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PRZYGOTOWANIE

1 Cebulę obrać, drobno posiekać w kostkę i zeszklić na rozgrzanej oli-
wie.

2 Kiełbasę pokroić w cienkie plastry i dodać wraz z kaszą do cebuli, 
a następnie zeszklić.

3 Bulion dodawać stopniowo, aż kasza stanie się miękka.

4 Dynię obrać ze skórki, pokroić w dużą kostkę i przesmażyć na ma-
śle. Gdy kasza będzie miękka, dodać dynię. Całość doprawić do sma-

ku solą oraz pieprzem.

5 Pomidory sparzyć, przelać zimną wodą i obrać. Po usunięciu gniazd 
nasiennych pokroić w kostkę i dodać do kaszy. Całość wymieszać. 

Podawać kaszotto posypane posiekaną natką pietruszki.

Risotto to potrawa na bazie ryżu podsmażonego, a następnie gotowanego na bulionie 
z wybranymi dodatkami. Kaszotto to polska odpowiedź na tę włoską klasykę. Nazwa od 
razu informuje, że danie to jest podobne do risotta, lecz przygotowane z kasz, które rów-
nież idealnie nadają się do przyrządzenia tego specjału identyczną techniką.

SKŁADNIK I

1½ szklanki pęczaku

150 g pikantnej twardej 
kiełbasy

250 g dyni

2 pomidory

1 duża cebula

2 łyżki oliwy

4 szklanki bulionu 
warzywnego

2 łyżki masła

½ pęczka natki pietruszki

sól, pieprz

łatwe

35 min

4 porcje

z mięsem
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PRZYGOTOWANIE

1 Mąkę przesiać na stolnicę, usypując kopiec. Utworzyć na środku 
zagłębienie i wbić do niego jajka, a następnie dodać szczyptę soli. 

Dodawać stopniowo wodę, wyrabiając cały czas ciasto. Gdy składniki 
wstępnie się połączą, nadal wyrabiać ciasto przez mniej więcej 10 min, 
aż przestanie przywierać do rąk. Nie dodawać zbyt wiele mąki, tak by 
ciasto pozostało lekko klejące i elastyczne.

2 Połączyć szklankę kaszy z serem, śmietaną i posiekaną miętą (zosta-
wić kilka listków do dekoracji). Doprawić solą i pieprzem. Rozwałko-

wać cienko ciasto i wyciąć szklanką okręgi. Nałożyć porcje farszu. Pierogi 
zakleić i gotować w osolonej wodzie przez 6–8 min.

3 Masło podgrzać i przez 2 min smażyć na nim resztę kaszy. Pierogi 
podawać polane kaszą z masłem i udekorowane listkami mięty.

Polska mięta to mint po angielsku, menthe po francusku, Minzen po niemiecku i mentha 

po łacinie. Jej nazwa nawiązuje do imienia nimfy Mente, kochanki Hadesa. Chcąc uchro-
nić boginkę przed gniewem swej małżonki Persefony, bóg świata zmarłych zamienił ją 
w orzeźwiająco pachnącą roślinę. 

SKŁADNIK I

na c iasto
3 szklanki mąki

¾ szklanki wody

2 jajka

szczypta soli

na farsz
1½4  szklanki kaszy gryczanej 

ugotowanej na sypko

250 g sera białego 
półtłustego

2 łyżki śmietany 18%

1 pęczek mięty

2 łyżki masła

sól, pieprz

średnie

40 min

4 porcje

wegetariańskie
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PRZYGOTOWANIE

1 Bulion zagotować ze szczyptą szafranu (powinien być gorący przed 
dodaniem do paelli). 

2 Czosnek obrać i posiekać na cieniutkie plasterki. Rozgrzać oliwę, 
dodać czosnek, przyprawy, pęczak i smażyć przez 5–7 min, co chwi-

lę mieszając, aż kasza się zeszkli. Wlać wino, wymieszać i gotować przez 
mniej więcej 2 min, aż płyn wyparuje. Dodać koncentrat pomidorowy 
i wymieszać. Przecedzić bulion i wlać do kaszy.

3 Cukinię umyć, przekroić na ćwiartki. Po usunięciu nasion pokroić 
w grubą kostkę. Fasolkę oczyścić, usunąć łyko i pokroić na kawałki 

po 5 cm. Paprykę umyć, osuszyć i przekroić. Po usunięciu gniazda na-
siennego oraz białych części pokroić w kostkę. Warzywa dodać do kaszy 
i gotować bez mieszania przez 8–10 min. Dodać oczyszczone krewetki 
i zmniejszyć ogień do minimum, przykryć i tak gotować przez 6 min. 
Odstawić z ognia, dodać oliwki i trzymać pod przykryciem jeszcze 2 min. 
Przed podaniem posypać paellę posiekaną natką pietruszki.

Paella to potrawa kuchni hiszpańskiej oparta przede wszystkim na ryżu z dodatkiem sza-
franu, podsmażanym i gotowanym na metalowej patelni z dwoma uchwytami (łac. patella, 
hiszp. paella). W zależności od wersji danie to może zawierać owoce morza (np. krewet-
ki), mięso królika czy też drobiu oraz różne warzywa. Naszą wersję paelli spolszczymy, 
zamiast ryżu stosując pęczak.

SKŁADNIK I

1 l bulionu drobiowego 
(lub warzywnego)

1 szklanka pęczaku

1 średnia cukinia

200 g zielonej fasolki 
szparagowej

1 czerwona papryka

12 krewetek tygrysich

200 g czarnych oliwek 
z pestką

szafran

2 ząbki czosnku

3 łyżki oliwy

½ łyżeczki słodkiej papryki 
w proszku

½3  łyżeczki pieprzu cayenne

100 ml białego wina

1 łyżka koncentratu 
pomidorowego

1 pęczek natki pietruszki

średnie

40 min

4 porcje

z mięsem
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PRZYGOTOWANIE

1 Podgrzać wszystkie składniki na zalewę (nie gotować!), stale miesza-
jąc, aby się połączyły. Ostudzić.

2 Kaszę gotować 20 min w nieosolonej wodzie. Po ugotowaniu wyjąć 
z woreczka, przemieszać i przykryć na 10 min. Przemieszać i gdy 

będzie letnia, dodać wcześniej przygotowaną zalewę (należy dokładnie 
odmierzyć jej ilość w zależności od użytej wagi kaszy).

3 Śledzie przekroić wzdłuż na 4 paski. Jabłko umyć, osuszyć i pokroić 
na podłużne słupki szerokości ok. 1 cm. Szczypiorek umyć i osu-

szyć, odciąć brzydkie grubsze końcówki.

4 Ułożyć płat nori świecącą stroną do dołu na macie do rolowania 
sushi, wyłożyć na niego warstwę kaszy (ok. ½ cm grubości), pozo-

stawiając wolną przestrzeń na zaklejenie (ok. 2 cm od góry). Na środku 
kaszy przesmarować wzdłuż ½4  chrzanu, ułożyć na nim ½4  szczypiorku, 
pasek śledzia oraz słupki jabłka i zawinąć. Uformować rulon, zakleić, 
odstawić łączeniem do dołu na kilka minut, a następnie pokroić nożem 
zamoczonym w zimnej wodzie na 12 części.

5 Podawać kushi z sosem sojowym w osobnym naczyniu oraz maryno-
wanym imbirem.

Kushi to oczywiście połączenie kaszy i sushi. Kusi nie tylko samą zdrową kaszą użytą za-
miast tradycyjnego ryżu, lecz także możliwością oderwania się od japońskich kanonów. 
W tym przepisie połączymy kushi ze składnikami typowymi dla kuchni polskiej, takimi jak 
jabłka, chrzan i śledzie.

SKŁADNIK I

na kush i
3 × 100 g kaszy wiejskiej 

w torebkach

2 płaty śledziowe 
marynowane w occie 
(np. bismarck)

1 jabłko

4 płaty nori

2 łyżeczki tartego chrzanu

2 pęczki szczypiorku

sos sojowy

imbir marynowany

na za lewę oc tową 

(na 500 g kaszy)
70 ml octu do sushi

7 g soli

35 g cukru

trudne

45 min

4 porcje

z rybą
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PRZYGOTOWANIE

1 Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Pieczarki oczyścić i pokroić w pla-
sterki. Rozgrzać olej i przesmażyć cebulę przez 3–4 min, aż się ze-

szkli. Dodać pieczarki i smażyć dalsze 5 min. Na koniec dodać mięso, 
doprawić solą i pieprzem i smażyć 10–15 min, aż dobrze się zarumieni.

2 Odcedzić kukurydzę, połączyć z kaszą i mięsem. Całość doprawić 
solą oraz pieprzem. 

3 Wyłożyć mieszankę na posmarowaną masłem brytfankę. Posypać se-
rem startym na tarce o dużych oczkach, przykryć folią aluminiową 

i wstawić na 25 min do piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C. 
Po 20 min ściągnąć folię i ustawić opiekanie od góry.

4 Podawać zapiekankę na gorąco (równie dobra jest odgrzewana 
na drugi dzień).

Uważany za twórcę XIX-wiecznej kuchni smakosz i pisarz Anthelme Brillat-Savarin po-
równywał ich walory kulinarne do trufli. Uprawą pieczarek (champignon de Paris – „grzyb 
Paryża”), bo o nich mowa, zajęli się w XVI w. Francuzi. Hodowane w kamieniołomach 
grzyby szybko stały się specjałem, na który stać było jedynie zamożnych. Obecnie do ich 
największych producentów zaliczają się Francja, Holandia i Polska. Według szacunków 
co czwarta pieczarka spożywana na świecie pochodzi właśnie z naszego kraju. Spośród 
ok. 100 gatunków pieczarek najbardziej znane są białe i brązowe.

SKŁADNIK I

2½ szklanki kaszy perłowej 
ugotowanej na sypko

250 g pieczarek

400 g mielonej wieprzowiny 
z szynki

200 g sera żółtego

1 cebula

2 łyżki oleju

1 puszka kukurydzy

1 łyżka masła

sól, pieprz

łatwe

60 min

4 porcje

z mięsem
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PRZYGOTOWANIE

1 Żurawinę zalać koniakiem i odstawić na 15 min. Odsączyć.

2 Ściąć delikatnie spód jabłka (aby stało równo podczas pieczenia) 
oraz wierzch i od góry wyciąć środek jabłka, uważając, aby nie prze-

ciąć brzegów i skórki. Wyrzucić gniazda nasienne, miąższ drobno po-
siekać i wymieszać z kaszą, miodem, żurawiną oraz cynamonem. Całość 
skropić sokiem z połowy cytryny.

3 Nadziać każde jabłko, dodać na wierzch odrobinę masła, przykryć 
„pokrywką” i wstawić na 25–30 min do piekarnika nagrzanego do 

temperatury 180°C (długość pieczenia zależy od stopnia dojrzałości ja-
błek). Na 5 min przed końcem pieczenia na wierzch nałożyć po łyżce 
dżemu.

4 Podawać gorące, np. z lodami waniliowymi lub śmietankowymi.

Żurawina skutecznie pomaga w walce z chorobami, gdyż działa antybakteryjnie i prze-
ciwgrzybiczo. Zawarte w niej flawonoidy mają właściwości przeciwutleniające, dlatego 
żurawinę stosuje się w profilaktyce chorób serca, układu krążenia czy miażdżycy. Jagody 
żurawiny pomagają również utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu i oczyszczają or-
ganizm z toksyn.

SKŁADNIK I

100 g suszonej żurawiny

75 ml koniaku

4 jabłka

¾ szklanki kaszy jaglanej 
ugotowanej na sypko

4 łyżki dżemu żurawinowego

2 łyżki miodu

1 łyżeczka cynamonu

½ cytryny

1 łyżka masła

łatwe

45 min

4 porcje

wegetariańskie

bez glutenu


