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Podczas świąt gotujemy pyszne słodkie 
i słone potrawy, a każdy kraj ma swoje 
tradycyjne przepisy. Chcesz spróbować 
czegoś nowego w te święta? Potrawy 
tradycyjnej dla innego kraju europejskiego? 
Tutaj prezentujemy 21 słonych przepisów na 
święta, z których możesz wybrać.  

Natomiast jeśli chcesz również 
wypróbować słodkie przepisy 
z krajów Europy, możesz 
pobrać książkę z przepisami 
tutaj. 

TWÓJ IDEALNY POMOCNIK NA ŚWIĘTA 

Chociaż Święta Bożego Narodzenia są bardzo specjalnym świętem 
same w sobie, duża część celebracji koncentruje się również na dobrym 
jedzeniu. Bez tego okres świąteczny nie byłby nawet w połowie tak 
magiczny. W przeszłości spędzaliśmy w kuchni godziny, przygotowując 
nowe lub tradycyjne przepisy, aż byliśmy całkowicie wykończeni. 
W związku z tym może w te święta po prostu stwórzmy wspaniałe 
wspomnienia ciesząc się pysznymi wypiekami i deserami? Może 
spędźmy czas z naszymi bliskimi przy stole, jedząc i śmiejąc się? 



Mocny, automatycznie regulowany silnik 1400 W, 
z wytrzymałymi, metalowymi zębatkami

Przycisk operacyjny ze światłem LED z 6 poziomami 
prędkości oraz funkcją pulsacyjną 

Montowana pokrywka, by zapobiec rozpryskom z wygodnym 
otworem do dodawania składników podczas mieszania

Trzy końcówki w zestawie – trzepaczka, ubijaczka 
i mieszadło hakowe

Inteligentne ruchy planetarne, by wykorzystać całą 
powierzchnię misy

Misa ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 l

System kliknięcia dla wygodnej i łatwej zmiany końcówek

Nowa technologia delikatnego startu, rozwijające się obroty dla 
równiejszych efektów i zapobiegania zabrudzeniom

Ubijaczka i mieszadło hakowe pokryte powłoką 
nieprzywierającą dla łatwego czyszczenia bez szczotkowania

BEZ ROZ 
-PRYSKÓW

3

Z robotem kuchennym Delimano PRO nie będziesz 
mieć złych wspomnień związanych ze zmęczeniem 
w wyniku przygotowywania jedzenia, ale dobre wspomnienia, 
przepełnione radością z najlepszego jedzenia i najlepszego 
towarzystwa.
Duch Świąt znajduje się... w najlepszym jedzeniu
Święta koncentrują się na wypiekach. Od ciasteczek i deserów, 
po samodzielnie upieczony chleb i ciasta, wszyscy mamy apetyt 
na słodkie w tym okresie. Jednak czas spędzony w kuchni może być 
okropny. Tylko pomyśl o całej tej pracy, sprzątaniu, czasie spędzonym 
na przygotowywaniu potraw, które znikają w ciągu kilku minut. Właśnie 
dlatego potrzebujesz pomocnika na święta – robot kuchenny Delimano 
PRO jest jak Twój osobisty szef kuchni, który upiecze to, co uwielbiasz 
podczas gdy Ty możesz spędzić więcej czasu robiąc to, co kochasz. 
Używaj go, by zagniatać ciasto, bądź ciasto na chleb, czy pizzę. 
Albo do przygotowania bitej śmietany. Albo do idealnego ubicia 
białek z jajek. Korzystając z dodatkowych, opcjonalnych akcesoriów 
możesz go używać do wszystkiego – mielenia mięsa, przygotowywania 
ciasteczek i domowego makaronu, a nawet do krojenia i tarcia. 
A JEDYNE, co musisz zrobić to włączyć jeden przycisk!
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SPIS TREŚCI
6 Burek z mięsem 
 Kraj: Albania
8 Kadun butići  
 Kraj: Bośnia i Hercegowina
10 Świąteczny okrągły chleb (Pogacha)  
 Kraj: Bułgaria  
12 Indyk z zapiekanym makaronem (Mlinci)  
 Kraj: Chorwacja
14 Ciastka serowe 
 Kraj: Czechy
16  Pyszny pasztet z wątróbki 
 Kraj: Estonia 
18 Pogácsa 
 Kraj: Węgry 
20 Baursaki 
  Kraj: Kazachstan
22 Sałatka Oliver 
  Kraj: Kosowo
24 Bekonowe bułeczki Mamy 
 Kraj: Łotwa
26 Tradycyjne ciastka z suszonymi grzybami lub makiem 
 Kraj: Litwa
28 Kiflichki (bułeczki) 
 Kraj: Macedonia
30 Pârjoale 
 Kraj: Mołdawia
32 Burger 
 Kraj: Czarnogóra
34  Pierogi z kapustą i suszonymi grzybami 
 Kraj: Polska
36 Nadziewana kapusta (Sarmale) 
 Kraj: Rumunia
40 Pikantna wieprzowina z plackiem ziemniaczanym 
 Kraj: Rosja
42 Miękkie precle 
 Kraj: Republika Serbii
44 Bobalky 
 Kraj: Słowacja
46 Ciastka ze skwarek 
 Kraj: Słowenia
48 Kotleciki z indyka (Masuriki) 
 Kraj: Ukraina
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BUREK Z MIĘSEM

KRAJ: ALBANIA

Najsłynniejszy, albański, tradycyjny przepis zwany jest również “pite me mish” lub 
“byrek me dish”. Pyszny placek z mięsem mielonym, z ciastem filo pochodzi z czasów 
Imperium Osmańskiego i może być wypełniony słodkimi lub słonymi składnikami. 

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 4

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• zestaw do mielenia mięsa
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SKŁADNIKI
CIASTO FILO
• 4 szklanki mąki
• 1 łyżeczka soli
• 1 szklanka gorącej wody

FARSZ
• 500 g zmielonej wołowiny lub wieprzowiny
• 2 obrane i drobno pokrojone cebule
• 1 duży ziemniak, starty na grubych oczkach
• ½ łyżeczki papryki
• 3 pomidory
• 4 łyżki oliwy z oliwek
• sól
• pieprz 

PRZYGOTOWANIE
FARSZ
• Na początku przygotuj nadzienie z mięsa mielonego. Dodaj oliwę do rondla 

i podgrzewaj. 
• Dodaj cebule i smaż, aż uzyskają złotobrązowy kolor. Dodaj ziemniaka, sól, pieprz 

i wymieszaj.
• Mieszankę należy przyrumienić, mieszając ciągle przez 2 minuty. Następnie dodaj 

mięso mielone i paprykę, i wymieszaj. Przykryj i gotuj przez 5 minut. 
• Dodaj pomidory, sól i pieprz, ponownie wymieszaj. Gotuj pod przykryciem, 

na średnim ogniu, regularnie mieszając, aż starty ziemniak będzie ugotowany, 
pomidory rozpuszczone, a cała masa zmieni się w zwięzłą mieszankę – ok. 15 minut. 

• Po zakończeniu gotowania zwiększ ogień, by zredukować płyn, jeśli jest taka 
potrzeba. Pozostaw do ostygnięcia. 

CIASTO FILO
• Dodaj mąkę i sól do misy robota kuchennego. Rozpocznij zagniatanie z użyciem 

mieszadła hakowego, stopniowo dodając gorącą (ale nie wrzącą) wodę. Zagniataj 
do uzyskania zwartego ciasta. 

• Rozgrzej piekarnik do 200 °C. Podziel ciasto na dwa równe kawałki. Podziel pierwszą 
część na 8 mniejszych kawałków i ulep z nich kulki. Postępuj tak samo z drugą 
częścią. 

• Każdą kulkę spłaszcz, by stworzyć bardzo cienkie kółko o średnicy ok. 30 cm 
(grubość kartki papieru). Kółko z ciasta musi być przezroczyste. 

• Ułóż kółka na powierzchni posypanej skrobią kukurydzianą i każde kółko również 
nią posyp. Wysmaruj wysoką, okrągłą formę do pieczenia oliwą z oliwek. Posmaruj 8 
kółek z ciasta filo oliwą z oliwek i ułóż je jedno na drugim. Na górze umieść nadzienie 
mięsne. 

• Przykryj całość kolejnymi 8 warstwami, postępując tak samo, jak wcześniej. 
Załóż krawędź górnych warstw pod dolne warstwy. Posmaruj powierzchnię oliwą. 

• Piecz przez 30 minut. 

ZŁOŻENIE
• ½ szklanki oliwy z oliwek
• 3 łyżki skrobi kukurydzianej
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KADUN BUTIĆI

KRAJ: BOŚNIA I HERCEGOWINA

Kadun Butići to tradycyjne bośniackie danie z mięsem i ryżem – bogate 
w smaki i aromaty. 

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 4

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka 
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SKŁADNIKI
• 500 g mielonego mięsa
• 1 czerwona cebula
• mieszanka przypraw
• 100 g ryżu
• 4 jajka
• mąka
• olej
• bułka tarta
• 5 pomidorów
• czosnek
• natka pietruszki
• laski cynamonu
• czerwona, zielona i żółta papryka

PRZYGOTOWANIE
• Przygotuj sos pomidorowy z paprykami. Obierz pomidory i pokrój 

w kostkę, dodaj pokrojone papryki. Dodaj czosnek, mieszankę 
przypraw, natkę pietruszki i bazylię. 

• Smaż wszystko aż do uzyskania konsystencji sosu. 
Pozostaw do ostygnięcia. 

• Pokrój jedną cebulę, smaż w głębokim tłuszczu i dodaj 250 g 
mięsa mielonego. Kontynuuj smażenie przez kolejne 10 minut. 
Odstaw do ostygnięcia. 

• Ugotuj ryż i pozostaw do ostygnięcia. 
• Połącz ugotowany ryż, usmażone mięso i resztę świeżego 

mięsa w robocie kuchennym. Dodaj jajka i mieszankę przypraw. 
Jeśli masa jest za mało gęsta, dodaj trochę bułki tartej. 

• Wstaw do lodówki na 30 minut. 
• Dziel na kawałki i w każdy kawałek wetknij laskę cynamonu. 

Zanurz każdy kawałek w mące i jajku, i usmaż. 
• Podawaj Kadun butići z sosem. 
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ŚWIĄTECZNY OKRĄGŁY 

CHLEB (POGACHA) 

KRAJ: BUŁGARIA 

Ten tradycyjny, bułgarski chleb rozpływa sie w ustach i świetnie pasuje 
do różnych innych, słonych dań. 

Czas przygotowania: 120 min
Porcje: 10

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka 
• ubijaczka 
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SKŁADNIKI
• 1 kg mąki
• 150 ml wody
• 1 łyżka soli
• 2 łyżki cukru
• ½ opakowania drożdży
• 3 łyżki oleju
• 50 ml oleju
• 400 ml wody
• 2 żółtka 

PRZYGOTOWANIE
• Rozpuść drożdże w 150 ml wody. 
• Przesiej mąkę dwukrotnie i umieść ją w dużej misce. Zrób otwór 

w mące, dodaj sól, cukier i olej. Na koniec stopniowo dodawaj 
drożdże i 400 ml wody w temperaturze pokojowej. 

• Skorzystaj z robota kuchennego do zagniatania ciasta. 
Według tradycji, ciastem należy uderzyć o blat stołu 100 razy, 
aby uzyskać naprawdę pyszną pogachę. Pozwól ciastu urosnąć 
w ciepłym miejscu. Będzie gotowe, gdy podwoi swój rozmiar. 

• Podziel ciasto na trzy równe części. Rozwałkuj je na okręgi 
o takiej samej średnicy. Natłuść każdą warstwę olejem i ułóż je 
jedna na drugiej. 

• Uformuj wałek i potnij go na 8 równych kawałków. Umieść 
kawałki w natłuszczonej formie do pieczenia, w równych 
odstępach. Ponownie pozwól im urosnąć w ciepłym miejscu, 
przez ok. 15 minut, aż podwoją swój rozmiar. 

• Posmaruj wierzch kawałków rozmieszanymi żółtkami i piecz 
w piekarniku w 180 °C. Pogacha będzie gotowa po godzinie. 

• Po wyjęciu z piekarnika zawiń w ściereczkę, aby chleb pozostał 
miękki i pyszny. 
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INDYK Z ZAPIEKANYM 

MAKARONEM (MLINCI)

KRAJ: CHORWACJA

Mlinci to tradycyjne, chorwackie danie. Jest to cienka pita, łatwa w przygotowaniu poprzez wylanie 
zagotowanej, osolonej wody lub zupy na mlinci. Aby przygotować mlinci w domu, ciasto robi się 
z mąki, soli, wody, czasami dodaje się również jajka i tłuszcz. Mlinci smakuje najlepiej z pieczonym 
indykiem, kurczakiem lub polane sosem z pieczenia.

Czas przygotowania: 90 min
Porcje: 6

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• mieszadło hakowe
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SKŁADNIKI
INDYK
• indyk
• smalec
• sól
• woda lub bulion
• przyprawy do smaku
• bekon

PRZYGOTOWANIE
INDYK
• Oczyść indyka, wytrzyj, jeśli chcesz, nafaszeruj bekonem, posól 

i odstaw na chwilę. 
•  Dodaj przyprawy do środka indyka i zwiąż go sznurkiem jutowym 

do gotowania. 
• Wstaw indyka do wcześniej rozgrzanej formy do pieczenia, dodaj 

wody lub bulionu i piecz w 220 °C, aż mięso będzie kruche. 
• Aby indyk był bardziej soczysty i smaczniejszy, podlej go jego 

własnym sosem lub dodawaj bulion podczas pieczenia. 
• Wokół mięsa powinno się znajdować wystarczająco płynu, aby się 

nie przypaliło. 
• Gdy indyk będzie gotowy, wyjmij go z piekarnika i pozostaw 

do ostudzenia. 
• Zagotuj sos z pieczenia, odsącz go i pozostaw w ciepłym miejscu 

do czasu, aż będzie potrzebny. 

MLINCI
• Do misy dodaj mąkę, jajka, ciepłą wodę i sól i zagniataj ciasto 

z wykorzystaniem robota kuchennego. 
• Podziel ciasto na okrągłe kawałki po ok. 50 g i rozwałkuj 

podobnie, jak na strudel.   Smaż na żeliwnej patelni, na średnim 
ogniu, aż kawałki lekko zbrązowieją i będą suche. 

• Pokrusz mlinci, przełóż je do miski i wylej na nie zagotowaną, 
osoloną wodę. Przykryj pokrywką i pozostaw na ok. 2 minuty, 
by wchłonęły wodę. 

• Odcedź mlinci i zmieszaj z sosem z indyka, gdy wciąż są ciepłe. 
• Umieść mięso w sosie, w formie do pieczenia i podawaj ciepłe, 

jako główne danie.  

MLINCI
• 1 kg mąki
• 1 jajko
• lekko ciepła woda
• sól 
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CIASTKA SEROWE

KRAJ: CZECHY

Chociaż Czesi przeważnie na święta zajadają się słodkimi ciastkami 
(“cukrovi”), wykonanymi z różnych rodzajów ciasta i lukru, uwielbiają również 
tę pyszną, słoną przekąskę. 

Czas przygotowania: 10 min
Porcje: 30

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• tarka
• misa do miksowania
• pokrywka
• mieszadło hakowe
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SKŁADNIKI
• 250 g twardego sera żółtego (gouda lub połączenie z serem 

cheddar będą idealne)
• 250 g masła
• 250 g czystej mąki (można również użyć mąki orkiszowej 

lub pszennej)
• 2 żółtka
• 2 białka do posmarowania
• różne przyprawy i zioła do posypania (kminek, papryka, sól, 

suszone pomidory)

PRZYGOTOWANIE
• Na początku zetrzyj ser z użyciem akcesoriów do ścierania 

dla robota kuchennego. 
• Umieść ser w misce, dodaj masło, mąkę i żółtka jajek, i zagniataj 

mieszadłem hakowym, aż do uzyskania gładkiego ciasta. 
• Wstaw do lodówki na minimum 30 minut, a najlepiej na noc. 
• Kawałki ciasta wałkuj na grubość 3 mm i wycinaj kształty 

– możesz zrobić serowe ludziki, na wzór piernikowych. 
• Przenieś wycięte kształty na blachę do pieczenia, posmaruj 

białkami jajek i posyp przyprawami i ziołami. 
• Piecz w temperaturze 170 °C przez ok. 8 minut, 

aż do uzyskania złotobrązowego koloru. 
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PYSZNY PASZTET 

Z WĄTRÓBKI

KRAJ: ESTONIA

Pasztet z wątróbki to klasyka kuchni estońskiej i ulubieniec Estończyków na 
każdym stole imprezowym. 

Czas przygotowania: 90 min
Porcje: 4

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• ubijaczka
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SKŁADNIKI
• 300 g wątróbki cielęcej
• 500 ml mleka
• 50 g tłustego mięsa
• 1 cebula
• 1 marchewka
• 50 g masła
• sól
• pieprz
• gałka muszkatołowa
• koniak
• olej do smażenia 

PRZYGOTOWANIE
• Zanurz wątróbkę w mleku na minimum 1 godzinę. 
• Pokrój mięso, cebulę i marchewkę w kostkę, smaż na patelni 

w niewielkiej ilości oleju. 
• Dodaj wątróbkę i odrobinę gorącej wody, dopraw solą i pieprzem, 

gotuj aż wątróbka będzie gotowa. 
• Przenieś ugotowane składniki do misy robota kuchennego 

i zmiażdż z użyciem ubijaczki. 
• Dodaj masło i wymieszaj.
• Dopraw gałką muszkatołową, koniakiem, solą i pieprzem. 
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POGÁCSA 

KRAJ: WĘGRY

Na Węgrzech istnieje wiele różnych wersji tych typowych, okrągłych ciastek, 
mogą one zawierać ziemniaki, masło, czy serek wiejski. Podany tutaj przepis 
na wersję serową to najbardziej klasyczny i popularny wariant. 

Czas przygotowania: 10 min
Porcje: 4

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• ubijaczka
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SKŁADNIKI
• 400 g mąki
• 250 g margaryny
• 200 ml kwaśnej śmietany
• 30 g drożdży
• 150 g sera (startego) 
• 2 łyżki soli 
• 

NA WIERZCH:
• 1 żółtko jajka
• 50 g żółtego sera (startego) 

PRZYGOTOWANIE
• Wymieszaj składniki w misie używając robota kuchennego. 

Nie ma potrzeby odstawiania ciasta do wyrośnięcia.
• Dziel ciasto na kawałki szerokości palca i formuj je w kształt 

pogacsa (małe, okrągłe ciastka). 
• Posmaruj wierzch ciastek żółtkiem jajka.
• Posyp ciastka żółtym serem. 
• Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 °C i piecz przez 

40 minut, aż uzyskają kolor złotobrązowy. 
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BAURSAK

KRAJ: KAZACHSTAN

Baursak to pyszny, puszysty, smażony chleb przygotowywany na specjalne okazje w całym 
Kazachstanie, na przykład z okazji wesela, czy nawet pogrzebu. Mówi się, że zapach oleju 
i smażonego Baursaku unosi się wysoko do nieba, aby nasi bliscy, którzy odeszli mogli sycić 
się aromatem i również cieszyć się posiłkiem. 

Czas przygotowania: 4 h
Porcje: 6

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• ubijaczka
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SKŁADNIKI
• 1 ½ kg białej mąki
• 500 ml lekko ciepłego mleka
• 1 łyżka soli
• 3-4 łyżki cukru
• 10 g drożdży
• 2 jajka
• 1 łyżka rozpuszczonego masła

PRZYGOTOWANIE
• Wymieszaj składniki w misie robota kuchennego i zagniataj 

ciasto przez 5 minut, aż będzie ono sprężyste. Uformuj kulę 
z ciasta. 

• Przykryj i pozostaw w ciepłym miejscu na minimum 4 godziny 
(jest to ciasto, które najlepiej przygotować rano i kontynuować 
pracę wieczorem). 

• Podgrzej lekki olej (np. słonecznikowy) na patelni. Patelnia 
powinna mieć wysokie brzegi dla bezpiecznego smażenia. 
Warstwa oleju powinna mieć ok. 3 cm głębokości. 

• Podziel ciasto na 7-8 średniej wielkości kulek i rozwałkuj każdą 
kulkę do grubości ok. 5 mm. 

• Potnij rozwałkowane ciasto na paski szerokości 10 cm, 
a następnie każdy pasek potnij na prostokąty. Nie przejmuj się 
zaokrąglonymi kawałkami na krawędziach – kształty nie muszą 
być idealne, ważne by były mniej więcej podobne. 

• W zależności od preferencji możesz korzystać z prostego lub 
ząbkowanego ostrza. Po wycięciu kształtów przenieś je na 
ręcznik tworząc jedną warstwę i powtórz cały proces z każdym 
kawałkiem ciasta. 

• Układaj na patelni tyle kawałków, ile się zmieści w jednej 
warstwie, obracając je, by w całości zmieniły kolor na złoty. 
Wyciągaj, osuszaj na ręczniku papierowym i podawaj. 
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SAŁATKA OLIVER

KRAJ: KOSOWO

To tradycyjny przepis, który każda rodzina w Kosowie przygotowuje z okazji świętowania 
Nowego Roku. Podaje się ją razem z innymi potrawami przygotowanymi z tej okazji. Jest 
bardzo łatwa w przygotowaniu, ale każdy ma swój własny sposób na tę sałatkę, a także 
ulubione składniki. 

Czas przygotowania: 30 min
Porcje: 4-5

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• krajalnica
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SKŁADNIKI
• 150 g ziemniaków
• 150 g marchewki
• 3 ugotowane jajka
• 150 g groszku
• 150 g ogórków kiszonych
• 300 g ugotowanego fileta z kurczaka lub szynki prosciutto 
• 1 łyżka musztardy
• sok z cytryny
• sól
• 300 g majonezu
• 200 g kwaśnej śmietany

PRZYGOTOWANIE
• Pokrój ziemniaki i marchewkę w drobną kostkę. 
• Gotuj przez ok. 3 minuty w osolonej wodzie.
• Osobno ugotuj groszek, aż zmięknie (ok. 15 minut). 
• Pokrój prosciutto, ogórki i ugotowane jajka w kostkę.
• Wymieszaj wszystkie składniki. Dodaj majonez, sok z cytryny 

i musztardę. 
• Wymieszaj dobrze i wstaw do lodówki. Podawaj na zimno. 
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BEKONOWE 

BUŁECZKI MAMY

KRAJ: ŁOTWA

Bekonowe bułeczki to tradycyjny, łotewski przysmak świąteczny, które 
przygotowuje się również na obchody przesilenia letniego oraz inne okazje. 

Czas przygotowania: 140 min
Porcje: 10

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• ubijaczka
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SKŁADNIKI
CIASTO
• 700 g mąki pszennej
• 600 ml mleka
• 130 g masła (w temperaturze 

pokojowej) 
• 50 g świeżych drożdży
• 2 łyżki cukru
• rozmieszane jajka, do posmarowania
• szczypta soli
• nasiona kminku (opcjonalnie)
• szklanka z ostrymi brzegami, do wycięcia kształtów bułek

PRZYGOTOWANIE
• Podgrzej 50 ml mleka, nie doprowadzając do zagotowania. Zdejmij 

z ognia, dodaj drożdże i 1 łyżkę cukru. 
• Odstaw na 15 minut, aż pojawią się bąbelki na powierzchni (oznacza to, 

że drożdże zaczynają działać). 
• Wyposaż robota kuchennego w ubijaczkę i wymieszaj resztę mleka 

z masłem pokrojonym na kawałki. Dodaj pozostały cukier i szczyptę 
soli. Następnie dodaj drożdże i stopniowo dodawaj mąkę, mieszając 
składniki. 

• Wymieszaj ciasto, aż będzie odchodziło od ścianek misy. Pozostaw je 
do wyrośnięcia w ciepłym miejscu (powyżej 22 °C) na 30 minut. 

• Gdy ciasto wyrasta po raz pierwszy, uciskaj je z powrotem do misy. 
• Gdy ciasto podwoi swój rozmiar, wyjmij je z misy i przełóż na 

powierzchnię posypaną mąką. 
• W czasie, gdy ciasto rośnie, przygotuj farsz: usmaż cebulę na rozgrzanej 

patelni, aż będzie przezroczysta, dodaj mięso i smaż przez kolejne 
1,5 minuty na średnim ogniu. 

• Zdejmij z ognia, pozostaw do ostudzenia i dodaj żółtko jajka.
• Rozgrzej piekarnik do 190 °C.
• Rozwałkuj kawałki ciasta w kształt kwadratu o wymiarach 10x10 

cm, nałóż nadzienie na środek, złóż rogi i naciśnij na bułkę używając 
szklanki. Zaciśnij krawędzie i przekładaj bułki na formę wyłożoną 
papierem do pieczenia, w odstępach 4 cm (bułki urosną w piekarniku). 

• Posmaruj bułki rozmieszanym jajkiem. Posyp ziarenkami kminku 
(opcjonalnie). Piecz przez 20-23 minuty, aż uzyskają złotobrązowy 
kolor. 

FARSZ
• 200 g wędzonego 

boczku
• 1 pokrojona cebula
• 1 żółtko jajka
• olej do smażenia
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TRADYCYJNE CIASTKA 

Z SUSZONYMI GRZYBAMI 

LUB MAKIEM 

KRAJ: LITWA

Na wigilijnym stole na Litwie nie może zabraknąć tych pysznych ciastek. 

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 35

• misa do miksowania
• mieszadło hakowe
• pokrywka

• ubijaczka
• zestaw do mielenia 

mięsa

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Przygotuj farsz grzybowy: gotuj grzyby w wodzie przez 

30-40 minut. Pozostaw do ostygnięcia, a następnie zmiel. 
• Smaż pokrojoną cebulę na oleju słonecznikowym, dodaj mielone 

grzyby, sól i pieprz. 
• Przygotuj farsz makowy: włóż mak do ciepłej wody 

na 20-30 minut. Odcedź wodę i posiekaj mak. 
Dodaj łyżkę cukru i wymieszaj. 

• Przesiej mąkę. Ubij jajka z cukrem i szczyptą soli w misie robota 
kuchennego. Dodaj mąkę, lekko ciepłą wodę i wymieszaj. 
Na końcu dodaj drożdże. 

• Przykryj ciasto w misie ręcznikiem kuchennym i pozostaw 
w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 

• Podziel ciasto na kilka kawałków. Rozwałkuj ciasto i używaj 
szklanki do wycinania małych kółek. 

• Dodawaj łyżeczkę nadzienia grzybowego lub makowego 
do każdego kółka. 

• Złóż każde kółko na pół i sklej brzegi. 
• Podgrzej olej słonecznikowy w głębokiej patelni. Smaż przez 

ok. 5-7 minut. 

CIASTO
• 125 ml wody
• 2 łyżki cukru
• 1 łyżeczka soli
• 1 jajko
• 10 g suchych 

drożdży
• 80 ml oleju 

słonecznikowego
• 625 g mąki
• olej do smażenia

FARSZ GRZYBOWY
• 1 cebula
• 400 g suszonych 

grzybów
• sól i pieprz

FARSZ MAKOWY
• 100 g maku
• 1 łyżka cukru
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KIFLICHKI (BUŁECZKI)

KRAJ: MACEDONIA

Żaden świąteczny obiad w Macedonii nie obejdzie się bez domowych bułeczek 
nazywanych kiflichkami. Istnieje wiele przepisów na kiflichki, mogą być bez 
nadzienia, lub wypełnione różnymi składnikami. Tutaj prezentujemy prosty przepis na 
kiflichki bez nadzienia. 

Czas przygotowania: 90 min
Porcje: 10

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• mieszadło hakowe
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SKŁADNIKI
CIASTO
• 500 ml mleka
• 40 g świeżych drożdży (lub 14 g suchych) 
• 1 łyżka cukru
• 200 ml oleju
• 3 jajka
• 1 łyżka soli
• 1000 g mąki
POLEWA
• 200 g masła
• 1 jajko
• ziarenka sezamu

PRZYGOTOWANIE
• Włóż drożdże, ciepłe mleko oraz cukier do misy do mieszania 

i poczekaj kilka minut, aby drożdże się aktywowały. 
• Dodaj olej, jajka i sól, stopniowo dodawaj mąkę, 

mieszając na niskiej prędkości. Zagniataj ciasto, 
aż będzie gładkie i uformuje się kula. 

• Przykryj ciasto ręcznikiem kuchennym i pozwól mu rosnąć przez 
30 minut w ciepłym miejscu. 

• Podziel ciasto na 5 części. Rozwałkuj każdą i potnij na 
8 kawałków w kształcie gwiazd. Wałkuj części ciasta od zewnątrz, 
do środka. Przełóż kawałki na natłuszczoną blachę do pieczenia. 

• Rozmieszaj 1 jajko widelcem i posmaruj każdą bułeczkę. 
Połóż na każdej niewielki kawałek masła i posyp sezamem. 

• Piecz w piekarniku rozgrzanym do 200 °C przez 15-20 minut, 
aż bułeczki uzyskają złoty kolor. 
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PÂRJOALE 

KRAJ: MOŁDAWIA

Te rumuńskie i mołdawskie suche klopsiki są przeważnie przygotowywane 
z mielonej wieprzowiny, ale można również użyć baraniny, wołowiny lub 
kurczaka. 

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 4

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• zestaw do mielenia mięsa i wyrobu kiełbasek
• zestaw do krojenia i ścierania
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SKŁADNIKI
• mielona wołowina + mielona wieprzowina – 500 g
• 1 jajko
• 3 kromki chleba
• 100 ml mleka
• 1 cebula
• czosnek (opcjonalnie)
• sól i pieprz
• 10 g mąki lub bułki tartej
• olej słonecznikowy lub oliwa z oliwek

 PRZYGOTOWANIE
• Wyposaż robota kuchennego w zestaw do mielenia mięsa 

i wyrobu kiełbasek. Przygotuj mięso mielone. 
• Zmieszaj mieloną wołowinę z wieprzowiną. 
• Przygotuj chleb. Usuń skórkę i zamocz pozostałą część kromek 

w misce z mlekiem. Odstaw na 10 minut. 
• Dodaj nasiąknięty chleb i jajko do mięsa. 
• Pokrój cebulę drobno używając zestawu do krojenia i ścierania. 

Dodaj mięso mielone. Cebula sprawia, że mięso jest soczyste 
i dodaje smaku. 

• Dodaj sól i pieprz. 
• Uformuj parjoale (kotleciki). Możesz uformować dowolne kształty 

– mniejsze lub większe, okrągłe lub owalne. Obtocz je w mące 
lub bułce tartej. 

• Możesz je upiec w piekarniku w mniejszej ilości oleju, 
aby były lepsze dla zdrowia. 
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BURGER

KRAJ: CZARNOGÓRA

Hamburger lub burger to kanapka składająca się z jednego lub więcej kotletów 
z mięsa mielonego, zwykle wołowiny, umieszczonego w przekrojonej bułce. 
To danie jest koniecznością podczas Bożego Narodzenia w Czarnogórze. 

Czas przygotowania: 30 min
Porcje: 4

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• zestaw do mielenia mięsa
• pokrywka
• ubijaczka
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SKŁADNIKI
• 800 g wołowiny – łopatki, łaty, w stosunku 80:20 czerwone 

mięso do tłustego 
• pomidor
• sałata
• ogórek kiszony
• sosy: majonez, musztarda, keczup 

PRZYGOTOWANIE
• Dodaj sól do mięsa i wymieszaj w robocie kuchennym. 
• Bierz w dłonie małe kawałki mięsa i formuj je w kulki, a 

następnie uciskaj w kształt dysku o grubości dwóch palców. 
Ta grubość może Ci się wydawać osobliwa, ponieważ jesteśmy 
przyzwyczajeni do cieńszych burgerów, ale jest ona konieczna, 
żeby burgery nie były zbyt suche. 

• Przed smażeniem, dopraw burgery pieprzem z obu stron. 
Smaż na dużym ogniu, z minimalną ilością oleju, ponieważ 
wystarczająco tłuszczu znajduje się w burgerze. 

• Nie naciskaj na burgery podczas obracania ich. 
Naciskaniem pozbędziesz się soku, a efektem będą 
suche burgery. 

• Nie smaż burgerów powyżej poziomu średniego wysmażenia, 
żeby nie wysychały. Burger przygotowany jest z dobrego kawałka 
mięsa, jeśli będzie lekko różowy w środku, to nic się nie stanie. 

• Aby przygotować cheeseburgera, dodaj ser tuż przed 
zakończeniem smażenia. Przykryj patelnię, aby ser się roztopił. 
Aby cieszyć się bardziej soczystym mięsem, pozostaw burgera na  
kilka minut po usmażeniu, zanim go podasz. 
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PIEROGI Z KAPUSTĄ 

I SUSZONYMI GRZYBAMI

KRAJ: POLSKA

Te tradycyjne, gotowane pierogi zawsze lądują na wigilijnym stole w Polsce. 

Czas przygotowania: 120 min
Porcje: 4

• misa do miksowania
• pokrywka
• trzepaczka

• mieszadło hakowe
• zestaw do krojenia 

i ścierania

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE 
• Przesiej mąkę do misy robota kuchennego i dodaj sól. 
• Stopniowo dodawaj wodę. Niech robot miesza składniki 

trzepaczką, a gdy woda całkowicie wsiąknie w mąkę, rozpocznij 
zagniatanie ciasta mieszadłem hakowym. 

• Zagniataj ciasto, że będzie gładkie, miękkie i puszyste. 
Powinno to zająć ok. 20 minut. 

• Gdy ciasto będzie gotowe, przykryj je ściereczką, by uniknąć 
wysuszenia. 

• Włóż kapustę kiszoną do garnka z zimną wodą i doprowadź 
do zagotowania. Gotuj przez 30 minut, następnie odcedź 
i drobno pokrój z użyciem zestawu do krojenia i ścierania. 

• Włoż suszone grzyby do wody minimum na 1 godzinę. 
• Po tym czasie dokładnie opłucz grzyby i włóż je do garnka 

z zimną wodą. 
• Gotuj przez godzinę, następnie odcedź i pokrój drobno używając 

zestawu do krojenia i ścierania. 
• Obierz i pokrój cebulę w kostkę. 
• Rozgrzej masło na patelni i podsmaż cebulę, aż zbrązowieje. 
• Odłóż ¼ porcji cebuli do późniejszego wykorzystania. 
• Przełóż pokrojoną kapustę i grzyby na patelnię. 
• Smaż przez 30 minut i dodaj pieprz. 
• Ciasto rozwałkuj do grubości 2 mm. 
• Wycinaj kółka szklanką, kładź nadzienie na środku kółek, 

składaj je na pół i sklejaj brzegi. 
• Gotuj w osolonej wodzie ok. 6-10 pierogów naraz, w zależności 

od wielkości garnka. 
• Po tym, jak pierogi wypłyną na powierzchnię, gotuj jeszcze 

przez kilka minut. 
• Podawaj ciepłe, posypane usmażoną cebulą. 

CIASTO
• 1 łyżeczka soli
• szczypta pieprzu
• 600 ml ciepłej wody
• 1 kg mąki pszennej

FARSZ
• szczypta soli i pieprzu
• 1 cebula
• 150 g suszonych grzybów
• 1 kg kiszonej kapusty
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FASZEROWANA 

KAPUSTA (SARMALE)

KRAJ: RUMUNIA

Sarmale to danie, którym Rumuni cieszą się cały rok, ale szczególnie podczas świąt, 
takich jak Boże Narodzenie i Wielkanoc. Faszerowana kapusta to tradycyjne danie 
nie tylko w Rumunii, ale również w innych krajach Europy Wschodniej. 

Czas przygotowania: 3,5 h
Porcje: 20

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• zestaw do mielenia mięsa i wyrobu kiełbasek
• ubijaczka
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SKŁADNIKI
• 1 główka kapusty
• 6 łyżek oliwy z oliwek
• 1 drobno pokrojona cebula
• 2 zmielone ząbki czosnku
• 1 ½ łyżki surowego ryżu
• ¼ szklanki gorącej wody
• 675 g mielonej, chudej wieprzowiny
• 1 kromka jasnego chleba bez skórki
• 2 łyżeczki świeżego, posiekanego koperku 
• 1 łyżeczka tymianku 
• 2 łyżeczki soli
• 1 łyżeczka czarnego pieprzu
• Opcjonalnie: 1 łyżeczka pieprzu cayenne
• 2 łyżki wody

PŁYN do GOTOWANIA
• 1 szklanka soku z kapusty kiszonej (zachowanego z wyciśniętej 

kapusty)
• 3 szklanki wody
• 1 łyżka przyprawy Vegeta
• 10 ziarenek czarnego pieprzu
• 4 liście laurowe

DO PIECZENIA w PIEKARNIKU
• 3 szklanki kapusty kiszonej (odsączonej, wypłukanej i wyciśniętej 

– 1 szklankę wyciśniętego soku zostaw do płynu do gotowania)
• 6 pasków bekonu
• 6 świeżych gałązek koperku
• 0,9 kg pomidorów (świeżych lub z puszki, pokrojonych) 
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PRZYGOTOWANIE
KAPUSTA
• Usuń rdzeń z kapusty. Włóż całą główkę kapusty do dużego 

garnka wypełnionego gotującą się, osoloną wodą. Przykryj i gotuj 
przez 3 minuty lub do momentu aż kapusta zmięknie na tyle, aby 
można było oddzielić poszczególne liście. Potrzebujesz ok. 20 
liści. 

• Gdy liście ostygną, użyj noża do obierania, aby wyciąć gruby 
środek każdego liścia, nie przecinając go całkowicie na pół. Pokrój 
kapustę, która została i odłóż do użycia później w piekarniku. 

FARSZ
• Na dużej patelni podsmaż cebulę, czosnek i ryż, używając 1 łyżki 

oliwy z oliwek, mieszaj często, aż cebula będzie przezroczysta. 
• Dodaj ¼ szklanki gorącej wody, zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj na 

wolnym ogniu przez 10 minut. 
• Zdejmij patelnię z ognia, przykryj i pozostaw na 5 minut, albo 

do momentu, aż ryż wchłonie wodę. Pozostaw do ostygnięcia. 
• Umieść wieprzowinę w dużej misce. Szybko zanurz kromkę 

chleba w wodzie, wyciśnij, by usunąć nadmiar wody i dodaj 
do mięsa razem z wystudzoną mieszanką cebuli, czosnku 
i ryżu. Wymieszaj. Dodaj koperek, tymianek, sól, czarny 
pieprz, opcjonalnie pieprz cayenne oraz 2 łyżki wody. 
Wymieszaj delikatnie, ale tak, by składniki były dobrze 
wymieszane. 

• Przygotuj płyn do gotowania w średniej misce, mieszając sok 
z kapusty kiszonej z 3 szklankami wody, Vegetą, ziarenkami 
pieprzu i liśćmi laurowymi. Odstaw na bok. 

SKŁADANIE SARMALE
• Na każdym liściu ułóż ok. 1/2 szklanki mięsa. Załóż prawą stronę 

liścia do środka, a następnie lewą. Będzie to wyglądało nieco jak 
koperta. 

• Roluj w kierunki od siebie, by dobrze przykryć mięso i stworzyć 
ciasno zwinięty walec. 
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PIECZENIE w PIEKARNIKU 
• Użyj 2 łyżek pozostałej oliwy z oliwek i pokryj nią duże naczynie 

żaroodporne. Wymieszaj pokrojoną kapustę z kapustą kiszoną 
i ułóż trochę mieszanki na dnie naczynia. 

• Połóż 3 paski bekonu na kapuście i na tym ułóż warstwę 
faszerowanej kapusty. Ponownie przykryj mieszanką kapusty 
i kapusty kiszonej, bekonem i ułóż kolejną warstwę. Na górę 
połóż pozostałą mieszankę kapusty. Ułóż na wierzchu gałązki 
koperku i zalej pozostałą ilością oliwy. Polej całość mieszanką 
soku z kapusty kiszonej i wody. 

GOTOWANIE i PODANIE KAPUSTY FASZEROWANEJ
• Rozgrzej piekarnik do 190 °C. Postaw naczynie na duży ogień na 

kuchence i zagotuj. Zmniejsz ogień na średni, przykryj pokrywką 
i gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. 

• Przenieś do piekarnika i piecz przez 1,5 godziny. Dodaj pokrojone 
pomidory, przykryj i piecz przez kolejne 45 minut. Po tym czasie 
zdejmij pokrywkę i piecz jeszcze przez 15 minut. 

• Usuń liście laurowe i podawaj sarmale z ugotowanymi 
ziemniakami, makaronem lub polentą. 
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PIKANTNA WIEPRZOWINA 

I PLACEK ZIEMNIACZANY 

KRAJ: ROSJA 

Mięso i placek ziemniaczany to absolutna konieczność w Rosji, jeśli planujesz obchodzić 
święta tradycyjnie. Gdy placek się piecze, cały dom wypełniony jest zapachem Bożego 
Narodzenia. W Rosji, dom nie będzie pachniał tradycyjnymi świętami bez tej potrawy. 

Czas przygotowania: 30 min
Porcje: 8

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• zestaw do mielenia mięsa
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SKŁADNIKI
• 1 średni ziemniak, pokrojony na kawałki
• 1 łyżeczka oleju słonecznikowego
• 500 g mielonej, chudej wieprzowiny
• 1 cebula, drobno pokrojona
• 1 ząbek czosnku, pokrojony
• ¼ łyżeczki poszczególnych przypraw: cynamonu, 

ziela angielskiego i gałki muszkatołowej
• 100 ml bulionu
• 400 g gotowego kruchego ciasta
• 1 jajko, rozmieszane do posmarowania

PRZYGOTOWANIE
• Rozgrzej piekarnik do 200 °C.
• Ugotuj ziemniaka, aż będzie miękki i kruchy, a następnie utłucz. 

Pozostaw do ostygnięcia. 
• Wyposaż robota kuchennego w zestaw do mielenia mięsa. 

Zmiel wieprzowinę. 
• Podgrzej olej na nieprzywierającej patelni, dodaj mięso i cebulę, 

smaż, aż mięso zbrązowieje. Dodaj czosnek, przyprawy, bulion, 
dużo pieprzu, odrobinę soli i dobrze wymieszaj. 

• Zdejmij z ognia, zmieszaj z ziemniakiem i pozostaw 
do ostygnięcia. 

• Rozwałkuj połowę porcji kruchego ciasta i wyłóż je na dno 
okrągłego naczynia o średnicy 20-23 cm. 

• Nałóż mieszankę mięsną i posmaruj brzegi ciasta wodą. 
Rozwałkuj drugą część ciasta i przykryj nią całość. Usuń 
wystające brzegi ciasta. Ponakłuwaj wierzch ciasta, by pozwolić 
na wylot pary i posmaruj wierzch rozmieszanym jajkiem. 

• Piecz przez 30 minut, aż ciasto będzie kruche i złociste. 
Podawaj pokrojone w kawałki razem z zieloną sałatką. 
Resztki można zjeść na zimno na lunch, następnego dnia, 
razem z ogórkami kiszonymi. 
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MIĘKKIE PRECLE

KRAJ: REPUBLIKA SERBII

Te domowej roboty precle to najlepsi z najlepszych – twardsza skórka na zewnątrz 
i niesamowicie miękki środek, który rozpuszcza się w ustach. Świetna przekąska 
do przygotowania z dziećmi. Idealna na święta jako popołudniowa przekąska, do oglądania 
filmów, grania w gry albo... “tak po prostu”.  

Czas przygotowania: 90 min
Porcje: 12

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• ubijaczka 
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SKŁADNIKI
• 1 szklanka ciepłej wody
• 1 opakowanie (2 ¼ łyżeczki) aktywnych, suchych drożdży
• 1 łyżka cukru
• 3 łyżki oliwy z oliwek, trochę więcej, jeśli będzie potrzeba
• 3 ¼ szklanki czystej mąki
• 1 łyżeczka soli 
• ⅓ szklanki sody oczyszczonej
• sól gruboziarnista do posypania
• musztarda ziarnista do podania

PRZYGOTOWANIE
• W misie robota kuchennego wymieszaj ciepłą wodę, drożdże 

i cukier. Pozostaw na ok. 10 minut, aż zrobi się piana. Dodaj olej, 
mąkę i sól. 

• Zamontuj mieszadło hakowe i zagniataj ciasto na średniej 
prędkości przez ok. 10 minut, aż będzie gładkie.  

• Uformuj kulę z ciasta, owiń ją folią spożywczą i pozwól wyrosnąć 
w ciepłym miejscu, aż podwoi swój rozmiar (ok. 1 godzina). 

• Wyłóż dwie blachy papierem do pieczenia i posmaruj papier 
olejem. 

• Przenieś ciasto na powierzchnię posypaną mąką i podziel je na 
12 równych kawałków. 

• Uformuj z każdego kawałka kształt liny o długości ok. 45 cm. 
Ułóż linę poziomo, podnieś oba końce do góry i w kierunku 
środka, tworząc owal, przełóż jeden nad drugim i ułóż końce 
na dole owalnego kształtu, aby stworzyć kształt precla. Umieść 
precle na blasze, w równych odstępach. 

• Umieść ruszt na środku piekarnika, rozgrzej piekarnik do 230 °C. 
• Napełnij duży, szeroki rondel 7 szklankami wody (1,75 l), 

wymieszaj ją z sodą oczyszczoną i zagotuj. 
• Wkładaj 2-3 precle na raz do gotującej się wody (nie umieszczaj 

zbyt wielu naraz). Gotuj mniej niż minutę, obracając je łyżką lub 
szpatułką. 

• Układaj precle z powrotem na blasze, wierzchem do góry. 
• Posyp precle gruboziarnistą solą. Piecz, aż pięknie zbrązowieją, 

ok. 10 minut. Podawaj ciepłe z dużą łyżką musztardy ziarnistej. 
Z przepisu wychodzi 12 precli. 
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BOBALKY

KRAJ: SŁOWACJA

Bobalky to słowackie kulki pieczonego ciasta. Mogą być przygotowywane 
zarówno na słodko, jak i na słono. Te lekkie kulki to jeden z ulubionych 
przysmaków Słowaków podczas obchodów Bożego Narodzenia. 

Czas przygotowania: 60 min
Porcje: 4

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• zestaw do mielenia mięsa
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Wymieszaj ciepłe mleko z 1-2 łyżkami cukru i dodaj pokruszone 

drożdże. Odstaw na 10 minut, aż na powierzchni pojawią się 
bąbelki. 

• W międzyczasie, wymieszaj przesianą mąkę z solą i 3 łyżkami 
cukru, następnie dodaj aktywowane drożdże. Zagniataj aż do 
uformowania solidnego ciasta (jeśli jest taka potrzeba, dodaj 
nieco ciepłego mleka). Umieść ciasto w misce, przykryj 
i pozostaw w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 

• Przenieś ciasto na powierzchnię posypaną mąką i podziel je 
na mniejsze kawałki. 

• Każdy kawałek ciasta cienko rozwałkuj. 
• Potnij ciasto w małe kwadraty lub prostokąty. 
• Przygotuj blachę i natłuść ją olejem. Każdy kwadrat/prostokąt 

ciasta uformuj w małą kulkę. Umieszczaj kulki na blasze i pozwól 
im urosnąć przez chwilę. 

• Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200-220 °C na 7-12 minut. 
• Możesz je przechować w suchym miejscu aż do świąt, 

albo ugotować je w gotującej się wodzie przez ok. 3 minuty 
– nie dłużej, żeby za bardzo nie nasiąkły wodą. 

• Wyjmij ugotowane bobalky z wody i włóż do miski. 
• Polej rozpuszczonym masłem i posyp bryndzą. Smacznego! 

WSKAZÓWKA: Możesz zastąpić bryndzę serkiem wiejskim. Bobalky 
smakują świetnie również z kapustą kiszoną! Na patelni podsmaż 
kiszoną kapustę na oleju, dodaj trochę wody i gotuj na wolnym 
ogniu przez 20 minut. Następnie dodaj ugotowane bobalky, posól 
do smaku i wymieszaj. 

CIASTO
• 600-800 g czystej 

mąki
• mleko (tyle, 

ile potrzeba)
• 3 łyżki cukru
• 1-2 łyżeczki soli

KWAŚNE CIASTO
• 200 ml lekko 

ciepłego mleka
• 30 g drożdży
• 1-2 łyżki cukru

DO POSYPANIA
• masło
• bryndza
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CIASTKA ZE SKWAREK

KRAJ: SŁOWENIA

Ciastka ze skwarek przygotowuje się według starego przepisu babci, używając 
smalcu. Prawdopodobnie możesz spróbować zastąpić tłuszcz masłem, 
ale niekoniecznie osiągniesz taki sam efekt. 

Czas przygotowania: 2-3 h
Porcje: 12

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• mieszadło hakowe 
• ubijaczka
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE
• Wymieszaj skwarki, tłuszcz i pieprz.
• Dodaj łyżkę cukru i trzy łyżki ciepłego mleka do drożdży, przykryj 

i odstaw do wyrośnięcia.  
• Dodaj wszystkie składniki na ciasto do misy robota kuchennego 

i używając mieszadła hakowego zagnieć twarde ciasto. 
• Uformuj bochenek i pozostaw pod przykryciem przez 25 minut. 
• Następnie rozwałkuj na grubość palca. 
• Posmaruj ok. 20 g tłuszczu i ⅓ skwarek. 

Złóż ciasto dwukrotnie na trzy warstwy (tak jak podczas 
przygotowywania ciasta maślanego). 

• Jednak za drugim i trzecim razem nie wałkujemy złożonego 
ciasta, tylko rozpłaszczamy je na grubość palca uderzając 
je pionowo i poziomo wałkiem. 

• Gdy ciasto zostało spłaszczone po raz ostatni, niech ma grubość 
kciuka. Wycinaj ciastka, umieszczaj je na blasze, smaruj jajkiem 
i wkładaj do piekarnika. 

• Piekarnik włączamy dopiero po włożeniu do niego ciastek 
i pieczemy je, aż będą miały lekko brązowy kolor. 

WSKAZÓWKA: w niektórych miejscach skwarki są zagniatane 
z ciastem pod koniec. Uważaj, by nie użyć zbyt dużo mąki podczas 
rozwałkowywania ciasta.

CIASTO
• 500 g mąki pszennej 

(połowa gładkiej, połowa 
ostrej)

• 50 g tłuszczu
• sól
• 1 łyżka cukru
• 30 g drożdży
• mleko, tyle ile potrzeba
• 4 łyżki kwaśnej śmietany
• 1 żółtko jajka

CIASTKA
• 250 g dobrze zmielonych 

skwarków 
• 60 g tłuszczu z wieprzowiny
• pieprz (opcjonalnie)
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KOTLECIKI Z INDYKA 

(MASURIKI)

KRAJ: UKRAINA

Masuriki to małe, smażone kiełbaski przygotowywane z fileta z indyka wielkości 
dłoni, ale można je również przygotować w kształcie małych kotlecików. Danie to 
serwowano zawsze na stołach w Ukrainie podczas świąt albo obiadów rodzinnych. 

Czas przygotowania: 80 min
Porcje: 4

WYPOSAŻENIE ROBOTA KUCHENNEGO:
• misa do miksowania
• pokrywka
• ubijaczka
• zestaw do mielenia mięsa 

i wyrobu kiełbasek
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SKŁADNIKI
• 800 g fileta z indyka
• 3 jajka
• 25 ml mleka
• 50 g masła
• 50 g sera holenderskiego
• sól
• mielony, czarny pieprz
• czosnek
• tymianek (opcjonalnie)
• 50 g bułki tartej
• 4 łyżki oleju roślinnego 

PRZYGOTOWANIE
• Dwukrotnie zmiel mięso z indyka używając zestawu do mielenia. 
• Dodaj jajka, mleko, rozpuszczone masło i starty ser. 

Dopraw solą i pieprzem. 
• Wyposaż robota kuchennego w ubijaczkę 

i wymieszaj mięso w misie. 
• Uformuj małe kiełbaski i umieść je w lodówce. 
• Jeśli zmielone mięso okaże się zbyt płynne, umieść je w lodówce 

na 30 minut, schłodzi się i umożliwi formowanie kiełbasek. 
• Podgrzej olej roślinny na patelni, dodaj tymianek 

i dwa ząbki zmielonego czosnku. 
• Smaż masuriki na oleju.
• Po usmażeniu układaj na ręczniku papierowym, 

aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. 



-10 %

Drogi nabywco produktu Delimano PRO ROBOT KUCHENNY, 
Witaj w rodzinie Delimano! Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony ze swojego nowego 
produktu i jesteśmy przekonani, że będzie Ci dobrze służył przez długi czas. 

Aby powitać Cię w naszej rodzinie, przesyłamy specjalny kupon, dając Ci możliwość 
oszczędzenia 10% na kolejnym zakupie produktu Delimano! Możesz od razu 
wykorzystać zniżkę na dowolny, nieprzeceniony produkt Delimano 
– taki, który Ci się podoba, niezależnie od ceny. 

Kupon jest ważny przez 30 dni, zatem nie przegap okazji! Bardzo cenimy sobie 
Twoje zaufanie i zrobimy, co w naszej mocy, aby dalej zapewniać Ci taki rodzaj obsługi, 
na jaki zasługujesz. 

Z wyrazami szacunku,


www.delimano.pl 22 54 86 554

kupon ważny przez 30 dni 

ZESTAW DO KROJENIA 
I ŚCIERANIA

ZESTAW 
DO MAKARONU 
I CIASTECZEK

KIELICH 
DO BLENDOWANIA

ZESTAW 
DO MIELENIA 
MIĘSA 
I WYROBU 
KIEŁBASEK

POWIĘKSZ SWOJEGO ROBOTA 
KUCHENNEGO DELIMANO PRO 

O DODATKOWE AKCESORIA


