
    

    

Ratatouille 

 
Składniki 

• 1 bakłażan 
• 1 cukinia 
• 1/2 papryki zielonej 
• 1/2 papryki żółtej 
• 1/2 papryki czerwonej 
• 3 pomidory (sparzone i obrane ze skórki) 
• 1 nieduża cebula 
• 3 ząbki czosnku 
• świeży tymianek 
• sól, pieprz 
• oliwa z oliwek (najlepsza będzie specjalna oliwa do smażenia) 



Przygotowanie 
Wszystkie warzywa dokładnie myjemy. Cukinię możemy obrać ze skóry – ale nie musimy. Bakłażana kroimy w 
plastry i każdy plaster solimy. Odstawiamy na 15 minut i płuczemy – dzięki temu pozbędziemy się goryczki. 
Jeśli kupiliśmy małego bakłażana, to prawdopodobnie nie musimy tego robić. My ostatnio nie robiłyśmy i też 
było pysznie. Cukinię i bakłażana kroimy w kostkę – średniej wielkości – nie za małą, bo w czasie smażenia, 
kawałki się skurczą. Paprykę kroimy w paseczki i każdy paseczek kroimy na trzy części. Cebulę drobno 
siekamy. Pomidory kroimy na ósemki i wyjmujemy gniazda nasienne. 
Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek i kolejno smażymy, a następnie przekładamy do garnka: cebulę, 
papryki, cukinię, bakłażana, a na końcu pomidory. Każde warzywo smażymy oddzielnie – musi się ładnie 
przyrumienić. Między kolejne warstwy warzyw  w garnku, wkładamy przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. 
Na koniec doprawiamy solą, pieprzem i świeżym tymiankiem. Całość dusimy na wolnym ogniu – minimum 30 
minut. Ratatuj najlepiej smakuje następnego dnia. 

 

Prażony bób 

 
Składniki: 

• szklanka świeżego bobu 
• oliwa 
• czosnek 
• chilli 
• łyżeczka miodu 
• łyżeczka kminu rzymskiego 



Przygotowanie: 
Na suchą i  rozgrzaną patelnię wrzucamy umyty i  bób. Prażymy mieszając często do czasu aż skórka popęka 
i wszystko zacznie się łądnie rumienić.  Wtedy dolewamy oliwę i smażymy ok 5 minut. Po tym czasie solimy 
dodajemy pokrojony czosnek i chilli. Dosypujemy kmin i miód. Jak zacznie intensywnie pachnieć ściągamy z 
ognia i jemy.  

 

Sałatka z bobu 

 
 
Zawartość lodówki: 

• brokuł 
• cukinia 
• szklanka bobu 
• resztki sezamu i parmezanu 

Musztarda, oliwa, sok z cytryny. Czosnek. Ok, z tego będzie dressing. Robimy zatem sałatkę. 
Przygotowanie: 
bób gotujemy brokuły dzielimy na różyczki i blanszujemy we wrzątku 3 minuty. Cukinię kroimy w kostkę i 
smażymy.  Bób obieramy ze skórki, wszystko wkładamy do miski. Wyciskamy sok z całej cytryny, dodajemy 
łyżeczkę musztardy, łyżeczkę cukru, wyciśnięty ząbek czosnku, sól i pieprz. Mieszamy i dodajemy do 
sałatki. Zasypujemy  dwiema łyżkami sezamu i łyżką parmezanu. Mieszamy. Wcinamy! 

 

 



Burgery 

 
Składniki (dla 5 osób): 

• 500g mielonego mięsa wołowego 
• 3-4 łyżeczki musztardy Dijon 
• 1 cebula 
• 2 jajka 
• sól, pieprz 
• sos Worcestershire 
• olej do smażenia 

Cebulę szklimy na oliwie i studzimy. Następnie mieszamy wszystkie składniki i całość wstawiamy do lodówki 
na ok. 30 minut. Rozgrzewamy olej na patelni grillowej (lub zwykłej), formujemy 5 kotletów i smażymy z 
dwóch stron. Staramy się zbyt często ich nie przewracać. Ostatnio wyczytałyśmy, że prawidłowo 
wysmażony burger, powinien mieć temperaturę 72°C. Ale to pewnie zależy od preferencji. 
W tym czasie przygotowujemy dodatki. Kroimy w plastry: 

• 1 dużego pomidora  malinowego 
• 1 czerwoną cebulę 
• 1-2 ogórki małosolne 

Dodatkowo potrzebujemy: 
• 5 plasterków ulubionego sera żółtego 
• rukolę 
• 5 kajzerek (możemy je wcześniej podpiec na patelni, w piekarniku lub po prostu w tosterze) 
• musztardę dijon 
• ulubione sosy (u nas był ostry sos pomidorowy i łagodniejszy jogurtowo-czosnkowy) 



Podpieczoną bułkę smarujemy z jednej strony musztardą i kładziemy kolejno: rukolę, burgera, ser, pomidora, 
ogórka, cebulę. Na to nakładamy sosy i gotowe! 
Pieczone, młode ziemniaki z masłem czosnkowym i koperkiem: 

• 1 kg malutkich, młodych ziemniaków 
• 2-3 łyżki roztopionego masła 
• sól 
• 2 ząbki czosnku 

Ziemniaki dokładnie myjemy. W garnku gotujemy wodę. Do osolonego wrzątku wrzucamy ziemniaki. Gdy 
woda ponownie się zagotuje, zdejmujemy z ognia i odlewamy. Ziemniaki kroimy na pół. Masło mieszamy z solą 
i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Następnie polewamy nim ziemniaki i dokładnie mieszamy. Całość 
wstawiamy do nagrzanego do 200°C piekarnika na ok. 20-25 minut. 
Na koniec posypujemy koperkiem. 

 

Ryż z tofu 

 
Składniki: 

• szklanka ryżu 
• kostka tofu 
• garść pomidorów 
• 2 ząbki czosnku 
• oliwa 
• sól, pieprz, kmin rzymski, ostra papryka, nasiona czarnej gorczycy i 1/2 łyżeczki kozieradki 

(opcjonalnie, bo na soli, pieprzu i kminku wyjdzie równie dobre) 



Przygotowanie: 
W garnku z grubym dnem rozgrzewamy oliwę, wrzucamy pokrojony czosnek, kmin i resztę nasionek i sekundę 
podgrzewamy (sekundę w sensie żeby nie zrobiło się gorzkie). Dodajemy ryż i sól i w ten sposób prażymy na 
lekko złoty kolor. Zalewamy ok. pół litra wrzącej wody, skręcamy gaz, przykrywamy i nie dotykamy przez 20 
minut. Ryż wsiorbie wodę i będzie pysznie. Co jakiś czas przemiaszamy widelcem aby mieć pewność, że nie 
przywiera nam szczelnie do dna. W tym czasie odsączamy tofu, kroimy na plasterki, smażymy na oliwie na 
złoto. Pod koniec smażenia dodajemy pomidory (i kurki). Jak ryż będzie gotowy mieszamy wszystko razem i 
jemy. 

 

Shakshouka z bakłażanem i cukinią 

 
Składniki 

• puszka pomidorów (np. pulpa) – możemy dać świeże pomidory 
• 100g zagęszczonego soku pomidorowego 
• 0,5 dużej cebuli lub 1 mała 
• 3 ząbki czosnku 
• 0,5 papryki zielonej 
• 0,5 cukini 
• 0,5 bakłażana 
• ser feta 
• przyprawy: sól, pieprz, słodka papryka, łyżeczka cukru, płatki chilli (lub mała ostra papryczka) 
• świeże zioła: natka pietruszki, bazylia, tymianek, oregano 
• 4 jajka 

• olej do smażenia 
 



Przygotowanie: 
Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy drobno posiekaną cebulę z dodatkiem jednego ząbka czosnku 
(drobno posiekanego). Następnie podsmażamy kolejno (pokrojone) warzywa: paprykę, cukinię, bakłażana. Na 
koniec wszystko zalewamy pomidorami i zagęszczonym sokiem. Dodajemy przyprawy i przeciśnięty przez 
praskę czosnek. Wszystko chwilę dusimy (ok. 5-10 minut). Oczywiście próbujemy. Jeśli już nam smakuje, to 
zaraz sprawimy, że będzie jeszcze lepsze. Na wierzchu rozbijamy 4 jajka i czekamy aż się zetną – możemy 
przykryć patelnię. Gdy są już gotowe, posypujemy po wierzchu świeżymi ziołami i nakładamy prosto z 
patelni na talerze. Na talerzyku układamy kawałki sera feta – kto lubi, posypuje nimi shakshoukę i wcina. 

 
Tortilla de patatas 

 
Składniki: 

• 4 duże jajka 
• 5 dużych ziemniaków 
• 1 średnia cebula 
• sól, pieprz, słodka papryka 
• oliwa z oliwek 

Przygotowanie: 
Ziemniaki obieramy, płuczemy i kroimy w cienkie plasterki. Na patelni rozgrzewamy oliwę  (dużo, potem 
można odsączyć. Na dnie musi być ok 3 mm oliwy) gotujemy pokrojone ziemniaki, mieszając, żeby się nie 

przypaliły. Gotujemy – oliwa nie może być zbyt ciepła. Jak ziemniaki zaczną mięknąć dodajemy cebulę 
pokrojoną w pióra i w ten sposób “dusimy” około 20 minut, aż wszystko będzie mięciutkie. Dodajemy 



sól, pieprz, słodką paprykę. Jajka wybijamy do miski i ubijamy widelcem. Dodajemy do ziemniaków. Następnie 
poruszamy patelnią i czekamy aż wszystko się ładnie zetnie. Przykrywamy patelnię talerzem, przewracamy i 
i zsuwamy z powrotem na patelnię aby druga strona nam się  przypiekła. 
 

Makaron z pesto, grillowaną cukinią i indykiem 

 
Składniki 

• pierś z indyka 
• 1 mała cukinia pokrojona w cienkie paseczki (najlepiej obieraczką) 
• pół słoiczka suszonych pomidorów 
• ok. 3/4 słoiczka pesto 
• makaron penne 
• pestki dyni 
• pieprz, sól 
• parmezan 

Przygotowanie 
Makaron gotujemy. Na patelni (zwykłej lub grillowej) rozgrzewamy odrobinę tłuszczu. Podsmażamy cukinię. 
Wyjmujemy na talerzyk. Następnie podsmażamy lub grillujemy pierś z indyka, pokrojoną w cienkie paseczki (z 
odrobiną soli i pieprzu). Gdy makaron jest ugotowany, odlewamy wodę. Penne mieszamy z pesto, drobno 
pokrojonymi pomidorami i cukinią. Na wierzch wykładamy paseczki indyka, posypujemy parmezanem i 
podprażonymi pestkami dyni. 
Oczywiście indyka można zastąpić kurczakiem lub czymkolwiek innym. Do takiego makaronu możemy dodać 
wszystko. Spróbujcie np. z zieloną papryką, bobem lub bakłażanem. 

 



Makaron chilli z grillowaną kurą 

 
Składniki 

• makaron spaghetti 
• oliwa 
• płatki chilli lub świeża czerwona papryczka chilli 
• 2 ząbki czosnku 
• pierś z kurczaka 
• rukola 
• parmezan 
• sól, pieprz, zioła prowansalskie 

Przygotowanie 
Najlepiej pomyśleć o tym obiedzie przed wyjściem z domu na wycieczko-plażing i przygotować oliwę. Płatki 
chilli i przeciśnięty przez praskę lub posiekany czosnek mieszamy z oliwą i wstawiamy do lodówki. Koniec. 
Jeśli mamy już gotową oliwę, to zaczynamy od makaronu. Gotujemy wg instrukcji na opakowaniu. W tym 
czasie pierś z kurczaka posypujemy solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi, a następnie smażymy na 
odrobinie oleju, na patelni grillowej. Parmezan ścieramy na tarce o grubych oczkach. Już prawie gotowe. 
Ugotowany makaron mieszamy z oliwą chilli. Nakładamy wszystko na talerz: makaron, kurę i rukolę – polaną 
oliwą (zwykłą) i posypaną parmezanem. 
 
 
 
 
 



Makaron w sosie cytrynowym 

 

Składniki: 
• ulubiony makaron (gotujemy zgodnie z przepisem na opakowaniu) 
• 1 cytryna 
• łyżka masła 
• mały kubeczek śmietany 30% 
• 2 łyżki śmietany 12% 
• pęczek natki pietruszki 
• kilka liści mięty 
• 1 żółtko 
• ser parmezan 
• sól, pieprz, gałka muszkatołowa 

Przygotowanie: 
Cytrynę myjemy i wyciskamy sok. Sok podgrzewamy wraz z masłem i dodajemy śmietanę 30%.   W kubku 
mieszamy żółtko z pozostałą śmietaną. Dodajemy do garnka, ciągle mieszamy aż sos zacznie lekko 
gęstnieć. Dodajemy sól, pieprz, gałkę oraz pietruszkę i miętę. Łączymy z ugotowanym, ciepłym makaronem. 
Obficie posypujemy serem. 
 
 


