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KUCHNIA. Smaki lata

Tanio, zdrowo, kolorowo 
Latem tanieją warzywa i owo-

ce. Do tego są smaczniejsze, 

bardziej soczyste i pachnące. 

Korzystajmy z ich smaku i aro-

matu.

 Letnia ogórkowa 
Składniki: 1½ l wody, świeży ogó-
rek, serek topiony, 2 łyżki jogurtu 
naturalnego 2%, koperek przy-
prawa jarzynka i  ostra papryka 
w proszku
Ogórek obrać i  zetrzeć na  tar-
ce o  grubych oczkach. Włożyć 
do garnka z wodą, przyprawić i za-
gotować. Następnie wrzucić serek 
rozpuścić i  dodać jogurt. Całość 
wymieszać. Ugotowaną zupę ostu-
dzić, starannie zmiksować. Na koń-
cu dodać paprykę. Przed podaniem 
podgrzać i posypać koperkiem.

 Zupa krem z papryki 
Składniki: 2 duże czerwone pa-
pryki, ½ czerwonej cebuli, duży 
ziemniak, 3 szklanki wywaru wa-
rzywnego, chili, pieprz, sól, łyżka 
masła klarowanego, 2 łyżki oleju 
do dekoracji: grzanki z  bułki po-
smarowanej masłem czosnkowym, 
śmietana 12%, pestki dyni
Paprykę umyć, posmarować olejem 
i upiec w piekarniku w temperatu-
rze 170-180 °C do chwili aż skórka 
zacznie ciemnieć. Następnie włożyć 
je do foliowego woreczka, szczelnie 
zamknąć. Po upływie 5 minut mo-
żemy bez problemu obrać paprykę 
ze skóry. Obraną paprykę oczy-
ścić z  gniazd nasiennych i  pokroić 
w  kostkę. Cebulę obrać i  również 
pokroić w  kostkę. Smażyć razem 
na rozgrzanym klarowanym maśle.
Ziemniaka obrać, pokroić w  kost-
kę, dodać do  wywaru, zagotować, 
po czym dodać przesmażoną papry-
kę z cebulą i gotować do miękkości.
Dokładnie zmiksować wszystkie 
składniki. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem i  chili. Zupę wlać na  ta-
lerze lub do  ciemnych miseczek. 
Udekorować piorunami ze śmieta-
ny (szprycą do  dekorowania ciast 

malujemy linie z  gęstej śmietany, 
które łamiemy wykałaczką), grzan-
kami i pestkami dyni przesmażony-
mi na rozgrzanej patelni.

 Gazpacho
Składniki: zielona papryka, 8 po-
midorów bez skóry, duży obrany 
ogórek, cebula, 15 dag bułki pa-
ryskiej bez skórki, 3 łyżki stoło-
we czerwonego octu winnego, ok.  
1 litra wody, szczypta soli i świeżo 
zmielonego pieprzu, 2 zmiażdżo-
ne ząbki czosnku, 3 łyżki stołowe 
oliwy z  oliwek, 2 łyżki przecieru 
pomidorowego
Przygotowane warzywa posiekać, 
zmieszać razem w  głębokiej misce 
i  dodać grzanki z  bułki paryskiej. 
Dobrze wymieszać. Do  miksera 
wlać wodę, ocet, przecier pomi-
dorowy, czosnek, przyprawić solą 
i  pieprzem i  miksować ok. minutę 
dopóki zupa nie będzie gładka.
Przelać do  naczynia, stopniowo 
dolewać oliwę, ubijając trzepaczką. 
Schłodzoną zupę wymieszać z wa-
rzywami i połączyć z grzankami.

 Kolorowy omlet
Składniki: 4 jajka, 10 dag maka-
ronu spaghetti, połowa małej cu-
kinii, po  pół czerwonej, zielonej 
i żółtej papryki, połowa czerwonej 
cebuli, garść świeżego szpinaku, 
sól, pieprz
Makaron ugotować al dente w oso-
lonej wodzie. Na patelni z rozgrza-
ną oliwą udusić pokrojone warzywa 
i odłożyć na talerz. Na resztę tłusz-
czu włożyć ugotowany makaron 
i zalać połową roztrzepanych jajek. 
Na  omlecie rozrzucić warzywa, 
zalać resztą jajek. Smażyć na  wol-
nym ogniu ok. 5 minut. Patelnię 
umieścić w  rozgrzanym piekar-
niku, z  opcją grillowania od góry 
na 3 min. Omlet podawać gorący. 

 Pieczone warzywa
Składniki: czerwona i biała cebu-
la pokrojona w  plastry, 4 grubo 

pokrojone cukinie, 25 dag minia-
turowej kukurydzy, pocięty na ka-
wałki bakłażan, po  jednej czer-
wonej i żółtej pokrojonej w grubą 
kostkę papryce, 2 ząbki czosnku 
pokrojone w  cienkie plasterki,  
4 łyżki oliwy z oliwek, sól i świeżo 
zmielony pieprz, 2 łyżki stołowe 
posiekanych świeżych ziół
Włożyć warzywa z  czosnkiem 
na  patelnię i  wymieszać. Dodać 
oliwę, doprawić i  wymieszać, aby 
warzywa były lekko przykryte oli-
wą. Piec w piekarniku rozgrzanym 
do 220 0C przez 20 do 30 minut, 
aż warzywa będą miękkie i przyru-
mienione na krawędziach. W trak-
cie pieczenia zamieszać. Posypać 
ziołami. Podawać na  gorąco lub 
zimno.

 Cukinia faszerowana 
warzywami

Składniki: 2 cukinie, pół papry-
ki czerwonej, 3 duże pieczarki, 
cebula czerwona, suszone po-
midory (1/3 słoiczka), czosnek 
marynowany (1/3 słoiczka), ok.  
3 łyżki bułki tartej, sery ‒ odro-
bina mozarelli i  startego żółtego 
sera, przyprawy ‒ sól, pieprz, ba-
zylia, oregano, ostra papryka
Cukinię umyć, przekroić na  pół, 
wydrążyć środek, posolić łódeczki 
od środka i na chwilę zostawić.
Podsmażyć kolejno pieczarki z  ce-
bulą ‒ doprawić solą i  pieprzem, 
czerwoną paprykę z  resztkami cu-
kinii ze środka, posiekany drobno 
marynowany czosnek i  suszone 
pomidory. Połączyć farsz w  całość 
i doprawić według uznania (bazylia, 
oregano, papryka w proszku).  Do 
farszu dodać odrobinę bułki tartej 
i  wypełnić nim cukinię farszem. 
Wierzch posypać startym żółtym 
serem i  ziołami. Zapiec w  tempe-
raturze 180 0C ok. 15-20 minut, 
aby cukinia zmiękła, a  ser się nie 
przypalił. Cukinia idealnie kompo-
nuje się z sosem czosnkowym z do-
datkiem curry (wymieszać jogurt 
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grecki z odrobiną majonezu, dodać 
ząbek czosnku i przyprawę curry). 

 Warzywa z patelni 
z indykiem i świderkami

Składniki: opakowanie mrożo-
nych warzyw na  patelnię, duża 
pierś z  indyka, ok. 70 g ugotowa-
nego makaronu świderki, przypra-
wa kebab, sól, pieprz
Pierś indyka pokroić w  kostkę 
wrzucić na patelnię, posypać ob&cie 
przyprawą kebab, solą i  pieprzem 
i usmażyć. Warzywa włożyć na pa-
telnię do indyka, smażyć aż zmięk-
ną, co chwilę mieszając, dodać ma-
karon i wymieszać.

 Wstążki w sosie 
z niebieskiego sera

Składniki: 45 dag makaronu wstąż-
ki, 3 dag masła, ząbek czosnku,  
4 drobno posiekane szalotki lub 
czerwona cebula albo pęczek dym-
ki, 3 dag, 450 ml mleka, 35 dag ugo-
towanego, odcedzonego szpinaku, 
10 dag pokruszonego sera np. rok-
pol lub serek topiony, sól i  świeżo 
zmielony pieprz do smaku. 
Makaron ugotować w dużym garn-
ku w  lekko osolonej wodzie – od-
cedzić. Przygotować sos szpinako-
wo-serowy. W rondlu stopić masło 
dodać posiekany czosnek i  cebulę. 
Mieszając, smażyć chwilę na  wol-
nym ogniu. Dosypać mąkę i po prze-
smażeniu stopniowo dolewać mle-
ka. Podgrzewać, cały czas mieszając, 
aż sos zacznie bulgotać i zgęstnieje. 
Ugotowany szpinak odcisnąć łyżką, 

aby usunąć nadmiar wody. Posiekać. 
Do sosu dołożyć szpinak, ser i przy-
prawy. Ponownie podgrzać na wol-
nym ogniu, nie przestając mieszać, 
aż ser się rozpuści, a  sos zacznie 
wrzeć. Makaron polać sosem i po-
sypać zieloną pietruszką. Podawać 
z zieloną, mieszaną sałatą.

 Tzatziki
Składniki: 400 ml jogurtu typu 
greckiego, 2 świeże ogórki, 3 ząb-
ki czosnku, sok z  cytryny, 2 łyżki 
oliwy, sól
Ogórki obrać ze skóry, utrzeć 
na  drobnej tarce, wycisnąć wodę, 
posolić. Wymieszać z  oliwą. Czo-
snek posiekać i dodać wraz z jogur-
tem i sokiem z cytryny do ogórków. 
Dokładnie wszystko wymieszać. 
Przed podaniem można posypać 
papryką i przybrać oliwkami. Poda-
wać schłodzone.

 Sałatka z bakłażanów
Składniki: 1 kg bakłażanów, duża 
cytryna, 250 ml oliwy, mała cebula, 
pęczek siekanej zielonej pietrusz-
ki, sól, pieprz
Bakłażany ponakłuwać widelcem 
i ułożyć w żaroodpornym naczyniu. 
Wstawić je do  średnio nagrzanego 
piekarnika i zapiekać przez 1,5 go-
dziny. Wyjąć z piekarnika, obrać ze 
skóry, ostudzić i posiekać. Przełożyć 
do  dużego naczynia, dodać posie-
kaną cebulę, sól, pieprz i  zieloną 
pietruszkę. Dolewać małymi por-
cjami oliwę i sok z cytryny. Wymie-

szać na gładką masę. Sałatkę podać 
schłodzoną, przybraną oliwkami, 
zieloną pietruszką, pomidorami lub 
pastą pomidorową.

 Wegetariańskie burgery
Składniki: 1½ 3liżanki ugotowa-
nej ciecierzycy, duża marchewka, 
¼ 3liżanki ziaren słonecznika,  
¼ 3liżanki płatków owsianych,  
½ 3liżanki natki pietruszki,  
2-3 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy 
z oliwek, sól i pieprz do smaku
Płatki owsiane oraz ziarna słonecz-
nika zmiksować w  blenderze. Do-
rzucić pokrojoną marchewkę oraz 
pozostałe składniki. Z  powstałej 
masy formować kotleciki (lub więk-
sze burgery do kanapek) i smażyć aż 
lekko zbrązowieją. Kotlety są dosko-
nałe z pieczywem, dlatego mogą być 
alternatywą dla past do kanapek. 

 Ziemniaki z czosnkiem i chili
Składniki: 4 obrane i umyte ziem-
niaki, 3 łyżki stołowe oleju, ½ ły-
żeczki ziaren gorczycy, ½ łyżeczki 
ziaren kminku, 4 zmiażdżone ząb-
ki czosnku, ½ łyżeczki sproszko-
wanego chili, ½ łyżeczki mielonej 
kurkumy, łyżeczka soli
Ziemniaki pociąć na  krótkie frytki. 
Na dużej te1onowej patelni rozgrzać 
olej. Dodać ziarna gorczycy i kminku. 
Kiedy ziarna zaczną strzelać, doło-
żyć czosnek i  przyrumienić. Zdjąć 
patelnię z  ognia i  dodać proszek 
chili i  kurkumę. Dołożyć ziemniaki, 

Karczochy w sosie czosnkowym
Składniki: 4 główki karczochów, plasterek cy-
tryny, listek laurowy, szczypta soli. sos: 2 żółtka,  
2 zmiażdżone ząbki czosnku, sól, pieprz, 280 ml oli-
wy z oliwek, sok z cytryny do smaku
Przygotowując karczochy, należy ułamać łodygi i wy-
kręcić, aby usunąć wszystkie twarde włókna. Przyciąć 
podstawę, żeby karczoch stał prosto. Przyciąć końce 
wszystkich liści i dobrze umyć. 
W dużym garnku zagotować wodę z plasterkiem cytry-
ny i  listkiem laurowym. Dodać szczyptę soli i wrzucić 
karczochy. Gotować na średnim ogniu przez 35 minut. 
W czasie gotowania przygotować sos. Roztrzepać żółt-
ka i  czosnek ze szczyptą soli i  pieprzu. Dodawać oliwę 
(po kilka kropel). Kiedy sos zgęstnieje, dolać sok z cytryny 
i doprawić do smaku. Ugotowane karczochy wyjąć z wody 
i odsączyć. Ostudzić i polać sosem czosnkowym.
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wymieszać z  przyprawami i  smażyć 
na  wolnym ogniu do  czasu aż będą 
miękkie i  przyrumienione. Zamiast 
ziemniaków można smażyć kala'or 
pocięty na małe różyczki.

 Suszone pomidory
Składniki: 1 kg pomidorów (lima), 
4 łyżki suszonego oregano, 3 łyżki 
suszonej bazylii, sól, pieprz, 2 łyż-
ki ciemnego cukru lub fruktozy,  
3 łyżki oliwy z  oliwek z  drugiego 
tłoczenia oraz przyprawy ‒ tymia-
nek, suszony czosnek, suszona pa-
pryczka chili, itp., oliwa do zalania 
pomidorów
Pomidory dokładnie umyć, wszyst-
kie przekroić na  pół. Łyżeczką 
wyjąć gniazda nasienne. Układać 
na  dużej tacy do  pieczenia, jeden 
obok drugiego, przeciętą stroną 
do  góry. Skropić delikatnie oliwą, 
posypać solą, pieprzem, cukrem, 
oregano i bazylią. Wstawić do pie-
karnika nagrzanego do  80-100 °C 
i suszyć przez około 6 do 8 godzin 
lub z termoobiegiem na 50 °C i su-
szyć ok. 16 godzin z kilkugodzinny-
mi przerwami np. w nocy. Co jakiś 
czas sprawdzić stopień wysuszenia. 
Pomidory powinny zmniejszyć 
znacznie swoją grubość, ale pozo-
stać elastyczne, nie mogą wyschnąć 
na  wiór. Słoik umyć i  wyparzyć 
gorącą wodą. Do  słoików włożyć 

po kawałku chili, plasterki czosnku, 
następnie ususzone, jeszcze ciepłe 
pomidory. Pomiędzy kawałki pomi-
dorów wkładać listki ziół. Pomidory 
nie powinny być zbyt ciasno ułożo-
ne. Zalać gorącym (ale nie wrzą-
cym) olejem, mocno potrząsać sło-
ikiem i stukać ostrożnie o blat stołu, 
by olej dostał się we wszystkie miej-
sca pomiędzy pomidorami. Zakrę-
cić, postawić do góry dnem. Można 
je przechowywać co najmniej kilka 
miesięcy w lodówce lub piwnicy. 

 Ciasto jabłkowo- 
-marcepanowe

Składniki ciasta ucieranego:  
30 dag masła, 35 dag mąki pszen-
nej, 20 dag cukru, 2 łyżeczki cukru 
waniliowego, 30 dag masy mar-
cepanowej, 6 jajek, 7,5 dag mąki 
ziemniaczanej, 3 łyżeczki proszku 
do pieczenia, szczypta soli
Kruszonka: 10 dag gorzkiej czeko-
lady, 20 dag masła, 22,5 dag mąki 
pszennej, 2 łyżeczki kakao, 15 dag 
cukru, 2 łyżeczki cukru wanilio-
wego, szczypta soli, 10 dag płat-
ków owsianych
Dodatkowo:1,5- 2 kg jabłek (w za-
leżności od wielkości blachy), sok 
z cytryny
Przygotować kruszonkę. Czekoladę 
połamać na kawałki i razem z ma-
słem roztopić w  kąpieli wodnej. 

Mąkę wymieszać z  kakao, cukrem, 
cukrem waniliowym, szczyptą soli 
i  płatkami owsianymi. Dodać cie-
płą, roztopioną czekoladę z masłem 
i  całość zagnieść na  kruszonkę.  
Odstawić na bok.
Jabłka umyć, obrać, przekroić na pół 
i wyciąć gniazda nasienne. Połówki 
jabłek naciąć w paseczki lub pociąć 
na  plasterki. Jabłka polać sokiem 
z cytryny.
Marcepan zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Masło, cukier, dwie łyżecz-
ki cukru waniliowego, szczyptę soli 
i  starty marcepan utrzeć mikserem 
na najwyższych obrotach, na kremo-
wą masę. Dalej miksując, dodawać 
po  jednym jajku. Osobno wymie-
szać oba rodzaje mąki z  proszkiem 
do  pieczenia. Zmniejszyć obroty 
miksera i  dodać stopniowo mąki 
z proszkiem, mieszając tylko do po-
łączenia składników. Ciasto wyłożyć 
na  największą blachę z  piekarnika, 
wysmarowaną masłem i  posypaną 
mąką. (Blacha powinna mieć wymiar 
co najmniej 42 x 30 cm lub więcej). 
Na cieście rozłożyć połówki jabłek, 
układając wypukłą stroną do  góry. 
Całość posypać gęsto kruszon-
ką. Piec w  nagrzanym piekarniku  
ok. 40 minut w temperaturze 175 °C 
(termoobieg 150 °C).
Ewa Wróbel  

DODR we Wrocławiu

SYLWETKI DOLNOŚLĄSKICH LIDERÓW. Wanda Abram

Ławszowskie frykasy i wioska tematyczna

Przewodnicząca Rady Gminy 
Osiecznca, prezes OSP w Ław-
szowej, prezes Stowarzyszenia 
Leśna Ławszowa, autorka książek 
„Ławszowa nad Kwisą”, „Tożsa-
mość leśnej wsi nad Kwisą”  
oraz „Ławszowskie frykasy  
i przysmaki”.

W 2008 roku pani Wanda zrealizo-
wała wraz z OSP projekt Interne-
towe Centrum edukacyjno-oświa-
towe na  wsi. Cztery lata później  
wieś Ławszowa zdobyła wyróżnie-
nie w konkursie Piękna Wieś Dol-
nośląska. W  ramach Odnowy Wsi 
wykonano dwa witacze, tablice in-
formacyjne oraz przeprowadzono 

konkurs kulinarny Smaki Lasu, ba-
zujący na okolicznych produktach. 
W 2013 roku, wspólnie z Ochotni-
czą Strażą Pożarną Wanda Abram 
utworzyła Stowarzyszenie „Leśna 
Ławszowa”. Za  własne pieniądze 
wybudowała na swojej działce Ga-
lerię Leśne Licho, będącą m.in. 
siedzibą Stowarzyszenia. Stowa-
rzyszenie przeprowadziło warsztaty 
budowania partnerstwa, specjali-
styczne i budowania oferty. 
Wynikiem tych działań było po-
wstanie wioski tematycznej. W re-
alizację zadania zaangażowano 
mieszkańców, dzieci szkolne, oko-
liczne koła łowieckie i  nadleśnic-
twa. 

W 2014 pani Wanda napisała 
wniosek o  do'nansowanie zadania 
Leśna Ławszowa ‒ Aktywna Ław-
szowa w  ramach którego powsta-
ły tereny rekreacyjne z  miejscem 
na ognisko, ławostołem i huśtawką 
ogrodową. Dzięki jej energii i  za-
angażowaniu udało się uratować 
zabytkową wieżę kościelną. Wanda 
Abram przez cztery kadencje była 
radną miejscowości Ławszowa.
Ewa Wróbel DODR we Wrocławiu


