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Takie Swieta
ŚLĄSKIE
KLIMATY

Kingi
Paruzel

WARSZAWSKA
WIGILIA
Jana
Kuronia

TRÓJMIEJSKIE
PRZYSMAKI
Zosi
Cudny

Odkryj świąteczne przepisy ulubionych influencerów ze wszystkich zakątków Polski.

regionów.
przepisów.
influencerów.
Święta tuż-tuż, więc w e-booku Kamis garść inspiracji
z różnych zakątków Polski. Uchylamy rąbka tajemnicy, jak
do Świąt przygotowują się znani i lubiani – swoje ulubione
przepisy i historie z nimi związane przedstawiają pierwsze
gwiazdki polskiego Internetu! Aromatyczna zupa rybna czy
korzenny barszcz? Dołącz do naszej świątecznej podróży
przez 9 regionów, 9 rodzin i 9 przepisów! Zainspiruj się
i sięgnij po dokładnie takie smaki, które sprawią, że Święta
staną się prawdziwie wyjątkowe!
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Pomorze
i Kaszuby
Nastrój świąteczny w naszej rodzinie zaczyna się udzielać już parę tygodni przed samym Bożym Narodzeniem. To
niezwykle przyjemne i osobiste chwile, bo angażujemy się
wszyscy. Właśnie dzięki wspólnym przygotowaniom możemy poczuć bliskość podczas Świąt. Nasz region, Kaszuby, obfitujący w mieszankę lasów iglastych i liściastych,
sprawia, że już na przełomie lato/jesień możemy zebrać
różnorodne odmiany szlachetnych grzybów, które później
wypełniają farsz wigilijnych pierogów. Ich rodzajów jest
kilka – drożdżowe, kruche i maślane, pieczone czy maleńkie
uszka lepione z pszennego ciasta makaronowego (również
w wersji bezglutenowej).

Gałka muszkatołowa
doskonale podkreśla
smak grzybów leśnych.
Do farszu pierogów pieczonych dodaję mieloną wołowinę. Następnie doprawiam świeżo startą gałką muszkatołową, która w charakterystyczny sposób ożywia
smak mięsa. Dzięki mieszance nut sosnowych, kwiatowych
i pieprzowych gałka muszkatołowa doskonale podkreśla smak grzybów leśnych. Powszechnie uważa się, że
jej aromat dobrze wpływa na potrawy tłuste. Wiele
tradycyjnych XIX-wiecznych przepisów wigilijnych przewidywało doprawienie potraw właśnie gałką lub kwiatem muszkatołowym.
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Make Cooking
Easier
Nazywam się Zofia Cudny i jestem autorką
jednego z najpopularniejszych blogów kulinarno-lifestylowych MAKE COOKING EASIER.
Z wykształcenia psycholog kliniczny, autorka
książek ,,Przepisy na cztery pory roku” (2014)
oraz ,,Razem w kuchni” (2016). Moją stronę
odwiedza dziennie ponad 11 000 czytelników.
Mieszkam w Gdyni.
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Kruche i maślane pierożki
z wołowiną i gałką muszkatołową
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Kruche i maślane pierożki
z wołowiną i gałką muszkatołową
liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

2-4

2/5

45 min
Ciasto na pierożki:

Składniki
Ciasto na pierożki:
1 żółtko
250 g mąki pszennej
150 g zimnego masła
2 łyżki zimnej wody
szczypta soli

1.

Pierożki: na stolnicę przesiewamy mąkę.

2.

Dodajemy pokrojone na kawałki masło, żółtko,
szczyptę soli i wodę.

3.

Zdecydowanymi ruchami zagniatamy ciasto.
Odkładamy na min. 30 minut do lodówki.

Farsz:

Farsz
6-8 świeżych prawdziwków (w przypadku suszonych
garść zalewamy wrzątkiem na ok. 30 minut
przed gotowaniem)
ok. 60 dag mielonej wołowiny (może być również
mieszanka wołowo-wieprzowa)
2 cebule
1 pęczek pietruszki
4 ząbki czosnku
1/2 łyżki mielonej gałki muszkatołowej KAMIS (może
być świeży korzeń – wówczas zetrzyjmy na tarce)
1 łyżka suszonego oregano (może być więcej)
sól morska / świeżo zmielony pieprz
masło do smażenia

1.

Na rozgrzanej patelni z masłem podsmażamy
pokrojone grzyby.

2.

Gdy zbrązowieją, przekładamy na talerz.

3.

Na tym samym tłuszczu smażymy posiekany
czosnek i pokrojoną w drobną kostkę cebulę.

4.

Dodajemy mięso, mieszamy i smażymy,
aż zbrązowieje.

5.

Całość doprawiamy mieloną gałką muszkatołową,
solą morską i świeżo zmielonym pieprzem.

6.

Na końcu dodajemy posiekaną pietruszkę.

7.

Ciasto wyjmujemy z lodówki, rozwałkowujemy
i za pomocą szklanki wycinamy koła.

8.

Nakładamy farsz i zlepiamy jak pierogi.
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Warmia
i Mazury
Kuchnia Warmii i Mazur to mieszanka dań niemieckich,
litewskich i tych tradycyjnie polskich. Królują tanie dania
mączne i z ziemniaków – pierogi, kluski, babki i placki ziemniaczane. Występuje też sporo zup (nawet owocowych!). Na
stole w wielu domach pojawia się także w obfitości to, co
zostało złowione w mazurskich jeziorach. W tradycyjnych
warmińsko-mazurskich przepisach nie brakuje również
ziół, które uwydatniają smak potraw.

Królują dania mączne
i z ziemniaków.
Z mojego domu rodzinnego pamiętam głównie dania oparte na ziemniakach. W ich gotowaniu moja Babcia i Mama
są prawdziwymi mistrzyniami. Nigdzie placki ziemniaczane
nie smakują tak jak tam, nigdzie też nie da się znaleźć tak
pysznej i aromatycznej babki ziemniaczanej. Przez lata
moja Mama przekształciła rodzinne przepisy na wersje wegańskie, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Naszą rodzinną
miłość do ziemniaków postanowiłam wyrazić w aromatycznym, rozpływającym się w ustach pasztecie.
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Anna Sudoł
Pasją do gotowania zaraziła mnie Babcia,
jeszcze gdy chodziłam do przedszkola. Chcę,
żeby moja kuchnia była prosta, a zarazem
smaczna. Zależy mi też na tym, aby każdy
posiłek był wyjątkowy. Na blogu annasudol.
pl oraz Instagramie @anna_sudol dzielę się
przepisami na wegańskie dania inspirowane
kuchniami całego świata. Wszystkie nowości
spotkane w odległych miejscach są dla mnie
natchnieniem do gotowania, jednak na co
dzień najchętniej wracam do kuchni wyniesionej z domowego zacisza.
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Warmia i Mazury

Wegański, aromatyczny pasztet
z ziemniaków i ciecierzycy
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Wegański, aromatyczny pasztet
z ziemniaków i ciecierzycy
liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

12

2/5

1 - 1,5 h

Składniki
(mała keksówka):
1 szklanka ugotowanej ciecierzycy lub 1 puszka
ciecierzycy konserwowej
1 szklanka płatków owsianych
3 duże ziemniaki
3 cebule
2 ząbki czosnku
2 łyżki mielonego imbiru Kamis
2 łyżki suszonego lubczyku Kamis
2 łyżki cukru
3 łyżki oleju rzepakowego
200 g suszonych śliwek
sól i pieprz do smaku

4.

Podsmażać do miękkości, w razie potrzeby dodać
odrobinę wody.

5.

Płatki owsiane zalać ciepłą wodą tak, aby wszystkie
były przykryte, i odstawić na 5 minut.

6.

Po tym czasie wrzucić je do miski razem z ugotowaną
i odcedzoną ciecierzycą, dodać podsmażoną cebulę.

7.

Całość posolić, dodać pieprz, imbir mielony
i suszony lubczyk.

8.

Zblendować na gładką masę.

9.

Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o grubych
oczkach do miski z pozostałymi składnikami.

10. Dodać suszone śliwki oraz 2 łyżki oleju rzepakowego.
11. Całość dobrze wymieszać, spróbować i ew. doprawić.
12. Spróbować masy i, jeśli zajdzie taka potrzeba,

dodać więcej soli lub pieprzu.
13. Masę przełożyć do foremki wyłożonej papierem

do pieczenia.
1.

2.

3.

Ziemniaki ugotować w łupinkach do miękkości
i przestudzić.

14. Wyrównać przy pomocy wilgotnych dłoni i zrobić

Cebule i czosnek posiekać drobno i podsmażyć
na łyżce oleju rzepakowego.

15. Foremkę wstawić do piekarnika nagrzanego

Dodać sól do smaku i cukier, by całość
się skarmelizowała.

16. Piec przez 45 minut. Po tym czasie wyjąć

widelcem wzorki na powierzchni.
do 180°C.
i całkowicie przestudzić.
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Podlasie
Na podlaskim stole wigilijnym moich dziadków najważniejsze były dwie rzeczy – liczba potraw, których musiało być
przynajmniej dwanaście, oraz wielka, kryształowa micha
kutii, czyli słodkiej potrawki z gotowanej pszenicy i maku.
Nikt jej nie lubił (zupełnie nie rozumiem, dlaczego – dziś
ją UWIELBIAM), więc była to coroczna dziecięca trauma.
Jeśli nie zjadło się kutii, trzeba było zapomnieć o prezentach. Na szczęście reguły były dość liberalne – wystarczyła
jedna łyżeczka.

Bez kutii nie ma dla mnie
wigilii.
Bez kutii nie ma dla mnie wigilii – słodka, wilgotna, napakowana migdałami i rodzynkami, a czasem też skórką
pomarańczową. Do Polski przywędrowała ze Wschodu i na
dobre zadomowiła się w kuchni kresowej – na Białostocczyźnie musicie nastawić się na słodki finisz wigilii!
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Głodny Świata
Gdy byłem mały, zawsze spędzałem Święta u dziadków. Przy długim stole z nierówno
połączonych blatów, przy świeżym świerku, na
który babcia rzucała całe morze anielskiego
włosa. Teraz, gdy moją pracą i życiem stały się
podróże, Święta są moją kotwicą – wracam do
stołu z białym obrusem, pod którym szeleści siano, do galaretek w czekoladzie, na które
mam ochotę tylko ten jeden raz w roku, do
smażonego karpia i choinki ze starymi bombkami, które pamiętam z dzieciństwa. I chociaż
od lat większą część roku spędzam w podróży,
tylko raz nie udało mi się wrócić z tropików na
Święta do domu!
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Podlasie

Kutia z kardamonem

Kutia z kardamonem

liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

12

2/5

1 - 1,5 h

Składniki
1 szklanka pszenicy*
1 szklanka maku
½ szklanki rodzynek
½ szklanki migdałów bez skórki
4-6 łyżek ulubionego miodu
½ laska wanilii Kamis
3 główki kardamonu Kamis**
mleko do namoczenia bakalii
*w zdrowszej opcji możemy zamienić pszenicę na orkisz,
a jeśli robimy kutię w ostatniej chwili, możemy trochę
oszukać i użyć pęczaku.

1.

Mak płuczemy, zalewamy gorącą wodą i zostawiamy
na noc do namoczenia. Po odsączeniu następnego
dnia mielimy go dwukrotnie.

2.

Rodzynki i migdały zalewamy gorącym mlekiem
i moczymy przez 30 minut.

3.

Laskę wanilii rozcinamy i z jej połowy wyciągamy
ziarnka. Z główek kardamonu wyjmujemy ziarenka
i rozgniatamy je lekko w moździerzu.

4.

Pszenicę przygotowujemy zgodnie z instrukcją
na opakowaniu: trzeba ją namoczyć przez minimum
2 godziny, a po tym czasie ugotować do miękkości.

5.

Rodzynki wyjmujemy z mleka. Migdały wyjmujemy
z mleka i siekamy na drobne kawałki.

6.

Mieszamy wszystkie składniki: odcedzoną pszenicę,
zmielony mak, rodzynki, posiekane migdały, miód,
ziarenka wanilii i kardamonu.

**kardamon w kutii to mój własny dodatek – od powrotu
z kardamonowych plantacji w indyjskiej Kerali dodaję go do
każdego deseru!
***standardowa szklanka o pojemności 250 ml.

Ku

Po chnia
dl
as
ia

POWRÓT DO MAPY

14

Mazowsze
i Kurpie
Dlaczego zabrałem się za kaczkę? W mojej pamięci to
ona właśnie kojarzy się ze Świętami. Poza tym zawsze
doprawialiśmy ją bardzo intensywnie i nadziewaliśmy
jabłkami. A nie były to byle jakie jabłka, bo pochodziły
z sadu mojego dziadka Benka. Kwaśne odmiany, trochę
zdziczałe, ale przez to cudownie aromatyzowały mięso.

Moim konikiem jest
niemarnowanie żywności.
Pamiętam z dzieciństwa świąteczne rytuały – pilnowanie
ognia w wędzarni, szukanie prezentów czy bastowanie (polewanie kaczki tłuszczem wytopionym podczas pieczenia).
Moja żona określa to pamięcią smaku. Natomiast jeśli chodzi o obecne Święta, to prym wiodą barszcz, pierogi ruskie
z ogromną ilością pieprzu, tony sałatki jarzynowej i właśnie
kaczka, którą z dumą Wam prezentuję.
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Jan Kuroń
Jestem kucharzem przede wszystkim z zamiłowania. Od najmłodszych lat asystowałem
jednemu z najwspanialszych ludzi związanych
z kulinariami w Polsce – Maciejowi Kuroniowi, mojemu tacie. Zawdzięczam mu ogrom
wiedzy i kreatywne podejście do kuchni.
Staram się być wierny polskiej tradycji kulinarnej, ale wyznaję zasadę, że „kuchnia to nie
apteka”. Dlatego staram się twórczo rozwijać
i bawić klasykami rodzimej kuchni (i nie tylko).
Moim konikiem jest niemarnowanie żywności.
Na warsztatach z dziećmi i młodzieżą, pokazach czy podczas zwykłych rozmów staram się
edukować innych i zwracać uwagę na ten dotyczący nas wszystkich problem.
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Mazowsze i Kurpie

Kaczka pieczona z jabłkami
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Kaczka pieczona z jabłkami

liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

4

2/5

2h

Składniki
1 kaczka
3 łyżki oleju
2 duże jabłka
garść świeżej żurawiny lub 50 g suszonej
1 główka czosnku
2 łyżki majeranku Kamis
1 łyżka tymianku Kamis
1 łyżka pieprzu ziołowego Kamis
6 liści laurowych i 10 ziaren ziela angielskiego
sól, pieprz

1.

Kaczkę nacieramy z zewnątrz mieszanką
oleju, pieprzu ziołowego, musztardy, majeranku,
tymianku, czosnku (4 ząbki) oraz soli i pieprzu.

2.

Do środka wkładamy pokrojone w ósemki
jabłka, pozostały czosnek oraz liście laurowe
i ziele angielskie.

3.

Pieczemy przez 100 – 120 minut w temperaturze
180°C.

4.

Pamiętamy, aby polewać kaczkę wytopionym
tłuszczem co 10 minut.

5.

40 minut przed końcem pieczenia możemy położyć
wokół kaczki surowe, pokrojone w ćwiartki ziemniaki.
Możemy też serwować ją z kaszą albo kluseczkami.
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Wielkopolska
W moim rodzinnym domu spotykają się dwie świąteczne
tradycje – wielkopolska i kaszubska. Na dobór dań, które
pojawiają się na naszym wigilijnym stole, większy wpływ
zawsze miała moja pochodząca z Poznania mama. Już
pod koniec listopada dom zaczyna pachnieć przyprawami
korzennymi. To za sprawą pierników, które wypiekamy
w rodzinnym gronie. Pieczenie pierników, a później lukrowanie, to prawdziwy rytuał traktowany przez przedstawicieli wszystkich członków rodziny, niezależnie od wieku
i płci, bardzo serio.

Pod koniec listopada
dom zaczyna pachnieć
przyprawami korzennymi.
Z roku na rok, z racji rosnącej liczby wegan i osób redukujących mięso ze swojej diety, zamiast typowych dań rybnych,
tak charakterystycznych dla Wielkopolski, pojawią się dania
w wersji nieco bardziej nowoczesnej. Zamiast zupy rybnej,
mama gotuje wyśmienity krem z buraków i malin z tymiankiem. Karpia wypiera seleryba, czyli kawałki gotowanego
selera, owinięte w glony nori, usmażone w panierce. Natomiast zamiast śledzia po kaszubsku i żydowsku, pojawia
się bakłażanowa wariacja na temat tych dań. Sekretem są
oczywiście przyprawy, zioła i… olej lniany, który nadaje daniom z bakłażana rybny posmak.

Kuchnia

Wielkopolski
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Hello Morning
Mam na imię Magda. Od ponad 10 lat prowadzę bloga kulinarnego poświęconego kuchni
roślinnej Hello Morning. Z zawodu jestem lekarką. Lubię pracować z pacjentami, ale czerpię satysfakcję nie tylko z pracy zawodowej.
Ogromną przyjemność sprawia mi również
możliwość dzielenia się moimi sprawdzonymi
przepisami na ulubione dania w przestrzeni
internetowej – na blogu, kanale YouTube
czy Instagramie. Dzięki tym miejscom
poznałam naprawdę wielu niezwykłych ludzi,
a nawet zawarłam przyjaźnie, które trwają już
całe lata.

Kuchnia

Wielkopolski
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Wielkopolska

Bakłażan à la śledź
po żydowsku
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Bakłażan à la śledź po żydowsku
liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

6

3/5

1,5 h

Składniki
700 g bakłażana
3 cebule
0,5 litra wody
60 ml octu (u mnie gruszkowy,
ale możecie użyć jabłkowego)
2 czubate łyżki cukru
5 liści laurowych, u mnie świeże
5 ziaren ziela angielskiego
5 ziaren pieprzu Kamis
1/2 łyżeczki ziaren gorczycy
5 ziaren jałowca
sól
10 -15 ząbków czosnku
1 łyżka majeranku Kamis
1 łyżka oregano
1 łyżka bazylii Kamis
1 łyżka tymianku Kamis
1 łyżka koperku
kilka listków laurowych zmielonych w młynku do
kawy i drobno pokrojonych
kilka ziaren ziela angielskiego
kilka ziaren pieprzu
250-300 ml oleju lnianego
1.

2.

Mieszamy i odstawiamy na ok. 30 minut. Następnie
płuczemy w durszlaku z wydzielonego soku i soli.

3.

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C. Blaszkę
wykładamy papierem do pieczenia, smarujemy
olejem, układamy osuszone na papierowym
ręczniku bakłażany.

4.

Przyprawiamy solą i pieczemy przez 20 minut,
aż się zarumienią.

5.

Studzimy. W międzyczasie przygotowujemy wywar.
W rondlu zagotowujemy wodę z cukrem, listkami
laurowymi, zielem angielskim, pieprzem, gorczycą
i jałowcem oraz szczyptą soli.

6.

Dodajemy pokrojoną w piórka cebulę i gotujemy
około 1-2 minut, aby cebula stała się miękka.

7.

Dodajemy ocet i szybko chłodzimy zalewę,
wstawiając rondel do miski z zimną wodą. W słoiku
na przemian układamy bakłażany i cebulę. Na końcu
wlewamy octową zalewę. Słoik szczelnie zamykamy
i odstawiamy na co najmniej 24 godziny.

8.

Czosnek obieramy i bardzo drobno siekamy lub
przecieramy przez praskę, ścieramy na tarce.

9.

Mieszamy z ziołami, dodajemy ziele angielskie,
pieprz i doprawiamy do smaku solą.

10. Wlewamy olej lniany. Ponownie dokładnie

mieszamy. Wyciągamy bakłażana z octowej zalewy.
11. W drugim słoiku układamy warstwami bakłażana,

przekładając ziołową zalewą. Szczelnie zamykamy
słoik i przechowujemy w lodówce przez co najmniej
dobę. Najlepiej smakuje po około 2-3 dniach.

Bakłażany kroimy wzdłuż na pół. Kroimy na plastry
o grubości ok. 1 cm. Przekładamy do miski i obficie
posypujemy solą.

Kuchnia

Wielkopolski

POWRÓT DO MAPY
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Śląsk
Jestem Ślązaczką. W moim regionie od setek lat celebruje się wspólne posiłki. Nasze zwyczaje kulinarne są dziedzictwem kulturowym. Nikt tak jak my nie pielęgnuje tradycji przygotowywania dań. Przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy najbardziej wyróżniającym się
regionem kulinarnym w całej Polsce.

Jesteśmy najbardziej
wyróżniającym się
regionem kulinarnym
w całej Polsce.
Nasze rolady, kluski śląskie, kołacze od razu pozwalają
określić naszą kuchnię, która jest aromatyczna i naturalna. Przyprawy tej kuchni to rodzime zioła, ziele angielskie
i przyprawy korzenne.
Święta Bożego narodzenia to dla mnie - piernik, którego
receptura przekazywana jest w naszej rodzinie od 150 lat.
Robimy go wspólnie, całą rodziną. Jest wyjątkowy, bo pełen
korzennych przypraw, przełożony domowymi powidłami
i nafaszerowany bakaliami. To z niego robiła mi babcia najlepszą słodką zupę zwaną „moczka”.

POWRÓT DO MAPY
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Kinga Paruzel
Możesz kojarzyć mnie z I edycji programu
Masterchef, w której dotarłam do finału. Od
2011 roku prowadzę swój blog kulinarny, ponadto moje przepisy możesz oglądać na kanale YT Kuchnia Lidla. W księgarniach znajdziesz
też moje książki: „Nie... zwykła kuchnia. Bo
każdy jest inny”, „Fit słodkości” oraz „Dieta ze
smakiem”. Kiedy tylko mam czas, biorę aparat
i robię zdjęcia tego, co ugotuję. Urodziłam się
i mieszkam na Śląsku, który dla mnie jest najpiękniejszy na świecie. W życiu i w Internecie
chcę pokazać, że jedzenie jest ważne, piękne,
proste w przygotowaniu, a co najważniejsze –
ma wielką moc!
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Śląsk

Moczka
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Moczka

liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

5

2/5

45 min

Składniki
200 g piernika
250 ml ciemnego piwa
2 l kompotu ze śliwek
1 laska cynamonu Kamis
50 g orzechów włoskich
50 g orzechów laskowych
100 g migdałów
50 g suszonych śliwek
100 g suszonych moreli
100 g rodzynek

1.

Piernik rozkruszamy do miski i zalewamy
ciemnym piwem.

2.

W rondlu zagotowujemy kompot ze śliwek wraz
z laską cynamonu.

3.

Orzechy włoskie i laskowe oraz migdały drobno
kroimy.

4.

Suszone śliwki i morele kroimy w kostkę.

5.

Wszystkie pokrojone bakalie oraz rodzynki i suszone
wiśnie dodajemy do gotującego się kompotu.

6.

Całość gotujemy 10 minut, a następnie
dodajemy piernik namoczony w ciemnym piwie
oraz całą torebkę cukru z prawdziwą wanilią
i kardamonem, sok z cytryny, szczyptę soli i
posiekaną gorzką czekoladę.

7.

Całość gotujemy na małym ogniu kilkanaście minut,
ciągle mieszając.

8.

Przed podaniem usuwamy cynamon.

9.

Moczkę podajemy w miseczkach, dekorując ją
z góry bakaliami.

POWRÓT DO MAPY
Kuc

ślą hnia
ska

26

Galicja
Kuchnia galicyjska to owoc wielu tradycji. Mieszanka wpływów żydowskich, austriackich, a nawet francuskich. Część
jej smaków była znana w moim rodzinnym domu. Barszcz
czerwony z uszkami, zupa grzybowa, zupa rybna oraz aromatyczna zupa migdałowa. Swoje miejsce ma na stole karp
podawany w panierce. Jada się tu również karpia po żydowsku, a także śledzie marynowane. Do tego podaje się
kapustę z grochem i grzybami oraz pierogi.

Mieszanka wpływów
żydowskich, austriackich,
a nawet francuskich.
Tradycyjnym świątecznym deserem podawanym na terenie
dawnej Galicji jest kutia. To ziarna pszenicy wymieszane
z mielonym makiem, miodem, orzechami włoskimi,
migdałami i rodzynkami. Często podaje się również makowce oraz serniki, zwłaszcza sernik wiedeński, który
pochodzi właśnie stąd. Wszystko to popijane kompotem
z suszonych owoców.

POWRÓT DO MAPY
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Cammy
Mam na imię Kamila. Z wykształcenia jestem psychologiem. Od ponad 9 lat prowadzę
bloga cammy.com.pl. Cammy to miejsce dla
kobiet lubiących modę oraz przede wszystkim poszukujących życiowych inspiracji. Prywatnie jestem kochającą żoną wspaniałego
mężczyzny i szczęśliwą mamą małego chłopca. Uwielbiam czas spędzony w towarzystwie
książek, najlepiej z kubkiem kawy bądź herbaty, zapach starego papieru, miejsca z duszą
i rzeczy z historią. Wierzę, że każdy dzień
możemy uczynić wyjątkowym, bo to nasze wybory, podejście i postawa tworzą nasze życie
i jego jakość.
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Kruche, waniliowo-cynamonowe
rogaliki
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Kruche, waniliowo-cynamonowe
rogaliki
liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

15-20 rogalików

3/5

50 min

Składniki
Posypka:
100 g cukru (kryształu)
1 opakowanie cukru z prawdziwą wanilią Kamis
1 łyżeczka startej laski cynamonu Kamis
1 laska wanilii Kamis

Rogaliki
150 g mąki pszennej
60 g cukru
2 żółtka
60 g mielonych migdałów
40 g mielonych orzechów laskowych
100 g miękkiego masła
1 laska wanilii Kamis

1.

Mąkę przesiewamy przez sito.

2.

Delikatnie rozcinamy laskę wanilii wzdłuż
i wyjmujemy z niej ziarenka.

3.

Tworzymy mały kopczyk, robiąc w nim
wgłębienie, do którego wbijamy jajka i wkładamy
miękkie masło.

4.

Zagniatamy i rozwałkowujemy ciasto.

5.

Przy pomocy dużego talerza wycinamy z niego
koło i dzielimy na 8 części.

6.

Ciasto zawijamy ku środkowi, formując rogaliki,
następnie układamy na blasze wyłożonej uprzednio
papierem do pieczenia.

7.

Pieczemy przez 12 – 14 minut w piekarniku
rozgrzanym do 180°C.

8.

Zaraz po upieczeniu obsypujemy ciastka z dwóch
stron wcześniej przygotowaną posypką.
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Kresy
Lubelszczyzna słynie z miodów. Co roku dostaję od rodziców kilka litrowych słoików z patoką i w swojej kuchni używam tylko miodów z mojego rodzinnego regionu.
Wszystkie pochodzą od zaprzyjaźnionych gospodarzy,
którzy od dawna zajmują się hodowlą pszczół. Kiedyś nawet
ule stały w ogrodzie u mojej babci w Nałęczowie. Zresztą
posiadanie kilku uli na własny użytek w dawnych czasach
w moich rodzinnych stronach nie było niczym dziwnym.
Po co kupować, skoro można mieć swój miód? Fakt, trzeba
się znać na hodowli pszczół, ale kiedyś każdy gospodarz
to potrafił.

Po co kupować, skoro
można mieć swój miód.
Lubelszczyzna płynie miodem od dawien dawna. Jego
nadwyżki gospodynie już przed wiekami wykorzystywały do
przygotowania zarówno piernika lubelskiego (który przypomina nieco staropolski), jak i miodownika. Ale nie takiego
przekładanego wieloma warstwami kremu, jak na Ukrainie,
tylko napakowanego orzechami, długo pieczonego, który
bazuje na miodzie, bez dodatku cukru.
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Madame Edith
Od początku wiedziałam, że mój blog nie
będzie tylko zbiorem ulubionych przepisów.
Że będzie czymś więcej. Miał to być blog
osobisty, oparty na moich zainteresowaniach, dlatego w nazwie nie ma żadnych kulinarnych odniesień. Na blogu poruszam inne
tematy, które mnie interesują i czuję się na
tyle swobodnie, by o nich pisać. Zdarza mi
się więc pisać o przydatnych gadżetach,
filmach, serialach, tworzeniu miejskiego
ogrodu na balkonie, dekorowaniu wnętrz czy
o kosmetykach.
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Miodownik
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Miodownik

liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

12

2/5

2h

Składniki
(na tortownicę o średnicy 25 cm lub dwie keksówki)
400 g masła
400 g miodu
4 jaja „zerówki” (rozmiar L)
400 g posiekanych orzechów włoskich
400 g mąki
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka kardamonu
5 goździków (1/3 łyżeczki, roztartych
w moździerzu)
otarta skórka z jednej pomarańczy
2 czubate łyżeczki sody

1.

W mikserze rozcieramy masło na puszystą masę.

2.

Dodajemy miód (jeśli nie jest płynny, to należy go
nieco podgrzać i potem przestudzić) oraz - ciągle
ucierając - po jednym żółtku.

3.

Dosypujemy mąkę z wymieszaną sodą i przyprawami,
i dokładnie mieszamy.

4.

Na koniec dodajemy ubitą pianę z białek, bardzo
delikatnie mieszamy i wrzucamy orzechy oraz
skórkę z pomarańczy, po czym bardzo delikatnie
mieszamy łyżką.

5.

Miodownik zostawiamy 1-2 godziny w temperaturze
pokojowej, aby sfermentował.

6.

Po wyrośnięciu pieczemy ok. 90-105 minut
w temperaturze 150°C z termoobiegiem lub 170°C
bez tej funkcji.

7.

Po około 30 minutach pieczenia trzeba przykryć
ciasto folią aluminiową od góry, by zbytnio się
nie przypiekło.

8.

Miodownik studzimy i przechowujemy owinięty
w papier/ściereczkę/folię.

9.

Przed podaniem możemy polać go lukrem lub
posypać cukrem pudrem.
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Polskie Góry
W zdziczałych po wojnie Bieszczadach wszystko tworzy się
od początku. Prawie całkowicie wyludniony wówczas region musi pisać swoją historię na nowo. Również kulinarną.
Kiedyś tereny pastersko-rolnicze, dziś przyciągają tysiące,
zawsze głodnych po wędrówce, turystów. Wołosi przywieźli
tu umiejętność prowadzenia gospodarki pasterskiej w trudnych warunkach górskich. Zanim przyszła przedwojenna
bieda, mieszkańcy tutejszych ziem, Łemkowie i Bojkowie,
raczyli się mięsem wołowym, koziną i baraniną.

W diecie dominowała
kapusta, ziemniaki, mąka,
kasza, mleko, ryby,
grzyby i zioła.
To dlatego, że dawne przeludnienie spowodowało problemy z wyżywieniem. W efekcie kuchnia tego regionu była
bardzo prosta. Dzisiejsza kuchnia Bieszczadów nawiązuje
do tamtych tradycji. W menu dominują potrawy mączne,
kapusta kiszona, grzyby czy też owoce runa leśnego. Z mięs
najczęściej można spotkać jagnięcinę i baraninę, a z ryb –
pstrąga potokowego. Nigdzie tak nie smakują naleśniki
z jagodami, z widokiem na połoniny, wśród krzewów malin
i jeżyn.
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Chata
Wędrowca
Od ponad trzydziestu lat mieszkamy w Bieszczadach. Tutaj zaczęliśmy swoją działalność turystyczną, karmiąc strudzonych wędrowców.
Robert, szef kuchni, tworzył wówczas dania,
sięgając po produkty lokalne. To właśnie wtedy
narodził się słynny Naleśnik Gigant z jagodami. Po
latach życia wysoko w górach, przenieśliśmy się
do Wetliny, wioski u podnóża połonin. Od 2003
roku w naszym lokalu, Chacie Wędrowca, kontynuujemy kulinarne tradycje z przełomu lat 80.
i 90. Od maja do października serwujemy
naszym gościom potrawy przygotowywane
z prostych i łatwo dostępnych składników,
wzbogacając ich smak przyprawami pochodzącymi z różnych zakątków świata, które
odwiedzamy zimą, kiedy Chata jest zamknięta.
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Polskie Góry

Świąteczna jagnięcina
w kremowym sosie
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Świąteczna jagnięcina w kremowym sosie
liczba
porcji

poziom
trudności

czas
wykonania

4

4/5

3 h (marynata 24 h)

Składniki

3.

Do miski wkładamy jogurt grecki, wlewamy oliwę
z oliwek, dodajemy wyciśnięty przez praskę czosnek,
a następnie dosypujemy płatki chili, świeżo
zmieloną sól i pieprz.

4.

Dokładnie mieszamy. Do gotowej marynaty
wkładamy łopatkę jagnięcą. Mięso nacieramy
marynatą, czekamy 24 godziny.

5.

Piekarnik nastawiamy na 160°C i włączamy
termoobieg.

6.

Wkładamy zamarynowane mięso do naczynia
żaroodpornego, wlewamy marynatę i przykrywamy
folią aluminiową.

7.

Po godzinie, do naczynia z mięsem i marynatą
dolewamy 100 ml wody.

8.

Pieczemy kolejną godzinę. Pilnujemy sosu, który nie
powinien być zbyt gęsty.

9.

Możemy jeszcze dodatkowo podlać wodą.

łopatka jagnięca bez kości 1 kg -1,2 kg

Składniki do marynaty:
500 ml jogurtu greckiego
8 dużych łyżek oliwy z oliwek
6 średniej wielkości wyciśniętych
ząbków czosnku
1/2 łyżeczki płatków chilli
1⁄2 łyżeczki świeżo zmielonej gruboziarnistej soli
1⁄2 łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu

Składniki do sosu:
4 łyżki śmietanki 18% lub 22%
szczypta mielonego cynamonu Kamis
1 sztuka goździków Kamis
1 sztuka anyżu gwiazdkowego Kamis
1 łyżeczka mielonej kurkumy Kamis
szczypta mielonego imbiru Kamis
posiekana świeża mięta

1.

2.

10. 15 min przed końcem pieczenia ściągamy folię,

żeby mięso się zarumieniło. Mięso powinno pływać
w marynacie.
11. Marynatę, w której piekliśmy mięso, miksujemy

i dodajemy wszystkie przyprawy do sosu ubite
w moździerzu lub zmielone w młynku do przypraw,
a następnie wszystko razem lekko podgrzewamy.

Z łopatki jagnięcej ściągamy błonę i nadmiar
tłuszczu.

12. Na koniec jeszcze raz miksujemy. Dodajemy

Robimy marynatę, w której będziemy trzymali
jagnięcinę 24 godziny.

13. Jagnięcinę wykładamy na talerz, kroimy w grube

kremówkę i mieszamy dokładnie łyżką.
plastry, zalewamy niewielką ilością sosu
i posypujemy świeżą miętą.
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Dokładnie takie
święta z Kamis!
Spraw, by Wasze Święta smakowały dokładnie tak, jak tego sobie życzycie. O naszych
przyprawach wiemy wszystko — sięgnij po nie w tym świątecznym czasie i ciesz się
dokładnie takim smakiem, jak z przepisów naszych influencerów!

Przyprawa do piernika
Starannie dobieramy przyprawy korzenne: imbir, cynamon, kardamon, goździki,
gałkę muszkatołową, ziele angielskie oraz czarny pieprz.

Przyprawa do ryb
Dzięki zawartości imbiru i gorczycy potrawa ma lekko pikantny smak, a użyte
zioła i przyprawy nadają jej charakterystyczny aromat.
Stosowanie naszej przyprawy nie wymaga dodatkowego solenia ryby.

Cynamon
Jego intensywny aromat nadaje charakteru zarówno słodkim, jak i słonym
potrawom. By przyprawa nabrała wyjątkowego aromatu, nasze drzewa
cynamonowe dojrzewają nawet 15 lat.

Goździki
By winna marynata do śledzi nabrała głębi smaku, nie zapomnij
o dodaniu do niej goździków.
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Dokładnie takie
święta z Kamis!

Ziele angielskie
Łączy w sobie aromat gałki muszkatołowej, intensywność goździków,
cynamonową wyrazistość oraz ostrość pieprzu. Odrobina ziela angielskiego
dodana do barszczu czerwonego sprawi, że będzie smakował wyśmienicie.

Pieprz czarny
Jest otrzymywany z owoców nie w pełni dojrzałych, zielonych. Ostry smak
pieprzu czarnego pochodzi od alkoidu piperyny, zawartego głównie
w wierzchniej warstwie owocu.

Majeranek
Dla wzbogacenia aromatu majeranek stosowany jest często łącznie
z tymiankiem, co doskonale sprawdza się w diecie bezsolnej, gdyż oba te zioła
zmniejszają konieczność dodawania soli.

Przyprawa do bigosu
Nasza przyprawa jest doskonale skomponowaną mieszanką przypraw i ziół,
dzięki której tradycyjny smak bigosu doceni cała rodzina.

40

