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Składniki  
(przepis na 2 porcje) 
 
½ szklanki kaszy pęczak 
½ pęczka białych szparagów 
200 g dyni 
150 g groszku cukrowego 
½ łyżeczki szafranu 
4 szklanki bulionu warzywnego 
125 ml wody 
2 łyżki oleju 
sól, pieprz

Przygotowanie
Zalać szafran połową szklanki wrzątku i zostawić na 20 min, 
a potem odcedzić. Szafran wysuszyć i przechować do ponowne-
go użycia (w końcu to najdroższa przyprawa świata, więc należy 
ją szanować). Obrać dynię ze skórki i pokroić w dużą kostkę. 
Szparagi obrać obieraczką, odciąć stwardniałe końcówki (ok. 
1/3), uciąć główki szparagów na wysokości ok. 5 cm, a resztę 
szparagów pokroić w plasterki. 
Podgrzać olej i zeszklić dynię przez dosłownie 3 min, a następ-
nie dodać szparagi i smażyć dalsze 3 min. Dodać kaszę pęczak 
i smażyć kolejne 5 min. Dodać groszek cukrowy i smażyć jeszcze 
1–2 min. Następnie dodawać do kaszy wodę spod szafranu oraz 
stopniowo bulion warzywny i dolewać go, gdy zostanie wchłonię-
ty. Doprawić solą i pieprzem do smaku.

Walentynkowa propozycja dla wszystkich wegetarian na romantyczną kolację we dwoje z solidną porcją 
afrodyzjaków.

SZAFRANOWE KASZOTTO 
z pęczaku z groszkiem cukrowym,  

białymi szparagami, chili i bardzo pomarańczową dynią



Walentynki wrosły w tradycję jak piękny kwiat w ogród 
naszego życia. To wyjątkowo pogodne, ciepłe święto, magiczny 
spektakl, w którym zakochani i ich miłość grają główne role. 

Miłość do siebie, do życia, do rodziny, miłość do dzieci  
i zwierząt. Wszyscy jesteśmy jej spragnieni. Sprawmy, by ten 
jeden, krótki dzień rozciągnął się na inne dni. Kochajmy się, 

lubmy i przytulajmy. Naciśnijmy „kopiuj”, a potem „wklej”.  
I wklejmy ten szczególny dzień we wszystkie następne dni roku.

Autorzy zdjęć i przepisów: Paweł Łukasik, Grzegorz Targosz z bloga „Gotowanie z pasją”

ZDROWE
walentynki
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„Gotowanie z Pasją” to pierwszy blog w Polsce prowadzony 
przez mężczyzn – Pawła Łukasika i Grześka Targosza. Paweł 

gotuje i wymyśla przepisy, Grzegorz zajmuje się stroną 
wizualną bloga i robi wszystkie zdjęcia. Panowie gotują też 

w magazynie „Miasto Kobiet”, a co sobotę prowadzą kulinar-
ne pogaduchy w audycji „Na wolnym ogniu” w krakowskim 

radiu KRK FM. www.gotowaniezpasja.pl



Składniki  
(przepis na 2 porcje) 
 
2 kawałki fileta z dorsza (każdy ok. 150 g) 
4 krewetki tygrysie 
¾ szklanki białego ryżu 
pęczek świeżego lubczyku 
mała cebula 
2 ząbki czosnku 
2 łyżki oliwy z oliwek 
½ szklanki białego  
półwytrawnego wina  
4 szklanki bulionu  
warzywnego (lub rybnego) 
½–1 łyżeczka atramentu  
z kałamarnicy 
sól, pieprz

Przygotowanie
Obrać cebulę i pokroić w kostkę. Czosnek również obrać i pokroić 
w cienkie plasterki. Rozgrzać łyżkę oliwy i wrzucić na 1–2 min czos-
nek z cebulą. Odłożyć kilka podsmażonych plasterków czosnku do 
dekoracji. 
Wypłukać ryż zimną wodą i dodać do czosnku z cebulą, a po 
minucie dolać wino, część bulionu oraz atrament i wymieszać. 
Stopniowo dolewać bulion, aż zostanie wchłonięty. Doprawić solą 
i pieprzem do smaku. 
Filety z dorsza posolić i popieprzyć, zawinąć w folię aluminiową 
posmarowaną kropelką oliwy, a następnie wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 st. na 20 min. 
Usunąć z krewetek pancerz (zostawić ostatni pierścień z ogonem), 
przeciąć grzbiet i wyjąć „żyłkę”, umyć i osuszyć krewetki. Rozgrzać 
łyżkę oliwy i smażyć krewetki z każdej strony po minucie. Na risotto 
ułożyć upieczonego dorsza, krewetki, ułożyć plasterki czosnku, 
posypać posiekanym lubczykiem.

Dietetyczna propozycja na walentynki na romantyczną kolację we dwoje dla wszystkich tych, którzy 
dbają o swój poziom cholesterolu.

CZARNE RISOTTO  
z dorszem, krewetkami, w posypce ze świeżego lubczyku

kuchnia
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Składniki: 
(przepis na 2 porcje) 
 
średni bakłażan 
2 jajka 
200 g prawdziwków (świeżych lub mrożonych) 
200 g pomidorków koktajlowych 
250 g makaronu spaghetti 
2 łyżki oleju 
1 łyżka masła 
½ pęczka szczypiorku 
sól, pieprz

Przygotowanie 
Bakłażana umyć, osuszyć, a następnie pokroić w kostkę, którą 
należy posolić i odstawić na 15 min, aż puszczą soki, aby pozbyć 
się gorzkiego smaku. Suszymy go na papierowym ręczniku. 
Prawdziwki rozmrażamy i kroimy w kostkę. Pomidorki myjemy, 
suszymy i kroimy na ćwiartki lub połówki. Rozgrzewamy olej 
i przesmażamy bakłażana oraz prawdziwki przez ok.  
5 min, a następnie dodajemy pomidorki na kolejne 3–5 min. 
Doprawiamy solą i pieprzem. 
Makaron gotujemy w osolonej wodzie wg opisu na opakowaniu. 
Ściągamy z ognia na 2–3 min i odcedzamy. Na maśle smażymy 
jajko sadzone tak, aby żółtko było płynne. Mieszamy makaron 
z warzywami i układamy go na talerzu, a z wierzchu kładziemy 
jajko posypane świeżo pociętym szczypiorkiem.

Tym razem zdrowa propozycja dla wszystkich tych, którzy niekoniecznie myślą o wegetariańskich oraz 
cholesterolowych aspektach. Oczywiście w daniu też zawarliśmy składniki, które uważane są za afrody-

zjaki. Smaczna propozycja na kolację we dwoje, oczywiście w walentynkowy wieczór. 

SPAGHETTI  
z bakłażanem, prawdziwkami i pomidorkami koktajlowymi oraz jajkiem sadzonym


