Barszcz czerwony

liczba
porcji

6

SKŁADNIKI

czas
przygotowania

15
min

15 g suszonych grzybów
500 g czerwonych buraków
2 litry wody
1 pietruszka
1/4 selera
1 marchew
1 cebula
2 jabłka
3 Liście laurowe Kamis
5 ziaren Ziela angielskiego Kamis
500 ml zakwasu z buraków
4 łyżki cukru
3 łyżeczki Majeranku Kamis
3/4 łyżeczki Pieprzu czarnego mielonego Kamis
Sól morska , do smaku

czas
gotowania

30
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Grzyby namocz w gorącej wodzie
2) Buraki pokrój w cienkie plastry umieść w garnku,
zalej wodą. Następnie dodaj grzyby, pozostałe
warzywa, jabłka pokrojone na cząstki, liście laurowe
oraz ziele angielskie.
3) Doprowadź do wrzenia a następnie gotuj na wolnym
ogniu ok 30 min. Pod koniec dodaj zakwas, cukier,
majeranek, dopraw pieprzem i solą do smaku.
4) Odstaw na kilkanaście godzin w chłodne miejsce,
przed podaniem przecedź.
5) Podawaj gorący z uszkami z kapustą i grzybami.

Zupa grzybowa
aromatyzowana nalewką
wiśniową
liczba
porcji

czas
4-6 przygotowania

SKŁADNIKI
250 g suszonych borowików i
podgrzybków
1/4 pęczka włoszczyzny
1 cebula
50 g masła
100 ml nalewki z wiśni
4 Liście laurowe KAMIS
3 - 5 ziaren Ziela angielskiego KAMIS
2 - 3 Goździki KAMIS
Pieprz czarny mielony KAMIS
Sól morska

60
min

czas
gotowania

30
min

poziom
trudności

średni

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Oczyszczone i osuszone grzyby zalej wrzątkiem
i odłóż na kilka godzin do namoczenia. Po tym czasie
dokładnie je przecedź, pozostawiając cały wywar.
2) Następnie przelej go do garnka i dodaj pokrojoną
w kostkę włoszczyznę razem z liśćmi laurowymi,
zielem angielskim i goździkami i gotuj przez
ok. 15 min.
3) W tym czasie rozgrzej masło na patelni i zeszklij
drobno posiekaną cebulę. Dodaj pokrojone w grube
paski grzyby i smaż całość jeszcze przez kilka minut.
4) Następnie dodaj grzyby z cebulką do wywaru i gotuj
przez kolejne 10-15 min.
5) Pod koniec gotowania wlej nalewkę wiśniową
i dopraw zupę do smaku solą oraz pieprzem.

Uszka z kapustą
i grzybami
liczba
porcji

10

czas
przygotowania

SKŁADNIKI
Farsz:
200 g świeżej kapusty
250 g kiszonej kapusty
100 g suszonych grzybów
1 biała cebula
2 łyżki oleju
Przyprawa do bigosu i potraw z kapusty
Kamis
Sól morska
Pieprz czarny mielony Kamis
Ciasto:
500 g mąki pszennej
1 łyżka oleju np. słonecznikowego
1 łyżeczka Sól morska
250 ml wody

60
min

czas
gotowania

15
min

poziom
trudności

średni

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Mąkę przesiej do miski i dodaj sól oraz olej. Delikatnie
wymieszaj wszystko łyżką, a następnie stopniowo dolewaj
przegotowaną wodę i zagniataj gładkie i elastyczne ciasto.
Uformowane ciasto przykryj ręcznikiem na czas
przygotowania farszu.
2) Grzyby zalej wodą i pozostaw na noc do namoczenia.
Następnie ugotuj je w tej samej wodzie, ostudź, lekko
odciśnij z nadmiaru wywaru i drobno pokrój. Kiszoną
kapustę lekko odciśnij i posiekaj. Cebulę pokrój w drobną
kostkę i przesmaż na oleju, dodaj grzyby i kiszoną kapustę.
Dopraw do smaku solą, pieprzem oraz przyprawą do bigosu
i potraw z kapusty Kamis, duś na wolnym ogniu ok. 40 min.
W połowie duszenia dodaj do całości drobno poszatkowaną
świeżą kapustę i odparuj nadmiar wywaru. Pozostaw farsz
do ostygnięcia, a jeśli będzie zbyt wodnisty, dodaj łyżkę
bułki tartej.
3) Podziel ciasto na kilka części i kolejno rozwałkowuj na
bardzo cienkie placki. Rozwałkowane ciasto jest gotowe do
wycinania i formowania naszych uszek. Ciasto krój w
kwadraty o boku ok. 4 cm. Na każdym kładź odrobinę
nadzienia i składaj na pół, tworząc trójkąt. Ściśnij
przeciwległe rogi tak, aby powstały małe sakiewki. Tak
przygotowane uszka układaj na ręczniku do czasu
gotowania. Uszka wrzucaj do wrzącej, osolonej wody. Gotuj
na średnim ogniu i po ok. 2-3 minutach od wypłynięcia na
powierzchnię wyjmuj i odcedzaj. Uszka podawaj w barszczu
świeżo po ugotowaniu.

Ryba po grecku

liczba
porcji

6

czas
przygotowania

SKŁADNIKI
600 g filetu z dorsza
1 cebula pokrojona w piórka
100 g pora pokrojonego w plastry
250 g marchewki startej na grubej tarce
150 g selera startego na grubej tarce
100 g pietruszki startej na grubej tarce
3 Liście laurowe Kamis
5 szt. Ziela angielskiego Kamis
2 łyżeczki Papryki wędzonej Kamis
1 łyżeczka Imbiru mielonego Kamis
4 łyżki koncentratu pomidorowego
3 łyżki mąki pszennej
Sól morska , do smaku
Pieprz czarny , do smaku

15
min

czas
gotowania

30
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Rybę pokrój na mniejsze kawałki, oprósz solą
i pieprzem, odstaw.
2) W rondelku podsmaż na oleju pora i cebulę, dodaj
pozostałe warzywa, podlej 0,5 l wody, dodaj
przyprawy, zamieszaj. Duś na wolnym ogniu ok 30
min. W połowie dodaj koncentrat pomidorowy,
dopraw do smaku solą i pieprzem.
3) W międzyczasie rybę oprósz mąką, usmaż na oleju,
ułóż w płaskim naczyniu i przykryj gorącymi
warzywami, odstaw do wystudzenia.

Pierogi z kapustą
i grzybami
liczba
porcji

6

czas
przygotowania

SKŁADNIKI
Ciasto:
600 g mąki pszennej
250 ml gorącej wody
100 g roztopionego masła
80 g sól do smaku
Farsz:
80 g suszonych grzybów
3 Liście laurowe Kamis
5 ziaren Ziela angielskiego Kamis
800 g kapusty kiszonej
2 cebule pokrojone w drobną kostkę
2 łyżki oleju
2 łyżeczki Majeranku Kamis
Pieprz czarny mielony Kamis
sól do smaku

90
min

czas
gotowania

15
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Mąkę, wodę, masło wymieszaj i wyrób na jednolite
ciasto dodając szczyptę soli. Odstaw pod
przykryciem.
2) Grzyby zalej wrzątkiem i mocz ok 2 godz., następnie
gotuj je ok 1 godziny. Odsącz i drobno posiekaj.
3) Kapustę gotuj ok. godziny dokładnie odciśnij i
posiekaj drobno.
4) Cebulę podsmaż na oleju na złoty kolor.

5) Grzyby połącz z kapustą, cebulą, dodaj majeranek.
Dopraw pieprzem i solą, a następnie dokładnie
wymieszaj.
6) Ciasto cienko rozwałkuj, wycinaj krążki o średnicy 67 cm, napełniaj farszem, formuj pierogi.
7) Gotuj w osolonej wodzie ok. 6-8 min.

Śledzie w śmietanie

liczba
porcji

czas
4-6 przygotowania

SKŁADNIKI
800 g matiasów
3 łyżki soku z cytryny
1 cebula
1 duże jabłko
300 ml kwaśnej śmietany
2 łyżeczki Koperku Kamis
Pieprz czarny ziarnisty Kamis
Sól morska
2 łyżki posiekanych pistacji

20
min

czas
gotowania

0
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Śledzie namocz w zimnej wodzie ok 2-3 godz., odsącz
, skrop ½ soku z cytryny, ułóż naczyniu.
2) Cebulę pokrój w cienkie piórka , jabłka w “zapałkę”,
zakwaś pozostałym sokiem z cytryny, delikatnie
wymieszaj ze śmietaną, koperkiem, dopraw do
smaku świeżo mielonym pieprzem i solą morską.
3) Śledzie wymieszaj ze śmietaną, posyp pistacjami i
odstaw w chłodne miejsce na kilka godz.

Krokiety z kapustą
i grzybami
liczba
porcji

4

czas
przygotowania

SKŁADNIKI

Farsz:
700 g świeżej kapusty
750 g kiszonej kapusty
100 g suszonych grzybów
3 białe cebule
3 łyżki oleju
Sól morska
Pieprz czarny mielony Kamis
Przyprawa do bigosu i potraw z kapusty
Kamis
Ciasto naleśnikowe:
1 litr mleka
2 jajka
3 szklanki mąki
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Kamis
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru
Olej
Dodatkowo na panierkę:
2 jajka
bułka tarta
olej

60
min

czas
gotowania

30
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Naleśniki:
Do miski przesiej mąkę razem z proszkiem do
pieczenia, dodaj sól i cukier, dolej mleko i wbij jajka.
Zmiksuj całość aż do uzyskania konsystencji niezbyt
gęstej śmietany, pozostaw na ok. pół godziny
w lodówce. Smaż naleśniki na kilku kroplach oleju.
2) Farsz:
Grzyby zalej wodą i pozostaw na noc do namoczenia.
Następnie ugotuj je w tej samej wodzie, ostudź,
lekko odciśnij z nadmiaru wywaru i drobno pokrój.
Kiszoną kapustę lekko odciśnij i posiekaj. Cebulę
pokrój w drobną kostkę i przesmaż na oleju, dodaj
grzyby i kiszoną kapustę. Dopraw do smaku solą,
pieprzem oraz przyprawą do Bigosu i potraw
z kapusty, duś na wolnym ogniu ok. 40 min.
W połowie duszenia dodaj do całości drobno
poszatkowaną świeżą kapustę i odparuj nadmiar
wywaru. Pozostaw farsz do ostygnięcia, a jeśli będzie
zbyt wodnisty dodaj łyżkę bułki tartej.
3) Krokiety:
Na środek każdego naleśnika nałóż porcję farszu,
rozsmaruj dokładnie po całości i zwiń w kopertę lub
rulonik. Przygotowane krokiety panieruj
w roztrzepanym jajku i bułce tartej i smaż z obu
stron na oleju. Podawaj samodzielnie lub np. do
barszczu na Wigilię.

kutia

liczba
porcji

8

czas
przygotowania

SKŁADNIKI
250 g pszenicy
250 g maku
1 litr soku pomarańczowego
100 ml miodu
100 g migdałów drobno posiekanych
100 g rodzynek
1/2 łyżeczki aromatu migdałowego Kamis
1 łyżeczka Cynamonu mielonego Kamis
1/2 łyżeczki Kardamonu mielonego Kamis

20
min

czas
gotowania

40
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Pszenicę wypłucz i ugotuj w wodzie , mak ugotuj
w soku pomarańczowym.
2) Mak trzykrotnie zmiel przez maszynkę, wymieszaj
z pszenicą.
3) Dodaj miód, rodzynki, aromat migdałowy, cynamon
i kardamon, dokładnie wymieszaj.
4) Podawaj w kruchych babeczkach lub z łamańcami.

NAPAR KORZENNY

liczba
porcji

1

czas
przygotowania

SKŁADNIKI
1/4 łyżeczki Imbiru mielonego KAMIS
6 Goździków KAMIS
pomarańcza
sok z cytryny
1 laska Cynamonu KAMIS
miód
liście mięty

5
min

czas
gotowania

5
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Zagotuj wodę w garnku razem z goździkami i
imbirem. Dołóż pomarańczę razem ze skórką
pokrojoną w kostkę. Na koniec dodaj wyciśnięty sok
z cytryny i laskę cynamonu.
2) Po zagotowaniu przestudź, a następnie posłodź
miodem. Dodaj kilka liści mięty.

KOMPOT Z SUSZU

liczba
porcji

1

czas
przygotowania

SKŁADNIKI
50 g suszonych/wędzonych śliwek
100 g suszonych jabłek
50 g suszonych gruszek
miód
Cynamon kora KAMIS , 2 kawałki
Kardamon owoce KAMIS , kilka nasion
Goździki KAMIS
Gałka muszkatołowa mielona Kamis ,
odrobina
2 - 3 litry wody

10
min

czas
gotowania

30
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Suszone owoce z cynamonem, goździkami i
kardamonem gotujemy ok. 30 minut.
2) Pod koniec gotowania dodajemy odrobinę startej
gałki muszkatołowej, słodzimy miodem i studzimy.

Makowiec na kruchym
cieście
liczba
porcji

8

czas
przygotowania

60
min

SKŁADNIKI
Ciasto kruche:
500 mąki pszennej
200 g masła
3 żółtka
120 g cukru
1 łyżeczka Cukru z prawdziwą wanilią i
kardamonem Kamis
1 łyżeczka proszku do pieczenia Kamis
szczypta Sól morska
cukier puder do posypania
Masa makowa:
500 g maku
3 łyżki masła
3 żółtka
6 białek
80 g rodzynek
50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej
50 g orzechów włoskich
5 łyżek miodu
2 łyżeczki Cukru z prawdziwą wanilią i
kardamonem Kamis
1 łyżeczka ekstraktu z migdałów lub
aromatu migdałowego Kamis

czas
gotowania

60
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Mąkę przesiej do miski i dodaj pozostałe składniki do
kruchego ciasta. Zagnieć jednolite i gładkie ciasto
2) i odstaw je do lodówki na czas przygotowania masy
makowej.
3) Mak zalej wrzącą wodą i odstaw do ostygnięcia.
Dobrze odsącz go z nadmiaru wody i dwukrotnie
zmiel w maszynce do mięsa z drobnym sitkiem. Do
zmielonego maku dodaj wszystkie niezbędne
składniki masy makowej – utarte z żółtkami masło,
rodzynki, kandyzowaną skórkę pomarańczową,
orzechy włoskie, miód, cukier z prawdziwą wanilią
4) i nutą kardamonu Kamis, ekstrakt z migdałów
i wszystko dokładnie wymieszaj. Na koniec dodaj
ubite na sztywno białka i wymieszaj delikatnie
łopatką.
5) Wyjmij ciasto z lodówki i podziel je na dwie części.
¾ ciasta przeznacz na wyklejenie blaszki wyłożonej
papierem do pieczenia lub wysmarowanej masłem
i posypanej bułką tartą. Na tak wyklejone ciasto
nanieś masę makową, a na wierzch samej masy
zetrzyj na tarce na dużych oczkach pozostałą część
ciasta.
6) Piecz makowca w nagrzanym piekarniku w
temperaturze 180°C przez ok. 60 minut. Wyjmij go
z piekarnika i odstaw do ostygnięcia.
7) Przed podaniem oprósz go cukrem pudrem.

SERNIK z wanilią

liczba
porcji

6-8

czas
przygotowania

SKŁADNIKI
1 laska wanilii KAMIS
6 jaj
220g cukru
1 łyżeczka mielonego kardamonu
KAMIS
1 kg twarogu sernikowego mielonego
3 łyżki mąki ziemniaczanej
50 g rodzynek
50 g kandyzowanej skórki pomarańczy
1 łyżka masła

30
min

czas
gotowania

50
min

poziom
trudności

łatwy

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
1) Laskę wanilii przetnij wzdłuż, wyjmij kryształki
wanilii
2) Żółtka utrzyj z cukrem, wanilią, kardamonem, dodaj
twaróg, dokładnie wymieszaj.
3) Z białek ubij pianę.
4) W dużej misce ułóż warstwami 1/3 masy serowej,
1/3 ubitej piany, 1/3 mąki ziemniaczanej, 1/3 bakalii,
warstwy powtórz aż do wyczerpania składników.

5) Delikatnie wymieszaj , następnie przełóż do
wysmarowanej masłem tortownicy.
6) Piecz w temp.160 st. ok 50 min., po upieczeniu
odstaw do wystygnięcia.

