
1. kaczka pieczona z jabłkami i żurawiną 

 

Przygotować farsz: 

Jabłka obrać (ok 5 sztuk) ze skórki i posiekać na mniejsze kawałki. 

Żurawinę sparzyć i dodać do jabłek. 

 

Kaczkę umyć, i skropić z sokiem z cytryny- wewnątrz również (można wyjąć kości wtedy po 

upieczeniu lepiej się kroi). 

Wcześniej przygotowany farsz włożyć do wnętrza kaczki i zaszyć. 

Kaczkę z wierzchu posolić, natrzeć pieprzem, solą, majerankiem lub rozmarynem - 

pozostawić na kilka godzin w lodówce. 

 

Następnie rozgrzać piekarnik do 200 stopni C. 

Żaroodporne naczynie lub brytfannę wysmarować smalcem lub olejem lub też wyłożyć 

skórkami słoniny i rozgrzać w piekarniku. 

Obrać pozostałą część jabłek  (ok 2- 3) i pokroić na połówki. 

Włożyć kaczkę na roztopiony tłuszcz, obłożyć jabłkami i włożyć do rozgrzanego piekarnika. 

Przez pierwsze 20 min piec bez przykrycia.  Potem można kaczkę przykryć i piec przez ok 1 - 

1,5 h często polewając wodą. 

 

Upieczoną kaczkę wyłożyć na półmisek i podawać w zależności od upodobania-  

n.p. z opiekanymi ziemniakami z tymiankiem i czerwoną kapustą. 

 

Do tak przygotowanej kaczki polecamy lekkie czerwone wino. 

 

 

 

 

2. Barszcz grzybowy z ziemniakami 

 

 Grzyby suszone (np podgrzybki, ale inne też są OK) 

 Żurek z butelki 

 Czosnek - kilka ząbków 

 Cebule (2 lub 3 jak kto woli, w moim domu im więcej cebuli tym lepiej) 

 Śmietana 18% 

 Sól, pieprz 

 Olej 

 Ziemniaki do podania z barszczem 

 

Grzyby namaczamy w zimnej wodzie na kilka godzin (można zalać na noc). Gdy woda 

nabierze ciemnego koloru (i piękny zapach rozejdzie się po kuchni przelewamy całość do 

garnka, uzupełniamy wodę i gotujemy aż grzybki będą miękkie. W tym czasie kroimy  

w kostkę kilka cebul i szklimy na oleju. Wyjmujemy grzybki i tniemy na mniejsze kawałki  

a następnie wrzucamy z powrotem do gara. Dalej dodajemy przeciśnięty czosnek, żurek  

z butelki (ilość wg indywidualnego smaku), zeszkloną cebulkę (łyżkę zostawić do 

ziemniaków), sól i pieprz i chwilę gotujemy. Na koniec wyłączamy i zaprawiamy śmietaną. 

Podajemy z osobno ugotowanymi i utłuczonymi ziemniakami wymieszanymi z resztą 

zeszklonej cebulki. 

Można nieco obniżyć koszty barszczu podsmażając pieczarki razem z cebulą - wtedy 

wystarczy niewiele suszonych grzybów, które jak wiemy tanie nie są. Jednak nawet mała ich 

ilość zapewni pyszny smak i aromat. 

 

 

 

 

 



3. Łazanki z kapustą i pieczarkami 

Można je przyrządzić w wersji mięsnej i bezmięsnej. 

Składniki: 

 250 g kiszonej kapusty (musi być porządnie kwaśna) 

 250 g pieczarek 

 cebula 

 makaron łazanki 

 sól, pieprz, oliwa 

Ugotuj kapustę, odsącz. Pieczarki i cebulę posiekaj, podsmaż na oliwie. Dorzuć na patelnię 

kapustę i chwilę smaż. 

W międzyczasie ugotuj makaron - nie zapomnij dodać oliwy do wody, wtedy makaron nie 

sklei się. Ugotowany i odsączony makaron wrzuć na patelnię do kapusty z pieczarkami, 

wymieszaj i smaż przez chwilę. Dopraw do smaku. 

W wersji mięsnej, cebulę można podsmażyć z wędzonką lub kiełbasą, dalej wszystko tak 

samo.  

4. Pieczony karp w miodowym sosie 

 1 wypartoszony karp,  

 łyżka miodu, cytryna,  

 2 łyżki masła,  

 1,5 szklanki białego wytrawnego wina,  

 orzechy włoskie,  

 sól, biały pieprz, mielony estragon 

Karpia płuczemy, suszymy i całego nacieramy solą. Ze sparzonej cytryny zetrzeć skórkę (do 

wykorzystania później), wycisnąć sok i skropić nim rybę. Całość wstawić do lodówki na pół 

godziny. Po tym czasie wyjąć rybę z lodówki, pokroić w dzwonki i ułożyć w żaroodpornym 

naczyniu. 

W garnku powoli roztopić miód do lekkiego zbrązowienia, dodać startą skórkę z cytryny, 

masło, sproszkowany estragon i sól. Dolać wino i zagotować. Karpia posypać obwicie 

orzechami włoskimi, oprószyć pieprzem, podlać gotowym sosem i wstawić do piekarnika 

nagrzanego do 180 st. na ok 30 min. 

5. Sałatka z dyni 

1 kg dyni pokrojonej w drobną kostkę ugotować w zakwaszonej osolonej wodzie na 

półmiękko. 

Do wystudzonej dyni dodać 3 kolorowe, pokrojone w kostkę papryki, posiekaną natkę 

pietruszki i szczypiorek.   

Wymieszać. Doprawić do smaku solą, cukrem i  pieprzem. Dodać majonez. 

SMACZNEGO 


