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Wstęp 
Choć pochodzenie makaronu nie jest do końca znane, jedno jest pewne – mąka połą-
czona  z wodą cieszy nasze podniebienia już od około czterech tysięcy lat. Wcale jednak 
jego korzenie nie sięgają Włoch. Najstarszy makaron, pochodzi z Chin. Z pewnością ma-
karon był dobrze znany w krajach arabskich, gdzie jeszcze dziś mówi się „makkaroni”. 
Z tych krajów zresztą przybył on na Sycylię (ówczesną kolonię arabską). Nikt nie ne-
guje faktu, że Palermo historycznie była pierwszą stolicą makaronu, ponieważ istnieją 
dowody, mówiące o produkcji makaronu suchego na poziomie rzemieślniczym i prze-
mysłowym. Nawet jeśli makaron został wynaleziony gdzie indziej, to na pewno rozpo-
wszechnili go Włosi. Łatwy do zrobienia makaron stał się rewolucyjnym rozwiązaniem 
kulinarnym. Jego sława szybko rozprzestrzeniała się w innych krajach europejskich. 
Już na początku XIX wieku długie makaronowe nitki trafiły na kontynent amerykański, 
gdzie Thomas Jefferson, prezydent USA i smakosz włoskiego specjału, gorąco polecał 
go wszystkim znajomym. Popularność makaronu nie słabnie także dziś.

Włosi rozpoczęli produkcję makaronu na szeroką skalę i to oni wyspecjalizowali 
się w tworzeniu makaronów najwyższej jakości. Można go jeść niemal ze wszystki-
mi dodatkami. Smaczna i zdrowa mieszanina mąki z wodą nie wymaga wielkiego 
nakładu pracy i umiejętności przy jej przyrządzaniu. Do własnego makaronu po-
trzebujemy jedynie dwóch składników: świeżych jajek i mąki. 
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Dlaczego powinniśmy jeść makaron?
Makaron jest dla nas  „zastrzykiem energii”. Dobrze podany powinien być składni-
kiem każdej diety. Niestety, badania przeprowadzone na zlecenie znanych marek 
wytwarzania makaronu wykazują, że jedynie 1/3 Polaków przygotowuje makaro-
nowe dania kilka razy w tygodniu. Zdrowa i odżywcza dieta musi być bogata w ma-
karony, najlepiej pełnoziarniste.

Wiele osób tkwi w błędnym przekonaniu, że makaron jest tuczący. Osoby będą-
ce na diecie często bezpodstawnie eliminują go ze swojego jadłospisu. Nic bardziej 
mylnego! Dietetycy wyjaśniają, że to nie makaron jest kaloryczny, lecz sosy, z któ-
rymi go podajemy. To prawda, że 100 g suchego makaronu dostarcza aż 330 kcal, 
ale podczas gotowania wchłania on wodę i trzykrotnie zwiększa swoją wagę. Jeśli 
więc zjesz ogromny talerz spaghetti, czyli około 200 g, twój organizm otrzyma tyle 
samo kalorii, ile ma połowa tabliczki czekolady. Z tą istotną różnicą, że po zjedzeniu 
makaronu długo utrzymasz uczucie sytości.

Makaron, podobnie jak inne produkty zbożowe powinien stanowić podstawę na-
szego codziennego menu. Jest on źródłem łatwo przyswajalnych węglowodanów zło-
żonych oraz błonnika, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego 
organizmu.

Makaron można przygotować na wiele sposobów, szybko i z korzyścią dla zdro-
wia. Jest to klasyka w każdej kuchni. Można przygotować go na szybką kolację 
albo bardziej treściwy obiad. Dania z makaronem są doskonałym uzupełnieniem 
codziennej diety. Nie trzeba skupiać się tylko na kaszach, ziemniakach czy ryżu. 
Dla osób, które są na diecie, bądź w ogóle nie jadają mięsa, polecam makarony z 
mąki razowej, makarony ryżowe, sojowe i gryczane. Makaron doskonale uzupeł-
nia wszystkie składniki potrzebne organizmowi, szczególnie, jeśli połączymy go na 
przykład z warzywami. Dodatkowo ma on wiele wartości odżywczych, a co za tym 
idzie - właściwości zdrowotne. Jest on również bogaty w witaminy z grupy B oraz 
wiele składników mineralnych, np. cynk, magnez, żelazo. Makaron kolorowy nie 
różni się smakiem od zwykłego. Liczy się raczej efekt wizualny: sałatka z barwnym 
makaronem wygląda apetycznie, przyciąga nasz wzrok. Działa na zmysły. Kolor uzy-
skiwany jest z naturalnych dodatków barwiących, np. czarny daje mątwa- mięczak 
mórz południowych, czerwień pochodzi z pomidorów lub buraków, kolor pomarań-
czowy - z marchewki, zielony - ze szpinaku. Są też makarony brązowe, zawdzięcza-
jące kolor specjalnej mące razowej, z której są zrobione.

Z czym najlepiej jeść makaron?
Makaron najczęściej gości na naszych stołach jako podstawa obiadu – przeważ-
nie w formie spaghetti. Polacy uwielbiają spożywać go z dodatkiem mięsa, bądź 
też różnego rodzaju sosami. Oczywiście dodajemy go też do rosołu. Takie potrawy 
idealnie sprawdzają się w okresie jesienno-zimowym, kiedy nasz organizm potrze-
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buje większej dawki energii. W porze letniej natomiast warto przygotować sałatki 
w oparciu o różnego rodzaju makarony typu kokardki, świderki czy muszelki z róż-
nymi dodatkami. Najlepiej sprawdzą się tzw. produkty sezonowe: owoce, warzywa 
i grzyby. Zioła są natomiast idealnym dodatkiem do makaronów przez cały rok – 
latem świeże, a zimą suszone. Nadają one potrawom właściwego smaku i aromatu.

Przyprawy do dań z makaronem
Najbardziej wskazanym dodatkiem do makaronów są świeże zioła, które nadadzą po-
trawie aromatu. Nie mogą jednak przyćmić smaku dania, dlatego należy stosować je 
z umiarem. Do makaronowych dań w kuchni włoskiej doskonale pasuje ostre orega-
no, tymianek, rozmaryn oraz bazylia. Taka kompozycja przypraw doskonale sprawdza 
się w przypadku sosów na bazie pomidorów, cebuli oraz czosnku. W celu wzmoc-
nienia walorów smakowych czosnku warto go zmiażdżyć lub posiekać, a następnie 
podgrzać na oliwie.

Do podkreślenia smaku sosów mięsnych najlepiej zastosować aromatyczny roz-
maryn, natomiast biały pieprz ze względu na swój delikatny smak, polecany jest do 
przeprawiania lekkich śmietanowych sosów. Sosy do makaronu na bazie śmietany 
możemy wzbogacić również nutką gałki muszkatołowej lub przyrządzić je w wersji 
„indyjskiej” z curry.

Rodzaje i przeznaczenie makaronu 
Włosi mają prawdziwą obsesję na temat tego, jaki makaron będzie najlepszy do 
danego sosu. Potrafią o tym rozmawiać wiele godzin. Pewne połączenia są dla nich 
niedopuszczalne. Nam wystarczy choć trochę zbliżyć się do ich sekretów.

§ Makarony cienkie i długie: te zupełnie cieniutkie i krótsze zwykle są dodatkiem 
do delikatnych zup. Nieco grubsze doskonale pasują do kremowych, lekkich sosów 
bez większych kawałków mięsnych i warzywnych. Do tej grupy należy spaghetti, 
buccatini (nieco grubsze niż spaghetti z dziurką w środku) oraz wstążki.

§ Rurki, kolanka, świderki: każde makarony o bardziej złożonych kształtach do-
skonale sprawdzą się z sosami, w których mogą pojawiać się nawet spore kawałki 
zróżnicowanych składników. Przy takim kształcie możliwe jest bowiem dobre połą-
czenie sosu, który otacza makaron ze wszystkich stron, chowając się w każdym za-
kamarku. Poza tym smak makaronu jest bardziej wyczuwalny, dobrze równoważąc 
się z wyrazistymi składnikami sosów.

§ Kokardki, gwiazdki: makarony płaskie o efektownych kształtach nadają się najlepiej 
do sałatek, w których ciekawie wyglądają, a przy tym doskonale łączą się z sosem.

§ Lasagne, muszle, duże rury: te makarony świetnie sprawdzą się w zapiekaniu. 
Można je przekładać lub wypełniać, zwijać, układać warstwami, polewać beszame-
lem lub sosem pomidorowym, komponować rozmaitymi warzywami i mięsem.
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Makaron to przecież nie tylko nitki, świderki czy muszelki. W polskiej kuchni po-
pularne stały się też łazanki, czyli makaronowe płaty w kształcie niedużych rom-
bów. W niejednym domu bożonarodzeniowa zupa grzybowa bez nich się nie obę-
dzie. Makowa kutia wigilijna przygotowywana jest również z łazankami. Doskonale 
sprawdzają się one też w jadłospisie dla najmłodszych, podawane ze słodką pastą 
twarogową.

Bez względu na to, jaki makaron wybierzemy, pamiętajmy, aby sos wymieszać 
z makaronem przed nałożeniem na talerz. Najlepiej bowiem makaronowe dania 
smakują wtedy, gdy wszystkie składniki są ze sobą bardzo dokładnie wymieszane, 
a to najłatwiej zrobić na patelni lub w rondlu. Jak radzi Giancarlo Russo, makaron 
musi „napić się” sosu i być nim delikatnie oblepiony, a nie w nim pływać. W tym 
tkwi tajemnica smaku dobrze przygotowanego makaronu.

Zwyczaj sporządzania sałatek na bazie makaronu to wynalazek współczesnych ku-
charzy, który zgromadził liczne rzesze wielbicieli, szczególnie wśród tych, którzy pre-
ferują kuchnię lekką, zdrową a przede wszystkim urozmaiconą. 

Nawet najbardziej wybrednego smakosza skuszą wielobarwne rurki czy kokard-
ki wymieszane z soczystym pomidorem, chrupiącymi brokułami, świeżymi ziołami 
i odrobiną doskonałej oliwy z oliwek, masła lub sera. 

 Makaron – dla figury
Makaron można zepsuć i uczynić go kalorycznym na dwa sposoby: rozgotować lub 
polać tłustym sosem. Można niestety zrobić jedno i drugie, sprawiając sobie żywie-
niowo-kulinarną porażkę. Makaron musi być więc ugotowany al dente, a zatem ma 
być sprężysty, lekko twardy. Wtedy porcja niczym nie doprawionego tak ugotowa-
nego makaronu będzie miała około 120 kcal. Najmniej kaloryczne są makarony peł-
noziarniste, gryczane i razowe! Znajduje się w nich dużo błonnika, a także witami-
ny z grupy B i minerały. Są dobrymi węglowodanami i dlatego dostarczają energii, 
przy okazji zmniejszając apetyt, nie podnosząc poziomu cukru we krwi. Jeśli więc 
będziemy spożywać właściwe makarony i odpowiednio je gotować, to możemy 
mówić o dietetycznym odżywianiu się. Zadamy tym samym kłam mitom o tuczą-
cym makaronie. Dostarcza nam składników odżywczych, a przy tym nie podwyższy 
niepotrzebnie poziomu cukru we krwi (ma niski indeks glikemiczny). Po zjedzeniu 
takiego posiłku będziemy czuć się pełni energii, natomiast zbyt miękki makaron, 
o wysokim indeksie glikemicznym, gwałtownie podniesie nam poziom cukru, co 
sprawi, że po jego zjedzeniu szybko poczujemy się znużeni i ospali.
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Sprawdź, jak ugotować makaron!
Litr lekko osolonego wrzątku wystarczy na ok. 100 g makaronu. Najlepiej wrzucać 
filiżankę na osobę, czyli ok. 50 g. Wodę solimy dopiero wówczas, kiedy zacznie się 
gotować, ale przed dodaniem makaronu. Najlepiej gotować go w niskim garnku o 
dużej średnicy. Czas gotowania – zależny od rodzaju i kształtu makaronu – zawsze 
jest podany na opakowaniu. Czas gotowania makaronu liczy się od momentu, kiedy 
po dodaniu go do garnka woda zawrze ponownie. Gotowy makaron należy odce-
dzić na sicie lub durszlaku, przemieszać delikatnie, pozostawić do osączenia. Jeśli 
danie podajemy na ciepło, nie wolno makaronu hartować, czyli przelewać zimną 
wodą. Straci wówczas swój delikatny smak. 

Woda zmyje z makaronu skrobię, dzięki której sos przykleja się do makaronu. 
Skrobia na makaronie jest przydatna także w sałatkach. Jeśli obawiamy się, że ma-
karon się poskleja, możemy wymieszać go z odrobiną oliwy.

Ile makaronu na osobę?
Porcje mogą różnić się w zależności od apetytu, a także od ilości innych składników 
dania. 

Na lekki posiłek wystarczy 50 g suszonego lub 100 g świeżego makaronu na oso-
bę, a na danie główne 85 g suszonego lub 120 - 150 g świeżego. 

Makaron podczas gotowania zwiększa swoją objętość. Dlatego też zamiast zda-
wać się na intuicję, najlepiej odmierzyć surowy makaron przed ugotowaniem.

Warto zatem wiedzieć, że:
§ porcja średniego makaronu, typu kolanka, świderki, kokardki,  muszelki - dla oso-
by dorosłej przed ugotowaniem to około ¾ szklanki,
§ drobny makaron do sałatki, typu gwiazdeczki albo makaron w kształcie ziaren 
ryżu, podobnie jak makaronowa krajanka do rosołu, po ugotowaniu zwiększy swoją 
objętość mniej więcej trzykrotnie, więc jeśli w przepisie podana jest ilość makaro-
nu ugotowanego, odmierzamy do gotowania 1/3 podanej ilości, 
§ makaron spaghetti także należy odmierzyć przed gotowaniem. Można zrobić to 
specjalną miarką. Porcja surowego makaronu dla pań nie powinna być większa, niż 
moneta dwuzłotowa, dla panów zaś nie powinna być większa niż pięciozłotowa,
§ gdy będziemy poddawać ugotowany makaron dodatkowej obróbce termicznej, 
powinniśmy gotować go nieco krócej, niż jest to podane na opakowaniu. Do zapie-
kanek o około 1/3 czasu krócej, do makaronów podgrzewanych przez kilka minut, 
z sosami na patelni o około ¼ czasu krócej. 
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Jak przyrządzać makaron?
Kiedy już mamy właściwie ugotowany makaron, możemy do niego dodawać różne 
składniki, aby otrzymać danie bardzo proste, doskonałe na przystawkę, ale też wy-
kwintną potrawę, która zachwyci i zaskoczy naszych gości. Aby przyrządzić smaczne 
danie z makaronu, wystarczy połączyć kilka prostych dodatków. Najważniejsze, by 
były one świeże i bogate w substancje odżywcze oraz błonnik. Najzdrowsze i jedno-
cześnie najłatwiejsze do przyrządzenia są makarony z oliwą i dodatkami: suszonymi 
pomidorami, świeżymi ziołami, podprażonymi na patelni pestkami dyni i nasionami 
słonecznika. Taką potrawę przyrządzimy dosłownie w kilkanaście minut. Po odce-
dzeniu wrzucamy makaron na patelnię, wlewamy trochę oliwy, dodajemy czosnek, 
zioła, ewentualnie pestki dyni i danie gotowe. Smaki i wrażenia podczas konsumo-
wania mogą też być uzależnione od rozmaitych kształtów makaronu, do których pa-
sują określone dodatki. Tak więc duże formy, np. świderki, rurki czy szerokie wstążki 
wspaniale smakują z lekkimi, kremowymi sosami (np. z łososiem, śmietaną, serem). 

Niektóre makarony, zwłaszcza bezjajeczne, służą wyłącznie do zapiekania, np. pła-
ty lasagne, rigatoni i canneloni. Najpierw gotuje się je al dente, a następnie zapieka.

Przechowywanie makaronu
Zwracając uwagę na to, iż makaron jest wyrobem zbożowym, wymaga odpowied-
nich warunków przechowywania. Ich przestrzeganie da nam pewność, że produkt 
zachowa niezmienną jakość i świeżość.

Zaleca się, aby makaron suchy był przechowywany w szczelnie zamykanych pojem-
nikach, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 20°C. Jeśli nato-
miast chodzi o makaron ugotowany, to nie powinno się przechowywać go w lodówce 
dłużej niż 36 godzin. Istnieje możliwość zamrażania makaronu, lecz nadają się do tego 
tylko niektóre gatunki, a dokładniej te, które przeznaczone są do zapiekania, np. lasa-
gne, duże muszelki, manicotti oraz makaronowe pierożki (tortellini, ravioli). 
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Przepis na makaron domowy
Składniki: 2½ szklanki mąki pszennej, 3 jajka, 2 łyżki oleju, 2 łyżki letniej wody, 
½ łyżeczki soli
Wszystkie składniki mieszamy przez dwie minuty w malakserze. Elastyczne i gładkie cia-
sto przekładamy do miseczki, przykrywamy i odstawiamy na 15 minut. Mąką posypujemy 
stolnicę,  rozwałkowujemy ciasto na placki o grubości około 2 milimetrów i pozostawiamy 
na 15 minut. Następnie kroimy w cienkie paski, posypujemy je mąką i swobodnie rozrzu-
camy na stolnicy, by przeschły. Tak przygotowany makaron możemy włożyć do woreczka 
foliowego lub pudełka i zamrozić. Gotujemy bez uprzedniego rozmrożenia.

Faszerowane manicotti z sosem pomidorowym
Składniki: opakowanie makaronu manicotti, 25 dag mielonego mięsa, 10 dag 
pieczarek, cebula, 5 ząbków czosnku, duży pęczek świeżego szpinaku, kula sera 
mozzarella, oliwa z oliwek, sól, pieprz, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, 
sos pomidorowy lub puszka pomidorów w kawałkach 
Farsz: na oliwie z oliwek podsmażamy pokrojoną cebulę i czosnek. Dodajemy mielone 
mięso, smażymy przez kilka minut. Następnie dodajemy pokrojone w drobne kawałki pie-
czarki, a potem szpinak. Przyprawiamy solą, pieprzem i ziołami. Smażymy, aż woda z pie-
czarek i szpinaku wyparuje. Gotujemy wodę w dużym garnku, makaron wrzucamy do oso-
lonego wrzątku. Gotujemy nieco krócej niż al dente, by był odrobinę twardszy. Odcedzamy, 
ewentualnie polewamy odrobiną oliwy, aby się nie skleił.Używając małej łyżeczki, na-
dziewamy makaron. Gotowe rurki układamy w posmarowanym oliwą naczyniu żarood-
pornym. Manicotti  polewamy  sosem  pomidorowym,  układamy  plastry  sera  mozzarel-
la. Zapiekamy, nie przykrywając przez około 15 minut w temperaturze 180oC.
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Cannelloni z groszkiem
Składniki: 25 dag makaronu cannelloni, 50 dag mięsa mielonego, słoik sosu 
bolognese, puszka zielonego groszku, 3 ząbki czosnku, 20 dag sera żółtego, 
2 łyżki masła, 3 łyżki mąki, 2,5 szklanki mleka, sól, pieprz, gałka muszkatowa, 
olej

Farsz: przysmażamy na oleju mięso mielone, dodając 
pokrojony drobno czosnek, sól, pieprz. Mięso zale-
wamy sosem bolognese, a następnie dodajemy odce-
dzony groszek.

Sos beszamelowy: masło rozpuszczamy w rondelku 
na małym ogniu, dodajemy mąkę i mieszamy tak, aby 
nie powstały grudki. Powoli dolewamy mleko, cały 
czas mieszając. Całość gotujemy kilka minut, zesta-
wiamy z ognia, doprawiamy solą, pieprzem i szczyptą 
gałki muszkatołowej. Napełniamy farszem rurki ma-

karonu i układamy jednowarstwowo w wysmarowanym olejem naczyniu żaroodpornym. 
Całość polewamy obficie sosem beszamelowym, zapiekamy przykryte przez 15 minut 
w temperaturze 200oC. Następnie posypujemy startym żółtym serem i zapiekamy, nie 
przykrywając przez 20 minut.

Makaron z zielonymi warzywami
Składniki: 40 dag makaronu, brokuł, cukinia, 3 łyżki oliwy, 2 ząbki czosnku, 
200 ml 12% śmietany, 20 dag sera typu roquefort, ½ łyżeczki startej gałki 
muszkatołowej, sól, pieprz
Gotujemy makaron al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. W tym czasie wrzucamy do 
gotującej się wody brokuła podzielonego na małe różyczki (bez twardych łodyg) oraz cu-
kinię pokrojoną w półplasterki. Blanszujemy 3-4 min, tak, by warzywa pozostały chrupkie. 
Na patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmaża-
my 2 min. Zmniejszamy ogień, wlewamy śmietanę, wrzucamy pokruszone kawałki sera 
i gotujemy, cały czas mieszając, aż ser się rozpuści. Sos doprawiamy gałką muszkatoło-
wą, solą i pieprzem. Dodajemy odcedzone warzywa i makaron. Całość chwilę gotujemy. 
Podajemy od razu na talerze. Makaron świetnie smakuje również na zimno.

Spaghetti z tuńczykiem i rukolą
Składniki: 50 dag makaronu spaghetti, 8 dojrzałych podłużnych pomidorów, 
250 g tuńczyka w oleju, 20 dag rukoli, łyżka kaparów, 2 łyżki czarnych oliwek, 
oliwa, sól
Pomidory sparzamy, obieramy ze skórki i kroimy w kostkę. Tuńczyka odsączamy i dzielimy 
widelcem na duże kawałki. Rukolę płuczemy i osuszamy. W dużej misce mieszamy pomi-
dory z tuńczykiem, kaparami, oliwkami i kilkoma łyżkami oliwy. Lekko solimy,  odstawia-
my. Spaghetti gotujemy al dente w dużej ilości wrzącej osolonej wody. Odcedzamy, od razu 
wrzucamy do sosu, mieszamy i posypujemy rukolą. 
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Spaghetti ziołowe 
Składniki: 50 dag makaronu spaghetti, 1/3 łyżeczki curry, ½ łyżeczki ziołowego 
pieprzu, 1/3 szklanki oleju słonecznikowego, 4 łyżki świeżo posiekanego 
majeranku, 4 łyżki świeżo pokrojonego tymianku, 10 dag startego parmezanu, sól
Gotujemy makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na suchej patelni prażymy curry 
wymieszane z pieprzem ziołowym. Lekko studzimy, wlewamy olej słonecznikowy, dodaje-
my posiekane świeże zioła. Mieszamy. Wylewamy olej z przyprawami na odcedzony ugoto-
wany  makaron, mieszamy, rozkładamy na talerze i posypujemy parmezanem.

Makaron z tymiankiem i orzechami włoskimi
Składniki: 30 dag makaronu wstążki, oscypek, oliwa, sól
Sos: 1½ szklanki liści natki pietruszki, ½ szklanki świeżego tymianku,
½ szklanki startego parmezanu, ½ szklanki posiekanych, uprażonych orzechów 
piniowych lub włoskich, 2 ząbki czosnku, ½ szklanki oliwy, sól, pieprz 
Natkę pietruszki, tymianek, parmezan, orzechy i czosnek miksujemy na gładką pastę. Nie 
przerywając, powoli wlewamy oliwę. Gdy sos będzie gładki, przyprawiamy go do smaku 
solą i pieprzem. Makaron gotujemy w osolonej wodzie z dodatkiem oliwy. Odcedzamy, 
podajemy z zielonym sosem, posypujemy startym na grube wiórka oscypkiem.

Pikantna sałatka
Składniki: 30 dag makaronu kokardki, czerwona cebula, 15 dag pomidorków 
koktajlowych, 2 marynowane zielone ostre papryczki, puszka czerwonej 
fasoli, 20 dag szynki, 3 łyżki oliwy z oliwek, łyżka octu balsamicznego, 2 łyżki 
majonezu, sól, pieprz
Gotujemy makaron zgodnie z instrukcją 
umieszczoną na opakowaniu (al dente) 
w lekko osolonej wodzie. Odcedzamy, 
przelewamy zimną wodą. Cebulę obiera-
my, kroimy w talarki. Pomidorki przekra-
jamy na połówki. Marynowane papryczki 
kroimy w paseczki. Fasolę wykładamy na 
sito, przelewamy zimną wodą, dokład-
nie odsączamy. Szynkę kroimy w kostkę. 
Makaron łączymy z szynką i warzywami. 
Doprawiamy do smaku solą oraz pie-
przem. Oliwę mieszamy z octem i majo-
nezem. Sałatkę polewamy sosem, delikat-
nie mieszamy.  
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Makaron z warzywami i żurawiną
Składniki: 35 dag makaronu wstążki, 2 czerwone cebule, 2 ząbki czosnku, 
1 kg obranej dyni, ½ szklanki, suszonej żurawiny, 6 łyżek oliwy, 3 łyżki pestek 
dyni, pół pęczka pietruszki, sól, pieprz
Dynię kroimy w kostkę. Połowę przekładamy do naczynia żaroodpornego. Skrapiamy poło-
wą oliwy, przykrywamy, pieczemy 30 minut w piekarniku w temperaturze 190oC. Miksujemy 
razem z sokiem powstałym z pieczenia. Gotujemy makaron zgodnie z przepisem podanym 
na opakowaniu (al dente). Cebulę kroimy w piórka. Czosnek siekamy. Na pozostałej oliwie 
podsmażamy cebulę, czosnek i kostki dyni. Po kilku minutach dodajemy żurawinę i pestki 
dyni. Wlewamy dyniowy mus i smażymy razem przez 3 minuty. Doprawiamy do smaku solą. 
Na patelnię przekładamy odcedzony makaron. Dokładnie mieszamy z sosem i przekładamy 
na talerze. Posypujemy świeżo zmielonym pieprzem i listkami pietruszki.

Kokardki z tuńczykiem w warzywach
Składniki: 35 dag makaronu kokardki, ½ główki białej kapusty, 3 marchewki, 
2 cebule, strąk czerwonej papryki, łyżka masła, łyżka oleju, 2 puszki tuńczyka, 
łyżka koncentratu pomidorowego, po ½ łyżeczki papryki ostrej, słodkiej 
i majeranku, pół pęczka natki pietruszki, sól, pieprz
Marchewki obieramy i ucieramy na tarce o grubszych oczkach. Kapustę szatkujemy. 
Cebulę obieramy, kroimy w piórka i podsmażamy. Z papryki usuwamy gniazda nasienne, 
kroimy w kostkę. Do pół litra wody dodajemy koncentrat, masło, olej oraz wszystkie wa-
rzywa. Smażymy pod przykryciem 15 minut. Dodajemy kawałki tuńczyka. Gotujemy ma-
karon zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu (al dente) w lekko osolonej wodzie. 
Odcedzamy. Dodajemy do patelni. Mieszamy. Chwilę smażymy. Doprawiamy przyprawa-
mi do smaku. Pod koniec dodajemy posiekaną natkę pietruszki. 

Świderki ze szpinakiem
Składniki: makaron świderki, pęczek szpinaku, 4 łyżki pesto z bazylii, świeże 
listki bazylii, parmezan, 100 ml śmietany, garść orzechów z pinii lub ziarna 
słonecznika, sól, pieprz
Szpinak sparzamy wrzątkiem, przekładamy do miski, dodajemy pesto, śmietanę i par-
mezan. Całość blendujemy. Na rozgrzanej patelni prażymy orzechy lub słonecznik. 
Dodajemy ugotowany makaron, sos i smażymy na małym ogniu, aż zielona masa go oblepi. 
Aby uniknąć przypalenia, wlewamy odrobinę wody z wcześniej ugotowanego makaronu. 
Doprawiamy do smaku. Dekorujemy świeżymi listkami bazylii. 
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Makaron z pieczoną dynią i orzechami
Składniki: makaron, ½ średniej dyni, 2 ząbki czosnku, pęczek natki pietruszki, 
10 dag orzechów, 100 ml śmietany, łyżeczka tymianku, 3 łyżki oleju
Orzechy prażymy na suchej patelni. Do miski wlewamy olej, przyprawy, wyciśnięty przez 
praskę czosnek, a następnie dodajemy pokrojoną w kostkę dynię. Dokładnie mieszamy tak, 
aby dynia była pokryta przyprawami. Układamy na blaszkę i pieczemy 15 minut w nagrza-
nym do 190oC piekarniku. Na patelnię wlewamy śmietanę, wsypujemy pokrojoną natkę 
pietruszki, wlewamy kilka łyżek wody z gotowanego makaronu. Całość gotujmy 3 minuty. 
Makaron przekładamy do sosu, dodajemy upieczoną dynię i ostrożnie mieszamy. Przed 
podaniem posypujemy orzechami.

Miks cukiniowo - cytrynowy
Składniki: 40 dag makaronu spaghetti, średnia cukinia, 10 dag twardego sera 
parmezan, ząbek czosnku, cebula, seler naciowy, 3 łyżki oleju, łyżeczka otartej 
skórki z cytryny, sól, pieprz, natka pietruszki
Makaron gotujemy w osolonej wodzie według przepisu na opakowaniu. Odcinamy końce 
cukinii, a następnie kroimy ją w plasterki. Cebulę i czosnek obieramy. Cebulę siekamy, 
a czosnek przeciskamy przez praskę. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej, dodajemy ce-
bulę i czosnek. Dokładamy cukinię oraz startą skórkę z cytryny. Smażymy kilka minut na 
małym ogniu. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Makaron odcedzamy. Dodajemy 
do warzyw na patelni i jeszcze chwilę razem podgrzewamy. Następnie przekładamy na 
talerze. Posypujemy wiórkami sera i dekorujemy listkami pietruszki.
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Makaron penne z serem blue i szpinakiem 
Składniki: 40 dag makaronu penne, 
50 dag mrożonego  szpinaku, 
2 łyżki masła klarowanego, 
10 dag sera z niebieską pleśnią (lazur 
lub gorgonzola), 2 ząbki czosnku, 
200 ml śmietany 18%, szczypta gałki 
muszkatołowej, sól, pieprz do smaku
Masło rozpuszczamy na patelni.Podsmażamy 
drobno posiekany czosnek. Wrzucamy za mro-
żony szpinak i dusimy na wolnym ogniu pod 
przykryciem. Doprawiamy do smaku gałką 
muszkatałową solą i pieprzem. W dużym garn-

ku gotujemy wodę, solimy i wrzucamy makaron. Gotujemy według instrukcji zamieszczonej 
na opakowaniu, odcedzamy. Ser kroimy w kostkę wrzucamy do szpinaku. Czekamy, aż się sto-
pi, wlewamy śmietanę, mieszamy. Gotowym sosem polewamy makaron.

Lazania serowo - szpinakowa
Składniki: 9 płatków lazanii, 
50 dag szpinaku, cebula,  ząbek 
czosnku, 5 łyżek oliwy, 25 dag sera 
(gouda), 10 dag sera (ementaler), 
80 dag pomidorów, 15 dag szynki, gałka 
muszkatołowa, łyżeczka tymianku, 
sól, pieprz
Makaron przygotowujemy według przepisu 
podanego na opakowaniu. Cebulę i  czosnek 
obieramy, siekamy. Szynkę kroimy w kost-
kę. Na patelnię wlewamy 2 łyżki oliwy. Po 
rozgrzaniu smażymy cebulę oraz szynkę. 
Dodajemy ser gouda utarty na tarce o ma-
łych oczkach, doprawiamy do smaku solą 
i pieprzem. Szpinak przebieramy, oczyszczamy, płuczemy, sparzamy wrzątkiem, odcedza-
my, a następnie doprawiamy pieprzem, solą oraz gałką muszkatołową. Pomidory sparzamy 
i obieramy ze skórki, a następnie kroimy, przekładamy do innego naczynia, dodajemy łyżkę 
oliwy oraz czosnek, tymianek, sól i świeżo zmielony pieprz. Dusimy około 15 minut pod 
przykryciem na wolnym ogniu. Formę natłuszczamy oliwą, układamy 3 płatki lazanii, sma-
rujemy je połową masy serowej i połową szpinaku. Przykrywamy kolejnymi 3 płatkami, rów-
nież smarujemy je serem oraz pozostałym szpinakiem, przykrywamy pozostałymi płatkami 
lazanii. Polewamy sosem pomidorowym, posypujemy startym serem ementaler, skrapiamy 
pozostałą oliwą. Wstawiamy bez przykrycia do piekarnika na 30 minut. 
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Makaron z kurkami 
Składniki: 15 dag makaronu, 
20 dag kurek, dwa duże pęczki 
świeżego szpinaku, 2 ząbki czosnku, 
½ szklanki jogurtu greckiego, 2 łyżki 
serka mascarpone, olej kokosowy, 
tarty parmezan, sól, pieprz do smaku
Kurki oczyszczamy z piasku, moczymy 
i przemywamy pod bieżącą wodą na sicie. 
Powtarzamy czynność do momentu, aż 
grzyby będą czyste, odcinamy końcówki. 

Większe grzyby kroimy na mniejsze kawałki, a te małe zostawiamy w całości.
Makaron ugotujemy według przepisu podanego na opakowaniu.
Na dużej patelni rozgrzewamy olej kokosowy, wrzucamy grzyby, dodajemy przeciśnięty 
przez praskę czosnek i smażymy 5 minut. Często mieszamy. Do grzybów dodajemy szpi-
nak, mieszamy dusimy aż zmięknie. Dodajemy jogurt grecki oraz serek mascarpone, ener-
gicznie mieszamy, zmniejszamy ogień. Całość smażymy jeszcze przez kilka minut. Na ko-
niec doprawiamy do smaku solą oraz świeżo zmielonym pieprzem. Makaron posypujemy 
tartym parmezanem.

Makaron kokardki z serem feta
Składniki: makaron kokardki, mrożony szpinak Bonduelle 1000 listków, 4 ząbki 
czosnku, ser typu feta,  łyżeczka masła klarowanego, sól, pieprz
Szpinak rozmrażamy. Ząbki czosnku drobno siekamy i podsmażamy na maśle. Dodajemy szpi-
nak i mieszając podsmażamy. Fetę kroimy w kostkę, dokładamy do szpinaku, delikatnie mie-
szamy. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Całość mieszamy z ugotowanym makaronem.

Makaron penne z serem pleśniowym
Składniki: makaron penne, szczypta imbiru i gałki muszkatołowej, 2 łyżki masła 
klarowanego, 10 dag sera pleśniowgo, 250 ml śmietanki 30%, parmezan, sól 
i pieprz
Makaron gotujemy w dużej ilości lekko osolonej wody. Na patelni rozpuszczamy ma-
sło. Dodajemy ser pleśniowy, podlewamy śmietanką i podgrzewamy, ciągle mieszając, aż 
do całkowitego rozpuszczenia sera. Dodajemy do smaku szczyptę imbiru i gałki muszka-
tołowej, pieprz. Zdejmujemy z ognia sos, dodajemy makaron. Mieszamy i wykładamy na 
talerz. Całość posypujemy świeżo startym serem.
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Spaghetti z sosem i szpinakiem
Składniki: 15 dag makaronu 
spaghetti, duży pęczek 
świeżego szpinaku, ząbek 
czosnku, mała papryczka chili, 
2 łyżki oliwy, 50 ml śmietanki 
30%, 10 dag twarożku, szczypta 
gałki muszkatołowej, sól 
i pieprz, parmezan 
Szpinak płuczemy, osuszamy i sieka-
my. Na patelni rozgrzewamy oliwę, 
dodajemy posiekany czosnek oraz 
chili bez ziarenek. Po chwili doda-
jemy szpinak. Dusimy, aż zmniejszy 

swoją objętość. Twarożek mieszamy ze śmietanką, gałką muszkatołową, doprawiamy solą oraz 
świeżo zmielonym pieprzem. Łączymy ze szpinakiem. Mieszamy do czasu, aż powstanie sos. 
Sos przelewamy do garnka z ugotowanym i odsączonym makaronem. Mieszamy i podajemy 
posypanym parmezanem.

Fettuccine z kurkami
Składniki: Makaron fettuccine, kurki w zalewie (400 g), ząbek czosnku, 
20 dag boczku wędzonego, 500 ml śmietanki 15%, 50 ml wina białego 
wytrawnego, 10 szt. pomidorków koktajlowych, 10 dag sera parmezan/tarty, 
cebula, pęczek koperku, sól i pieprz, olej
Przepis na makaron fettuccine: 35 dag mąki, 2 jajka, szczypta soli
Mąkę przesiewamy na stolnicy. W środku robimy małe wgłębienie, do którego dodajemy 
jajka i szczyptę soli. Łączymy składniki, wyrabiając gładkie ciasto, które zawijamy w ście-
reczkę. Odkładamy na godzinę. Następnie dzielimy ciasto na mniejsze części, rozwałko-
wujemy je na cienkie płaty, które zwijamy i kroimy na paski o szerokości 1 cm. Układamy 
je na stolnicy posypanej mąką, pozostawiamy na 15 minut do przesuszenia. Makaron gotu-
jemy 5 minut, wyjmujemy go z wody za pomocą łyżki cedzakowej. Skrapiamy go odrobiną 
oliwy z oliwek lub roztopionym masłem, by się nie sklejał. Na rozgrzaną patelnię wlewa-
my kilka kropli oleju. Smażymy w kolejności: krojony boczek, posiekaną cebulę, czosnek, 
a na końcu kurki. Wlewamy wino i redukujemy. Dodajemy śmietankę, gotujemy. Łączymy 
z gotowanym makaronem. Całość doprawiamy do smaku. Posypujemy posiekanym ko-
perkiem, pokrojonymi pomidorkami oraz parmezanem.
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Makaron z kurkami w sosie śmietanowym 
Składniki: 15 dag makaronu np. tagliatelle, 
20 dag kurek, cebula, 4 ząbki czosnku, szklanka 
śmietany 18%, sól, pieprz, oliwa z oliwek
 Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie. Cebulę 
kroimy w kosteczkę. Wrzucamy na patelnię i podsma-
żamy na 2 łyżkach oliwy z oliwek. Po około 3 minutach 
dodajemy posiekany czosnek oraz dokładnie umyte kurki. 
Solimy do smaku. Smażymy około 5-7 minut. Do śmie-
tany dodajemy 2-3 łyżki przysmażonej i przestudzonej ce-

buli z kurkami, mieszamy, a następnie przelewamy na patelnię. Całość dokładnie mieszamy. 
Gotujemy do momentu, kiedy śmietana trochę zgęstnieje. Doprawiamy do smaku solą i pie-
przem. Łączymy  z ugotowanym makaronem. Podajemy np. z parmezanem.  

Wstążki makaronu z kurkami w sosie
Składniki: 30 dag makaronu wstążki, ½ kg kurek, 2 cebule, 2 łyżki masła, 
szklanka śmietany 18%, świeżo mielony pieprz, sól, natka pietruszki
Kurki dokładnie płuczemy i osuszamy. Większe kroimy, a mniejsze zostawiamy w całości. 
Cebule obieramy, kroimy w piórka, podsmażamy na maśle. Dodajmy kurki, mieszamy, 
wlewamy odrobinę wody, przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Smażymy na małym 
ogniu do miękkości - około 20 min. Jeśli w trakcie duszenia grzyby zaczną przywierać do 
rondla, dolejemy odrobinę wody. Zdejmujemy z ognia, mieszamy ze śmietaną. Makaron 
gotujemy według przepisu na opakowaniu, odcedzamy. Polewamy sosem kurkowym i po-
sypujemy natką pietruszki.

Makaronowe muszle zapiekane z serem i kiełbasą
Składniki: makaron typu duże muszle, 
10 dag mozzarelli, 15 dag ricotto, cukier
2 łyżki mascarpone, ½ szklanki startego 
parmezanu, jajko, 30 dag wędzonej kiełbasy, 
2 łyżki oliwy z oliwek, sól, pieprz, przecier 
pomidorowy, świeże zioła 
Makaron ugotować według wskazówek podanych 
na opakowaniu. Piekarnik rozgrzać do 200oC. 
Z sera i jajka przygotowujemy farsz do muszli 
z makaronu. Napełniamy muszle nadzieniem. 
Pomidory kroimy i mieszamy z przecierem pomi-
dorowym. Następnie dodajemy zioła, sól, pieprz 
i odrobinę cukru. Dokładnie mieszamy. Sos przelewamy do naczynia żaroodpornego, 
układamy makaronowe muszle oraz dodajemy pokrojoną kiełbasę. Całość posypujemy 
parmezanem i skrapiamy oliwą z oliwek. Pieczemy około 25 minut. Gotowe danie podaje-
my na ciepło i posypujemy świeżymi ziołami.
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Lasagne z sosem bolońskim i szpinakiem
Składniki: 25 dag makaronu lasagne, 15 dag sera żółtego, 2 łyżki bułki tartej 
Sos Boloński: średnia cebula, 2 łyżki oliwy/oleju, 50 dag mięa mielonego 
(wieprzowo-wołowego), ½ płaskiej łyżki mąki pszennej, 2 łyżki koncentratu 
pomidorowego 30%, 500 ml przecieru pomidorowego, łyżeczka ziół 
prowansalskich, sól, pieprz
Szpinak: 2 duże pęczki szpinaku, 2 łyżki oliwy/oleju, 2 ząbki czosnku, 
2 łyżki naturalnego serka kremowego (Philadelphię), sól, pieprz
Sos Beszamelowy: 3 łyżki masła, 3 łyżki mąki, ½  l mleka, sól, pieprz
Przygotowanie sosu bolońskiego: cebulę siekamy drobno. Oliwę rozgrzewamy na patelni. 
Podsmażamy cebulę, dodajemy mięso oraz mąkę. Wszystko dokładnie mieszamy. Smażymy, 
do uzyskania złotego koloru. Dodajemy koncentrat pomidorowy. Dokładnie mieszamy. 
Wlewamy przecier pomidorowy. Mieszamy do momentu połączenia się wszystkich skład-
ników. Przyprawiamy ziołami prowansalskimi, solą i pieprzem. Gotujemy około 5 min. 
Przygotowanie szpinaku: rozgrzewamy olej i podsmażamy na nim posiekany czosnek. Po 
minucie dodajemy szpinak. Smażymy około 10 minut, często mieszamy. Dodajemy se-
rek kremowy. Dokładnie mieszamy, aby uzyskało jednolitą konsystencję.  Doprawiamy do 
smaku solą i świeżo mielonym pieprzem. Odstawiamy.
Przygotowanie sosu beszamelowego: w rondlu rozpuszczamy masło, wsypujemy mąkę. 
Gotujemy na małym ogniu, mieszamy, aby wszystko dobrze się połączyło, a konsystencja 
sosu zgęstniała. Następnie stopniowo wlewamy mleko i energicznie mieszamy do momen-
tu, zagotowania. Doprawiamy solą i pieprzem.
Do wysmarowanej masłem i oprószoną bułką tartą formy do zapiekania, układamy war-
stwy według kolejności (licząc od dołu): ¼ zawartości sosu beszamelowego, makaron, 
połowa zawartości szpinaku, makaron, 1/3 zawartości sosu beszamelowego, ½ zawartości 
sosu bolońskiego, makaron, pozostały szpinak, ½ zawartości sosu beszamelowego, pozo-
stały sos bolońskiego, makaron, pozostały sos beszamelowy, starty ser żółty, bułka tarta. 
Piekarnik nagrzewamy do 180oC. Pieczemy pod przykryciem 35 min. Następnie 10 min 
bez przykrycia. Podajemy po upływie 15 minut od upieczenia.

Makaron z pieczonymi pomidorami
Składniki: 15 dag makaronu pełnoziarnistego typ tagliatelle, 6 sztuk średnich 
pomidorów lub pomidory z puszki, czerwona papryka, 2 duże ząbki czosnku, 
cebula, 12 sztuk czarnych lub zielonych oliwek, świeża bazylia, sól, pieprz, 
słodka papryka, szczypta cukru
Pomidory myjemy, nakłuwamy widelcem w kilku miejscach, paprykę przekrajamy na pół 
i usuwamy gniazda nasienne. Pomidory i paprykę układamy w żaroodpornym naczyniu, 
pieczemy w 180oC przez 30 minut. Warzywa studzimy, a następnie zdejmujemy z nich skór-
ki. Warzywa kroimy w kostkę i przekładamy do rondelka, dodajemy zmiażdżony, a także 
posiekany czosnek. Podgrzewamy na małym ogniu do momentu, aż sok z pomidorów się 
zredukuje. Dodajemy pokrojone oliwki oraz odrobinę cukru, przyprawiamy do smaku solą, 
świeżo mielonym pieprzem, słodką papryką oraz posiekaną bazylią. Makaron ugotowany al 
dente łączymy z sosem. Przed podaniem możemy dodatkowo posypać parmezanem.
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Wstążki z dynią w sosie śmietanowym
Składniki: 20 dag makaron wstążki, 20 dag dynia, 2 sztuki cebuli, 15 dag masło, 
4 łyżki parmezanu,  ząbek czosnku, 200 ml śmietanki 18%, papryczka chili, sól, 
pieprz, gałka muszkatołowa, natka pietruszki
Na patelni roztapiamy masło, dodajemy pokrojoną cebulę oraz posiekaną papryczkę chi-
li, solimy. Dusimy 5 minut pod przykryciem na wolnym ogniu. Dodajemy czosnek oraz 
pokrojoną w kostkę dynię, doprawiamy gałką muszkatołową, przykrywamy i na wolnym 
ogniu dusimy około 15 minut do miękkości. Wlewamy śmietankę, dodajemy połowę par-
mezanu, posiekaną natkę, sól oraz świeżo zmielony pieprz. Dokładnie mieszamy. Podajemy 
z ugotowanym al dente makaronem polanym sosem śmietanowym z natką pietruszki. 
Całość posypujemy tartym parmezanem.

Makaron z kremem dyniowym
Składniki: 25 dag makaronu, 30 dag dyni, 20 dag serka ricotta, 10 dag sera 
z niebieską pleśnią, 5 dag orzechów włoskich, gałka muszkatołowa, sól, pieprz, 
ostra papryka 
Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Dynię kroimy w łódeczki, ukła-
damy na blaszce i pieczemy około godziny w 190oC. Gdy dynia będzie miękka, usuwamy 
skórkę, a miąższ miksujemy lub rozgniatamy widelcem. Puree z dyni przekładamy do ron-
delka, dodajemy ricottę i ser pleśniowy pokrojony na kawałki. Całość podgrzewamy, często 
mieszając. Krem doprawiamy szczyptą gałki muszkatołowej, solą, świeżo zmielonym pie-
przem oraz ostrą papryką. Do ugotowanego makaronu dodajemy sos dyniowy i dokładnie 
mieszamy. Na talerzu posypujemy posiekanymi orzechami włoskimi.

Makaronowa sałatka ze szparagami
Składniki: 15 dag makaron fusilli, 4 plastry szynki, 4 pomidory suszone, 12 sztuk 
szparag, łyżka oliwy z oliwek, pół łyżki octu balsamicznego, ser Gran Padano 
do posypania, sok z cytryny, sól, pieprz
Makaron gotujemy al dente. Szparagi przygotowujemy na parze, tak, aby były jędrne. 
Szynkę kroimy w kostkę. Podsmażamy chwilę na patelni. Pomidory kroimy w kawałki. 
Makaron i szparagi schładzamy. Makaron, szynkę, pokrojone szparagi oraz pomidory łą-
czymy. Wlewamy ocet balsamiczny, oliwę i sok z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem. 
Sałatkę polewamy sosem i posypujemy startym serem.
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Makaron z borowikami i krewetkami
Składniki: 25 dag makaronu tagliatelle 
lub pappardelle, 15 dag borowików, 40 
dag krewetek, 100 ml śmietany 18%, 
8 dag masła, natka pietruszki, sól, 
pieprz
Przepis na makaron tagliatelle - złote 
proporcje: 10 dag mąki, 1 jajko
Przesianą mąkę sypiemy na stolnicę, formu-
jemy kopiec z dziurką do środka wbijamy 
jajko. Mieszamy delikatnie widelcem jajko 
z mąką oraz szczyptą soli. Kiedy jajka po-
łączą się z mąką, zaczynamy ugniatać ciasto 
rękoma na stolnicy oprószonej mąką, tak 
długo, aż zrobi się miękkie, gładkie i ela-
styczne o jednorodnej strukturze. Wtedy 

zawijamy je w foliową torebkę wkładamy do lodówki na minimum 20 minut. Powinniśmy 
uzyskać jednorodny, gładki płat o grubości 1 mm. Jeżeli ciasto zaczyna przywierać do wałka 
lub stolnicy, oprószamy je mąką. Powtarzamy to, dopóki ciasto nie będzie idealnie rozwałko-
wane. Wtedy oprószamy je mąką, rozcieramy ją jednym ruchem ręki i zwijamy płat ciasta w 
rulon wzdłuż węższej krawędzi. Następnie kroimy je poprzecznie. Szerokość zależy od tego, 
jaki makaron chcemy uzyskać i z czym go podawać.
Po pokrojeniu rozkładamy makaron w koszyczkach i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 
10-15 minut do przesuszenia. Jeżeli położymy makaron w chłodnym miejscu, po wysusze-
niu może stracić elastyczność i się łamać. 

Makaron gotujemy w lekko osolonej wodzie. W między czasie czyścimy krewetki, płucze-
my grzyby. Masło rozgrzewamy na patelni. Wrzucamy pokrojone nóżki grzybów, kapelusze 
dodajemy później. Dusimy pod przykryciem kilka minut, następnie dodajemy pokrojo-
ne kapelusze oraz krewetki. Przykrywamy dusimy kolejne kilka minut. Doprawiamy solą, 
pieprzem, podlewamy małymi porcjami wody z makaronu. Makaron mieszamy ze śmie-
taną. Dodajemy na patelnię ze smażonymi borowikami i krewetkami. Całość mieszamy. 
Przyprawiamy do smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem, posypujemy natką pietruszki 
i dusimy dosłownie minutę.

Podstawowe rodzaje makaronu to:
� Tagliolini – zazwyczaj od 1 do 2 mm, 1 mm dodaje się do rosołu, 
      2 mm świetnie komponują się z sosem truflowym.
� Fettuccine – zazwyczaj od 3 do 5 cm, znakomity z sosem pomidorowym.
� Tagliatelle – zazwyczaj od 6 do 8 mm, doskonały z sosem bolońskim.
� Pappardelle – zazwyczaj od 2 do 3 cm.
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Tagliatelle z kurkami w sosie śmietanowym 
Składniki: 30 dag makaronu tagliatelle, 30 dag kurek, 30 dag fileta z kurczaka, 
200 ml śmietany 18%,  mała cebula, łyżka masła klarowanego, 5 dag świeżo 
startego parmezanu, łyżka posiekanego rozmarynu,  natka pietruszki, garść 
prażonych orzechów, sól, pieprz 
Kurczaka myjemy, kroimy w cienkie paseczki. Obsypujemy solą, pieprzem i rozmarynem. 
Kurki dokładnie oczyszczamy i płuczemy kilka razy, osuszamy. Do garnka wlewamy wodę. 
Doprowadzamy do wrzenia i solimy. Gotujemy makaron według receptury podanej jak 
wyżej. Na patelni rozpuszczamy masło. Dodajemy posiekaną cebulę, a gdy się zeszkli, 
wrzucamy grzyby. Smażymy 5 minut. W tym czasie na osobnej patelni podsmażamy kur-
czaka. Do smażonych kurek dodajemy śmietankę. Całość  gotujemy na małym ogniu. Po 
5 minutach dodajemy podsmażony filet kurczaka i gotujemy jeszcze przez kilka minut. 
Makaron przekładamy na talerz. Polewamy sosem, startym serem oraz posiekaną natką 
pietruszki, a także prażonymi orzechami.

Makaron z kurczakiem i brokułem
Składniki: 25 dag makaronu penne, brokuł, cebula, 2 sztuki fileta z kurczaka, 
150 ml śmietanki 18%, olej, sól, pieprz  
Makaron gotujemy w  posolonej wodzie, odcedzamy. Cebulę obieramy, kroimy w drobną 
kostkę, smażymy na patelni na rozgrzanym oleju. Filety kroimy. Brokuła dzielimy na ró-
życzki, wrzucamy do wrzątku, gotujemy 3 minuty, odsączamy. Do cebuli dodajemy mięso, 
oprószone solą i pieprzem. Smażymy około 5 minut. Dodajemy 100 ml wody i  śmieta-
nę, dokładnie mieszamy. Następnie do potrawy dodajemy brokuły, dusimy razem kolejne 
5 minut. Makaron łączymy z sosem mięsnym. Podajemy zaraz po przygotowaniu.
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Makaron w sosie truflowym
Składniki: 30 dag makaronu, 4 łyżki oliwy, 
2 szalotki, 2 łyżeczki pasty truflowej, 100 ml 
białego wina, łyżeczka soku z cytryny, 15 dag 
masła, świeżo mielony czarny pieprz, natka 
pietruszki
Makaron gotujemy al dente. Na patelni podgrzewa-
my oliwę, dodajemy posiekane szalotki. Gdy staną się 
szkliste, dodajemy pastę truflową. Dokładnie mie-
szamy i podgrzewamy na małym ogniu 3-4 minuty. 
Wlewamy białe wino, zwiększamy ogień i redukuje-

my wino o połowę. Mieszamy sos, doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem i odrobiną 
soku z cytryny. Do sosu dodajemy ugotowany makaron i masło. Całość dokładnie ze sobą 
łączymy. Dla dekoracji posypujemy posiekaną natką pietruszki. 

Sałatka makaronowa
Składniki: 25 dag makaronu o fantazyjnym kształcie, papryka, 2 ogórki 
konserwowe, po 5 łyżek groszku i kukurydzy z puszki,  łyżka oleju, 
15 dag szynki, 10 dag sera żółtego, po 4 łyżki majonezu i jogurtu, sól, pieprz, 
natka pietruszki
Makaron gotujemy (al dente) według przepisu podanego na opakowaniu. Przelewamy 
na sicie zimną wodą. Pozostawiamy do wystygnięcia. Przekładamy do miski, mieszamy 
z olejem. Paprykę myjemy, oczyszczamy z nasion. Z miąższu papryki małymi foremkami 
lub ostrym nożykiem wycinamy gwiazdki lub inne ozdobne kształty. Kukurydzę i groszek 
z puszki osączamy na sicie, przelewamy wodą, pozostawiamy do osączenia. Szynkę i ser 
kroimy w kostkę. Ogórki kroimy w plasterki. Jogurt łączymy z majonezem, doprawiamy 
solą i świeżo zmielonym pieprzem. Do miski z makaronem wsypujemy groszek, kuku-
rydzę, szynkę, ser, paprykę i ogórki. Mieszamy z sosem, doprawiamy do smaku. Całość 
posypujemy posiekaną pietruszką.   

Spaghetti bolognese z pieczarkami
Składniki: makaron spaghetti, marchew, cebula, ½ selera, 2 ząbki czosnku, 
20 dag pieczarek, 30 dag mięsa mielonego, 4 łyżki koncentratu pomidorowego, 
1 szklanka bulionu, olej, zioła, sól, pieprz 
Warzywa obieramy, myjemy i osuszamy. Drobno kroimy cebulę oraz czosnek. Marchewkę 
i seler kroimy w drobną kostkę lub ucieramy na tarce jarzynowej. Oczyszczone, opłuka-
ne pieczarki kroimy w plasterki. Na patelni rozgrzewamy olej (4 łyżki), smażymy cebulę 
czosnek. Dodajemy marchew, pieczarki oraz seler. Smażymy około 7 minut. Często mie-
szamy. Dodajemy mięso. Smażymy do czasu, aż mięso się zarumieni (od czasu do cza-
su mieszamy). Następnie dodajemy koncentrat pomidorowy, doprawiamy do smaku solą 
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i pieprzem. Całość zalewamy bulionem, dodajemy zioła (bazylię, oregano, zioła prowan-
salskie). Przykrywamy. Dusimy na małym ogniu około 10 minut. W tym czasie w dużym 
garnku gotujemy makaron według przepisu podanego na opakowaniu. Gotowe spaghetti 
odcedzamy. Sos ostatecznie doprawiamy do smaku solą, świeżo zmielonym pieprzem oraz 
szczyptą cukru. Wykładamy na makaron. Całość możemy posypać dodatkowo startym par-
mezanem i świeżo pokrojonymi listkami bazylii.

Spaghetti z białym sosem
Składniki: 25 dag makaronu spaghetti, 25 dag pełnoziarnistego makaron spaghetti, 
10 dag wędzonego boczku, 10 dag zielonych oliwek nadziewanych papryką, 
4 gałązki selera naciowego, 2 łyżki bazyliowego pesto, 200 ml śmietana 18%, sól, 
pieprz, zielony, 12 ziarenek marynowanego pieprzu 
Makarony gotujemy według wskazówek na opakowaniach. Następnie po odcedzeniu łą-
czymy je ze sobą.  Boczek kroimy w paseczki i smażymy na odrobinie oleju. Na patelnię 
dorzucamy seler naciowy pokrojony w plasterki, oliwki pokrojone w plasterki, na koniec 
dodajemy pesto wymieszane ze śmietaną, dosypujemy ziarenka marynowanego i zielone-
go pieprzu. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Dusimy jeszcze parę minut, łączymy 
z makaronem.

Makaron  z czosnkiem
Składniki: 40 dag makaronu wstążki, 
5 ząbków czosnku, pęczek bazylii, 
świeżo starta gałka muszkatołowa, 
4 łyżki oleju, szczypta soli, pieprz. 
W dużym ganku gotujemy 2 litry wody. 
Wsypujemy szczyptę soli i wlewamy 
łyżkę oleju. Gotujemy makaron na ma-
łym ogniu pod przykryciem 8-10 minut. 
Ugotowany makaron (al dente) odcedza-
my i pozostawiamy w garnku, w którym 
się gotował. Czosnek obieramy, kroimy w cienkie plasterki. Bazylię płuczemy pod bieżącą 
wodą, suszymy starannie papierowym ręcznikiem kuchennym.  Obrywamy listki z gałązek. 
Część pozostawiamy do dekoracji, resztę siekamy. Na patelni rozgrzewamy olej. Wrzucamy 
plasterki czosnku. Smażymy krótko na małym ogniu (2-3 minuty) tak, by czosnek się zru-
mienił, ale nie spalił i nie nabrał gorzkiego smaku. Na koniec wrzucamy posiekane listki 
bazylii, mieszamy i szybko zdejmujemy patelnię z ognia. Zawartość patelni przekładamy 
do garnka z makaronem. Doprawiamy całość solą, świeżo zmielonym pieprzem oraz startą 
gałką muszkatołową. Rozkładamy na talerze, dekorujemy listkami bazylii.  
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Makaron z warzywami i kurczakiem
Składniki: 50 dag makaron penne,  filet z kurczaka, por, 4 gałązki selera 
naciowego, 2 marchewki  olej, sól, pieprz, suszony rozmaryn.
Makaron gotujemy według wskazówek na opakowaniu. Filet z kurczaka myjemy, kroimy 
w kostkę. Wszystkie warzywa dokładnie myjemy, marchewkę obieramy. Kurczaka wrzu-
camy na patelnię z rozgrzanym olejem, doprawiamy do smaku solą i pieprzem, smażymy 
kilka minut. Dodajemy warzywa: por pokrojony w półplasterki, seler naciowy pokrojony 
w plastry oraz marchewkę startą na tarce o grubych oczkach. Mieszamy wszystkie skład-
niki, smażymy około 10 minut. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i rozmarynem. Na 
koniec dorzucamy ugotowany makaron i po dokładnym wymieszaniu podajemy.
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