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BBoo  żżee  NNaa  rroo  ddzzee  nniiee  jjeesstt  nniiee  rroo  zzeerr  wwaall  nniiee  zzwwiiąą  zzaa  nnee  zz uucczzttoo  wwaa  nniieemm..  
PPrrzzyy  ssttoo  llee  nnaa  kkrryy  ttyymm  oobb  rruu  sseemm,,  ppoodd  kkttóó  rryy  wwkkłłaa  ddaa  mmyy  ssiiaann  kkoo,,  

ssppoo  żżyy  wwaa  mmyy  wwii  ggii  lliijj  nnąą  wwiiee  cczzee  rrzzęę  ––  ppoo  jjaa  wwiiaa  ssiięę  wwóóww  cczzaass  
ddwwaa  nnaa  śścciiee  ttrraa  ddyy  ccyyjj  nnyycchh  ddaańń..  WW ppiieerrww  sszzyy  ii ddrruu  ggii  ddzziieeńń  ŚŚwwiiąątt  

cczzee  kkaa  nnaass  ssuu  ttyy  oobb  iiaadd,,  ppoo  pprrzzee  ddzzoo  nnyy  pprrzzyy  ssttaaww  kkaa  mmii,,  aa zzwwiieeńń  cczzoo  nnyy  
ssłłoodd  kkiimm  ppoodd  wwiiee  cczzoorr  kkiieemm..  WW rróóżż  nnyycchh  rree  ggiioo  nnaacchh  PPooll  sskkii  

nnaa  śśwwiiąą  tteecczz  nnyycchh  ssttoo  łłaacchh  ppoo  jjaa  wwiiaa  jjąą  ssiięę  lloo  kkaall  nnee  pprrzzyy  ssmmaa  kkii..  
DDzziiśś  pprraa  ggnniiee  mmyy  WWaamm  pprrzzyy  bbllii  żżyyćć  ttaakkżżee  kkuucchh  nniięę  ggóó  rraall  sskkąą  ––  ggddzziiee,,  jjaakk  nniiee  
nnaa  PPoodd  hhaa  lluu  nnaajj  ppiięękk  nniieejj  iisskkrrzzyy  ssiięę  śśnniieegg,,  ppaacchh  nniiee  cchhoo  iinn  kkaa  ii ssiiaa  nnoo,,  bbrrzzmmiiąą

kkoo  llęę  ddyy??  GGddzziiee  wwsszzyysstt  kkoo  ssmmaa  kkuu  jjee  sswwoojj  sskkoo,,  pprrzzyy  ppoo  mmii  nnaa  jjąącc  ddoomm  
rroo  ddzziinn  nnyy  ii sszzcczzęę  śśllii  wwee  ddzziiee  cciińń  ssttwwoo  nniiee  ttyyll  kkoo  uurroo  ddzzoo  nnyymm  uu ppoodd  nnóó  żżaa  TTaattrr??

MMaa  mmyy  nnaa  ddzziiee  jjęę,,  żżee  nnaa  sszz  mmaaggaazzyynn  oosszz  cczzęę  ddzzii  ttrruu  dduu  ppoo  sszzuu  kkii  wwaa  nniiaa  
nnaajj  lleepp  sszzyycchh  pprrzzee  ppii  ssóóww  nnaa  wwii  ggii  lliijj  nnee  ii śśwwiiąą  tteecczz  nnee  ppoo  ttrraa  wwyy,,  aa  ttaakkżżee  

ppoodd  ppoo  wwiiee,,  zz  jjaa  kkiicchh  pprroo  dduukk  ttóóww  bbęę  ddąą  oonnee  nnaajj  ssmmaacczz  nniieejj  sszzee..  

Pol ska Sieć Han dlo wa Le wia tan

ŻŻyy  cczzyy  mmyy  PPaańńssttwwuu  wwssppaanniiaałłyycchh,,  ssmmaakkoowwiittyycchh,,  aa  nnaaddee  wwsszzyyssttkkoo  
ppeełłnnyycchh  cciieeppłłaa  ii  bblliisskkoośśccii  ŚŚwwiiąątt  BBoo  żżee  ggoo  NNaa  rroo  ddzzee  nniiaa!!  
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Radosna, pełna energii
i życzliwości – taka jest
rodzina Golców. Łukasz
i Paweł wraz z żonami

opowiadają nam o swoich
przygotowaniach do Świąt

Bożego Narodzenia,
ulubionych potrawach,

pięknych tradycjach
i prezentach.

Spotykacie się wszyscy przy wigilij-
nym stole?
EDYTA, ŻONA ŁUKASZA: Chło-
paki mają jeszcze dwóch braci, więc
trudno byłoby nam się zebrać razem
z teściami, rodzicami, rodzeństwem
i dziećmi. Ten wieczór każdy spędza
z najbliższymi, a odwiedzamy się
w pozostałe dni świąt.
A kiedy zaczynacie przygotowania do
świąt?
EDYTA: W naszym zawodzie okres
przedświąteczny to czas dosyć inten-
sywny. W tym roku dodatkowo pro-
mujemy nasz najnowszy singiel
„Liczę na minus”, który jest dodat-
kiem do edycji specjalnej albumu
„Golec uOrkiestra koncert kolęd
i pastorałek w Bazylice Jasnogór-
skiej”. Oprócz tego nagrywamy pro-
gramy telewizyjne, koncertujemy,
i do domu wracamy dosłownie dzień
przed Wigilią. Wtedy kupujemy cho-
inkę i przygotowania do świąt rusza-
ją pełną parą. Dużo pomagają nam
w tym moi rodzice i podekscytowane
dzieciaki.
PAWEŁ: A w naszym domu nastrój
świąteczny jest odczuwalny już na

początku grudnia. Kiedy jestem
w trasie, dziewczyny pieką pierni-
czki, tak żeby zdążyły odleżeć.
Przygotowują też bigos, który musi
odpocząć przez dwa tygodnie, a naj-
lepiej, jak się jeszcze przemrozi.
KASIA, ŻONA PAWŁA: No i ob-
chodzimy Mikołajki! Szóstego grud-
nia dzieci czyszczą buty, stawiają na
parapecie, a Mikołaj podrzuca im
prezenty. Wcześniej oczywiście piszą
do niego list. Tak naprawdę to głów-
nie one budują tę atmosferę.
Dzielicie się obowiązkami?
KASIA: Nie może być inaczej. Ja
zajmuję się gotowaniem i logistyką,
Paweł, kiedy wraca z koncertów, ku-
puje choinkę i ubiera ją z dziećmi.
Pomaga też w typowo męskich zaję-
ciach.
ŁUKASZ: A propos męskich zajęć
– wspólnie z teściem walczę z kar-
piami, tzn. patroszymy je i przyrzą-
dzamy.
EDYTA:: Do obowiązków Łukasza
i dzieci należy ubranie choinki
i ozdobienie domu na zewnątrz de-
koracjami i światełkami. Ale trudno
go utrzymać w domu, bo w Wigilię

rano zabiera synów i rusza po znajo-
mych zakolędować, czyli złożyć ży-
czenia świąteczne. W naszym
regionie w Wigilię rano wyczekuje
się kolędujących chłopców i jest na-
wet taki przesąd, że jak nie przyjdą,
to źle wróży. Poza tym wierzymy, że
jaka Wigilia, taki cały rok. Dlatego
nigdy się w tym dniu nie kłócimy,
choć okazji nie brakuje (śmiech).
PAWEŁ: Nie wyobrażam sobie świąt
bez karpia. Nasza stara tradycja to
karp pływający w wannie (śmiech).
KASIA: Prawda jest taka, że Paweł
jeszcze nie dojrzał do tego, żeby za-
jąć się karpiem. W wersji do zjedze-
nia dostajemy go od brata
Stanisława.
W jakiej postaci karp króluje
na Waszym stole wigilijnym?
KASIA: U nas serwujemy dwa ro-
dzaje karpia, jeden przepis pochodzi
z domu teściowej, drugi z mojego.
Pierwszy karp jest peklowany cebu-
lą, czosnkiem i solą dwa dni wcześ-
niej, dalej smaży się go na maśle
w panierce z bułki tartej. Drugi
z kolei jest na słodko, zapiekany
z rodzynkami.

ŁUKASZ: W naszym domu przygo-
towujemy bardzo tradycyjną, góral-
ską wigilię. Jest zabielana zupa
grzybowa, kasza z fasolą, sałatka ja-
rzynowa, śledź w śmietanie z ziem-
niakami i oczywiście karp smażony
na maśle. Nasza mama robiła też
kiedyś barszcz czerwony z fasolą
i łazanki z kapustą i grzybami.
KASIA: A w święta tradycyjnie poja-
wia się bigos Golcowy (śmiech).
EDYTA: Oraz dużo swojskiej szynki
i baleronu, a na obiad pieczeń z ka-
czki, gęsi albo królika. Wiadomo też,
że Boże Narodzenie bez rosołu to
nie święta!
PAWEŁ: A z deserów sernik i wu-
zetka. Mama piekła też kiedyś pier-
nik z przepisu wujka Zygmunta,
który był cukiernikiem.
Wiele zmieniło się od czasu Waszych
dziecięcych Wigilii? Co zapamięta-
liście?
PAWEŁ: Zapach pomarańczy
(śmiech), bo przecież nie było ich
w sklepach. I wiszące na choince pa-
pierki po cukierkach, zjedzonych
jeszcze przed zakończeniem kolacji.
Opłatek posmarowany miodem. Po-
za tym mamy wiele wspomnień
związanych z tradycjami. Podczas
wigilii najstarszy w rodzinie zawsze
robił znak krzyża na chlebie, odkra-
jał piętkę i wyjmował miąższ ze
środka, a w jego miejsce wkładał op-
łatek. W ten sposób dzielono się op-
łatkiem ze zwierzętami. Inny
zwyczaj: pod stołem wigilijnym stał
garnek, do którego nakładało się
pierwszą łyżkę każdej potrawy. I to
też dawało się zwierzętom. Pod sto-
łem stały także warzywa, np. ziem-

niaki, cebula, żeby w przyszłym
roku był urodzaj. Pod obrusem
zawsze leżało siano, a pod każdym
talerzem pieniążek na finansowe
powodzenie. Podczas wieczerzy
wigilijnej do stołu mogła podawać
tylko ta osoba, która gotowała.
ŁUKASZ: W Milówce, u mamy,
każdy każdemu składa życzenia.
Inaczej jest u Edyty – tam od stołu
wstaje najstarszy i składa życzenia
każdemu od najstarszego do naj-
młodszego. I tak po kolei.
Z czym przychodzi do Was święty
Mikołaj?
PAWEŁ: U nas była tradycja, że
prezenty dostawało się pod choinkę
od Aniołka. W dzieciństwie dosta-
waliśmy takie same czapki, buty,
a raz dostaliśmy wspólne narty. Ale
wtedy, w latach osiemdziesiątych,
w sklepach nie było prawie nic.
W Wigilię rano chodziliśmy po kolę-
dzie i zawsze zebraliśmy parę zło-
tych. Sklepy były otwarte do 13,
więc za te pieniądze kupowaliśmy
drobne prezenty dla taty, mamy,
braci, babci.
EDYTA: Teraz sprawiamy sobie
symboliczne prezenty – książki, pły-
ty. Większe kupujemy dzieciom.
Ulubione kolędy Golców to...
ŁUKASZ: Wszystkie dynamiczne,
żebyśmy nie zasnęli po dużej dawce
jedzenia. Po wigilii chodzimy

na pasterkę, na której gram
z orkiestrą dętą.
PAWEŁ: Bardzo popularne
w górach są pasterki góral-
skie. Stało się tradycją, że
okoliczni muzykanci zjeżdżają się na
pasterkę. Jest ich czasem nawet pię-
ćdziesięciu. Aż ciarki po plecach
przechodzą, kiedy wspólnie zagrają.
Pasterkę uświetnia też milowiecki
chór, w którym nasza mama poznała
tatę. Są trzy duże zespoły góralskie,
które po mszy wspólnie kolędują.
Warto przyjechać w góry na
pasterkę!
ŁUKASZ: Niektórzy żonaci zapo-
minają, że są żonaci, i wracają z tego
kolędowania o szóstej rano
(śmiech). Ale pasterka jest raz
w roku, i trzeba mężowi wybaczyć.
Na czym polega dla Was
magia świąt?
KASIA: Na pewno na bliskości
i wspólnym celebrowaniu tego
czasu, podtrzymywaniu tradycji.
PAWEŁ: W Boże Narodzenie nie
koncertujemy, bo to czas odpoczyn-
ku, który trzeba spędzić z najbliższy-
mi. Trzeba się wtedy zastanowić, co
i kto jest w życiu ważne. Nasz ojciec
podczas Wigilii robił bilans rocznych
planów, my też staramy się robić ta-
kie podsumowanie. I jeszcze coś:
ważne jest symboliczne dodatkowe

nakrycie na stole, bo w święta
nikt nie powinien być sam.
ŁUKASZ: W naszym domu
w tym czasie drzwi się nie za-
mykają, ciągle ktoś wchodzi
lub wychodzi. Odwiedza nas
też masa kolędników. Cieszy-
my się z tego, bo od dwuna-
stu lat prowadzimy Fundację
Braci Golec, w której dzieci
uczą się grać po góralsku.

I to w dużej mierze one, kolędując,
chcą pokazać, ile się nauczyły.
A jakie są Golcowe życzenia
dla czytelników?
ŁUKASZ:
Na scynści, na zdrowi na te
Boze Świynta,
Byście byli zdrowi weseli
Jako w niebiosak świynci Janieli
Cały Bozy Rok
Tak to Boze dej!! Hej!

rozmawiała Katarzyna Długa

Czy w magiczny, świąteczny czas można po-
darować coś lepszego niż chwile zadumy, ra-
dości, piękna i uniesienia? Nie. Dlatego bracia
Golec wraz ze swoją uOrkiestrą i zaproszonymi
gośćmi już po raz drugi zabierają nas w nie-
zwykłą bożonarodzeniową podróż muzyczną.

Święta?
Tylko z rodziną!



Wigilię i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia górale spędzają
w gronie rodzinnym. W kącie izby, w której odbywa sie wiecze-
rza, stawia się snopek zboża – ma przypominać, że Zbawiciel

narodził się w stajence. Nad progiem wiesza się podłaźniczkę: gałązkę
jodły w kształcie krzyża, która ma chronić przed złymi mocami. Po po-
dzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiadają do stołu, na którym obok
znanych w całej Polsce dań, pojawiają się też typowe podhalańskie spe-
cjały, jak kwaśnica, bryndzylki, moskole (placki ziemniaczne z bryndzą),
barszcz z fasolą, kapusta z grochem, czy kasza ze śliwkami.

TRADYCYJNE
ŚWIĘTA

W GÓRACH

Zupa grzybowa
na głowach karpia

Ugotuj wywar z ryb i włoszczyzny, prze-
cedź do innego garnka. Suszone grzyby
namocz i ugotuj, a wywar, w którym się
gotowały, przecedź i połącz z bulionem
rybnym. Wlej tyle wody, aby otrzymać
2 litry zupy. Rozpuść masło, uduś na
nim pokrojone w plasterki rozmrożone
prawdziwki. Dodaj do zupy, a masło,
w którym się dusiły, oprósz mąką,
usmaż na złoty kolor i również wymie-
szaj z zupą. Zagotuj. Włóż ugotowane
łazanki, przypraw, posyp natką.
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Zawsze w dobrej cenie
SKŁADNIKI:

2 głowy karpia 1 pęczek włoszczy-
zny kilka suszonych grzybów

3-4 mrożone prawdziwki 50 g masła
1 łyżka mąki pszennej Lewiatan
100 dag łazanek natka pietruszki
sól pieprz mielony Lewiatan

Bigos na winie
Opłucz grzyby, włóż je do miseczki,
zalej szklanką gorącej wody. Kapustę
kiszoną posiekaj, wrzuć do garnka, zalej
trzema szklankami bulionu. Dodaj ja-
gody jałowca, listki laurowe, gotuj na
małym ogniu pod przykryciem. Słodką
kapustę dość grubo poszatkuj, wrzuć
do mniejszego garnka. Podlej ją nie-
pełną szklanką bulionu i postaw na
niewielkim ogniu. Dodaj pokrojone w pa-
seczki grzyby wraz z wodą, w której się
moczyły. Cebulę obierz, pokrój w talarki,
lekko zrumień na 1/4 rozgrzanego
smalcu, przełóż do kiszonej kapusty.
Gotuj obie kapusty ok. godziny,
uważając, by się nie przypaliły. Połącz
obie kapusty. Umyte mięso pokrój w nie-
dużą kostkę. Porcjami obsmażaj je na

rozgrzanym smalcu i przekładaj do
garnka z kapustą. Wlej 1/3 wina i wy-
mieszaj. Jeśli potrawa robi się zbyt
gęsta, dolewaj po trochu bulion. Włóż
przekrojone na połówki śliwki. Wymie-
szaj i przypraw pieprzem i solą. Gotuj
z przerwami na maleńkim ogniu – najle-
piej po godzinie dziennie przez kilka dni.
Na godzinę przed podaniem postaw gar-
nek z bigosem na malutkim ogniu, dodaj
zrumienioną na patelni kiełbasę pokro-
joną w grube plastry i boczek pokrojony
w kostkę. Wlej resztę wina i, jak naj-

częściej mieszając, gotuj
na małym ogniu około godziny.

ŚLIWKI SUSZONE LEWIATAN
Trudno wyobrazić sobie
bez nich wigilijny kompot.
Doskonale wzbogacą także
smak świątecznego bigosu
i ciast.

POLECAMY

Czy
wiesz, że...

kuchnia góralska jest
skromna?

U górali najważniejsza jest
ciepła, rodzinna atmosfera.

Nawet w Święta, kiedy już koń-
czy się post, stół nie ugina się
od pieczystego. Charaktery-

styczne są potrawy z ziemnia-
ków okraszonych kiełbasą

i słoniną. To pamiątka z czasów,
gdy na Podhalu żyło się ubogo.

Przyprawa do potraw
uniwersalna
Lewiatan

SKŁADNIKI:
1,25 kg dobrze ukiszonej białej

kapusty 750 g słodkiej białej
kapusty 1,5 kg chudego mięsa
(wołowiny, cielęciny, wieprzowiny,
udźca z indyka) 300 g mocno
uwędzonej kiełbasy 200 g wędzo-
nego boczku 4-5 szklanek bulionu
mięsnego lub warzywnego Lewiatan

12 suszonych śliwek bez pestek
Lewiatan kilka suszonych praw-
dziwków lub podgrzybków

4-5 białych cebul 100 g wyboro-
wego smalcu Lewiatan 250 ml
czerwonego wytrawnego wina

4 liście laurowe Lewiatan
6-8 ziaren jałowca pieprz

mielony Lewiatan sól

KALENDARZ
ADWENTOWY,
MIKOŁAJE
Z CZEKOLADY
Pora zacząć odliczanie
do gwiazdki! Kalendarze
adwentowe i świąteczne

słodycze umilą naj-
młodszym oczeki-
wanie na Boże

Narodzenie.
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Zawsze w dobrej cenie

Ogórki konserwowe
Lewiatan

POLECAMY
SMALEC WYBOROWY
LEWIATAN
Ten sprawdzony tłuszcz
do smażenia zapewni mięsnym
daniom prawdziwy smak domo-
wej kuchni.

| SMAKI POLSKICH ŚWIĄT

Bryndzylki
SKŁADNIKI:
Ciasto: 1 kg ziemniaków

160 g mąki pszennej Lewiatan
1 żółtko 1 łyżka oleju uniwersal-

nego Lewiatan
Farsz: 300 g bryndzy 100 g
startego oscypka 2-3 ziemniaki
ugotowane w mundurkach 1 jajko

sól pieprz mielony Lewiatan

Przyrządź farsz: ziemniaki ugotuj
w mundurkach, wystudź, obierz i zmiel
wraz z bryndzą. Dodaj starty oscypek
i jajko, wymieszaj, dopraw solą i pie-
przem, wyrób.
Zrób ciasto: ziemniaki zetrzyj na tarce
o drobnych oczkach, wymieszaj z żół-
tkiem i powoli dosypując mąkę, zagnieć
gładkie ciasto. Podsypując mąką, utocz
z niego wałek i odcinaj niezbyt grube
kawałki. Rozpłaszczaj je w dłoni, nakła-
daj na placuszki farsz, sklejaj brzegi cia-
sta i układaj półokrągłe bryndzylki na
posmarowanej tłuszczem blasze. Upiecz
je na jasnozłoty kolor (ok. 20-30 min)
w piekarniku rozgrzanym do 190ºC.
Podawaj na gorąco lub na zimno.

Czy
wiesz, jak...

robi się bryndzę?
Prawdziwa, podhalańska

bryndza (produkt regionalny
z certyfikatem UE) jest wytwa-

rzana wyłącznie z mleka
owczego. Najpierw otrzymuje

się bundz, czyli owczy twaróg,
a następnie pozostawia go

w cieple na dwa tygodnie, aby
dojrzał pod wpływem enzymów

wytwarzanych przez pleśń.

Rulony
zbójnickie

Cebulę pokrój w drobną kostkę, pod-
smaż na smalcu, a gdy przestygnie,
wymieszaj z tartą bułką i żółtkami.
Mięso pokrój na plastry, rozbij, natrzyj
przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
posmaruj musztardą, posól, oprósz pie-
przem. Kiełbasę pokrój w słupki, a słoni-
nę w paski. Na każdym kawałku mięsa
rozsmaruj nieco cebulowego farszu,
połóż kawałek kiełbasy oraz pasek sło-
niny. Zwiń zrazy, zepnij każdy patycz-
kiem lub zwiąż nitką, włóż do rondla,
podlej wodą i duś do miękkości.
Podawaj z ziemniakami, kluskami lub
kaszą oraz surówkami z warzyw.

Góralskie
podłazy

To praktykowany w drugi
dzień Świąt zwyczaj odwie-
dzania przez kawalerów pa-

nien, które wpadły im
w oko. Podłazy kolędują,
sypią ziarnem i oczekują

na suty, świąteczny
poczęstunek.

SKŁADNIKI:
1 kg wołowiny bez kości

(zrazowej) 100 g cienkiej
kiełbasy 1 czerstwa kajzerka

2 żółtka 2 cebule łyżka
smalcu wyborowego Lewiatan

100 g słoniny 2 ząbki czosnku
musztarda sarepska Lewiatan
pieprz mielony Lewiatan sól
sok z cytryny

CZEKOLADY ŚWIĄTECZNE
Mleczne,
z nadzieniem,
z orzechami
- każdy miłośnik
czekolad znajdzie
tu coś dla siebie.



Lubimy wprawdzie kulinarne nowinki, ale w ten jeden jedyny wie-
czór w roku większość z nas pragnie zasiąść do stołu zastawio-
nego tradycyjnymi polskimi daniami. I to nie tylko dlatego, że

przypominają nam dom rodzinny i szczęśliwe dzieciństwo. Są po pro-
stu najsmaczniejsze na świecie. Przygotowaniom do Wigilii towarzyszy
radość ze spotkania z bliskimi, ale także niepokój, czy uda się docho-
wać tradycji i podać gościom naprawdę smaczne dania. Jeśli przygotu-
jecie je według naszych przepisów, na pewno się udadzą! Pamiętajcie
– najważniejsza jest serdeczny i radosny nastrój biesiadników.

ZAPRASZAMY
NA POLSKĄ

WIGILIĘ

Uszka z grzybami

Zrób farsz: grzyby namocz na noc, na-
stępnego dnia ugotuj pod przykryciem
do miękkości, osącz. Bardzo drobno po-
siekaj. Cebulę drobno posiekaj, zeszklij
na maśle. Pod koniec smażenia wlej od-
robinę wody, smaż, aż woda odparuje.
Grzyby wymieszaj z przestudzoną ce-
bulą, dopraw pieprzem i solą, dodaj tar-
tą bułkę i jajko, jeszcze raz dokładnie
wymieszaj.
Zrób ciasto: do miski wlej gorącą wodę,
wsyp sól i szybko mieszając wsyp tyle
mąki, by powstało miękkie ciasto. Wy-
łóż je na wysypaną mąką stolnicę i pod-
sypując mąką, zagniataj ciasto nasadą
dłoni. Przykryj miską i zostaw na pół go-
dziny. Po tym czasie bardzo cienko roz-
wałkuj, podsypując placki maką. Potnij
ciasto na kwadraty 3 x 3 cm (im mniej-
sze, tym bardziej eleganckie). Na kwad-
raty nakładaj po niewielkiej porcji
farszu, składaj w trójkąty i sklejaj brzegi
(aby lepiej się sklejały, można je

zwilżyć odrobioną wody), a następnie
przeciwległe rogi trójkątów. Uszka
wrzucaj na osolony wrzątek i gotuj do
wypłynięcia.
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Babciny
barszcz
SKŁADNIKI:
Zakwas: 4 duże buraki kromka
razowego chleba przegotowana
letnia woda
Wywar: 4 duże buraki 1 pęczek
włoszczyzny 50 g suszonych
prawdziwków czarny ziarnisty
pieprz Lewiatan ziele angielskie
Lewiatan listek laurowy Lewiatan

sól cukier sok z cytryny

Co najmniej tydzień przed wigilią zrób
zakwas buraczany. Cztery buraki umyj,
obierz, potnij w cienkie plastry. Włóż do
dużego słoja lub glinianego garnka.
Dolej tyle letniej wody, by przykryła
buraki. Włóż kromkę razowego chleba.
Przykryj gazą i odstaw w ciepłe miejsce.
Po 4-5 dniach delikatnie zdejmij kożuch
pokrywający zakwas, a płyn zlej do bu-
telek (zakorkowane szczelnie można
przechowywać w chłodnym miejscu
nawet kilka miesięcy). W małym gar-
nuszku namocz na noc grzyby, następ-
nego dnia ugotuj je w małej ilości wody.
Włoszczyznę i cztery buraki obierz,
umyj i pokrój w plastry, zalej litrem
wrzątku. Dodaj przyprawy, posól do
smaku, ugotuj do miękkości. Wywar
z buraków połącz z przecedzonym wy-
warem z grzybów. Dodaj szklankę za-
kwasu. Podgrzewaj razem, uważając,
by nie zagotować barszczu. Przypraw
go odrobiną cukru i sokiem z cytryny.
Podawaj z uszkami.

POLECAMY
PRZYPRAWY LEWIATAN
Nieodzowne w każdej kuchni.
Dodane do zup, mięs i dań
z warzyw wspaniale podkreślą
ich smak.

Zawsze w dobrej cenie

Mąki
Lewiatan

SKŁADNIKI:
Ciasto: 250 g mąki pszennej Lewiatan 125 ml gorącej wody

sól olej uniwersalny Lewiatan
Farsz: 50 g suszonych prawdziwków (ew. podgrzybków) 1 łyżka masła

1 cebula 1 łyżka tartej bułki 1 jajko sól pieprz mielony Lewiatan

Ułatw sobie pracę
Do wielu potraw możesz użyć
dobrej jakości półproduktów:
np. gotowego makaronu do

klusek z makiem, koncentratu
barszczu, paczkowanych śle-
dzi w oleju. Niektóre potrawy,
jak śledzie, barszcz czy ka-

pustę z grzybami, można
przygotować wcześniej,

a pierogi i uszka zamrozić.

Czy
wiesz, że...

...barszcz zawsze można
ulepszyć

Jeśli jest za słony, wrzuć do
niego 2 surowe ziemniaki

– nie rozgotują się, a wchłoną
nadmiar soli. Jeśli jest za

kwaśny, dodaj łyżkę miodu
gryczanego. Jeśli nie jest

dostatecznie esencjonalny,
dolej kilka łyżek gotowego

koncentratu barszczu.

TOFFIFEE
Łączy w sobie: chrupki orzech
w karmelu, z kremem nugatowym, przykryty
warstwą gorzkiej czekolady. Idealna
kompozycja dla każdego!



SKŁADNIKI:
1 główka białej kapusty 0,5 kg filetów ze świeżego dorsza 150 g kaszy

manny 1-2 jajka 4 białe cebule 1 litr rosołu sok z 1 cytryny sól
pieprz mielony Lewiatan 250 ml soku z kiszonej kapusty

By oddzielić liście, sparz kapustę
w dużym garnku z osoloną, wrzącą wo-
dą. Rybę dokładnie oczyść, umyj i zmiel
(możesz usunąć skórę). Cebulę pokrój
w drobną kostkę, posól, włóż do lnianej
ściereczki i odsącz sok (usuniesz nad-
miar goryczy). Cebulę dodaj do ryby.
Kaszę i jajka dodaj do farszu i wymie-
szaj. Całość dopraw dużą ilością piep-
rzu, soli i soku z cytryny. Na sparzone
wcześniej liście kapusty nakładaj

trochę farszu i zawijaj podobnie jak
krokiety. Gołąbki obsmaż na dużej
patelni, tak by zarumieniły się z każdej
strony. Następnie ułóż je na blasze,
zalej bulionem i wstaw do piekarnika
nagrzanego do 180ºC. Zapiekaj około
20 minut. Do wywaru po upieczeniu
gołąbków dodaj pomidory z puszki lub
świeże oraz szklankę soku z kiszonej
kapusty. Dopraw do smaku i przy pomo-
cy blenerda sporządź sos do gołąbków.

Najważniejszą rzeczą przy przyrządza-
niu fileta jest jego wcześniejsze zamroże-
nie na 24 godziny – jest to forma obróbki
wstępnej, która pozwala na zniszczenie
flory bakteryjnej. Nigdy nie należy przy-
rządzać tatara prosto z fileta kupionego
w sklepie. Po upływie doby wyjmij filet,
aby się rozmroził. Ściągnij z niego skórę,

a mięso posiekaj tasakiem lub nożem
(w żadnym wypadku nie wolno go zmielić
w maszynce do mięsa!). W trakcie sieka-
nia przypraw solą i pieprzem. Podawaj po-
lany odrobiną sosu winegret z pokrojoną
w drobną kostkę czerwoną cebulą i ogór-
kiem konserwowym lub korniszonem
oraz pieczywem lub grzankami.
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POLECAMY
KASZA JĘCZMIENNA
LEWIATAN
Nie tylko pyszny, lecz także
zdrowy składnik wielu dań
polskiej kuchni, np. krupniku,
zapiekanek, gołąbków.

SKŁADNIKI:
1 świeży filet z łososia 1 czerwona cebula 1 ogórek konserwowy

Lewiatan sól pieprz mielony Lewiatan czosnek granulowany
sos winegret

Czy
wiesz, że...

dorsz jest zdrowy?
W mięsie tej morskiej ryby

jest bardzo dużo selenu
(niszczy wolne rodniki,

poprawia odporność, wpływa
na piękny wygląd włosów
i paznokci). Zawiera ono
także kwasy tłuszczowe

omega 3, które chronią nas
przed chorobami serca

i miażdżycą.

Tatar z łososia

Prowadzi restaurację Syrenka

w Ustce. Jest kucharzem

i z wykształcenia, i z zamiłowa-

nia. Jako wielki smakosz ryb

w każdej postaci, nie wyobraża

sobie życia bez nich. W jego

restauracji serwuje się ryby

surowe, smażone, grillowane,

pieczone, gotowane, duszone,

a także wędzone na ciepło

we własnej wędzarni.

Pomidory całe bez
skórki, koncentrat
pomidorowy
Lewiatan

Gołąbki z dorszemZawsze w dobrej cenie

HERBATY TETLEY
Starannie dobrana kompozycja wysokiej
jakości czarnych herbat o klasycznym
smaku i aromacie, którym możesz
delektować się każdego dnia.
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Zawsze w dobrej cenie

OLEJ UNIWERSALNY
LEWIATAN
Podstawa w każdej kuchni
- idealne do smażenia, przygoto-
wywania sosów i sałatek. Karp na świąteczny stół

SKŁADNIKI:
1 kg sprawionego i pokrojonego w dzwonka karpia sól mąka

pszenna Lewiatan do panierowania 1 jajko 1 łyżka schłodzonego
masła olej uniwersalny do smażenia Lewiatan kilka gałązek natki
pietruszki 1 cytryna pokrojona w plasterki lub cząstki

Dzwonka wypłucz, osusz, oprósz solą,
obtocz w mące, roztrzepanym jajku

i znów w mące, po czym usmaż z obu
stron na rumiano na rozgrzanym oleju.
Pod koniec smażenia połóż na każdym
dzwonku po wiórku masła, przykryj patel-
nię i jeszcze 5-8 minut trzymaj
na małym ogniu. Rybę podawaj na
gorąco (można także usmażyć głowę,
a dzwonko ułożyć przy dzwonku tak,
by tworzyły kształt ryby) udekorowaną
kawałkami cytryny.
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Filety pokrój w dzwonka (jeśli są za
słone, wcześniej trzeba je wymoczyć).
Przyprawy korzenne oraz gorczycę,
jałowiec i kolendrę ubij w moździerzu, wy-
mieszaj z przeciśniętym przez praskę
roztartym czosnkiem, listkiem laurowym
i papryką. Mieszankę tę zawiń w kawałek
gazy, zawiąż ją, włóż do słoika, zalej ole-
jem i trzymaj kilka godzin w ciepłym miej-
scu. Dzwonka śledzia włóż do tego
samego słoika z przyprawami, zamknij go
i wstaw na dwa dni do lodówki. Przed po-
daniem śledzie ułóż na półmisku, oprósz
pieprzem, udekoruj plasterkami sparzonej
cebuli lub pora oraz listkami rukoli.

Śledzie
korzenne
SKŁADNIKI:

6 filetów śledziowych po 2 goździki
i ziarenka ziela angielskiego Lewiatan

3 ziarenka pieprzu Lewiatan 4 ziarna
jałowca po 1/4 małej łyżeczki nasion
gorczycy i kolendry 2 ząbki czosnku

1 pokruszony listek laurowy Lewiatan
1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki

Lewiatan 1 cebula 3/4 szklanki
oliwy lub oleju uniwersalnego Lewiatan

świeżo mielony pieprz kilka listków
rukoli

Kapusta z grochem

Zalej groch litrem gorącej wody i odstaw,
by napęczniał. W osobnym rondelku
zalej opłukane grzyby dwiema szklan-
kami zimnej wody. Gdy zmiękną, gotuj
w tej samej wodzie około 30 minut. Po
dwóch godzinach moczenia odcedź
groch, zalej świeżą gorącą wodą, posól
i gotuj na małym ogniu pod przykry-
ciem. Odcedź grzyby i pokrój w paski.
Kapustę posiekaj, włóż do garnka, zalej

wywarem z grzybów, dodaj grzyby,
ziele angielskie, liście laurowe, sól
i powolutku gotuj pod przykryciem około
godziny. Cebulę pokrój w plasterki i ze-
szklij na patelni na trzech łyżkach oleju,
przełóż do kapusty i wymieszaj. Dodaj
ugotowany groch i resztę oleju, wymie-
szaj. Duś razem jeszcze 10-15 minut.
Dopraw pieprzem, cukrem i majeran-
kiem.

SKŁADNIKI:
1,2 kg kiszonej kapusty 200 g grochu łuskanego Lewiatan 2-3 cebule
50 g grzybów suszonych 1/3 szklanki oleju uniwersalnego Lewiatan
kilka ziaren ziela angielskiego Lewiatan sól 2 liście laurowe

Lewiatan cukier majeranek Lewiatan pieprz mielony Lewiatan

Czy
wiesz, jak...

smażyć ryby?
Obsmaż je z obu stron na sil-
nym ogniu, a potem zmniejsz
płomień. Świeża ryba powinna

dochodzić na małym ogniu
pod przykryciem 5-10 minut,

mrożona 10-15 minut.
W tym czasie należy ją dwu-
krotnie obrócić. Obsmażoną

włóż na kilkanaście minut
do nagrzanego piekarnika.

Groch łuskany
Lewiatan

POLECAMY

DELICJE SZAMPAŃSKIE
Legendarne puszyste
biszkopty z galaretką
oblane wyśmienitą
czekoladą.



PYSZNE
BOŻE NARODZENIE
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Rosół
świąteczny
SKŁADNIKI:

1/2 kg wołowiny (szponder lub pręga)
1/2 kg kurczaka 1 cebula sól pieprz ziarnisty Lewiatan
1 pęczek włoszczyzny (1/2 selera, 1 por, 2 marchewki, 1 pietruszka)

Czy
wiesz, jak...

...zrobić rosół
wegetariański?

Aby nadać mu mięsny, tzw.
piąty smak, zwany inaczej

umami, trzeba do esencjonal-
nego wywaru z warzyw dodać
2 łyżki sosu sojowego (na ok.
2 l wody). Taki rosół należy też
doprawić łyżką oleju lub oliwy.

SKŁADNIKI:
1 l bulionu warzywnego Lewiatan
1 łyżka sklarowanego masła porcja

włoszczyzny bez marchewki
4-6 ziemniaków 2-3 łyżki startego

chrzanu 125 ml śmietanki 30%
150 ml białego wytrawnego wina
1 ząbek czosnku sok z 1/2 cytryny
żółtko pieprz mielony Lewiatan
sól 150 g chudego wędzonego

boczku 1 łyżeczka majeranku
Lewiatan kilka igiełek rozmarynu
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Zawsze w dobrej cenie

Kostki rosołowe
Lewiatan

Klarowanie rosołu
Jeśli rosół jest mętny, można

dodać do niego ubitą pianę
z białka, zagotować,

a następnie przecedzić przez
sitko wyłożone gazą.

Garnek z bulionem ustaw na niedużym
ogniu. Włoszczyznę i ziemniaki obierz,
pokrój w dość drobną kostkę, krótko
obsmaż na rozgrzanym maśle, podlej
bulionem i chwilę razem duś. Potem
przełóż do garnka z już wrzącym bulio-
nem i gotuj. Gdy warzywa będą prawie
miękkie, dodaj starty chrzan i posie-

kany ząbek czosnku. Przypraw zupę do
smaku sokiem z cytryny, solą i piep-
rzem, zabiel kremówką, zmiksuj. Zago-
tuj, zdejmij z ognia i zaciągnij
rozkłóconym żółtkiem. Pokrojony
w paski boczek zrumień na patelni.
Gorącą zupę rozlej do bulionówek. Na
każdej porcji połóż plasterek boczku.

Zupa chrzanowa
z boczkiem

NITECZKI ROSOŁOWE
LEWIATAN
Tradycyjny makaron ja-
jeczny to podstawa zup
i dań zarówno na słodko,
jak i na słono. Będzie gotowy

w kilka minut.

Oile w Wigilię zestaw dań jest ściśle określony, o tyle w pierwszy i drugi dzień Świąt możemy dać upust na-
szej kulinarnej fantazji. Skończył się przecież post, czas zatem na mięsiwa! Warto „odgrzebać” stare ro-
dzinne przepisy na peklowaną szynkę, pieczony schab, nadziewane gęsi, kaczki, indyki. Jeśli z Wigilii

została nam czysta grzybowa, można ją wzbogacić śmietaną i podać na obiad. Ale najbardziej tradycyjną świą-
teczną zupą jest rosół: długo gotowany, który ma tylko leciutko „mrugać”, najlepiej na dwóch rodzajach mięs:
prawdziwym, wiejskim kurczaku i wołowinie. Po sutym obiedzie czas na słodkości. Może zostało jeszcze trochę
wigilijnej kutii? Coś z makiem musi się przecież znaleźć! Wiele osób nie wyobraża sobie Świąt bez makowca,
a niektórzy także bez drożdżowego placka, keksu i sernika. Ale najważniejsze bożonarodzeniowe ciasto to tra-
dycyjny piernik na miodzie, a także małe pierniczki, które można powiesić na choince. A gdy już wszystko ugo-
towane i upieczone, można wreszcie usiąść i chwilkę odpocząć. Przed Wami ciężka praca – obowiązkowe
świąteczne ucztowanie!

Kurczaka i wołowinę pokrój w kawałki
i umyj pod zimną wodą. Obraną cebulę
pokrój na połówki i przypiecz na patel-
ni (bez tłuszczu) lub opal nad gazem.
Mięso włóż do garnka i zalej zimną wo-
dą, tak aby w całości zostało przykry-
te. Dodaj cebulę, obrane i umyte
warzywa i kilka ziaren pieprzu. Posól
do smaku. Powoli podgrzewaj, ale tak,
by przez dłuższy czas nie dopuścić

do zagotowania. Kilkakrotnie zdejmuj
łyżką powstającą na powierzchni pia-
nę. Rosół gotuj na maleńkim ogniu
3-6 godzin, co jakiś czas dolewając
odrobinę zimnej wody. Smak rosołu
będzie bardziej interesujący, jeżeli
do wywaru dodasz 1 goździk lub kilka
ziaren kopru włoskiego. Zupę podawaj
na talerzach lub w bulionówkach
z drobnym makaronem.

M&M'S
Chrupiące draże
w różnych kolorach
ucieszą każdego
miłośnika

czekolady.

POLECAMY
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Kurczak w pomarańczach
SKŁADNIKI:

4 udka kurczaka sól pieprz mielony Lewiatan 1 pomarańcza
Marynata: 2 łyżki miodu wielokwiatowego Lewiatan kawałek (3 cm)
startego na tarce imbiru 1 zmiażdżony ząbek czosnku 2 łyżeczki
przyprawy w płynie 3 łyżki marmolady pomarańczowej skórka otarta
z 1/2 pomarańczy 1 łyżka oleju uniwersalnego Lewiatan

Czy
wiesz, jak...
...sprawić, by mięso

nie wyschło?
Do piekarnika, w którym

piecze się kurczak, wstaw
płaskie naczynie wypełnione

wodą. Wysuszeniu mięsa zapo-
biega także dodanie do mary-

naty kefiru lub jogurtu
naturalnego.

SKŁADNIKI:
2 kg szynki wieprzowej kilkanaście

goździków 1 łyżeczka kminku
1 główka czosnku 1 łyżka miodu

wielokwiatowego Lewiatan 3-4 cebule
Do peklowania: 1 l wody 2 g saletry
potasowej 50 g soli 10 g cukru

po kilka ziaren pieprzu, ziela angiel-
skiego Lewiatan i jałowca kilka
goździków 2 liście laurowe Lewiatan
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Zagotuj wodę z saletrą i solą. Do gorącego
roztworu dodaj przyprawy i ponownie za-
gotuj. Ostudź, zalej szynkę w kamiennym
lub szklanym naczyniu tak, by marynata
całkowicie przykryła mięso. Naczynie
przykryj, wstaw do lodówki i raz dziennie
odwracaj szynkę. Peklowanie powinno
trwać około 2 tygodni. Po wyjęciu z zale-
wy mięso umyj i osusz. Skórę na powierz-
chni natnij w ozdobną kratkę i wbij w nią
goździki. Oprósz szynkę kminkiem i włóż
do rondla. Zalewaj wrzątkiem tak, aby
mięso było przykryte. Na największym
ogniu doprowadź do wrzenia. Gdy woda
zawrze, zmniejsz ogień. Szynkę gotuj 2-3
godziny, licząc 40 minut na każdy kilo-
gram mięsa. W trakcie gotowania dodaj
obrane ząbki czosnku, miód i obrane ce-
bule. Szynka nie powinna być zbyt mięk-
ka, bo będzie się źle kroiła. Podaje się ją
zarówno na gorąco, jak i na zimno, z so-
sami i chrzanem. Na wywarze można
przyrządzić żurek, biały lub czerwony
barszcz.

Czemu służy
peklowanie?

To sposób konserwacji
mięsa. Poza tym staje się

ono kruche i zyskuje ładny,
różowy kolor.

Szynka świąteczna z goździkami

Kawałki kurczaka nakłuj ostrym no-
żem, oprósz solą i pieprzem. Wymie-
szaj składniki marynaty i natrzyj
mięso. Odstaw je przynajmniej na 3 go-
dziny (lub na całą noc). Pomarańczę
pokrój w grube plastry. Plastry poma-

rańczy i mięso ułóż w żaroodpornym
naczyniu, dodaj resztę marynaty. Na
niecałą godzinę włóż do piekarnika roz-
grzanego do 200°C. Co jakiś czas pole-
waj mięso sosem, który powstanie
podczas pieczenia.

Dodatki obiadowe
Lewiatan

Zawsze w dobrej cenie

PRZYPRAWA
DO KURCZAKA LEWIATAN
Mieszanka przypraw,
która idealnie podkreśli
smak pieczonego
lub grillowanego kurczaka.

ALPEJSKIE MLECZKO MILKA
Niezwykle delikatna pianka z alpejskiego
mleka oblana najdelikatniejszą w smaku
czekoladą Milka.

POLECAMY



Szef kuchni w restauracji Zam-

kowej na Zamku w Tykocinie.

Jego zdaniem przyszłość

kuchni polskiej to powrót do

tradycyjnych, zapomnianych

składników i przypraw, jak np.

czarnuszka. Lubi używać lokal-

nych, podlaskich specjałów,

np. sera korycińskiego czy kin-

dziuka. Jego specjalnością jest

między innymi pieczona gęś.

Cebulę i boczek pokrój w kostkę, pod-
smaż na maśle. Z kapusty wytnij głąb,
resztę drobno poszatkuj i podsmaż
na maśle. Dodaj cebulę z boczkiem,
suszoną żurawinę, podlej winem. Gotuj,
aż kapusta będzie lekko miękka.
Dopraw do smaku solą i pieprzem.
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Czy
wiesz, jak...

przyrządzić gęś mrożoną?
Trzeba ją rozmrażać powoli. Naj-
lepiej położyć tuszkę na półce
w lodówce i cierpliwie czekać.

Wypłynie wtedy najmniej soku,
a więc straty składników

odżywczych będą minimalne.
Tuszka o wadze 2,5 kg rozmrozi

się po około 24 godzinach.
Później postępujemy tak samo,

jak przy gęsi świeżej.

Zawsze w dobrej cenie

Żurawina suszona
Lewiatan

Podlaska
gęś pieczona
SKŁADNIKI:

1 tuszka gęsi 1,5 szklanki kaszy
gryczanej Lewiatan masło suszo-
ne grzyby (namoczone) 1 cebula

sól pieprz mielony Lewiatan
majeranek Lewiatan

Gęś dokładnie umyj i zalej solanką
(100 g soli na 1l wody), pozostaw na
noc w chłodnym miejscu. Cebulę pokrój
w kostkę i podsmaż na maśle. Dodaj
kaszę i pokrojone grzyby. Całość zalej
wodą, dopraw przyprawami i ugotuj.
Gęś wyjmij z solanki, dokładnie wytrzyj,
nafaszeruj kaszą i zaszyj lub zepnij wy-
kałaczkami. Piecz 2-3 godziny (w zależ-
ności od wielkości gęsi) w piekarniku
nagrzanym do 180°C. W czasie piecze-
nia polewaj gęś wytapiającym się tłusz-
czem. Podaj z pieczonymi ziemniakami.
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SKŁADNIKI:
1 mała główka białej kapusty
2 cebule 100 g wędzonego

boczku 100 g suszonej żurawiny
Lewiatan 1/2 szklanki białego wina

masło do smażenia sól pieprz
mielony Lewiatan

Kapusta z żurawiną
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KASZA GRYCZANA PRAŻONA
LEWIATAN
Wyśmienita do gulaszów i sosów
grzybowych, pyszna także
jako nadzienie faszerowanych
warzyw.

SKŁADNIKI:
400 g wątróbki drobiowej (może być z gęsi) 80 g masła 1 cebula
20 ml śmietanki 30% 40 ml Porto lub koniaku sól pieprz mielony

Lewiatan tymianek

Pasztet z wątróbek

Wątróbki oczyść, podsmaż na maśle.
Wystudzone zmiel w maszynce
z drobnym sitkiem. Cebulę pokrój w kos-
tkę i podsmaż na maśle. Podlej alkoho-
lem i śmietanką, zagotuj. Dodaj resztę
masła, a gdy się rozpuści, całość zmi-

ksuj blenderem. Otrzymany płyn połącz
ze zmieloną wątróbką, dokładnie wy-
mieszaj, dopraw solą, pieprzem i ty-
miankiem. Odstaw do lodówki do
schłodzenia. Podawaj z ciepłą bagietką
i żurawiną.

CZEKOLADY NUSSBEISSER
ALPEN GOLD
Rozpływające się w ustach połą-
czenie przepysznej czekolady
z całymi orzechami.
Doskonała propozycja
dla osób ceniących
wysoką jakość.

POLECAMY
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Czy
wiesz, że...
mięso można upiec
w rękawie foliowym?

To sposób godny polecenia
i bardzo bezpieczny,
zwłaszcza dla mniej

doświadczonych osób.
Mięso nigdy się nie przypali

– ładnie się rumieni,
pozostając soczyste i kruche.Sałatka

jarzynowa
SKŁADNIKI:

5 marchewek 1 korzeń pietruszki
1 mały seler 1 por (tylko biała

część) 3 ogórki kiszone
4 jajka ugotowane na twardo
1 duże winne jabłko (najlepiej

reneta) 2 średniej wielkości
ziemniaki 1 puszka groszku
konserwowego albo kukurydzy
Lewiatan 1 słoik majonezu
stołowego Lewiatan pieprz
mielony Lewiatan sól

We wrzącej, osolonej wodzie najpierw
zblanszuj starannie umyty por, potem
ugotuj (nie rozgotowując!) oskrobane
marchewki, pietruszkę i seler. W drugim
garnku ugotuj wyszorowane ziemniaki
w mundurkach. Ostudzone ziemniaki
obierz z łupinek i pokrój w drobną kost-
kę. Tak samo pokrój ostudzone mar-
chewki, pietruszkę, seler, por, ogórki,
jajka i jabłko wcześniej oczyszczone
z gniazda nasiennego. Całość wymie-
szaj, dodaj osączony z zalewy groszek
lub kukurydzę oraz majonez. Wszystko
ponownie starannie wymieszaj, dopraw
pieprzem, a jeśli trzeba, także solą.
Przykryj sałatkę i wstaw na kilka godzin
do lodówki, by składniki się przegryzły.
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Zielony akcent
Sałatka jarzynowa będzie
ładnie wyglądać, a także

zyska na smaku, jeśli udeko-
rujesz ją zieleniną: natką
pietruszki lub koperkiem.

WARZYWA
KONSERWOWE LEWIATAN
Urozmaicą każdą kolację.
To świetne i sprawdzone
składniki warzywnych
sałatek i przekąsek na zimno.

SKŁADNIKI:
1,5 kg schabu środkowego bez

kości 150 g suszonych śliwek
bez pestek Lewiatan 1/2 łyżeczki
tymianku szczypta szałwii

1 łyżka soku z cytryny 3 łyżki
sklarowanego masła 50 ml brandy

pieprz mielony Lewiatan sól

Zawsze w dobrej cenie

Majonez stołowy
Lewiatan

Schab umyj, osusz, skrop sokiem z cy-
tryny, natrzyj solą i mieszanką ziół, lek-
ko oprósz pieprzem, zawiń w folię i na
noc wstaw do lodówki. Wyjmij mięso,
ostrym spiczastym nożem natnij
w środku wzdłuż (najlepiej na krzyż),
tak by powstał tunel. Umyte i osuszone
śliwki skrop brandy i kolejno wciskaj
w tunel, aż całkowicie się wypełni. Ko-
mu sprawi trudność nacięcie tunelu,
może przeciąć mięso wzdłuż z boku do
połowy głębokości, wcisnąć śliwki
w głąb nacięcia i spiąć rozcięcie wykała-
czkami. Posmaruj mięso sklarowanym
masłem, ułóż w brytfance i wstaw do
piekarnika nagrzanego do 200°C. Po 10
minutach obniż temperaturę do 160°C
i piecz jeszcze półtorej godziny, co pe-
wien czas polewając wytworzonym
sosem i skrapiając zimną wodą.
Upieczony schab podaj na zimno lub na
gorąco. Mięso można też nadziewać su-
szonymi morelami wcześniej moczony-
mi w brandy.

Schab
nadziewany
śliwkami

SMAKI POLSKICH ŚWIĄT |

ŚMIEJ ŻELKI NIMM2
Wesołe żelki o różnych kształtach
kryją w sobie owocowy smak i witaminy.

POLECAMY



Miękkie masło utrzyj mikserem na pu-
szystą masę. Dalej ucierając, porcjami
wsypuj cukier i dodawaj po jednym jaj-
ku. Mąkę przesiej, łyżkę odsyp na tale-
rzyk, resztę połącz z proszkiem do
pieczenia i mieszając, wsypuj do utar-
tej masy, aż powstanie gładkie ciasto.
Suszone morele drobno pokrój, wymie-
szaj z posiekanymi orzechami i ro-
dzynkami, oprósz mąką z talerzyka

i wrzuć do ciasta. Dodaj posiekaną
skórkę pomarańczową i wszystko sta-
rannie wymieszaj. Wąską podłużną
formę keksową (dł. ok. 25 cm) posma-
ruj masłem, napełnij ciastem, wstaw
do piekarnika nagrzanego do 200°C
i piecz ok. 15 minut. Potem obniż
temperaturę do 180°C i piecz jeszcze
30-40 minut. Keks można posypać
cukrem pudrem.

Keks pełen bakalii
SKŁADNIKI:

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej Lewiatan 4 jajka po 200 g masła i cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia 1 cukier wanilinowy po 100 g orzechów

włoskich, rodzynek sułtańskich Lewiatan i suszonych moreli Lewiatan
po 50 g fig i smażonej skórki pomarańczowej
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Makowiec
SKŁADNIKI:
Ciasto: 400 g mąki pszennej Lewiatan 150 g masła 50 g drożdży

3 łyżki śmietany 22% 2 jajka 2 żółtka skórka otarta z 1/2 cytryny
2 czubate łyżki cukru pudru 1/3 łyżeczki soli masło do formy

Nadzienie: 400 g maku 1 litr mleka Lewiatan 150 g masła 3/4 szklanki
miodu wielokwiatowego Lewiatan 1 laska wanilii 100 g posiekanych
migdałów Lewiatan 150 g sparzonych rodzynek sułtańskich Lewiatan

1/4 szklanki smażonej skórki pomarańczowej 4 jajka 1 szklanka cukru
2 łyżki brandy
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Zawsze w dobrej cenie

Zrób nadzienie: mak umyj na sicie, zalej
wrzącym mlekiem, gotuj na małym
ogniu 30 minut. Osącz i zmiel trzy lub
cztery razy. Masło roztop, dodaj miód,
ziarenka wanilii, bakalie, skórkę i mak,
smaż 15 minut, mieszając. Ostudź, do-
daj brandy, 4 żółtka utarte z cukrem
i pianę z białek, wymieszaj.
Zrób ciasto: drożdże rozprowadź śmieta-

ną, posiekaj z resztą składników, zagnieć
luźne, lśniące ciasto. Rozwałkuj na pro-
stokąt, pokryj nadzieniem, pozostaw wol-
ne brzegi. Zwiń, sklej końce i przenieś do
podłużnej formy posmarowanej masłem.
Przykryj ściereczką, odstaw na godzinę.
Piecz 45-50 minut w 180°C. Gdy strucla
ostygnie, możesz ją polukrować i obsy-
pać skórką pomarańczową.

RODZYNKI SUŁTAŃSKIE
LEWIATAN
Niezastąpiony dodatek
świątecznych wypieków
takich jak sernik, makowiec
czy keks, ale także regio-
nalnych dań na słodko.

Bakalie
Lewiatan

Czy
wiesz, jak...

ulepszyć
makowiec?

Dobrze jest zachować
nieco rozczynu na ciasto

drozdżowe i dodać go
do masy makowej.

Wtedy urośnie ona nieco
i nie będzie oddzielała się

od ciasta.

Mak, by w przyszłym roku zapewnić sobie pomyślność i bogactwo, miód, by zjednać sobie siły nadprzy-
rodzone, orzechy jako symbol mądrości i płodności – tych składników nie może zabraknąć w świą-
tecznych ciastach i deserach. Niezależnie od tego, czy wierzymy w ich magiczną moc, użyjmy ich,

przygotowując bożonarodzeniowe wypieki i inne słodkości. Pierniki, makowce, kutia – są po prostu pyszne. Na-
pełnią dom pięknym aromatem, podkreślając świąteczną atmosferę.

ŚWIĄTECZNY CZAS
– RAJ DLA

ŁASUCHÓW

PIERNIKI LEWIATAN
Pierniki nadziewane, lukrowane
albo te w czekoladzie z korzennymi
nutami przywołają
świąteczny smak.

POLECAMY
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Czy
wiesz, jak...

...upiec szybki piernik?
Możesz wykorzystać gotowy

piernik w proszku. Jednak
zamiast oleju dodaj do niego

roztopione masło, wzbogać go
także połową szklanki

gryczanego miodu oraz
bakaliami. Na koniec oblej

polewą czekoladową.
Taki piernik jest bardzo

smaczny i wilgotny.

SKŁADNIKI:
320-400 g mąki pszennej Lewiatan (tyle, ile zabierze ciasto) 2 łyżeczki

sody oczyszczonej 1/2 łyżeczki soli 170 g masła 1 płaska łyżeczka
mielonego imbiru 1/2 łyżeczki cynamonu 1/2 łyżeczki mielonych
goździków 1/2 łyżeczki mielonego ziela angielskiego 1/4 łyżeczki pieprzu
mielonego Lewiatan 1/4 łyżeczki roztartego kardamonu 1/4 łyżeczki
mielonej gałki muszkatołowej 1 płaska łyżeczka kakao 250 g cukru

60 ml płynnego miodu gryczanego 1 jajko 1 żółtko
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Piernik dojrzewający
SKŁADNIKI:

1/2 kg miodu wielokwiatowego Lewiatan 400 g cukru 250 g masła
1 kg mąki pszennej Lewiatan 3 jajka 3 łyżeczki sody

oczyszczonej 125 ml zimnego mleka Lewiatan 1/2 łyżeczki soli
Przyprawy: 1 łyżeczka mielonego cynamonu, 1 łyżeczka mielonego imbiru,

1/2 łyżeczki mielonego pieprzu Lewiatan, 1/2 łyżeczki mielonej gałki musz-
katołowej, 1/2 łyżeczki mielonego ziela angielskiego, 1/4 łyżeczki mielonego
anyżu, 1/4 łyżeczki mielonych goździków 1 gotowa polewa czekoladowa

Miód, cukier i masło podgrzej prawie
do zagotowania, ostudź. Stopniowo,
wyrabiając ręką, dodaj mąkę, jajka,
sodę rozpuszczoną w mleku, sól
i przyprawy. Gdy ciasto uzyska zwar-
tą konsystencję, uformuj kulę i włóż
ją do kamionkowego lub emaliowane-
go garnka. Przykryj ściereczką
i postaw w chłodnym miejscu, by
dojrzewało 3-4 tygodnie. Po tym
czasie rozgrzej piekarnik do 180°C.
Dojrzałe ciasto włóż do okrągłej formy
lub kilku keksówek. Piecz 40-60 mi-
nut, w zależności od wielkości formy.
Po upieczeniu oblej piernik polewą
przygotowaną według przepisu
na opakowaniu.

Na choinkę
Jeśli chcesz zawiesić na niej

pierniczki, za pomocą
np. wykałaczki uformuj

otwór, przez który przewle-
czesz sznureczek.

Połącz mąkę, sodę i sól. Masło rozpuść:
podgrzewaj, a gdy zacznie się pienić
i rumienić, zdejmij z ognia. Połącz je
z przyprawami i kakao, następnie z cu-
krem i miodem. Mieszaj, aż cukier połą-
czy się z tłuszczem, dodaj jajko i żółtko.
Wlej masę do miski z mąką, mieszaj, tak
żeby składniki się dobrze połączyły.
Przykryj folią do żywności i wstaw na
godzinę do lodówki. Rozgrzej piekarnik

do 180°C. Rozwałkuj ciasto na stolnicy
oprószonej mąką (można wałkować je
w kilku porcjach) na grubość 3 mm.
Wycinaj dowolne kształty: np. gwiazdki,
talarki, ludziki. Piecz przez 8-12 minut
(wszystko zależy od grubości i wielko-
ści ciastek), aż pierniczki zaczną się
rumienić na brzegach. Po ostudzeniu
ozdób lukrem i kolorowymi
posypkami.

Ciasto na bazie mąki pszennej i miodu
znane było już w starożytnym Egipcie.
Składano je w ofierze bóstwom, a niewiel-
kie ciastka miodowe wkładano zmarłym
do grobowców. W antycznym Rzymie do
miodowników zaczęto dodawać przypra-
wę korzenną – pieprz.
Średniowieczna kuchnia zakonna wzboga-
ciła miodowniki o inne, orientalne przypra-
wy: kardamon, cynamon, muszkat,
goździki. I tak narodziło się ciasto, które
do dziś cieszy nasze podniebienia.

Historia pierników toruńskich sięga poło-
wy XIV w. Na dworze królewskim, w do-
mach zamożnej szlachty i patrycjuszy
podawano je jako „pierną”, czyli pieprzną
zakąskę do piwa, wina, miodu pitnego
i wódki. Piernik podawano też na deser.
Korzenne ciastko z Torunia, zawierające
lecznicze przyprawy oraz bakteriobójczy
miód, uznawane było przez kilka stuleci
za remedium na wiele schorzeń ciała i du-
szy. Najstarszy zachowany przepis na
piernik toruński z ok. 1725 r. pochodzi

z księgi medycznej „Compendium medi-
cum auctum to jest: krótkie zebranie i opi-
sanie chorób ich różności, przyczyn,
znaków, sposobów do leczenia”.
W Toruniu produkowano też pierniki nieja-
dalne, służące do podziwiania i dekoracji.
Odciskane w ażurowych formach z drew-
na były bardzo cenione. Jako pamiątki
czyli tzw. „gościńce” wręczano je szcze-
gólnym osobistościom – dostojnikom koś-
cielnym, królom, urzędnikom wysokiej
rangi i władcom zagranicznych krajów.

Zawsze w dobrej cenie
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Piernik, pierznik, pieprznik

Mleko
Lewiatan

Domowe pierniczki

Właścicielka Piernikarni w Toruniu

Monika Jankowska (na zdj.

z lewej) wraz z Piernikarzami pro-

wadzi pokazy i warsztaty wypieku

oraz dekoracji pierników. Organi-

zuje też Biesiady Piernikowe z de-

gustacją słodkości i opowieściami

o słynnych toruńskich ciastkach.

Piernikarnia znajduje się przy

ul. Królowej Jadwigi 24 w Toruniu.

www.piernikarniatorun.pl

FIGURKI
KORZENNE

TAGO
Ciasteczka

pełne korzen-
nych przypraw

i aromatów
przywiodą
świąteczny
nastrój.

MIÓD WIELOKWIATOWY
LEWIATAN
Nada korzennego aromatu
świątecznym piernikom, będzie
też zdrowym dodatkiem
gorących napojów i śniadań.



KAWA MK CAFE
PREMIUM
Drobno mielone
ziarna pochodzą-
ce z plantacji
w Amerykach
Południowej
i Środkowej.
To gwarancja
pobudzającego
smaku.
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Sernik
z brzoskwiniami
SKŁADNIKI:
Spód: 250 g mąki pszennej Lewiatan 200 g miękkiego masła

1 żółtko 100 g cukru pudru 2 łyżki gęstej śmietany
Masa serowa: 1 kg sera na sernik potrójnie mielonego

200 g masła + masło do formy 120 g cukru pudru 6 jajek
1 opakowanie budyniu waniliowego 1 puszka brzoskwiń Lewiatan

Zrób spód: mąkę przesiej, połącz
z cukrem, posiekaj z masłem. Na końcu
dodaj jajko i śmietanę. Szybko zagnieć
ciasto i włóż je na godzinę do lodówki.
Wylep nim wyłożoną papierem
do pieczenia blaszkę, piecz 15 minut
w 180°C, odstaw do wystudzenia.
Zrób masę serową: białka oddziel
od żółtek. Miksuj ser, dodając po jednym

żółtku i po trochu masła oraz cukier
puder. Na końcu dodaj budyń. Ubij pianę
z białek, delikatnie wymieszaj z masą
serową. Połowę masy wyłóż na kruchy
spód, ułóż na niej osączone z syropu
brzoskwinie i przykryj resztą masy.
Piecz 50 minut w 180°C. Wyjmij sernik
z piekarnika, gdy już ostygnie. Możesz
posypać go cukrem pudrem.

Czy
wiesz, jak...

wróżyć z kutii?
Zgodnie z ludowym zwycza-

jem, aby dowiedzieć się,
co czeka nas w przyszłym

roku, nakładano kutię na łyżkę
i z impetem wyrzucano
jej zawartość pod sufit.

Jeśli doleciała i przykleiła się
choć na chwilę, miało to
świadczyć o pomyślnej

przyszłości.

Kutia przedwojenna
SKŁADNIKI:

1 szklanka pszenicy (bez łusek) 1 szklanka maku 1/2 szklanki płynnego miodu wielokwiatowego Lewiatan
1 szklanka rodzynek sułtańskich Lewiatan 1 szklanka orzechów (mieszanych) inne dowolne bakalie 1 laska wanilii
słodka śmietanka do polania
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Inne owoce
Taki sernik doskonale sma-
kuje także z ananasami czy
gruszkami z syropu. Można
też wzbogacić go dodatkiem

rodzynek i migdałów.

BRZOSKWINIE
LEWIATAN
Połówki brzoskwiń w lekkim
syropie to pyszny deser
i uniwersalny owocowy dodatek
do słodkich wypieków, sałatek
i dań kuchni orientalnych.

Zawsze w dobrej cenie

Margaryna Moja
Lewiatan

Pszenicę zalej wodą i odstaw na noc,
żeby namiękła. Mak zalej wrzącą wodą
i również odstaw na kilka godzin. Na-
stępnego dnia ugotuj pszenicę na ma-
łym ogniu do miękkości (weź sporo
wody, bo inaczej pszenica się przypali),
dobrze osącz. Osącz także mak, prze-
puść go trzy razy przez maszynkę do

mięsa z drobnym sitkiem. Ostudź mak
i pszenicę. Rodzynki zalej ciepłą wodą
lub rumem i odstaw na 15-20 minut, do-
kładnie osącz. Orzechy i migdały krótko
podpraż w piekarniku i posiekaj. Rozet-
nij laskę wanilii wzdłuż, czubkiem ostre-
go noża wydrąż ziarenka ze środka.
Dobrze wymieszaj mak, pszenicę, miód,

osączone rodzynki, orzechy i migdały,
przypraw do smaku ziarenkami wanilii.
Możesz dodać także inne ulubione baka-
lie. Miskę z masą przykryj i wstaw do
lodówki – najlepiej na kilka dni. Kutię
podawaj zawsze dobrze schłodzoną.
Najlepiej smakuje polana zimną, słodką
śmietanką.

Placek jak u mamy
SKŁADNIKI:

1 kg mąki pszennej Lewiatan
150 g drożdży 250 ml mleka

Lewiatan 200 g cukru 200 g masła
2 żółtka 5 jajek skórka otarta

z 1 cytryny garść rodzynek sułtań-
skich Lewiatan 1/2 szklanki oleju
uniwersalnego Lewiatan masło i tarta
bułka do formy

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Zrób rozczyn
z drożdży roztartych z łyżeczką cukru
i 2 łyżkami ciepłego mleka. Przykryj
ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do
wyrośnięcia. W rondlu podgrzej mleko
z masłem i cukrem. Zdejmij z ognia, gdy
cukier się rozpuści. Przesiej mąkę do du-
żej miski (odłóż łyżkę mąki do oprószenia
rodzynek), pośrodku zrób dołek. Wlej

ciepłe mleko z masłem i cukrem, wbij jaj-
ka i włóż żółtka, wymieszaj. Wlej rozczyn
i zagnieć ciasto. Przykryj ściereczką, od-
staw na 15 minut do wyrośnięcia. W tym
czasie umyj rodzynki, zalej je wrzątkiem
i odstaw na chwilę. Dwie średnie formy
(lub trzy mniejsze) posmaruj masłem
i wysyp tartą bułką. Podrośnięte ciasto
wyrabiaj ręką około 20 minut, stopniowo
wlewając olej. Potem dodaj osączone ro-
dzynki obtoczone w mące oraz skórkę
cytrynową i jeszcze raz zagnieć, aby ro-
dzynki wmieszały się w ciasto. Napełnij
przygotowane formy do 2/3 wysokości.
Wierzch możesz posmarować roztrzepa-
nym jajkiem albo posypać wiórkami ma-
sła. Wstaw do nagrzanego piekarnika,
a po kilku minutach zwiększ temperaturę
do 200°C. Piecz około 30 minut.

POLECAMY



Czy
wiesz, jak...
...zrobić pyszną pastę?

Przyrządzając maleńkie ka-
napki możesz dać upust swojej

kulinarnej fantazji. Polecamy
np. pastę jajeczną (jajka, majo-
nez, musztarda, szczypiorek),
rybną (wędzona ryba, twaróg,

suszone śliwki) lub serową
(kozi twaróg, ulubione zioła).

Dla uczestników szalonej karnawałowej imprezy najlepiej przygo-
tować bufet. Powinny znaleźć się w nim sałatki, kanapki i inne
przekąski, które można jeść samym tylko widelcem lub nawet

– zgodnie z najnowszym światowym trendem – po prostu palcami. Do
tego drinki, również bezalkoholowe, i to całkowicie wystarczy, by spę-
dzić uroczy wieczór ze starymi lub całkiem nowymi znajomymi.

KARNAWAŁOWE
SMAKOŁYKI

Tortille z niespodzianką
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SKŁADNIKI:
opakowanie Tortilla Wraps Lewiatan 12 plastrów szynki 12 plastrów sera

żółtego 8 liści sałaty 1 serek twarożkowy 1 czerwona papryka

RODZYNKI
I ORZECHY
W CZEKOLADZIE
LEWIATAN
Rodzynki i orzeszki
arachidowe w cze-
koladzie mlecznej
to delikatna słodka
przekąska.
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Zawsze w dobrej cenie
ŁOSOŚ ATLANTYCKI
W PLASTRACH LEWIATAN
Smakuje podany zarówno do kanapek,
jak i sałatek. Znakomity na przystawkę
i wykwintną przekąskę.

TORTILLA WRAPS LEWIATAN
Cieniutkie placki pomogą przygotować
potrawy w meksykańskim stylu.
Świetnie smakują podawane zarówno
na ciepło, jak i na zimno.

Hoduj kiełki!
To bardzo łatwe. Wystarczy

do słoika wsypać trochę
ziaren (np. fasoli mung)

i codziennie zwilżać je wodą,
odlewając jej nadmiar.

Łosoś zrolowany
SKŁADNIKI:

50 g twarogu 50 g sera pleśniowego rokpol 2 łyżki śmietany 22%
3 plastry atlantyckiego łososia Lewiatan mieszanka kiełków

lub natka pietruszki kilka orzechów włoskich

Twaróg utrzyj z serem i śmietaną na
jednolitą masę. Farszem posmaruj
plastry łososia, posyp je posiekanymi
orzechami oraz kiełkami lub natką

pietruszki tak, by wystawały poza kra-
wędź plastrów. Plastry zwiń w rulony
i każdy przekrój na pół. Ruloniki ustaw
pionowo na półmisku.

Tartinki
spod choinki
SKŁADNIKI:

1 serek twarożkowy 1 mała cebula 1 ząbek czosnku
sól pieprz mielony Lewiatan ciemny żytni chleb lub pumpernikel
1 plaster atlantyckiego łososia Lewiatan 1 gałązka koperku

SKŁADNIKI:
Pasta jajeczna: 4 jajka ugotowane
na twardo 2-4 łyżki majonezu
stołowego Lewiatan lub gęstej
śmietany 1 łyżeczka musztardy
sarepskiej Lewiatan 1 mała cebula

2 łyżki posiekanego szczypiorku
sól, pieprz

Każdą z tortilli posmaruj serkiem. Ułóż
na nim kolejno sałatę, szynkę i ser.
Na brzegu ułóż paprykę pokrojoną
w słupki. Zwiń ciasno każdą z tortilli

w rulon, zawiń go w folię aluminiową
i wstaw na co najmniej godzinę
do lodówki. Po wyjęciu pokrój na
dwu-trzycentymetrowe kawałki.

Obraną cebulę drobniutko posiekaj,
obrany czosnek przeciśnij przez praskę.
Cebulę i czosnek wymieszaj z serem
przyprawionym solą i pieprzem. Gotową

pastę rozsmaruj na okrągłych kromecz-
kach wyciętych z razowca lub pumper-
nikla. Na każdą tartinkę połóż kawałe-
czek łososia oraz listek koperku.

Oliwki czarne,
Suszone pomidory
Lewiatan

Jajka obierz z łupinek, zgnieść bardzo
dokładnie widelcem lub przetrzyj przez
sitko. Cebulę drobniutko posiekaj, na 2-
3 minuty wrzuć do wrzącej wody,
dokładnie osącz na sitku, wrzuć do
masy jajecznej. Dodaj majonez, szczy-
piorek, wszystko starannie wymieszaj
i przypraw do smaku solą i pieprzem.
Posmaruj krakersy, udekoruj.

Krakersy
z pastą
jajeczną

POLECAMY
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SKŁADNIKI:
250 g truskawek (mogą być

mrożone) 1 puszka brzoskwiń
Lewiatan 100 ml syropu wiśnio-
wego 1 l niegazowanej wody
mineralnej Lewiatan 100 g cukru

sok z 1 cytryny

Do kielicha lub szklanki na koktajle wrzuć kilka kostek lodu, wlej soki, dokładnie
wymieszaj. Koktajl możesz udekorować, nadziewając na szpadki cząstki owoców
i układając je na krawędzi naczynia z koktajlem.

Pomarańczowa
alternatywa
SKŁADNIKI:

400 ml soku gruszkowego po 300 ml gazowanej wody mineralnej Lewiatan
i soku pomarańczowego 100 ml syropu malinowego Lewiatan kilka kostek
lodu Do dekoracji: świeża mięta ćwierćplasterki pomarańczy

Kruszon bez procentów

Brzoskwinie wyjmij z zalewy, pokrój
w kawałki. Rozmrożone truskawki wymie-
szaj z brzoskwiniami, posyp cukrem, po-
lej syropem. Do szklanek do koktajli wsyp
po kilka kostek lodu, włóż po łyżce trus-
kawek z brzoskwiniami, zalej wodą zmie-
szaną z zalewą z brzoskwiń i sokiem
cytrynowym. Podawaj ze słomką.

Ogórek pokrój w cienkie plasterki.
Wymieszaj z kawałkami ananasa i pokro-
jonymi truskawkami. Rozłóż owoce do
szklanek, zalej sokiem z pomarańczy
zmiksowanym z zalewą po ananasach
i wodą. Udekoruj szklanki plastram
i pomarańczy i listkami mięty.

Kolorowa
fantazja

SKŁADNIKI:
1 puszka ananasów

Lewiatan 1 ogórek
2-3 truskawki (mogą

być mrożone) 1 pomarańcza
400 ml świeżo wyciśniętego soku

z pomarańczy 250 ml niegazowa-
nej wody mineralnej Lewiatan

kilka listków mięty

Zawsze w dobrej cenie

Oliwki zielone
Lewiatan

SYROP „MALINA” LEWIATAN
Wzbogaci nie tylko aromat
herbaty w zimowy wieczór.
To także pyszne i efektowne
uzupełnienie deserów
i chłodnych napojów.

POLECAMY
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