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Człowiek - najlepsza inwestycja

CZĘŚĆ II
Gastronomiczne wademecum profesjonalistki, ekspertki i mistrzynie
dla szkoły
Hanna Szymanderska
Autorka książek kulinarnych, dziennikarka

Mały Przewodnik po Kuchni Europejskiej
Jako dziecko niezwykle lubiłam „rybę babci Jadzi”. Jakież było moje zdumienie, gdy
wiele lat później, zapewne pod wpływem słów piosenki Młynarskiego „...dimanche à
Orly”, zamówiłam w eleganckiej restauracji danie „à la Orly”, a kelner przyniósł gustownie
udekorowaną... „rybę babci Jadzi”. I tak jak piosenka nosiła polski tytuł „Niedziela na
Głównym”, tak „à la Orly” to po prostu potrawa - najczęściej ryba - smażona w naleśnikowym
cieście. Taki był początek mojego wielkiego zainteresowania garniturami.
Garnitury - w międzynarodowej terminologii kulinarnej- to dodatki do mięsa, drobiu
i ryb. Niezależnie od zalet dekoracyjnych, znakomicie uzupełniają one pod względem
smakowym i odżywczym potrawy- kotlety, steki, pieczenie. Wyszukane, czasami niezwykle
ozdobne i smaczne garnitury są wielką specjalnością kuchni francuskiej i stąd powędrowały
w świat.
Kuchnia francuska - kierując się maksymą swego słynnego kucharza Augusta
Escoffiera: „dobra kuchnia jest podstawą prawdziwego szczęścia”, ale także zaleceniami
Platiny z Cremony: „kuchnia powinna dawać nie tylko rozkosz podniebieniu, ale przede
wszystkim służyć zdrowiu, a także leczyć”- w ciągu wieków stworzyła wiele potraw dzięki
różnym sposobom ich przyrządzania. Były też bardziej przyziemne powody wielkiego
rozkwitu francuskiej kuchni. Podobno w XVII wieku mięso we Francji było tak złej jakości, że
kucharze musieli szukać wciąż nowych sposobów przyrządzania go. Zioła, korzenie, warzywa
często miały po prostu przytłumić niezbyt miły jego zapach. Umieją się Francuzi znakomicie
reklamować i dlatego dziś z europejskich kuchni to właśnie ich jest najsławniejsza. Wiele
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napisano o Lukullusowych ucztach, o przepychu starożytnego Rzymu. Po jego upadku
świetna sztuka kulinarna starożytności poszła w zapomnienie, przynajmniej w Europie.
Odrodzenie przyniosło rozkwit wszystkich sztuk, a więc i tej.
W XVI wieku znany był w całej Europie wykwint włoskich dworów książęcych.
Włoskie księżniczki, stając się europejskimi królowymi, popularyzowały rodzimą kuchnię
w swoich nowych ojczyznach. Bona Sforza przywiozła do Polski „włoszczyznę” i interesowała
się zakładaniem sadów, warzywników,
stawów rybnych, barci. Zagorzali stronnicy pięknej Włoszki twierdzili wręcz, że
„ucywilizowała dzikich dotąd Polaków,
ucząc ich jeść jarzyny i pić wino zamiast
piwa”.
Beatrice d’Este nauczyła Węgrów uprawy
wielu nowych warzyw.
Katarzyna
Medycejska
i
Maria
Medycejska, jako królowe Francji, przy
pomocy swoich florenckich kucharzy,
położyły podwaliny pod późniejsze francuskie imperium kulinarne.
To Katarzyna Medycejska właśnie,
florencka żona króla Francji Henryka II
uważana jest za twórczynię francuskiej sztuki kulinarnej. To ona zabrała ze
sobą do Francji 50 florenckich kucharzy i kelnerów. To ona wprowadziła
do francuskiej kuchni nowe potrawy,
prostotę, a jednocześnie wytworność
i elegancję; to ona przyczyniła się do
zmiany francuskich obyczajów przy stole,
to ona „wyrzuciła” z jadalni akrobatów
i cyrkowców, a wprowadziła do męskiego
stołu - kobiety bo jej zdaniem „posiłki
należało jadać w sposób cywilizowany
i wykwintny”. To ona też wprowadziła
na francuski dwór takie specjały jak trufle,
karczochy, brokuły, fasolkę szparagową,
smażoną wątróbkę, pulpety drobiowe
i nerkówkę cielęcą, galarety, a także...
naczynia ze szkła i wytworne srebra
stołowe. Ale upłynął prawie cały wiek
zanim Francuzi zaakceptowali dania przyrządzane i podawane na włoski sposób. „Akt
francuskiego poddania” kuchni włoskiej nastąpił w połowie XVII wieku i przyczynił się
do niego pierwszy z wielkich kuchmistrzów francuskich La Varenne, gotując najpierw dla
Henryka IV i jego żony Marii Medycejskiej. Największym wielbicielem wielkiego kucharskiego
mistrza był Król Słońce Ludwik XIV. Dzięki temu „wielkiemu żarłokowi” mistrz La Varenne
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mógł stworzyć podstawy - słynnej dziś na cały świat - nowej francuskiej sztuki kulinarnej,
która z czasem stawała się coraz bardziej subtelna, delikatna i wykwintna. Dzisiejsza kuchnia
francuska pieczołowicie pielęgnuje kulinarne różnice między regionami.
W wieku XVII należy więc szukać korzeni współczesnych kuchni europejskich. Na
ich odmienność w różnych krajach miały wpływ przesądy, miejscowe tradycje i klimat.
Od dawna wiadomo, że mieszkańcy krajów północnych jedzą znacznie więcej mięsa
i tłuszczów niż południowcy. Nie może więc być uniwersalnej recepty na to, co jeść i dotąd
nie rozstrzygnięte pozostaje pytanie, jakie w swoim satyrycznym wierszyku postawił Ludwik
Jerzy Kern:
Czy smak funduje nam Natura?
Czy wychowanie?
Czy kultura?
I czy w ankiecie mamy hak,
Gdy nam przypadkiem smaku brak?
To delikatna rzecz w ogóle.
Jeden je mule,
Drugi cebulę,
A trzeci smak ma
Na zwykłe grule.
Jedno wiadomo na pewno - przy przygotowywaniu potraw niezwykle ważny jest
odpowiedni dobór smaku i zapachu. Potrawa bez zapachu jest na ogół nijaka, jałowa,
a przecież nie każdy, tak jak Stefan Żeromski, „ma taki demokratyczny brzuch, że wszystko
mu jedno, czy tłoczą weń zaśniedziałą kiełbasę, czy homary”.
Smaki i zapachy
Maurice Edmund Sailland, ostatni z wielkich (ważył 130 kg) smakoszy, legendarny
znawca sztuki kulinarnej i autor serii książeczek o regionalnej kuchni francuskiej, najlepszych
potrawach i restauracjach, znany bardziej w kulinarnym świecie jako książę Curnonsky,
dzielił kuchnię na cztery rodzaje:
• wykwintną,
• regionalną,
• wiejską
• i domową.
Kuchnia wykwintna to kuchnia sławnych restauracji, wymagająca do przyrządzania
potraw ręki wielkiego mistrza. Nieumiejętne jej naśladowanie daje często karykaturę sławnej
potrawy.
O prawdziwej kulturze jedzenia w danym kraju decydują trzy pozostałe kuchnie
oparte na wielowiekowych tradycjach, recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, wykorzystujące charakterystyczne dla danego regionu mięsa, ryby, owoce, warzywa,
zioła. Kuchnie te w sposób naturalny uzupełniały się i przenikały wzajemnie, zachowując
jednak swoją odrębność, co przejawia się między innymi w nazwach: „po mieszczańsku”,
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„po gospodarsku”, „jak u leśniczego”, „w ogródkowym stylu”, „po prowansalsku”, „po
katalońsku”, angielsku, wiedeńsku, polsku...itp. Znaczna część nazw, jak widać, odnosi się
do regionów w których powstały, a w przygotowanych daniach dominują charakterystyczne
dla regionu surowce; istnieją garnitury odnoszące się do zawodów - „po piekarsku”, „na
sposób dobrej gospodyni” ale są też garnitury upamiętniające różne wydarzenia. Może się
tak zdarzyć, że jedna nazwa kryje wiele sposobów podawania tej samej potrawy, różnice
jednak bywają niewielkie i świadczą raczej o tym, że w danym regionie istnieją różnice
w zależności od okolicy, w której danie jest przyrządzane.
Dziś garniturów i sposobów podawania mających swoje nazwy są setki; niektóre
istnieją tylko w miejscowych kuchniach, ale większość należy do europejskiego dziedzictwa
kulturowego, weszła do kulinarnej nomenklatury, znalazła swe miejsce w historii obyczajów. Tę różnorodność w urozmaicaniu dań poprzez sposób ich przyrządzania i podawania
proponuję prześledzić na przykładzie baraniny - mięsa mało dziś w Polsce popularnego
(a szkoda!).
• Anglicy duszą udziec barani z czosnkiem, cebulą, marchewką, selerem, listkiem laurowym
i ziarenkami ziela angielskiego. Podają pieczeń przeważnie z sosem miętowym.
• Irlandczycy kroją mięso w kostkę i duszą razem z kapustą i ziemniakami.
• W Portugalii udziec piecze się w dużej ilości tłuszczu, ale tak, aby pozostał w środku
krwisty. Garnitur do tak przygotowanej pieczeni, to fasolka duszona z pomidorami
i krokiety ziemniaczane.
• Grecy pieką baraninę z pomidorami, papryką, pieprzem i cebulą. Gotową pieczeń mocno
skrapiają sokiem z cytryny i podają z ryżem.
• Hindusi posypują udziec cukrem, pieprzem i mielonymi goździkami, mocno skrapiają
sokiem z cytryny, a później duszą bez tłuszczu, polewając tylko wrzątkiem. Podają go
z ryżem.
• Na Kaukazie - w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Dagestanie - przyrządza się baraninę
na setki sposobów. Dusi się ją lub piecze z pigwą, jabłkami, morelami, śliwkami, orzechami, kasztanami, fasolką, pomidorami, nie żałując przy tym ziół (kolendry, mięty,
rozmarynu, tymianku), czosnku, imbiru i pieprzu.
• Staropolskim sposobem na znakomitą pieczeń baranią było duszenie udźca w dużej
ilości tłuszczu z dodatkiem zielonego agrestu.
• Innym starym polskim sposobem na baraninę było stosowanie marynaty. Udziec
zalewano wrzącym octem zagotowanym z jałowcem, listkiem laurowym, pieprzem
i pozostawiano na 2-3 dni w chłodnym miejscu. Po wyjęciu z marynaty szpikowano go
słoninką, solono, układano na ruszcie lub w brytfannie, obkładano masłem i pieczono.
Pod koniec pieczenia polewano gęstą kwaśną śmietaną. Baranina „po polsku” przypomina w smaku sarninę, stąd często nazywana jest „pieczenią na dziko”.
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Garnitury do potraw
Zbigniew Herbert pisał: „Wiadomo, że alchemia ma więcej sekretów niż chemia, a już
dziedziną, która do dziś pozostaje najbardziej ezoteryczną, jest sztuka kulinarna”. Aby
odtajemniczyć trochę tę rzekomo niedostępną dla ogółu wiedzę, proponuję „Mały przewodnik po garniturach”.
Garnitur - to w kulinarnej nomenklaturze - „przybranie półmiska” (od franc. garnir „przystroić, ozdobić”). „À LA” - to też określenie francuskie, które dosłownie oznacza - „na
sposób” „tak jak” lub „w rodzaju”, i tak np. à la polonaise - znaczy „po polsku” . Z kuchni
francuskiej określenie to trafiło do kuchni międzynarodowej. Zanim jednak przejdę do
szczegółowej prezentacji, chciałabym podać przykłady kilku garniturów z wielkiej kuchni
międzynarodowej.
• tak jak w prowansalskim mieście Antibes - à l’Antiboise (a lantibuas). Nazwa określa
różne sposoby podawania jajek lub warzyw. Jajka smaży się z małymi rybkami, czosn
kiem i natką pietruszki; jajecznicę zapieka z pomidorami i cukiniami, z dodatkiem ziół,
a pomidory nadziewa anchois, tuńczykiem i miąższem z chleba z roztartym czosnkiem.
• jak w Arles - à l’Arlesienne - to kolejne miasto w Prowansji, którego nazwę nosi wiele
regionalnych dań wyodrębnionych przez Francuzów z dań po prowansalsku. Jak
w Arles to sposób przygotowywania dań z dodatkiem czosnku, warzyw m.in. pomidorów, bakłażanów, cukinii i cebuli. Podaje się tak solę - z ryb, tournedos (z wołowiny)
oraz jagnięcinę.
• na sposób badeński - à la Badoise - (a la baduas) - to mięsne dania z kuchni niemieckiej.
Pokrojone na niewielkie kawałki mięso (np. królika) usmażone saute podaje się z wydrylowanymi wiśniami i sosem wiśniowym. Dodatkiem do przygotowanych po badeńsku
mięsnych pieczeni jest obok sosu - ziemniaczane puree, wędzony boczek i czerwona
kapusta.
• Bercy (bersi) - tak nazywa się dzielnica Paryża, w której dawniej mieściły się ogromne
składy win. Nic więc dziwnego, że potrawa z Bercy w nazwie przygotowywana jest
z dodatkiem wina i dodatkowo z masłem i szalotkami. Najbardziej znany jest antrykot
Bercy.
• na sposób Berry - à la Berrichonne (a la beriszon). W tej francuskiej prowincji podaje
się mięsa na ogół w towarzystwie kapusty - często faszerowanej, pieczonych lub
gotowanych kasztanów (maronów), cebulek i wędzonki lub plastrami słoniny i lekko
zagęszczonym sosem spod pieczenia. A ziemniaki a la berrichonne gotowane są
z dodatkiem cebuli i słoniny lub wędzonki.
• jak u żony rzeźnika - à la bouchere (a la buszeer) - to sposób podawania nie tylko mięs,
ale zawsze z dodatkiem wołowego szpiku. Może być rosół - consommé à la bouchère,
jak i jajka, omlety, czy pieczona na grillu cielęcina wcześniej zamarynowana w oliwie
z ziołami. W latach 70-tych XX wieku słynna była w Warszawie restauracja braci
Feliksów podająca „Grzanki jak u żony rzeźnika” z ugotowanym tukiem właśnie.
• po brabancku - à la Brabanconne (a la branbasą) - belgijska prowincja Brabancja słynie
z upraw brukselki, chmielu i cykorii - i te trzy warzywa stanowią garnitury większości
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przyrządzanych po brabancku dań mięsnych. Często daniom po brabancku towarzyszy
sos Mornay.
• jak u bankiera - à la banquière - (a la bankier) - jak sama nazwa wskazuje garnitur
niezwykle bogaty podawany do drobiu, ryb i mięsa - składa się z trufli, pieczarek,
knelków z drobiu.
• jak w Biarritz - à la Biarrote (a la biarot) - pod tą nazwą kryje się sposób podawania drobiu z garniturem z borowików i ziemniaków duchesse. Danie z tego
nadatlantyckiego francuskiego kurortu stało się sławne odkąd niezwykle zasmakowało
cesarzowi Napoleonowi III i jego żonie Eugenii.
• jak w Bresse - à la bressane - Bresse to słynący na całą Francję rejon hodowli drobiu stąd to określenie znane przede wszystkim z kuchni francuskiej i stosowane do potraw,
których głównym składnikiem jest drób - pod taką nazwą kryją się zarówno drobiowe
sałatki, kremy i musy z drobiowych wątróbek, jak i pieczony drób (głównie kurczęta
i pulardy) m.in. słynna pularda z Bresse faszerowana pasztetem z gęsich wątróbek
i truflami.
• jak w Cancal - à la Cancalaise (a la kankales) - to będą zawsze dania z dodatkiem dużej
ilości owoców morza. Atlantycka zatoka Cancal od wieków słynie z dostarczania ryb
i ostryg. Smażone lub gotowane ryby garnirowane są ugotowanymi krewetkami
i ostrygami. Nawet słynny kankalski rosół gotowany jest nie tylko z tapioką (drobną
kaszką), ale także z ostrygami i małymi knelkami z ryby (często ze szczupaka)
• jak w Chartres - à la Chartres (a la szartr). Sposób przyrządzania najczęściej jajek
lub mięs zawsze z dodatkiem estragonu. Przyrządzone podaje się z garniturem
z ziemniaków, puree z groszku, faszerowanych pieczarek i sałaty.
• po rycersku - à la chevalière - (a la szewalie) - wykwintny i bardzo drogi sposób podawania ryb. Rybę - najczęściej solę - nadziewa się farszem rakowo-rybnym i podaje
z pieczarkami i szyjkami rakowymi w sosie Nantua, a całość dekoruje plasterkami trufli.
• dyplomatycznie - à la diplomate - (a la diplomat) - to najwyższa, raczej nie domowa
kuchnia. W ten sposób podawana jest najczęściej sola lub turbot w towarzystwie
homara i trufli.
• jak w Dieppe - a la dieppoise (a la djepuas) - port ten słynie z połowu ryb. Sole z Dieppe
polecał już w swoim „wielkim słowniku kulinarnym” Aleksander Dumas. Jest to sposób
przyrządzania ryb - głównie soli, makreli, świeżych śledzi. Ryby gotuje się w delikatnym
wywarze z białego wina i podaje z mulami, krewetkami i pieczarkami. Podobny garnitur podawany jest do mięs podawanych na sposób Dieppe.
• po diżońsku - à la Dijonnaise (a la diżonez) - jeśli mowa o daniach pikantnych to z użyciem
musztardy (znane są zwłaszcza sosy podawane do mięs na zimno), jeśli o słodkich to
desery z czarną porzeczką. Nie ma dań z nazwą stolicy Burgundii, w których nie byłoby
słynnej na cały świat musztardy albo czarnej porzeczki lub likieru cassis.
• na sposób hrabiny - à la duchesse (aladiszes) - to sposób podawania pieczonych mięs
lub drobiu z garniturem ciasteczek z ziemniaczanego ciasta z dodatkiem jajek i masła
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• po szkocku - à l’Ecossaise (alekosez) - taką nazwę noszą najczęściej dania z baraniny,
a przede wszystkim słynny szkocki rosół gotowany i podawany z baranim mięsem,
kaszą perłową i podsmażanymi warzywami.
• po holendersku - à la Hollandaise (a lolandes) - to sposób przygotowywania potraw
z jajek na twardo, gotowanych ryb i warzyw - szparagi, karczochy, kalafiory, brokuły podawanych z wykwintnym sosem holenderskim
• po lotaryńsku - à la Lorraine - (a la loren) -- to sposób podawania mięs z garniturem
z duszonej w winie czerwonej kapusty. Ale najsłynniejszy zapewne na świecie jest
lotarytński placek „quiche lorraine”.
• po maltańsku - à la Maltaise (a la maltez). Charakterystyczną cechą dań zarówno
słodkich jak i pikantnych jest dodatek soku pomarańczowego lub pokrojonych
pomarańczy (słynny sos maltański przygotowywany i podawany zarówno na zimno jak
i na gorąco do pieczeni, kotletów, drobiu).
A np. ryż po maltańsku to wykwintny deser z gotowanego w winie z sokiem
pomarańczowym ryżu, a po ugotowaniu zastudzony w formie wysypanej cukrem,
przełożony pomarańczami z konfitury polany sokiem, koniakiem lub likierem maraskino.
• po marszałkowsku - à la maréchale (a la mereszal) - garnitur z główek zielonych szparagów i trufli uduszonych w maśle, podawany do panierowanego smażonego mięsa,
np. kotletów z cielęciny lub drobiu (mięsa smażone po marszałkowsku to kotlety
smażone w panierce angielskiej - obtoczone w mące, ubitych z oliwą, wodą, solą
i pieprzem jajkach i w tartej bułce). Ale pod tą nazwą kryję się także sposób podawania
ryb; ryby po marszałkowsku to najczęściej ryby gotowane w białym winie i podawane
z pieczarkami i pomidorami. Częstym dodatkiem do dań po marszałkowsku jest sos
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chateaubriand lub masło pietruszkowe - à la maître d’hôtel.
• po neapolitańsku - à la Napolitaine (a la napoliten) taką nazwę noszą w międzynarodowej
nomenklaturze kulinarnej potrawy charakterystyczne dla kuchni południowowłoskiej.
Przyrządza się je z oliwą, pomidorami, ziołami, głównie oregano. Makarony po
neapolitańsku - w sosie pomidorowym z tartym serem, a neapolitańska pizza obłożona
jest nie tylko pomidorami, serem i ziołami, ale także filetami anchois i oliwkami.
• na sposób niwernejski - à la Nivernaise (a la niwernez) - ta historyczna kraina
w środkowej Francji ze stolicą w Nevers, słynie z dużych pieczeni i dań z kaczek. Po
niwernejsku przygotowuje się mięsa i drób z garniturem z cebuli, glazurowanych
małych karotek i sałaty.
• po parysku - à la Parisienne (a la parizjen) - to dania bardzo różne, typowe dla klasycznej gastronomii stolicy Francji podawane w paryskich restauracjach. Podawanym na
zimno rybom i skorupiakom po parysku towarzyszą zimne sosy majonezowe, często
z ziołami np. po parysku może być ryba podawana na zimno z majonezem, faszerowanymi pomidorami; lub sandacz duszony w maśle, białym winie i soku z cytryny, albo
dania z drobiu i mięsa podawane z garniturem z kulek wykrojonych z jabłek posypanych ziołami, duszonej zielonej sałaty i serc karczochów.
• po piemoncku, jak w Piemoncie - à la Piemontaise (a la piemątez). Białe trufle
nadające potrawom specyficzny aromat i orzechy laskowe to dwa słynne produkty
Piemontu - krainy z północy Włoch. Piemontczycy są też sławni z produkcji wielu
gatunków doskonałych serów, nic więc dziwnego, że ich specjalnością jest FONDUTA
- rodzaj fondue. Po piemoncku to dania, z dodatkiem risotta, udekorowane
„dariolkami” - pikantnymi ciasteczkami, tymbalikami lub krokietami. Aromatyczne risotto po piemoncku - to długo - lub krótkoziarnisty ryż gotowany z bukietem aromatycznym, z truflami (lub pieczarkami), często zabarwiany puree z pomidorów. Natomiast w żadnym deserze „po piemoncku” nie może zabraknąć drugiej
piemonckiej specjalności - orzechów laskowych.
• wiosennie, jak to wiosną - à la printanière - (a la pretanier) - bo printemps to po
francusku wiosna. To lekkie dania z garniturem z młodych warzyw (nowalijek). Tak
nazwana może być zarówno wiosenna zupa jarzynowa, zdrowa zupa z chwastów
(pokrzywy, krwawnika, szczawiu) lub navarin - czyli potrawka z baraniny duszona
z różnymi warzywami - wówczas dodaje się do niej młode ziemniaki, młodziutki
zielony groszek, marchewkę, cebulki dymki. Pokrojoną w niewielką kostkę baraninę
po obsmażeniu dusi się w młodym winie, przyprawia tymiankiem, listkiem laurowym,
a następnie dodaje pokrojone warzywa.
• na sposób biedaka - à la pauvre homme (a la powrom). Francuzi wszystko potrafią
wprowadzić do światowej kuchni. Tu oszczędna domowa kuchnia francuska takim
mianem określiła wszystkie dania z resztek - są wśród nich znakomite zapiekanki,
są rodzaje gulaszy z różnych mięs przyrządzane z białym sosem z dodatkiem korniszonków i cebulki
• jak w renesansie - à la renaissance - garnitur z młodych, ugotowanych jarzyn (bukiet
najczęściej złożony z kalafiorów, zielonego groszku i fasolki szparagowej), ułożonych
wokół pieczonego mięsa i polanych sosem holenderskim.
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• po rzymsku - à la Romaine (a la romen) - w kuchni międzynarodowej „po rzymsku” to
na ogół pieczenie podawane z kluskami gnocci, czystym sosem pomidorowym i bardzo
często szpinakiem.
• po królewsku - à la royale (a la ruajal) - to na ogół elegancki sposób podawania
ryb - najczęściej łososia, pstrąga, turbota - w sosie muślinowym z knelkami z ryb,
pieczarkami, truflami i ostrygami. Nazwę tą nosi również wiele innych wyszukanych
potraw - z mięsa, wątróbki, drobiu, dziczyzny.
• po tyrolsku - à la Tyrolienne (a la tyrolien) - to sposób przygotowywania i podawania
smażonych niewielkich kawałków mięsa, drobiu, nerek lub gotowanych jajek i ryb
z dodatkiem smażonej cebuli i puree z pomidorów.
• tak jak w Yorku - à la yorkaise (a lajorkes ) - pod tą nazwą w światowej kuchni kryją się
potrawy (podawane na zimno i na ciepło) z dodatkiem słynnej szynki z hrabstwa York.
W ten sposób podaje się np. jajka a la yorkaise - ugotowane w koszulkach jajka ułożone
na grubych plastrach szynki, udekorowane świeżymi listkami estragonu i pietruszki lub
trybuli i polane sosem maderowym lub zalane winną galaretką.
Jak widać z tych przykładów, dobieranie garnituru nie tylko pod względem wyglądu,
ale głównie smakowym i odżywczym, to jedna z najtrudniejszych umiejętności sztuki kulinarnej. Myślę więc, że dobrze jest poznać kilka najbardziej znanych garniturów, aby nie
narazić się na ostrą i jakże słuszną krytykę, jakiej niegdyś poddał Mikołaj Rej zbyt bogate,
wykonane bez dbałości o smak, dekoracje potraw na magnackich stołach: „Przypatrz się
jeno owym dziwnym półmiskom, a onym sprośnym wymysłom świata dzisiejszego
(...) Ano na jednej misie baran pozłocisty, na drugiej lew, na trzeciej pani jaka ubrana
(...) a potrawa w pośrzodku za dyjabła stoi”.
Przystępując do gotowania pamiętajmy, że przyrządzenie atrakcyjnej potrawy,
harmonijnie łączącej smak, aromat i wygląd, wymaga nie tylko wrażliwości artysty, ale też
dokładności. Pośpiech i bylejakość są największymi wrogami sztuki kulinarnej. Korzystając
z dobrych wzorów, sami bądźmy wynalazcami w tej dziedzinie, nie wyrzekajmy się wyszukanych dań i pamiętajmy, że charakterystyczny dla danej potrawy zapach i miły smak są
podstawą dobrego trawienia, a zatem i dobrego humoru.
• Najbardziej popularnym, a często głównym składnikiem garnituru są ziemniaki.
• Ziemniaki - orzeszki podaje się do kurcząt pieczonych, kotletów cielęcych i innych
delikatnych mięs. Są to maleńkie, właśnie wielkości orzecha laskowego, kulki ziemniaczane. Wykrawa się je specjalną łyżeczką i dusi w maśle z dodatkiem soli i pieprzu.
Powinny być lekko rumiane. Podobnie przyrządza się ziemniaki drążone, z tym, że po
wycięciu kulek, dusi się je w maśle z dodatkiem posiekanej natki pietruszki.
• Ziemniaki duchesse (ciasteczka) są garniturem do mięsa i drobiu pieczonego. Przyrządza
się je z puree ziemniaczanego, wymieszanego z masłem i surowymi jajami. Za pomocą
specjalnego worka cukierniczego, zakończonego ozdobną końcówką, wygniata
się na natłuszczoną blachę ciasteczka, smaruje rozkłóconym jajem i krótko zapieka
w piekarniku. Można też z przygotowanego ziemniaczanego ciasta uformować wałek,
spłaszczyć pokroić na niewielkie romby i smażyć w głębokim tłuszczu po czym osuszyć
na papierowym ręczniku.
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• Ziemniaki dauphine - dofinki to kulki wielkości orzecha włoskiego, przyrządzone z masy
powstałej przez wymieszanie puree ziemniaczanego (2 części) i parzonego ciasta
(1 część), usmażone w głębokim tłuszczu. Można też przygotowywać dofinki przez
wyrobienie puree ziemniaczanego z jajem, gałką muszkatołową i cukrem pudrem. Po
uformowaniu kulek każdą obtacza się w mące, tartej bułce i smaży się w głębokim
tłuszczu na złoty kolor. Dofinki podaje się do pieczonego drobiu, zwłaszcza kaczki.
• Ziemniaki à la maître d’hôtel - obrane i umyte ziemniaki kroi się w równą kostkę lub
specjalną łyżeczką wydrąża kulki, układa
na sicie, przelewa wrzątkiem a następnie
dusi w zielonym sosie śmietanowym
(biała zasmażka z masła i mąki rozprowadzona
śmietanką
dokładnie
wymieszaną z drobno usiekaną zieloną
pietruszką i doprawiona solą i białym
pieprzem do smaku).
•
Ziemniaki au gratin - ugotowane
ziemniaki dokładnie roztarte z masłem,
śmietanką rozkłóconą z żółtkami i ubitą
pianą z białek, doprawione do smaku
solą ew. gałką muszkatołową i pieprzem,
zapieczone. Przed podaniem mogą
zostać posypane startym parmezanem
lub usiekaną zieloną pietruszką.
Sposoby przyrządzania potraw
Nie ma chyba ani jednego zawodu, który
nie miałby własnego języka; tak samo jest
w kuchni. Na świecie przyjęły się na ogół
francuskie lub włoskie nazwy sposobów
przyrządzania lub podawania potraw.
Spróbujmy rozszyfrować, co kryje się pod
niektórymi z nich.
•
à la broche (a la brosz) - określenie
potraw pieczonych na rożenkach
(szaszłyki, kiełbaski), zwykle na otwartym
ogniu.
•
à la crème (a la krem) - potrawy
duszone lub zapiekane w śmietance.
• à la mode - (a la mod) - niezwykle często używany termin w polskiej kuchni przedwojennej, określający (w dalszym ciągu) kawałek wołowiny, do której pod koniec
duszenia dodaje się pokrojoną marchewkę, cebulę i często mięso z nóżek cielęcych,
a później podaje na gorąco. Beuf a la mode (bef a la mod) - ten termin odnosi się
najczęściej do sztuki mięsa gotowanej na parze lub sztufady.
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• à la maître d’hôtel (a la metr dotel ) - potrawy podawane z dodatkiem masła maitre
d’hotel - jest to aromatyczne masło pietruszkowe podawane do surowych jarzyn - płynne
lub zmrożone, a następnie pokrojone w plasterki lub uformowane w kulki i podawane
do befsztyków, sznycli, cynaderek, ryb lub mięs z grilla. Befsztyk à la maître d’hôtel
- podawany z plastrami pietruszkowego masła i kartofelkami wyciętymi w kulki lub
gwiazdki, które po zblanszowaniu smaży się na maśle
• à l’écarlate (a l’ekarlat), „na szkarłatno” - sposób przyrządzania mięsa, zwłaszcza ozora
wołowego, przez peklowanie i gotowanie. Intensywny kolor mięsa uzyskuje się dzięki
działaniu saletry.
• au bleu (o ble) - „na niebiesko”. Jest to sposób przyrządzania świeżych ryb słodkowodnych
(karp, lin, pstrąg, czasami szczupak): sprawioną całą rybę z pozostawioną na niej
warstwą śluzu gotuje się powoli w krótkim smaku, czyli wywarze (lub osolonej wodzie)
zakwaszonej octem, dzięki czemu ryba nabiera niebieskiej barwy (uwaga: aby ryba stała
się naprawdę niebieska musi być bardzo świeża (świeżo złowiona lub zabita tuż przed
przyrządzeniem). Ugotowaną układa się na ogrzanym półmisku, a w sosjerce podaje
się roztopione masło lub sos. Au bleu to również sposób smażenia mięsa (befsztyk,
wątróbka): bardzo krótko, tak aby wewnątrz było prawie surowe1.
• aux fines herbes - (o finerb) - pod tą nazwą w kuchni kryje się aromatyczny sos ziołowy.
Sos sporządzany na białej zasmażce rozprowadzonej bulionem i białym winem,
doprawia się do smaku sokiem i otartą skórką z cytryny, dodając pod koniec gotowania dużą ilość usiekanych zielonych listków - estragonu, trybuli, koperku, pietruszki,
szczypiorku.
• au gratin (o gratę) - potrawa zapiekana w piekarniku, zwykle w sosie beszamelowym
albo Mornay (beszamel z serem gruyer, doprawiony białym pieprzem i zaciągnięty
surowym żółtkiem) lub posypana tartą bułką i polana stopionym masłem. We wszystkich przypadkach potrawy au gratin można posypywać tartym serem. Gratiner, czyli
zapiekanie to czynność kończąca przygotowywanie wielu potraw, a jej końcowym efektem jest utworzenie się na powierzchni potrawy chrupiącej złocistej skórki; dlatego też
często danie zapiekane posypuje się serem lub tartą bułką, usiekanymi orzechami lub
mieszanką wymienionych składników.
• au jus (o żü) - określenie potraw w sosie własnym; dosłownie „w soku”. Tak podaje się
np. befsztyki i wątróbkę.
• au naturel (o natürel)- potrawa przyrządzona w sposób naturalny, bez przypraw
(z wyjątkiem soli) i sosów. Częsty sposób przygotowywania kotletów lub pieczystego.
• al dente2 - „na ząb” - określenie sposobu gotowania makaronu, który powinien być
jędrny, nie rozgotowany, nie klejący się.
1 Mięso na stopień wysmażenia blue musi być najpierw przetrzymane w temperaturze pokojowej około 1618oC aby można było je usmażyć blue a w środku nie było kompletnie zimne. Nie można smażyć mięsa prosto
z lodówki w temp. 4oC (przypis Ewy Olejniczak)
2 nie powinno się dodawać tłuszczu do makaronu ponieważ uniemożliwia on dokładne pokrycie makaronu
sosem. Makaron al Dente powinien być gotowany od razu przed podaniem ponieważ w innym wypadku chłonie wilgoć i nawet tłuszcz zabezpieczający przed sklejeniem nie pomoże aby makaron został al Dente po paru
godzinach (przypis Ewy Olejniczak)
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• au four (o fur) (franc.) lub al forno (wł.) dosłownie znaczy „z pieca”- i służy do określenia
potraw pieczonych w piekarniku (np. słynne włoskie „lasagne al forno).
• al sugo - włoskie określenie potraw przyrządzanych i podawanych w sosie.
• bain - Marie - „kąpiel Maryśki” to określenie sposobu odgrzewania lub przetrzymywania potraw, tak aby były ciepłe. Rondel z potrawą ustawiany był w kociołku
z gorącą wodą. Stary spolszczony wyraz „bemar” służył jako określenie specjalnego
urządzenia wbudowanego w restauracyjną ladę i pozwalającego cały czas utrzymywać
w cieple potrawy przygotowane do podawania. Dziś służą temu specjalne elektryczne
urządzenia - bemary
• brûlé - to określenie dotyczy sposobu przyrządzania potraw smażonych lub duszonych
w polewie z ciemnego cukru (karmelu)
• chartreuse - (szartrez) - pod tą nazwą dawniej kryły się potrawy z warzyw
z wegetariańskiej diety mnichów kartuskich. Dziś potrawa ta należy do potraw wykwintnych i ma wiele odmian, najczęściej przygotowuje się ją z dziczyzny, mięsa i warzyw,
a najsłynniejszą wersją jest bażant z kapustą. Potrawę przygotowuje się w specjalnej
formie w kształcie kopuły, w której układa się warstwami kolorowe warstwy produktów i zapieka w kąpieli wodnej. Metoda takiego przygotowywania potraw nosi nazwę
en chartreuse
• chiffonade (szifonad) - to francuskie słowo znaczy „pomięty” i w kuchni służy do
określania posiekanych i uduszonych na maśle zielonych liści - szpinaku, szczawiu,
sałaty lub endywii. Tak przygotowane jarzynki stanowią dodatek do wielu zup, sosów,
a także garnitur do kotletów. Tak nazywa się też pokrojoną na cienkie paski cykorię lub
sałatę służącą do przybrania półmisków z przystawkami
• court boullion (kur bują) - dosłownie „krótki rosół” - a w polskim kulinarnym nazewnictwie „krótki smak” to intensywny aromatyzowany przyprawami i ziołami wywar
warzywny, mięsny lub rybny często z dodatkiem białego wina, służący do gotowania
lub duszenia potraw. Gotowanie w „krótkim smaku” (najczęściej ryb lub skorupiaków)
oznacza gotowanie w takiej ilości wywaru, który nie pokrywa gotowanej potrawy;
a duszenie w krótkim smaku (tu częściej chodzi o mięsa, głównie białe i podroby) oznacza wielokrotne skrapianie potrawy niewielką ilością wywaru, tylko tyle aby się nie
przypaliła.
• cinq minutes (sęk minit) „pięć minut”, fachowe określenie potraw przyrządzanych
z mięsa w ciągu 5 minut; najczęściej stosuje się do befsztyków i wątróbki; ale tak też
nazywa się potrawy krótko smażone na patelni i najczęściej w niej podawane na stół
potrawy.
• fines herbes - (fin erb) „delikatne zioła” - Taką nazwę nosi zestaw zielonych posiekanych
listków różnych ziół służący do aromatyzowania potraw - sosów, warzyw, omletów,
białego sera czy mięs. Najczęściej spotykany zestaw „delikatnych ziół” to zielona
pietruszka, szczypiorek, estragon i trybula; ale może też być tymianek, rozmaryn,
koperek i inne. Zioła każdy dobiera według własnego smaku i drobno sieka. Do sosów
„fines herbes” można dodawać także usiekane pieczarki i szalotki.
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• flambé - pod tą nazwą kryje się sposób aromartyzowania i podawania potraw (naleśniki,
mięsa), które po polaniu alkoholem zapala się i podaje płonące na stół.
• Mirepoix - od nazwiska królewskiego (Ludwika XV) marszałka pochodzi nazwa drobno
pokrojonych i uduszonych na maśle lub oliwie różnych warzyw, służących jako garnitur
do mięs lub dodatek do wielu potraw.
• mixed grill - „mieszane pieczyste” - to angielskie określenie różnych mięs - cielęciny,
drobiu, baraniny, wieprzowiny - które jako małe kotleciki upieczone na ruszcie podawane są bez sosu, za to z dodatkiem grillowanych warzyw np. ziemniaków, pomidorów, bakłażanów, cukinii.
• papiloty - to bardzo stary sposób wykwintnego podawania pieczonego drobiu lub
smażonych kotletów (wieprzowych, jagnięcych) z kością. Wystające kostki owija się
dekoracyjnie fryzowanymi paskami pergaminu.
• terrine - „kamionka” - to ogólna nazwa potraw zapiekanych w żaroodpornym naczyniu
i w nim podawana na stół. Taką też nazwę noszą pasztety pieczone bez ciasta.
• timbale - dosłownie „bęben” - a w kuchni to kolejna nazwa potrawy pochodząca od
nazwy naczynia i określająca pasztet pieczony w cieście. Stąd też określenie „tymbaliki”
- czyli rodzaj pasztecików najczęściej podawanych jako ciepła przekąska. Upieczone
z kruchego lub francuskiego ciasta babeczki wypełnia się delikatnym farszem mięsnym
lub rybnym. Ale mogą też być tymbaliki na słodko, wypełnione sałatką owocową, bitą
śmietaną, musami owocowymi, kremami lub... lodami.
• sauté (soté ) - od francuskiego słowa „sauter” - podskakiwać - określenie czynności
smażenia na patelni wyporcjowanych kawałków mięsa, drobiu, ryb lub warzyw.
Przeznaczoną do smażenia porcję kładzie się na tłuszcz rozgrzany do 160-170°C
i smaży szybko na silnym ogniu od czasu do czasu potrząsając patelnią, aby potrawa
się nie przypaliła. Wierzchnia warstwa ścina się szybko, co utrudnia wsiąkanie tłuszczu3.
Dosmaża się (8-10 minut) na brzegu płyty kuchennej lub na znacznie zmniejszonym
ogniu, w dużo niższej temperaturze. Wówczas, dla poprawienia smaku potrawy,
można dodać kawałek świeżego masła. Potrawy sauté smaży się tuż przed podaniem.
Soki, które przywarły do patelni w czasie smażenia, można rozpuścić winem, wódką
lub wodą, zwiększając tym samym ilość naturalnego sosu.
Oto kilka przykładów potraw przyrządzonych według niektórych omówionych sposobów.

3 „Zamykanie” mięsa pozwala na zachowanie soczystości potrawy i wyciekaniu soków z mięsa
(przypis Ewa Olejniczak)
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PRZEPISY
À LA MAÎTRE D’HÔTEL
MASŁO PIETRUSZKOWE
150 g masła, łyżka soku z cytryny, sól, pieprz biały, pół szklanki drobno usiekanej zielonej
pietruszki.
Utrzeć na pianę masło z sokiem z cytryny, solą i pieprzem, dokładnie wymieszać z usiekaną
pietruszką; uformować kulki lub wałek, zamrozić.
Podawać do befsztyków, ryb lub gotowanych na parze jarzyn.
SOS MAÎTRE D’HÔTEL
1 drobno usiekana cebula, 3 łyżki masła, łyżeczka mąki, 1,5 szklanki bulionu, sok i otarta
skórka z połowy cytryny, sól, szczypta białego pieprzu, 2 łyżki usiekanej zielonej pietruszki.
W rondelku stopić 1,5 łyżki masła, wrzucić usiekaną cebulę lekko zrumienić, oprószyć mąką,
dokładnie wymieszać, rozprowadzić bulionem, dodać sok i otartą skórkę z cytryny, doprawić
do smaku solą i pieprzem, wsypać usiekaną pietruszkę, rondelek zestawić z ognia, ustawić
na garnku z gotującą się wodą i cały czas ubijając trzepaczką dodawać po kawałeczku
masła. Podawać do gotowanej wołowiny.
ZIEMNIAKI MAÎTRE D’HÔTEL
8-10 ugotowanych w mundurkach ziemniaków, łyżka mąki, łyżka masła, po pół szklanki
rosołu (może być z kostki) i śmietanki, łyżeczka soku z cytryny, sól, szczypta białego pieprzu,
łyżka usiekanej zielonej pietruszki, łyżeczka koperku.
Obrane ziemniaki pokroić w równą kostkę (lub specjalną łyżeczką wydrążyć kulki).
W płaskim rondlu stopić masło, dodać mąkę zrobić białą zasmażkę rozprowadzić rosołem
i śmietanką, doprawić do smaku solą, szczyptą białego pieprzu i soku z cytryny, gotować
na niewielkim ogniu aż sos zgęstnieje, wsypać pietruszkę, włożyć ziemniaki, delikatnie
wymieszać, potrząsając rondlem, mocno podgrzać, posypać koperkiem. Doskonały dodatek
do sztuki mięsa.
COURT BOULLION - „KRÓTKI SMAK”
„KRÓTKI SMAK” DO GOTOWANIA RYB
1 marchewka, 1 cebula, kilka gałązek koperku, 4 szklanki wody, 1 bukiet aromatyczny,
1 łyżka soli, 5 ziarenek pieprzu, 2-3 ziarenka angielskiego ziela, pół szklanki octu winnego.
Marchewkę i cebulę obrać, pokroić w talarki i włożyć do wody wraz z bukietem aromatycznym, doprowadzić do wrzenia, po czym gotować na niewielkim ogniu ok. 25 minut.
Dodać sól, pieprz i ocet, wymieszać, zestawić z ognia i zostawić na 10 minut, aby wszystkie
smaki dobrze się wymieszały, po czym przecedzić przez gęste sito. Tak przygotowany, raz
wykorzystany krótki smak można ponownie wykorzystać do przyrządzenia zupy lub białego
sosu. Należy wówczas ponownie przecedzony przez sito smak przelać do wyparzonego
słoika, zamknąć i przechowywać w lodówce.
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WINNY „KRÓTKI SMAK”
1 duża marchewka, 1 duża cebula, łodyga selera naciowego, 2,5 szklanki wody, 1,5 szklanki
wytrawnego białego wina, bukiet aromatyczny, 5 ziaren pieprzu, sól.
Marchewkę i cebulę obrać, pokroić w plasterki. Do rondla wlać wodę i wino, włożyć bukiet
aromatyczny i pokrojone warzywa, posolić, doprowadzić do wrzenia, gotować na niewielkim ogniu ok. 25 minut. Zestawić rondel z ognia, dodać ziarna pieprzu (bez pieprzu smak
będzie gorzki) i odstawić na 10 minut, aby smak „przeszedł” jego aromatem. Przecedzić
przez gęste sito. Tak przygotowany krótki smak służy do gotowania skorupiaków i ryb.
„KRÓTKI SMAK” NA MLEKU
Po 1,5 szklanki wody i mleka, niewielka lub pół dużej cytryny, łyżka soli, ćwierć łyżeczki
otartej skórki z cytryny.
Cytrynę obrać usuwając pestki i albedo (białą błonkę) i pokroić w plasterki. Mleko wymieszać
z wodą, posolić zagotować, dodać otartą skórkę i plasterki cytryny.
W takim krótkim smaku gotuje się przede wszystkim płaskie ryby, takie jak sola, flądra,
turbot czy nagład; a także ryby wędzone lub solone, np. makrela, śledź czy dorsz (w tym
wypadku nie powinno dodawać się soli).
NA NIEBIESKO
KARP NA NIEBIESKO
Karp (ok.1,3 kg), 1-2 głowy karpia, 2 szklanki octu, włoszczyzna, 2 cebule, po 5-6 ziarenek
angielskiego ziela i pieprzu, listek laurowy, 3-4 goździki, kawałek świeżego imbiru (wielkości
orzecha włoskiego), 2 - 3 łyżki kaparów, 2 łyżki zielonych wydrylowanych oliwek, skórka
suchego chleba, pół łyżeczki cukru, sól, pieprz, łyżka masła, cytryna.
Rybę sprawić, odciąć głowę, ogon, płetwy. Z głów, włoszczyzny, cebuli, korzeni zagotować
esencjonalny wywar. Sprawionego karpia ułożyć w płaskim rondlu zalać gorącym octem
i zostawić na kilka minut. Gdy lekko przestygnie wyjąć z octu pokroić na dzwonka, ułożyć
w rondlu, zalać przecedzonym wywarem, dodać skórkę suchego żytniego chleba i gotować
na małym, ogniu ok. 15 minut. Miękką rybę delikatnie wyjąć, sos doprawić solą, pieprzem,
cukrem, wymieszać, przetrzeć przez sito. Wlać do rondla podgrzać, dodać kapary, drobniutko
usiekany imbir, pokrojone w paseczki oliwki, podgrzewać na małym ogniu. Cytrynę obrać ze
skórki, pokroić w cienkie plasterki, usunąć pestki. Plasterki cytryny i kawałki ryby włożyć do
rondla z sosem, podgrzewać na maleńkim ogniu kilka minut (nie dopuścić do zagotowania).
Podawać z ziemniakami z wody lub z bułką.
À LA CRÈME
SZCZUPAK À LA CRÈME
1-1 ½ kg szczupaka, 150 g masła, 1 szklanka śmietanki kremówki, 2 łyżki tartej bułki,
2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 1 łyżka soku z cytryny, ¼ łyżeczki otartej skórki z cytryny,
sól, pieprz.
Sprawionego i oczyszczonego szczupaka natrzeć porządnie solą, zostawić w chłodnym
miejscu na godzinę. 100 g masła utrzeć z sokiem i skórką z cytryny, solą, pieprzem, tartą
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bułką i posiekaną natką pietruszki. Nadziać szczupaka, ułożyć w brytfannie, polać stopionym
masłem, wstawić do nagrzanego piekarnika. Po 10 minutach pieczenia polać śmietanką,
a później, po 15-20 minutach polać wytworzonym sosem. Przed podaniem posypać natką
pietruszki.
ZRAZIKI NADZIEWANE DUSZONE À LA CREME
600 g wołowiny bez kości, 1 puszka filetów anchois, 50 g masła, 1 cebula, 1 łyżka natki
pietruszki, 1 szklanka śmietanki kremówki, 1 łyżka białego wytrawnego wina, sól, pieprz.
Mięso pokroić na 4-6 plastrów, lekko zbić tłuczkiem. Drobno posiekaną cebulę połączyć
z natką pietruszki i drobniutko posiekanymi filetami anchois (lub pastą anchois), pieprzem
i ewentualnie odrobiną soli (uwaga - filety są bardzo słone!). Każdy plaster mięsa posmarować
przygotowaną pastą, zwinąć, owiązać bawełnianą nitką, zrumienić ze wszystkich stron na
maśle. Przełożyć do rondla, skropić winem i dusić pod przykryciem ok. 20 minut. Polać
śmietanką i dusić na małym ogniu jeszcze 15-20 minut.
BOROWIKI À LA CREME
1 kg świeżych borowików (podgrzybków, maślaków), 80 g masła, po ½ szklanki śmietanki
i białego wytrawnego wina, 1 łyżeczka mąki, 1 łyżka natki pietruszki, sól, pieprz.
Oczyszczone grzyby wrzucić na 3-4 minuty do wrzątku, osączyć na sicie, pokroić w cienkie
plasterki. Wyłożyć na stopione masło i dusić pod przykryciem na małym ogniu kilka minut.
Wlać wino i dusić 20 minut. Doprawić solą, pieprzem, zalać śmietanką wymieszaną z mąką
i dusić jeszcze ok. 15 minut. Przed podaniem posypać natką pietruszki.
À L’ÉCARLATE
OZÓR PEKLOWANY
Ozór wołowy (ok. 1,5 kg), 1 duża cebula z wbitym goździkiem, włoszczyzna, listek laurowy,
po 3-4 ziarenka pieprzu i angielskiego ziela;
Bejca: 1,5 łyżki soli, 1,5 łyżeczki saletry, łyżeczka rozmarynu, 2 rozkruszone listki laurowe,
po pół łyżeczki mielonych nasion kolendry, angielskiego ziela i pieprzu; 2 szklanki wody,
2 łyżki soli.
Umyty ozór natrzeć saletrą. Na rozgrzaną patelnię wsypać sól, podgrzać, przesypać do miseczki dokładnie wymieszać z rozmarynem, kolendrą, zielem, pieprzem, listkiem laurowym.
Tak przygotowaną mieszanką natrzeć ozór, ułożyć w kamiennym garnku, przykryć, zostawić
na noc w lodówce. Następnego dnia zagotować wodę z solą, ostudzić, zalać ozór (tak
aby cały był przykryty), nakryć talerzem, obciążyć wynieść w chłodne miejsce na 6-8 dni,
codziennie przekręcać, aby równo się zapeklował (ew. uzupełniać osoloną wodę). Po
wyjęciu z bejcy ozór dokładnie umyć w zimnej wodzie. Gotować z dodatkiem włoszczyzny,
cebuli i przypraw ok. 1,5 godziny. Gdy miękki wyjąć, przestudzić, obrać ze skóry, pokroić
w ukośne plastry, zalać przecedzonym wywarem, zagrzać. Podawać z tartym chrzanem,
ziemniakami z wody, puree z grochu albo zielonym groszkiem. Doskonały jest także na
zimno z chrzanem, piklami lub pikantnymi sosami.
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PEKELFLEJSZ, czyli WOŁOWINA À L’ÉCARLATE
2-3 kg wołowiny bez kości (tylko pierwsza krzyżowa), 10 g saletry, 50 g soli, po łyżeczce
utłuczonych nasion kolendry, igieł rozmarynu, po pół łyżeczki tymianku i cząbru; woda,
80 g soli, po łyżeczce ziarenek czarnego pieprzu i ziela angielskiego, 2-3 listki laurowe,
1-2 goździki.
Na rozgrzanej patelni uprażyć sól, wymieszać z ziołami i saletrą, dokładnie natrzeć mięso,
ułożyć w kamiennym garnku zostawić na 2 dni w temperaturze pokojowej. Zagotować wodę
z przyprawami, zalać mięso, wynieść w chłodne miejsce na 15-18 dni, przykryć deseczką lub
talerzem, obciążyć kamieniem. Często przekręcać mięso i wcierać w nie sos, tak aby się równo
zapeklowało. Sos musi cały czas przykrywać mięso (jeśli go ubywa zagotować dodatkową
porcję osolonej wody i dolać do garnka). Po wyjęciu z solanki mięso dobrze wypłukać, jeśli
solanka była mocna można mięso wymoczyć przez 1-2 godziny; po czym włożyć do rondla
zalać gorącą wodą lub wywarem z warzyw, doprowadzić do wrzenia, po czym gotować
na niewielkim ogniu. Pekelflejsz podaje się na zimno lub na gorąco - wówczas najlepiej
z dodatkiem purėe z grochu lub ziemniakami z wody i tartym chrzanem.
SZYNKA BARANIA
Udziec barani, 3-4 cebule, 4-5 listków laurowych, 150 g soli, 10 g saletry, 20 g cukru,
po łyżeczce mielonej kolendry, mielonego jałowca i angielskiego ziela, 6-8 utłuczonych
goździków, włoszczyzna, pół szklanki białego wina.
Z udźca baraniego wyjąć kości, obkrajać nadmiar tłuszczu, wymyć i mocno zbić wałkiem.
Na patelni wyprażyć sól, zmieszać z saletrą, cukrem i korzeniami; mieszaninę tę wcierać
mocno w baraninę tak długo, aż prawie cała wejdzie w mięso. Natartą baraninę ułożyć
ciasno w kamiennym garnku, obłożyć listkami laurowymi i pokrajaną w plasterki cebulą,
na wierzch wsypać resztę (jeśli zostaną) soli z korzeniami, przykryć talerzykiem, obciążyć
kamieniem i zostawić na 24 godziny, aż puści sok. Następnie wynieść w chłodne miejsce;
co drugi dzień przewracać i trzymać w marynacie ok. 20 dni, po czym mięso wyjąć, obmyć
i osuszyć. Ugotować wywar z włoszczyzny, dodać białe wino, włożyć szynkę, gotować
2 godziny. Szynka powinna gotować się w wywarze z dużą ilością jarzyn i małą ilością wody.
Podawać na gorąco lub na zimno. Tak zapeklowana szynka barania jest też doskonała
na surowo, wtedy nie należy jej gotować, tylko wędzić. Po wyjęciu z marynaty oskrobać
z korzeni, osuszyć i mocno uwędzić. Wędzoną szynkę można przechowywać długo.
À LA MODE
Niezwykle modna stała się na początku naszego wieku - sztufada, czyli boeuf à la mode. I ta
moda na sztufady trwa do dzisiaj.
Sztufada to szczególny rodzaj wołowej pieczeni (choć może być także przygotowywana
z dziczyzny lub koniny) - odznaczająca się niezwykłą soczystością i miękkością.
SZTUFADA, czyli BOEUF À LA MODE
1,5 kg wołowiny bez kości (zrazówka), 100 g wędzonego boczku, 80 g peklowanego ozora
wołowego, sól, pieprz, po ćwierć łyżeczki mielonego angielskiego ziela, goździków, imbiru,
majeranku, pieprz cayenne (lub chili), 2 ząbki czosnku, marchewka, cebula, pietruszka,
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kawałek selera, pół cytryny, pół szklanki czerwonego wina, kromka suchego razowego
chleba startego na proszek, łyżeczka cukru, pół szklanki rosołu, łyżka tłuszczu do smażenia.
Wymieszać dokładnie zioła i korzenie, drobno posiekany czosnek utrzeć z solą. Mięso
zbić wałkiem, natrzeć solą z czosnkiem. Pokrajany w paski ozór i boczek posypać obficie
korzeniami i naszpikować mięso, posypując je pozostałymi korzeniami. Zrumienić mięso
na rozgrzanym tłuszczu, dodać umyte i pokrajane w plastry jarzyny, podlać rosołem i dusić
ok. 90 minut pod przykryciem, podlewając często rosołem lub wodą. Gdy pieczeń prawie
miękka, dodać chleb i cukier, skropić sokiem z cytryny i winem; dusić jeszcze 15-20 minut.
Podawać pieczeń z ziemniakami lub knedlami z bułki. Osobno w sosjerce podać przetarty
przez sito sos.
ROLADA CIELĘCA À LA MODE
1 kg zadniej cielęciny bez kości, 8 cieniutkich plasterków wędzonego boczku, 2 cebule,
2 twarde mięsiste pomidory, po ¼ łyżeczki suszonego tymianku, mielonego cynamonu
i mielonych goździków, ½ łyżeczki cukru, 1 kieliszek koniaku, 1 łyżeczka soku i ¼ łyżeczki
skórki otartej z cytryny, 2 łyżki oleju, 2 łyżki tłuszczu, 2-3 łyżki białego wytrawnego wina,
½ szklanki bulionu, sól, pieprz, ew. 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej.
Umyte i osuszone mięso naciąć wzdłuż do połowy, lekko rozbić tłuczkiem, uformować
równy prostokąt, skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą i pieprzem. Dokładnie wymieszać
tymianek, goździki, cynamon, cukier, pieprz, skórkę z cytryny z 1 łyżką oleju. Tak
przygotowaną pastą mocno natrzeć plasterki boczku. Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać
ze skórki. Obraną cebulę i pomidory pokroić w plastry. Płat mięsa ułożyć na desce, przykryć
plasterkami boczku, cebuli i pomidorów, ciasno zwinąć w rulon, związać nitką, zrumienić
ze wszystkich stron na silnie rozgrzanym pozostałym oleju, przenieść do brytfanny, obłożyć
plasterkami tłuszczu, wstawić do nagrzanego piekarnika, skropić winem, przykryć i piec
50-60 minut, często polewając bulionem. Miękkie mięso wyjąć, ułożyć na żaroodpornym
półmisku, wstawić do ciepłego piekarnika. Sos przelać do rondelka, zagotować, przyprawić
solą i pieprzem, zdjąć z ognia, dodać koniak, dokładnie wymieszać, podawać w sosjerce. Sos
można zagęścić mąką ziemniaczaną, rozrobioną łyżką wody.
AU GRATIN
PSTRĄG AU GRATIN
4 pstrągi, 50 g masła, mąka, 1 szklanka śmietany, sok z cytryny (łyżka tartego chrzanu lub
2-3 łyżki tartego żółtego sera), pieprz, sól.
Pstrągi sprawić, umyć i osuszyć, po czym obtoczyć w mące, obsmażyć na maśle, przełożyć
na żaroodporny półmisek.
Polać (do wyboru): śmietaną wymieszaną z łyżeczką mąki, sokiem z cytryny, solą i pieprzem;
śmietaną z łyżką tartego chrzanu i solą; śmietaną z 2-3 łyżkami tartego żółtego sera;
sosem Mornay. Wstawić do piekarnika i zapiec. Przed podaniem posypać posiekaną natką
pietruszki.
Mornay to klasyczny sos francuski stosowany we wszystkich kuchniach europejskich.
Podstawą jest sos beszamelowy. Do niego dodaje się śmietankę i utarty twardy ser żółty,
który należy doprowadzić do całkowitego rozpuszczenia.
122

KALAFIOR AU GRATIN
Kalafior (ok.500 g), 4 łyżki masła, 2 łyżki mąki, 1 ½ szklanki mleka, listek laurowy, szczypta
świeżo startej gałki muszkatołowej, łyżka musztardy dijon, 1,5 szklanki startego sera gruyère
lub ementalera, sól i świeżo zmielony czarny pieprz, 2 l wody, sól, łyżka masła, łyżka cukru,
otarta skórka i sok z pół cytryny.
Piekarnik rozgrzać do temp. 180°C. Duże naczynie do zapiekania nasmarować lekko
masłem. Umytego kalafiora podzielić na różyczki. W dużym rondlu zagotować osoloną
wodę z dodatkiem masła, cukru, skórki i soku z cytryny, wrzucić różyczki kalafiora i gotować
6-8 minut, odcedzić, ułożyć w wysmarowanym masłem naczyniu.
Przygotować sos: w rondlu roztopić masło (3 łyżki), dodać mąkę i mieszając, przygotować
zasmażkę, lekko zezłocić, rozprowadzić mlekiem, dodać listek laurowy i gotować na małym
ogniu mieszając aż sos zgęstnieje, doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Zdjąć
rondel z ognia, usunąć listek laurowy, dodać połowę sera i mieszać aż ser się rozpuści.
Przygotowanym sosem zalać kalafiora, posypać pozostałym serem, wstawić do nagrzanego
piekarnika i zapiekać ok. 20 minut. Na powierzchni zapiekanki powinny pojawić się bąbelki,
a ser zrumienić się. Taka zapiekanka świetnie pasuje do jasnego pieczonego mięsa lub
kurczaka. Można przygotować ją dla każdego w osobnym naczyniu.
ZUPA CEBULOWA (SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE)
4-5 dużych cebul (ok. 750 g), 3-4 ząbki czosnku, 7-8 szklanek rosołu z drobiu lub wołowego,
pół szklanki białego wytrawnego wina, 2 łyżki koniaku (lub brandy), 2 łyżki oliwy, łyżka
masła, 2 łyżki mąki, łyżeczka cukru, pół łyżeczki suszonego tymianku, 300-350 g startego
sera gruyere, sól, pieprz, 8 grubych kromek bułki natartych czosnkiem.
Obraną cebulę pokroić w cienkie plasterki, obrany czosnek usiekać. W dużym rondlu z grubym
dnem mocno rozgrzać oliwę, zmniejszyć płomień dodać masło i cebulę i mieszając smażyć
8-10 minut do lekkiego zrumienienia się. Dodać czosnek, cukier, tymianek i mieszając smażyć
ok. 30 minut, aż cebula stanie się brązowa, oprószyć mąką i bardzo dokładnie wymieszać.
Mieszając wlewać rosół i wino, doprowadzając do wrzenia; usunąć pianę i na małym ogniu
gotować ok. 40 minut (od czasu do czasu mieszając). Wlać koniak, wymieszać, zestawić
z ognia. Kromki bułki opiec na rozgrzanej patelni. Piekarnik nagrzać do temp.220º C. Zupę
rozlać do żaroodpornych miseczek na każdej porcji zupy ułożyć nasmarowaną czosnkiem
grzankę, obficie posypać serem, wstawić do gorącego piekarnika, zapiekać 4-5 minut, aż ser
się stopi i pojawią się na nim bąbelki. Natychmiast podawać.
AL FORNO
LASAGNE AL. FORNO
Paczka lazanii (200-250g), sól, łyżka oliwy; po 200 g filetów z mintaja, okonia i łososia,
2 puszki krabów lub 300 g paluszków krabowych, 400 g mięsistych pomidorów, 2 pęczki
cebulki dymki, 4-5 ząbków czosnku, 3 łyżki oleju arachidowego lub oliwy z oliwek,
pół szklanki tartego parmezanu, sól, pieprz;
Marynata: sok i otarta skórka z cytryny, po łyżce drobno usiekanych zielonych listków mięty,
bazylii, kolendry (lub pietruszki), pół łyżeczki świeżo mielonego pieprzu, łyżeczka oliwy
z oliwek.
123

Sos: 2 łyżki masła, łyżka mąki, po pół szklanki bulionu z ryby lub wywaru z warzyw i białego
wytrawnego wina, szklanka śmietany, sól, po szczypcie pieprzu, soli, cukru, łyżeczka soku
z cytryny. Dokładnie wymieszać składniki marynaty. Umyte i osuszone filety pokroić w paski,
ułożyć w głębokiej salaterce zalać marynatą, dokładnie wymieszać, przykryć, zostawić na
1-2 godziny w chłodnym miejscu.
Przygotować sos: w rondelku stopić masło, dodać mąkę zrobić białą zasmażkę, rozprowadzić
winem i bulionem i mieszając gotować na niewielkim ogniu aż sos zgęstnieje, doprawić do
smaku solą, pieprzem, cukrem, sokiem z cytryny, wymieszać ze śmietaną, lekko podgrzać
(trzymać w cieple).
Pomidory sparzyć wrzątkiem obrać ze skórki, pokroić w plastry, obrany czosnek drobno
usiekać, umytą i osuszoną dymkę pokroić; kraby osączyć
Na patelni z grubym dnem rozgrzać olej, wrzucić czosnek i dymkę i mieszając chwilę
smażyć, dodać pomidory, doprawić do smaku solą i pieprzem, dokładnie wymieszać i dusić
na niewielkim ogniu ok. 5 minut.
Lazanie ugotować na pół twardo w dużej ilości osolonej wody z dodatkiem oliwy, odcedzić,
płaty ugotowanego ciasta rozłożyć na ściereczce lub pergaminie.
Na dno dużego żaroodpornego półmiska wylać 3-4 łyżki sosu beszamelowego, ułożyć
warstwę lazanii, a później warstwami układać ryby, pomidory z cebulą, kraby, lazanię, każdą
warstwę polewając sosem i lekko posypując serem. Całość polać pozostałym sosem, posypać
serem, przykryć folią aluminiową i wstawić do nagrzanego (do temp. 200˚C) piekarnika
zapiekać ok. 20-25 minut, po czym odkryć i zapiekać jeszcze kilkanaście minut. Podawać na
stół w naczyniu do zapiekania.
PIECZONA CYKORIA
1-1,2 kg cykorii (8 lub 12 kolb), 4 łyżki masła, łyżka cukru, 2 łyżki soku z cytryny, ćwierć
szklanki rosołu z kurczaka lub białego wina.
Z cykorii usunąć pociemniałe listki, kolby umyć, osuszyć, odciąć koniec głąba (z bardzo dużych
kolb wyciąć gorzki środek). Piekarnik nagrzać do temp. 180º C. Żaroodporny duży półmisek
grubo wysmarować połową masła, ułożyć kolby cykorii. Na wierzchu ułożyć cienkie plasterki
masła, skropić sokiem cytryny, oprószyć cukrem, podlać bulionem lub winem, przykryć folią,
wstawić do nagrzanego piekarnika i piec ok. 45 minut. Ułożyć na ogrzanym półmisku, sos
przelać do rondelka, zagotować, odparować, polać cykorie i natychmiast podawać.
Przygotowanie cykorii al Forno (au four) uwydatnia całe bogactwo jej gorzko-słodkiego
smaku. Cykorie al. Forno stanowią doskonały dodatek do pieczonej lub gotowanej
wieprzowiny i cielęciny.
HALIBUT Z PIECA
800-900 g filetów z halibuta (ze skórą), łyżeczka soku z cytryny, 500 g młodych kartofli,
500 g twardych dojrzałych pomidorów, 2-3 ząbki czosnku, 1 duża cytryna, 2 łyżeczki cukru,
szklanka oliwy, listek laurowy, łyżka posiekanych listków świeżego tymianku, łyżka posiekanych listków bazylii, 2/3 szklanki białego wytrawnego wina, 1-2 łyżki przesianej tartej bułki,
sól, pieprz, 1-3 łyżki posiekanej zielonej pietruszki .
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Umyte i osuszone filety pokroić na 4 porcje, skropić sokiem z cytryny, natrzeć solą, zostawić
na kilka minut. Nagrzać piekarnik do temp. 240º C.
Umyte i osuszone pomidory, przekroić na połówki. Blachę wysmarować oliwą, ułożyć pomidory pojedynczą warstwą, (rozciętą stroną do dołu) posypać cukrem, solą, pieprzem, polać
oliwą (3 łyżki oliwy zostawić), wstawić do nagrzanego piekarnika i piec ok. 30 minut aż się
lekko zrumienią, po czym delikatnie zdjąć z blachy ułożyć na płaskim półmisku. Cytrynę
wyszorować, pokroić w cienkie plasterki, usunąć pestki. W tym czasie obrane ziemniaki
pokroić w plastry wrzucić na osolony wrzątek gotować 4-6 minut, odcedzić. Blachę, na
której piekły się pomidory wyłożyć warstwą ziemniaków przekładając plasterkami cytryny,
posypać posiekanymi ziołami, posypać solą i pieprzem skropić oliwą. Na tak przygotowanych ziemniakach ułożyć porcje ryby skórką do góry, obłożyć pieczonymi pomidorami,
skropić pozostałą oliwą, wlać wino. Obrany czosnek przecisnąć przez praskę wymieszać
z tartą bułką i zieloną pietruszką; posypać rybę wstawić do nagrzanego piekarnika i piec
30-40 minut.
AUX FINES HERBES
SOS AUX FINES HERBES
Szklanka mocnego bulionu, kieliszek białego wytrawnego wina, sól, pieprz, sok z pół
cytryny, 1,5 łyżki drobno usiekanej zielonej pietruszki, po łyżce drobno usiekanego koperku
i szczypiorku, półtorej łyżki masła.
Zagotować bulion z łyżeczką usiekanej pietruszki, solą, pieprzem i sokiem z cytryny,
odparować ¼ płynu, wlać wino, zagotować, wsypać usiekaną zieleninę, doprawić do
smaku. Rondelek zdjąć z ognia, ustawić na garnku z gotującą wodą i ubijając trzepaczką
dodawać po kawałeczku masła4. Podawać do sztuki mięsa, cielęcych kotletów, gotowanych
lub smażonych ryb.
OMLET AUX FINES HERBES
4-5 jajek, pół łyżeczki stopionego masła, sól, szczypta cukru, po łyżce drobno usiekanych - szczypiorku, koperku, zielonej pietruszki, pół łyżeczki usiekanych zielonych listków
estragonu, pół łyżki masła.
Jajka wbić do miseczki dodać sól i szczyptę cukru, rozbijać trzepaczką, aby żółtka dokładnie
złączyły się z białkami, wlać stopione masło, wsypać drobniutko usiekaną zieleninę,
dokładnie wymieszać. Mocno rozgrzać patelnię z grubym dnem włożyć masło, stopić, wlać
ubite jajka, a gdy się spód przysmaży, odchylić nożem dookoła brzegi omletu, przykryć
talerzem odwrócić patelnie, przełożyć omlet na talerz a następnie zsunąć na patelnię
i krótko smażyć z drugiej strony. Omlet należy smażyć prędko i natychmiast podawać - tylko
świeżo usmażony jest smaczny - później twardnieje i traci na smaku.
NALEŚNIKI PIWNE
1,5 szklanki mąki, 2,5 szklanki letniego piwa, 2 jajka, łyżka oliwy, łyżka koniaku, sól,
po ćwierć łyżeczki suszonego majeranku, tymianku, szałwii, estragonu i pieprzu.

4 aż zgęstnieje, do momentu aż tłuszcz zwiąże cząsteczki płynu w aksamitny sos (przypis Ewy Olejniczak)
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Jajka zmiksować z piwem i cały czas miksując stopniowo dodawać przesianą mąkę, koniak,
oliwę, zioła, sól i pieprz. Miksować na wolnych obrotach ok. 10 minut, przykryć zostawić
na 1-2 godziny. Przed smażeniem naleśników ciasto ponownie dokładnie wymieszać i ew.
dolać piwa; mieszać też ciasto przed każdorazowym wlaniem go na patelnię.
SAUTÉ
NERKI CIELĘCE SAUTE
4 nerki cielęce, 30 g tłuszczu, 20 g mąki, sól.
Z nerek usunąć nadmiar tłuszczu, namoczyć w wodzie na godzinę, kilkakrotnie opłukać,
osączyć, przekroić na pół lub pokroić na grube, ukośne plastry. Lekko oprószyć mąką i smażyć
z obu stron na silnie rozgrzanym tłuszczu. Posolić. Podawać ze smażonymi pieczarkami lub
rydzami.
ROZBRATEL SAUTÉ
800 g wołowiny bez kości, 4 łyżki masła, sól, pieprz; ew. 4 jajka, posiekana zielona pietruszka.
Umyte i osuszone mięso pokroić na 4 plastry, rozbić tłuczkiem, usmażyć na stopionym
maśle, przełożyć na ogrzany półmisek, posypać solą i pieprzem polać stopionym masłem.
Można podawać rozbratel z usmażonymi sadzonymi jajkami i posypany zieloną pietruszką.
BEFSZTYK CZOSNKOWY
700 g polędwicy wołowej, 3 ząbki czosnku, 2 listki laurowe, sól, łyżka oliwy, łyżka masła;
marynata: 2 ząbki czosnku, łyżeczka mielonego pieprzu, 2 łyżki soku i pół łyżeczki otartej
skórki z cytryny, 2 łyżki oliwy.
Przygotować marynatę: roztarte z pieprzem ząbki czosnku dokładnie wymieszać z olejem,
sokiem i skórką z cytryny. Oczyszczone z błon mięso pokroić na 4 plastry, lekko rozbić trzonkiem noża lub rozpłaszczyć ręką, każdy posmarować przygotowaną pastą, ułożyć jeden na
drugim, przykryć i zostawić w lodówce na 2-3 godziny.
Na patelni mocno rozgrzać oliwę, wrzucić obrane ząbki czosnku i listki laurowe i smażyć
chwilę mieszając, po czym wyjąć listki i czosnek5, dodać masło, rozgrzać. Na aromatyzowanym tłuszczu smażyć befsztyki po 3-4 minuty z każdej strony (powinny być różowe
w środku).
AU JUS
WĄTRÓBKA Z INDYKA AU JUS
600 g wątróbki z indyka, 2 łyżki masła, 1-2 łyżki białego wytrawnego wina, sól, pieprz.
Umytą wątróbkę osuszyć. Na patelni z grubym dnem stopić masło, włożyć wątróbkę,
smażyć z obu stron na dość silnym ogniu po 3-4 minuty. Usmażoną wątróbkę posypać
solą i pieprzem, przełożyć na ogrzany półmisek, a na patelnie wlać wino, zagotować, polać
wątróbkę, natychmiast podawać z ryżem, kluskami lub frytkami i surówkami.
5 Należy lekko ostudzić oliwę przed podaniem masła aby się od razu nie spaliło (przypis Ewy Olejniczak)
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BEFSZTYK Z KONINY
600 końskiej polędwicy, 2 łyżki smalcu, sól, pieprz, 2 łyżki białego wina.
Pozbawioną błon polędwicę umyć, osuszyć, pokroić na 4 plastry, rozbić zwilżonym
tłuczkiem, obsmażyć z obu stron na silnie rozgrzanym smalcu, posypać solą i pieprzem. Po
zdjęciu mięsa, na patelnię wlać wino, zagotować. Podawać polane sosem, z warzywnym
puree, zieloną sałatą lub zielonym groszkiem.
PRZYKŁADY KUCHNI Z KILKU KRAJÓW
PO ANGIELSKU
À l’Anglaise (a langlez) - w polskiej kuchni określenie „po angielsku” ogranicza się tylko do
sposobu smażenia wołowiny na krwisto - befsztyki, polędwica, a w światowej oznacza kilka
sposobów przygotowywania i podawania jarzyn, mięsa i ryb.
Jeżeli warzywa to gotowane na parze, podane z masłem, posypane pietruszką lub polane
sosem aux fines herbes. Jeżeli mięsa lub drób to gotowane w wywarze z jarzyn. Jeżeli
ryby to smażone w głębokim tłuszczu lub na ruszcie po uprzednim panierowaniu w jajku
i bułce lub zanurzeniu w stopionym maśle i mące. Zarówno mięsa jak i ryby podawane są
najczęściej z garniturem z uduszonych porów (biała część) lub zielonym groszkiem i ziemniakami z wody.
BEFSZTYKI PO ANGIELSKU
700-800 g polędwicy wołowej (środkowa część), łyżka oliwy, 2 łyżki masła, sól, pieprz;
świeży korzeń chrzanu.
Obrany chrzan umyć, zeskrobać nożem wiórki, ułożyć na talerzyku, przykryć folią.
Pozbawioną błon polędwicę umyć, osuszyć, pokroić na 4 grube plastry lekko wygnieść ręką
(nie rozbijać). Na dużej patelni z grubym dnem mocno rozgrzać oliwę, ułożyć befsztyki, tak
aby jeden nie dotykał drugiego, zrumienić z jednej strony na silnym ogniu, (ok. 1-2minut),
posypać pieprzem, dodać masło, przełożyć na drugą stronę i smażyć 1-2 minuty, lekko
posolić. Befsztyki powinny być w środku różowe (krwiste). Usmażone ułożyć na ogrzanym
półmisku, udekorować wiórkami chrzanu, obłożyć ziemniakami z wody. Można podać
zamiast chrzanu masło sardelowe lub imbirowe.
PO GRECKU
À la Grèce (a la gres) - pod tą nazwą kryje się wiele dań inspirowanych kuchnią greckich wysp
z charakterystycznymi dla nich produktami - jogurtem, fetą, czosnkiem, cytrynami, ziołami,
owocami, warzywami i oczywiście miodem, winem, kaparami, filetami anchois, oliwą
i oliwkami. Do wielu dań, np. greckich gulaszy dodawane są orzechy włoskie. Ponieważ do tej
pory nie rozstrzygnięto pytań co do pochodzenia różnych dań, podobne potrawy krążą prawie
we wszystkich krajach morza Śródziemnego, a wiele potraw współczesnej kuchni greckiej
przyrządza się podobnie jak w kuchni tureckiej, armeńskiej czy kuchniach sąsiadujących
z Grecją krajów bałkańskich. Wśród greckich potraw królują dania z ryb, baraniny i warzyw.
Mięsa przyrządza się tu najczęściej pieczone na rożnie lub ruszcie; jarzyny po grecku to
warzywa gotowane w aromatycznej, ziołowej marynacie z dodatkiem oliwy i cytryny, lub
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faszerowane, a „ryby po grecku” często podawane są z jarzynami duszonymi w oliwie
przyprawionymi cytryną i pomidorami.
RAGÔUT GRECKIE
800 g filetów z kurczaka, 200 g cebuli, 4 twarde mięsiste pomidory, 1-1,5 łyżki koncentratu
pomidorowego, 50 g filetów anchois (mała puszka), 10 ząbków marynowanego czosnku,
2 łyżki kaparów, 100 g orzeszków piniowych, 2-3 łyżki oliwy, 2 łyżeczki miodu, pół łyżeczki
mielonego czarnego pieprzu, po ćwierć łyżeczki mielonych goździków i mielonych nasion
kolendry, sól, po łyżce usiekanej zielonej pietruszki i listków kolendry, pól szklanki białego
wytrawnego wina, pół szklanki lekkiego bulionu.
Umyte filety pokroić w dość grube paski. W rondlu z grubym dnem rozgrzać oliwę, zeszklić
drobno pokrojoną cebulę, włożyć mięso i zrumienić ze wszystkich stron, posypać pieprzem,
mieloną kolendrą i goździkami, dodać miód i bulion, wymieszać i dusić pod przykryciem
na niewielkim ogniu ok. 15 minut. Filety anchois i czosnek bardzo drobniutko usiekać,
dodać do mięsa, wymieszać, dusić ok. 15 minut. Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze
skórki, usunąć pestki, a miąższ drobno pokroić, wrzucić do rondelka, mocno rozprażyć,
dodać przecier i wino i dusić na niewielkim ogniu kilka minut, po czym dodać do kurczaka,
wymieszać i dusić ok.10 minut. Pod koniec duszenia dodać kapary i uprażone na rozgrzanej
patelni orzeszki piniowe, wymieszać i chwilę razem dusić. Przed podaniem posypać usiekaną
pietruszką i kolendrą.
LIŚCIE SZPINAKU PO GRECKU
30-40 dużych liści szpinaku, 1 pomarańcza, 1 cytryna;
farsz: 100 g długoziarnistego ryżu, niewielki por (tylko biała cześć), 250 g ryby (wędzonej
lub z puszki albo gotowanej), 100 g białego sera, po łyżce usiekanej zielonej pietruszki,
koperku i dymki, sól, pieprz, 4 łyżki oliwy, pół szklanki lekkiego bulionu.
Pora drobno pokroić, na głębokiej patelni rozgrzać 3 łyżki oliwy, wrzucić pora, chwilę smażyć
mieszając, dodać ryż, wymieszać i smażyć aż ziarna ryżu staną się szkliste, stopniowo wlewać
bulion i mieszając podgrzewać aż ryż wchłonie cały bulion, przestudzić. Rybę utrzeć z serem
i usiekaną zieleniną, doprawić do smaku solą i pieprzem, wymieszać z ryżem.
Liście szpinaku wrzucić na 1 minutę na wrzątek, wyjąć, przelać zimną wodą, osączyć. Cytrynę
i pomarańczę dokładnie umyć, sparzyć wrzątkiem, osuszyć, ostrym nożem ściąć samą żółtą
skórkę, wycisnąć sok z obu owoców. Żaroodporne naczynie posmarować oliwą, wyłożyć
4-5 liśćmi szpinaku, posypać cienkimi kawałkami skórki pomarańczowej i cytrynowej. 4-5
liści szpinaku zostawić do przykrycia. Pozostałe liście nadziewać przygotowanym farszem,
zwijać w luźne ruloniki, ułożyć jedną warstwą w przygotowanym naczyniu. Sok z cytryny
i pomarańczy zagotować, gorącym sokiem polać ruloniki, tak aby były przykryte (jeśli trzeba,
sok wymieszać z wodą), przykryć pozostawionymi liśćmi, naczynie przykryć, wstawić do
nagrzanego piekarnika zapiekać ok. 30 minut. Podawać na zimno lub na gorąco.
PO HISZPAŃSKU
À l’Espagnole (alespaniol) -- w światowej kuchni określenie stosowane jest do wielu rodzaju
potraw inspirowanych kuchnią hiszpańską. Garnitur do potraw po hiszpańsku to na ogół
128

pomidory faszerowane ryżem, pieczone papryki, duszone cebulki i sos maderowy.
À l’espagnole przyrządza się przede wszystkim jajka - przeróżne jajecznice, jajka gotowane
na miękko lub w koszulkach z duszonymi pomidorami, papryką i cebulą.
Słynne są zimne sosy majonezowe. Sos „hiszpański” to gęsty majonez doprawiony roztartym
z solą czosnkiem, musztardą, usiekaną czerwoną papryką i drobniutko pokrojoną szynką.
Jego odmianą jest słynna „salsa cruda” - majonezowy sos z dodatkiem obranych drobno
pokrojonych pomidorów, ostrych papryczek chilli, drobniutko usiekanych listków kolendry,
doprawiony do smaku ew. solą, szczyptą cukru, sokiem z cytryny, i „salsa verde” - ten
jest przygotowywany tak jak salsa cruda tylko zamiast czerwonych pomidorów i papryczek
używa się zielonych.
Niezbędnym składnikiem wielu dań kuchni hiszpańskiej (a la espagnola) jest gorący sos
Sofritio, który doskonale pasuje do wszystkiego - do jajek, mięs, drobiu, ryb i warzyw.
Podstawę tego sosu stanowią pomidory, cebula, czosnek i oliwa, które najpierw się
podsmaża, a później dusi na niewielkim ogniu aż do uzyskania puree, do którego dodaje
się różne dodatki np. cienkie paseczki surowej wędzonej szynki, pokrojoną w kosteczkę
czosnkową suszoną kiełbasę, oliwki lub pokrojone warzywa - groszek, paprykę, fasolkę
szparagową, bakłażany, karczochy lub grzyby.
A wśród hiszpańskich zup obok gazpacho króluje rosół zwany madryckim, czyli po hiszpańsku
consomme madrillene - esencjonalny odtłuszczony bulion zaprawiony drobniutko pokrojoną
papryką i pomidorami podawany zarówno na gorąco, jak i na zimno.
MEDALIONY HISZPAŃSKIE
700 g cielęciny (frykando), sól, łyżka soku z cytryny, 2 łyżki oliwy; 4 tosty lub duże kromki
bułki, łyżeczka masła; 1 kg ziemniaków, po pół łyżeczki otartego suszonego tymianku
i mielonego pieprzu, łyżka mąki, 3 łyżki oliwy; 500 g fasolki szparagowej;
sos: po ćwierć szklanki octu winnego i białego wytrawnego wina, po pół łyżeczki otartej
skórki z cytryny, cukru, soli i pieprzu cayenne, 2 cebulki dymki (bez szczypiorku), 3 łyżki przecieru pomidorowego, 2 surowe żółtka, 4 łyżki masła, 3 łyżki usiekanej zielonej pietruszki.
Obrane ziemniaki umyć, osuszyć, pokroić na ósemki. W nagrzanym piecyku rozgrzać olej na
blasze. Mąkę wymieszać z pieprzem i tymiankiem obtoczyć ziemniaki, wrzucić na blachę,
smażyć w piecyku aż się ładnie zrumienią. W tym czasie przygotować sos: drobniutko
usiekane dymki wrzucić do rondelka, zalać octem i gotować mieszając, a gdy odparuje
połowa octu, dodać przecier pomidorowy, wymieszać, podgrzać, po czym zdjąć z ognia,
wlać wino, dodać żółtka, sól, pieprz, otartą skórkę z cytryny, ubijać trzepaczką, aż sos
zgęstnieje. Rondelek z sosem postawić na garnku z gotującą wodą, podgrzać, dodawać po
kawałku masła cały czas ubijając.
W osolonym wrzątku ugotować fasolkę szparagową, odcedzić, pokroić na 4-5 cm kawałki.
Pokrojone na 4 porcje mięso lekko zbić tłuczkiem, uformować owalne medaliony, skropić
sokiem z cytryny, posolić i usmażyć na rozgrzanej oliwie, usmażone medaliony zdjąć
z patelni, a na pozostały po smażeniu tłuszcz wrzucić ugotowaną fasolkę szparagową
i chwilę smażyć mieszając. Tosty posmarować masłem, zrumienić na patelni. Na środku
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dużego okrągłego półmiska ułożyć zrumienione tosty, na nich ułożyć usmażone medaliony,
polać sosem, obłożyć z jednej strony ziemniakami z drugiej fasolką szparagową; pozostały
sos podać w sosjerce.
PO NORWESKU
à la Norvegienne (a la norweżjen) - Norwegia słynie z ryb nic więc dziwnego, że w światowej
kuchni „po norwesku” podawane są najczęściej ryby, wśród których króluje łosoś; często
stanowi on dodatek do zup, sałatek, farszów. Ryby po norwesku przygotowuje się na zimno
w galarecie, udekorowane świeżymi ogórkami nadziewanymi łososiem, jajkami faszerowanymi krewetkami, koktajlowymi pomidorkami i sercami zielonej sałaty. Na gorąco ryby
przyrządza się najczęściej z filetami anchois.
ŁOSOŚ MARYNOWANY
500 g (2 filety bez skóry) świeżego łososia; pasta: pęczek koperku, łyżka soku z cytryny,
szczypta otartej skórki z cytryny, szklanka gruboziarnistej soli, szklanka cukru, łyżeczka grubo
mielonego białego pieprzu. Do dekoracji: 2-3 liście sałaty, kilka gałązek koperku, limonka.
Dokładnie wymieszać sól z cukrem, pieprzem, koperkiem, sokiem i skórką
z cytryny. Plastry łososia umyć, osuszyć, natrzeć z obu stron przygotowaną pastą, włożyć do
foliowej torebki, ułożyć na płaskim półmisku, mocno obciążyć, wstawić do lodówki na 36
godzin, po czym przewrócić na drugą stronę, ponownie przycisnąć i zostawić w lodówce na
następne 36 godzin. Po wyjęciu usunąć z ryby marynatę, a mięso pokroić w cienkie plastry,
ułożyć na liściach sałaty, udekorować gałązkami koperku i cząsteczkami limonek.
PO POLSKU
À la Polonaise - (a la polonez) - w światowej kuchni - „po polsku” - to sposób podawania
warzyw i ryb i jest to dowód na to, jak naszą kuchnię widzą Francuzi. Ich zdaniem a la
Polonaise - to warzywa gotowane na parze lub z wody polane przed podaniem topionym
masłem ze zrumienioną tartą bułką. W ten sposób najczęściej podaje się szparagi, brukselkę,
kalafiora, ale także fasolkę szparagową, rzodkiewkę, kapustę włoską w ćwiartkach, salsefię
czy pędy chmielu.
Natomiast „ryby po polsku” - to ryby gotowane w esencjonalnym wywarze, często
z niewielkim dodatkiem białego wina i przed podaniem polane stopionym masłem
i posypane usiekanymi jajkami na twardo lub polane podsmażonymi na maśle usiekanymi jajkami na twardo i zieloną pietruszką. Najbardziej znany jest taki sposób podawania
sandacza, ale może też być karp, pstrąg, szczupak czy łosoś.
Ale ponieważ od wieków Polacy słynęli z przyrządzania drobiu, dziczyzny i ryb to „po polsku”
oznacza także sposób przyrządzania młodych tzw. „wiosennych” kurcząt nadziewanych
farszem z bułki, wątróbki i dużej ilości koperku; ryb w szarym sosie, dziczyzny w słodkich
sosach (dereniowym, wiśniowym, śliwkowym) czy zająca w śmietanie z buraczkami.
SZPARAGI PO POLSKU
1,5 kg szparagów, łyżka soku z cytryny, łyżka masła, sól, łyżeczka cukru; 2 ugotowane na
twardo jajka, łyżka usiekanej natki, 100 g masła, 2 łyżki bułki tartej, sól, pieprz.
130

Zagotować osoloną wodę z masłem, sokiem z cytryny i cukrem. Szparagi obrać, powiązać
w pęczki, włożyć do wrzątku, ugotować, wyjąć, dokładnie osączyć. Obrane jajka drobno
usiekać. Podłużny półmisek ogrzać, wysmarować masłem i ułożyć szparagi rzędami tak, by
widoczne były wszystkie główki. Posypać posiekanymi jajami na twardo i natką, przyprawić
solą i pieprzem, trzymać w cieple lub wstawić na chwilę do nagrzanego piekarnika. Na
patelni zrumienić bułkę, stopić masło. Polać szparagi, natychmiast podawać.
RZODKIEWKI PO POLSKU
4 pęczki czerwonych rzodkiewek, 3 łyżki masła, 2 łyżki tartej bułki, pół szklanki mleka, łyżka
soku z cytryny, łyżeczka cukru, pół łyżki soli, pół łyżeczki pieprzu.
Zagotować 3 szklanki wody z mlekiem, pieprzem, solą, cukrem i sokiem z cytryny. Rzodkiewki oczyścić, umyć i wrzucić do wrzątku. Gotować 10-15 minut, odcedzić, polać stopionym masłem ze zrumienioną bułką. Podawać jako jarzynkę do mięsa.
SANDACZ PO POLSKU
Sandacz (ok. 1,5 kg), włoszczyzna, duża cebula z wbitymi 1-2 goździkami, listek laurowy,
po 5-6 ziarenek pieprzu i angielskiego ziela, sól, pieprz, szczypta cukru, pół łyżeczki otartej
skórki z cytryny, 3 szklanki przegotowanej wody, 2 szklanki białego wytrawnego wina;
4 ugotowane na twardo jajka, 3 łyżki masła, 2 łyżki drobniutko usiekanej zielonej pietruszki,
cytryna, sól.
Sprawionego sandacza umyć, osuszyć; na gorącej patelni uprażyć sól, natrzeć rybę wewnątrz
i z zewnątrz, zostawić w chłodnym miejscu na godzinę. Ugotować wywar z włoszczyzny,
cebuli i korzeni z dodatkiem cukru i otartej skórki z cytryny, przecedzić. Przygotowanego
sandacza ułożyć w rynience do gotowania ryb, zalać winem i przecedzonym wywarem,
ugotować (ok. 25-30 minut ) i zostawić w wywarze na następne pół godziny, aby ryba
mocno przeszła smakiem. Na patelni stopić masło, wrzucić usiekane jajka na twardo
i zieloną pietruszkę, podgrzać na małym ogniu potrząsając od czasu do czasu patelnią, aby
nie przypalić, ale jednocześnie nie rozgnieść usiekanych jajek. Rybę podgrzać, gorącą ułożyć
na ogrzanym półmisku, skropić lekko sokiem z cytryny, obłożyć przygotowanymi jajkami,
udekorować plasterkami cytryny i gałązkami zielonej pietruszki.
PO SZWEDZKU
À la Suedoise (a la sueduaz) -- pod tą nazwą kryją się najczęściej sałatki z warzyw, (niezwykle
często używane są do sałatek buraczki) owoców, grzybów, sera i owoców morza lub ryb
w ziołowym sosie winegret. A szwedzki sos majonezowy to zimny sos chrzanowy z dodatkiem jabłek.
SOS
1 duże winne jabłko, 2 łyżki tartego chrzanu, łyżka soku z cytryny, łyżeczka płynnego miodu,
łyżka gęstej śmietany, szklanka majonezu, ew. sól, pieprz biały do smaku.
Obrane jabłko zetrzeć na tarce wymieszać z sokiem z cytryny i miodem. Ubić majonez ze
śmietaną i startym chrzanem, ew. doprawić do smaku solą i szczyptą pieprzu, połączyć
z jabłkami, lekko schłodzić. Doskonały do gotowanych ryb, owoców morza, jajek na twardo.
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SAŁATKA Z BURACZKÓW I ANANSA
2 małe czerwone buraczki, 2 krążki ananasa z puszki, 1 winne jabłko, łyżka soku z cytryny,
2 łyżki rodzynek, łyżka białego wytrawnego wina; sos: 2 łyżki majonezu, 2 łyżki gęstej
śmietany, łyżeczka ostrej musztardy, po ćwierć łyżeczki od kawy roztartego suszonego tymianku i estragonu, sól, pieprz, szczypta cukru; 4-6 połówek orzechów włoskich,
3-4 gałązki koperku.
Dokładnie wymieszać składniki sosu, lekko schłodzić. Umyte rodzynki osuszyć, włożyć do
miseczki, zalać winem. Wyszorowane buraki upiec w piekarniku lub ugotować. Miękkie
przestudzić, obrać ze skórki, pokroić w cienkie słupki, osączone plastry ananasa pokroić
w kostkę; obrane jabłko pokroić w słupki, skropić sokiem z cytryny. Połączyć składniki
sałatki, polać sosem, wymieszać, lekko schłodzić. Przed podaniem udekorować połówkami
orzechów i gałązkami koperku.
PO ROSYJSKU
À la Russe - (a la rus) - pod tą nazwą w międzynarodowej kuchni kryje się bardzo wiele
potraw - są to najczęściej dania z dodatkiem kawioru (np. skorupiaki lub ryby w galarecie
udekorowane majonezem, podawane z sałatką jarzynową).
Wiele potraw rosyjskich zyskało międzynarodową sławę - najsławniejsze oczywiście
są rosyjskie „zakuski” - a wśród nich wielka liczba przekąsek z kawiorem lub łososiem.
Ogromną sławą cieszą się rosyjskie kulebiaki, pieczone pierogi i gryczane bliny - także często
z kawiorem. Potrawom tym nie ustępują rosyjskie bitki - okrągłe kotleciki z mielonej wołowiny
lub z drobno siekanej cielęciny w brunatnym sosie z dodatkiem grzybów, pasków peklowanego ozora czy szynki czy też sposoby przygotowywania faszerowanych mięs - często
z wykorzystaniem peklowanego ozora wołowego, sardeli czy konserwowych ogórków.
WYKWINTNA SAŁATKA DLA SMAKOSZÓW À LA RUSSE
Ugotowane w osolonej wodzie: 1 marchewka, pół kalarepki, kawałek selera; 3-5 różyczek
kalafiora, 2-3 ziemniaki; pół szklanki zielonego groszku, łyżka gęstego majonezu, sól,
pieprz; 1 trufla z puszki, kilka szyjek rakowych (mogą być z puszki), mała puszeczka filetów
anchois w oleju, 150 g piersi z pieczonego kurczaka, 100 g wędzonego lub gotowanego
łososia, 2 łyżki wydrylowanych oliwek, łyżka kaparów, 1,5 łyżki czerwonego lub czarnego
kawioru, sól, pieprz, 1,5 łyżki oliwy z oliwek, łyżka soku z cytryny lub octu winnego.
Ugotowane warzywa pokroić w kostkę, lekko posolić i oprószyć pieprzem, wymieszać
delikatnie z majonezem ułożyć na dużym półmisku; lekko schłodzić. Oliwki pokroić w plasterki, trufle, piersi z kurczaka, łososia pokroić w cienkie plasterki. Na schłodzonej sałatce
jarzynowej w samym środku ułożyć kawior, a dookoła fantazyjnie układać wszystkie dodatki
przekładając mięso, rybą, filetami anchois, truflami, posypać lekko solą, pieprzem, skropić
sokiem z cytryny i oliwą, udekorować oliwkami i kaparami. Osobno można podać ostry sos
musztardowy lub tatarski.
Uwaga: Aby sałatkę elegancko ułożyć, należy na środku dużego okrągłego półmiska
ustawić szklankę, obłożyć sałatką jarzynową, przykryć plasterkami drobiu, wyjąć szklankę,
a powstały otwór wypełnić kawiorem.
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PO WĘGIERSKU
À la Hongroise (a longruaz) - czyli po prostu po węgiersku - w światowej kuchni pod tą
nazwą kryją się potrawy z dużą ilością papryki, dodawanej nawet do sosu, którym polewa
się kalafiory podawane do mięsa. Papryki nie może zabraknąć w żadnym garniturze dań po
węgiersku.
WĄTRÓBKA PO WĘGIERSKU
600 g wątróbki wieprzowej lub cielęcej, 2 strąki czerwonej papryki, 5-6 pomidorów,
3 jabłka, 1 jajko, pół szklanki czerwonego wytrawnego wina, 4 łyżki oleju, 1 łyżeczka majeranku, sól, pieprz.
Wątróbkę oczyścić z błon, umyć, pokroić na cienkie plastry, obsmażyć z obu stron na oleju,
przełożyć do rondla.
Papryki umyć, oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w krążki. Jabłka umyć, obrać, przekroić
na połowy, oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w półplastry. Pomidory sparzyć, obrać ze
skórki i pokroić w plastry.
Wątróbkę oprószyć pieprzem, majerankiem oraz solą, ułożyć na niej plastry jabłek, krążki
papryki oraz plasterki pomidorów. Zalać winem i dusić 15 minut na małym ogniu. Jajko
roztrzepać, polać nim potrawę i trzymać chwilę na ogniu, aż się zetnie. Podawać z ryżem na
sypko i zieloną sałatą.
PAPRYKARZ Z KARPIA
1 kg filetów z karpia, łyżka soku z cytryny, 100 g smalcu, 1 cebula, spory strąk zielonej
papryki, łyżka białego wytrawnego wina, szklanka śmietany, mała czuszka lub inna ostra
papryczka, 2 łyżki mąki, łyżka mielonej papryki, sól.
Filety z karpia mocno natrzeć solą, skropić sokiem z cytryny, zostawić na godzinę w lodówce.
Cebulę zetrzeć na tarce lub bardzo drobniutko usiekać, pozbawioną gniazd nasiennych
i umytą paprykę pokroić w paski, tak samo pokroić nasoloną rybę. W rondlu z grubym dnem
rozgrzać smalec wrzucić cebule i mieloną paprykę i chwilę smażyć mieszając, skropić wodą
i chwilę dusić, włożyć rybę, pokrojoną paprykę i pokruszoną czuszkę i delikatnie mieszając
chwilę smażyć na dość silnym ogniu, po czym skropić winem i dusić pod przykryciem na
niewielkim ogniu ok. 20 minut. Śmietanę dokładnie rozkłócić z mąką, wlać do ryby, delikatnie wymieszać, podgrzewać aż sos zgęstnieje (nie gotować!). Podawać z kluseczkami lub
bułką.
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POTRAWY Z KUCHNI RÓŻNYCH REGIONÓW
PO ALZACKU
Alzacka kuchnia wyróżnia się ogromnym bogactwem używanych w niej produktów i finezją
przyrządzania potraw. Lista używanych produktów jest niezwykle długa i różnorodna jest tu dziczyzna i ptactwo, ryby, żaby i raki; drób, wędliny, 135 rodzajów owoców w tym
wiele gatunków jabłek, gruszek, brzoskwiń, moreli, śliwek no i oczywiście wiele warzyw,
wśród nich najważniejsza kapusta. Alzatczycy pozostają wierni tradycjom i regionalnym
specjalnościom takim jak słynne pasztety z gęsich wątróbek, wieprzowina przyrządzana
na wiele sposobów, kura w białym winie, karp z kluseczkami, pstrąg zapiekany w cieście
no i oczywiście potrawy z kapustą. W międzynarodowej kuchni pod nazwą à l’alsacienne
(a lalzasien) - po alzacku ukrywają się potrawy przygotowywane prawie zawsze z kiszoną
kapustą i wędzonymi wędlinami (boczek, szynka, baleron) lub kiełbaskami. W taki sposób
podaje się pieczeń wieprzową, gęś, bażanta, kaczkę; po alzacku to także określenie używane
do sposobu przygotowywania tart z owocami oraz tymbalików z farszem z wątróbek
drobiowych.
NADZIEWANA KACZKA PIECZONA NA KISZONEJ KAPUŚCIE
Kaczka, 2 łyżki soku z cytryny, pieprz, sól, 3 łyżki oleju, 2 łyżki masła; 1 kg kiszonej kapusty,
2 cebule, pół szklanki rodzynek, ¾ szklanki czerwonego wytrawnego wina, 8 ziarenek
pieprzu, po 3-4 ziarenka angielskiego ziela i jałowca, 2 goździki, listek laurowy, pieprz.
Farsz: pół szklanki ryżu, podroby z kaczki, 1 cebula, 2 łyżki rodzynek, ¾ szklanki usiekanych orzechów włoskich, po łyżeczce zmielonego tymianku i estragonu sól, pieprz. Umytą
i osuszoną kaczkę skropić sokiem z cytryny, natrzeć solą i pieprzem, zostawić na godzinę
w chłodnym miejscu.
Przygotować nadzienie: Umyte rodzynki zalać wrzątkiem, osączyć wymieszać z łyżką czerwonego wina, zostawić na kilkanaście minut. W dużej ilości osolonego wrzątku ugotować na
pół twardo ryż, odcedzić. Kacze podroby drobno pokroić. Usiekaną cebulę zrumienić na
rozgrzanym oleju (1 łyżka) dodać łyżkę masła i pokrojone podroby, mieszając smażyć 1-2
minuty, zdjąć z ognia, połączyć z ryżem, rodzynkami, orzechami, dodać tymianek, estragon,
sól, pieprz, dokładnie wymieszać. Nadziać kaczkę, zaszyć.
Przygotować kapustę: umyte rodzynki zalać winem zostawić na kilkanaście minut, odcedzić
(wino zachować). Kapustę przesiekać, połączyć z rodzynkami. Na dużej patelni rozgrzać łyżkę
oleju, zeszklić drobno pokrojoną cebulę, dodać kapustę, zdjąć z ognia, wymieszać ze wszystkimi przyprawami. Dużą brytfannę z grubym dnem wysmarować olejem, ułożyć kapustę,
na niej (piersią do dołu) ułożyć kaczkę, polać pozostałym stopionym masłem, wstawić do
nagrzanego piekarnika (190˚C) i piec ok. 1 godziny, skrapiając winem, w którym moczyły
się rodzynki, przewrócić kaczkę piersią do góry, posmarować olejem i piec jeszcze ok. 50
minut. Miękką kaczkę podzielić na porcje. Kapustę wymieszać, przełożyć do żaroodpornego
półmiska, obłożyć pokrojoną na porcje kaczką, wstawić na kilkanaście minut do nagrzanego
piekarnika, podgrzać.
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PO ANDALUZYJSKU
Andaluzja - ta oblewana wodami Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego kraina
w południowej Hiszpanii nazywana bywa „zona de los fritos”, bo jej mieszkańcy po
mistrzowsku opanowali sztukę smażenia ryb na oliwie z oliwek. Inną ich specjalnością
jest zapiekanie ryb w panierce z soli lub grillowanie; bo zdaniem Andaluzyjczyków każdy
gatunek ryb wymaga osobnego potraktowania. A ryb jest tu mnóstwo, bo tędy przepływają
ogromne ławice kierujące się ku Cieśninie Gibraltarskiej. Andaluzja to również kraina
sherry, a początki upraw w tym regionie sięgają czasów fenickich, ale tajemnicę produkcji
sherry (jerez, xeres) poznano dopiero kilka wieków temu. Ale w kuchni światowej dania
à l’andalouse (a landaluz) - to potrawy przygotowywane z dodatkiem czerwonej papryki
i pomidorów, często także bakłażanów, ryżu oraz małych kiełbasek chipolata lub pikantnych
paprykowych chorizo. Najczęściej w ten sposób przygotowuje się dania z drobiu i jaj ale
z takimi dodatkami podaje się również filety z soli i consomme à l’Andalouse, czyli rosół
andaluzyski. Określenie to odnosi się również do zimnych dań i przystawek podawanych
z majonezowym sosem andaluzyjskim.
GAZPACHO ANDALUZYJSKIE
4 pomidory, 1 papryka czerwona, 1 papryka zielona, 150 g ogórków,1 cebula, 2 ząbki
czosnku, 1 łyżka koncentratu pomidorowego6, 1 łyżka kaparów, 1 gałązka świeżego
tymianku, 2 łyżki octu, 10 listków estragonu, 1 cytryna, 3 łyżki oliwy z oliwek.
Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki, usunąć pestki i pokroić w kostkę.
W ten sam sposób przygotować papryki. Obrać ze skórki ogórki i również pokroić w kostkę.
Cebulę i czosnek obrać i posiekać. Wszystkie jarzyny przełożyć do wazy, dodać koncentrat
pomidorowy, odsączone kapary, oberwane listki tymianku oraz ocet. Całość zalać 1 l zimnej
wody, po czym zmiksować. Drobno posiekać estragon, wycisnąć sok z cytryny i dodać wraz
z oliwą do zupy, dokładnie wymieszać, doprawić i wstawić na min. 2 godziny do lodówki.
Gazpacho podawać w mocno oziębionych talerzach.
JAK W ANTWERPII
À l’Anwersoise (a lanwesauas) - po antwerpsku - to z Antwerpią związane są dania,
wykorzystujące chmiel w kuchni.
Jadalne i bardzo smaczne są młode pędy i liście oraz szyszki chmielu; kwiaty męskie niezwykle popularne w Alzacji i krajach flamandzkich, dodaje się do sałatek, a dojrzałe,
sparzone wrzątkiem kwiaty żeńskie stosuje się do klarowania, konserwowania i aromatyzowania piwa, do klarowania potraw, a także aromatyzowania sałatek i surówek.
À l’Anwersoise to sposób podawania młodych pędów chmielu. Zamiast szparagów dusi się
w maśle młode pędy i podaje z jajkami Mollet - czyli ugotowanymi na pół miękko lub poche,
czyli jajkami w koszulkach (poszetowymi).
Młode pędy chmielu wraz z młodymi ziemniakami najczęściej stanowią garnitur do białych
mięs pieczonych lub klopsików cielęcych. Ale można z nich przyrządzać zupy, omlety, sałatki

6 W Hiszpanii nie używa się koncentratu pomidorowego w takim znaczeniu jak jest on dostępny w Polsce.
Bardziej oryginalne będzie dodanie pomidorów bez skórki (przypis Ewy Olejniczak)
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z sosem winegret, bądź z cebulą i sałatą, albo z jajkami lub szynką. Aby przygotować młode
pędy jak szparagi należy ściąć te nie przekraczające 60 cm, oskrobać, a umyte powiązać
w pęczki i ugotować w osolonym wrzątku z dodatkiem łyżeczki masła, cukru i soku z cytryny
lub na parze.
CHMIELOWE PĘDY Z MASŁEM
600-800 g młodych pędów chmielu obrać ze skórki, opłukać, osuszyć, powiązać w pęczki,
ugotować w wysokim garnku w osolonym wrzątku z dodatkiem cukru, soku z cytryny
i łyżeczki masła. Podawać polane stopionym masłem.
PĘDY CHMIELU W SOSIE ZIOŁOWYM
600 g młodych pędów chmielu, pęczek cebulki dymki, 2 łyżki masła, po 2 łyżki drobno
usiekanej zielonej pietruszki i trybuli, sok i otarta skórka z 1 cytryny, sól, pieprz, ćwierć
łyżeczki startej gałki muszkatołowej, cukier, szklanka gęstej śmietany, 2 surowe żółtka.
Chmiel oskrobać, opłukać, osuszyć, pokroić na kawałki 4-5 cm. Zagotować osoloną wodę
z dodatkiem cukru, łyżeczki soku z cytryny i pół łyżeczki masła. Na wrzątek włożyć chmiel
i gotować ok. 10-15 minut, wyjąć łyżką cedzakową. Drobno pokrojoną dymkę zeszklić na
stopionym maśle, skropić wywarem z chmielu (ćwierć szklanki) dodać sól, pieprz, gałkę,
otartą skórkę i sok z cytryny i chwilę dusić, włożyć chmiel, wymieszać. Śmietanę dokładnie
rozkłócić z żółtkami i usiekaną zieleniną, wlać do rondla, mocno podgrzać (nie dopuścić do
zagotowania). Podawać jako gorącą przekąskę lub jako dodatek do pieczonego drobiu lub
cielęciny.
PO BASKIJSKU
Kuchnia Basków uważana jest za jedną z najsmaczniejszych kuchni europejskich. Leżący
miedzy morzem a Pirenejami kraj Basków (Gaskonia) - słynie z jednej strony z hodowli
(ulubione mięsa to wieprzowina, cielęcina, jagnięcina). Obok najsłynniejszej chyba na
świecie suszonej przez prawie półtora roku bayońskiej szynki, Baskowie słyną z wyrobu
wielu kiełbas, kaszanek, a także wszelkiego rodzaju pasztetów i terrin.
Z drugiej strony legendarne są talenty Basków jako żeglarzy i rybaków. Wieki temu (od XI
do XV w.) w Zatoce Biskajskiej łowili wieloryby, a gdy te znikły z Zatoki - baskijscy rybacy
szukali ich u brzegów Grenlandii, Kanady i na wodach Arktyki. Dziś umiłowanie Basków do
połowu olbrzymów zaspakaja tuńczyk czerwony łowiony od maja do września (jego waga
dochodzi nawet do 250 kg). Nic więc dziwnego, ze słynne jest baskijskie jednogarnkowe
danie „marmitako”, czyli ragôut z tuńczyka z papryką, ziemniakami, czosnkiem, mocno
przyprawione ostrą papryczką baskijską tzw. „piment d’Espelette” - czerwonym pieprzem
z wioski Espelette.
Ogromnemu tuńczykowi nie ustępują w kuchni znakomicie przyrządzane mniejsze okazy
- sardele, szczupaki morskie, dorady i turboty a także niezwykle popularne małe kalmary.
Ulubioną rybą Basków jest morszczuk i (suszony dorsz) sztokfisz „al pil pil”, smażony
z czosnkiem na oliwie z oliwek.
Baskowie posiadają własne poczucie smaku.
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À la Basquaise (a la baskes) - po baskijsku to niezliczone wersje potraw składające się
najczęściej z zielonej papryki, pomidorów, cebuli, czosnku, obsuszanej na powietrzu słynnej
szynki z Bayonne, a całość mocno przyprawiana pieprzem z Espelette.
W ten sposób Baskowie przyrządzają kurczaka, jajecznicę, omlety, dania z ryb, „piperade”.
Wielka miłość Basków do papryki wyraża się wieloma daniami z nadziewanej papryki.
Faszeruje się ją suszonym dorszem, małymi kalmarami, mięsem krabów lub po prostu
pikantnie przyprawionym ryżem. Baskowie używają do faszerowania strąki niewielkiej,
łagodnej, bardzo aromatycznej spiczastej papryki z Nawarry.
Pirenejskie lasy dostarczają grzybów. Tak więc obok wymienionych produktów w daniach
po baskijsku - szczególnie przy przygotowywaniu dużych kawałków mięsa, pojawiają
się smażone borowiki. Grzyby obecne są też w wielu innych baskijskich potrawach np.
zapiekankach.
BASKIJSKI OMLET
Po 1 strąku czerwonej i zielonej papryki, 1-2 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy z oliwek, 8 jaj,
pieprz cayenne, 2 łyżki masła, sól.
Pozbawione gniazd nasiennych umyte i osuszone papryki pokroić w paski; obrany czosnek
usiekać. Na patelni z grubym dnem rozgrzać oliwę, włożyć papryki i czosnek i mieszając
smażyć 10 minut na małym ogniu. Do salaterki wbić jajka, roztrzepać z solą i pieprzem
cayenne. Na 2 patelniach stopić po łyżce masła, usmażyć 2 omlety, na każdym z nich ułożyć
porcję przygotowanej papryki, smażyć jeszcze 2 minuty, a następnie złożyć omlety i natychmiast podawać.
PO BOLOŃSKU
à la Bolognese (a la bolones) - tak w międzynarodowej kuchni, za sprawą Francuzów określa
się wiele potraw podawanych z bolońskim sosem.
Inspiracją dań à la Bolognese jest kuchnia włoska z okolic Bolonii; głównym składnikiem
potraw jest gęsty czerwonobrązowy aromatyczny aksamitny sos. Do ciekawostek kulinarnych można zaliczyć fakt, że „sos boloński” to nazwa nie używana w samej Bolonii.
Najskromniejsza wersja bolońskiego sosu to po prostu mielona wołowina uduszona z cebulą
i pomidorami ze sporym dodatkiem ziół.
Jak to zwykle bywa przy słynnych potrawach sosu bolońskiego jest chyba kilkanaście wersji,
wszystkie jednak oparte na duszonych warzywach z mięsem i pomidorami. Z warzyw do
sosu najczęściej dodaje się korzeń i natkę pietruszki, marchewkę, łodygi selera naciowego,
czasami pieczarki, czasami drobiowe wątróbki. Warzywa się albo najpierw przysmaża na
stopionym boczku, albo wszystko przepuszcza się przez maszynkę i razem dusi, a w czasie
duszenia dodaje przyprawy i zioła - najczęściej goździki, pieprz, czosnek, tymianek i bazylię.
Tak czy owak w końcu powstaje niezwykle aromatyczny sos, któremu po zmiksowaniu
i przetarciu przez sito ostatecznego smaku dodaje wymieszanie go z białym winem.
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SOS BOLOŃSKI
2 łodygi selera naciowego, 3 cebule, pół pęczka zielonej pietruszki, po 1-2 gałązki tymianku
i szałwii, 1 gałązka rozmarynu, 1 goździk, 1-2 listki laurowe, 1-2 ziarenka angielskiego ziela
i pieprzu, 250 g mielonej wołowiny, 5-6 pomidorów, 2-3 ząbki czosnku, 2 łyżki stołowe oliwy
z oliwek, 1,5 szklanki esencjonalnego rosołu wołowego, pół szklanki białego wytrawnego
wina, sól, pieprz, ew. szczypta cukru i sok z cytryny do smaku.
Łodygi selera i cebule obrać, pokroić. Zioła umyć, osuszyć i razem z goździkiem, listkiem
laurowym, ziarenkami pieprzu i ziela angielskiego zawinąć w gazę, związać - tworząc „bukiet
aromatyczny”. Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać i pokroić na kawałki. Obrany czosnek
usiekać. W rondlu z grubym dnem dość mocno rozgrzać oliwę wrzucić mięso i mieszając
chwilę smażyć na silnym ogniu. Gdy mięso mocno się zrumieni, dodać cebule, seler i czosnek
i mieszając smażyć 3-4 minuty, po czym zmniejszyć ogień, dodać pomidory i dusić razem
ok. 10 minut. Włożyć „bukiet aromatyczny”, wlać gorący bulion, posypać solą i pieprzem,
przykryć i dusić ok. godziny na bardzo małym ogniu, dolewając w razie potrzeby od czasu
do czasu trochę wody. Gotowy sos zmiksować (po wyjęciu bukietu aromatycznego), wlać
wino, zagotować, doprawić do smaku solą, pieprzem, ew. szczyptą cukru i soku z cytryny.
PO BORDOSKU
À la bordolaise ( a la bordolez)- jak twierdzą znawcy w tym regionie jest „wszystko czego
dusza zapragnie” - szczyci się on obfitością ryb morskich i rzecznych, baraniną, serami,
a także owocami i warzywami. Bliskość morza i płynąca Żyronda powodują, że tutejsze łąki
porasta soczysta trawa i dziesiątki aromatycznych ziół. Nic dziwnego, że tu produkuje się
znakomitej jakości jagnięcinę i że tak dużo regionalnych potraw przygotowywanych jest
właśnie z tego mięsa.
W żadnej potrawie z Bordeaux nie może zabraknąć słynnych win z Bordeaux; to z nim
przyrządza się wiele dań z ryb, mięs, drobiu; do sosów do białych mięs dodaje się wina
białe, do ciemnych - czerwone.
Innym nieodłącznym dodatkiem do dań po bordosku są pokrojone szalotki i szpik z kości
tukowej. Po bordosku przyrządza się zarówno ryby, mięsa, podroby, a także skorupiaki
i jajka.
Natomiast słynny sos bordoski to duża ilość usiekanych warzyw, ze sporą ilością cebuli
uduszonej w mocnym bulionie i czerwonym winie, pikantnie przyprawionych. Wśród ziół
i przypraw sosu bordoskiego nie może zabraknąć tymianku czosnku i listka laurowego.
Znakomicie podnosi smak sosu tuk (szpik wołowy). Sos najlepiej smakuje do steków
wołowych. Można go też podawać do ryb, ale wtedy warzywa dusi się w białym winie
i bulionie rybnym, często dodając niewielką ilość przecieru pomidorowego.
SOS BORDOSKI
1 marchewka, 1 pietruszka, kawałek selera (razem szklanka drobno usiekanych lub startych
na tarce jarzyn), 50 g szpiku, 2 szalotki, 2 szklanki czerwonego wina, gałązka tymianku,
mały listek laurowy, pół szklanki mocnego bulionu wołowego, 2 łyżki madery, łyżka masła,
łyżeczka posiekanej natki, sól, pieprz.
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Szpik pokroić w kostkę, zalać bardzo zimną wodą, zostawić na 30 minut. Wyjąć łyżką
cedzakową i włożyć do wrzącej osolonej wody na 1 minutę, a następnie osączyć. Obrać
i posiekać szalotki. Do rondla wlać czerwone wino, dodać usiekane jarzyny, szalotki,
tymianek, listek laurowy i szczyptę soli. Gotować na małym ogniu do odparowania 2/3
objętości płynu. Wtedy dodać mocny bulion i maderę, dalej gotować, znowu odparowując
1/3 objętości płynu, przetrzeć przez sito, zagotować. Zestawić z ognia, stopniowo dodawać
masło pokrojone na małe kawałeczki i dokładnie ubijać trzepaczką, trzymać w cieple.
W ostatniej chwili włożyć szpik i posiekaną zieloną pietruszkę i doprawić do smaku. Sos
bordoski podawany jest do mięs pieczonych na ruszcie lub na patelni (befsztyki, antrykot).
PO BRETOŃSKU
BRETANIA - Najbardziej na zachód wysunięta kraina Francji, to skalisty półwysep otoczony
z trzech stron przez Ocean Atlantycki dziś znana jest przede wszystkim z połowów homarów,
langust i małży, a także hodowli ostryg. Połowami Bretończycy zajęli się stosunkowo
niedawno, ale dziś słyną z połowów „kardynała mórz” - homara, którego po bretońsku
przyrządza się w sosie z pomidorów, szalotek, czosnku i koniaku. Bretończycy nazywają tak
przyrządzonego homara „homard à l’armoricaine”, nawiązując do dawnej nazwy Bretanii
- zwanej ARMORYKĄ. Inni nazywają tak przyrządzanego homara „à l’americaine” i łączą
z francuskim kucharzem, który podobno stworzył tę potrawę na pamiątkę odbywania nauki
w Chicago.
Z okonia morskiego, makreli, sardynki i witlinka Bretończycy przygotowują zawiesiste zupy
i gulasze (w tym najsłynniejszy COTRIADE).
Dawniej Bretania pokryta była lasami dlatego Celtowie nazywali ją „ARGOAT” - krainą lasów.
Po wykarczowaniu lasów najlepiej rosła tu gryka. Jednym z najbardziej znanych na świecie
bretońskich dań są grube naleśniki GALETTE z mąki gryczanej nadziewane szynką, serem,
cebulą
Dziś Bretania jest najważniejszym warzywnym regionem Francji, głównym producentem
białej fasoli; to tu hoduje się też 92% francuskich kalafiorów i 95% francuskich karczochów.
À la bretonne (a la breton) - to najczęściej sposób przyrządzania baraniny lub innych ciemnych
mięs z białą fasolą. Fasola po ugotowaniu podawana jest cała lub w postaci puree. Garnitur do pieczonego udźca baraniego przyrządzany jest też z fasoli w sosie beszamelowym,
ewentualnie z dodatkiem pomidorów.
Z kolei ryby, warzywa lub jajka po bretońsku podawane są z sosem warzywnym lub puree
z różnych warzyw. Bretoński sos to sos śmietanowo - jarzynowy o charakterystycznej
aksamitnej konsystencji (polska fasolka po bretońsku w niewielkim stopniu nawiązuje do
kuchni bretońskiej).
BRETOŃSKIE GALETTES
500 g mąki gryczanej, 1 surowe jajko, łyżeczka soli, 1-2 szklanki przegotowanej wody, 70 g
mąki pszennej, szklanka cydru (jabłecznika), 2 łyżki oleju.
Do miski przesiać gryczaną mąkę, wbić jajko, dodać sól i mieszając drewnianą łyżką stopniowo
wlewać zimną wodę i wsypywać przesianą mąkę pszenną, ucierać (lub miksować) ok. 10
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minut, przykryć, zostawić na noc. Następnego dnia wlać jabłeczne wino (lub mleko) i olej
i ponownie bardzo dokładnie wymieszać aż powstanie ciasto o konsystencji gęstej śmietany.
Smażyć cienkie naleśniki.
Bretońskie naleśniki nadziewać można przeróżnymi farszami - wykorzystując przepisy
podane na farsze do pierogów, ale także mięsnym lub warzywnym ragôut, łososiem, pikantnymi kiełbaskami (np. polska pieprzową), łososiem, pastami z tuńczyka. Najpopularniejszym
bretońskim nadzieniem są plastry szynki z połówkami jajek na twardo i kawałkami sera
Gruyere.
PO BURGUNDZKU
BURGUNDIA - to region doskonały, leżący w samym sercu Francji - dawna dzielnica
sławnych książąt, szczyci się bogactwem produktów i długą tradycją kulinarną przez wieki
pielęgnowaną przez jej mieszkańców. W burgundzkich gospodarstwach produkuje się
znakomite górskie sery, wędzone kiełbasy, i likiery z czarnych porzeczek. Najsłynniejszym
produktem tego regionu jest oczywiście wino, ale nie mniej znany jest słynny drób z Bresse,
musztarda z Dijon, wołowina, dziczyzna, anyżek (do produkcji słynnych białych cukierków
„anis de Flavigny”) i czarne porzeczki. Burgundia znana jest przede wszystkim z tradycyjnych
dań przyrządzanych z dodatkiem wina. Przykładem takiego dania jest BOEUF A LA BOURGUIGNONNE, czyli gulasz z wołowiny i szalotek w czerwonym winie i MATELOTE, czyli
gulasz w czerwonym winie, do którego dodaje się ryby z okolicznych rzek. Uzupełnieniem
bogactwa Burgundii jest rozmaitość doskonałych serów.
À la bourguignonne (a la burginjon) - to na pewno z winem (najczęściej czerwonym burgundem oczywiście). Na sposób burgundzki przyrządza się wołowinę dusząc ją w czerwonym
winie z dodatkiem plasterków słoniny, szalotek, pieczarek i pomidorów. Ale po burgundzku
to także określenie dań z drobiu, ryb i jajek przygotowywanych w czerwonym winie. Często
towarzyszą im dodatki - pieczarki, cebula, skwarki. Po burgundzku przyrządza się też
znakomite ślimaki - czosnkowane i aromatyczne.
SOS DO MIĘS I DROBIU
100 g lekko solonego boczku, 1 cebula, 1 mała marchewka, 100 g pieczarek, 4 łyżki masła,
2 szklanki wytrawnego czerwonego wina (np. Pinot Noir), szklanka mocnego wołowego
rosołu, bukiet aromatyczny, sól, pieprz.
W rondlu zagotować wodę, wrzucić boczek i gotować 3-4 minuty, wyjąć łyżką cedzakową,
osączyć, a po ostudzeniu pokroić w kostkę. Obrane - marchewkę i cebulę - pokroić w drobną
kostkę, pieczarki w cienkie plasterki. W rondlu z grubym dnem stopić 2 łyżki masła, zeszklić
cebulę, dodać marchewkę i pieczarki, chwilę smażyć na silnym ogniu, po czym przykryć
i dusić na małym ogniu ok. 10 minut. Dodać pokrojony boczek, wymieszać. Wlać czerwone
wino i odparować ¾ objętości płynu. Następnie wlać rosół, dodać bukiet aromatyczny
i gotować na małym ogniu doprawić do smaku solą i pieprzem i ponownie odparować 2/3
objętości sosu, po czym zmiksować, przetrzeć przez sito, podgrzać i tuż przed podaniem
ubić trzepaczką z pozostałym masłem i ew. doprawić do smaku.
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GRUSZKI W CZERWONYM WINIE
4 duże twarde gruszki, łyżeczka soku z cytryny, kieliszek czerwonego wytrawnego wina,
szczypta cukru, 2 ząbki czosnku; 8-10 kurzych wątróbek, 1 cebula, 2 łyżki masła, łyżka tartej
bułki, 2 jajka, sól, pieprz, po ćwierć łyżeczki suszonej bazylii i estragonu.
Umyte i osuszone wątróbki usiekać. Drobno pokrojoną cebule zeszklić na stopionym maśle
(1 łyżka), dodać wątróbkę i mieszając chwilę smażyć, posypać solą, pieprzem, ziołami, zdjąć
z ognia, wbić 2 żółtka, wymieszać dokładnie, podgrzać na niewielkim ogniu, ponownie zdjąć
z ognia. Ubić na sztywno pianę z białek, wymieszać z przygotowanym farszem, przesypując
przesianą tartą bułką. Usiekany czosnek rozetrzeć. Z obranych gruszek usunąć gniazda
nasienne, skropić sokiem z cytryny. Wnętrza gruszek posmarować roztartym czosnkiem,
wypełnić przygotowanym farszem. Żaroodporne naczynie wysmarować grubo masłem,
ciasno ułożyć nadziane gruszki, podlać winem wstawić do nagrzanego piekarnika, piec ok.
30 minut. Doskonała gorąca przystawka lub danie obiadowe.
NA SPOSÓB CRECY
„à la Crecy” (kresi) - to przede wszystkim określenie potrawy, której podstawowym
składnikiem jest marchewka (karotka; we Francji na karotkę mówi się „grelot”).
Pikardyjskie miasto - Crecy użyczyło nazwy garniturom do białych mięs, pieczonych
lub smażonych, przyrządzanym z duszonej na różne sposoby marchewki. W daniach
à la Crecy bardzo często marchew występuje jako puree, które jest podstawą kremu
marchewkowego, zup, a także dodatkiem do omletów, jajek, filetów z soli itp. Zanim
o cudownych zaletach marchewki zaczęli rozprawiać dietetycy, nasze prababki powszechnie
stosowały „marchwiankę”, nie wiedząc pewnie jeszcze, że gotowana marchew dostarcza
organizmowi znacznie więcej przyswajalnego beta karotenu niż surowa. Stara, poczciwa
„marchwianka” to był i jest ciągle dobry sposób na lekkie zatrucia i bóle brzucha, a jeśli
po ugotowaniu przetrzemy ją na puree, połączymy z wywarem warzywnym i podamy
z rumianymi grzankami, na naszych stołach zagości światowa... „potage Crecy”, którą
można przyrządzać na dziesiątki sposobów i za każdym razem ujawni nam zupełnie inny
smak.
ŚWIĄTECZNY KREM Z PŁATKAMI MIGDAŁOWYMI
600 g marchewki, 150 g ziemniaków, 100 g masła, 3 szklanki bulionu, pół szklanki śmietany
30%, pół szklanki winiaku, sól, cukier; do przybrania: 100 g płatków migdałowych, łyżka
drobno pokrojonej usmażonej w cukrze skórki pomarańczowej, listki mięty.
Marchew i ziemniaki obrać, umyć, pokroić w kostkę. W rondlu rozgrzać masło wrzucić
warzywa i mieszając chwilę smażyć na silnym ogniu, zalać gorącym bulionem doprowadzić
do wrzenia, po czym zmniejszyć ogień i gotować ok. 30 minut, lekko przestudzić, zmiksować,
zagotować, dodać śmietanę i winiak, doprawić solą i cukrem, wymieszać podgrzać. Płatki
migdałowe uprażyć na suchej patelni na złoty kolor.
Zupę podawać gorącą, posypaną płatkami migdałowymi i skórką pomarańczową, przybraną
listkami mięty.
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PO DELFINACKU
À la dauphinoise ( a la dofinuas), jak w Delfinacie, na sposób delfinacki - to określenie dotyczy sposobu podawania ziemniaków - przyrządza się je au gratin wyłącznie ze śmietaną - to
sposób klasyczny stanowiący garnitur do wielu potraw.
Ale współcześnie pod tą nazwą kryje też się ziemniaczana zapiekanka podawana jako
samodzielne danie. Prawdziwe ziemniaki delfiniackie to pokrojone w plastry żółte ziemniaki,
ułożone w żaroodpornym półmisku wysmarowanym usiekanym czosnkiem i masłem,
polane śmietaną i zapieczone; ale też to plastry ziemniaków posypane usiekanym czosnkiem,
zalane rozkłóconą z jajkami śmietaną i posypane serem. Obok ziemniaczanej zapiekanki
specjalnością są też zapiekane „naleśnikowe torty”
Nie należy mylić - à la dauphinoise „po delfinacku” z „à la Dauphine” (a la dofin), czyli
na sposób francuskiego następcy tronu, czyli delfina. Potrawy noszące nazwę „na sposób
delfina” podawane są z garniturem z kuleczek pieczonych lub smażonych z ziemniaczanego
puree zmieszanego z parzonym ciastem. (patrz dofinki)
ZAPIEKANKA DELFINACKA
1 kg ziemniaków, pół szklanki śmietanki, 3 łyżki masła, 2-3 ząbki czosnku, 3 łyżki startego
sera (najlepiej gruyere lub ementaler).
Ziemniaki umyć, obrać, pokroić w cienkie plasterki (2 mm). Czosnek obrać, usiekać.
Częścią masła wysmarować dno i ścianki żaroodpornego naczynia, układać warstwami
ziemniaki, każdą warstwę przesypując drobniutko usiekanym czosnkiem, solą, pieprzem
i małymi grudkami masła
Należy dobrać takie naczynie, żeby dało się ułożyć zapiekankę o wysokości 6-8 cm. Po
ułożeniu ostatniej warstwy wlać śmietankę i posypać tartym serem. Piekarnik nagrzać do
temperatury 200°C. wstawić ziemniaki i zapiekać ok. 30-35 minut. Przed podaniem posypać
usiekaną zieloną pietruszką. Zapiekanka może stanowić samodzielne danie - podana np.
z kefirem, jogurtem, doskonale smakuje z sadzonymi jajkami albo duszonymi grzybami
Może też stanowić dodatek do pieczonych lub smażonych mięs.
PO FLORENCKU
Stolica Toskanii dała nazwę bardzo wielu potrawom zwanym po włosku alla florentina
- są więc flaczki podawane z parmezanem i warzywami, i omlet z sercami karczochów,
i pieczeń wieprzowa z ziołami. Jednak Florencja w kuchni najczęściej kojarzy się ze szpinakiem i parmezanem. À la florentine w międzynarodowej kuchni to potrawy podawane
z garniturem ze szpinaku. Szpinakowe puree lub uduszone liście podaje się do dań z jaj i ryb
lub białego mięsa często z dodatkiem sosu Mornay. W światowej kuchni wszelkie potrawy
„na sposób florencki” są często zapiekane na warstwie szpinaku, a po wierzchu posypane
utartym twardym serem i grudkami masła.

142

SZPARAGI W SZPINAKOWYM SOSIE
600 g białych grubych szparagów, łyżka masła, łyżeczka cukru, łyżka soku z cytryny, sól,
1 jajko, 2 łyżki mąki, oliwa do smażenia;
sos: 600 g świeżego szpinaku, łyżka masła, łyżeczka mąki, sól, po szczypcie mielonej gałki
muszkatołowej, pieprzu i cukru, łyżeczka soku z cytryny, szklanka śmietanki, 1-2 łyżki startego parmezanu
Szparagi obrać. W wysokim rondlu zagotować osoloną wodę z masłem, cukrem i sokiem
z cytryny, włożyć szparagi, ugotować na pół twardo, odcedzić, ostudzić.
Przygotować sos: pozbawiony ogonków szpinak umyć, osuszyć.
Wrzucić na osolony wrzątek, gotować 2-3 minuty, odcedzić, przelać dokładnie zimną
wodą, osączyć, posiekać. W rondelku stopić masło, dodać mąkę zrobić białą zasmażkę,
rozprowadzić kilkoma łyżkami wywaru ze szparagów, po czym dodać szpinak, doprawić do
smaku solą, pieprzem, cukrem, gałką i sokiem z cytryny, dusić razem kilka minut, po czym
wlać śmietankę, dokładnie wymieszaną z parmezanem i mieszając gotować na maleńkim
ogniu 2-3 minuty, aż sos stanie się gęsty. Ostudzone szparagi obtaczać w mące i rozkłóconym
jajku, smażyć na rozgrzanym oleju, osączyć na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu
ułożyć na ogrzanym półmisku, polać sosem; podawać jako gorącą przystawkę albo dodatek
do białych mięs.
JAJKA W KOSZULKACH ZE SZPINAKIEM
500 g liści młodego szpinaku, 2 łyżki masła; pół łyżki octu winnego, 4 jaja, sól i świeżo
zmielony czarny pieprz.
Sos: 100 g masła, 2 surowe żółtka, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka wody lub białego
wytrawnego wina, 2 łyżki startego parmezanu, sól i biały pieprz, ew. szczypta cukru pudru
i pieprzu cayenne.
Przyrządzić sos: masło roztopić w rondelku na umiarkowanym ogniu, aż zacznie się burzyć.
Zdjąć z ognia. Zmiksować razem żółtka, sok z cytryny i wodę lub wino. W trakcie miksowania
wlewać wąskim strumieniem gorące masło, doprawić solą i pieprzem, można dodać więcej
soku cytrynowego do smaku i ewentualnie szczyptę cukru, wrzucić starty ser, dokładnie
wymieszać, przelać do rondelka, przykryć i trzymać w cieple.
Na patelni stopić masło, wrzucić szpinak i smażyć mieszając, aż liście zwiędną. Doprawić
i trzymać w cieple.
Przyrządzić jajka: w średniej wielkości rondlu zagotować osoloną wodę, wlać ocet. Jajko
(pojedynczo) rozbijać na talerzyk i powoli zsuwać do wody. Zmniejszyć ogień i gotować
nie dopuszczając do wrzenia, przez kilka minut, aż białko się zetnie, 2 łyżki masła, (żółtko
powinno zostać płynne). Wyjąć łyżką cedzakową, odsączyć, trzymać w cieple.
Na ogrzanych talerzykach rozłożyć porcje gorącego szpinaku, robiąc na środku niewielkie
zagłębienie. W zagłębieniu ułożyć jajko, polać sosem, natychmiast podawać jako gorącą
przekąskę.
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PO GENEWSKU
À la Genevoise (a la żenwuas) - po genewsku - to sposób podawania ryb gotowanych lub
smażonych z sosem. Sos do ryb po genewsku przygotowuje się z usmażonych poszatkowanych warzyw, ziemniaków i zrumienionej cebulki, uduszonych w wywarze, w którym
gotowała się ryba, zmiksowanym i przetartym przez sito, a następnie wymieszanym
z czerwonym winem W ten sposób najczęściej podaje się sandacza, lina, węgorza lub
leszcza. Dziś częściej sos genewski doprawia się winem białym.
SOS GENEWSKI (gènèvoise) RUMIANY
2-3 szalotki, 1 marchewka, 1 pietruszka, kawałek selera, 2 łyżki masła, łyżka mąki, szklanka
rosołu z ryby (może być z kostki), kieliszek czerwonego wina, sól, pieprz.
Obraną marchewkę, pietruszkę i selera zetrzeć na grubej jarzynowej tarce, obrane szalotki
drobno usiekać. W rondlu stopić masło, zeszklić cebule, posypać mąką i smażyć mieszając
do lekkiego zrumienienia, dodać jarzyny, wymieszać, chwilę smażyć razem, wlać gorący
rosół z ryby i dusić pod przykryciem na niewielkim ogniu ok. 20 minut, lekko przestudzić,
zmiksować, przetrzeć przez sito, doprawić do smaku solą, pieprzem, wlać wino, zagotować.
Podawać do gotowanego lub smażonego karpia, leszcza, sandacza lub szczupaka.
ŁOSOŚ ZAPIEKANY PO GENEWSKU
4 dzwonka łososia (ok.700g), łyżka soku z cytryny, włoszczyzna (bez kapusty), cebula
z wbitym goździkiem listek laurowy, po 3-4 ziarenka angielskiego ziela i pieprzu, pół łyżeczki
otartej skórki z cytryny, 2-3 gałązki zielonej pietruszki, kilka gałązek koperku, 1-2 gałązki
tymianku; pęczek cebulki dymki, 1 marchewka, 1 pietruszka, 1-2 łodygi selera naciowego,
3 łyżki masła, łyżeczka mąki ziemniaczanej, szklanka czerwonego wytrawnego wina,
szczypta cukru, sól.
Umytą rybę osuszyć, natrzeć solą, skropić sokiem z cytryny, zostawić w lodówce na godzinę.
Ugotować wywar z włoszczyzny, cebuli i korzeni z dodatkiem zielonej pietruszki, koperku,
tymianku, otartej skórki z cytryny, włożyć rybę, gotować na małym ogniu ok. 15 minut,
zostawić w wywarze do ostygnięcia. Marchewkę, pietruszkę i selera obrać, zetrzeć na grubej
jarzynowej tarce, dymkę drobno pokroić. W rondlu stopić masło, wrzucić dymkę i starte
jarzyny i smażyć chwilę na silnym ogniu, wlać szklankę wywaru z ryby i dusić pod przykryciem aż jarzyny zmiękną, doprawić do smaku solą pieprzem i ew. szczyptą cukru, zmiksować,
przetrzeć przez sito, połączyć z winem, podgrzać. Ugotowaną rybę ułożyć w żaroodpornym
półmisku, zalać częścią gorącego sosu, wstawić na kilka minut do nagrzanego piekarnika.
Podawać z makaronem lub ryżem ugotowanym na sypko. Pozostały sos podać w sosjerce.
PO KATALOŃSKU
Ta hiszpańska prowincja słynie przede wszystkim z ryb i owoców morza no i oczywiście
czosnku. Katalońskie potrawy często przyrządzone są z dodatkiem papryki, pomidorów,
bakłażanów i oliwek.
À la catalane (a la katalan) - po katalońsku podaje się pieczone mięsa zazwyczaj w towarzystwie pilawu (ryżu gotowanego z koncentratem pomidorowym) i bakłażanów, a białe
mięsa - kurę, cielęcinę, jagnięcinę - podaje się z pieczonymi pomidorami, oliwkami, kaszta144

nami i małymi czosnkowymi kiełbaskami. Tournedos i kotlety jagnięce podawane są
z sercami karczochów i pieczonymi pomidorami (pieczone pomidory są wszędzie). Słynny
na cały świat jest też kataloński deser - „crema catalana”.
RYŻ
1 szklanka ryżu, 2 łyżki masła, 2 szklanki bulionu, 1 cebula, 3 łyżki przecieru pomidorowego,
sól, pieprz, ew. czerwona papryka pokrojona w drobną kosteczkę.
Ryż wsypać na sito i porządnie wypłukać pod bieżącą wodą, osączyć. Drobniutko posiekaną
cebulę zeszklić w rondlu na roztopionym maśle, chwilę smażyć. Dodać ryż i stale mieszając
drewnianą łyżką, doprowadzić do lekkiego zrumienienia ryżu.
Wymieszać dokładnie bulion z przecierem pomidorowym, solą i pieprzem, zagotować.
Wrzącym bulionem zalać ryż, postawić na niewielkim ogniu i gotować 25-40 minut
w zależności od gatunku ryżu.
Przed podaniem można wymieszać ryż z drobniutko posiekaną papryką.
CREMA CATALANA
2 szklanki mleka, skórka z pół cytryny, laska cynamonu, 4 surowe żółtka, 7-8 łyżek cukru
pudru, 1-1,5 łyżki mąki kukurydzianej, mielona gałka muszkatołowa.
Do rondla wlać mleko, dodać skórkę cytrynową i laskę cynamonu. Zagotować, a następnie
gotować na małym ogniu przez 10 minut. Wyjąć skórkę i cynamon. Do miseczki wbić żółtka,
dodać 3 łyżki cukru, ucierać, aż kogel-mogel będzie jasnożółty. Dodać mąkę kukurydzianą
i dokładnie wymieszać. Rozetrzeć z kilkoma łyżkami gorącego mleka i dolać do pozostałego
mleka. Postawić na ogniu i gotować delikatnie, mieszając, przez ok. 5 minut, aż masa
zgęstnieje i będzie jednolita - nie dopuścić do wrzenia! Masa nie powinna mieć smaku mąki
kukurydzianej.
Przelać deser do 4 płytkich żaroodpornych naczyń. Zostawić do ostygnięcia, a następnie
schłodzić przez kilka godzin (jeśli to możliwe, nawet przez całą noc), aż krem zastygnie.
Przed podaniem każdą porcję posypać łyżką cukru i odrobiną gałki muszkatołowej. Rozgrzać
piecyk.
Miseczki ustawić w piecyku na najwyższej półce i piec, aż cukier się skarmelizuje. Będzie to
trwało zaledwie kilka sekund. Przed podaniem odczekać kilka minut, aby deser ostygł.
Karmel będzie tworzył sztywną powłokę tylko przez ok. 30 minut.
PO LANGWEDOCKU
LANGWEDOCJA, południowa prowincja Francji, bogata w mięso, dziczyznę, ryby
morskie i słodkowodne oraz warzywa i owoce, kojarzy się najczęściej z wybrzeżem
Morza Śródziemnego od Camargue do Costa Brava. I stąd w sąsiadującej z Hiszpanią
Langwedocji - odwieczny kataloński przysmak - kozi ser z miodem - przemienił się
w doskonały sorbet, a słynne „brandade” tradycyjne puree z dorsza, zamieniono tu, sięgając
do starych przepisów, na popularne, apetyczne danie łącząc „brandade” z liśćmi botwiny. Ale
północna Langwedocja to region pod względem geologicznym należący do wulkanicznej
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Owernii. Tu na górskich łąkach kwitnie hodowla owiec - i tu w Sewenach - opanowano
do perfekcji sztukę przyrządzania jagnięciny. Jest jeszcze jedna langwedocka specjalność
- marony - kasztany jadalne. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu stanowiły podstawę jadłospisu
Seweńczyków. Langwedocja od wieków słynna jest przede wszystkim z potrawek. Danie to
wprowadzone przez Rzymian, potem doskonalone przez wieki aż do formy w jakiej podawane jest obecnie.
À la Languedocienne (a la langdosjen) - po langwedocku - tu garnitur do wielu dań składa się
z pomidorów (najczęściej porządnie przyprawianych czosnkiem), bakłażanów, borowików.
Langwedockie potrawy będą więc zawsze zawierały jeśli nie wszystkie to przynajmniej
dwa z wymienionych wyżej składników; np. jajka po langwedocku smaży się na plastrach
bakłażanów i polewa puree z pomidorów z czosnkiem. Garnitur do mięs lub drobiu po
landgwedocku to smażone na maśle borowiki, plastry bakłażanów smażonych na oleju
z dodatkiem czosnku, a doskonałą langwedocką pastę przygotowuje się z koziego serka
z kasztanami.
KOZI SEREK Z KASZTANAMI
6-8 maronów (kasztanów jadalnych), 3 świeże kozie serki, 4 łyżki śmietanki kremówki,
1-1,5 łyżki drobniutko usiekanych listków bazylii; sól, świeżo zmielony pieprz.
Kasztany naciąć na krzyż wrzucić do wrzątku, gotować ok. 20 minut, odcedzić, obrać ze
skórki, rozetrzeć na puree. Zmiksować z kozimi serkami i śmietanką na gładką jednolitą
masę. Doprawić do smaku solą i pieprzem, dokładnie wymieszać z usiekaną bazylią. Tak przygotowany serek stanowi znakomitą pastę do kanapek, a także do nadziewania naleśników
i pasztecików z francuskiego ciasta.
PIKANTNA ZUPA Z KASZTANÓW
400 g maronów (kasztanów jadalnych), ugotowanych lub z puszki, 4 szklanki rosołu z kury
lub wywaru warzyw (może być z kostki), 100 g pszennego chleba, po szczypcie soli, białego
pieprzu, mielonej gałki muszkatołowej, ziela angielskiego i cukru, 2 łyżki masła.
Kasztany zalać gorącym wywarem, przykryć i gotować 40 minut. 8 kasztanów wyjąć z zupy,
drobno posiekać i odłożyć na bok.
Pozostałe zmiksować z wywarem, zielem angielskim, gałką muszkatołową, cukrem,
solą i pieprzem, przetrzeć przez sitko, wlać do garnka. Pozbawiony skórki chleb drobno
pokruszyć, wrzucić do zupy, gotować przez kilka minut; dodać masło, wymieszać, ewentualnie doprawić do smaku, wrzucić usiekane kasztany.
PO LIOŃSKU
LYON i okręg lyoński uważany jest za kulinarną stolicę Francji, a różnorodne i znakomite
produkty z tego regionu trafiają na stoły całego świata.
W XVI wieku w Lyonie ton nadawali włoscy bankierzy i handlarze jedwabiem. To oni
wtajemniczyli Lyończyków w sekrety włoskiej sztuki kulinarnej. To od nich mieszkańcy Lyonu
nauczyli się wyrobu słynnych dziś obsuszanych wędlin z dodatkiem gałki muszkatołowej,
pieprzu, cukru, trufli lub pistacji, aromatyzowanych porto, maderą lub koniakiem, ale też
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dokładnego wykorzystywania wszelkich podrobów - stąd słynne flaki po lyońsku.
Dziś Lyon - stolica francuskiego regionu Rhone-Alpes słynie głównie z cebuli wędlin i serów,
a jak mówią znawcy przez miasto przepływa nie tylko Rodan i Saona ale i… Beaujolais.
W międzynarodowej kuchni pod nazwą a la lyonnaise - możemy się spodziewać smażonych
potraw podawanych z uduszonymi na maśle cebulkami i posiekaną zieloną pietruszką. Tak
nazywa się też potrawy, do których podaje się sos lyoński zawierający typową dla kuchni
lyońskiej cebulę.
SOS LIOŃSKI
2 duże cebule, 2 łyżki masła, po 2 szklanki lekkiego octu winnego i białego wina, ¾ szklanki
mocnego bulionu wołowego lub z kury, 2 łyżki madery, sól, pieprz.
Cebule obrać i drobno pokroić. W rondlu rozpuścić masło, włożyć cebule i dusić na małym
ogniu, uważając, aby się nie zrumieniły. Dolać ocet oraz białe wino i gotować do prawie
całkowitego odparowania płynu. Wtedy wlać mocny bulion i maderę, gotować jeszcze 3-4
minuty. Spróbować i doprawić do smaku, zmiksować, przetrzeć przez sito, podgrzać.
PO MEDIOLAŃSKU
À la milanaise (a la milanez) - kojarzy się z makaronem, parmezanem i pomidorami.
Po mediolańsku to francuskie wariacje na temat włoskiej kuchni, w tym wypadku
mediolańskiej. Francuskie określenie dotyczy kilku potraw - jeśli smażone mięsa (sznycle
cielęce, kotlety wieprzowe, eskalopki, wieprzowe żeberka), to w panierce z jajka i tartej bułki
wymieszanej z parmezanem; jeśli makaron to zapiekany z masłem i podawany z sosem
pomidorowym i garniturem pokrojonych w drobne paski z grzybów, szynki, peklowanego
ozora, trufli.
Do dań po mediolańsku dodatkami będą makaron lub ryż, no i oczywiście sos MILANESE.
Sos mediolański, tak jak sos boloński czy będący podstawą kuchni hiszpańskiej sos „sofrito”
należą do ogromnej rodziny sosów pomidorowych i tak jak one może mieć różne odmiany.
Ale podstawa to pomidory, cebula, czosnek i oliwa, które najpierw się podsmaża, a później
dusi na niewielkim ogniu aż do uzyskania puree, a po uduszeniu miksuje, przeciera przez sito
i łączy z białą zasmażką rozprowadzoną bulionem i winem (najlepiej maderą), doprawiając
do smaku solą i pieprzem. Tuż przed podaniem do aksamitnego sosu wrzuca się pokrojoną
w cienkie paseczki szynkę, pokrojone w plasterki oliwki i uduszone pieczarki. Całości posypuje się usiekanym białkiem z ugotowanego na twardo jajka.
MAKARON
Ugotowany makaron (grube nitki) wymieszać z usmażonymi na maśle pieczarkami, paskami
szynki, polać gorącym sosem pomidorowym, posypać twardym tartym serem (parmezan).
RISOTTO ALLA MILANESE
Risotto: 1 łyżeczka pręcików szafranu, 2 łyżki masła, duża cebula, 1 ½ szklanki ryżu (najlepiej
arborio), 2/3 szklanki białego wytrawnego wina, 5 szklanek wywaru z kurczaka lub warzyw
może być z kostki, sól i mielony czarny pieprz, 4-5 łyżek startego parmezanu.
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Gremolata: 2 rozgniecione ząbki czosnku, 4 łyżki usiekanej świeżej natki, drobno starta
skórka z 1 cytryny.
Przygotować gremolatę: pietruszkę wymieszać z czosnkiem i skórką cytrynową, odstawić.
Szafran zalać w małej miseczce 1 łyżką wrzącej wody, odstawić. Obraną cebule drobno
posiekać. W rondlu z grubym dnem roztopić masło i delikatnie dusić na nim cebulę przez
5 minut. Dodać ryż i prażyć ok. 2 minut, aż stanie się szklisty. Dolać wino i namoczony
szafran razem z wodą, gotować przez kilka minut, aż ryż wchłonie wino. Do rondla
wlać 2,5 szklanki gorącego wywaru i gotować na małym ogniu, aż ryż wchłonie wywar.
Przez cały czas mieszać. Stopniowo dodać resztę wywaru. Ryż może już być miękki
i kremowy w konsystencji, zanim dolejemy cały wywar, dlatego tę resztę dodać powoli, pod
koniec gotowania. Doprawić risotto solą, pieprzem i przełożyć na półmisek. Obficie posypać
wiórkami sera i gremolatą. Można też zetrzeć parmezan, w dużej ilości, bezpośrednio do
risotta.
OSSO BUCO PO MEDIOLAŃSKU
4 lub 6 kawałków giczy cielęcej z kością (po 200 g każdy), 500 g pomidorów, 2 cebule,
1 łodyga selera naciowego, 1 ząbek czosnku, 5 łyżek oliwy z oliwek, 2 łyżki mąki, 1 liść
laurowy, szklanka białego, wytrawnego wina, 6 szklanek bulionu warzywnego lub mięsnego
(może być z kostki), 10-12 gałązek zielonej pietruszki, 1 gałązka rozmarynu.
Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, usunąć z nich pestki i pokroić na kawałki. Cebule, seler
i czosnek obrać i posiekać. W żeliwnym garnku rozgrzać oliwę i mocno zrumienić na niej
wszystkie warzywa.
Kawałki giczy oprószyć lekko mąką, obrumienić ze wszystkich stron. Dodać liść laurowy i białe
wytrawne wino. Płyn odparować do połowy objętości. Włożyć pomidory. Po kilku minutach
wlać bulion i doprowadzić do wrzenia. Nagrzać piekarnik do temp. 200°C. Wówczas wstawić
garnek na 1 godzinę do piekarnika. Posiekać zieloną pietruszkę i wymieszać ją z rozdrobnionym rozmarynem.
Kawałki mięsa wyłożyć na półmisek. Sos przecedzić, dodać do niego pietruszkę
z rozmarynem, a następnie odparować płyn do połowy objętości. Podawać z risottem po
mediolańsku.
PO NANTUAŃSKU
À la Nantua to określenie sygnalizujące obecność raków w potrawie. Chcąc przygotowywać
potrawy à la Nantua należy pamiętać, że w Polsce „rakowy sezon” trwa od kwietnia do
października, ale najlepsze raki są w czerwcu i lipcu (kiedy zmieniają skorupkę).
Raki w daniach à la Nantua występują we wszystkich postaciach - w całości, z szyjkami
rakowymi, z rakowym musem lub puree; najsłynniejszy jest podawany do ryb sos Nantua.
Często oprócz raków w skład potraw a la Nantua wchodzą trufle (lub borowiki).
Niezwykle ważnym składnikiem w potrawach à la Nantua jest masło rakowe.
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MASŁO RAKOWE
12-15 żywych raków, 2-3 łodygi kopru z baldachami, pęczek zielonej pietruszki, sól; 200 g
masła, ćwierć łyżeczki ostrej mielonej papryki.
Raki dokładnie wyszorować, trzymając dwoma palcami za środek pancerza. W dużym
płaskim rondlu zagotować osoloną wodę z koprem i zieloną pietruszką, na wrzątek wkładać
raki, gotować kilkanaście minut, a gdy staną się czerwone wyjąć, ostudzić, obrać szyjki
(mięso z ogonów). Wywar przecedzić, zostawić 1 szklankę. Skorupy i nóżki osuszyć, utłuc
w moździerzu. Utłuczone skorupki utrzeć z masłem i papryką, włożyć do rondelka, stopić
na małym ogniu, wlać gorący wywar z raków i gotować na małym ogniu stale mieszając ok.
10-15 minut, zdjąć z ognia, lekko przestudzić, zbierać stopniowo tłuszcz, osączać na gęstym
sitku, układać w słoiczkach.
SOS NANTUA
2 łyżki masła rakowego, 2 łyżki masła, łyżka mąki, ćwierć szklanki wywaru z raków, pół
szklanki śmietanki lub mleka, surowe żółtko, szklanka gęstej, kwaśnej śmietany, łyżka
koniaku, szczypta pieprzu cayenne, sól.
Przygotować sos beszamelowy. W rondelku stopić 2 łyżki masła, dodać mąkę zrobić białą
zasmażkę, rozprowadzić wywarem z raków i mlekiem lub śmietanka i gotować na małym
ogniu mieszając aż sos zgęstnieje, doprawić do smaku solą. Śmietanę dokładnie rozkłócić
z jajkiem, wlać do sosu i mieszając podgrzewać, stopniowo dodając rakowe masło, ubijać
trzepaczką, wlać koniak i posypać szczyptą pieprzu cayenne, dokładnie wymieszać, ewentualnie doprawić do smaku.
PO NICEJSKU
À la Nicoise (a la nisuaz) - po nicejsku. Z tego kawałka Prowansji z czasów osadnictwa greckiego i rzymskiego pochodzi tradycja picia wina i dodawania do potraw ostrych przypraw,
owoców cytrusowych, pomidorów i orzechów.
Kuchnia okolic Nicei to na ogół dania lekkie; w ich skład wchodzą najczęściej oliwa, oliwki,
czosnek, anchois i warzywa.
Najsłynniejsze chyba nicejskie danie to sałatka i jak twierdzą znawcy „istnieje tyle jej wersji
ilu jest kucharzy na południu Francji”. W najbardziej wykwintnej wersji tej sałatki trzeba
pokroić na duże kawałki - taka jest zasada - aż 12 składników, nie licząc sałaty i sosu.
Zawsze jednak musi się znaleźć na półmisku zielona sałata, czosnek, słodkie pomidory,
oliwki, anchois i ogórki. Ale często dodawany jest tuńczyk z puszki lub ser, ogórek, młodziutki
gotowany bób lub zielony groszek albo fasolka szparagowa, pokrojone serca karczochów,
zielona papryka, liście bazylii, cebulka, jajka na twardo. To klasyczne danie regionalne podaje
się najczęściej jako przystawkę; ale z bagietką stanowi wyśmienity lunch lub lekką kolację,
szczególnie w lecie.
Ryby lub mięsa po nicejsku to najczęściej smażone na grillu podawane z pokrojonymi
pomidorami, oliwkami, anchois lub masłem sardelowym, nadającym całej nicejskiej kuchni
„uroczego słonawego akcentu”.
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Nic dziwnego, że takim powodzeniem w nicejskiej kuchni cieszy się TAPENADE - pasta
z czarnych oliwek, ziół i anchois i ANCHOIADE - pasta z anchois, czosnku i cytryny.
Pasty te przygotowane w polskim domu z oliwek z zalewy i filetów anchois z puszki,
będą miały inny smak, niż podane w słonecznej Prowansji, znacznie ostrzejszy, ale ciągle
przypominać będą smak kuchni z południa Francji.
TAPENADE (TAPENAD) Z MUSZTARDĄ
200 g czarnych oliwek bez pestek, 6 filetów anchois, 2 łyżki opłukanych kaparów, 2 ząbki
czosnku, łyżeczka świeżych listków tymianku, 1 łyżka musztardy dijon, sok z pół cytryny,
pół łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu, łyżka koniaku lub brandy, 6 łyżek oliwy z oliwek.
Oliwki zmiksować (30 sekund), dodając posiekany czosnek, anchois i pozostałe ingrediencje. Cały czas miksując powoli wlewać oliwę. Po 3-4 minutach sos jest gotowy. Można
go przechowywać w lodówce (w zamkniętym pojemniku) przez kilka dni.
TAPENADE Z TUŃCZYKIEM
20 solonych filetów z sardeli, 250 g dużych czarnych oliwek, 50 g kaparów, ¾ szklanki oliwy
z oliwek, sok z pół cytryny, puszka tuńczyka w oleju.
Filety anchois wypłukać w zimnej wodzie. Z czarnych oliwek usunąć pestki. Razem z sardelami i kaparami zmiksować na gładką masę, a później cały czas miksując stopniowo dodawać
oliwę, sok z cytryny i tuńczyka. Gdy powstanie gęsta jednolita pasta przełożyć do słoiczków,
przechowywać w lodówce,
Podaje się ją do surowych warzyw lub smaruje opieczone kromki chleba.
ANCHOIADE
Puszka filetów anchois w oleju, 125 g anchois w soli, 3 ząbki czosnku, 1 suszona figa, otarta
skórka i sok z małej cytryny, 2-3 łyżki oliwy z oliwek.
Anchois w oleju osuszyć papierowym ręcznikiem. Pozostałe anchois opłukać pod bieżącą
wodą i osuszyć. Pokroić na małe kawałki. Czosnek obrać i posiekać. Figę również drobno
pokroić.
Anchois, czosnek i figę zmiksować dodając otartą skórkę i sok z cytryny i stopniowo
wlewając oliwę.
Pasta ta znakomita jest do przygotowywania grzanek z wiejskiego chleba, a także do dodawania do sosów sałatkowych.
PO NORMANDZKU
À la normande (a la normand), na sposób normandzki to najczęściej dania z dodatkiem
jabłek - zarówno świeżych jak i przerobionych na cydr czy calvados. Poza jabłkami dodatkami
do normandzkich dań jest gęsta śmietana, świeże masło i owoce morza. Pisząc o normandzkich potrawach nie można zapominać, że to kraina doskonałych miękkich serów - zwłaszcza
cameberta, ale także białego pleśniowego sera neufchatel i livarotu - sera z czerwoną florą
bakteryjną.
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Północno-zachodnie wybrzeże Normandii to dostawca ryb i owoców morza (ma w świecie
sławę dostawcy soli i przegrzebka). To tu odławia się codziennie sole, śledzie, makrele
i węgorze; to stąd pochodzą najdoskonalsze mule, a tutejsze rzeki i jeziora pełne są karpi,
szczupaków, pstrągów, łososi i raków.
Normandia to także obszar ogromnych pastwisk - słynie z wołowiny, jagnięciny i baraniny, produkuje najlepsze w całej Francji masło i śmietanę, ale najbardziej chyba znana
jest z jabłek. Wieś normandzka słynie z malowniczych jabłoniowych sadów - rośnie tu
podobno 10 milionów jabłoni - Jabłka i calvados oraz tłusta normandzka śmietana są
składnikiem wielu regionalnych dań. Jabłecznik (cydr) zastępuje wino i wykorzystywany jest
do produkcji brandy - Calvadosu. Cydr, czyli jabłecznik - wytrawny cydr zawiera 4,5 % alkoholu i jest podstawą produkcji calvadosu, intensywnie pachnącego destylatu zawierającego
do 70 % alkoholu. Cydr i calvados to składniki wielu tradycyjnych potraw normandzkich.
Najbardziej zwyczajne desery z jabłek po dodaniu calvadosu stają się bardziej wyrafinowane.
Calvados znakomicie pasuje do szarlotek, tart z jabłkami, a nawet samych pieczonych jabłek
duszonych w maśle.
Jednym z najsłynniejszych normandzkich dań jest znana od XVI wieku potrawa targowych
handlarzy - flaczki z Caen - gotowane niegdyś przez prawie cały dzień.
Domowe dania inspirowane kuchnią normandzką to potrawy z typowymi dla tej kuchni
produktami: jabłkami, cydrem, calvadosem, śmietaną i masłem, np. świetna jest kuropatwa
duszona z jabłkami (szare lub złote renety i śmietaną).W wielkiej kuchni światowej słynna
jest „sola po normandzku” - przygotowana ze wszystkimi wymienionymi dodatkami.
Duszona w cydrze ryba podawana jest z ostrygami, mulami i krewetkami, a także z truflami
i pieczarkami, smażonymi kiełbaskami i szyjkami rakowymi, ale jak twierdzą znawcy danie
to wymyślone zostało nie w Normandii tylko przez paryskich restauratorów.
SOS ŚMIETANOWY
150 g masła, szklanka gęstej śmietany, 2 surowe żółtka, kieliszek madery, sól, pieprz.
W rondlu z grubym dnem stopić masło. Śmietanę rozkłócić dokładnie z żółtkami, solą i białym
pieprzem i powoli, cały czas ubijając trzepaczką wlewać do masła. Ubijając podgrzewać (nie
gotować), aż zgęstnieje, doprawić do smaku, wymieszać z winem. Podawać do ryb lub
wołowiny.
SOS JABŁKOWY
500 g winnych jabłek, spora cebula, łyżka rodzynek, pół łyżeczki przyprawy curry, łyżka
masła, pół szklanki bulionu, mały kieliszek cydru lub białego wytrawnego wina, sól, pieprz.
Drobno usiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać curry, wymieszać, dodać starte na
jarzynowej tarce jabłka i namoczone w winie rodzynki, wlać bulion i gotować na niewielkim
ogniu, aż do rozgotowania jabłek, wówczas zmiksować, przetrzeć przez sito, doprawić do
smaku solą i pieprzem, podgrzać. Jest doskonały do wszelkiego rodzaju pieczonego drobiu.
Może też być podawany na zimno.
CYNADERKI PO NORMANDZKU
6-8 nerek cielęcych, 1-2 winne jabłka, 1 duża cebula, kieliszek calvadosu, pół szklanki
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gęstej śmietany, 3 łyżki oleju, łyżka masła, sól, pieprz, cukier, łyżeczka soku z cytryny, 2 łyżki
usiekanej zielonej pietruszki.
Umyte nerki przekroić wzdłuż na pół, usunąć kanaliki, zalać zimną wodą, zostawić na
godzinę, po czym pokroić w plasterki, wrzucić na minutę na wrzątek, odcedzić, przelać
zimną wodą, osączyć na sicie. Drobno pokrojoną cebulę zeszklić na rozgrzanym oleju,
dodać nerki, chwilę smażyć mieszając, wlać calvados, wymieszać. Obrane i pozbawione
gniazd nasiennych jabłka pokroić w cienkie plasterki skropić sokiem z cytryny, przesmażyć
na maśle, dodać do nerek, chwilę smażyć razem. Śmietanę dokładnie wymieszać z solą,
pieprzem, cukrem, wlać do rondla, wymieszać, dusić na niewielkim ogniu ok. 5-7 minut.
Podawać z bułką lub ziemniakami puree i surówkami; przed podaniem posypać pietruszką.
KASZANKA PO NORMANDZKU
600- 700 g kaszanki, 500 g winnych jabłek, sok z 1 cytryny, łyżka calvadosu, 3 łyżki masła,
sól, pieprz.
Obrane i pozbawione gniazd nasiennych jabłka, pokroić w cienkie plasterki i wymieszać
z sokiem z cytryny. Na patelni z grubym dnem stopić 2 łyżki masła, smażyć jabłka przez 5-10
minut, od czasu do czasu delikatnie mieszając, zdjąć z ognia, skropić calvadosem.
Kaszankę nakłuć widelcem, pokroić na 10 cm kawałki, usmażyć na pozostałym maśle,
doprawić solą i pieprzem, wyłożyć na ogrzany półmisek, obłożyć uduszonymi jabłkami.
JAK NA ORLY
À la Orly- to sposób smażenia głównie ryb, ale też mięsa i grzybów, w gęstym cieście
naleśnikowym. Jako dodatek do ryb najczęściej podaje się ostry sos pomidorowy.
W cieście oprócz ryb i grzybów smaży się głównie kotlety z białego mięsa, a więc cielęciny,
indyka i kurczaka, ale także z wieprzowiny. Ciasto do kotletów przygotowuje się z mąki, jajka
i płynów - wody, bulionu, piwa, wina, śmietany. Dla wzbogacenia smaku można dodawać
do ciasta korzenie - mielony pieprz, ziele angielskie, imbir, szczyptę cynamonu, drobniutko
usiekane świeże zioła, albo po szczypcie ziół suszonych. Kotlety smażone w cieście należy
najpierw osuszyć, obtoczyć w mące, a później zanurzać w cieście i smażyć najlepiej w dużej
ilości tłuszczu, po czym osączyć na ściereczce. Mięso smażone w cieście doskonale zachowuje
soczystość.
NÓŻKI CIELĘCE
2 nóżki, włoszczyzna, 1 cebula, listek laurowy, po 3-4 ziarenka pieprzu i ziela angielskiego,
1 goździk, 3 łyżki mąki, 1 łyżka oliwy, 2 surowe żółtka, tłuszcz do smażenia, sól.
Ciasto: 100 g mąki, 2 surowe żółtka, 2 łyżki oliwy, sól, pieprz, letnia przegotowana woda.
Dokładnie wymieszać składniki ciasta.
Oczyszczone, sparzone wrzątkiem nóżki ugotować w mocnym wywarze z jarzyn i korzeni.
Przestudzić, przeciąć wzdłuż na pół, usunąć kości, po czym ostudzić pod obciążeniem
każdy płat mięsa (tak aby z każdej nóżki powstały 2 prostokąty). Płaty mięsa posolić,
lekko oprószyć mąką i po nabiciu na widelec, zanurzać w cieście przyrządzonym z mąki
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rozkłóconej z żółtkami, łyżką oliwy i wodą. Smażyć z obu stron na silnie rozgrzanym tłuszczu
na złoty kolor.
Podawać z ziemniakami z puree i warzywami, sałatkami lub surówkami.
PO PERIGORDZKU
À la Perigourdine (a la perigurdin) lub à la Perigueux to dania z... truflami.
Ten płaskowyż w południowo-zachodniej Francji sławę swej gastronomii zawdzięcza
truflom... i odwiecznym talentom swoich kucharzy. TRUFLE - były ulubionym daniem
starożytnych Greków i Rzymian. Grecy wierzyli, że są produktem pioruna, w jakiś sposób
odwróconego i zatkniętego korzeniami w ziemię. Rzymianie nadziewane na szpikulec
trufle gotowali, następnie lekko podpiekali i podawali z ostrymi rybnymi sosami. Jak
twierdzą francuscy znawcy przedmiotu: nadal nie wymyślono lepszego niż ten sposobu
przyrządzania trufli, jak umyć je najpierw w winie, a później zapiekłszy podać gorące z solą
i pieprzem. Kobiety przez wieki karmiły swoich mężczyzn truflami, aby rozbudzić w nich
pożądanie. Całe tomy napisano o afrodyzjakalnych właściwościach tych aromatycznych,
pikantnych grzybów. „Najbardziej ziemski z afrodyzjaków”, „bosko zmysłowe”, „najbardziej
dekadencki smak świata” - oto tylko niektóre opinie na ich temat. Trufle bywają czarne, białe
i czerwone: najlepsze są podobno czarne. Ponieważ rosną pod ziemią zbiór ich jest trudny,
a cena bardzo wysoka. Do potraw jednak wystarczy niewielka ich ilość, ale w potrawach
à la Perigueux nie może ich zabraknąć.
Oprócz trufli - specjalnościami tego leżącego w sercu Francji regionu są kasztany, orzechy
włoskie, grzyby, warzywa i drób (m.in. słynne wątróbki gęsie).
Potrawy po perigodzku - właśnie z tych produktów się składają, a wszystkie wiąże słynny sos
à la Perigueux (maderowy sos z posiekanymi truflami dodawany do mięs, dziczyzny, drobiu).
SOS À LA PERIGUEUX
Pół szklanki mocnego bulionu (wołowego lub z drobiu), kieliszek madery, 200 g masła,
1 świeża trufla, 2 surowe żółtka, sól, pieprz, łyżeczka przecieru pomidorowego.
Do rondelka wlać bulion i wino, dodać przecier pomidorowy i całą truflę, doprowadzić do
wrzenia, po czym dusić pod przykryciem na maleńkim ogniu ok. 10 minut, wyjąć truflę,
pokroić w słupki. Sos gotować odparowując, aż stanie się gęsty. Rondelek z sosem ustawić
na garnku z gotującą wodą, dodać żółtka i dodając po kawałeczku masła ubijać trzepaczką,
pod koniec doprawić do smaku solą i pieprzem, zdjąć z garnka dodać pokrojoną truflę,
dokładnie wymieszać.
PO PROWANSALSKU
Prowansja - panują tu idealne warunki do uprawy różnorodnych owoców (zwłaszcza
pomarańczy i cytryn) i warzyw, a tutejsze powietrze przepojone jest zapachem ziół rozmarynu, tymianku, lawendy, czosnku. Podczas swego panowania Rzymianie obsadzili
wzgórza Prowansji oliwkami i winną latoroślą. Od tamtych czasów wszystkie te produkty
panują niepodzielnie w aromatycznej prowansalskiej kuchni. Najbardziej typowymi jej
składnikami, których w zasadzie nie może zabraknąć w żadnym daniu „po prowansalsku”
są: oliwa, oliwki, pomidory i czosnek oraz słynne prowansalskie zioła, a uzupełniają je
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bakłażany, fasolka szparagowa, anchois, pieczarki. Często mięso ryby czy drób podaje się
z sosem. Sos prowansalski to usmażona na maśle cebulka, zaprawiona mąką rozprowadzona rosołem i białym winem, a następnie duszona z dodatkiem pomidorów i pieczarek,
doprawiona czosnkiem, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Tak więc á la provençale (a la
prowansal) - to w międzynarodowej kuchni sposób przyrządzania ryb i drobiu z dodatkiem
ziół, pomidorów i czosnku, czasem pieczarek.
TIAN PROVENÇAL, czyli CUKINIA ZAPIEKANA Z POMIDORAMI
Nazwa potrawy pochodzi od płytkiego rondla, zwanego tian, w którym się ją tradycyjnie
przyrządza.
2-3 młode cukinie, 1 duża cebula pokrojona na plasterki, 1-2 ząbki czosnku, 500 g pomidorów, łyżeczka suszonych ziół prowansalskich, 2 łyżki tartego parmezanu, sól i świeżo
zmielony czarny pieprz, 2 łyżki oliwy z oliwek.
Piekarnik rozgrzać do 180°C. Obraną cebulę i czosnek drobno pokroić. W rondlu rozgrzać
1,5 łyżki oliwy, wrzucić cebulę i czosnek i smażyć mieszając kilka minut, a gdy zmiękną
i lekko się zrumienią, ułożyć na dnie płytkiego naczynia do zapiekanek, o długości ok. 30 cm.
Pomidory i cukinię umyć, osuszyć; pokroić w poprzek na dość grube plasterki. Na warstwie
cebuli z czosnkiem ułożyć w rządkach na przemian cukinię i pomidory, posypać ziołami,
serem, solą i pieprzem. Skropić oliwą, zapiekać przez 25 minut, aż warzywa zmiękną.
Podawać gorące lub ciepłe.
TROUCHIA, czyli PROWANSALSKI OMLET Z KARDAMI
700 g liści kardu bez łodyżek, 4 łyżki oliwy z oliwek, 1 duża cebula, 5 jaj, sól i świeżo zmielony czarny pieprz, gałązka świeżej pietruszki do przybrania.
Liście kardu umyć dobrze w kilku wodach, osuszyć. 4 lub 5 liści złożyć razem i pokroić
w poprzek w cienkie paski. Ugotować na parze, aż zwiędną, odcedzić na sicie, wyciskając
resztki płynu odwrotną stroną łyżki. Obraną cebulę pokroić w cienkie plasterki.
Na dużej patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy z oliwek. Wrzucić cebulę i obsmażać na niezbyt
dużym ogniu przez 10 minut, aż zmięknie. Mieszać od czasu do czasu, dodać kard smażyć
dalsze 2-4 minuty, aż liście zrobią się miękkie.
W dużym naczyniu roztrzepać jajka, doprawić solą i pieprzem, wymieszać z ugotowanymi
na parze liśćmi kardu. Pozostałe 2 łyżki oliwy rozgrzać na dużej, teflonowej patelni na niezbyt dużym ogniu. Wlać jajka i zmniejszyć ogień. Smażyć omlet pod przykryciem przez 5-7
minut, aż jajka na brzegu zetną się, a na środku zaczną się ścinać.
Aby przewrócić omlet na drugą stronę, należy podważyć brzeg i zsunąć omlet na talerz.
Potem nakryć talerz patelnią i powoli odwrócić talerz i patelnię. Zdjąć talerz i dalej smażyć
omlet przez 2-3 minuty. Gotowy omlet zsunąć na talerz, przykryć usmażonymi z cebulą
kardami; podawać gorący, pokrojony w kliny.
Omlet ten można przyrządzić także ze świeżym szpinakiem. Wspaniale smakuje z małymi
czarnymi oliwkami nicejskimi.
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DUSZONA WOŁOWINA Z OLIWKAMI PO PROWANSALSKU
1 ½ kg wołowiny bez kości (zrazowa lub I krzyżowa), 250 g boczku lub tłustego bekonu, 250
g marchewki, 1 listek laurowy, 1 gałązka tymianku, 2 gałązki pietruszki, 3-4 ząbki czosnku,
2 szklanki czarnych oliwek bez pestek, 400 g pomidorów z puszki; makaron jako dodatek.
Marynata: ½ szklanki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, 1 cebula pokrajana w talarki,
4 szalotki pokrajane w talarki, 1 gałązka selera liściastego, pokrojona w plasterki, 1 marchew,
pokrojona w plasterki, 2/3 szklanki czerwonego wina, 6 ziarenek pieprzu, 2 ząbki czosnku,
pokrajane w plasterki, 1 listek laurowy, 1 gałązka tymianku, 2 gałązki pietruszki, sól.
Przygotować marynatę: na dużej, płytkiej patelni rozgrzać oliwę, włożyć cebulę, szalotki,
seler i marchew. Podsmażać przez 2 minuty, następnie zmniejszyć ogień, dolać czerwonego
wina, wrzucić pieprz, czosnek, listek laurowy, gałązki tymianku i pietruszki. Posolić, nakryć
i gotować na małym ogniu przez 15-20 minut. Odstawić.
Wołowinę włożyć do dużego szklanego lub glinianego naczynia i zalać schłodzoną
marynatą. Naczynie przykryć i odstawić w chłodne miejsce lub do lodówki na 12 godzin,
przekręcając mięso 1-2 razy.
Marchewkę obrać, pokroić w plasterki. Boczek pokroić w cienkie paski. Obrany czosnek
pokroić w plasterki. Piecyk rozgrzać do 180°C. Mięso wyjąć z marynaty, ułożyć w dużym
żaroodpornym naczyniu, dodać boczek, marchewkę, zioła i czosnek, zalać marynatą.
Naczynie przykryć arkuszem papieru pergaminowego, a następnie pokrywką i dusić
w piecyku ok. 1½ godziny, po czym dodać oliwki i pomidory i dusić jeszcze ok. 30 minut.
Miękkie mięso pokroić na plastry, sos zmiksować, przetrzeć przez sito. Podawać najlepiej
z makaronem.
PO RUEŃSKU
À la Rouennaise (a la ruenez) - chlubą Rouenne są kaczki; nic więc dziwnego, że po rueńsku
to sposób przyrządzania kaczek na wiele sposobów - są więc sałatki z kaczym mięsem, są
kaczki i kaczęta faszerowane, pieczone z sosem rueńskim - podobnym do sosu bordoskiego
tyle że znacznie mocniej przyprawionym i podanym z plasterkami kaczych wątróbek.
SAŁATKA Z PIERSI Z KACZKI Z ROSZPONKĄ
400 g upieczonych piersi z kaczki (bez skóry), 150 g roszponki, 100 g makaronu (małe
motylki), 6-8 pomidorków czereśniowych, 6-8 jajek przepiórczych ugotowanych na twardo,
sos:4-5 łyżek oliwy, 2 łyżki soku z cytryny (lub octu winnego), pół łyżeczki roztartej suszonej
lebiodki lub oregano, sól, pieprz, szczypta cukru.
Dokładnie wymieszać składniki sosu, lekko schłodzić.
Makaron ugotować w osolonej wodzie, odcedzić, ostudzić. Piersi kaczki pokroić w cienkie
paski, opłukaną roszponkę osuszyć. Połączyć makaron z roszponką i mięsem, dodać połówki
3-4 jajek przepiórczych i 3-4 pomidorków, polać sosem, delikatnie wymieszać. Udekorować
pozostałymi połówkami jajeczek i pomidorów.
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PIERSI KACZKI W SOSIE Z GRUSZEK
800 g piersi z kaczki (lub młoda kaczka), 2 łyżki soku z cytryny, ćwierć łyżeczki suszonego
tymianku, 800 g twardych soczystych gruszek, 1-2 cebule, ćwierć szklanki wody, pół szklanki
białego wytrawnego wina, 3/4 szklanki śmietany, łyżka usiekanych listków tymianku, łyżka
usiekanej zielonej pietruszki, kawałek kory cynamonu, 1 goździk, listek laurowy, sól, pieprz,
4 łyżki masła, łyżeczka cukru.
Łyżkę soku z cytryny wymieszać z 2 łyżkami masła, solą i tymiankiem, natrzeć umyte
i osuszone piersi kaczki. Gruszki umyć, obrać ze skórki, usunąć gniazda nasienne. Gruszki
skropić sokiem z cytryny (łyżka). Na dużym kawałku folii aluminiowej rozłożyć skórki gruszek,
na nich ułożyć piersi kaczki, zawinąć folię, ułożyć na blasze piec w nagrzanym piekarniku ok.
50 minut., po czym odwinąć folie i lekko zrumienić mięso.
Przygotować sos: Połowę gruszek pokroić w drobną kostkę. W rondlu stopić masło (1,5
łyżki), zeszklić drobno pokrojone cebule, dodać gruszki, listek laurowy, listki tymianku
i pietruszki, cynamon, goździk, sól i pieprz i mieszając chwilę smażyć, skropić wodą, wlać
wino i dusić ok. 20 minut. Wyjąć liść laurowy, cynamon i goździk, przestudzić, zmiksować,
przetrzeć przez sito, wlać do rondla doprawić do smaku, zagotować, wlać śmietanę,
wymieszać podgrzewać ok. 5-6 minut. Zagotować wodę z cukrem i łyżeczką masła, włożyć
połówki pozostałych gruszek gotować 2-3 minuty, wyjąć, osączyć. Pokrojone na plastry
mięso ułożyć na ogrzanym półmisku, obłożyć połówkami gruszek, polać sosem. Podawać
najlepiej z francuskimi kluseczkami lub makaronem.
PO SABAUDZKU
Sabaudia słynie głównie z wędlin, a rejony górzyste dostarczają znakomitych serów, także
kozich. W tym miejscu od wieków przecinały się szlaki handlowe. Już w epoce starożytnego
Rzymu stykały się ze sobą cywilizacje, produkty spożywcze, różne tradycje kulinarne. To tu od
początków XVII wieku bogate mieszczaństwo zaczęło domagać się nowych, egzotycznych
potraw. To stąd pochodzą najbardziej znani francuscy mistrzowie kulinarni (m.in. Paul Bocuse
czy Alain Chapel), którzy umiejętnie wykorzystywali wspaniałe regionalne produkty. Sabaudia
leżąca w pobliżu Burgundii słynie także z win. Ten górski obszar proponuje potrawy proste,
ale niezwykle różnorodne, a ich przygotowywanie oparte jest na regionalnych produktach
z wyraźnymi wpływami kuchni szwajcarskiej i włoskiej.
À la Savoyarde (a la sawojard) - po sabaudzku to dania, w których nie powinno zabraknąć
serów. W taki sposób podaje się najczęściej ziemniaki zapiekane z mlekiem i tartym serem,
czasami udekorowane jajkami molet lub poszetowymi. Słynny sabaudzki omlet to pokrojone
w plasterki ziemniaki i ser, posypane usiekanym czosnkiem, zalany rozkłóconymi jajkami.
FONDUE SABAUDZKIE
Po 200 g serów ementalera, comte, gruyere, kieliszek (50 ml) wytrawnego sabaudzkiego
białego wina, kieliszek kirszu (wódki z wiśni), 1 niezbyt świeża bagietka, po szczypcie startej
gałki muszkatołowej i pieprzu cayenne, pół łyżeczki mąki kukurydzianej; 1 -2 ząbki czosnku.
Wszystkie sery pokroić w cienkie słupki. Obranym czosnkiem dokładnie natrzeć wnętrze
naczynia do fondue, ustawić na ogniu, wrzucić sery, wlać wino, dodać gałkę i pieprz cayenne
i powoli topić. Wódkę wymieszać dokładnie z mąką kukurydzianą i gdy masa serowa stanie
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się gładka i jednolita, wlać przygotowany kirsz, dokładnie wymieszać, zagotować. Bułkę
pokroić w kostkę ułożyć w głębokim półmisku, postawić na stole, obok ustawić podgrzewacz, a na nim naczynie z fondue. Kostki bułki nabijać na długie widelce do fondue,
zanurzać w naczyniu tak, aby masa serowa dokładnie pokryła bułkę
SABAUDZKA ZAPIEKANKA
1 kg ziemniaków, 300 g żółtych serów (najlepiej 2-3 rodzaje) pokrojonych w cienkie
słupki lub startych na grubej tarce, 3-4 ząbki czosnku, 2 łyżki masła, 4 jajka, łyżka białego
wytrawnego wina, sól, pieprz.
Obrane ziemniaki umyć, pokroić na plasterki, wrzucić na 1-2 minuty na wrzątek, odcedzić.
Żaroodporną formę wysmarować masłem, układać warstwami plastry ziemniaków przesypane roztartym z solą czosnkiem, utarty ser (250 g) posypany pieprzem. Ostatnią warstwę
powinny stanowić ziemniaki. Piekarnik nagrzać do temp. 200˚C. Jajka rozkłócić z winem
ew. doprawić szczyptą soli i pieprzu, polać ziemniaki, wstawić do nagrzanego piekarnika,
zapiekać ok. 30 minut, po czym posypać pozostałym serem i grudkami pozostałego masła,
i zapiekać jeszcze kilkanaście minut.
PO SYCYLIJSKU
À la siciliana - to dania inspirowane kuchnią tej włoskiej wyspy. Jak we wszystkich kuchniach
basenu Morza Śródziemnego przeważają dania z warzyw i ryb z dodatkiem oliwy z oliwek,
oliwek, kaparów, anchois, często nasion pinii.
CAPONATA - SYCYLIJSKA SPECJALNOŚĆ
500 g młodych bakłażanów, łyżeczka soli, 2 łyżki rodzynków, po 250 g cebuli i pomidorów,
1 mały seler naciowy, 80 g zielonych oliwek, łyżka kaparów, łyżka nasion pinii, sól, świeżo
zmielony czarny pieprz, pół szklanki łagodnego octu winnego, łyżka cukru pół szklanki
oliwy z oliwek.
Odkroić nasady ogonków bakłażanów. Bakłażany umyć, pokroić w kostkę, posypać solą.
Odstawić na 30 minut, aby puściły gorzkawy sok. Rodzynki umyć ciepłą wodą, osączyć na
sicie. Cebulę obrać i pokroić w cienkie krążki. Pomidory sparzyć gorącą wodą, obrać ze skórki,
pokroić w kostkę, usunąć nasiona. Łodygi selera umyć, obrać, pokroić na kawałki długości
2 cm, blanszować 5 minut w małej ilości wrzątku, osączyć na sicie. Pozbawione pestek
oliwki pokroić. Kostki bakłażana opłukać pod zimną bieżącą wodą, odcisnąć i osuszyć. Na
patelni rozgrzać 4 łyżki oliwy. Bakłażana smażyć kilka minut na dużym ogniu, następnie
wyjąć z tłuszczu. Dolać 2 łyżki oliwy, zmniejszyć płomień i wrzucić pokrojoną cebulę, zeszklić,
dodać pokrojony seler i smażyć razem z cebulą. Po 5 minutach dołożyć pomidory, oliwki,
kapary, rodzynki, nasiona pinii i kostki bakłażana. Doprawić jarzyny solą, pieprzem, cukrem
i octem. Dusić wszystko razem przez 10 minut na odkrytej patelni, aby ocet wyparował.
Caponatę podaje się na zimno.
PO WIEDEŃSKU
Po wiedeńsku - à la Viennoise (a la wienuaz), tak często nazywa się różne potrawy z kuchni
austriackiej.
Austria - dziś niewielki kraj, niegdyś centrum habsburskiego imperium, w skład którego
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wchodziły tak różne kraje jak: Węgry, Czechy, Słowacja, znaczne obszary Polski, Włoch czy
państw bałkańskich. Każdy z tych krajów zostawił swój wkład w austriackiej kuchni często
nazywanej „Wiener küche”, do której Węgrzy wnieśli paprykę, Polacy kwaśną śmietanę,
ogórki i grzyby, Czesi knedle, Włosi - makarony, ryż i lody, a kraje bałkańskie - mięsa z rusztu.
Austriacka kuchnia lubi wołowinę i cielęcinę, nie przepada natomiast za baraniną; z ryb
na pierwszym miejscu jest chyba FOGASZ - rodzaj sandacza żyjący tylko w Dunaju, a także
pstrąg, karp i szczupak; ale najsłynniejsze są w kuchni austriackiej dania słodkie - naleśniki,
knedle, torty.
Najbardziej znanym daniem wiedeńskim są knedle z morelami, sztuka mięsa z kwiatkiem
i sznycel po wiedeńsku - panierowany w mące, jajku i bułce - podawany z jajkiem sadzonym
i plasterkiem cytryny. W wielu kuchniach europejskich dekoracją wiedeńskiego sznycelka
zamiast jajka jest cytryna, oliwki, fileciki anchois, a wszystko posypane posiekanym jajkiem
na twardo (oddzielnie białko, oddzielnie żółtko. Po wiedeńsku przyrządza się też cielęcą
grasicę, nóżki i mostek cielęcy, panierowane i smażone.
SZTUKA MIĘSA PO WIEDEŃSKU
1,3-1,5 kg wołowiny (pierwsza krzyżowa z „kwiatkiem”), 2 marchewki, 1 pietruszka,
2 łodygi selera naciowego, cebula, 1-2 ząbki czosnku, 1-2 małe suszone borowiki, 6-7
ziarenek pieprzu, 2-3 ziarenka ziela angielskiego, mały listek laurowy, kostka cukru, sól.
Zagotować osoloną wodę (ok. 2 l) z cukrem, ziarenkami pieprzu, ziela i listkiem laurowy.
Jarzyny obrać, umyć; umyć i osuszyć mięso. Grzyby, czosnek, jarzyny i mięso włożyć do
wrzątku, doprowadzić do wrzenia, po czym zmniejszyć płomień i gotować na maleńkim
ogniu ok. godziny. Nie obraną cebulę umyć zrumienić na blasze włożyć do mięsa, dodając
kostkę cukru i gotować razem jeszcze kilkanaście minut. Miękkie mięso wyjąć, pokroić na
porcje, ułożyć na ogrzanym półmisku, obłożyć pokrojoną w plasterki marchewką i pietruszką,
skropić zebranym z rosołu tłuszczem. Podawać natychmiast z ziemniakami z wody i sosem
koperkowym lub chrzanowym
WIEDEŃSKIE KLUSECZKI DO ROSOŁU
Szklanka mleka, czerstwa bułka, 150 g cielęcej lub wieprzowej wątróbki, 50 g śledziony,
2 duże cebule, 2 jajka, po 1,5 łyżki masła i smalcu, pół łyżeczki suszonego majeranku, sól,
pieprz.
Bułkę ułożyć w misce, zalać gorącym mlekiem, zostawić na kilka minut. Drobno usiekaną
cebulę lekko zrumienić na rozgrzanym smalcu. Umytą i osuszoną wątróbkę i śledzionę
drobno usiekać, jajka dokładnie rozkłócić z solą, pieprzem i majerankiem. Ostudzoną bułkę
połączyć z usiekaną wątróbką i śledzioną, dodać cebulę, wlać stopione masło i rozkłócone
jajka dokładnie wymieszać, przykryć i zostawić na 20-30 minut. Z masy formować małe
kulki, wrzucać na osolony wrzątek, gotować ok. 10 minut.
SZNYCEL PO WIEDEŃSKU
600 g cielęciny bez kości, 2 jajka, 2 łyżki mąki, pół szklanki tartej bułki, sól, pieprz,
1 dokładnie wyszorowana cytryna, 3 łyżki smalcu, 2 łyżki masła.
Umyte, osuszone mięso pokroić na 4 plastry, mocno rozgnieść ręką, natrzeć solą i pieprzem.
Jajka rozkłócić z 1-2 łyżkami wody. Kotlety obtoczyć w mące, jajku i tartej bułce, przycisnąć
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lekko rękami, smażyć na silnie rozgrzanym smalcu z obu stron na złoty kolor, zmniejszyć
płomień, dodać masło, trzymać na niewielkim ogniu 2-3 minuty. Usmażone ułożyć na
silnie ogrzanym półmisku, na każdym położyć cienki plasterek masła i plasterek cytryny,
udekorować zieloną pietruszką.
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