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Na co dzień zwykle dużo nie rozmyślamy o czymś tak
przyziemnym i pospolitym jak odżywianie.

Potrafimy docenić przyjemność wynikającą ze
zjedzenia czegoś wyjątkowo smacznego lub
czasem odczuwamy dokuczliwe burczenie w
brzuchu, które przypomina nam o tym, że dobrze
byłoby „wrzucić coś na ruszt”.
Jedzenie jednak, a w szczególności jego
zdobycie i przygotowanie zabiera nam naprawdę
dużą część dnia, a w rezultacie ogólnym sporą
część życia. Szczególnie jeśli wliczymy w to
czas zdobycia środków na zakupy, same zakupy,
gotowanie, zmywanie naczyń a także
porządkowanie kuchni.
Dobrze jest więc sprawnie zorganizować sobie
codzienne i żmudne przygotowywanie posiłków,
szczególnie gdy robimy to pierwszy raz i
zupełnie od podstaw. Stąd wziął się pomysł na
poradnik dla Was, Tych którzy po raz pierwszy
muszą od podstaw zorganizować własne
gospodarstwo domowe, aby potem długie lata
„królować ”we własnej kuchni.
Pierwsza część porad dotyczyć będzie
podstawowego wyposażenia kuchni, bez
którego trudno będzie wam gotować smacznie i
zdrowo. Znając realia finansowe starałam się
ograniczyć do artykułów, które trzeba koniecznie
kupić. W miarę rozwijania sztuki kulinarnej,
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zdobywania doświadczenia i możliwości
ekonomicznych sami w krótkim czasie
wpadniecie na to, co mogłoby się wam jeszcze
przydać.
Chciałabym również podpowiedzieć Wam co
powinno znaleźć się w Waszych kuchennych
szafkach, aby nie trzeba było zapożyczać się u
sąsiadów i sąsiadek. Wystarczy raz , albo dwa w
miesiącu uzupełnić niektóre zapasy.
Przygotowałam dla was kilka prostych
przepisów, na podstawie których z łatwością
wykonacie zaproponowane dania i potrawy.
Postaram się, aby każdy z nich zawierał w miarę
dokładny koszt jednej porcji, oraz czas
przygotowania.
A więc do rzeczy!
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Podstawowe wyposażenie kuchni czyli - nasze
własne gospodarstwo domowe.
Co trzeba lub warto mieć:
„Źródło ognia” – czyli coś na czym będziemy
gotować. W zależności od warunków może być
to kuchenka gazowa z piekarnikiem (bardzo
przydatny) lub bez, kuchenka gazowa na blat,
dwupalnikowa, kuchenka elektryczna, kuchnia
węglowa.
Wbrew obiegowej opinii popularna kuchenka
mikrofalowa nie zastąpi nam
tradycyjnej kuchni (gazowej czy elektrycznej)
Jest urządzeniem przydatnym na przykład do
podgrzewania gotowych potraw lub
półproduktów, odmrażania , ale trudno w niej
coś ugotować. Mikrofalówka nie jest więc moim
zdaniem artykułem pierwszej potrzeby. Znacznie
lepiej jest przeznaczyć Wasze skromne przecież
środki na coś naprawdę niezbędnego – lodówkę .
Lodówka- jej podstawowa zaletą jest
możliwość przechowywania w niej produktów i
potraw o wiele dłużej niż w temperaturze
pokojowej, możemy wtedy gotować co dwa dni,
jeśli zadbamy o odpowiednie przechowanie
potrawy. Moim zdaniem wymyślenie lodówki z
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zamrażalnikiem było epokowym wynalazkiem
ułatwiającym człowiekowi życie. Gorąco
polecam ten zakup.
Mikser – robot kuchenny z wymiennymi
końcówkami. Bardzo ułatwia i znacznie
przyspiesza pracę w kuchni. Obecnie najprostszy
mikser można kupić stosunkowo tanio, a
naprawdę się przydaje.
Zestaw przynajmniej 4 różnej wielkości
garnków z pokrywkami. Mogą być emaliowane
lub ze stali, kupowane w komplecie są tańsze.
Patelnia teflonowa z drewnianą łopatką do
mieszania (aby nie porysować teflonowej
powierzchni). Wspaniale gdy patelnia ma
dopasowaną pokrywę . Moja rada: nie kupujmy
patelni cienkiej i taniej . Inwestycja w dobrą
patelnię na pewno się wróci. Jest to najczęściej
używane naczynie kuchenne, a więc musi być
odporne!
Zestaw noży kuchennych różnej wielkości.
Warto kupić w komplecie z nożycami i osełką.
W promocji nie są bardzo drogie i sprzedawane
w estetycznym stojaku.
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Dwie deski do krojenia , najlepiej ze sztucznego
tworzywa. Jedną przeznaczcie do krojenia
produktów surowych (mięso, drób, ryby) drugą
do produktów gotowych do spożycia.
Tarka do jarzyn – o różnej grubości oczek.
Otwieracz do konserw – trudno otwierać
konserwy nożem. Przydaje się także otwieracz
do butelek i korkociąg.
Durszlak- do odcedzania makaronu,
gotowanych warzyw czy klusek.
Nylonowe sitko- do odcedzania drobnych
zawiesin.
Trzepaczka do ubijania piany.
Łopatka do odwracania smażonych na patelni
potraw.
Łyka wazowa- do nalewania zupy z garnka.
Łyżka cedzakowa( z dziurkami) do wyławiania
z wrzątku gorących potraw.
Zestaw różnej wielkości plastikowych
miseczek.
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Zestaw pojemników z pokrywkami do
przechowywania potraw w lodówce lub ich
zamrażania.
Suszarka do naczyń – znacznie ułatwia ich
zmywanie.
Co najmniej cztery lniane ściereczki.
Zestaw talerzy – polecam kupowanie w
zestawach (taniej). Można spotkać atrakcyjne
cenowo zestawy obiadowo-kawowe,
wyposażone dodatkowo w półmiski, salaterki,
cukiernicę, solniczkę, pieprzniczkę czy
serwetnik.
Zestaw sztućców stołowych (łyżki, łyżeczki,
widelce i noże. Dobrze kupić min. na 6 osób.
Pojemniki do przechowywania artykułów
sypkich ( cukier, sól, kasza , herbata itp.)
Czajnik elektryczny- przyspiesza gotowanie
wody.
Tortownicę lub blachę do pieczenia ciasta –
jeśli mamy piekarnik.
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Piekarnik lub prodiż- do pieczenia ciast, mięsa
,pizzy lub zapiekanek.
Stworzona przeze mnie lista wcale nie jest
skromna więc trzeba podejść do zakupów z
wielkim rozsądkiem. Dobrze zastanowić się nad
kolejnością zakupu wyposażenia – nie wszystko
musimy kupić od razu. Radzę zacząć od rzeczy
najdroższych, ponieważ drobne elementy
wyposażenia kuchni łatwiej później uzupełnić z
bieżących środków niż inwestować w poważne
zakupy.

Jak wyczarować z niczego „coś” – czyli co
warto mieć w kuchennych szafkach.

Aby sprawnie zorganizować nasze zaopatrzenie
kuchenne warto robić większe zakupy 1lub 2
razy w miesiącu. W dobie promocji cenowych i
przeróżnych „okazji” warto zaopatrzyć się w
artykuły spożywcze o długiej przydatności do
spożycia na cały miesiąc.
W krótkim czasie zorientujemy się co do ilości
potrzebnych produktów. Lepiej jednak kupić
mniej niż więcej – daje to pewną plastyczność w
gospodarowaniu miesięcznymi funduszami.
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Co warto mieć zawsze w kuchni?:
Mąkę pszenną 2kg
Cukier 2kg
Mąkę ziemniaczaną 0,5kg
Kaszę 0,5kg
Herbatę (ekspresową, liściastą, granulowanąwedług upodobań)
Sól 1kg
Przyprawy: pieprz, liść laurowy, paprykę
mieloną słodką i ostrą, bazylię, oregano, mielony
czosnek, bulion warzywno – mięsny w kostkach,
przyprawę typu vegeta lub kucharek, majeranek,
kilka suszonych grzybów)
Makaron 1kg (różny kształt)
Olej roślinny 1 l
Margarynę lub masło roślinne0,25kg
Smalec0,25kg
Koncentrat pomidorowy 2 op.
Ketchup 1op
Majonez 1op
Dżem 2 op.
Jajka 10 szt.
Miód
Kakao
Mleko 2l
Dobrze też jest porządnie wyposażyć nasz
„domowy warzywniak” w:
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ziemniaki 3kg – umieszczone w przewiewnym
miejscu
cebulę 1kg
czosnek 1główka
dużą porcję włoszczyzny (marchew, pietruszka,
por, seler),która umyta i obrana świetnie
przechowuje się w lodówce nawet przez 2
tygodnie
cytryny – kilka
jabłka
Dobrze jest zaopatrzyć się w kilka konserw na
tzw. „czarną godzinę(ryby, mięso).
Przy tak zaopatrzonej kuchni nie straszny będzie
dzień, gdy chwilowo zabraknie nam gotówki lub
gdy nie będziemy mieli czasu na zakupy. Przy
odrobinie inwencji wyczarujemy pyszny i
pożywny posiłek
Dobrym zwyczajem, który konsekwentnie
praktykuję od lat jest zamrażanie pieczywa
(pokrojonego chleba, bułek).Zamrożone
pieczywo dość szybko odmraża się (mała
zawartość wody) i nadaje się do zjedzenia, jest
świeżutkie! Trzeba tylko pamiętać aby mrożone
zapasy pieczywa systematycznie uzupełniać.
Mam nadzieję, że powyższe porady pozwolą
wam sprawniej zorganizować własne
gospodarstwo domowe i sprawią że poczujecie
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się bezpieczniej w pierwszym etapie
samodzielnego życia.
Nie traktujcie tych porad ze śmiertelną powagą,
bo każdy ma prawo do błędów i do wyciągania z
nich wniosków. W ciągu 25lat prowadzenia
gospodarstwa domowego popełniłam wiele
kulinarnych wpadek i osiągnęłam wiele
sukcesów, czego i Wam życzę....
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Przepisy:

„Zalewajka”- najlepsza zupa świata
Gorąco polecam z uwagi na wiele zalet:
niedroga, szybko się ją przygotowuje (maks.40
min.), nie trzeba brudzić wielu naczyń – danie
jednogarnkowe
Składniki ( porcja 5 litrów zupy):
Ok. 0,5kg białej surowej kiełbasy (może być
więcej)
1kg ziemniaków
1 barszcz biały w butelce
0,25 l śmietany
przyprawy:
liść laurowy, łyżka przyprawy typu kucharek, sól
do smaku, majeranek, pieprz, 2 ząbki czosnku, 2
suszone grzybki (niekoniecznie, ale bardzo
poprawiają smak- luksusowa wersja
wielkanocna)
Wykonanie:
Do 5 litrowego garnka wkładamy umytą surową
kiełbasę i zalewamy wodą (¾ pojemności
garnka).Doprowadzamy do wrzenia, a potem
pilnujemy, aby nie gotowała się zbyt mocno
.Dodajemy :liść laurowy,2 obrane i pokrojone
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ząbki czosnku, przyprawę typu kucharek i
pokruszone suszone grzybki. Gotujemy 20 min.
pod przykryciem na małym ogniu.
W tym czasie obieramy 1 kg ziemniaków i
kroimy w drobną kostkę .Dodajemy do zupy
ziemniaki i gotujemy jeszcze ok. 15 min.
Próbujemy czy nie trzeba zupy dosolić
.Dodajemy pieprz i majeranek.
Do gotującej zupy dolewamy wymieszany
barszcz biały w butelce i doprowadzamy do
wrzenia. Na koniec zaprawiamy zupę śmietaną.
Zupę można jeść nawet 3 dni jeśli
przechowujemy ją w lodówce.
Koszt 1 z 5 porcji: 1zł, 60 gr.
Mój sposób na zaprawianie zup (pomidorowa,
ogórkowa) śmietaną, tak aby się nie zwarzyła.
Na łyżkę wazową wlewamy 1/3 śmietany i
dopełniamy wrzącą zupą z garnka.
Za pomocą łyżki stołowej rozcieramy śmietanę z
zupą, tak aby nie było grudek. Wlewamy do
garnka. Z resztą śmietany postępujemy tak samo.
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Łatwe gołąbki
Składniki:
0,5 kg mięsa mielonego wieprzowo-wołowego
1 saszetka ryżu ( 100-125 g )
2 jajka
2 cebule
1 średniej wielkości kapusta pekińska
1 duży koncentrat pomidorowy( 150 g )
2 łyżeczki przyprawy typu vegeta
bułka tarta
tłuszcz do smażenia
sól, pieprz do smaku
Wykonanie:
Do posolonego wrzątku wrzucić saszetkę ryżu i
ugotować pod przykryciem ( 15 – 20
min.).Przestudzić.
W misce połączyć dokładnie mięso, jaja,
pokrojoną w kostkę cebulę i ugotowany ryż.
Doprawić solą ( ok.1 płaska łyżka) i pieprzem do
smaku.
Pokroić na drobne kawałki oczyszczoną kapustę
pekińską i dodać do mięsnej masy. Dokładnie
wymieszać wszystkie składniki.
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Z powstałej masy formować kotlety wielkości
pięści, obtoczyć w bułce tartej i obsmażyć na
rozgrzanym tłuszczu.
Tak przygotowane gołąbki przekładamy do
garnka z pokrywą, mogą być dwie warstwy.
Dodajemy przegotowaną wodę w ilości
przykrywającej gołąbki, koncentrat pomidorowy
i przyprawę typu vegeta.
Gołąbki dusimy na wolnym ogniu pod
przykryciem ok. 35 min.
Podajemy jako danie obiadowe z ziemniakami
lub pieczywem.
Czas przygotowania potrawy to ok. 1 godz. Z
podanej porcji wychodzi ok. 8 dużych gołąbków.
Przechowane w lodówce są dobre następnego
dnia.
Koszt 1 porcji ok. 1 zł 70 gr.
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Naleśniki
Przepis na ciasto, które zawsze się udaje.
Składniki:
2 jajka
1 szklanka wody
1 szklanka mleka
1,5 szklanki mąki
sól, cukier do smaku
3 łyżeczki oleju
słonina (5 dag ) lub olej do smażenia
Wykonanie:
Podane składniki wymieszać na gładką masę (
najlepiej za pomocą miksera).
Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej
śmietany.
Smażenie:
Dobrze rozgrzaną patelnię należy wysmarować
kawałeczkiem nadzianej na widelec słoniny, lub
nadzianym na widelec kawałkiem ziemniaka
umaczanym w oleju. Im mniej tłuszczu użyjemy
do smażenia tym naleśniki będą smaczniejsze.
Na tak przygotowaną patelnię wylewamy za
pomocą wazowej łyżki ciasto jak najcieńszą
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warstwą ( im cieniej tym smaczniej). Gdy ciasto
się zetnie naleśnik odwracamy za pomocą łopatki
na drugą stronę.
Gdy patelnia jest rozgrzana naleśniki smażą się
błyskawicznie i trzeba uważać aby się nie
spaliły( zmniejszamy płomień). Odwracanie też
wymaga wprawy, ale warto poćwiczyć bo danie
jest smaczne, tanie i szybkie.
Naleśniki przekładamy według upodobań:
- masą serową( twaróg, śmietana, cukier,
cukier waniliowy i cynamon) lub serkiem
homogenizowanym waniliowym
- prażonymi jabłkami z cukrem i
cynamonem
- dżemem
- duszonymi pieczarkami
- lodami waniliowymi, udekorowane bitą
śmietaną i owocami z kompotu
Czas przygotowania naleśników – 20 min.
Koszt bez nadzienia to ok.1zł 70 gr. za 8
naleśników .
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Placki ziemniaczane

Składniki:
2 kg ziemniaków
2 jaja
4 łyżki mąki pszennej
1 duża cebula
sól, pieprz, olej do smażenia
Wykonanie:
2 kg ziemniaków obrać i zetrzeć na tarce o
drobnych oczkach. Zetrzeć obraną cebulę. Do
warzyw dodać jaja, mąkę, sól ( ok. 1 łyżki) i
pieprz. Wymieszać łyżką na gładką masę.
Rozgrzać olej na patelni i układać po 3 lub 4
małe placuszki łyżką. Gdy zarumienią się
przewracamy za pomocą łopatki na drugą stronę.
Placki wymagają do smażenia sporej ilości
tłuszczu. Pamiętajmy więc, aby po każdej porcji
uzupełnić olej na patelni.
Placki podajemy z :
- cukrem
- śmietaną i cukrem
- ketchupem
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- majonezem
- i czym tylko chcecie
Najbardziej pracochłonną czynnością jest tarcie
ziemniaków. Czas przygotowania – ok40 min.
Z podanej porcji robimy ok. 15 małych
placuszków czyli 3 porcje. Koszt placków bez
dodatków ok. 3 zł ( 1 porcja 1 zł)
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Najłatwiejsze ciasto- „Murzynek”
Polecam to ciasto z uwagi na wiele zalet. Udaje
się nawet niezbyt wprawionym w pieczeniu, nie
trzeba brudzić wielkiej ilości naczyń, jest tanie,
szybkie w przygotowaniu i naprawdę smaczne !
Z podanych składników wychodzi naprawdę
spora porcja ciasta ( tortownica o średnicy 28
cm.)
Składniki:
1 paczka margaryny ( 250 g )
2 szklanki cukru
2 szklanki mąki
½ szklanki wody
5 jaj
4 płaskie łyżki kakao
3 łyżeczki proszku do pieczenia
½ opakowania zapachu rumowego do ciast
Wykonanie:
Do garnka wkładamy następujące składniki:
margarynę, cukier, wodę, kakao i zapach
rumowy do ciast. Wszystkie składniki
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podgrzewamy stale mieszając tak, aby się
dokładnie rozpuściły i wymieszały.
Odlewamy ½ szklanki do polania upieczonego
ciasta.
Resztę pozostawiamy w garnku aby przestygła
.W tym czasie rozgrzewamy piekarnik (
temperatura ok. 250 stopni C )
Do powstałej czekoladowej masy dodajemy 5
całych jaj i mąkę wymieszaną z proszkiem do
pieczenia. Wyrabiamy mikserem na gładką masę
( ok. 5 min ).
Przygotowujemy formę do ciasta . Smarujemy
starannie spód i boki tłuszczem ( margaryna,
masło, olej) i posypujemy tartą bułką.
Na tak przygotowaną formę wylewamy ciasto i
wstawiamy do piekarnika na ok. 50 min.
Czas przygotowania 20 min. ( bez czasu
pieczenia)
Koszt ciasta ok.6 zł 80 gr . Ciasto da się
podzielić na 12 dużych porcji. Koszt 1 porcji to
56 gr.
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Pizza
To prawda, że wystarczy wykręcić numer z
ulotki podrzuconej pod drzwi mieszkania, żeby
w pół godziny mieć na stole gorącą pizzę. Ale
jeśli tak bardzo się nie spieszycie i nie
dysponujecie ogromną ilością pieniędzy, zróbcie
ją sami!
Będzie o ponad połowę tańsza i o niebo lepsza.
Do wykonania pizzy potrzebujemy: ciasto, sos,
ser żółty i to co chcemy na nią położyć według
upodobań ( wędlina, pieczarki, kurczak, boczek,
cebulę, ananasy z puszki itd. ).
Ciasto.
2 niepełne szklanki mąki
2 dag świeżych drożdży
¾ szklanki gazowanej wody mineralnej
2 łyżki oleju(oliwy)
Sól
Wykonanie:
Połowę wody lekko podgrzać w garnuszku,
dodać pokruszone drożdże i mieszać, aż się
rozpuszczą. W misce usypać z mąki kopczyk,
zrobić w nim wgłębienie, wlać rozpuszczone
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drożdże i wymieszać z mąką. Wlać resztę
podgrzanej wody, olej, sól( szczyptę) i zamieszać
łyżką. Gdy mąka wchłonie płyny energicznie
zagniatamy ciasto rękami, aż stanie się gładkie,
jednolite, elastyczne i nie będzie kleiło się do
dłoni .Z ciasta formujemy kulę i odkładamy na
posypaną odrobiną mąki deskę. Przykrywamy
ściereczką i odkładamy w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość.
Mamy ok.30 min. czasu na przygotowanie
drugiego ważnego składnika pizzy- sosu i utarcie
żółtego sera.
Sos.
½ szklanki wody
1 koncentrat pomidorowy
1 łyżeczka przyprawy typu vegeta
2 łyżeczki przyprawy do pizzy ( gotowa
mieszanka ziół)
Wykonanie:
Wszystkie składniki zagotowujemy w małym
rondelku i studzimy.
Blaszkę na której będziemy piec pizzę
smarujemy olejem.
Wykładamy na nią ciasto rozkładając cieniutką
warstwą.
Smarujemy przygotowanym sosem( resztą
możemy polewać upieczoną pizzę- tak jak w
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prawdziwej pizzerii). Układamy wybrane
dodatki – np.: szynkę i krążki ananasa i
posypujemy obficie utartym serem.
Pieczemy w dobrze rozgrzanym piekarniku ok.
20 min w zależności od grubości ciasta i ilości
dodatków.
Z tej porcji można zrobić niewielką pizzę dla 2
osób .Koszt całości ok. 8 zł. Koszt jednej porcji
– 4 zł.
Do kosztów wliczam ciasto, 30 dag żółtego sera,
20 dag szynki, 5 krążków ananasa, sos.
Czas przygotowania ok. 60 min.
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Trochę egzotyki – czyli danie
chińskie

Jest to wspaniałe rozwiązanie dla osób
zapracowanych, bo przygotowuje się je bardzo
szybko i łatwo.
Składniki dla 2 osób:
-2 saszetki ryżu ( 125 g )
-1 „podwójna pierś kurczaka ( ok. 400 g)
-1 mrożonka „danie chińskie”- zawiera
rozdrobnione warzywa, pędy bambusa grzybki
„mu”
- przyprawa do chińszczyzny 5 smaków (gotowa
mieszanka ziół i przypraw)
- sól
- olej do podsmażenia kawałków kurczaka
Wykonanie:
Umytą i osuszoną papierowym ręcznikiem pierś
z kurczaka kroimy w dość drobną kostkę. Na
patelni rozgrzewamy 4 łyżki oleju. Na gorący
tłuszcz wrzucamy pokrojonego kurczaka.
Podsmażamy wszystkie kawałki często
mieszając.
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Do osolonego wrzątku wrzucamy 2 saszetki
ryżu. Gotujemy pod przykryciem ok. 20 min
W czasie gdy ryż się gotuje, do kurczaka
dodajemy mrożone warzywa, 1/3 szklanki wody
i przyprawy: sól, przyprawę 5 smaków.
Dusimy pod przykryciem ok. 20 min.
Dobrze jest gdy ryż i kurczak z warzywami będą
gotowe w tym samym czasie.
Ugotowany i odcedzony ryż mieszamy z
warzywami i mięsem w jednym większym
naczyniu.
Gdy ryż ugotowaliśmy wcześniej, możemy go
dodać wprost na patelnię z kurczakiem i
warzywami i jeszcze trochę podgrzać ciągle
mieszając.
Czas przygotowania potrawy ok. 40 min. Koszt
całkowity 12 zł, jedna porcja 6 zł.
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Kotlety schabowe
Najbardziej chyba utożsamiane z polską
tradycyjną kuchnią. Przepisów na kotlet
schabowy jest tyle ile domów i kuchni, lecz
najprościej wykonany jest chyba
najsmaczniejszy .
Składniki:
Przyjmuje się, że na jeden „porządny”
schaboszczak trzeba kupić 12 dag schabu z
kością. Zakładamy, że usmażymy ich 5, bo na
pewno się nie zmarnują.
0,5 kg schabu z kością
1 jajo
bułka tarta
tłuszcz do smażenia
sól (niektórzy używają również pieprzu)
Wykonanie:
Mięso myjemy pod bieżącą wodą i osuszamy.
Należy odkroić mięso od kości, która zamrożona
przyda nam się do ugotowania dobrej zupy
(pomidorowa, ogórkowa).
Mięso kroimy na kotlety ok. 2 cm szerokości.
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Każdy kotlet rozbijamy tłuczkiem do mięsa na
desce z obu stron i solimy.
W miseczce roztrzepujemy widelcem jajko , tak
aby żółtko i białko wyglądało jednorodnie. Na
talerzu przygotowujemy bułkę tartą w której
obtaczać będziemy kotlety.
Na patelni przygotowujemy tłuszcz i
rozgrzewamy. Każdy kawałek mięsa zanurzamy
w rozmąconym jajku, i dokładnie obtaczamy w
bułce tartej ( lekko przyciskamy, aby bułka
przywarła do kotleta).
Smażymy kotlety na średnio rozgrzanej patelni
na złoty kolor z obu stron.
Podajemy z ugotowanymi ziemniakami i
surówką.
Pyszne są z mizerią – pokrojony w talarki
zielony ogórek ze śmietaną, solą i pieprzem.
Czas przygotowania kotletów – 30 min.
Koszt całkowity potrawy 8 zł. Jedna porcja
(kotlet) 1zł 60 gr .
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Niedzielny rosół z kury z
makaronem

Umiejętność ugotowania rosołu jest naprawdę
pożyteczna. Na tej uniwersalnej bazie będziecie
mogli gotować również inne zupy. To naprawdę
proste !
Składniki:
Spora porcja włoszczyzny ( por, seler, marchew,
pietruszka i ewentualnie kawałek włoskiej
kapusty)- można potem zrobić z niej sałatkę
jarzynową
½ dużego świeżego kurczaka ( możemy kupić
całego, podzielić i 1 cześć zamrozić)
sól, pieprz, przyprawa typu vegeta
½ opakowania makaronu wstążki lub krajanka
(można ugotować całe opakowanie i zużyć
makaron do poniedziałkowego obiadu)
Wykonanie:
Jeśli mamy tylko jeden duży garnek radzę
ugotować najpierw makaron.
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Gotowanie makaronu wymaga dużej ilości
wrzątku, stad do ugotowania 0,5 kg makaronu
potrzeba przynajmniej 5 l wrzącej wody.
Do osolonego wrzątku ( 1 łyżka soli na 5 l wody)
wrzucamy makaron. Czas gotowania podany jest
na opakowaniu i zależy od jego grubości.
Pilnujemy aby makaron dość intensywnie się
gotował, ale również żeby nie wykipiał. Od
czasu do czasu mieszamy i kontrolujemy
płomień.
Gdy czas gotowania dobiegnie końca wyłączamy
ogień i dolewamy do garnka 1 litr zimnej wody –
hartowanie makaronu. Po chwili przelewamy
makaron przez durszlak .
Makaron gotowy!
Kurczaka starannie myjemy i wkładamy do
garnka. Zalewamy 5 l wody i doprowadzamy do
wrzenia. Gotujemy na dość mocnym ogniu ok.
10 min bez przykrycia. Po tym czasie łyżką
usuwamy z powierzchni ścięte białko tzw.
„burzyny” Rosół solimy (ok. 1 łyżki soli na 5
litrów wody) , dodajemy 2 łyżeczki przyprawy
typu vegeta, obraną i umytą włoszczyznę, pieprz.
Całość doprowadzamy do wrzenia przykrywamy
pokrywką i pilnujemy, aby rosół bardzo
wolniutko się gotował – im wolniej tym lepiej.
Po 20 min próbujemy czy jest odpowiednio
słony i pieprzny – według indywidualnych
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upodobań. Po 10 min sprawdzamy czy mięso jest
miękkie. Przeciętnie rosół z kurczaka gotujemy
45 min.
Rosół gotowy!
Czas przygotowania ok. 50 min.
Koszt całej potrawy ok. 8 zł.
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Wieprzowina w sosie własnym
W ten sposób możemy przygotować prawie
każde mięso w sosie własnym. Wieprzowina
gotuje się jednak znacznie krócej niż np.:
wołowina.
Potrawę możemy podawać z ziemniakami,
grubym makaronem, kopytkami czy kluskami
śląskimi.
Składniki:
0,5 kg mięsa wieprzowego ( schab, karkówka,
łopatka, mięso od szynki)
Przyprawy: liść laurowy, sól, pieprz, odrobina
vegety
1 duża cebula
3 łyżeczki mąki do zagęszczenia sosu
Wykonanie:
Mięso myjemy, oddzielamy od kości i kroimy w
plastry w poprzek włókien lub kostkę ( gulasz).
W małym garnku lub rondlu z pokrywą
gotujemy ok. 2 szklanek wody z przyprawami:
łyżeczką soli, łyżeczką vegety, odrobiną pieprzu
i liściem laurowym. Ilość przypraw jest umowna,
sosu w czasie gotowania należy spróbować i
„dosmaczyć” według własnych upodobań.
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Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość tłuszczu
i obsmażamy kawałki mięsa ze wszystkich stron
tak, aby ścięła się wierzchnia warstwa. Kawałki
mięsa przekładamy do rondla z wrzącą wodą.
Cebulę obieramy , kroimy w półkrążki i
smażymy na złoty kolor w tłuszczu pozostałym
po mięsie .Cebulę przekładamy do garnka.
Mięso dusimy na wolnym ogniu pod
przykryciem do miękkości ( min 40 min.).
Pilnujemy czy nie trzeba uzupełnić odparowanej
wody.
Pod koniec duszenia zagęszczamy sos, 3
łyżeczkami mąki rozmąconymi w 1/3 szklanki
zimnej wody. Wlewamy do sosu i mieszając
czekamy jak się zagotuje.
Z podanych składników mamy 3 – 4 porcje.
Czas przygotowania ok. 1 godziny. Czas
duszenia mięsa możemy wykorzystać na
przygotowanie dodatków do mięsa.
Koszt całej potrawy ok.10 zł – zależy od rodzaju
mięsa.
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Buraczki
Przygotowanie buraczków nie jest bardzo
czasochłonne, jeśli umiejętnie rozłożymy sobie
pracę. Umyte buraki w skórce możemy
ugotować poprzedniego dnia wieczorem
oglądając telewizję. Następnego dnia robimy
resztę.
Składniki:
2 duże buraki
sól
3 łyżeczki cukru
3 łyżeczki masła
3 łyżeczki mąki
sok z ½ cytryny
Wykonanie:
Buraczki myjemy zalewamy wodą i gotujemy na
wolnym ogniu ok. 1 godz.
Wyjmujemy i studzimy.
Gdy są zimne, cienko obieramy i ścieramy na
tarce o grubych oczkach.
Przekładamy do garnka lub rondla z pokrywą,
dolewamy ok. ½ szklanki wody, cukier, masło i
sól do smaku ( 1,2 łyżeczki). Dusimy na wolnym

34

ogniu ok. 10 min. i zagęszczamy mąką w
podobny sposób jak sos.
Zdejmujemy z ognia i wtedy dodajemy sok z
cytryny. Podajemy na ciepło.
Z utartych buraczków można przygotować
jarzynkę na zimno.
Do ugotowanych i utartych buraczków dodajemy
sól, pieprz, pokrojoną w drobną kosteczkę
cebulkę i odrobinę oliwy lub oleju.
Czas przygotowania 20 min ( bez czasu
gotowania buraków )
Koszt potrawy ok. 60 gr.

35

Kluski śląskie

Aby je zrobić możemy specjalnie w tym celu
ugotować ziemniaki, lub wykorzystać nie
zjedzone poprzedniego dnia. Należy je jednak
dokładnie ubić tłuczkiem z dziurkami lub pałką.
Składniki:
Ugotowane i ubite ziemniaki (dowolna ilość)
Sól
1 jajko
Mąka ziemniaczana w ilości ¼ objętości
ziemniaków
Wykonanie:
Obrane ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie
do miękkości- sprawdzamy widelcem ( zwykle
od momentu zagotowania wody 20 min.).
Odcedzamy i ubijamy na gładką masę tłuczkiem.
Przekładamy do miseczki i studzimy.
Wyjmujemy ¼ objętości ziemniaków i
uzupełniamy taką samą ilością mąki
ziemniaczanej. Dodajemy jajko i wyjęte
uprzednio ziemniaki. Odrobinę solimy. Ręką
wyrabiamy gładkie ciasto. Formujemy z niego
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kulki wielkości małego orzecha włoskiego i
wygniatamy w nich zagłębienie
charakterystyczne dla śląskich klusek.
Przygotowujemy dużą ilość osolonego wrzątku (
tak jak w przypadku makaronu). Wkładamy
kluski do wrzątku i gotujemy ok. 2 min. od
wypłynięcia klusek na powierzchnię.
Wyławiamy łyżką cedzakową lub przelewamy
przez durszlak.
Kluski stanowią pyszny dodatek do drugiego
dania.
Czas przygotowania: 20 min ( nie licząc czasu
gotowania ziemniaków).
Koszt ok. 1zł 20 gr.

Życzę wszystkim powodzenia i smacznego !
Beata Ciejka wychowawca Domu Dziecka Nr 9
w Łodzi
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