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PRZEPISY KULINARNE
l u t y  2 0 1 7 ZAPROŚMY 

UKOCHANE 
OSOBY 

DO STOŁU
Nie macie pomysłu na walentynkowy 

wieczór? A może przygotujecie dla 
ukochanej osoby kolację?

rzygotowując kolację, pamiętajmy o odpowiedniej dekoracji stołu, 
a może nawet wystroju pokoju i romantycznej muzyce w tle. Oczy-

wiście kolację możemy zjeść nie tylko w towarzystwie jednej ukocha-
nej osoby, ale też z przyjaciółmi czy dziećmi. Przygotowując dania dla 
większej ilości osób, możemy poprosić ich o pomoc. Moja propozycja 
na Walentynkowe Święto to: zapiekany filet z kurczaka ze szparaga-
mi, pieczone ziemniaki, szybka sałatka, a na deser mus truskawkowy. 
POWODZENIA!!!

Honorata Dmyterko

P

SERDUSZKOWE CIASTKA

Przygotowanie:
 Z  podanych składników zagniatam gładkie i  ela-
styczne ciasto. Formuję w kulę, zawijam w  folię spo-
żywczą i wkładam na godzinę do lodówki. Po tym czasie 
ciasto rozwałkowuję na grubość ok. 0,5 cm i wycinam 
ciasteczka w kształcie serca. Piekę w temperaturze 210 
stopni około 10-12 minut. Dekoruję białym i różowym 
lukrem.

Składniki:
 5 300 g mąki pszennej,
 5 100 g cukru pudru,
 5 2 żółtka,
 5 250 g margaryny do 

pieczenia,
 5 3 łyżeczki przyprawy 

korzennej

łatwe 120 min 2-4 os.

GRUSZKI MARYNOWANE 
Z DODATKIEM RICOTTY

Przygotowanie:
 Gruszki obieram i wydrążam nasiona. Następnie 
marynuję je w winie przez ok. 48 godzin. Po 2 dniach 
gruszki gotuję przez około 5 minut z dodatkiem przy-
praw korzennych i miodu. Miękką gruszkę nadziewam 
serkiem ricotta i polewam sosem z czerwonego wina.

Składniki:
 5 2 gruszki
 5 1 litr czerwonego 

wina wytrawnego
 5 100 g sera ricotta
 5 przyprawy korzenne
 5 miód

łatwe 30 min 2 os.

DESER TRUSKAWKOWY

Przygotowanie:
 Miksuję truskawki (mogą być mrożone) z dodat-
kiem cukru. Wlewam w kieliszki od wina. Na środku 
delikatnie kładę łyżkę gęstego jogurtu. Dekoruję świeży-
mi owocami, np. truskawkami lub kiwi. 

Składniki:
 5 500 g truskawek 

(mogą być mrożone)
 5 2 łyżki cukru
 5 gęsty jogurt typu 

greckiego
 5 świeże owoce 

do dekoracji

łatwe 30 min 2 os.

wiescidladomu.pl/hot
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FONDUE NA WALENTYNKI
Czekoladę najczęściej spożywamy w postaci tabliczek. Jednak warto 
przyrządzić z niej fondue z dodatkiem świeżych lub suszonych owoców, 
orzechów oraz biszkoptów i wafl i. Aby czekoladowe fondue było pyszne, 
nie jest konieczna najdroższa, belgijska czekolada. Do przygotowania tego 
dania wykorzystuję ulubione i sprawdzone czekolady - zarówno tę gorzką, 
jak i mleczną, a nawet białą. Najlepsza proporcja to: 2 tabliczki gorzkiej, 
1 tabliczka mlecznej oraz 200 ml śmietany, może być kremówka. Jestem 
posiadaczką specjalnego naczynia do fondue, ale jeśli takiego nie macie, 
możecie to zrobić w dowolnym naczyniu w kąpieli wodnej. Roztapiam 
czekoladę, po czym dodaję śmietanę. Mieszam do momentu całkowitego 
wymieszania składników. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, dolewam trochę 
śmietany, jeśli zbyt rzadka - dokładam czekoladę. Lubię eksperymento-
wać ze smakiem dodając do czekoladowego fondue na przykład ekstrakt 
waniliowy lub amaretto. Jeśli uzyskam już pożądaną konsystencję, stawiam 
naczynie (na podgrzewaczu) na środku stołu, a obok talerz z dodatkami. 
Do ich nabijania i maczania w płynnej czekoladzie wykorzystuję specjalne 
widelczyki lub patyczki do szaszłyków. Fo
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ZAPIEKANY FILET Z KURCZAKA
ZE SZPARAGAMI

Przygotowanie:
 Pierś z  kurczaka delikatnie rozbijam, 
przyprawiam i  odstawiam na kilka minut. 
Obraną cebulę kroję w piórka, przyprawiam 
i  smażę na maśle. Podobnie postępuję ze 
szparagami i papryką pokrojoną w paski. Na 
maśle, na końcu smażę mięso, po czym ukła-
dam je w naczyniu żaroodpornym. Na mięso 
kładę plasterek sera, na to cebulę, paprykę 
i ponownie plasterki sera. Na końcu układam 
szparagi. Zapiekam, aż ser całkowicie się roz-
puści i przyrumieni.

Składniki:
 5 1 podwójna pierś 

z kurczaka
 5 kilka plasterków sera i papryki
 5 szparagi (najlepiej zielone)
 5 1 cebula
 5 pieprz
 5 sól
 5 1 papryka słodka
 5 tymianek
 5 masło

łatwe 60 min 2-4 os.

SAŁATKA Z JAJKIEM W KOSZULCE

Przygotowanie:
 Kurczaka kroję w  paski i  marynuję 
przez co najmniej pół godziny w  przypra-
wach. Smażę go na patelni i studzę. Opłuka-
ną i osuszoną sałatę układam na talerzach, 
posypuję solą i pieprzem. Układam na nią 
pokrojonego pomidora i  ogórka. Posypu-
ję groszkiem oraz cebulą pokrojoną w piór-
ka. Na to układam usmażonego kurczaka. 
W garnku zagotowuję wodę (około 1 litra) 
z dodatkiem octu (2 łyżki). Jajko wbijam do 
szklanki. Przy pomocy łyżki tak mieszam 
wodę w  garnku, aby na środku wytworzył 
się wir, do którego wlewam jajko. Mieszając 
gotuję przez około 2-3 minuty. Wyciągam 
delikatnie jajko z  kąpieli łyżką cedzakową 
i układam na środku sałatki. Sałatkę pole-
wam sosem czosnkowym lub vinegret. 

Składniki:
 5 pół opakowania mixu sałat
 5 2 jajka
 5 podwójny fi let z kurczaka
 5 przyprawa do gyrosa
 5 2 pomidory (mogą być 

koktajlowe)
 5 zielony ogórek
 5 2-3 łyżki groszku 
 5 grzanki (najlepiej po 

upieczeniu natrzeć je ząbkiem 
czosnku)
 5 czerwona cebula
 5 ocet
 5 masło lub oliwa do smażenia 

kurczaka

łatwe 30 min 2 os.

SZYBKA SURÓWKA

Składniki:
 5 1 średniej wielkości sałata 

(może być też mix sałat)
 5 2 zielone ogórki
 5 1 pomidor
 5 1/2 pęczka rzodkiewki
 5 1 mała cebulka
 5 1 sos sałatkowy włoski

łatwe 30 min 4-6 os. 5 koperek
 5 szczypiorek
 5 bazylia

Przygotowanie:
 Sałatę rwę na kawałki. Resztę warzyw kro-
ję według uznania. Polewam przygotowanym 
sosem z dużą ilością koperku i szczypiorku.
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Przycinanie drzew
 Panie Marcinie, nareszcie możemy wyjść do ogrodu...
 Tak, możemy zacząć pielęgnację naszego ogrodu i to od bardzo ważnego 
zabiegu, bo od przycinania drzew i krzewów.
 Moja babcia mówiła, że drzewa owocowe można przycinać już 
w styczniu, bo wtedy one jeszcze śpią i nie tracą soków. To prawda?
 Tylko częściowo. Powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
temperaturę i nie zaczynać przycinania drzew podczas mrozów, ponieważ 
grozi to pękaniem gałęzi. To samo dotyczy środków, którymi smarujemy 
miejsca po przycięciu konarów w ramach ochrony przed wtargnięciem 
grzybów. Jeśli jest niska temperatura, one po prostu nie działają. Najlepszym 
okresem do tego są luty i marzec.
 Jakich reguł należy się trzymać, chcąc przycinać drzewa samemu?
 Trzeba wziąć pod uwagę, czy drzewo jest młode, czy starsze. W przypadku 
tego pierwszego nie powinniśmy wykonywać zbyt drastycznego przycięcia, 
ponieważ hamuje ono jego wzrost. Ograniczamy się tutaj do korekty korony, 
wycięcia młodych odrostów, czyli tzw. wilków, czy krzyżujących się gałęzi. 
W przypadku starszych drzew wycinamy również te grube konary w celu 
prześwietlenia drzewa, a przez to uzyskania dużych, słodkich owoców. W każ-
dym z tych przypadków wycinamy gałęzie i konary, które rosną do środka 
korony lub w dół czy krzyżują się z innymi. Ciemna, gęsta korona drzewa 
powoduje, że utrzymuje się tam wilgoć, a ta grozi chorobami grzybiczymi, 
parchem czy pleśnią. Jak już wspomniałem, duże powierzchnie ściętych 
konarów czy gałęzi smarujemy specjalną pastą, aby zabezpieczyć drzewa 
przed wtargnięciem grzybów i bakterii do ich środka. Takim popularnym 
i skutecznym środkiem jest maść o nazwie Funaben 03 PA. Możemy jednak 
użyć również farby emulsyjnej i dodać do niej środek grzybobójczy taki jak 
Topsin czy Female. W przypadku drzew pestkowych powinniśmy pamiętać, 
aby dodać miedzian 50 WP.
 I jeszcze jedno: pamiętajmy, że takie drzewa jak wiśnie, czereśnie, brzo-
skwinie czy morele, czyli pestkowe przycinamy nie na wiosnę, lecz po ich 
owocowaniu. Rak bakteryjny, który upodobał sobie te gatunki drzew naj-
bardziej, przedostaje się do środka najczęściej przez wiosenne przycinanie. 
To przez niego zamierają najpierw pędy, a potem obumiera cała roślina.
 Czy przycina się każde drzewo? Słyszałam, że orzecha włoskiego nie 
powinno się ruszać.
 Tak, każde drzewo można przycinać. Łącznie z orzechem włoskim, który 
bardzo dobrze się regeneruje i nadaje się najlepiej do przycięcia latem lub 
wczesną jesienią.
 A jak kształtują się ceny za usługę przycięcia? Pytam dla tych, którzy 
nie mają odwagi lub zdrowia do tego zabiegu w ogrodzie.
 To zależy od gatunku drzewa, czy jego stanu, ale ogólnie przyjęło się, 
że profesjonalne przycięcie ok. 10-letniego drzewa kosztuje ok. 20 - 25 zł. 
W ramach tej usługi jest oczywiście posprzątanie gałęzi i wywiezienie ich 
w przeznaczone do tego miejsce.
 A co pan sądzi o tak zwanym wapnowaniu drzew? Ja chętnie pędzluję 
pnie, bo słyszałam od dziecka, że to zapobiega ich pękaniu w wiosennym 
słońcu, ale są i tacy, którzy twierdzą, że to nic nie daje, a tylko ładnie 
wygląda...

Dzisiaj z naszym ogrodnikiem Marcinem Żurkiem 
porozmawiamy o przycinaniu drzew i ich wapnowaniu, 
zajmiemy się też pierwszą w tym roku pielęgnacją 
trawnika oraz zajrzymy do naszych sadzonek 
pelargonii.

A N N A  M A L I N O W S K It e k s t

Z PORADNIKA OGRODNIKA
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 Tak, metoda wapnowania jest bardzo stara. Uważam, że jak naj-
bardziej można wapnować i to nie tylko z powodów estetycznych, ale 
również dlatego, że wapno chroni drzewa przed wtargnięciem w ich śro-
dek szkodników, a przez to i ich larw, które później wchodzą w postaci 
robaków w owoce. Wapno chroni również, tak jak pani wspominała, 
przed niebezpiecznym działaniem wiosennego słońca powodującego 
często pękanie powierzchni pnia i grubych konarów. Pęknięcia te, jak 
małe rany, są otwartą drogą dla grzybów i bakterii oraz opóźniają po-
czątek wegetacji. Pamiętajmy, że dobrze jest przed wapnowaniem usu-
nąć delikatnie szczotką pozostałości starego wapna oraz martwe części 
kory. Najbezpieczniej jest kupić wapno ogrodnicze, ponieważ ma ono 
odpowiednie pH.
 Czy możemy zacząć już opryski drzew?
 Tak, jak najbardziej. Koniec lutego i marzec to najlepszy czas, aby 
wykonać opryski brzoskwiń, które często cierpią na chorobę zwaną kę-
dzierzawością liści. Ważne jest, aby temperatura podczas zabiegu była nie 
niższa niż 6 stopni, ponieważ w niej oprysk jest skuteczny. Jako środek 
dobrze nadaje się Syllit 65 WP. Zabieg powtarzamy po tygodniu i nie 
boimy się użyć do tego dużej ilości środka, który nie jest szkodliwy dla 
innych roślin.
 Dużo dowiedzieliśmy się o drzewach, a co z krzewami? Czy one 
też powinny być przycinane?
 Jak najbardziej! Biała i czerwona porzeczka owocuje na 2-3 letnich 
pędach a więc co 3-4 lata przycinamy najstarsze pędy na 5 centymetrów 
od ziemi, bo na nich wyrosną nowe. Porzeczka czarna owocuje na 1-2 
rocznych pędach, więc przycinamy ją nieco częściej, czyli co 2-3 lata. 
Podobnie jest z agrestem. Natomiast borówka amerykańska oraz jagoda 
kamczacka najbardziej lubi, gdy jej stare pędy usuwamy co 4 do 5 lat, co 
zapobiega karłowaceniu owoców.

Pielęgnacja trawnika
 Innym zabiegiem, który możemy wykonać wczesną wiosną jest pie-
lęgnacja trawników. Co możemy zrobić konkretnie?
 Marzec nadaje się bardzo dobrze do tego, aby wykonać wertykulację lub 
aerację, lub jedno i drugie. Pierwszy zabieg polega na płytkim, pionowym 
nacinaniu darni specjalnym sprzętem. Zabieg ma na celu wyczesanie resztek 
starej trawy, tzw. filcu oraz mchu. Wertykulacją zwiększamy efektywność 
nawożenia, nawadniania i dostępu światła. Zabieg aeracji natomiast jest 
zabiegiem głębokiego napowietrzania trawnika. Urządzenie do tego ma 
charakterystyczne 10-15 centymetrowe kolce, które wbijając się w glebę 
nie powodują uszkodzenia trawy, ale umożliwiają dotarcie do jej korzeni 
powietrza, składników odżywczych i wody. Po tych zabiegach dobrze byłoby 
zbadać, jakie jest pH, czyli kwaśność ziemi i w zależności od wyników zasto-
sować wapnowanie w granulacie, ponieważ w tej formie rozpuszcza się ono 
i wnika do środka gleby najlepiej. Po upływie tygodnia do dwóch trawnik 
nawozimy nawozem bogatym w azot, fosfor i potas. Również miedź, cynk 
i żelazo są potrzebne, aby trawa była nie tylko ładna, ale i odporna np. na 
suszę. Najlepszą formą nawozu jest granulat, gdyż rozkłada się on stopniowo 
i nie powoduje wypalania trawnika.
 Ale chyba na nic nie przyda się nasz nawóz, jeżeli na niego nie po-
pada...
 Tak, jeżeli nie posiadamy systemu nawadniającego i nie doczekamy się 
deszczu, który jest bezsprzecznie najlepszym nawodnieniem chociażby ze 
względu na odpowiednią temperaturę i brak w nim chloru, to niestety po 
tygodniu powinniśmy zabrać się za podlewanie. 

Z wizytą u pelargonii
 Panie Marcinie, zajrzyjmy na chwilę do naszych sadzonek pelargonii. 
Co dobrego możemy im zrobić w lutym i marcu?
 Nasze sadzonki na początku lutego mają mniej więcej 3 tygodnie, są 
już ukorzenione i zaczynają swój wzrost. Są one jeszcze pod przykryciem, 
od którego możemy je teraz powoli uwolnić i obserwować, czy rosną. Je-
żeli tak, to powinniśmy uszczypnąć ich wierzchołki w celu rozkrzewienia 
się rośliny. Chcemy bowiem, aby była ona silna i rozłożysta, a nie wysoka 
i wątła. Nadal pilnujemy, aby temperatura nie była za wysoka, najlepiej, aby 
miała ok. 15 - 18 stopni i aby był wystarczający dostęp do światła. Rośliny 
podlewamy umiarkowanie i zraszamy je, a od połowy marca możemy zacząć 
ich delikatne nawożenie nawozem przeznaczonym do pelargonii.
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