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JABŁKO 
- NA SŁODKO 
I WYTRAWNIE

Składniki: 
 5 około 1 kg jabłek
 5 1 cytryna
 5 2-3 łyżki żurawiny
 5 2-3 łyżki orzechów włoskich
 5 2-3 łyżki rodzynek
 5 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu
 5 180 g masła
 5 250 g mąki
 5 150 g cukru (najlepiej cukru pudru)
 5 szczypta soli

Przygotowanie:
 Jabłka obieram ze skórki 
i kroję w kostkę. Mieszam je z so-
kiem z  cytryny, żurawiną, orze-
chami i  rodzynkami. Przekładam 
do słoiczków weck bądź naczy-
nia żaroodpornego. Posypuję kru-
szonką przygotowaną z  masła, 
mąki i cukru. Piekę w temperatu-
rze 180 stopni do czasu zarumie-
nienia się kruszonki na złoty kolor. 
Dekoruję konfi turą żurawinową 
i miętą.

warde, słodkie i soczyste to tylko niektóre z cech jabłek, które są 
najczęściej uprawianymi i najchętniej jadanymi owocami na świecie. 

Różnią się wielkością, kształtem, kolorem, smakiem, zapachem i zasto-
sowaniem. W Polsce dojrzewają od wczesnego lata do późnej jesieni, 
co powoduje, że możemy nimi się zajadać przez cały rok. Odpowiednio 
przechowywane zachowują walory smakowe i odżywcze nawet przez 
dziesięć miesięcy. 
 Jabłka deserowe: twarde, słodkie i soczyste zwykle jada się na surowo. 
Rozgotowują się wolno, więc można je dodać do potrawy, w której po-
winny pozostać w postaci twardych kawałków. Do pieczenia, gotowania 
i na przetwory najlepsze są odmiany kwaśne, bo szybko się rozgotowują. 
Zastąpią ocet winny w barszczu czy kapuśniaku, podniosą smak jarzynki 
z buraków. Są też jabłka uniwersalne, tzw. stołowe - jemy je na surowo, 
ale nadają się też jako dodatek do potraw i przetworów. Najczęściej 
jabłka dodajemy do pieczonej kaczki, sałatki warzywnej lub owoco-
wej, szarlotki, naleśników, ryżu pieczonego z cukrem cynamonowym 
oraz kompotu wigilijnego.       Honorata Dmyterko

Jabłka można spożywać tuż po zebraniu, z zachowaną skórką lub 
obrane. Środek jabłka ze sztywnymi błonkami oraz gniazdem na-
siennym najczęściej nie jest spożywany i przy obróbce jest usuwany 
w procesie zwanym „gniazdowaniem jabłek”. Jabłka przy obróbce 
można kroić, siekać, ucierać, mielić, gotować, piec, wyciskać z soku 
lub suszyć. 
 Owoc ten służy jako składnik kompotów, sałatek owocowych 
i warzywnych, dodatek do potraw mięsnych, sosów oraz deserów 
- w tym najczęściej ciast pieczonych i galaretek, ale istnieją też lody 
i cukierki o smaku jabłkowym. Jabłka nie bywają smażone jak inne 
owoce w dżemach i konfi turach z powodu dużej ilości soku i ła-
twości przypalenia. Jabłka w innych deserach najczęściej są tarte lub 
mielone na miękką papkę. Cienkie plastry jabłek mogą służyć jako 
ozdoba dania. Pektyna z jabłek może służyć jako substancja żelująca 
w innych przetworach lub deserach. Zmielone na miękką papkę 
jabłkową jest podawane niemowlętom jako jeden z ich pierwszych 
pokarmów stałych.

NA CIEPŁO W SŁOICZKU WECK

GĘŚ PIECZONA NA ŚW. MARCINA
Składniki: 
 5 1 młoda gęś, może być mrożona
 5 sól, pieprz
 5 suszony majeranek
 5 3 kwaśne lub kwaśno-winne jabłka
 5 duża garść suszonych śliwek

Przygotowanie:
 Jeśli gęś mamy mrożoną, powinna ona się powoli rozmrażać - najlepiej w lo-
dówce. Może to potrwać nawet 2 dni. Gęś dokładnie myję i usuwam pozostałości 
piór - jeśli takie będą. Osuszam ją ręcznikiem papierowym. Nacieram solą i pieprzem 
- w środku i na zewnątrz, a majerankiem tylko w środku. Odstawiam w chłodne miej-
sce na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Jabłka dzielę na cztery części i usuwam 
gniazda nasienne. Mieszam z przyprawami i suszonymi śliwkami. Tak przygotowa-
nym farszem nadziewam wnętrze gęsi. Spinam gęś wykałaczkami i nitką. Rozgrze-
wam piekarnik do temperatury 160 stopni. Gęś wkładam do gęsiarki lub naczynia 
żaroodpornego. Piekę ją pod przykryciem - przez 45 minut na każdy kilogram mięsa 
i farszu (w sumie trwa to około 4-5 godzin). Przez ostatnie 45 minut gęś piekę bez 
przykrycia, polewając wierzch wytopionym tłuszczem. Po wyjęciu z piekarnika po-
zwalam gęsi „odpocząć” kilka minut, by soki się ustabilizowały. Podaję ją z wielko-
polskimi pyzami (kluskami na parze) oraz czerwoną kapustą lub buraczkami.

49W i e ś c i  d l a  D o m ulistopad 2016

PRZEPISY KULINARNE

Składniki: 
 5 3 dosyć twarde jabłka
 5 1 jajko
 5 1 szklanka mleka
 5 6 łyżek mąki pszennej
 5 3 łyżki cukru
 5 2 łyżeczki cukru 

waniliowego
 5 sól
 5 cukier puder
 5 oliwa do smażenia

Przygotowanie:
 Z mąki, mleka, cukru, jajka i odrobiny soli 
przygotowuję ciasto o konsystencji gęstej śmietany. 
Odstawiam na około 15 minut. W tym czasie obie-
ram jabłka i kroję na plasterki. Mieszam z ciastem. 
Masę nakładam łyżką na gorącą oliwę i smażę na 
złoty kolor. Jabłka można też pokroić w plastry gru-
bości ok. 1 cm i specjalną łyżeczką do drążenia 
usunąć gniazda nasienne. Wówczas każdy krążek 
moczę w cieście i smażę na oliwie. Jabłkowe na-
leśniki posypuję cukrem pudrem, cynamonem lub 
słodkim kakao. Pyszne są również z gęstym jogur-
tem naturalnym (ewentualnie bitą śmietaną), owo-
cami sezonowymi i posypane startą czekoladą.

JABŁKOWE NALEŚNIKI
Składniki: 
 5 5 dużych jabłek
 5 5 łyżek rodzynek
 5 5 łyżek mielonych 

orzechów
 5 10 dag masła
 5 sok z całej pomarańczy
 5 4 białka
 5 szklanka i 4 łyżki cukru
 5 pół łyżeczki cynamonu

Przygotowanie:
 Umyte jabłka obieram ze skórki, usuwam 
gniazda nasienne i kroję w ósemki. Na patelni roz-
tapiam masło, wkładam jabłka. Po minucie wsypuję 
4 łyżki cukru i smażę jabłka około 3 minuty, cały 
czas mieszając. Dokładam rodzynki i cynamon, wle-
wam sok z całej pomarańczy. Duszę jeszcze chwi-
lę, aż sok odparuje, a jabłka zachowają jędrność. 
Przekładam do żaroodpornej lub silikonowej formy. 
Białka ubijam na pianę. Cały czas ubijając, wsypu-
ję szklankę cukru. Pianą przykrywam jabłka. Piekę 
30 minut w temperaturze 180 stopni. Deser naj-
lepiej smakuje na gorąco z bitą śmietaną i lodami.

POD CHRUPIĄCĄ BEZĄ

Składniki: 
 5 2 galaretki o smaku 

cytrynowym
 5 litr musu jabłkowego 

(można na świeżo uprażyć obrane 
jabłka z dodatkiem cukru i soku 
z cytryny)
 5 sok z połowy cytryny do smaku
 5 0,5 łyżeczki cynamonu
 5 1 opakowanie biszkoptów
 5 250 ml śmietany kremówki

Przygotowanie:
 Mus jabłkowy mocno podgrzewam, 
po czym rozpuszczam w nim galaretki. 
Doprawiam sokiem z cytryny i cynamo-
nem. Ewentualnie dosładzam cukrem. 
Studzę. W foremkę (najlepiej silikonową) 
wlewam odrobinę musu, topię w nim bisz-
kopty, odstawiam do lekkiego stężenia. 
Czynność powtarzam do momentu wyko-
rzystania wszystkich składników. Odsta-
wiam na kilka godzin do lodówki. Przed 
podaniem wykładam z formy i dekoruję 
bitą śmietaną.

TORCIK BEZ PIECZENIA

SZARLOTKA Z BITĄ ŚMIETANĄ
Składniki: 
 5 upieczony biszkopt z 4 jajek
 5 2 kg jabłek (najlepiej szara 

reneta albo antonówka)
 5 około 6 łyżek cukru
 5 1 cukier waniliowy
 5 1 galaretka cytrynowa
 5 2 galaretki agrestowe
 5 sok z 1 cytryny
 5 500 ml śmietany kremówki 
 5 15 g żelatyny rozpuszczonej 

w 1/4 szklanki wody
 5 3 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:
 Jabłka obieram, kroję na niewielkie 
kawałki i razem z cukrem oraz cukrem wa-
nilinowym lekko podsmażam przez około 
10 minut, tak aby się nie rozpadły. Dodaję 
sok z cytryny, a na koniec dosypuję galaret-
ki. Mieszam do całkowitego rozpuszczenia 
galaretek i odstawiam w chłodne miejsce. 
Kiedy masa zacznie tężeć rozsmarowuję ją 
na biszkopcie. Ubijam śmietanę na sztyw-
no. Pod koniec miksowania dodaję cukier. 
Dodaję rozpuszczoną żelatynę i  jeszcze 
chwilę miksuję. Wykładam na zastygnięty 
mus jabłkowy. Do dekoracji używam kawał-
ków surowych jabłek, rodzynek lub prażo-
nych płatków migdałów.

WIĘCEJ PRZEPISÓW 
szukaj na wiescidladomu.pl/hotblog

Zeskanuj stronę i zobacz 
WIĘCEJ PRZEPISÓW

Pobierz aplikację Tap2c. 
Instrukcja na str. 3
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&ZDROWIE  URODA

CO ZA DUŻO, TO… 

roskliwa i systematyczna pielęgnacja jest ważnym elementem pro-
filaktyki starzenia się skóry. Coraz to nowsze składniki zamykane 

w tubkach i słoiczkach pomagają nam bowiem skutecznie opóźnić 
powstawanie zmarszczek oraz utratę jej jędrności. Ale niestety częste 
stosowanie kosmetyków wcale nie musi być dobre. A zaszkodzić nam 
może wręcz ich nadużywanie. Jakie błędy najczęściej stosujemy?  
 Jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ale częste mycie… wcale nie jest 
dobre. A zwłaszcza, jeśli chodzi o mycie twarzy i to przy pomocy żelu. 
Jeśli robimy to dwa razy dziennie - jest ok., ale jeśli częściej, to możemy 
doprowadzić, do zaniku łoju skórnego, który ma ważne zadanie, zapo-
biega bowiem odwodnieniu skóry. Podobnie jest z antybakteryjnymi 
mydłami, które co prawda dobrze oczyszczają z brudu, ale doprowa-
dzają również do nadmiernego wysuszenia naskórka. 
 Naszej twarzy szkodzi także zbyt duża ilość fluidu i pudru. Maska 
złożona z grubej warstwy podkładu i sypkiego pudru na pewno nie 
będzie dobrze wyglądać, choć mimo to kobietom z tym kosmetykiem 

T

Zwykle na tej stronie zachęcamy naszych czytelników, a zwłaszcza czytelniczki do dbania 
o siebie i stosowania odpowiednio dobranych kosmetyków. Dzisiaj zupełnie coś innego: 
zastanówmy się, czy jakichś produktów nie używamy… za dużo!? 

Fo
t. 

A
LD

E
C

A
st

ud
io

 - 
Fo

to
lia

.c
om

Lista zwycięzców z konkursu publikowanego w nr 10/2016 „Wieści Rolniczych”: 
Dorota Filary, Murzynowiec  Leśny; Mariola Rogulska, Leśniki; Wirginia Kaczmarek, Gostkowo; Bożena Szymańska, Wolica 
Pusta; Monika Włodarczak, Mieszków; Janina Nowak, Jarotki; Aldona Duszka, Lgów; Monika Krajewska, Stęgosz; Zofi a 
Mielcarek, Pleszew; Marta Zybała, Garki; Teresa Jankowiak, Bodzewo; Małgorzata Czajka, Pacanowice; Danuta Dalibor, 
Raszewy; Paulina Szymkowiak, Mieszków; Zbigniewa Kubiak-Pawlak, Wieczyn; Agnieszka Bąkowska, Stramnice; Katarzyna 
Kaczmarek, Rawicz; Karol Krajka, Siedlec; Małgorzata Błaszczyk, Wyszki; Ewa Marzyńska, Fabianów. 

PROMOCJA
W ofercie fi rmy Ziaja czytelnicy znajdą 
szeroką gamę zestawów upominkowych, 
idealnych na każdą okazję. Wśród nich 
zestawy dla pań i panów, młodzieży 
oraz seniorów, a także osób ze skórą 
wymagającą i wrażliwą:
 zestaw cupuacu (uniwersalny) - krem 

do twarzy, mydło do kąpieli, balsam pod 
prysznic 
 zestaw liście manuka (cera młoda, 

tłusta, mieszana) - tonik, żel myjący, 
krem na dzień
 zestaw remodeling (cera dojrzała 60+) 

- krem na dzień, krem na noc, mleczko 
do demakijażu 
 zestaw yego (dla mężczyzn) - krem 

nawilżający, żel pod prysznic, anty-
perspirant 
 zestaw ziaja med kuracja 

dermatologiczna AZS (skóra wrażliwa, 
atopowa) - olejek myjący, emulsja do 
ciała, krem kojący do twarzy 

UWAGA KONKURS
Każdy z czytelników, który prześle prawidłową 
odpowiedź na pytanie, może stać się 
posiadaczem zestawu prezentowanych 
kosmetyków Ziaja. 

Do wysuszenia skóry na twarzy może 
doprowadzić: 
a) zbyt częste używanie żeli do mycia 
b) niemycie jej wodą 
c) wyciskanie krostek 

SMS o treści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, 
np. wr.ziaja.b, prosimy przesłać do 2 grudnia 
2016 roku pod numer 71051 (koszt 1,23 zł 
z VAT). Regulamin na www.wiscirolnicze.pl.

zdarza się dość często prze-
sadzić. A taki stan rzeczy 
sprzyja zatykaniu się 
porów, co może pro-
wadzić do krostek 
na twarzy, a czasem 
nawet trądziku. 
 Z kolei naduży-
wanie lakieru do 
włosów, który ma się 
przyczynić do utrwa-
lenia fryzury i ograni-
czyć nadmierne pusze-
nie, może doprowadzić do 
wysuszenia kosmyków. Wiele 
pań nie wyobraża sobie wyjścia 
z domu bez tego ostatniego sznytu, ale niestety, powinno się go używać 
z umiarem. 
 Na Zachodzie, a zwłaszcza w USA obserwujemy natomiast zupełnie 
inny trend, a mianowicie minimalne zużycie kosmetyków i wręcz… 
wstręt do wody! A takie gwiazdy, jak Julia Roberts czy Charlize Theron 
nawet szczycą się tym, że nie myjąc się zbyt często, dbają w ten spo-
sób o środowisko i ekologiczny styl życia. Przekonują, że detergenty 
zawarte w kosmetykach i środkach do czyszczenia zatruwają wody 
i rzeki. Udowadniają też, że nieprzyjazne składniki wkładane do mydeł, 
szamponów i past do zębów (np. siarczany, z nich - osławiony sodium 
lauryl sulfate) mogą powodować zaczerwienienia skóry, zaburzyć wzrost 
włosów i nasilić infekcje intymne. Skrajności jednak nie popłacają 
i zawsze trzeba znaleźć złoty środek. Wystarczy nam przecież szybki 
prysznic zamiast półgodzinnej kąpieli w wannie w towarzystwie silnie 
pachnącego płynu. Zastanówmy się też, czy nie lepiej naszym włosom 
zrobi, gdy będziemy je myć co drugi dzień, a nie codziennie. Pozwól-
my pooddychać im bez lakieru, nałóżmy lekki krem-żel czy delikatnie 
upudrujmy twarz. Efekt może nas zaskoczyć! Pamiętajmy też, że dobre 
kosmetyki na pewno będą przydatnym prezentem dla najbliższych. 

(nap)

CZY WIESZ, ŻE… 
Woda gazowana dobrze wpływa 
na cerę. Zwiększa elastyczność 
skóry i  ją napina. Działa jak 
delikatny peeling, który usuwa 
martwy naskórek i bardzo efek-
tywnie oczyszcza pory, pozby-
wając się zanieczyszczeń i łoju. 
Zawarte w wodzie gazowanej 
składniki doskonale dotleniają 
komórki skóry. 


