajemy posiekany 
koperek oraz śmietanę. Farsz odstawiamy do wystudzenia.

Z ciasta można opcjonalnie oderwać kawałek do dekoracji. 
Pozostałe ciasto wałkujemy na prostokąt o wymiarach ok. 30 x 40 cm lub mniej więcej długości 

formy w jakiej planujemy piec placek i dwukrotności jej szerokości. 

Wykładamy ciastem formę tak, że połowa ciasta będzie zajmowała spód, a druga połowa 
wystawała poza formę. Nakładamy farsz, pozostawiając 1 cm od brzegu i przykrywamy drugą 

częścią ciasta zlepiając brzegi i podwijając je pod spód.

Układamy dekoracje z pozostałej części ciasta, przyklejając je za pomocą białka jajka. 
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na 30–40 minut w ciepłe miejsce. 

W tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 180°C. 
Smarujemy ciasto białkiem jajka. Pieczemy 40 minut.

Pyrih smakuje świetnie zarówno na ciepło jak i na zimno. 

Składniki:
250 ml ciepłego mleka
8 g suszonych drożdży

1 łyżeczka cukru
1,5 łyżeczki soli

2 żółtka
400 g mąki pszennej

60 g masła

5 jajek
½ główki białej kapusty 

1 duża cebula
2 łyżki śmietany kwaśnej 18%

pęczek koperku
sól, pieprz do smaku

opcjonalnie białko jajka do posmarowania

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 2 godziny 40 minut 

 PYRIH Z KAPUSTĄ, JAJKIEM I KOPERKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KAROLINA NICPOŃ

WWW.NICPONWKUCHNI.PL, IG: @NICPON_W_KUCHNI
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Przygotowanie:
Kapustę drobno siekamy. Kiełbasę kroimy w cienkie paseczki. Groszek odcedzamy z zalewy. 

Cebulę kroimy w drobną kostkę. Natkę pietruszki drobno siekamy.

Wszystkie składniki łączymy. Dodajemy majonez i doprawiamy solą oraz pieprzem.

29

Składniki:
300 g kapusty pekińskiej

350 g kiełbasy
1 puszka (265 g) groszku

1 cebula czerwona
1 pęczek natki pietruszki

200 g majonezu
sól, pieprz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 10 minut 

 SAŁATKA DNIESTR 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ASIA ŚLEDŹ

WWW.PIEKNIEJEMY.COM, IG: @ PIEKNIEJEMY.DIETETYKA
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Przygotowanie:
Ziemniaki i marchewkę gotujemy w osolonej wodzie do miękkości, studzimy i obieramy ze skórki. 

Cebulę kroimy w drobną kostkę, a tuńczyka odsączamy z oleju. Warzywa ścieramy na tarce 
(drobne oczka), podobnie robimy z jajkami (osobno białko i żółtko).

Warzywa i jajka najlepiej ścierać bezpośrednio do naczynia, w którym sałatka będzie podawana. 

W naczyniu (duża misa lub prostokątna forma) układamy warstwy: pokrojona cebula – tuńczyk – 
2 łyżki majonezu – trochę soli i pieprzu – starta marchewka – 2 łyżki majonezu – starte ziemniaki 

– 2 łyżki majonezu –trochę soli i pieprzu – starte białko jajka – starte żółtko – koperek. 

Sałatkę wstawiamy do lodówki na minimum 1 godzinę, by smaki się przegryzły. 
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Składniki:
2 średnie cebule

2 puszki tuńczyka w oleju (lub innej ryby)
5 marchewek
5 ziemniaków

4 jajka
1 mały słoik majonezu 

sól, pieprz
garść koperku

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 15 minut + 20 minut gotowania warzyw  

 SAŁATKA WARSTWOWA
Z TUŃCZYKIEM I ZIEMNIAKAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA POROWSKA 

WWW.SMUKLEWIDELCE.PL, IG: @SMUKLEWIDELCE_PL
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Przygotowanie:
Warzywa szorujemy i gotujemy w mundurkach. Buraki gotujemy w osobnym garnku,

żeby nie zabarwiły ziemniaków i marchewki. 

Gdy warzywa ostygną, obieramy je, kroimy w kosteczkę i przekładamy do miski.
Dodajemy pokrojone w kostkę ogórki kiszone i drobno pokrojoną cebulę.

Groszek i białą fasolkę odsączamy z zalewy i dodajemy do miski. 

Olej roślinny, ocet wraz z solą i pieprzem umieszczamy z małym słoiczku. 
Zakręcamy i dobrze wstrząsamy, aby przygotować sos. Polewamy nim warzywa w misce, 

dodajemy posiekaną natkę pietruszki i wszystko mieszamy. 

Sałatka najlepiej smakuje następnego dnia, kiedy smaki się przegryzą. 

Składniki:
3 średnie buraki

2 ziemniaki sałatkowe
1 duża marchewka

3-4 ogórki kiszone (zależnie od wielkości)
1 duża cebula

½ puszki zielonego groszku
½ puszki drobnej białej fasolki

2 łyżki posiekanej natki pietruszki
3 łyżki oleju roślinnego (najlepiej słonecznikowego z pierwszego tłoczenia na zimno)

1,5 łyżki octu winnego lub jabłkowego
sól, pieprz

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina 

 SAŁATKA WINEGRET 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ZUZANNA PLOCH

WWW.CHILLICZOSNEKIOLIWA.PL, IG: @CHILLICZOSNEKIOLIWA
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Przygotowanie:
Na tarce o grubych oczkach ścieramy do miski ser i jajka.

Czosnek drobno ścieramy, łączymy z majonezem i dodajemy do sera i jajek.

Całość doprawiamy solą i pieprzem, ostrożnie mieszamy.
Sałatkę posypujemy posiekanymi szczypiorkiem i pietruszką.

Podajemy z pieczywem. 

Składniki:
200 g żółtego sera

3 jajka ugotowane na twardo, obrane
2 ząbki czosnku

3 łyżki majonezu
sól, pieprz

szczypior, pietruszka
pieczywo 

Liczba porcji: 6–8

Czas przygotowania: 10 minut 

 ZAKUSKA ODESKA
- SEROWA SAŁATKA Z CZOSNKIEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ANNA SOŁYSZKO

WWW.TAJEMNICESMAKU.PL, IG: @TAJEMNICE SMAKU
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Przygotowanie kabaczków:

Kabaczki myjemy, odkrajamy końcówki. Kroimy na plastry grubości 1 cm, 
każdy plaster posypujemy solą i pieprzem, odstawiamy na 10 minut, aby zmiękły.

Plastry obtaczamy w jajku i mące (można obtoczyć tylko w mące).
Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy plastry z obu stron, do zrumienienia.

Usmażone plastry odsączamy z nadmiaru oleju na papierze kuchennym.

Przygotowanie sosu:
Do jogurtu dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, posiekany koperek i sól. Mieszamy.

Kabaczki podajemy na ciepło lub na zimno, polane jogurtowym sosem.

Składniki na smażone kabaczki:
2 kabaczki

1 jajko
8 łyżek mąki pszennej

sól, pieprz
olej do smażenia

Składniki na sos:
200 g jogurtu naturalnego

1 ząbek czosnku
1 pęczek koperku

½ łyżeczki soli

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut 

 SMAŻONE KABACZKI Z SOSEM JOGURTOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA 

WWW.FIGAZMAKIEM.ART, IG: @FIGAZMAKIEM.ART
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Przygotowanie:
Warzywa szorujemy i gotujemy w mundurkach do miękkości.

Gdy ostygną, obieramy je i ścieram na tarce na dużych oczkach.

Cebulę kroimy w drobną kostkę, śledzie w cienkie paski. 

W miseczce mieszamy majonez z solą i pieprzem.

Sałatkę układamy warstwami w salaterce. Na dole śledzie, następnie cebulę i marchewkę, 
połowę sosu, kolejno ziemniaki, buraki i pozostałą część sosu.

Górę posypujemy natką pietruszki. 

Sałatkę wstawiamy na 3-4 godziny do lodówki, żeby smaki się przegryzły.
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Składniki:
2 średnie buraki

2 ziemniaki sałatkowe
2 średnie marchewki

1 mała cebula
4 filety śledziowe w zalewie octowej 
2–3 łyżki posiekanej natki pietruszki

4 łyżki majonezu lub 2 łyżki majonezu i 2 łyżki jogurtu
sól, pieprz

Liczba porcji: 6–8

Czas przygotowania: 1 godzina 

 SZUBA - SAŁATKA ŚLEDZIOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ANNA KOŁAKOWSKA 

WWW.GOTUJEBOLUBIEFIT.PL, IG: @GOTUJE_BO_LUBIE_FIT
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Przygotowanie:
Sporządzamy zalewę solankową. Na słoik 4 litrowy trzeba przygotować ok. 2,5 litra zalewy.

(Ja użyłem tylko 15 g soli, żeby móc później pić zakwas.)

Kapustę kroimy w prostokątne plasterki. Buraki i marchewki obieramy, szatkujemy na cienkie 
plasterki. Dodajemy obrany czosnek i cebulę pokrojoną w ćwiartki.

Mieszamy wszystko w misce i układamy w słoiku. Zalewamy letnią solanką,
dociskamy i obciążamy warzywa, żeby nie wypływały ponad lustro solanki. 

Po 2-3 tygodniach pelustka nadaje się do jedzenia.
Można przełożyć ją do mniejszych słoików i nie ma wtedy potrzeby obciążania warzyw. 

Uwaga:
Nawet mały okruszek może nam zepsuć kiszonkę. Ja używam siatkę serowarską, którą dokroiłem 
na wymiar i obciążam ją workiem foliowym wypełnionym wodą. Przez pierwszy tydzień będzie 

trwała burzliwa fermentacja, która w efekcie naprodukuje takie ilości kwasu mlekowego,
który podziała na warzywa podobnie do octu – zakonserwuje warzywa.

Składniki:
500–700 g białej kapusty

300 g buraków
250 g marchewki
2 średnie cebule

1 główka czosnku
15–20 g soli morskiej na 1 l wody

opcjonalnie dla smaku i aromatu: liście laurowe, ziele angielskie, goździki, etc.

Liczba porcji: 4 l słoik

Czas przygotowania: 30 minut + 2–3 tygodnie kiszenia  

 PELUSTKA - UKRAIŃSKA KISZONKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: TOMEK CZAJKOWSKI 

WWW.MAGICZNYSKLADNIK.PL, IG: @MAGICZNYSKŁADNIK
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Przygotowanie:
Wszystkie składniki oprócz oleju umieszczamy w misie i wyrabiamy mikserem z hakiem.

Pod koniec wyrabiania wlewamy olej 
i zagniatamy jeszcze przez chwilę do uzyskania jednolitego oraz elastycznego ciasta. 

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 60 minut w ciepłe miejsce do wyrastania. 
Ciasto powinno podwoić swoją objętość.

Ciasto dzielimy na 11 równych części. Z każdej formujemy okrągłą bułeczkę i umieszczamy
ją w okrągłej formie wysmarowanej olejem.

 
Bułeczki przykrywamy ściereczką i pozostawiamy do garowania na 30 minut. 

Piekarnik rozgrzewamy do 190°C. Pampuszki smarujemy jajkiem z mlekiem. 
Pieczemy przez 25–30 minut do ładnego zarumienienia i wyrośnięcia. 

Upieczone wyjmujemy z piekarnika.

Czosnek obieramy, siekamy lub przeciskamy przez praskę, mieszamy z olejem, posiekanym 
koperkiem, solą i pieprzem. Mieszaniną polewamy jeszcze gorące ukraińskie pampuszki.

Składniki na ciasto:
400 g mąki pszennej

10 g suszonych drożdży
150 g mleka
100 g wody

2 żółtka
2 łyżeczki cukru

8 g soli
30 ml oleju lub oliwy z oliwek + do formy

Oraz:
1 jajko rozkłócone z 1 łyżką mleka do 

posmarowania

Składniki do polania:
30 ml oleju lub oliwy z oliwek

1 duży ząbek czosnku
2 łyżki posiekanego koperku

sól, pieprz

Liczba porcji: 5–6

Czas przygotowania: 3 godziny 

 UKRAIŃSKIE PAMPUSZKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA DRAGAN  

WWW.JUSTYNADRAGAN.PL, IG: @JUSTYNA_DRAGAN
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Składniki:
3 niewielkie gotowane buraki 

300 g białej fasoli 
300 g suszonych śliwek

sól, pieprz
oliwa

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina + czas moczenia i gotowania fasoli  

 VARYA HUTSULSKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ 

WWW.FIOLETOWEAPARATY.PL, IG: @FIOLETOWEAPARATY

Przygotowanie:
Fasolę moczymy przez noc, zalewamy litrem świeżej wody i gotujemy przez około godzinę, 

ziarna powinny być miękkie.
 

W razie potrzeby możemy dodać nieco więcej wody w czasie gotowania.
 

Buraki obieramy i kroimy w kostkę lub cienkie plastry.
Śliwki namaczamy w wodzie, a jeśli są miękkie, to od razu kroimy w cienkie paski. 

Wszystkie składniki polewamy oliwą, doprawiamy solą i pieprzem. 

Alternatywnie do sałatki możemy dodać pokrojoną czerwoną cebulę lub kapustę kiszoną. 

45
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Przygotowanie:
Cebule kroimy w kostkę, podsmażamy na maśle. 

Gdy się zarumieni dodajemy miód i ocet balsamiczny, krótko karmelizujemy.

Twaróg rozgniatamy widelcem, dodajemy jajko, karmelizowaną cebulę, kaszę manną
(3 łyżki zostawiamy do obtoczenia syrników). Przyprawiamy solą i pieprzem.

Dłonie zwilżamy wodą i dzielimy masę na 6 części.
Z każdej formujemy medalion, który obtaczamy w kaszy.

Syrniki smażymy na rozgrzanym oleju po ok. 3 minuty z każdej strony, aż będą złociste. 
Odsączamy z tłuszcz przy pomocy ręcznika papierowego.

Śmietanę łączymy z ziołami, miksujemy blenderem, przyprawiamy solą do smaku. 
Syrniki serwujemy z zieloną śmietaną.

Możemy dodatkowo podawać z karmelizowaną cebulą i posiekanymi orzeszkami nerkowca.

Składniki:
2 czerwone cebule

1 łyżka miodu
1 łyżka octu balsamicznego

1 łyżka masła
275 g wędzonego twarogu

1 jajko
50 g kaszy manny

sól, pieprz
olej rzepakowy do smażenia

Dodatki:
200 g kwaśnej śmietany

3 łyżki posiekanego koperku
3 łyżki posiekanego szczypiorku

sól

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 20 minut  

 WĘDZONE SYRNIKI Z KARMELIZOWANĄ CEBULĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: TOSIA KOLO 

IG @TOCHABROCHA



KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022 KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 202248 49

Przygotowanie:
Ziemniaki ścieramy na tarce o drobnych oczkach, odstawiamy na kilkanaście minut.

Jeśli zbierze się płyn, zlewamy go do małej miseczki. Czosnek i cebulę drobno siekamy.

Pokruszone drożdże rozcieramy z jajkiem, dodajemy pozostałe składniki, dokładnie mieszamy
i odstawiamy na 30 minut w ciepłe miejsce.

Bliny smażymy z obu stron na rozgrzanym na patelni tłuszczu (na jeden placek wkładamy 
czubatą łyżkę ciasta). Kiedy ładnie się przyrumienią, zdejmujemy z patelni

i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku.

Podajemy gorące z dodatkiem łososia, śmietany i koperku.

Składniki:
1 kg ziemniaków

1 mała cebula
1 duży ząbek czosnku

1 jajko
10 g świeżych drożdży

7 czubatych łyżek mąki pszennej
1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej

sól, pieprz
1 szczypta cukru
olej do smażenia

Do podania:
gęsta śmietana 18%

200 g wędzonego łososia
koperek

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina + 30 minut oczekiwania  

 ZIEMNIACZANE BLINY Z ŁOSOSIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGATA WITOWSKA 

WWW.KULINARNEPRZYGODYGATITY.PL, IG: @KULINARNE_PRZYGODY_GATITY

49



KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022 KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 202250 51

Składniki:
8 dużych marchewek

1 duża cebula
1 łyżeczki soli

80 ml oleju z pestek winogron
6 ząbków czosnku
½ łyżeczki pieprzu

½ łyżeczki mielonej słodkiej papryki
duża szczypta mielonej ostrej papryki

1 łyżka cukru
1 łyżka octu winnego lub jabłkowego

½ łyżeczki mielonej kolendry
4 łyżki posiekanej natki pietruszki lub kolendry

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut + 2 godziny oczekiwania  

 MARCHEWKA PO ,,KOREAŃSKU”
PRZEPIS: PIOTR KUCHARSKI,  ZDJĘCIE: ŻANETA HAJNOWSKA 

WWW.PIOTRKUCHARSKI.COM, IG: @PIOTR_KUCHARSKI

Przygotowanie:
Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce (najlepiej na takiej która trze na zapałki).
W rondelku rozgrzewamy odrobinę oleju i podsmażamy drobno pokrojoną cebulę.

Gdy będzie miękka dodajemy posiekany czosnek i wszystkie przyprawy.
Smażymy przez chwilę.

Dodajemy resztę oleju i lekko podgrzewamy. Ciepłym olejem zalewamy marchewkę.

Dodajemy ocet i posiekaną natkę, dokładnie mieszamy. 
Wstawiamy na minimum dwie godziny do lodówki żeby smaki się przegryzły.
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Przygotowanie aktywnego zakwasu:
Do wyparzonego słoika wkładamy zakwas żytni, dodajemy mąkę i wodę.

Mieszamy, słoik przykrywamy ręcznikiem papierowym i odstawiamy w ciepłe miejsce 
na 5-6 godzin (aż zacznie pracować).

Przygotowanie zaczynu:
Aktywny zakwas mieszamy z wodą i mąką. Przykrywamy workiem foliowym i pozostawiamy 

na 4 godziny w bardzo ciepłym miejscu (np. koło kaloryfera). 
Misę z zaczynem można wstawić do większego naczynia z wodą o temperaturze 35ºC.

Przygotowanie dodatków:
Łamane ziarno żyta zalewamy wrzącą wodą, mieszamy, przykrywamy folią spożywczą 

i odstawiamy na około 14 godzin w temperaturze pokojowej. Odsączamy.

Przygotowanie chleba:
Do miseczki odlewamy trochę wody, dodajemy drożdże, wsypujemy łyżkę mąki, mieszamy. 

Odstawiam na chwilę. Pozostałe składniki umieszczamy w misie miksera, dodajemy drożdże 
i  za pomocą miksera z końcówką w kształcie haka, wyrabiamy luźne i dość lepkie ciasto. 

Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce (25ºC) na 90 minut. Ciasto dzielimy na dwie części, 
formujemy 2 chlebki, przekładamy je do foremek wysmarowanych masłem i oprószonych mąką 

lub otrębami żytnimi.  Wierzch zwilżamy odrobiną wody i oprószamy mąką. Przykrywamy 
i odstawiamy na 60-90 minut, do podwojenia objętości. Czas wyrastania chleba jest uzależniony 

od mocy zakwasu i temperatury panującej w pomieszczeniu.
Piekarnik rozgrzewamy do 240ºC. Na dnie stawiamy blaszkę z gorącą wodą. Chleby pieczemy 

ok. 45 minut do ładnego wyrośnięcia i zarumienienia. Po 20 minutach wyjmujemy blaszkę 
z wodą. Jeśli skórka za bardzo się rumieni, pod koniec pieczenia przykrywamy papierem do 

pieczenia. Wyjmujemy z piekarnika i foremek, studzimy na kratce.

Składniki na aktywny zakwas:
20 g zakwasu żytniego na chleb

100 g mąki żytniej razowej typ 2000
100 g wody

Składniki na zaczyn:
190 g aktywnego zakwasu żytniego

220 g mąki żytniej typ 720
160 g wody

Dodatki do chleba (opcjonalnie):
80 g łamanych ziaren żyta

100 g wody

Składniki na chleb:
300 g wody

500 g mąki pszennej typ 750
4 g świeżych drożdży 

14 g soli
cały zaczyn i namoczone ziarna żyta

masło i mąka lub otręby do formy

Liczba porcji: proporcje na jedną dużą lub 2 małe formy keksowe

Czas przygotowania: 1 godzina + oczekiwanie 

 CHLEB PSZENNO-ŻYTNI NA ZAKWASIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ANNA WLEZIEŃ

WWW.ZYCIEODKUCHNI.PL, IG: ZYCIE_OD_KUCHNI

53



KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022 KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 202254 55

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, kroimy w słupki.

Na patelni rozgrzewamy olej i na niego wykładamy ziemniaki w jednej warstwie, smażymy. 

Gdy się przyrumienienią, przewracamy na druga stronę solimy i dodajemy cebulę cienko 
pokrojoną oraz buraka obranego i pokrojonego w słupki. 

Smażymy 10 minut przewracając od czasu do czasu. 

Na ostatnie 4 minuty przykrywamy pokrywką i smażymy.

Składniki:
3–4 surowe ziemniaki

1 duża cebula
¼ buraka

olej do smażenia
sól

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

 SMAŻONE SUROWE ZIEMNIAKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ULLA PAŁKA 

WWW.KUCHNIANA WZGÓRZU.PL, IG: @ULCIK_KUCHNIANAWZGORZU.PL
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 ZUPY 

ZDJĘCIE: IZABELA KAPIS
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Przygotowanie bulionu:
Warzywa szorujemy. Usuwamy skrzela i oczy ryb (mogą dać gorzki posmak).

Wszystkie składniki wkładamy do szerokiego garnka, zalewamy zimną wodą (ok. 3 l)
i gotujemy od zagotowania ok. 30 minut. W czasie gotowania zdejmujemy pianę, która może 

pojawić się na powierzchni. Gotowy bulion odcedzamy przez gęste sito. 

Przygotowanie zupy:
Cebulę kroimy w kostkę i w szerokim garnku szklimy na maśle. Po chwili dodajemy pokrojoną 

w kostkę marchew i selera, smażymy, aż warzywa nieco zmiękną (3–4 minuty). Dodajemy 
pokrojone w kostkę ogórki kiszone (nie trzeba ich obierać) i smażymy 4 minuty. Dodajemy 

koncentrat pomidorowy, pomidory i ok. 500 ml bulionu rybnego. Zdejmujemy skórę ze śledzia 
wędzonego i razem z mięsem śledzi wkładamy do garnka (jeśli używamy makreli lub wędzonych 

krewetek, dodajemy je dopiero ze świeżymi rybami). Dusimy ok. 15 minut. 
Dodajemy oliwki i pieczarki pokrojone w plasterki oraz kapary, wlewamy pozostały bulion 

i zagotowujemy. Wyjmujemy z zupy mięso śledzia i kroimy je na kawałki. Świeże ryby kroimy 
w kostkę ok. 3 cm i wkładamy do zupy razem z pokrojonym śledziem. Dodajemy posiekane zioła. 

Od chwili włożenia ryb, gotujemy soliankę nie dłużej niż 5–7 minut na maleńkim ogniu, żeby 
ryba się nie rozpadła i pozostała soczysta. Doprawiamy solą, pieprzem i wodą z ogórków. Powinna 

mieć wyraźnie kwaskowy, lekko słony smak. Tuż przed podaniem usuwamy skórę śledzi. 
Zupę podajemy ze śmietaną, cytryną i kromką pszennego chleba. Posypujemy listkami natki.

Składniki na bulion rybny:
ok 1,5 kg kawałków z ryb (głowa, kręgosłup, 

ogon z jesiotra, dorsza, sandacza)
200 g marchewki
100 g pietruszki
kawałek selera

1 por (biała część)
2 liście laurowe
1 łyżeczka soli

Składniki na zupę:
2,5 l bulionu rybnego

200 g śledzia wędzonego na gorąco (lub 
wędzonej makreli lub wędzonych krewetek)
400 g filetów z halibuta błękitnego lub flądry

200 g filetów z jesiotra lub czarniaka

150 g cebuli
40 g masła

150 g marchewki
50 g selera 

200 g ogórków kiszonych
ok. 100–150ml wody z kiszenia ogórków

100 g przecieru pomidorowego
200 g pomidorów krojonych z puszki

(bez skórki)
100 g zielonych oliwek bez pestek

25 g kaparów
50 g marynowanych pieczarek

½ pęczka natki pietruszki
⅓ pęczka koperku

sól, świeżo mielony pieprz
kwaśna gęsta śmietana, plasterki cytryny

Liczba porcji: 10–12

Czas przygotowania: 1 godzina  

 SOLIANKA RYBNA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KASIA MARCINIEWICZ 

WWW.CHILLIBITE.PL, IG: @CHILLIBITE.PL
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Przygotowanie:
Marchewkę, buraki oraz pietruszkę dokładnie myjemy. Obieramy i ścieramy na tarce o grubych 

oczkach. Cebulę kroimy w piórka, czosnek w płatki. W garnku z grubym dnem roztapiamy masło 
i wlewamy olej. Dokładamy cebulę i czosnek oraz ziele angielskie i liście laurowe. 

Smażymy do zarumienienia i dodajemy koncentrat pomidorowy.
 

Smażymy na mocnym ogniu ok. 3 minuty,
aż wszystko się skarmelizuje. Dodajemy starte warzywa i jeszcze chwilę smażymy. 

Zalewamy gorącym bulionem. Gotujemy ok. 30 minut, aż warzywa zmiękną. 
Dodajemy fasolę. Doprawiamy do smaku zakwasem z buraków, solą, pieprzem i sokiem z cytryny.

Gotujemy 3 minuty.

Ziemniaki obieramy i kroimy w drobną kosteczkę, zalewamy wodą i solimy.
Gotujemy do miękkości na małym ogniu, Odcedzamy, chwilę odparowujemy i dodajemy masło.

Ucieramy na gładkie purée.

Zupę serwujemy w głębokim talerzu, nakładamy 2 chochelki zupy, na środek dużą łyżkę purée 
oraz kleks śmietany. Dekorujemy świeżo zmielonym pieprzem i koperkiem.
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Składniki na zupę:
3 średnie buraki

2 średnie marchewki
1 średnia pietruszka

2 cebule
3 ząbki czosnku
4 liście laurowe

8 ziaren ziela angielskiego
1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 łyżka masła
1 łyżka oleju roślinnego

3 suszone grzyby
2,5 l warzywnego bulionu

400 ml zakwasu buraczanego
1 puszka czerwonej lub białej fasoli, odsączonej

sok z połowy cytryny

Składniki na puree ziemniaczane:
1,5 kg obranych ziemniaków

75 g masła
½ łyżeczki soli

Do podania:
świeżo mielony pieprz
kwaśna śmietana 18%

koperek

Liczba porcji: 10–12

Czas przygotowania: 1 godzina  

 BARSZCZ UKRAIŃSKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION/ JAKUB WRÓBLEWSKI 

WWW.GOTUJZDIEGO.COM, IG@ GOTUJZDIEGO
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Przygotowanie:
Buraki kroimy w kostkę, wkładamy do bulionu i gotujemy ok. 20 minut aż zmiękną.
Możemy użyć też już ugotowanych buraczków, wtedy wystarczy chwilkę podgrzać,

aby smaki się połączyły. Odstawiamy do ostudzenia.

Dodajemy maślankę, jogurt, ocet oraz posiekany koperek (część odkładamy do posypania). 

Fasolę odsączamy i opłukujemy wodą. Wkładamy do zupy i doprawiamy solą oraz pieprzem. 

Odstawiamy na godzinę do lodówki, aby smaki się połączyły.

Chłodnik podajemy z ugotowanym na twardo jajkiem oraz prażonymi ziarnami słonecznika. 
Posypujemy koperkiem. 

Składniki:
500 g buraków

400 ml bulionu warzywnego
400 ml maślanki

200 g jogurtu naturalnego
1 pęczek koperku

1 puszka fasoli białej
1 puszka fasoli czerwonej

1 łyżeczka octu
sól, pieprz

jajka ugotowane na twardo do podania
ziarna słonecznika do posypania

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut + chłodzenie  

 CHŁODNIK Z JAJKIEM I FASOLĄ  
PRZEPIS I ZDJĘCIE: EDYTA DYDUCH 

IG: @ EDYTADYDUCH

62



KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022 KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 202264 65

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 30 minut   

 KAPUŚNIAK ZAPOROSKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: IZABELA KAPIS  

WWW.CZARNAWISIENKA.PL, IG: @ CZARNA.WISIENKA

Przygotowanie:
Boczek kroimy w kostkę i wkładamy do garnka. Podsmażamy przez 5 minut.

Następnie do boczku dodajemy obrane i pokrojone marchewki, pokrojoną w piórka cebulę, 
liście laurowe, ziele angielskie, majeranek oraz kminek. Całość podsmażamy przez 5 minut.

Do garnka dokładamy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki.
Zawartość garnka zalewamy wodą. Gotujemy przez 10 minut.

Do gotującej się zupy dodajemy kapustę.
Gotujemy dodatkowe 10 minut, doprawiamy solą do smaku.

Składniki:
1 kg kapusty kiszonej

200 g boczku
3 ziemniaki

2 marchewki
1 cebula

2 liście laurowe
2 łyżki kminku

4 ziela angielskie
1 łyżka majeranku

2 l wody lub bulionu wieprzowego
sól
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Przygotowanie wywaru:
Żeberka kroimy, wkładamy do garnka i zalewamy zimną wodą. Wstawiamy na średni ogień

i doprowadzamy do wrzenia i zbieramy szumowiny. Ogień redukujemy i dodajemy liście laurowe, 
ziele angielskie oraz pieprz. Gotujemy przez ok. 1 godzinę. Wkładamy obrane warzywa. 

Cebulę możemy dodatkowo opalić. Bulion gotujemy, aż mięso oraz warzywa będą miękkie. 
Wyjmujemy mięso oraz warzywa, wywar przecedzamy. Kawałki mięsa oddzielamy od kości

i z grubsza siekamy i wkładamy z powrotem do wywaru.

Przygotowanie zupy:
Boczek kroimy w kostkę i smażymy na suchej patelni, aż wytopi się tłuszcz. Skwarki przekładamy 

do wywaru, zostawiając na patelni tłuszcz. Wkładamy na nią drobno posiekaną cebulę, rumienimy. 
Dodajemy startą na grubych oczkach marchewkę i smażymy razem z cebulą, aż zmięknie. 

Następnie dodajemy cukier oraz koncentrat pomidorowy, mieszamy i przekładamy do garnka
z zupą. Kiełbasę kroimy w plasterki i smażymy na patelni, aż wytopi się tłuszcz. Przekładamy ją do 
zupy, a na tłuszczu rumienimy oczyszczone pieczarki (jeśli są duże, kroimy je na mniejsze kawałki). 
Przekładamy do garnka. Ogórki ścieramy na grubych oczkach i dodajemy do zupy wraz z wodą po 

kiszeniu. Gotujemy jeszcze przez chwilę i dodajemy oliwki pokrojone na plasterki. Zupę doprawiamy 
pieprzem i solą. Gotową solankę podajemy z kleksem śmietany, plasterkiem cytryny i świeżo 

posiekanymi ziołami.

Składniki na wywar:
2,5 l zimnej wody

1 kg żeberek wieprzowych
1 biała cebula

1 por
1 marchewka
1 pietruszka

ćwiartka selera
3 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego
1 łyżeczka ziaren pieprzu

Składniki na zupę:
200 g surowego wędzonego boczku

250 g pikantnej kiełbasy, np. chorizo, czabajskiej 
lub salami

250 g małych pieczarek
1 biała cebula
1 marchewka

2–3 łyżeczki koncentratu pomidorowego
5 ogórków kiszonych

250 ml wody z ogórków kiszonych
1 garść zielonych oliwek
1 garść czarnych oliwek

1 łyżeczka cukru
sól, pieprz

Do podania:
kwaśna śmietana

natka pietruszki lub koperek
plasterki cytryny

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut  

SOLANKA/SOLJANKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

WW.FOOD².PL, IG: @FOOD_SQUARE
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Przygotowanie:
W garnku rozgrzewamy sporą ilość oleju, następnie dodajemy drobno posiekaną cebulę 

i podsmażamy do momentu aż się zarumieni.

Marchewkę, pietruszkę i seler ścieramy na tarce, następnie dodajemy do garnka, podsmażamy 
przez 3-4 minuty. Dolewamy bulion, doprawiamy solą, jeśli bulion jest mało słony.

Dodajemy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, a także szpinak, ziele angielskie 
oraz liście laurowe. Gotujemy pod przykryciem przez 20–25 minut. Dodajemy fasolkę.

W miseczce rozrzedzamy śmietanę z chochlą zupy
i wlewamy całość do garnka z gotującą się zupą.

Zupę można zaprawić zwykłą śmietaną 18%.

Składniki:
1 marchewka
1 pietruszka

¼ selera
1 cebula 

4 duże ziemniaki lub 6 średniej wielkości
1 puszka fasolki białej, bez zalewy

200 g szpinaku lub szczawiu
3 liście laurowe

4 ziela angielskie
2 l bulionu warzywnego

2 łyżki śmietany roślinnej
olej rzepakowy

Liczba porcji: 3–4

Czas przygotowania: 40 minut  

 WEGAŃSKI ZIELONY BARSZCZ UKRAIŃSKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JAGNA NIEDZIELSKA 

IG: @ JAGNA.NIEDZIELSKA
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 DANIA GŁÓWNE 

ZDJĘCIE: JOANNA DUDEK
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Przygotowanie:
Do podgrzanej wody z mlekiem i solą dodajemy kaszę i gotujemy na wolnym ogniu przez 

15 minut, aż kasza będzie miękka. Od czasu do czasu mieszamy. Na koniec dodajemy śmietanę.

W tym czasie na maśle podsmażamy cebulę oraz pieczarki lub boczniaki.
Przyprawiamy solą i pieprzem. Możemy też przygotować skwarki.

Kaszę przekładamy do dwóch miseczek i mieszamy z mozzarellą.
Posypujemy grzybami i bryndzą, doprawiamy solą, pieprzem oraz ulubionymi ziołami. 

Dekorujemy kleksem śmietany.

Opcjonalnie – przygotowaną z serem i grzybami kaszę można krótko zapiec w piekarniku,
aby była chrupiąca. 

Składniki:
200 ml mleka
200 ml wody

200 g kaszy kukurydzianej
4 łyżki śmietany 18%

4 łyżki tartego sera mozzarella
50 g sera bryndza

1 łyżka masła
1 mała cebula

pieczarki lub boczniaki
sól, pieprz

ulubione zioła
opcjonalnie, w wersji nie-wege, można dodać skwarki z boczku wędzonego

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut  

 BANOSZ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MAŁGORZATA ZABOKRZYCKA Z SERGHII KOVAL 

WWW.TRAWKACYTRYNOWA, IG: @ TRAWKACYTRYNOWA
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Przygotowanie:
Na tarce o jak najdrobniejszych oczkach ścieramy ziemniaki oraz cebulę (sok z cebuli zapobiega 

zmienianiu koloru przez ziemniaki). 
Starte ziemniaki i cebulę układamy na sicie i czekamy aż nadmiar soku spłynie do naczynia. 

Sok wylewamy, zostawiamy skrobię, do której dodajemy odsączone ziemniaki z cebulką.
Całość doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy jajko oraz mąkę. Mieszamy.

Ciasto odstawiamy na bok na 10 minut, by się przegryzło. 

Placki smażymy na rozgrzanym oleju wykładając po 1–1,5 łyżki ciasta na każdego placka. 

Smażymy je najpierw z jednej, a potem z drugiej strony. 

Przekładamy na ręczniki papierowe ułożone w 2–3 warstwach, aby wchłonęły nadmiar tłuszczu. 

Placki podajemy z kleksem kwaśnej śmietany i posiekanym szczypiorkiem.

KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 202274

Składniki:
1 kg obranych ziemniaków

(najlepiej typu C, zawierających najwięcej skrobi)
1 duża cebula

3 łyżki mąki pszennej
1 jajko

1 płaska łyżeczka soli
trochę pieprzu

Dodatki:
olej do smażenia

kwaśna śmietana 18% do podania
szczypiorek do posypania

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut  

 DERUNY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: EDYTA KUSIŃSKA  

WWW.MADAMEEDITH.COM, IG: @MADAME EDITH
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Przygotowanie:
Dzień wcześniej solimy i pieprzymy schab z kością. Odstawiamy do lodówki. 

Następnego dnia w dużym żeliwnymi garnku podsmażamy obraną 
i posiekaną cebulę wraz z obraną i pokrojoną w grube plasterki marchewką.

Lekko solimy i smażymy przez 5–7 minut. 

Następnie dodajemy mięso i smażymy po kilka minut z obu stron do przyrumienienia. 
Zalewamy bulionem, dodajemy ziele angielskie, liście laurowe oraz tymianek 

i przykrywamy naczynie. Gotujemy ok. 45 minut. 

Po tym czasie dodajemy poszatkowaną kapustę, pokrojone pomidory oraz wkładamy całe 
ziemniaki sałatkowe. Nie obieramy ich, ale pamiętajmy, aby bardzo dokładnie je umyć. 

Gotujemy kolejne 45 minut. Doprawimy do smaku. Podajemy z ulubionym pieczywem.

Składniki:
4 kawałki schabu wraz z kością

2 łyżki oleju 
2 marchewki

2 średnie cebule
400 ml bulionu warzywnego lub mięsnego 

1 mała biała kapusta
500 g małych ziemniaków sałatkowych

sól, pieprz
3 ziela angielskie
3 liście laurowe

1 gałązka tymianku 
2 duże lub 4 małe pomidory

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 45 minut  

 DUSZONY SCHAB Z WARZYWAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: IZABELA HEFTOWICZ  

WWW.PASSIONON.PL, IG: @PASSIONONPL

77



KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022 KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 202278 79

Przygotowanie fuczków:
Kapustę kiszoną dobrze odsączamy, zachowujemy 3 łyżki soku, które wykorzystamy 

do twarożku. Kapustę siekamy, cebulkę drobno kroimy. 

Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy napój roślinny i przyprawy. 
Mieszamy i odstawiamy na 5 minut.

Dodajemy kapustę i cebulkę, mieszamy. Na patelni rozgrzewamy olej. Fuczki smażymy na 
średnim ogniu, kilka minut z każdej strony, aż do zarumienienia. Odsączamy z nadmiaru oleju. 

Podajemy na ciepło wraz z twarożkiem z tofu.

Przygotowanie twarożku:
Tofu wyjmujemy z opakowania, płuczemy pod bieżącą wodą,
zawijamy w ręcznik papierowy i dociskamy ciężkim słoikiem.

Szczypiorek i rzodkiewki drobno kroimy i wkładamy do drugiej miski.
Dodajemy pokruszone tofu, jogurt, sok z kiszonej kapusty oraz przyprawy.
Rozgniatamy widelcem do konsystencji twarożku. Doprawiamy do smaku. 

Składniki na fuczki:
250 g kiszonej kapusty po odsączeniu

1 mała cebula
1 szklanka mąki pszennej (typ 450) 

1 szklanka napoju roślinnego bez cukru
1 łyżeczka suszonego majeranku

½ łyżeczki kminku
½ łyżeczki papryki wędzonej

½ łyżeczki cząbru 
1 duża szczypta soli i pieprzu

olej do smażenia 

Składniki na twarożek:
1 kostka (180 g) tofu naturalnego

100 ml wegańskiego jogurtu naturalnego
3 łyżki soku z kiszonej kapusty 

1 pęczek szczypiorku 
4 rzodkiewki 

½ łyżeczki soli 
1 szczypta pieprzu 

opcjonalnie łyżka płatków drożdżowych 

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania: 30 minut  

 FUCZKI WEGAŃSKIE Z TWAROŻKIEM Z TOFU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ALEKSANDRA CHOLEWA  

IG: @WEGETIPY
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Przygotowanie:
Do miski wkładamy jajko, mleko i sól, dokładnie mieszamy.

Dodajemy mąkę i zagniatamy jednolite ciasto. 

W garnku zagotowujemy wodę z dodatkiem soli. Za pomocą noża odcinamy z ciasta niewielkie 
kluseczki, bezpośrednio wrzucając je do wrzątku.

Gotujemy 4–5 minut od wypłynięcia na powierzchnię. 

Kluseczki wyciągamy łyżką cedzakową i przekładamy na talerz.
Cebulę kroimy w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy cebulę, 

aż się zarumieni. Galushki podajemy okraszone cebulą.

Galushki możemy podać też jako dodatek do zupy lub gulaszu.

Składniki:
250 g mąki pszennej

100 ml mleka
1 jajko

1 szczypta soli + do gotowania

Do podania:
20 g oleju

150 g cebuli

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 20 minut  

 GALUSHKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ANIA ZYŚK  

WWW.JEDZPYSZNIE.PL, IG: @JEDZ.PYSZNIE
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Przygotowanie:
Z kapusty za pomocą małego, ostrego nożna wykrawamy głąb. Kapustę gotujemy we wrzątku do 

miękkości, od 12 do 20 minut, całość przyśpieszy rozdzielenie liści kiedy te zaczną się gotować. 
Liście kapusty studzimy. Suszone grzyby zalewamy 80 ml wrzątku, odstawiamy.

Ryż gotujemy zgodnie z przepisem na opakowaniu. Studzimy i wkładamy do miski. 
Dodajemy mięso, bardzo drobno posiekaną 1 cebulę i 2 marchewki starte na drobnej tarce. 

Farsz doprawiamy do smaku solą i pieprzem (po około 1 łyżeczce każdej z przypraw). 
Z masy mięsnej formujemy kotleciki, które układamy na liściu kapusty od strony głąba. 

Zawijamy odrobinę kapusty na mięso, następnie zaginamy boki i kontynuujemy rolowanie.

Przygotowanie sosu:
Do garnka lub dużej patelni wlewamy 1 łyżkę oleju lub oliwy i dodajemy posiekaną bardzo drobno 

drugą cebulę. Podsmażamy nieco, po czym dodajemy 2 starte marchewki i jeszcze chwilę podsmażamy. 
Na koniec wlewamy passatę pomidorową i bulion. Grzyby wyjmujemy z wody w której się moczyły, 

płyn z moczenia wlewamy do sosu. Grzyby kroimy na mniejsze kawałki i też dodajemy do sosu. 
Sos doprawiamy do smaku solą, pieprzem i suszonym oregano.

Przygotowanie gołąbków gotowanych:
Na dnie garnka kładziemy 2 najbrzydsze liście kapusty. Gołąbki układamy w garnku i zalewamy 

gorącym sosem. Gotujemy na niewielkim ogniu pod przykryciem ok. 40 minut. 
Na koniec doprawiamy sos jeśli zajdzie taka potrzeba.

Przygotowanie gołąbków pieczonych:
W naczyniu do zapiekania większych rozmiarów układamy gołąbki, zalewamy sosem i przykrywamy 

pokrywką. Wstawiamy naczynie do piekarnika rozgrzanego do 190°C i pieczemy przez 1 godzinę.
Wskazówka:

To ile go dodasz do mięsa, zależy od Ciebie, choć ja wolę mniej ryżu i więcej mięsa w farszu do gołąbków.

Składniki:
400 g mięsa mielonego wieprzowego

400 g mięsa mielonego z indyka
100–200 g ryżu (patrz wskazówka)

2 cebule
1 biała kapusta

4 średnie marchewki

6–8 suszonych grzybów (prawdziwki, 
podgrzybki)

500 bulionu lub rosołu
300–400 g passaty pomidorowej

1 łyżeczka suszonego oregano
1 łyżka oleju lub oliwy

sól, pieprz

Liczba porcji: 6–10

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut  

 GOLUBTSI - UKRAIŃSKIE GOŁĄBKI Z MIĘSEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ANNA PYTKOWSKA  

WWW.NIETYLKOPASTA.PL, IG: @NIETYLKOPASTAPL
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Przygotowanie:
Kaszę gotujemy w osolonym wrzątku przez ok. 15 minut. Odstawiamy do wystudzenia. 

Cebulę kroimy w drobną kostkę i smażymy na oleju. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy przeciśnięty 
przez praskę czosnek i smażymy przez dodatkową minutę, aż czosnek straci surowość. 

Do dużej miski dodajemy mięso mielone, wystudzoną kaszę, przesmażoną cebulkę z czosnkiem, 
posiekaną natkę pietruszki i surowe jajka. Doprawiamy solą (na tę ilość mięsa ok. 1 płaskiej 

łyżeczki lub wg własnych preferencji) i świeżo mielonym pieprzem. 
Dobrze wyrabiamy masę dłonią, aby wszystkie składniki się połączyły.

W razie potrzeby dodajemy 2–3 łyżki bułki tartej, jeśli masa będzie zbyt lepka. 

Formujemy w dłoniach kotleciki i obtaczamy je w mące.
Smażymy na małym ogniu przez 3–4 minuty z każdej strony.

Składniki:
500 g mięsa mielonego wieprzowego lub wołowego

100 g kaszy gryczanej palonej suchej 
1 średnia cebula
2 ząbki czosnku
2 jajka rozmiar L

2–3 łyżki bułki tartej
1 garść natki pietruszki

ok. ½ szklanki mąki pszennej do obtoczenia
olej do smażenia

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 45 minut  

 HRECHANYKY
- KOTLETY MIELONE Z KASZĄ GRYCZANĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: PAULA BOJAKOWSKA  

WWW.WILKUCHNIA.PL, IG: @WILKUCHNIA
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Przygotowanie:
Kaszę jaglaną prażymy na suchej patelni. Płuczemy zimną wodą, do momentu aż woda będzie 

klarowna. Zalewamy wrzątkiem i odcedzamy.

Kapustę szatkujemy, zalewamy wodą, solimy i gotujemy ok. 20 minut. 
Gdy kapusta będzie miękka, na wierzch wysypujemy kaszę jaglaną 

i ewentualnie podlewamy wodą. 

Nie mieszamy, żeby nie kasza nie przywarła do dna. Gotujemy całość 20 minut. Solimy do smaku.
 

Na oleju szklimy cebulę posiekaną w kosteczkę. Dodajemy startą marchewkę i razem chwilę 
smażymy. Warzywa przekładamy do garnka z kapustą i kaszą, mieszamy. 

Jajka rozkłócamy widelcem, dodajemy śmietanę i mąkę.
Wlewamy mieszankę do garnka, dokładnie mieszamy. 

Boczek kroimy w paski lub kostkę, podsmażamy do zrumienienia.
Kapustę z kaszą wykładamy na półmisek, posypujemy zrumienionym boczkiem.

Składniki:
½ główki małej kapusty

¾ szklanki kaszy jaglanej
1 marchewka

1 cebula
200 g śmietany 18%

1–2 jajka
1 łyżka oleju

1 łyżeczka mąki pszennej
sól

100 g boczku wędzonego

Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania: 45–60 minut  

 KAPUSTA WESELNA ZASYPANA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MARZENA DUDA  

WWW.ZACISZEKUCHENNE.PL, IG: @ZACISZEKUCHENNE.PL
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Przygotowanie:
Grzyby zalewamy wodą i moczymy przez 2 godziny. Odcedzając pozostawiamy 500 ml wody, 

dzięki której nasz sos będzie miał jeszcze bardziej wyrazisty, grzybowy smak.
Połowę grzybów rozdrabniamy nożem lub siekaczem.

Na rozgrzaną patelnię wkładamy masło oraz posiekaną drobno cebulę. 
Rumienimy często mieszając, a następnie dodajemy posiekane grzyby. 

Przygotowany farsz doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem, odstawiamy do przestudzenia.

Schab cienko rozbijamy między arkuszami folii spożywczej.
Przyprawiamy z dwóch stron solą, pieprzem oraz majerankiem. 

Nakładamy porcję farszu na jeden brzeg,
po czym tworząc kopertę zwijamy ciasno i obtaczamy w mące. 

W rondlu lub naczyniu z grubym dnem rozgrzewamy olej. Obsmażamy zrazy z każdej strony, 
a następnie dodajemy pozostałe grzyby i przygotowany bulion oraz wodę z moczenia grzybów. 

Kruczenyky dusimy na małym ogniu z lekko uchyloną pokrywą, sprawdzając i obracając zrazy 
co kilka minut. Po ok. 40 minutach zarówno zrazy jak i wytworzony sos jest gotowy do podania.

Składniki:
4 plastry schabu (po 2 cm każdy)

1 duża cebula
100 g suszonych grzybów leśnych

50 g masła
500 ml bulionu

500 ml wody z namaczania grzybów
sól, pieprz

1 łyżeczka majeranku

Dodatkowo:
ok. 6 łyżek mąki pszennej
50 ml oleju rzepakowego

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina + moczenie grzybów  

 KRUCZENYKY Z GRZYBAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA TOKARZ   

WWW.KUCHNIAWCZEKOLADZIE.BLOGSPOT.COM, IG: @ KUCHNIAWCZEKOLADZIE

88



KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022 KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 202290 91

Przygotowanie:
Fasolę moczymy w zimnej wodzie przez 12 godzin. Odlewamy wodę, fasolę płuczemy 

i przekładamy do garnka. Zalewamy zimną wodę.
Gotujemy do miękkości pod przykryciem na bardzo małym ogniu.

Odcedzamy, zachowujemy 1 szklankę płynu.

Pieczarki przekrawamy na pół. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewamy olej. 
Dodajemy cebulę, pieczarki, liście laurowe, ziele angielskie. 

Smażymy na średnim ogniu aż pieczarki i cebula będą rumiane.
 

Wyjmujemy liście i ziele. Dodajemy majeranek.

Kaszę wsypujemy do garnka, wlewamy 2 szklanki wody i dodajemy szczyptę soli.
Gotujemy na bardzo małym ogniu pod przykryciem przez 15 minut.

Do kaszy dodajemy natkę pietruszki, fasolę, grzyby z cebulą i wodę z gotowania fasoli. 

Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Dokładnie mieszamy.

Składniki:
200 g fasoli Jaś

100 g kaszy jęczmiennej perłowej grubej
500 g małych pieczarek

2 cebule (ok. 200 g)
2 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego
1 łyżka suszonego majeranku

3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki
sól, pieprz

3 łyżki oleju słonecznikowego

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 1 godzina + 12 godzin moczenia fasoli  

 KULESZYK FASOLOWO-GRZYBOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: PAWEŁ OCHMAN  

WWW.WEGANON.PL, IG @WEGANON
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Przygotowanie:
Do miski wbijamy jajka, wlewamy mleko oraz 1 łyżeczkę oleju.
Przesiewamy mąkę z solą, mieszamy trzepaczką do połączenia. 

Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość masła, chochelką wylewamy ¼ ciasta i rozprowadzamy 
kolistym ruchem po dnie. Smażymy z obu stron do zrumienienia i przekładamy na talerz. 

W analogiczny sposób smażymy pozostałe 3 naleśniki. 

Twaróg rozgniatamy, ucieramy z żółtkiem i cukrem.

Powstałą masą smarujemy naleśniki i składamy w kopertę. 

Na patelni rozgrzewamy dodatkowe masło, obsmażamy naleśniki na złoto z obu stron.

Podajemy z dodatkiem owoców. 

Składniki na ciasto:
2 jajka

250 ml mleka 2%
1 łyżeczka oleju 

120 g mąki pszennej
1 szczypta soli

masło klarowane do smażenia

Składniki na twaróg:
300 g półtłustego twarogu

1 żółtko
1 łyżka drobnego cukru

ulubione owoce do podania

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut  

 NALEŚNIKI Z TWAROGIEM I OWOCAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MALWINA BAREŁA  

WWW.FILOZOFIASMAKU.PL, IG: @FILOZOFIASMAKU
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Przygotowanie:
Składniki na ciasto zagniatamy, wyrabiamy do momentu, aż będzie elastyczne i nie będzie się 

kleić do rąk. Przykrywamy i odstawiamy (ja przykrywam miską).

Mięso mielimy razem z obraną cebulą. Używając zmielonego mięsa, cebulkę drobno siekamy 
i łączymy z mięsem. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, jajko, musztardę 

i świeży tymianek. Mieszamy i doprawiamy do smaku.

Ciasto dzielimy na mniejsze części. Pierwszą wałkujemy na grubość ok. 2 mm i wykrawamy koła. 
Nakładamy farsz i sklejamy jak pierogi, formujemy uszka. Ważne, żeby były dobrze sklejone 

i nie rozpadły się podczas gotowania. Układamy na posypanej mąką powierzchni.

Zagotowujemy wodę w dużym garnku, solimy.
Wkładamy pierożki na gotującą się wodę i gotujemy kilka minut.

Podajemy z masłem, kwaśną śmietaną i świeżym tymiankiem, lekko skrapiamy wodą z octem.

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej uniwersalnej + do podsypywania

200 ml ciepłej wody 
1 płaska łyżeczka soli

Składniki na farsz:
500 g mięsa z łopatki wieprzowej (lub pół na pół z mięsem wołowym)

1 jajko
1 cebula

1–2 ząbki czosnku
1 łyżeczka musztardy

świeży tymianek lub inne ulubione zioła + do podania
sól, pieprz

Do podania:
masło, kwaśna śmietana, woda z octem

Liczba porcji: 4–6 

Czas przygotowania: 45–60 minut  

 PIELMIENI Z MIĘSEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA DUDEK  

WWW.FOODLAJF.PL, IG: @FOODLAJF.PL
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Przygotowanie:
Kapustę płuczemy dwa razy, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Odcedzamy.

Na dużej patelni szklimy pokrojoną w drobną kostkę cebulę, dodajemy kapustę i smażymy,
co jakiś czas mieszając. Solimy i mocno doprawiamy pieprzem. 

Mleko rozkłócamy z żółtkami, dodajemy oliwę, solimy.
Powoli wsypujemy mąkę, wyrabiamy ciasto, przykrywamy i odkładamy na 10–15 minut.

Ciasto wałkujemy, wycinamy kółka i nakładamy nadzienie.
Sklejamy brzegi i gotujemy w osolonym wrzątku.

Do farszu można też dodać podsmażone  pieczarki.

Składniki na nadzienie:
1 kg kapusty kiszonej

3 duże cebule
olej słonecznikowy

sól, pieprz 

Składniki na ciasto:
½ l ciepłego mleka

2 żółtka
3 łyżki oleju

sól
mąki, tyle ile potrzeba by ciasto było gotowe do lepienia (ok. 700 g)

Liczba porcji: 4–5

Czas przygotowania: 1 godzina  

 PIEROGI Z KAPUSTĄ 
PRZEPIS: LARYSA BODNAR, PRZYGOTOWANIE I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA  

WWW.CAFEBABILON.PL
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Przygotowanie lawaszów:
Składniki wyrabiamy 6–7 minut za pomocą robota kuchennego z hakiem. Dzielimy na 4 części, 

wkładamy do worka foliowego i odstawiamy na 2 godziny. Po tym czasie, każdą część wałkujemy 
na grubość 1-2 mm. Pieczemy 3–4 minuty na kamieniu do pizzy, ruszcie grilla lub w rozgrzanym 

na maksymalną temperaturę piekarniku. Jeżeli nie chcemy bąbli, ciasto przed pieczeniem 
równomiernie nakłuwamy widelcem. 

Przygotowanie szaszłyków:
Mięso kroimy w kostkę lub w długie paski o grubości do 1 cm. Wkładamy do miski, dodajemy 

adżykę, sól i cebulę, dokładnie mieszamy. Wlewamy oliwę, ponownie mieszamy całość 
i wstawiamy na noc lub przynajmniej na kilka godzin do lodówki. 

Mięso nabijamy na stalowe lub drewniane szpadki i pieczemy na rozgrzanym ruszcie grilla, 
najlepiej grilla na węgiel drzewny. Im mniejsze kawałki mięsa, tym akcja grillowania będzie 

szybsza. Mięso po grillowaniu ma być jeszcze różowe w środku.

Przygotowanie dodatków:
Tuż przed grillowaniem przygotowujemy warzywa. Kroimy w zależności od nastroju 

i doprawiamy solą. Podajemy ze sporą porcją jogurtu oraz oliwą zawinięte w soczysty rulon.

Trik na suche lawasze. Jeżeli odgrzewam lawasze, zawsze przed podaniem zamaczam je 
w wodzie. Dzięki temu odzyskują podczas podgrzewania swoją pierwotną elastyczność.

Grill to czas spędzony z najbliższymi.

Składniki na lawasz:
140 g mąki pszennej (typ 400–650)

100 g mąki pszennej razowej (typ 1850)
6 g drobnego cukru

3 g soli
40 g miękkiego masła

1 g drożdży instant
115 g wody

Składniki na szaszłyki:
1 kg szynki wieprzowej

100 g ukraińskiego sosu adżyka
20 ml oliwy

1 biała cebula pokrojona w piórka
1 łyżeczka soli

Składniki na dodatki:
1 duży pomidor

1 czerwona cebula
1 pęczek rzodkiewek

1 pęczek natki pietruszki
1–2 łyżeczki sumaku, można zastąpić sokiem 

z cytryny lub winnym octem
1 świeży ogórek

3 łyżki oliwy
sól do smaku 

jogurt lub kwaśna śmietana do podania

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut + czas marynowania mięsa i wyrastania ciasta  

 SZASZŁYKI W SOSIE ADŻYKA W LAWASZU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: PIOTR ANDRUSZKO   

WWW.JAKGRILLOWAC.COM, IG: @TRENER_GRILLA
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Przygotowanie:
Mięso wkładamy do garnka. Marchewkę, cebulę obieramy i razem z liściem laurowym dodajemy 
do mięsa, zalewamy wszystko wodą, dodajemy 1 łyżeczkę soli. Gotujemy aż mięso będzie miękkie.

 Wyjmujemy z wywaru mięso i marchewkę, mielimy na farsz. Doprawiamy solą i pieprzem.

W osobnym naczyniu gotujemy obrane ziemniaki, które po odlaniu wody tłuczemy 
ub przeciskamy przez praskę. Studzimy.

Do chłodnych ziemniaków dodajemy masło, sól, pieprz, jajka i wszystko dokładnie
mieszamy na jednolitą masę. Dosypujemy mąkę i ponownie mieszamy.

Blat lub stolnicę wysypujemy mąką. Ręce również obtaczamy w mące,
dzięki czemu będzie łatwo formować zrazy z masy ziemniaczanej.

Ziemniaczane ciasto dzielimy na mniejsze kawałki i formujemy z nich kulki,
które wałkujemy albo rozpłaszczamy ręką na placki.

Na środek placuszków nakładamy farsz i szczelnie zamykamy, formując podłużne kotleciki.

Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy placki z każdej strony na rumiano. 

Podajemy ciepłe z kwaśną śmietaną.

Składniki:
1 kg ziemniaków

1 marchewka
500 g mięsa (np. 150 g drobiu, 150 g wątróbki drobiowej i 200 g wołowiny)

1 cebula
1 liść laurowy

2 jajka
4–5 łyżek mąki pszennej

sól, pieprz
2 łyżki masła

olej do smażenia
kwaśna śmietana do podania

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 1,5 godziny  

 ZRAZY UKRAIŃSKIE - KARTOPLANYKY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: BERNADETA JARNOT-MANECKA   

WWW.MOJKULINARNYPAMIETNIK.PL, IG : @MOJKULINARNYPAMIETNIK.PL
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Przygotowanie:
Ziemniaki i marchewki obieramy i kroimy w drobną kostkę. Czosnek obieramy i siekamy.

Cebulę obieramy i razem z papryką i fasolką kroimy na mniejsze kawałki.
Bakłażana kroimy w plastry, a następnie w kawałki.

W dużym nieprzywierającym garnku rozgrzewamy oliwę i wkładamy warzywa. 
Smażymy przez 5 minut i dodajemy masło. Smażymy jeszcze 10 minut, często mieszając. 

Gdy warzywa lekko zmiękną dodajemy passatę, czerwoną słodką paprykę oraz trochę soli. 

Dusimy pod przykryciem 15–20 minut, aż warzywa zmiękną ale nadal pozostaną w kawałkach. 
Uważamy, aby warzywa się rozgotowały. Na koniec doprawiamy solą i pieprzem.

Posypujemy natką lub koperkiem.

Ragu świetnie smakuje zapieczone z serem.

Jeśli chcecie to zrobić, wystarczy włożyć porcję do kokilek, posypać tartym serem
i zapiec w piekarniku przez 10 minut w 200ºC z włączoną górną grzałką.

Składniki:
4 ziemniaki

2 cebule
2 czerwone papryki
2 duże marchewki

1 bakłażan
3 ząbki czosnku

1 szklanka fasolki szparagowej zielonej (może być mrożona)
400 ml passaty pomidorowej

3 łyżeczki czerwonej papryki słodkiej
5 łyżek oliwy
3 łyżki masła

sól, pieprz
natka pietruszki/koper
opcjonalnie: tarty ser

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 45 minut  

 UKRAIŃSKIE WARZYWNE RAGU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MARLENA CICHOCKA  

WWW.MARLENAGOTUJE.PL, IG: @MARLENAGOTUJE
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Przygotowanie:
W jednej misce łączymy mąkę i sól, w drugim naczyniu olej i ciepłą wodę. Mieszankę stopniowo 

dodajemy do suchych składników, nieustannie mieszając. Jednolite ciasto wyrabiamy przez 
5–10 minut, aż stanie się jędrne, gładkie i sprężyste. Tak przygotowaną bazę na pierogi 

odstawiamy na 15 minut, aby ciasto odpoczęło. 

Po tym czasie dzielimy ciasto na kilka części, podsypujemy mąką i rozwałkowujemy na grubość 
3–5 mm. Wycinamy kółka o dowolnej wielkości (polecam 5–8 mm).

Wiśnie mieszamy ze skrobią ziemniaczaną, cukrem i dowolnymi dodatkami (dodałam odrobinę 
kardamonu do smaku). Na środek każdego kółka nakładamy łyżkę nadzienia, dokładnie zlepiamy 

przeciwne krawędzie ciasta tak, aby pierogi nie rozkleiły się w czasie gotowania. 

W garnku zagotowujemy osoloną wodę i dodajemy łyżkę oleju. Wkładamy pierogi do wody, 
a gdy wypłyną na powierzchnię, gotujemy jeszcze przez 2–3 minuty. 

Od razu odcedzamy z nadmiaru wody i wykładamy je na talerz.

Kiedy pierogi się gotują, ubijamy kwaśną śmietanę, aby zyskała na puszystości, a na koniec 
dodajemy do niej wanilię. Gotowe pierogi podajemy z roztopionym masłem i przygotowaną 

wcześniej śmietaną. Posypujemy cukrem lub polewamy miodem do smaku. 

Składniki na ciasto:
50 ml neutralnego oleju tłoczonego na zimno 

(np. rzepakowego) + 1 łyżka do gotowania 
pierogów

1 łyżeczka soli + szczypta do gotowania 
pierogów

200 ml ciepłej wody
370 g mąki pszennej + do podsypania ciasta 

podczas wałkowania

Składniki na nadzienie:
400 g wiśni bez pestek (mogą być mrożone)

1 łyżka skrobi ziemniaczanej
2 łyżki cukru 

Opcjonalnie:
½ łyżeczki kardamonu

lub 1 łyżeczka otartej skórki z cytryny

Do podania:
50 g masła 

200 g kwaśnej śmietany 
(najlepiej 22%, ale może też być 18%)

ziarenka z połowy jednej laski wanilii

Opcjonalnie:
drobny cukier do posypania/miód

Liczba porcji: 5–6

Czas przygotowania: 1,5 godziny  

 WARENIKI Z WIŚNIAMI I KWAŚNĄ ŚMIETANĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ALEKSANDRA JAGŁOWSKA  

WWW.JAGLOWSKA.COM, IG: @JAGLOWSKA
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Przygotowanie farszu:
Cebulę kroimy w kostkę i dusimy ją na patelni z dodatkiem masła i oleju.

Ziemniaki tłuczemy lub przeciskamy przez praskę. Cebulkę dodajemy do ziemniaków. 
Przyprawiamy solą i pieprzem. 

Farsz powinien być dobrze doprawiony, aby był wyrazisty w smaku. 

Przygotowanie ciasta:
Do misy robota lub miksera wsypujemy mąkę i sól, dodajemy olej i gorącą 

– świeżo przegotowaną wodę. Wyrabiamy ciasto przez kilka minut. 

Jeżeli nie macie robota i będziecie wyrabiać ciasto ręcznie to uważajcie, aby się nie poparzyć. 

Wyrobione ciasto szczelnie zawijamy w ściereczkę lub przykrywamy miską,
aby nie wysychało i odpoczęło –zostawiamy na 15–30 minut. 

Ciasto rozwałkowujemy, wycinamy kółka, ja robię to za pomocą szklanki.

Nakładamy farsz i zlepiamy. Pamiętajcie, aby reszta ciasta cały czas była przykryta ściereczką.

Do garnka wlewamy wodę i zagotowujemy. Ja do wody dodaję łyżeczkę soli i łyżkę oleju. 

Wkładamy pierogi i gotujemy od wypłynięcia ok. 5 minut. Podajemy z podsmażoną cebulą.

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej (typ 500) 

250 ml gorącej, przegotowanej wody 
1 szczypta soli 

3 łyżki oleju

Składniki na farsz:
800 g ugotowanych ziemniaków 

sól himalajska 

świeżo zmielony pieprz 
2 duże cebule 
1 łyżka masła 
1 łyżka oleju

Dodatkowo: 
2 cebule 

masło lub olej 

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 5–6  

 WARENYKY Z ZIEMNIAKAMI I CEBULKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MARZENA SZKODZIŃSKA   

WWW.KULINARNAMANIUSIA.PL, IG: @KULINARNA_MANIUSIA
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Przygotowanie:
Ziemniaki i cebulę obieramy. Ziemniaki kroimy w kostkę i miksujemy w pojemniku do siekania 

(nie używamy ręcznego blendera),
pulsacyjnie – kilka sekund, żeby ziemniaki zostały pocięte w niewielkie kawałki.

Ziemniaki przekładamy do miski, solimy i mieszamy. Cebulę rozdrabniamy podobnie jak 
ziemniaki. Odsączamy płyn z ziemniaków, dodajemy cebulę, sól, świeżo mielony pieprz i mąkę. 

Mieszamy szybko, masa ma być lekko klejąca i wciąż luźna.

Pieczarki płuczemy, osuszamy i kroimy w cienkie plastry. Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki oliwy, 
rozkładamy równomiernie pieczarki. Smażymy, ale nie mieszamy przez kilka pierwszych minut. 
Czosnek obieramy, kroimy w plastry. Pieczarki mieszamy, dodajemy czosnek, doprawiamy solą 

i pieprzem. Wlewamy na patelnię śmietankę i doprowadzamy całość do wrzenia.
Redukujemy sos kilka minut, aż zgęstnieje. 

Na drugiej patelni rozgrzewamy olej i zaczynamy smażyć placki.
Formujemy je metalową łyżką. Smażymy 4–5 minut z obu stron.

Po usmażeniu odsączamy z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. 

Placki podajemy z sosem pieczarkowym.

Składniki:
800 g ziemniaków

1 duża cebula
sól, pieprz czarny (najlepiej świeżo mielony)

4–5 łyżek mąki pszennej
olej do smażenia

Składniki na sos:
500 g pieczarek

200 śmietanki 30%
2 ząbki czosnku

sól, pieprz
2 łyżki oliwy

Liczba porcji: ok. 20 placków

Czas przygotowania: 30 minut  

 DERUNY, PLACKI ZIEMNIACZANE
Z SOSEM PIECZARKOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: OLGA PAWLIKOWSKA  

IG @OLGA.PAWLIKOWSKA

KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022
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Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, gotujemy w osolonym wrzątku do miękkości.

Na patelnię wkładamy pokrojony boczek i smażymy na średnim ogniu aż wytopi się tłuszcz. 

Dodajemy pokrojone w piórka lub plasterki dymki i smażymy na małym ogniu 10–15 minut. 

Dodajemy odcedzone ziemniaki, mieszamy. Przekładamy do miski i posypujemy szczypiorem. 

Składniki:
1 kg młodych ziemniaków

200 g tłustego boczku wędzonego
150 g dymki ze szczypiorkiem 

sól morska

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut  

 MŁODE ZIEMNIAKI ZE SKWARKAMI I CEBULKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

WWW.PRZEZOGRODEK.PL, IG: @PRZEZOGRODEK  
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Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy, dodajemy ciepłą wodę i sól. Ciasto zagniatamy tak długo, aż przestanie się 

kleić do dłoni. W razie potrzeby podsypujemy mąką. 

Na rozgrzanym maśle smażymy cebulę pokrojoną w drobną kostkę.

Mięso wołowe i wieprzowe łączymy z usmażoną cebulą i natką pietruszki.
Doprawiamy solą i pieprzem. 

Ciasto dzielimy na 3 części, każdą rozwałkowujemy na 2-mm placki.
Wycinamy kółka małą szklanką i nakładamy po łyżeczce farszu.

Sklejamy jak pierogi, a następnie końcówki jak uszka.

Wkładamy na wrzątek, gotujemy przez 3 minuty od wypłynięcia. 

Pielmieni podajemy ze śmietaną i świeżym koperkiem. 
 
 

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej
250 ml ciepłej wody

½ łyżeczki soli

Składniki na farsz:
300 g mielonej wołowiny

300 g mielonej wieprzowiny
1 cebula 

2 łyżki masła
1 ząbek czosnku

3 łyżki posiekanej natki pietruszki
sól i pieprzem

Dodatkowo:
śmietana
koperek

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 1 godzina   

 PIELMIENI 
PRZEPIS: JAKUB WENCEK, ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

WWW.OBRAZYLASU.PL/JAKUB/, IG: @TANCZACACHMURA
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Przygotowanie:
Ser mielimy. Ziemniaki ścieramy na dużych oczkach.

Cebulę kroimy w kostkę i szklimy na rozgrzanym tłuszczu.
Ser, ziemniaki i cebulę mieszamy, dodajemy jajka, przyprawiamy solą i pieprzem.

Mleko rozkłócamy z żółtkami, dodajemy oliwę, solimy.
Powoli wsypujemy mąkę, wyrabiamy ciasto, przykrywamy i odkładamy na 10–15 minut.

Ciasto wałkujemy, wycinamy kółka i nakładamy nadzienie.
Sklejamy brzegi i gotujemy w osolonym wrzątku.

Podajemy ze śmietaną i świeżym koprem.

Składniki na farsz:
twaróg 1 kilogram (ale taki dobry)

Ze 2 duze ziemniaki ugotowane w mundurkach,
obrane i starte na tarce (oczka jak na marchew) 

2 jaja, 
Koperek swieży lub mrożony
Dobrze posolić i ciut pieprzu

Składniki na ciasto:
½ l ciepłego mleka

2 żółtka
3 łyżki oleju

sól
mąki, tyle ile potrzeba by ciasto było gotowe do lepienia (ok. 700 g)

Dodatkowo:
śmietana
koperek

karmelizowana cebula

Liczba porcji: 6–8

Czas przygotowania: 1 godzina   

 PIEROGI Z SEREM 
PRZEPIS: LARYSA BODNAR, PRZYGOTOWANIE: JOANNA KOMOROWSKA, 

ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

WWW.APETYT-NA-KUCHNIE.PL,  IG: @APETYT_NA_KUCHNIE
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Przygotowanie:
Twaróg ucieramy z jajkami na gładką masę. 

Dodajemy stopniowo mąkę, aż masa będzie jednolita i da się zagnieść w kulę 
(w zależności od sera i wielkości jajek może być potrzebna różna ilość mąki). 

Ciasto dzielimy na 2 porcje. Każdą część rolujemy w wałek na posypanym mąką blacie.

Kroimy na ukośne kawałki.
Pierogi wrzucamy do gotującej się, lekko osolonej wody i zmniejszamy ogień – woda ma się 
delikatnie gotować. Czekamy, aż pierogi wypłyną i po kilkunastu sekundach odcedzamy. 

Podajemy np. polane smażoną na maśle bułką tartą lub ze śmietaną.

Składniki:
400 g twarogu

3 jajka
ok. 225 g mąki pszennej + do podsypywania

sól

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut   

 PIEROGI LENIWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŻANETA HAJNOWSKA 

WWW.ZANETAHAJNOWSKA.COM,  IG: @ZANETA.HAJNOWSKA
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 DESERY I CIASTA 

ZDJĘCIE: ANNA WITKIEWICZ
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Przygotowanie:
Słonecznik podprażamy na suchej patelni do uzyskania złocistego koloru, ok. 10 minut. 

Przesypujemy do miski i studzimy (nie zostawiamy na gorącej patelni bo może się przypalić). 

Po przestudzeniu ziarna umieszczamy partiami w rozdrabniaczu lub młynku do kawy
i mielimy na „piasek”. Zajmie to niecałą minutę. 

Zmielony słonecznik wkładamy do miski. Dodajemy miód, ekstrakt waniliowy oraz posiekane 
pistacje. Całość mieszamy łyżką. Masa powinna być lekko wilgotna, ale nadal sypka. 

Keksówkę o długości 30 cm wykładamy papierem do pieczenia
(może być też pojemnik lub inne naczynie).

Przekładamy masę, bardzo dokładnie dociskamy do formy i wkładamy
do lodówki na 3-4 godziny lub całą noc. Kroimy w plasterki lub kostkę.

Składniki:
400 g łuskanego słonecznika

7 łyżek płynnego miodu
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

3 garście pistacji
1 łyżka drobnego cukru

ulubione owoce do podania

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 20 minut + 3 godziny chłodzenia  

 UKRAIŃSKA CHAŁWA
SŁONECZNIKOWA Z PISTACJAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: MARTA KUBIAK  

WWW.HUNGRYFORFIT.PL, IG: @HUNGRY_FOR_FIT_
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Przygotowanie:
Miód razem z cukrem umieszczamy w rondelku.

Dodajemy mleko, rum i masło, mieszamy do roztopienia. 

Do miski przesiewamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia, wlewamy masę z rondelka 
i mieszamy. Dodajemy jajka i wyrabiamy gładkie ciasto.

Wykładamy na podsypaną mąką stolnicę i dzielimy na 6 części.
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C (góra i dół). Formę o średnicy 24 cm wykładamy 

rozwałkowanym plackiem z jednej części, pieczemy przez 6 minut.

W ten sam sposób pieczemy pozostałe placki. 

Podgrzewamy miód razem z rumem do momentu rozpuszczenia
i nasączamy wszystkie placki pędzelkiem. 

Masło ubijamy na jasny puch i powoli dodajemy łyżka po łyżce masę kajmakową.
Na koniec dodajemy rozdrobnione orzechy. 

Placki przekładamy masą, jeden po drugim. Ciasto obkładamy rozdrobnionymi orzechami 
i zawijamy folią aluminiową. Wstawiamy do chłodnego miejsca.

Miodownik najlepiej smakuje po kilku dniach. 

Składniki na ciasto:
100 g miodu
50 g cukru

50 ml mleka
40 ml rumu
130 g masła

2 łyżeczki proszku do pieczenia
500 g mąki tortowej

2 jajka

Składniki na nasączenia:
50 g miodu
50 ml rumu

Składniki na masę kajmakową:
530 g masy kajmakowej w puszce|

250 g miękkiego masła
130 g orzechów włoskich

Liczba porcji: 20 porcji 

Czas przygotowania: 2 godziny + czas oczekiwania  

 MIODOWNIK 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA  

WWW.RAJPODNIEBIENIA.PL, IG: @RAJPODNIEBIENIAPL
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Przygotowanie nadzienia:
Nadzienie najlepiej przygotować dzień wcześniej. Wiśnie osuszamy i mieszamy z mąką 

ziemniaczaną. Mak mieszamy z migdałami, wiśniami i cukrem. 
odajemy masło roztopione z miodem. Nadzienie wstawiamy do lodówki.

Przygotowanie zaczynu:
Mleko mieszamy z drożdżami i cukrem. Odstawiamy na kilka minut, aby drożdże ruszyły. 

Przygotowanie ciasta:
W misie miksera umieszczamy mąkę, sól, jajko, cukier puder, mleko oraz zaczyn. 

Wyrabiamy za pomocą haka do ciasta drożdżowego. Po kilku minutach dodajemy partiami masło. 
Wyrabiam jeszcze trochę, ciasto powinno być gładkie i elastyczne. 

Odstawiamy w ciepłe miejsce na ok. 1 godzinę.
Ciasto dzielimy na 12 równych części. Z każdej formujemy kulę, którą następnie spłaszczamy 

w dłoniach. Na środek nakładamy łyżeczkę nadzienia i formujemy bułki. Bułki układamy 
w formie wyłożonej papierem do pieczenia. Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy 

w ciepłe miejsce na ok. 1,5 godziny do wyrośnięcia. W międzyczasie przygotowujemy kruszonkę, 
rozcierając wszystkie składniki palcami do uzyskania konsystencji grubego piasku. 

Kruszonkę wstawiamy do lodówki.

Bułki smarujemy jajkiem rozkłóconym z mlekiem, posypujemy kruszonką.
Pieczemy 30–35 minut w 180°C, aż bułki się zarumienią. Studzimy.

Składniki na zaczyn:
100 ml letniego mleka
7 g suszonych drożdży

1 szczypta cukru

Składniki na ciasto:
150 ml letniego mleka
500 g mąki pszennej

80 g cukru pudru
1 jajko

1 szczypta soli
120 g miękkiego masła

Składniki na nadzienie:
200 g ugotowanego i zmielonego maku

60 mielonych migdałów
200 g rozmrożonych i osuszonych wiśni

60 g miodu
1 łyżka brązowego cukru

30 g masła
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

Składniki na kruszonkę:
70 g zimnego masła
120 g maki pszennej

60 g brązowego cukru

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania: 40 minut + czas wyrastania + czas 30 minut pieczenia  

 BULOCHKI Z MAKIEM I WIŚNIAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ANNA WITKIEWICZ  

WWW.EVERYDAYFLAVOURS.BLOGSPOT.COM, IG: @EVERYDAYFLAVOURS

Oraz:
1 jajko, 3 łyżki mleka
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Przygotowanie:
Do miski wsypujemy 2 łyżki mąki, 2 łyżki cukru oraz pokruszone drożdze. 

Całość zalewamy 100 ml ciepłego mleka. 
Mieszamy, aż masa będzie jednolita. Następnie odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 

Do osobnej miski wkładamy żółtka. 
Ucieramy je z pozostałym cukrem oraz cukrem waniliowym na puszysta masę.

Zaczyn drożdżowy przelewamy do dużej miski z mąką. Następnie wlewamy ubite żółtka 
oraz pozostałe ciepłe mleko. Całość solimy i dokładnie wyrabiamy. Z ciasta formujemy kulę, 

przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe miesce, aż podwoi swoja objetość (ok. 1 h). 

Do wyrośniętego ciasta dodajemy roztopione masło, olej słonecznikowy oraz skórkę startą 
z cytryny. Ponownie zagniatamy i odstawiamy do wyrośnięcia.

Do ciasta dodajemy rodzynki i dokładnie mieszamy. Formy (ok. 18 cm) natłuszczamy odrobiną 
masła. Ciasto przekładamy do połowy formy i ponownie zostawiamy do wyrośnięcia. 

Pieczemy ok. 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Migdały rumienimy na suchej patelni. Cukier puder mieszamy z wodą, aż powstanie gęsty lukier. 

Polewamy nim paski. Następnie posypujemy płatkami migdałów.

Składniki:
500 ml mleka

70-80 g świeżych drożdży
1 kg mąki pszennej
100 g cukru pudru

½ opakowania cukru waniliowego
6 łyżek oleju słonecznikowego

8 żółtek
skórka z 1 cytryny

90 g masła
90 g rodzynek
1 szczypta soli

Składniki na lukier:
2 szklanki cukru pudru

2–3 łyżki wody

Oraz:
masło do posmarowania form

60 g płatków migdałowych

Liczba porcji: 2 paski

Czas przygotowania: 3 godziny 30 minut  

 PASKA UKRAIŃSKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA WALA-SUŁEK  

WWW.PYSZNEKADRY.BLOGSPOT.COM , IG: @PYSZNE KADRY
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Przygotowanie:
Oddzielamy białka od żółtek. Ser, żółtka, cukier i masło miksujemy na wolnych obrotach. 

Dodajemy kaszę i proszek do pieczenia, miksujemy. 

Białka ubijamy ze szczyptą soli.
Wkładamy do masy serowej, dodajemy skórkę z cytryny i rodzynki.

Delikatnie mieszamy i przekładamy do tortownicy o średnicy 26 cm (lub 2 mniejszych)
wyłożonej papierem do pieczenia.

Pieczemy 60–80 minut w 160ºC, z włączonym termoobiegiem.

Sernik jest gotowy, gdy pojawi się na nim złota skorupka, a środek przestaje być płynny.

Sernik dekorujemy ulubionymi owocami lub polewamy polewą czekoladową.

Składniki:
1 kg sera z wiaderka (Mój ulubiony lub Piątnica)

6 jajek
200 g cukru
200 g masła 

2 łyżki maszy manny lub mąki ziemniaczanej
200 g rodzynek

skórka otarta z 1 cytryny
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 30 minut + 1 godzina pieczenia  

 SERNIK LWOWSKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: OLA HERSARD I GOSIA POŁOMSKA KRASOŃ    

IG: @MUMS_INTHEKITCHEN
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Przygotowanie:
Wszystkie składniki na masę serową miksujemy.

Przekładamy do tortownicy o średnicy 24–25 cm, wyłożonej papierem do pieczenia (spód i boki). 
Sernik pieczemy w 160ºC przez ok. 60 minut. 

Wiśnie wkładamy do garnka i podgrzewamy do momentu, aż się rozmrożą.
Dodajemy cukier i sok z cytryny, zagotowujemy. 

Odlewamy do miseczki ok. 6 łyżek puszczonego przez wiśnie soku i dodajemy do niego mąkę 
ziemniaczaną. Mieszamy i ponownie wlewamy do garnka.

Mieszamy do momentu, aż frużelina zgęstnieje. Odstawiamy do wystudzenia. 

Sernik podajemy na ciepło, zaraz po upieczeniu (jego konsystencja przypomina nieco babkę). 

Każdy kawałek polewamy frużeliną. 

Składniki na masę serową:
1 kg twarogu sernikowego
100 g roztopionego masła

180 g semoliny
50 g mąki kukurydzianej

220 g cukru
5 jajek

1,5 łyżeczki ekstraktu z wanilii
1 szczypta soli 

Składniki na frużelinę:
450 g mrożonych wiśni

3 łyżki cukru
2 łyżki soku z cytryny

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 1 godzina  

 SERNIK UKRAIŃSKI Z FRUŻELINĄ WIŚNIOWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: PAULINA RECZKOWSKA  

WWW.CZEKOLADA-UTKANE.PL, IG: @CZEKOLADAUTKANE
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Przygotowanie:
Masło ucieramy z cukrem, dodając w trakcie miksowania po jednym jajku.

Przesiewamy mąkę i mieszamy z proszkiem do pieczenia.
Wsypujemy do masła i wyrabiamy ciasto. 

Ciasto dzielimy na 2 części, owijamy je folią i wstawiamy do lodówki na ok. 40 minut.

Twaróg blendujemy z jajkiem, śmietaną i cukrem.
Dodajemy mąkę, kaszę mannę i ewentualnie rodzynki.

Ciasto wyciągamy i każdą z części dzielimy na 8 równych porcji.

Z każdej formujemy kulę i rozwałkowujemy na owalny kształt.

Nakładamy łyżkę nadzienia na jedną stronę ciasta i przykrywamy drugą i lekko przyciskamy 
aby stworzyć półkole (ale nie dociskamy do siebie boków). 

Ciastka przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i smarujemy żółtkiem.

Pieczemy 25 minut w 180°C. Po ostudzeniu posypujemy cukrem pudrem.

Składniki na ciasto:
350 g mąki pszennej

150 g masła
70 g cukru pudru

2 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Składniki na nadzienie:
350 g twarogu

30 g mąki pszennej

30 g kaszy manny
2 łyżki cukru waniliowego

1 łyżka śmietany
1 jajko

rodzynki (opcjonalnie)

Oraz:
1 żółtko do posmarowania ciasta

cukier puder do posypania

Liczba porcji: 16 sztuk

Czas przygotowania: 1,5 godziny  

 SOCZNIKI, KRUCHE CIASTKA Z TWAROGIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MAGDALENA ROSA   

WWW.WAFFLEPLANTATION.PL, IG @WAFFLE.PLANTATION
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Przygotowanie:
Do dużej miski dodajemy twaróg, jajko, mąkę, cukier, wanilię i kakao. 

Składniki zagniatamy do połączenia a następnie dzielimy masę na 10 równych części. 

Formujemy z masy kulki które wykładamy na talerz z mąką.
Obtaczamy z każdej strony i spłaszczamy. 

Rozgrzewamy olej na średnim ogniu.
Z placuszków zdejmujemy nadmiar mąki i smażymy 2 minuty z każdej strony do zarumienienia.

 
W międzyczasie podgrzewamy mrożone maliny na patelni

do momentu uzyskania konsystencji sosu. 

Syrniczki podajemy ze świeżymi malinami, sosem malinowym i cukrem pudrem. 

Składniki:
500 g twarogu półtłustego 

3 czubate łyżki mąki pszennej + 2 łyżki mąki do obtaczania 
3 czubate łyżki cukru 
1 czubata łyżka kakao 

1 jajko 
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego 

150 ml oleju rzepakowego 
200 g mrożonych malin

100 g świeżych malin 
cukier puder 

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 10 minut  

 SYRNICZKI CZEKOLADOWE Z MALINAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ALEKSANDER KRUPIŃSKI  

IG: @WARZYWY 
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Przygotowanie:
Wszystkie składniki mieszamy ze sobą. Można do tego użyć robota kuchennego 

lub miksera i mieszadeł w kształcie haków.

 Ciasto będzie kleiste, jednak nie należy dodawać zbyt wiele mąki,
ponieważ placki będą twardsze. 

Ciasto przekładamy na oprószony mąką blat i dzielimy na 10 części. 

Z każdej formujemy placka, obtaczamy w mące
i smażymy na oleju na średniej mocy palnika po kilka minut z każdej strony.

Odsączamy z nadmiaru tłuszczu na ręcznikach papierowych. 

Placki podajemy posypane cukrem pudrem
lub z sosem waniliowym i z dodatkiem świeżych owoców. 

Składniki:
500 twarogu półtłustego lub tłustego

1 jajko
3–5 łyżek mąki pszennej + do obtoczenia i oprószenia blatu

3–4 łyżki cukru
1 łyżka cukru waniliowego

 
Oraz:

mąka pszenna do obtoczenia i oprószenia blatu
cukier puder lub sos waniliowy

świeże owoce

Liczba porcji: 10 sztuk

Czas przygotowania: 20–25 minut  

 SYRNIKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ  

WWW.GOTUJZKASIA.PL, IG: @GOTUJZKASIA
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Przygotowanie:
Do miski wkładamy mąkę, cukier, sól, cynamon, gałkę oraz skórkę z pomarańczy. 
Dodajemy posiekane w kostkę, zimne masło. Składniki ucieramy, aż się połączą. 

Pod koniec dodajemy wodę.

 Ciasto dzielimy na 2 części. Jedną część ciasta wstawiamy do lodówki. 
Drugą częścią wykładamy spód klasycznej, okrągłej tortownicy i nakłuwamy widelcem.

Wstawiamy do lodówki, na 30 minut.

Piekarnik rozgrzewamy do 190°C (góra-dół).
Wstawiamy tortownicę i pieczemy przez 15 minut. Studzimy. 

Jabłka myjemy, usuwamy gniazda nasienne. Owoce kroimy w niewielkie cząstki. 

Przekładamy do miski, posypujemy cukrem trzcinowym i mieszamy. 
Wykładamy na podpieczony spód. 

Pozostałą część ciasta kruszymy i posypujemy jabłka.

Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 30–40 minut, aż kruszonka się zarumieni.

Studzimy przed podaniem.

Składniki:
420 g mąki pszennej 

150 g cukru 
½ łyżeczki soli 

1 płaska łyżeczka cynamonu
½ łyżeczki gałki muszkatołowej 
skórka otarta z 1 pomarańczy

280 g masła 
4–5 łyżek lodowatej wody

600 g kwaśnych jabłek
6 łyżek cukru trzcinowego

cukier puder do oprószenia lub lody do podania

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina  

 SZARLATANKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ANNA ROSZCZYK-MASTALERZ, KAMIL ROSZCZYK-MASTALERZ   

WWW.FOTOGRAFIAMASZTALERZ.PL, IG: @MASZ.TALERZ



KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022 KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 2022140 141

Przygotowanie bezy:

Do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy. Pod koniec ubijania stopniowo dodajemy 50 g cukru.

 Kiedy piana z białek będzie sztywna i lśniąca, dodajemy drobno pokrojone daktyle wymieszane 
ze 180 g cukru i skrobią ziemniaczaną. Delikatnie, aczkolwiek dokładnie mieszamy całość.

Pianę dzielimy na 3 części, każdą rozsmarowujemy na papierze do pieczenia na okrąg 
o średnicy 18–20 cm. Pieczemy w temperaturze 140°C przez 70–90 minut.

Odstawiamy do całkowitego wystudzenia.

Przygotowanie kremu:
Cukier, żółtka i mleko wkładamy do rondelka, doprowadzamy do wrzenia 

i gotujemy przez kilka minut na średnim ogniu. Studzimy. 

Miękkie masło ucieramy na jasną, puszystą masę i partiami dodajemy wystudzony syrop. 

Krem dzielimy na trzy części. Do jednej z nich dodajemy kakao.
Wystudzone blaty bezowe przekładamy kremem.

Wierzchnią warstwę powinien stanowić krem kakaowy.

Składniki na bezę:
200 g białek

50 g drobnego cukru
1 szczypta soli

180 g daktyli bez pestek
180 g drobnego cukru

45 g skrobi ziemniaczanej

Składniki na krem:
200 g cukru

2 żółtka
150 ml mleka

250 g miękkiego masła
1 łyżka kakao

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 3 godziny  

 TORT KIJOWSKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: IZABELA ADAMEK  

WWW.ISSABELALL.PL, IG: @GOTUJ_Z_ISABEL
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Przygotowanie:
Mąkę siekamy na stolnicy z zimnym masłem. Dodajemy wodę wymieszaną z octem i zagniatamy 

gładkie i elastyczne ciasto. Podczas wyrabiania podsypujemy dodatkową mąką. 
Ciasto owijamy folią i wkładamy do lodówki na 1 godzinę.

Dwie blaszki wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto dzielimy na 16 kawałków, które 
wkładamy do lodówki. Piekarnik rozgrzewamy do 200°C.

Wyciągamy 1 kawałek ciasta, rozwałkowujemy bardzo cienko i odrysowujemy koło o śr. 22 cm 
(skrawki zachowujemy). Placek przekładamy na blaszkę i nakłuwamy widelcem. 

Pieczemy 5-6 minut. Placek powinien być mocno złocisty. W czasie pieczenia jednego placka, 
rozwałkowujemy kolejny na drugą blaszkę. Tak pieczemy 16 blatów. 

Ze skrawków wałkujemy i pieczemy 17 blat, który posłuży do ozdoby.

200 ml mleka mieszamy z obiema mąkami i żółtkami. Pozostałe mleko zagotowujemy 
z ziarenkami wanilii, cukrem i solą, wlewamy rozrobione w mleku żółtka i mąkę.

Mieszamy intensywnie i na małym ogniu gotujemy gęsty budyń. Studzimy.
Miękkie masło miksujemy.

Dodajemy do niego po 1 łyżce ostudzonego budyniu, cały czas miksując.

Na pierwszym blacie ciasta rozsmarowujemy około 2 łyżki kremu, przykrywamy kolejnym 
blatem i lekko dociskamy, smarujemy go kremem, czynności powtarzamy.

Po przełożeniu 16 blatów tort będzie bardzo wysoki. Okrywamy go folią i odstawiamy
na 4 godziny. Po tym czasie blaty zmiękną od kremu i opadną.

Wierzch i boki tortu smarujemy pozostałym kremem 
i obsypujemy pokruszonym 17 blatem. Wierzch dodatkowo dekorujemy posiekanymi orzechami. 

Wstawiamy do lodówki na 12 godzin.

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej + 1–2 łyżki

200 g schłodzonego masła
200 ml wody
2 łyżki octu 

Składniki na krem:
750 ml mleka
200 g cukru

3 żółtka

40 g mąki pszennej
60 g mąki ziemniaczanej

½ łyżeczki soli
½ laski wanilii

200 g miękkiego masła

Składniki do dekoracji:
po 1 garści prażonych orzechów włoskich

i ziemnych

Liczba porcji: 10–12

Czas przygotowania: 3 godziny + chłodzenie  

 TORT NAPOLEON 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ   

WWW.DELICIOUSPLACE.PL, IG: @DELICIOUSPLACE.PL
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Przygotowanie:
Mąkę i proszek do pieczenia przesiewamy do miski, dodajemy szczyptę soli, cukier oraz cukier 

z prawdziwą wanilią, mieszamy. Następnie dodajemy kefir i jajko.

Mieszamy i zagniatamy kilka chwil, do momentu, aż powstanie jednolite i elastyczne ciasto.

 Formujemy kulę, owijamy ciasto folią spożywczą i wstawiamy na 45 minut do lodówki. 

Schłodzone ciasto dzielimy na dwie części, chwilę wyrabiamy na blacie oprószonym mąką,
a następnie wałkujemy. Wykrawamy prostokąty o wymiarach ok. 4 cm x 7 cm.

Każdy pasek nacinamy wzdłuż pośrodku i przewlekamy przez otwór. 

Smażymy w gorącym oleju na złocisto. Odsączamy na papierowym ręczniku.

Gorące verguny oprószamy cukrem pudrem. Serwujemy do kawy lub herbaty. 

Składniki
400 g mąki pszennej

250 g kefiru
1 jajko rozmiar L

80 g cukru
1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią 

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szczypta soli  

olej rzepakowy do smażenia
cukier puder do posypania

Liczba porcji: ok. 30 sztuk

Czas przygotowania: 1 godzina  

 VERGUNY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA RATAJCZAK   

WWW.TYSIAGOTUJE.PL, IG: @TYSIAGOTUJE.PL 
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Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do miski. Mleko lekko podgrzewamy, łączymy z drożdżami i cukrem. 

Dodajemy 2 łyżki mąki i mieszamy. Rozczyn odstawiamy na 15–20 minut.

Do miski dodajemy pozostałą mąkę, jajko, roztopione masło, sól i wyrośnięty rozczyn.
Ciasto dokładnie wyrabiamy, aż będzie odklejać się od ręki.

Odstawiamy do wyrośnięcia na ok. 1 godzinę.

Ser ucieramy widelcem z żółtkiem, cukrami i skórką z cytryny.

Piekarnik rozgrzewamy do 180°C (góra-dół). 

Wyrośnięte ciasto drożdżowe krótko zagniatamy i dzielimy na 8 równych części. 
Z każdej formujemy kulki i układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

Przykrywamy ściereczką i zostawiamy na ok. 25 minut do napuszenia.
Każdą bułeczkę przyciskamy tworząc na placek i za pomocą dna szklanki o małej średnicy, 

wyciskamy na środku dołek. Dołek ma być głęboki, a ciasto w nim cienkie.
Dołek wypełniamy masą serową, układamy rodzynki. 

Brzegi bułek smarujemy rozkłóconym jajkiem
i wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 15–20 minut.

Składniki na ciasto drożdżowe:
330 g mąki pszennej

150 ml mleka
15 g świeżych drożdży

40 g cukru
50 g roztopionego masła

1 jajko
1 szczypta soli 

Składniki na masę serową:
250 g twarogu półtłustego

1 żółtko

1 łyżka cukru wanilinowego
2 łyżki cukru

skórka otarta z wyszorowanej
i sparzonej ½ cytryny

Dodatkowo:
20 g rodzynek

1 jajko, do posmarowania

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 2 godziny  

 WATRUSZKI, SŁODKIE BUŁECZKI Z SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA MOLECKA  

WWW.PYSZNIECZYPRZEPYSZNIE.PL, IG: @PYSZNIECZYPRZEPYSZNIE
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Karpaty. W górach wszystko smakuje lepiej, ale najbardziej polecam banusz i sery. 

Banusz – potrawa z mąki kukurydzianej i śmietanki lub tłustej śmietany, 

zwykle ze skwarkami, bryndzą albo borowikami. Nie mogę porównać go z żadną inną 

kaszą,bo smakuje wyjątkowo. Szczególnie ten autentyczny, podawany w górach.

Koniecznie warto odwiedzić też jedną z licznych serowarni, najlepiej na jakiejś połoninie. 

Oprócz tradycyjnej bryndzy mają do zaoferowania wiele kraftowych serów, 

są przepyszne. A z takimi widokami smakują jeszcze lepiej!

 

Lwów. Miasto, które pachnie kawą. Polecam także lokalne nalewki, bo tu liczą się nie 

tylko ich smaki. We Lwowie to cała sztuka. W jednym lokalu wszystko wygląda jak 

na lekcji chemii, napoje podają w kolbach i probówkach. W innym czeka nas mnóstwo 

historii, bo każdy napój ma swoją legendę. Gości zaskoczą również: spektakularne 

powitanie magika, efekty wizualne i magiczne zioła.

We Lwowie można spróbować jeszcze wszystkich tradycyjnych dań, takich jak: 

barszcz, pierogi, placki ziemniaczane, swojskie kiełbasy. 

No i kawa musi być, najlepiej z sernikiem lwowskim.

 

 UKRAIŃSKIE SMAKI 
AUTORKA: IRYNA VERBIANA  

IG: @IREBAW
Iryna jest absolwentką polonistyki na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym 

im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

O sobie pisze tak:

Cześć. Jestem lektorką języka polskiego, mieszkam w Iwano-Frankiwsku. 

Uwielbiam podróże, a niedawno zaczęłam odkrywać nowe miejsca w swoim kraju. 

Podczas każdej podróży muszę kupić magnes i spróbować czegoś nowego  

Miałam zamiar napisać o pięknych miejscach, które koniecznie warto zobaczyć 

w Ukrainie. Ale trwa teraz wojna, zdesperowani rosyjscy żołnierze wysadzają całe 

miasta. Nie jestem pewna, czy przetrwają moje ulubione miejsca, natomiast jestem 

przekonana, że przetrwa kultura, której częścią są tradycyjne smaki. 

Miasta mogą wyglądać inaczej, lecz smakować będą tak samo. 

Więc proponuję Wam przewodnik turystyczno-smakowy.
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Kijów. Byłoby zbrodnią odwiedzić Kijów i nie zamówić w restauracji kotleta po kijowsku. 

W Polsce znany jako kotlet de volaille więc raczej nikogo nie zaskoczy, ale sama nazwa 

zobowiązuje do spróbowania właśnie tego dania w Kijowie. Klasycznie składa się 

z piersi drobiowej i masła, a czasem jeszcze można znaleźć go w wersji tradycyjnej, 

z kostką skrzydłową. No i na deser musi być tort kijowski! Mówią, że przepis ten pojawił 

się wskutek pomyłki cukiernika. A teraz nikt nie wraca z Kijowa bez tego tortu, 

jest wizytówką stolicy i najlepszą pamiątką. A ten smak... Chrupiące ciasto, delikatny 

krem „Charlotte” i orzechy. Niebo w gębie!

 

Odessa. Perełka morska... Według mnie najbardziej klimatyczne miasto z bardzo szeroką 

ofertą kulinarną: owoce morza, specjalne gołąbki, faszerowana papryka, kawior 

z bakłażana... można kontynuować tę listę w nieskończoność. Ale dla mnie Odessa 

kojarzy się z forszmakiem. Jeśli w Odessie, to koniecznie ze śledzia i na żytnim chlebie, 

najlepiej z cebulką. Innym specjałem jest szczupak (ewentualnie karp lub inna ryba) 

po żydowsku. Powstało na niego mnóstwo przepisów, każda gospodyni jest przekonana, 

że akurat jej jest idealny. Ale najbardziej liczy się atmosfera! Przytulne dworki, gadatliwe 

kobiety, poczucie humoru, żarty... Jest głośno, wesoło i smacznie!

 

 

Chersoń. To południowe miasto chyba można nazwać stolicą arbuzów, więc najlepiej 

odwiedzać je w sezonie. Można tutaj poznać smaki wszystkich gatunków, jest tego 

naprawdę mnóstwo. Od tych zwykłych do najbardziej zaskakujących, różne kolory, 

rozmiary, kształty i smaki! Ale jest też wiele oryginalnych przepisów, każdy godny 

polecenia. Arbuz smażony lub kiszony, pekmez (syrop), mnóstwo sosów arbuzowych, 

już nawet nie wspomnę o wszystkich napojach.

Na obiad polecam zupę rybną, nazywaną w tym regionie „juszka”.

Wiele rzek i bliskość morza stały się przyczyną popularności tej potrawy.

Oczywiście, to tylko odrobina tego, co warto spróbować. W każdym mieście, nawet 

wiosce, da się znaleźć coś ciekawego. Prawie każda gospodyni ma swój specjalny przepis, 

przekazywany z pokolenia na pokolenie. Chociaż słowiańskie kuchnie są podobne 

i mamy wiele, czasem nawet identycznych potraw, to w każdym kraju i domu, 

smakują inaczej. Dlatego, nawet znane z dzieciństwa potrawy, mogą zaskoczyć! 

Zwłaszcza w połączeniu z lokalnymi legendami. Miłego zwiedzania i smacznego.
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