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55

kosztowanie ulubionych potraw, dziele-
nie się z miłym towarzystwem owocami 
twórczej pracy w kuchni. Jakość przeży-
wania specjalnych okazji zależy też od 
jakości spożywanych specjałów.

Stąd pomysł na tę książkę. Siostra 
Anastazja, doceniana przez już miliono-
we rzesze czytelników, ma w swoim do-
robku potrawy na specjalne okazje. A to 
oznacza, że dzieli się z nami przepisami 
na obiady, czyli przystawki, zupy, kremy, 
dania główne, dodatki i sałatki nie tyl-
ko wykwintne, ale i podkreślające radość 
ze spotkania z przyjaciółmi. Jak to już 
wielokrotnie udowodniła, przepisy przez 
nią przygotowane rzeczywiście wychodzą 
wspaniale i prawie każdy może się nimi 
posłużyć.

Życzymy Drogim Czytelnikom rado-
ści ze świętowania specjalnych okazji, 
a także by każdy posiłek przygotowany 
wg przepisów Siostry Anastazji stawał się 
zachętą do smakowania życia, we wszyst-
kich jego wymiarach.

o. Jacek Siepsiak SJ

Coraz częściej budzi się we mnie pra-
gnienie zatrzymania się, podarowania so-
bie i innym czasu na smakowanie posił-
ku, delektowanie się nim, ucieszenie za-
pachem, odkrywanie nowych lub odnaj-
dywanie znanych, przywołujących wspo-
mnienia smaków. Najczęściej jednak za-
biegana codzienność sprowadza posiłek 
do czynności rutynowej.

Rzadko bywamy naprawdę głodni. 
Święta nie kojarzą się już nam z cza-
sem, kiedy można się w końcu najeść. 
Większość z nas stać na to, by nie cze-
kać miesiącami na specjały dostępne tyl-
ko przy specjalnych okazjach. A jedno-
cześnie  jakże często brakuje nam czasu 
na porządne świętowanie. A jak już pa-
damy ze zmęczenia, to nie mamy energii 
i ochoty na to, by to świętowanie urzą-
dzić jak należy.

Ucztowanie, właściwie we wszystkich 
kulturach, jest nieodłącznym elementem 
różnych uroczystości. Smakowanie czasu 
wolnego to nie tylko podziwianie przyro-
dy, nie tylko gry i zabawy towarzyskie, 
spacery, sport, książka, film i muzyka, 
ale również specjalne smaki kulinarne, 
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1.  Przystawki należy podawać przed daniem 
głównym. Mogą być przygotowane na zim-
no lub gorąco. 

2.  Przy sporządzaniu zup warto pamiętać:

 l warzywa przeznaczone do gotowania na-
leży zalewać wrzącą, osoloną wodą w ta-
kiej ilości, aby były zakryte i gotować pod 
przykryciem,

 l warzywa zielone oraz zawierające gorzkie, 
piekące składniki, jak kapusta czy kalafior, 
po zagotowaniu – odkryć i dalej gotować 
bez przykrycia,

 l  warzyw obranych i rozdrobnionych nie na-
leży moczyć w wodzie,

 l  podczas gotowania zup, należy pamię-
tać o uzupełnieniu wodą wyparowanego 
wywaru,

 l  podprawianie zupy polega na jej zagęszcze-
niu mąką wymieszaną z zimnym wywarem, 
mlekiem lub śmietaną. Dobrze roztrzepaną 
zawiesinę wlewa się do wrzącej zupy i przez 
chwilę zagotowuje.  Do zagęszczenia zup 
można stosować – zamiast mąki pszennej 
– mąkę kukurydzianą. 

3.  Omlety smaży się, z obu stron, na wolnym 
ogniu – nie mieszając – na złoty kolor. 
Wierzch omletu powinien być lekko ścięty. 

4.  Jaja – użyte do niektórych potraw – powin-
ny mieć nieuszkodzo ne skorupki. Przed 
użyciem należy je dokładnie umyć, a na-
wet sparzyć. 

5.  Do przygotowania potraw mięsnych, jak 
również ryb, należy zawsze wybierać ka-
wałki świeże, jędrne i odpowiedniej barwie.  

 ROZPOZNANIE MIĘSA: 

Mięso wołowe: mięso z młodych sztuk ma bar-
wę czerwoną, tkanka jest soczysta, tłuszcz, 
który przerasta część tuszy, odzna cza się 
barwą kremoworóżową. Mięso ze starych 
sztuk ma kolor ciemnoczerwony, tłuszcz 
żółtawy, przerośnięty błonami. 

Cielęcina ma kolor bladoróżowy, na jej po-
wierzchni nie ma tłuszczu, natomiast 
tłuszcz wewnętrzny ma również odcień 
bladoróżowy. 

Mięso wieprzowe: mięso z młodych sztuk 
ma kolor jasnoróżowy, ze starych jest 
ciem noróżowe. 
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Mięso drobiu: z ptaków młodych jest smacz ne 
i delikatne. Drób stary ma odstającą, zrogo-
waciałą łuskę na nogach, chropowatą skórę, 
a zakończenie mostka twarde. 

Ryba: świeża odznacza się swoistą wonią i przy-
legającą do skóry łuską; skrzela są jasno-
czerwone, a mięso jest barwy blado różowej. 

6.  W niektórych przepisach celowo nie po-
dano rodzaju tłuszczu – jego wybór zależy 
od możliwości i własnych upodobań sma-
kowych. Jednak wiele przepisów zaleca 
użycie masła kla rowanego, które nie przy-
pala się nawet w bardzo wysokiej tempe-
raturze, nadaje się do zup, smażenia wa-
rzyw, ryb, deli katnych mięs, naleśników czy 
placków. Również nadaje się do wypieków 
ciast z dodatkiem masła. Potrawy z uży-
ciem masła klarowanego uzyskują wyjątko-
wy smak i aromat. Poza tym masło klarowa-
ne jest bardzo zdrowe i odżywcze. Poniżej 
zamieszczono domo wy sposób uzyskania 
masła klarowanego. Najlepiej przygotować 
jego większą ilość, ponieważ przechowywa-
ne w lodówce – nawet przez kilkanaście ty-
godni – nie psuje się i nie jełczeje. 

W książce oznaczono przepisy według stopnia trudności:

	 a		bardzo łatwe

	 a a		łatwe

	 a a a	 trudniejsze

 MASŁO KLAROWANE 

Kilka kostek masła (najlepiej świeżego, o jak naj-
mniejszej zawartości oleju roślinnego) włożyć do 
dużego garnka i wolno podgrzewać. Gdy całko-
wicie się rozpuści – zmniejszyć temperaturę. Na 
jego powierzchni utworzy się piana (zawiesina 
z białka), którą należy pracowicie i dokładnie 
zbierać łyżką cedzakową dotąd, dopóki nie uzy-
skamy prawie czystego płynu o żółtym zabarwie-
niu. Następnie należy odstawić płynne masło do 
czasu, aż pozostałe „zanieczyszczenia” opadną 
na dno. Wtedy ostrożnie zlać płyn do szerokie-
go naczynia (najlepiej miski) uważa jąc, by nie 
przelać części zanieczyszczonej. Tak otrzyma-
ne czyste masło schłodzić w lodówce. Podzielić 
nożem na porcje i  korzystać w miarę potrzeby.  

7.  Ze względu na różne rodzaje piekarników, 
w przepisach podana jest przybliżona tem-
peratura pieczenia jak i czas pieczenia danej 
potrawy.

8.  Wszystkie przepisy opracowane zostały na 
5-6 osób.
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PASZTET Z GRZYBAMI a a a

Wykonanie:
Jarzyny z zielem angielskim i listkami lauro-
wymi zagotować. Do wrzątku dodać mięso  
i podgardle. Posolić i gotować. Grzyby namo-
czyć (najlepiej przez noc) i ugotować. Wą-
trobę pokroić, dodać pokrojone cebule i ra-
zem podsmażyć.  Ugotowane mięso zemleć  
w maszynce wraz z grzybkami, wątrobą 
i jarzynami. Czynność powtórzyć dwu-
krotnie. Dodać żółtka, gałkę muszkatoło-
wą, sól i pieprz do smaku. Dobrze wymie-
szać. Jeżeli pasztet jest za suchy, można 
dodać trochę wywaru. Z białek ubić pianę 
i dodać do pasztetu. Dobrze wymieszać 
i przełożyć do formy (blaszanej lub alu-
miniowej) wysmarowanej tłuszczem i ob-
sypanej tartą bułką. Piec w piekarniku 
w temp. 160-180 st. C przez ok. 1 godz.

Składniki:
3 kg mięsa (wołowe, wieprzowe, drobiowe)
1/2 kg podgardla wieprzowego
1/2 kg wątroby wieprzowej
2-3 cebule
8 jaj
5 dag suszonych grzybów
2 marchewki
2 pietruszki
1 średni seler
1 łyżeczka zmielonej gałki muszkatołowej
2-3 ziarna ziela angielskiego
1-2 listki laurowe 
tłuszcz
bułka tarta
sól 
pieprz
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ZUPA KREM DYNIOWY Z CZOSNKIEM a a

Składniki:
2 kg obranej dyni
2 marchewki
2 l bulionu (ok.)
3-4 ząbki czosnku
10 dag serka topionego
1 szklanka śmietany 30% (ok.)
3 łyżki oleju
sól
pieprz 

Wykonanie:
Dynię i marchewki pokroić w kostkę 
i osobno obsmażyć na oleju. Przełożyć 
do naczynia, zalać bulionem i gotować do 
miękkości. Lekko przestudzić, dodać serek 
topiony i całość zmiksować. Doprawić do 
smaku. Do gorącego kremu dodać przeci-
śnięty przez praskę czosnek oraz śmieta-
nę. Wymieszać.

Krem z dyni podawać z groszkiem pty-
siowym jako samodzielne danie. Można 
też zupę posypać uprażonymi na patelni 
pestkami dyni.
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PIEROGI SMAŻONE Z ZIEMNIAKÓW a a a

FarSZ 
Składniki:

1/2 kg ugotowanej kapusty kiszonej
15 dag białego sera
1 cebula
2-3 łyżki tłuszczu
sól
pieprz 

Wykonanie:
Cebulę pokrojoną w drobną kostkę ze-
szklić na tłuszczu. Z ugotowanej kapusty 
odcisnąć nadmiar wody i dodać zeszkloną 
cebulę oraz pokruszony ser. Wymieszać 
i doprawić do smaku. Farszem nadziewać 
pierogi.

Pierogi smażone można podawać na gorą-
co jako samodzielne danie obiadowe lub 
na zimno – jako przekąskę.

CiaSto ZieMniaCZane

Składniki:
1/2 kg ugotowanych i zmielonych 

ziemniaków
1 jajo
1 łyżka oliwy
20 dag mąki ziemniaczanej (ok.)
olej do smażenia 

Wykonanie:
Do zmielonych ziemniaków dodać jajo, 
oliwę i mąkę ziemniaczaną. Szybko wy-
robić ciasto na gładką masę. Podsypując 
mąką, niewielkimi porcjami rozwałkować 
ciasto i wykrawać krążki. Na środek każ-
dego nałożyć nadzienie, złożyć na pół i do-
brze skleić brzegi. Gotowe pierogi smażyć 
w głębokim i dobrze rozgrzanym tłuszczu 
na złoty kolor.
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CZEKOLADOWE NALEŚNIKI Z SEREM I OWOCAMIa a

CiaSto naleśnikowe

Składniki:
2 jaja
2 szklanki mleka
3/4 szklanki gazowanej wody
1/2 łyżeczki soli
2 szklanki mąki pszennej
1 łyżka naturalnego kakao

Wykonanie:
Wymieszać wszystkie składniki trzepacz-
ką i ubijać do uzyskania jednolitej masy. 
Gdy ciasto będzie za gęste, dodać trochę 
mleka. Gotowe ciasto naleśnikowe pozo-
stawić na około 30 min.
Na rozgrzaną i posmarowaną olejem patel-
nię wylewać porcję ciasta i smażyć z obu 
stron. 

nadZienie Serowe

Składniki:
30 dag sera białego
1 łyżka cukru pudru
1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
2 łyżki oleju

Wykonanie:
Ser rozdrobnić widelcem, wymieszać z cu-
krem pudrem i ekstraktem waniliowym.

Dodatki:
bita śmietana
2 szklanki pokrojonych owoców

Usmażone naleśniki posmarować serem 
i złożyć w trójkąt. Podawać z bitą śmieta-
ną i kawałkami owoców.
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ROLADA Z INDYKA I a a a

Wykonanie:
Morele namoczyć w winie (2 godz.). Mięso 
natrzeć solą i pieprzem. Rozbić, rozłożyć 
i wyrównać. Połowę masła roztopić. Mięso 
posmarować masłem, położyć musztardę, 
rozdrobiony tymianek, odsączone morele. 
Zwinąć roladę, obwiązać sznurkiem, ob-
lać pozostałym masłem i winem, zawinąć 
w folię i upiec.

Składniki:
1 kg piersi z indyka
20 dag suszonych moreli
150 ml czerwonego wina
10 dag masła 
2 gałązki tymianku
2-3 łyżki musztardy 
sól 
pieprz
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