
DIETA

W bieżącym wydaniu czasopisma chcemy przedstawić naszym czytelnikom przepisy na pyszne dania, w których królują 
sezonowe jesienne produkty, takie jak: gruszki, śliwki, orzechy, grzyby oraz dynia. Tym razem wyjątkowo nie liczymy kalorii 
i zachęcamy do rozsmakowania się w darach jesieni. Prezentujemy przepis na rozgrzewającą zupę dyniową, aromatyczne 

polędwiczki w sosie winno-śliwkowym oraz kilka słodkich propozycji na długie jesienne wieczory, nie zapominając 
o osobach zmagających się z nietolerancją glutenu. Smacznego!

JESIEŃ NA TALERZU

Zupa dyniowa z batatem i gruszką

Nagrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni. Na papierze do pieczenia układamy obraną i pokrojoną w kostkę dynię oraz bataty. 
Wstawiamy do rozgrzanego piekarnika i pieczemy przez 15 minut. W szerokim garnku roztapiamy 2 łyżeczki masła i dodajemy pokrojo-
ną w kosteczkę cebulę, czosnek, papryczkę chili oraz imbir. Podsmażamy przez około 2 minuty do uzyskania złotego koloru, co jakiś czas 
mieszając. Do garnka dodajemy dynię oraz bataty a następnie obrane i pokrojone w kostkę gruszki. Dodajemy przygotowany wcześniej 
bulion warzywny. Doprawiamy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Całość gotujemy na małym ogniu przez 15 minut. Do warzyw do-
dajemy 2 łyżki serka mascarpone oraz 200 ml śmietanki 30%. Zdejmujemy zupę z ognia i całość miksujemy blenderem do uzyskania 
kremowej i jednolitej konsystencji. Ponownie podgrzewamy zupę mieszając i nie doprowadzając do zagotowania. Na suchą patelnię 
wsypujemy garść migdałów w płatkach oraz delikatnie rozdrobnionych orzechów włoskich. Prażymy do uzyskania złotego koloru. Zupę 
podajemy udekorowaną mieszanką migdałów i orzechów oraz listkiem świeżej bazylii. Całość posypujemy ostrą papryką. 

mAGDAlENA DzIWAK
pracownik apteki niezapominajka

SKŁADNIKI :

• 450 g dyni
• 500 g batatów
• 3 gruszki
• imbir
• 1 papryczka chilli
• 1 średnia cebula 
• 2 łyżeczki masła 
• 2 łyżki serka mascarpone
• 350 ml bulionu warzywnego
• 200 ml śmietanki 30%
• sól
• świeżo zmielony pieprz
• 1 łyżka płatków migdałów i orzechów włoskich
• papryka ostra
• listki świeżej bazylii
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Gruszka 
w karmelu 

Orzechy włoskie grubo posiekać. Na patelnię wsypać płatki 
migdałów i orzechy. Prażyć do uzyskania złotego koloru. 

Z gruszki wydrążyć gniazdo nasienne. Do rondelka wlać wodę 
i wsypać cukier. Ułożyć w płynie połówki gruszki i podgrzewać 
na wolnym ogniu. Co jakiś czas obracać gruszkę, aby równo 
zmiękła z każdej strony, ale się nie przypaliła. Gdy gruszka puści 
soki, a syrop nieco zgęstnieje, zestawić z ognia. 

Podawać na gorąco, oprószone prażonymi orzechami i z ulubio-
nymi lodami.

JuSTyNA BOGuSz  
pracownik apteki niezapominajka

SKŁADNIKI: 

• 1 gruszka 
• 1,5 łyżki cukru  
• 1/2 szklanki wody 
• 3 suszone orzechy włoskie 
• 1 łyżka płatków migdałów

REKLAM
A
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Polędwiczki wieprzowe w sosie winno-
śliwkowym z pasztetem gryczanym na 
musie z pietruszki i jabłek
SKŁADNIKI:

• 450 g polędwicy wieprzowej
• sól i świeżo zmielony pieprz 
• łyżka masła, łyżka oleju

SOS ŚLIWKOWY:

• 250 g suszonych śliwek
• 80 g suszonej żurawiny
• 2 łyżeczki miodu lawendowego 
• 200 ml półsłodkiego czerwonego 

wina

MUS PIETRUSZKOWY:

• 3 duże korzenie pietruszki  
(około 0,5 kg)

• 2 jabłka (antonówka)
• 2 łyżeczki masła
• 1 łyżka cukru brązowego 
• 1 łyżka serka mascarpone
• 2 liście laurowe, ziele angielskie
• sól
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PASZTET GRYCZANY:

• 100 g kaszy gryczanej
• 100 g soczewicy czerwonej
• 2 garści suszonych podgrzybków
• 1 duża cebula
• 3 garści orzechów włoskich
• 1 jajko
• 1 łyżka bułki tartej o posypania formy
• sól, świeżo zmielony pieprz, ostra pa-

pryka 
• 1 łyżeczka oleju do posmarowania 

formy

Pietruszkę obieramy i kroimy na kawałki. 
W garnku zagotowujemy wodę. Dodaje-
my przyprawy, liść laurowy, ziele angiel-
skie, sól. Do wody dodajemy pietruszkę 
i gotujemy do miękkości przez 15 minut.
Jabłka obieramy i kroimy na niewielkie 
cząstki. Na patelni roztapiamy 2 łyżeczki 

masła, dodajemy jabłka i ugotowaną pie-
truszkę. Całość posypujemy łyżką cukru 
brązowego. Delikatnie mieszając, prze-
smażamy przez około 10 minut do uzyska-
nia złotego koloru jabłek. 

Zdejmujemy z ognia. Jabłka oraz pietrusz-
kę przekładamy do miski, dodajemy łyżkę 
serka macarpone i całość blendujemy do 
uzyskania gładkiego musu. Przed poda-
niem, podgrzewamy na patelni.

Do garnka wrzucamy śliwki i żurawinę 
dodajemy 100 ml wody, delikatnie do-
prowadzamy do zagotowania, cały czas 
mieszając. 

Dodajemy 2 łyżeczki miodu lawendowe-
go i dolewamy 250 ml czerwonego wina. 
Gotujemy przez około 12 minut nie do-
prowadzając do wrzenia. Odparowujemy 
wino, cały czas mieszając. 

Z sosu wyjmujemy 5 miękkich śliwek do 
dekoracji. 

Zdejmujemy sos z ognia i po delikatnym 
przestudzeniu, miksujemy na gładką kon-
systencję.  Przed podaniem ponownie 
podgrzewamy. 

Przez noc moczymy grzyby w wodzie, 
a następnie gotujemy do miękkości przez 
20 minut.

100 g kaszy gryczanej gotujemy na wol-
nym ogniu przez 10-12 minut. 100g czer-
wonej soczewicy przepłukujemy wodą, 
a następnie gotujemy na wolnym ogniu 
przez 10-15 minut.

Na patelni roztapiamy masło, dodajemy 
pokrojoną w kostkę cebulę i delikatnie 
podsmażamy do uzyskania złotego ko-
loru. Ugotowane grzyby, rozdrabniamy 
w mikserze i dodajemy do zeszklonej ce-
buli. Doprawiamy odrobiną soli. Zostawia-
my na kilka minut do przestygnięcia.

Do garnka dodajemy kaszę, soczewicę, 
grzyby z cebulką oraz  rozdrobnione orze-
chy włoskie (pozostawiając około 1 łyżkę 
do posypania całości).

Do przestudzonej masy dodajemy 1 jajko, 
doprawiamy solą, świeżo zmielonym pie-
przem oraz szczyptą ostrej papryki. Całość 
mieszamy i przekładamy do formy uprzed-
nio posmarowanej oliwą i wysypanej buł-
ka tartą.

Pasztet posypujemy rozdrobnionymi orze-
chami włoskimi i wstawiamy do piekarni-
ka rozgrzanego do temperatury 200 stop-
ni na około 20 minut. Pod koniec pieczenia 
włączamy termoobieg.

Przygotowujemy polędwiczki wieprzowe, 
oczyszczając je z błon. Kroimy na 2 cm 
kawałki, delikatnie rozbijamy dłonią. Roz-
kładamy na desce i z każdej strony opró-
szamy solą i świeżo zmielonym pieprzem.  
Na patelni roztapiamy masło i olej, przekła-
damy mięso i smażymy na średnim ogniu 
około 4-5 minut z każdej strony.

Na talerzu układamy mus z pietruszki, 
obok pasztet gryczany pokrojony w grube 
plastry. Mięso kładziemy na sosie śliwkowo
-winnym i dekorujemy kilkoma śliwkami.   

mAGDAlENA DzIWAK
pracownik apteki niezapominajka
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Bezglutenowe ciasto 
ze śliwkami
Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie żywienia powoduje, że coraz więcej osób zaczyna łączyć swoje dolegliwości z niewłaś-
ciwą dietą. Osoby chorujące na celiakię stały się zaś ważną grupą konsumentów, a na półkach zaroiło się od produktów bezgluteno-
wych. Poniższy przepis kierujemy szczególnie do tych, którzy tego składnika w diecie muszą unikać. 

Mikserem łączymy jajka z cukrem pudrem, 
a następnie dodajemy rozpuszczoną mar-
garynę lub olej. Ciągle miksując wlewamy 
jogurt.

Do powstałej masy dodajemy przesia-
ną mąkę wraz z cukrem waniliowym 
i proszkiem do pieczenia. Miksujemy, aż 
do powstania jednorodnej masy. Ciasto 
przelewamy do przygotowanego naczy-
nia, które wcześniej lekko natłuszczamy 
i obsypujemy bezglutenową bułką tartą. 
Na wierzchu ciasta układamy umyte i po-
krojone na pół śliwki. Pieczemy około 35-
45 minut w temp. 180 °C. Po wystygnięciu 
lekko posypujemy cukrem pudrem. 

Wszystkie użyte do ciasta bezglutenowe 
składniki  można kupić w każdym więk-
szym markecie lub sklepie ze zdrową żyw-
nością. 

AGATA HABROWSKA
pracownik apteki niezapominajka

SKŁADNIKI :

• 20 dag bezglutenowej mąki  
Schär Mix C 

• 10 dag cukru pudru
• łyżeczka bezglutenowego proszku 

do pieczenia 
• łyżeczka bezglutenowego cukru 

waniliowego
• 2 jajka 
• mały kubeczek jogurtu naturalnego 
• 1/4 kostki margaryny lub 6 łyżek ole-

ju słonecznikowego/rzepakowego
• 1/2 kg sezonowych śliwek
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DIETA

Ciasto 
Snickers

 SKŁADNIKI: 

CIASTO:

• 2,5 szklanki mąki
• 3/4 szklanki cukru
• 2 jajka
• 2 łyżki miodu
• 2 łyżki mleka
• 10 dag masła
• 2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej

MASA ORZECHOWA:

• ½ szklanki cukru
• 2 łyżki miodu
• 1 cukier wanilinowy
• ½ kostki masła
• 25 dag grubo siekanych orzechów 

włoskich

KREM BUDYNIOWY:

• ½ l mleka
• ½ szklanki cukru
• 3 łyżki mąki pszennej
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 2/3 kostki masła

Ciasto: Miód i sodę rozpuścić w gorącym 
mleku. Resztę składników wymieszać, do-
dać mleko z miodem i sodą. Zagnieść cia-
sto, podzielić na dwie części, wyłożyć jedną 
częścią średniej wielkości blachę, piec oko-
ło 15 minut w temperaturze 160-170 °C.  
Na drugą część wyłożyć masę orzechową 
i upiec tak samo jak pierwszy placek.

Masa orzechowa: Wszystkie składniki wło-
żyć do garnka, podgrzewać do czasu, aż 
cukier i masło się rozpuszczą i otulą orze-
chy. Jeszcze gorące wyłożyć na ciasto. 
Upiec.

Masa budyniowa: W ½ szklanki mleka 
rozpuścić obie mąki. Resztę mleka, cukier 
i masło zagotować. Wlać mleko z mąkami 
i mieszać do czasu aż powstanie gładka 
masa budyniowa. Przełożyć upieczone 
placki gotową masą.

mARzENA KuBATy
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