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TASTE ME! EAT ME!

CYTRYNOWY PSTRAG Z GRILLA
,

Zdradziłam łososia ze świeżym,
grillowanym pstrągiem. Oczywiście w
akcie zdrady uczestniczyła cytryna i
niezawodny czosnek. Całość podana w
promieniach wiosennego słońca
smakować będzie rewelacyjnie :)

Potrzebujesz:
2 małych, świeżych pstrągów (bo trzeba dzielić się tym,
co najlepsze)
1 cytryny
2 ząbków czosnku
odrobiny masła
odrobiny oleju
ulubionych ziół (w wersji „śpieszy mi się” przyprawy do
ryb J)
soli i białego pieprzu
folii aluminiowej i grilla
Pstrągi oczyść, pozbądź się łusek, dokładnie umyj i osusz
ręcznikiem papierowym. Posyp od wewnątrz pstrąga
solą, pieprzem i ziołami, posmaruj masłem
wymieszanym z posiekanym czosnkiem i włóż do niego
plasterki cytryny. Na zewnątrz posyp solą, pieprzem,
ziołami i skrop sokiem z cytryny. Możesz też polać
pstrąga olejem (skórka nie przyklei się do folii). Grilluj
rybę z obu stron ok. 30 minut, aż skórka będzie
zarumieniona.

Aromatyczna wersja spowszedniałych
szaszłyków. Niestandardowy wygląd i
niecodzienny, intensywny aromat
rozmarynu sprawi, że ekspresowe
danie nabierze charakteru.
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Potrzebujesz:
piersi z kurczaka lub indyka
połówki ananasa
kilku gałązek świeżego rozmarynu (8 powinno wystarczyć)
1 łyżki octu balsamicznego
2 ząbków czosnku
szczypty soli
2 łyżek oliwy
szczypty czarnego pieprzu
Zacznij od marynaty do mięsa – posiekaj drobno kilkanaście listków
rozmarynu, wymieszaj je z oliwą, octem balsamicznym i z
rozdrobnionym czosnkiem. Pokrojone w kostkę mięso połącz z
marynatą i odstaw do lodówki na godzinę (lub dłużej). Zajmij się
rozmarynem – oderwij listki z ¾ gałązki w taki sposób, by zostało
kilka na końcu gałązki. Ostrym nożem przytnij ukośnie końcówkę
gałązki, co zdecydowanie ułatwi nadziewanie składników na
rozmaryn. Obierz ananasa i pokrój go na grubsze plastry, a
następnie na prostopadłościany lub inne –ściany :) wielkością
zbliżone do zamarynowanych kawałków kurczaka. Nadziewaj
naprzemiennie na rozmaryn mięso i ananasa. Szaszłyki ułóż na
rozgrzanej patelni grillowej lub teflonowej i smaż bez dodatku
tłuszczu do uzyskania odpowiedniego koloru. Możesz też je upiec w
rozgrzanym do 180°C piekarniku przez 20-30 min.
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Potrzebujesz:
300 g krewetek
4 limonek
2 cm imbiru
2 ząbków czosnku
szczypty soli i białego pieprzu
Wyciśnij sok z jednej limonki i
wymieszaj ze startymi na tarce o
małych oczkach czosnkiem i imbirem.
Dodaj szczyptę soli i pieprzu wymieszaj wszystko i zalej krewetki na
30 minut.
Na patyczki nadziewaj krewetki i
kawałki limonek. Grilluj po 4 minuty z
każdej strony.
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WATRÓBKA DROBIOWA
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A może tym razem zamiast
kaszanki na grillu położysz
wątróbkę?

Potrzebujesz:
szklanki malin
łyżki soku z cytryny
pół szklanki ketchupu
szczypty soli
szczypty białego pieprzu
wątróbki drobiowej (w ilości wprost proporcjonalnej do liczby gości:
od ½ do 1 kg)
3 kwaśnych jabłek
3 dużych cebul (można pominąć)
folii aluminiowej i grilla :P (ewentualnie piekarnika)
Oczyść z błonek kawałki wątróbki drobiowej i zamocz je na pół
godziny w mleku (smak będzie dzięki temu jeszcze bardziej
delikatny, czyli jeszcze lepiej będzie łączyć się z sosem malinowym
;) ). Nie chowaj wątróbki do lodówki, bo temperatura pokojowa
sprzyja równomiernemu ogrzewaniu. Umyj i pokrój na kawałki
jabłka, obierz i pokrój dość drobno cebulę.Przygotuj sobie kwadraty
folii aluminiowej i głęboką, średniej wielkości miseczkę, dzięki
której sprawniej pozawijasz wątróbkę w sreberka ;) Na każdy
kawałek folii wyłóż około garść wątróbki, posyp szczyptą soli, wyłóż
kawałki cebuli i jabłek. Całość starannie zawiń, tworząc sakiewki,
tak by sos, który powstanie w trakcie grillowania, nie wyparował, a
dodatkowo działał na wątróbkę :) Grilluj około 20-30 minut. Podaj z
sosem malinowym: przetrzyj maliny przez sito lub zmiksuj (jeśli nie
przeszkadzają Ci ziarenka malin), dodaj ketchup, sok z cytryny, sól i
pieprz i całość dokładnie wymieszaj. Spróbuj i ewentualnie dopraw
według swoich kubków smakowych. Smacznego niebanalnego :)
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OGÓRKI
MALOSOLNE
/

Klasyka kresów i
orzeźwiający dodatek do
każdego tradycyjnego obiadu
– oto ogórki małosolne.

Potrzebujesz:
ok. 2 kg ogórków gruntowych, jeśli nie masz takich prosto z ogródka, to wybierz i kup jasnozielone
1 czubatej łyżki soli kamiennej, niejodowanej na 1 litr przegotowanej, gorącej wody – potrzebujesz około 2 l. solanki
2 ząbków czosnku (obranych)
korzenia chrzanu
kilku listków czarnej porzeczki, ewentualnie też kilka listków wiśni
2 - 3 liści chrzanu
4 - 5 gałązek kopru włoskiego, najlepiej z kwiatami (do ogórków dodaj całe łodygi)
łyżki ziaren gorczycy
Jeśli jesteś osobą cierpliwą, możesz na godzinę wrzucić ogórki do zimnej wody. Potem umyj dokładnie ogórki, liście i koper, a chrzan obierz. Na dno
naczynia kamionkowego wrzuć połowę liści i kopru, wrzuć połówkę korzenia chrzanu i ząbek czosnku, wsyp gorczycę. Czosnek możesz zgnieść
nożem w celu ułatwienia uwalniania aromatu - płaską powierzchnią szerokiego noża przyciśnij ząbek do deski. Następnie na przygotowanym
posłaniu stawiaj pionowo ogórki – dbając o to, żeby były mocno pościskane. We wrzątku rozpuść sól i zalej roztworem ogórki, tak by były
całkowicie zakryte. Całość przykryj pozostałymi liśćmi, dorzuć koper, chrzan i czosnek. Połóż talerzyk dnem do góry – zapewni odpowiednie
obciążenie i przykryj ściereczką. Odstaw ogórki w zacienione i chłodniejsze miejsce.
Ogórki mają charakterystyczny posmak już po 24 godzinach, najlepsze są po około 2-3 dniach. By powstrzymać proces kiszenia wystarczy, że
wstawisz ogórki do lodówki.
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CUKINIA
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Niesamowicie chrupiące, pełne
węglowodanów i białka danie - w sam raz na
lekką kolację.
Potrzebujesz:
♥ 1 niedużej cukinii
♥ 1 puszki tuńczyka
♥ bagietki
♥ sos balsamiczny
Na patelni grillowej rozgrzej odrobinę oleju i
połóż kromki bagietki. Zgrilluj z obu stron.
Wrzuć plasterki cukinii i grilluj kilka minut z
każdej strony, aż cukinia ładnie zbrązowieje.
Tuńczyka odciśnij.
Na grzankach ułóż plasterki cukinii, wyłóż
tuńczyka z puszki i polej sosem
balsamicznym.
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GRILLOWANE
GRUSZKI
z lodami i
kruszoną
bezą
w czekola
dzie
Potrzebujesz (na 2 porcje):
♥ 1 miękkiej, dojrzałej gruszki
♥ 2 kulek lodów waniliowych
♥ ok. 10 bezików
♥ ½ tabliczki mlecznej czekolady
♥ 2 łyżek mleczka kokosowego lub mleka
♥ odrobina masła i wanilii
Zrób mnie:
gruszkę umyj, rozkrój na pół, wytnij gniazdo.
Natrzyj ją delikatnie odrobiną masła i posyp
wanilią. Rozgrzej patelnię grillową i ułóż na niej
połówki gruszki. Zmniejsz ogień i grilluj gruszkę z
obu stron z naciskiem na stronę wewnętrzną. W
małej ilości mleka rozpuść czekoladę, z której
powstanie sos.
Wyłóż na talerzu lody, oprzyj o nie jeszcze ciepłą
połówkę gruszki, posyp pokruszonymi bezami i
polej sosem czekoladowym. A i jeszcze…. pozwól
sobie na chwilę rozkoszy ;p
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Szybka i prosta przystawka
na grilla lub inną imprezę.
Nadaje się również jako
substytut ziemniaków, gdy
na klasyczny obiad zrobisz
danie drobiowe ;p
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MIGDALAMI
Potrzebujesz:
1 brokułu
opakowania sera feta
garści płatków migdałów
3-4 ząbków czosnku
3 łyżek oliwy z oliwek
odrobiny octu balsamicznego
1 łyżeczki musztardy
1/2 łyżeczki miodu
szczypty soli
szczypty pieprzu
łyżeczki gorącej wody
Umyj brokuły, podziel na różyczki i ugotuj na
parze (nie rozgotuj ich tylko). Gdy będą gotowe
odcedź i rozłóż na dużym półmisku do całkowitego
wystygnięcia.
Pokrój ser feta w kostkę i posyp nim brokuły.
Na rozgrzanej patelni upraż przez chwilę płatki
migdałów.
Przygotuj sos: wymieszaj oliwę, kilka kropel octu
balsamicznego, miód, musztardę, starte na tarce z
małymi oczkami ząbki czosnku z solą i pieprzem.
Dodaj łyżeczkę gorącej wody i dokładnie roztrzep.
Polej brokuły i fetę przygotowanym sosem. Całość
posyp uprażonymi płatkami migdałów.

Lekka kolacja z chrupiącymi i
uszczęśliwiającymi elementami : ) Zamiast
chipsów można stać się królikiem i
pochrupać sałatę :P Jeśli pominiesz grzanki,
sałatka może być idealną dietetyczną kolacją
lub lunchem w pracy. Przy okazji przemycisz
sporo białka i odrobinę cennych witamin i
kwasów tłuszczowych z pestek.

GRILLOWANA
CUKINIA
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Potrzebujesz (dla 2 osób):
♥ ½ główki sałaty lodowej
♥ puszki tuńczyka w sosie własnym (w kawałkach,
ewentualnie rozdrobnionego)
♥ średniej wielkości cukinii
♥ garści mieszanki pestek
♥ kilku łyżek sosu winegret (z octu winnego, oliwy,
grubej soli i grubo zmielonego pieprzu)
♥ 4 grzanek z bagietki przennej
Zrób mnie:
cukinię umyj, pokrój na plasterki o grubości ok. 7
mm i zgrilluj na patelni grillowej. Możesz ją
delikatnie posolić. Wrzuć garść pestek i lekko je
zarumień. Wrzuć na patelnie grzanki i też je lekko
zgrilluj.
Zrób sos – do miski wlej 1 łyżkę octu winnego i
wymieszaj go z 4 łyżkami oliwy, dodaj szczyptę
soli i szczyptę grubo mielonego pierzu.
Tuńczyka odcedź i odciśnij.
Opłucz sałatę lodową i porwij ją na kawałki,
wymieszaj z sosem winegret.
Na talerzu rozłóż sałatę, na niej plasterki
grillowanej cukinii, tuńczyka i posyp pestkami.
Podaj z grzankami i chrup na zdrowie ;p.

MINI SERNICZKI NA CHRUPIACYM SPODZIE
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z truskaw
kami
Potrzebujesz:
♥ 500 g zmielonego twarogu
♥ 150 g ciasteczek owsianych lub
czekoladowych
♥ ½ szklanki cukru + opakowania cukru
waniliowego
♥ łyżki mąki pszennej
♥ 1 białka jajka
♥ kilku truskawek
♥ kilkunastu papilotek
Zrób mnie:
Rozgrzej piekarnik do 175 °C. Wyłóż formę
na muffiny papilotkami i wsyp do nich
pokruszone ciasteczka. Delikatnie uklep.
Ubij białko i wymieszaj z twarogiem,
cukrem i mąką. Masę wyłóż na ciasteczka do
wysokości 1/2- 3/4 papilotki. Im mniejsze
będą serniczki, tym rozkoszniej będą
wyglądały. W środek serniczka wciśnij
połówkę truskawki. Wstaw do rozgrzanego
piekarnika i zmniejsz temperaturę do 120
°C. Piecz przez ok. 25 minut. Zjedz po
wystudzeniu lub po schłodzeniu.
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