SPIS TREŚCI
Od redakcji
P

o podzieleniu się święconym jajkiem i złożeniu
życzeń rozpoczynamy wielkanocne śniadanie.
To czas ucztowania przy suto zastawionym stole, na
którym obok żuru, jajek i kiełbas znajdą się pachnące
przyprawami soczyste pieczenie, pasztety, galarety
czy kolorowe sałatki. Oczywiście nie zabraknie też
lukrowanych mazurków, delikatnych serników
i puszystych bab i innych smakołyków.

Wesołych, smacznych świąt Kochani!

ŚNIADANIE
WIELKANOCNE

ZDJĘCIA, STYLIZACJA I POTRAWY: ARTUR ROGALSKI, EWA GMITER-ROGALSKA I ANNA BOROWSKA.
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4-5 Żurek z kiełbasą
i jajkiem
6-7 Krem z pomidorów,
zupa szczawiowa, krem
z groszku
8-9 Jajka z musem
szynkowym i pastą serową,
sałatka z pieczonej papryki,
muffinki z kiełbasą
10-11 Ogórkowe łódeczki,
jajka z pastą pomidorową,
biała kiełbasa pieczona
z jabłkiem
12 Przekąska z szynki
i jajek, galaretka z szynką
14-15 Babeczki jajeczno
-szpinakowe, tymbaliki
z łososia, terrina serowa
z papryką
16-17 Jaskółcze gniazdka,
śledzie zapiekane
z ziemniakami, pasztet
z królika
18-19 Bliny z kawiorem,
sałatka śledziowa
z groszkiem, galareta
jajeczno-łososiowa
20-21 Zapiekanka

makaronowa z pasztetem,
rolada serowa z pieczarkami, pieczona biała
kiełbasa
22-23 Pomidorowa
galaretka z szynką, minitarty
ze szpinakiem, pasztet
z soczewicy i marchwi
24 RADY i DODATKI

BUFET
SAŁATKOWY
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28-29 Z jajkami
przepiórczymi
30-31 Kalarepka z sałatką
ryżową, kąski w sezamie,
ziemniaczana z salami
32 Ryżowa z papryką,
z paluszkami krabowymi
34 Śledziowa z ziemniakami, śledziowa w cebuli,
seler naciowy z serami
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MIĘSA NA
CIEPŁO I ZIMNO
strony 38-52

38-39 Pierś z indyka
40-41 Schab z ananasem,

wieprzowina pieczona
w piwie, rolada cielęca
42-43 Wieprzowina
w cieście francuskim,
pieczona łopatka,
wieprzowina w sosie
pomidorowym
44-45 Cielęcina
faszerowana cytryną,
polędwiczki w sezamie,
gęś z ananasem
46-47 Schab z farszem
marchwiowo-serowym,
mostek cielęcy, pierś indyka
w maśle pomarańczowym
48-49 Rolada z farszem
szpinakowo-pomidorowym,
pieczona gicz cielęca,
pieczeń rzymska
50-51 Pieczeń cielęca
z sosem pieczarkowym,
schab z suszonymi owocami,
udziec jagnięcy z czerwonym sosem
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SŁODKIE
ŚWIĘTA
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54-55 Sernik z pianką
56-57 Babka drożdżowa,
serniczek czekoladowy,
mazurek wiśniowy
58-59 Sernik z czekoladą,
rolada drożdżowa, pascha
z bakaliami
60 Sernik z kakao, mus
śliwkowy

62-63 Mazurek morelowy,
mazurek na waflach,
zapiekane śliwki
64-65 Babka ponczowa,
ciasteczka, mazurek
truskawkowy
66-67 Sernik czekoladowy
z wisienkami, tarta serowa,
babka czekoladowa
68 Babka kawowa, placek
z bezą
70-71 Tort w stylu
angielskim, mazurek
makowy, babka
z ajerkoniakiem
72-73 Mazurek kokosowy,
mazurek z żurawiną,
mazurek serowo-orzechowy
74-75 Torcik kawowy,
szachownica, rolada kawowa
76-77 Babka maślana,
babka dwukolorowa,
mazurek z masą kajmakową
78 Herbata z miodem,
napój cytrusowy
80 Kawa z rumem,
cappuccino z kardamonem
82 RADY i DODATKI
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