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K

Karnawałtrwa

Składniki:

Wykonanie:
Mięso nakłuwam i nadziewam je śliwkami lub morelami. Dokładnie 
nacieram przyprawami, oliwą i  obkładam plastrami cebuli. Ukła-
dam w naczyniu do zapiekania i odstawiam na kilkanaście godzin 
w chłodne miejsce. Następnie naczynie przykrywam pokrywką lub 
szczelnie osłaniam folią aluminiową. Wstawiam do piekarnika roz-
grzanego do 200°C i piekę 1,5-2 godzin. Po wyjęciu z piekarnika, 
mięso przekładam na talerz, przykrywam folią aluminiową i czekam 
15 minut aż mięso wchłonie soki do środka. Gdy trochę przestygnie 
kroję na plastry. Można podawać na zimno.

arnawał to czas zabaw, prywatek i spotkań 
z rodziną lub przyjaciółmi. To też świetna 

okazja do przyrządzenia czegoś smacznego. 
Dziś proponuję porcję przepisów, które się 
przydadzą bez względu na to, czy szykujemy 
przyjęcie czy też nie. Wśród nich nie zabrakło 
mojej propozycji na szybkie, tanie i przede 
wszystkim smaczne pączki.

Honorata Dmyterko

PRZEKĄSKA
OWOCOWO-MIĘSNA

ŁOSOSIOWE ROLADKI

SAŁATKA Z RUKOLI

Składniki:
 5 6 plastrów wędzonego łososia
 5 3 łyżki twarożku śmietankowego
 5 3 łyżki tartego chrzanu
 5 rukola lub kiełki
 5 cytryna
 5 kilka ziarenek kolorowego pieprzu

Składniki:
 5 1 opakowanie rukoli
 5 1 ser typu feta
 5 1 słoiczek suszonych 

 pomidorów
 5 50 g słonecznika łuskanego
 5 1-2 łyżki masła

Wykonanie:
Twarożek mieszam dokładnie 
z  chrzanem. Plastry łososia 
smaruję musem chrzanowym 
i  zwijam w  roladki. Układam 
na półmisku wyłożonym rukolą 
lub kiełkami. Dekoruję plaster-
kami cytryny oraz kolorowym 
pieprzem.

Wykonanie:
Rukolę należy przepłukać wodą. Ser 
feta kroję w kostkę, pomidory w pa-
ski, a  słonecznik prażę na maśle. 
Wszystkie składniki mieszam i  po-
lewam odrobiną oliwy od suszonych 
pomidorów.

 5 schab bez kości
 5 suszone śliwki lub morele
 5 sól
 5 pieprz czarny
 5 czosnek
 5 listek laurowy

 5 papryka słodka
 5 lubczyk
 5 majeranek
 5 cebula
 5 olej
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PRZEPISY KULINARNE

PĄCZKI
- KROK PO KROKU

WIĘCEJ PRZEPISÓW 
szukaj na wiescidladomu.pl/hotblog

Domowe pączki nie są zbyt trudne do 
wykonania. Sukces tkwi przede wszystkim 
w cieście.

Składniki:
 5 3 szklanki mąki pszennej
 5 2 łyżki cukru
 5 2 jajka
 5 7 dag świeżych drożdży
 5 1/2 kostki masła lub margaryny
 5 1 szklanka mleka
 5 szczypta soli
 5 1 łyżka spirytusu
 5 ok. 1 kg smalcu
 5 marmolada lub powidła

11
Z drożdży, odrobiny cukru 
i  części mleka przygoto-
wuję rozczyn. Odstawiam 
w ciepłe miejsce do wyro-
śnięcia.

14
Po uformowaniu pączków 
odstawiam je na bok do 
wyrośnięcia. Przykrywam 
ręcznikiem.

12
Jajka ucieram z cukrem. 
Dodaję mąkę, resztę mleka, 
odrobinę soli, spirytus oraz 
wyrośnięty rozczyn i stopio-
ną margarynę. Wyrobione 
ciasto odstawiam do wy-
rośnięcia.

15
W szerokim rondelku roz-
grzewam olej (lub smalec) 
i wkładam po kilka pącz-
ków. Jak już pączki zaru-
mienią się z  jednej stro-
ny - odwracam je i smażę 
z drugiej strony.

13
Wyrośnięte ciasto przekła-
dam na stolnicę, rozwałko-
wuję i wycinam krążki (naj-
lepiej szklanką). Na jeden 
krążek nakładam nadzie-
nie i przykrywam drugim 
krążkiem.

16
Usmażone pączki wykła-
dam na papierowym ręcz-
niku, aby wchłonął nadmiar 
tłuszczu. Następnie prze-
kładam na talerz i dekoruję.


