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Kasze w żywieniu rodziny

„Pożywienie powinno być lekarstwem, 
a lekarstwo pożywieniem”
wg Hipokratesa 

W Polsce kasze od zawsze stanowiły ważny element żywienia. Dzisiaj wiemy, że są one 
nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Wartość odżywcza kasz zależy, zarówno do rodzaju zboża 
z którego pochodzi, jak i sposobu przetwarzania, który decyduje o zawartości składników 
odżywczych. Kasze powstają z ziarna, a przecież w ziarnie tkwi tajemnica życia. Wszystkie 
gatunki kasz mają wiele cennych wartości odżywczych, które przewyższają ryż, makaron,  
a także ziemniaki. Są doskonałym źródłem węglowodanów złożonych, a tym samym energii 
dla naszego organizmu. Kasze są bogatym źródłem skrobi (60%-79%), która w organizmie 
rozkłada się powoli na glukozę (paliwo potrzebne do pracy mózgu oraz innych komórek). 
Obok skrobi kolejnym ważnym składnikiem jest białko roślinne (7%-13%) oraz błonnik i wi-
taminy szczególnie z grupy B oraz PP, kwas foliowy i witamina E, a także cenne pierwiast-
ki mineralne: przede wszystkim potas, żelazo, magnez, fosfor, wapń, miedź, cynk, mangan  
i krzem. Kasze zalicza się do produktów zbożowych, pozyskuje się je z jadalnych nasion 
zbóż lub zbóż rzekomych. Ziarna mogą być całe lub rozdrobnione, oczyszczone i częściowo 
pozbawione łuski (okrywy owocowo-nasiennej). Później po oczyszczeniu mogą być polero-
wane, gniecione lub krojone. Ze względu na ziarno, z którego są pozyskiwane, wyróżnia się 
następujące kasze: jęczmienną z ziarna jęczmienia (kasza perłowa i pęczak), jaglaną z ziarna 
prosa, mannę, kuskus i bulgur z ziarna pszenicy oraz kaszę kukurydzianą z ziarna kukurydzy, 
a z nasion gryki kasza gryczana i krakowska. Wszystkie kasze produkowane są podobnie.  
Z ziarna lub nasiona są w przypadku kasz gruboziarnistych polerowane np. gryczana, jagla-
na, pęczak, a w przypadku drobniejszych gatunków takich jak np. mazurska, wiejska, perło-
wa, krakowska śrutowane. Z najdrobniejszych zmielonych ziaren otrzymuje się kaszę mannę  
i kukurydzianą. Kiedy kasze poddane są tzw. gnieceniu, powstaje produkt popularnie zwany 
płatkami. Im mniej jest oczyszczone i rozdrobnione ziarno tym kasza zawiera więcej cennych 
składników odżywczych, np. płatki owsiane, kasza gryczana, kasza jaglana, pęczak. Najmniej-
szą wartość odżywczą mają kasze oczyszczone i mocno rozdrobnione, np. drobna perłowa, 
kukurydziana, manna. 

Kto i dlaczego powinien jeść kaszę?

* diabetycy - kasze zawierają dużo skrobi, która łagodnie podnosi poziom glukozy i insuliny 
we krwi,

* dzieci, kobiety w ciąży i karmiące, osoby starsze, rekonwalescenci - kasze gotowane na sypko 
lub rozklejane są lekkostrawne, 

* osoby zagrożone anemią - np. kasza jaglana i gryczana zawierają żelazo, kwas foliowy i wita-
minę E zapobiegające niedokrwistości,

* osoby żyjące w ciągłym napięciu i mające skłonności do depresji - zawarte w ziarnach wi-
taminy z grupy B łagodzą objawy stresu, wspomagają pracę układu nerwowego, poprawiają 
pamięć, polepszają nastrój, 

*nadciśnieniowcy i cierpiący na choroby serca i układu krążenia - kasze mają dużo potasu i bar-
dzo mało sodu.
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Kasza, chociaż zdrowa, a jednak nie może być spożywana przez każdego.

Przeciwwskazania do spożywania kasz:
* osoby z nietolerancją glutenu, pozostaje do spożywania - kasza gryczana lub jaglana, 
* osoby z niedoczynnością tarczycy unikać powinny kaszy jaglanej, 
*ograniczenie lub wyeliminowanie większości kasz zaleca się osobom z problemami jelitowy-
mi oraz wszystkim z zaleceniami diety lekkostrawnej.

Rodzaj i wybór kaszy

U podstawy piramidy żywieniowej, propagowanej przez Instytut Żywności i Żywienia, znaj-
dują się produkty zbożowe, czyli źródło węglowodanów. Warto więc ziemniaki zastąpić ka-
szą, zwłaszcza że mamy do wyboru całą paletę kasz pod względem zdrowotnym, smakowym  
i o różnej zawartości składników. Wprowadzenie kasz do jadłospisu chroni m.in. przed nad-
wagą, otyłością, nowotworami, miażdżycą oraz cukrzycą. Rodzaj kaszy to nie wszystko, mamy 
do wyboru również kasze grube, drobne, prażone i nie prażone. Tutaj wybór nie jest trudny. 
Przede wszystkim, im kasza grubsza, tym korzystniejsza, zawiera bowiem składniki z warstwy 
aleuronowej (witaminy, składniki mineralne, białka i tłuszcze). Niekoniecznie wybierajmy kaszę 
prażoną, ponieważ obróbka termiczna powoduje zmniejszenie ilości wrażliwych składników, 
np. przeciwutleniaczy. Wszystkie kasze, a zwłaszcza grube (np. gryczana) przeważnie są zanie-
czyszczone, dlatego przed gotowaniem należy je kilka razy wypłukać w zimnej wodzie i osuszyć.  
Opłukane kasze zawsze wrzucamy do wrzącej wody. Gdy kasza się zagotuje, należy zmniejszyć 
ogień i gotować pod przykryciem jeszcze przez około 15-25 minut w zależności od rodzaju kaszy. 
Kasza powinna wchłonąć całą wodę i być miękka. Ale zdarza się, że to nie wystarczy. Wtedy kaszę 
można wstawić w przykrytym garnku do piekarnika i wypiekać przez około 30 minut w 150°C lub 
owinąć garnek papierem i kocem pozostawić na 2–3 godziny, aby ”doszła”.

Aby ugotować kasze grube na sypko oraz zachować cenne składniki zwłaszcza minerały  
i witaminy z grupy B, które rozpuszczają się w wodzie, należy używać odpowiedniej ilości wody:

• na szklankę kaszy gryczanej, perłowej oraz krakowskiej- 2 szklanki wody,
• na szklankę pęczaku – 3 szklanki wody,
• na szklankę kaszy jaglanej ( perłowej i mazurskiej) – 2,5 szklanki wody.

Ziarenka kaszy nie będą się sklejały, jeśli do gotowania dodamy tłuszcz np. masło (łyżka na  
10 dag kaszy) lub przed gotowaniem kaszę wymieszamy z roztrzepanym całym jajkiem lub ewen-
tualnie samym białkiem, a następnie wysuszymy w piekarniku, np. kaszę drobną krakowską. Jajko 
tworzy osłonę, dzięki której kasza nie rozkleja się podczas gotowania. Kasze sypkie mogą być 
dodatkiem do potraw lub stanowić samodzielne danie. Ugotowane na półsypko na ogół podaje 
się do mięs duszonych, przyrządza się z nich kotlety, krokiety, zapiekanki, a także desery. Kasze 
rozklejone półgęste i gęste podaje się na słodko, np. z wanilią, suszonymi i świeżymi owocami lub 
bakaliami. Kasza rozklejona tworzy gęstą masę, która trudno spływa z łyżki, a ziarna tracą kształt. 
Po ostudzeniu zgęszcza się i łatwo daje się kroić. Gotuje się ją w większej ilości wody niż kaszę na 
sypko. Najpierw zalewamy kaszę 1/3 letniej wody przeznaczonej do gotowania, mieszamy i od-
stawiamy na 30 minut, aby napęczniała. Następnie wlewamy resztę wrzącej wody. Kasza powinna 
rozklejać się powoli, toteż należy gotować ją na małym ogniu.
Rozklejane kasze drobne należy przed gotowaniem wymieszać z niewielką ilością wody lub 
mleka i przelać do wrzątku w proporcjach:

• na szklankę kaszy manny, kukurydzianej lub krakowskiej- 4 szklanki wody lub mleka, 
•na szklankę kaszy gryczanej – 2,5 szklanki wody,
•na szklankę kaszy jęczmiennej perłowej, mazurskiej lub jaglanej- 3,5 szklanki wody.
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Gotowanie kaszy tak, aby uniknąć jej przypalenia. Gdy woda wsiąknie w kaszę można 
dogotować ją w różny sposób:
• pozostawić naczynie z kaszą na płycie ochronnej, na małym ogniu,
• wstawić garnek do odpowiednio większego naczynia z wrzącą wodą, trzymać pod przykryciem,
• wstawić do gorącego piekarnika,
• owinąć naczynie z kaszą w papier, a następnie ciasno w koc co zaoszczędzi źródło ciepła 
oraz czasu przygotowania.
Ile kaszy należy zużyć na przygotowanie potrawy dla jednej osoby ?
• na krupniki i kleiki 2-3 dag (1-1,5 łyżki stołowej),
• dodatek do drugiego dania 5-6 dag (2,5 - 3 łyżek stołowych),
• samodzielne danie 6-8 dag (3-4 łyżki stołowe),
• desery 4-5 dag (2-2,5 łyżki stołowe).
Wprowadzenie kaszy do codziennego menu polecane jest niemal wszystkim, ale pod-
warunkiem, że ze względów zdrowotnych nie musimy przestrzegać specjalnej diety.  
Są jednak osoby, które odniosą szczególne korzyści z ich jedzenia.
Kasze otrzymuje się z różnych roślin: kasza perłowa i pęczak powstaje z ziaren jęczmienia, 
jaglana z prosa, manna i kuskus z pszenicy, kasza kukurydziana wytwarzana jest z ziaren ku-
kurydzy, a z nasion gryki kasza gryczana oraz krakowska.

KASZA GRYCZANA

Kasza gryczana otrzymywana jest z obłuskanych nasion gryki. Jest źródłem rutyny, która 
działa uszczelniająco i wzmacniająco na naczynia krwionośne. 

Rodzaj kaszy gryczanej: 
• nieprażona, która powstaje z łamanych, niepalonych ziaren gryki o kremowej barwie i deli-
katnym smaku, mniej charakterystycznym niż palona kasza gryczana, 
• prażona, ma orzechową barwę i charakterystyczny, dosyć intensywny smak, popularniejsza 
od nieprażonej.
Może ona być dodatkowo cała, łamana lub łamana drobna (tzw. kasza krakowska). Kasza gryczana 
jest dobrym źródłem fosforu, miedzi, żelaza, potasu, witamin z grupy B, aminokwasów siarkowych, 
rutyny. Pobudza przemianę materii, jest idealna dla osób odchudzających się. Kasza gryczana sta-
nowi niezwykle bogate źródło składników odżywczych, białka, tłuszczy i węglowodanów. Dzięki tak 
świetnemu składowi zalecana jest często w różnorakich dietach, wnosząc w nie wiele dobrego może 
także być stosowana w diecie bezglutenowej. Z czym zjeść łatwiej byłoby zapytać z czym jej nie 
jeść. Najprostszy wariant zakłada, że kaszę dodamy po prostu do mięsa i surówki. Najsmaczniejsza  
i najzdrowsza jest kasza gryczana gotowana na sypko. Doskonała do zrazów i zsiadłego mleka. Ka-
sza gryczana świetnie nadaje się do dań 
wegetariańskich: np. warzywne leczo, 
pierogi z kaszą gryczaną, placki, pasz-
tety, słodkie zapiekanki. Można ją także 
zemleć w młynku i używać do naleśników 
oraz wypieków. Kaszy można użyć też do 
zup, produkcji kaszanek, a nawet przyrzą-
dzać nadzienie do kurczaka. Rozdrobnio-
na wypolerowana kasza gryczana zwana 
krakowską ma mniej składników odżyw-
czych niż tradycyjna. Wykorzystuje się ją 
do dań słodkich lub miesza z suszonymi 
grzybami, koperkiem i czosnkiem i poda-
je jako dodatek do mięsa.
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KASZA JAGLANA

Kasza jaglana - wytwarzana jest z ziarna 
prosa. Charakteryzuje ją żółte zabarwienie. 
Pomaga przeciwdziałać zakwaszeniu orga-
nizmu, a także wzmacnia odporność i po-
prawia stan zdrowia. Jest ona wyjątkowa, 
zawiera sporo żelaza, krzemu, lecytyny i li-
gnin. Ma dużo białka i najwyższą zawartość 
witamin z grupy B.  Poprawia odporność, 
utrzymuje w dobrej formie włosy, skórę  
i paznokcie, chroni przed udarem. Dzię-
ki zawartości aminokwasu (tryptofanu) 
reguluje rytm snu, ciśnienie krwi. Lecy-
tyna zawarta w kaszy jaglanej może po-
wodować obniżenie poziomu choleste-
rolu we krwi, a także wpływać na pamięć  
i koncentrację. Co więcej, badania wykaza-
ły, że spożywanie kaszy jaglanej powoduje 
obniżenie poziomu insuliny i glukozy we 
krwi. Jest też lekkostrawna i bezgluteno-
wa. Poleca się ją szczególnie w diecie osób 
nietolerujących glutenu oraz chorujących na niedokrwistość. Jest dość specyficzna w smaku, 
ale tylko wówczas, gdy nie umiemy jej właściwie przygotować. Kaszę jaglaną przed goto-
waniem przelewamy wrzątkiem lub podprażymy na patelni, następnie płuczemy-to sposób 
aby pozbyć się charakterystycznej goryczki. Doskonale sprawdza się jako składnik wyszu-
kanych i słodkich dań. Możemy ją wykorzystać jako dodatek do warzywnych sałatek, zup  
i dań mięsnych oraz deserów np. z owocami. Idealnie nadaje się do przygotowania jarskich 
kotlecików: zrobimy z niej też farsz np. do wypełnienia warzyw, krokietów i gołąbków.

KASZA JĘCZMIENNA

Kasza jęczmienna – stanowi 70% produkcji kasz, produkowana jest z ziarna jęczmienia. Dzięki 
zawartości fitozwiązków oraz β-glukanu obniża poziom złego cholesterolu. Działa przeciwalergicz-
nie, przeciwwirusowo, antybakte-
ryjnie, przeciwnowotworowo oraz 
przeciwzapalnie. Kasza jęczmienna 
to dobre źródło witamin z grupy 
B, szczególnie B1, B2 i B6, które 
odpowiadają za prawidłowe funk-
cjonowanie układu nerwowego, 
procesy metaboliczne na pozio-
mie komórkowym i reakcje immu-
nologiczne organizmu. Jest także 
źródłem witaminy A, E i K oraz 
manganu, selenu, magnezu, żela-
za, cynku, miedzi i niedużych ilości 
wapnia. Kaszę jęczmienną dzielimy 
na: pęczak – całe, wypolerowane 
ziarno bez łuski, kaszę perłową 
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(kasza mazurska) – pęczak pocięty na kawałki, kaszę łamaną (wiejską) – rozdrobniony pęczak, nie-
polerowany. Kaszę jęczmienną chętnie gotuje się jako dodatek do obiadu - ustępuje popularnością 
jedynie kaszy gryczanej. Największą jednak zaletą kasz jęczmiennych jest bogactwo tzw. rozpusz-
czalnego błonnika, który przyczynia się do obniżenia ilości cholesterolu we krwi. Ze wszystkich 
zbóż tylko jęczmień i owies zawierają ten typ błonnika chodzi zwłaszcza o tzw. beta - glutany o 
wyjątkowych właściwościach obniżania cukru i cholesterolu we krwi. Najbogatszym źródłem tych 
substancji jest pęczak. Pęczak ugotowany na sypko może zastąpić ryż w sałatkach i w gołąbkach. 
Kasza jęczmienna zawiera gluten - nie mogą jej jeść osoby chore na celiakię. Kulinarnych możliwo-
ści jest bardzo dużo, ale najważniejsza jest dobrze ugotowana kasza. Kasza jęczmienna ma lekko 
ziemisty posmak, dlatego idealnie pasuje do tradycyjnych dań kuchni polskiej, np. sosów mięsnych 
i grzybowych. Możemy ją spotkać w wersjach na temat risotto, tzw. kaszotto, gdzie podstawą dania 
zamiast ryżu jest kasza.

KASZA BULGUR

Kasza bulgur produkowana jest z ziaren pszenicy durum poddawanych gotowaniu, suszeniu i gnie-
ceniu. Jest bogatym źródłem błonnika pokarmowego i daje długotrwałe uczucie sytości, zalecana jest 
w diecie odchudzającej. Kasza bulgur cechuje się niskim indeksem glikemicznym, spożywać mogą 
ją bez obaw cukrzycy. W jej składzie znajdują się ważne dla organizmu minerały, m.in.: potas, żelazo, 
fosfor, magnez, wapń i cynk. Kasza bulgur jest bogatym źródłem witamin, wśród których wyróżnia 
się: witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6, kwas foliowy) oraz witaminę A, E i K. Kasza bulgur znajduje sze-
rokie zastosowanie kulinarne. Na jej bazie przygotowuje się pożywne śniadania łącząc kaszę bulgur  
z ciepłym mlekiem, sezonowymi owocami i odrobiną miodu. Kasza bulgur doskonale komponuje się 
z kurczakiem. indykiem, fasolką i bakłażanem. Jest również wykorzystywana jako składnik do sałatek 
np. sałatka z kaszy bulgur, ogórka i selera z dodatkiem sera feta i owoców granatu. 

Kaszę bulgur gotuje się, wrzucając ją do wrzącej i lekko osolonej wody. Czas gotowania oraz zale-
cane proporcje kaszy i wody są zależne od wielkości ziaren:

* gruboziarnista odmiana kaszy bulgur - 1 szklankę kaszy gotuje się w 2 szklankach wody przez 
6-8 minut,

* drobnoziarnista odmiana kaszy bulgur - 1 szklankę kaszy zalewa się 1,5 szklanki wody, a następnie 
odstawiamy pod przykryciem na około 20 minut, aż do wchłonięcia płynu i napęcznienia, po czym 
kaszę należy zamieszać widelcem, aby rozdzielić ziarenka.

KASZA KUKURYDZIANA

Kasza kukurydziana – to inaczej po-
lenta, wytwarzana jest z ziaren kuku-
rydzy. Zawiera neutralizującą wolne 
rodniki luteinę, jest lekkostrawna i nie 
wywołuje reakcji alergicznych. Jest 
lekkostrawna nie obciąża przewodu 
pokarmowego, dlatego jest zalecana 
w formie kleików dla osób z dolegli-
wościami przewodu pokarmowego,  
w tym wątroby, dróg żółciowych,  
a także nerek. Polecana jest także dla 
rekonwalescentów. Warto wiedzieć, 
że kasza kukurydziana dostarcza wielu 



9  

składników mineralnych oraz witamin. Mowa tu przede wszystkim o witaminach z grupy B oraz 
fosforze, żelazie i sodzie. 100 g kaszy kukurydzianej stanowi 77% dziennego zapotrzebowania 
na kwas foliowy u osoby dorosłej. Kasza kukurydziana świetnie smakuje na słodko i na sło-
no. Aby ugotować kaszę kukurydzianą oprócz samej kaszy kukurydzianej potrzebujemy także 
wody i soli. Jedna szklanka produktu wymaga mniej więcej 2,5-3 szklanki wody. Do wrzącej 
wody wsypujemy bardzo powoli odmierzoną ilość kaszy. Cały czas bardzo energicznie miesza-
my kaszę w wodzie. Najlepiej używać w tym celu trzepaczki. Dzięki takiemu mieszaniu uniknie-
my grudek. Na początek gotujemy kaszę na dużym ogniu, ale po kilku minutach zmniejszamy 
temperaturę grzania. Trzepaczkę wymieniamy na łyżkę. Tu polecamy jak najbardziej drewnianą 
łyżkę. Mieszamy polentę cały czas przez około 30 minut. Gdy kasza kukurydziana przestaje 
przylegać do ścianek garnka, to znak, że jest gotowa. Wyróżnia się wtedy delikatnie kremową 
i jednolitą konsystencję.

KASZA KUSKUS 

Kasza kuskus – powstaje z ziaren pszenicy durum, która jest gotowana na parze, zawiera 
dużą ilość białka – jest go znacznie więcej niż w innych gatunkach kasz. Zaleta ta sprawia, 
że jest ona bardzo dobrym elementem wegetariańskiego menu. Kuskus w swoim składzie 
ma niewielką ilość tłuszczu, jest bogatym źródłem żelaza, sodu, wapnia, potasu, magnezu 
i fosforu a także witamin z grupy B. Zawiera pokaźne ilości kwasu foliowego, więc panie  
w ciąży powinny sięgać po tę kaszę jak najczęściej. Kuskus to też bogate źródło błonnika, 
który znacznie ułatwia i przyspiesza przemianę materii. To zdecydowanie lekkostrawny po-
siłek, który nie wpływa obciążająco na układ pokarmowy. Chorzy na cukrzycę nie powinni 
jeść zbyt często tej kaszy ze względu na jej dość wysoki indeks glikemiczny. Kasza jest ła-
twa w przygotowaniu. Kaszę wystarczy 
wsypać do naczynia, zalać wrzątkiem 
na 1 centymetr powyżej powierzchni 
i pozostawić pod przykryciem na oko-
ło 5 minut. Kuskus można też zalać 
mlekiem lub bulionem dla uzyskania 
lepszego smaku. Napęczniały zwiększa 
swoją objętość 3-krotnie. Dobry kuskus 
powinien być sypki, dlatego warto dodać 
do niego nieco oleju. Aby poprawić jego 
smak, warto dodać oliwę z oliwek, sok  
z cytryny lub ulubione zioła. Kuskus na-
daje się do jedzenia na ciepło i na zimno. 
Idealnie nadaje się do sałatek, świetnie 
smakuje z daniami wytrawnymi jak i de-
serami. Dobrze komponuje się z owo-
cami, miodem i orzechami. Doskonale 
sprawdzi się jako farsz do zapiekanych 
pomidorów, papryki czy cukinii.

KASZA MANNA

Kasza manna –  czyli grysik pszenny, otrzymuje się z przemiału oczyszczonego ziarna pszenicy. 
Kasza manna jest bogata w witaminy z grupy B, ale i witaminę PP oraz w potas, żelazo, magnez 
oraz - jako jedna z niewielu kasz - także jod. Jest lekkostrawna, doskonała dla małych dzieci, jak 
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również osób borykających się z problemami ze strony ukła-
du pokarmowego. Z kaszy można przygotować wiele 
dań, stanowi świetny dodatek do potraw; można  
z niej zrobić kleik zalecany w przypadku osób cier-
piących z powodu zaburzeń przewodu pokarmo-
wego, wątroby, dróg żółciowych czy nerek. Kleik 
proponuje się też pacjentom w okresie rekonwa-
lescencji po przebytej operacji. Kiedyś kasza manna 
stanowiła podstawowy element dziecięcej diety. Go-
towana na wodzie lub mleku, w duecie z owocami czy 
sokiem malinowym była i jest prawdziwym przysma-
kiem maluchów. Jednak grysik ma w kuchni o wiele więk-
sze zastosowanie. Dodaje się go do przygotowywania m.in. 
zup, ciast, pasztetów. Niektórzy używają kaszy również jako pa-
nierki do kotletów. Za jej pomocą zagęszcza się sos, budyń czy gulasz.

KASZA OWSIANA

Kasza owsiana – Kasza owsia-
na ma postać całych ziaren 
owsa lub rozdrobnionych. 
Jest bogatym źródłem 
antyoksydantów zapobiegających 
starzeniu się skóry, nowotworom 
i chorobom serca. Kasza owsiana 
posiada właściwości uspokajające, 
rozgrzewające i przeciwdepresyjne. 
Stabilizuje poziom cukru we krwi, 
utrzymując go na stałym poziomie, 
dzięki czemu zapobiega cukrzycy oraz 
zespołowi metabolicznemu. Ma zdrowot-
ny wpływ na organizm. Wzmacnia serce 
oraz pobudza układ immunologiczny, za-
pobiegając infekcjom. Jest dobrym źródłem 
błonnika i składników mineralnych. W składzie 
znajdują się witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6) nie-
zbędne do pracy układu nerwowego. Kasza owsiana zawiera ponadto witaminę E. Dostarcza 
również wapnia, żelaza, sodu, cynku, selenu i miedzi. Kasza owsiana zaliczana jest do kasz 
bezglutenowych. Może być spożywana przez osoby chorujące na celiakię lub nietoleran-
cję glutenu. Występuje w dwóch podstawowych wersjach. Jedną z nich jest pęczak owsiany 
otrzymywany z całych ziaren owsa, drugą - kasza owsiana łamana pozyskiwana poprzez 
posiekanie ziaren owsa na mniejsze części. Kasza owsiana posiada unikalny, lekko orzecho-
wy smak. Znajduje zastosowanie w kuchni jako składnik dań na słodko oraz wytrawnych. 
Idealnie sprawdza się jako składnik farszów, np. do gołąbków lub pierogów również jako 
składnik kotletów. Jest wykorzystywana do przygotowywania zupy mlecznej oraz deserów.  
Kaszę owsianą stosuje się także w celu zagęszczania zup oraz jako składnik domowych  
wypieków.
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PŁATKI OWSIANE
Płatki owsiane – Płatki owsiane różnią się sposobem obróbki produktu wyjściowego, jakim jest 
ziarno owsa. Proces ten ma na celu usunięcie łuski z ziarna. Zwykłe płatki są wytwarzane z całego 
ziarna, a co za tym idzie także z jego łuski. Pomagają utrzymać wagę, obniżają poziom chole-
sterolu, dbają o serce. Zawierają one witaminy E oraz witaminy z grupy B: B1 i B5. Co więcej, 
występują w nich znaczne ilości składników mineralnych – ich zawartość jest wyższa niż w psze-
nicy, życie i jęczmieniu. Owies stanowi źródło potasu, magnezu, żelaza, cynku, manganu i miedzi. 
Gorąca owsianka to idealne rozpoczęcie chłodnego dnia. Płatki owsiane górskie otrzymuje się  
z krojonego lub łamanego ziarna, a błyskawiczne są dodatkowo rozdrobnione i poddane obrób-
ce hydrometrycznej, przez co tracą część swoich wartości odżywczych. W procesie hydratacji ziar-
na owsa są nawadniane i dopiero wtedy poddawane dalszej obróbce. W efekcie zarówno płatki 
owsiane górskie, jak i zwykłe są bardziej miękkie i łatwiej wchłaniają wodę w czasie gotowania 
w porównaniu do innych płatków owsianych, które nie zostały poddane temu procesowi. Płatki 
owsiane błyskawiczne są dużo wygodniejsze w przygotowaniu.

KASZA ORKISZOWA

Kasza orkiszowa – Kasza orkiszowa już od tysięcy lat jest produktem wykorzystywanym w kuchni 
i medycynie naturalnej. Produkowana jest z ziaren orkiszu, który należy do jednej z najstarszych 
odmian pszenicy. Kasza orkiszowa jest bogatym źródłem substancji odżywczych dostarczających 
energii i wzmacniających organizm. Związki w niej zawarte obniżają poziom cholesterolu zapo-
biegając chorobom sercowo-naczyniowym. Kasza orkiszowa wspiera pracę wątroby i woreczka 
żółciowego chroniąc przed schorzeniami tych narządów i wspomaga detoksykację organizmu. 
W kaszy orkiszowej znajduje się łatwo przyswajalne białko roślinne będące ważnym elementem 
budulcowym mięśni. Ten rodzaj kaszy jest także źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
które wspierają pracę serca, przeciwdziałają arytmii i wykazują właściwości przeciwzapalne. Kasza 
orkiszowa dostarcza wielu ważnych składników mineralnych, wśród których wyróżnia się: żelazo, 
cynk, fosfor, miedź, wapń, magnez, selen, potas. Jest również źródłem witamin: witaminy z grupy 
B (B1, B2, B3, B6, kwas foliowy) oraz witamina A, E i K.Stosowanie kaszy orkiszowej zalecane jest 
osobom chorującym na cukrzycę oraz w profilaktyce. Kasza orkiszowa powinna pojawić się również 
w jadłospisie diety odchudzającej. Jest bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który zapewnia 
prawidłowe działanie przewodu pokarmowego. Związek ten pobudza perystaltykę jelit. Przyspiesza 
procesy przemiany materii i daje długotrwałe uczucie sytości, a tym samym wspomaga odchu-
dzanie. Błonnik pokarmowy wykazuje także właściwości przeciwnowotworowe zmniejszając ryzyko 
rozwoju raka jelita grubego. Ponadto, obniża poziom “złego” cholesterolu. Orkisz ma pozytywny 
wpływ na układ odpornościowy. Zmniejsza podatność na różnego rodzaju infekcje: bakteryjne, wi-
rusowe i grzybicze. Kasza orkiszowa korzystnie oddziałuje na funkcjonowanie układu nerwowego. 
Przyczynia się do poprawy pamięci i zwiększa szybkość umysłu. Kasza orkiszowa znajduje szerokie 
zastosowanie w kuchni, ponieważ może stanowić składnik zarazem potraw na słono oraz na słod-
ko. Wykorzystywana jest do przyrządzania bogatych w energię, a także pełnowartościowych śnia-
dań np. kasza orkiszowa na mleku z dodatkiem jagód, płatków migdałowych i siemienia lnianego. 
Ten rodzaj kaszy idealnie komponuje się z warzywami, np. cukinią, pomidorami, papryką. Kaszę 
orkiszową, jak wiele innych kasz, warto przed gotowaniem przepłukać naprzemiennie zimną oraz 
ciepłą wodą. Nie jest to konieczne, jednak pomoże pozbyć się lekko gorzkawego posmaku. Należy 
doprowadzić wodę do wrzątku, a następnie wsypać kaszę w proporcjach jedna szklanka produktu 
na dwie szklanki wody. Całość warto przemieszać i co chwilę powtarzać czynność do ponownego 
zagotowania wody. Następnie kasza musi gotować się około 20 minut na małym ogniu. Ważne 
jest, by podczas gotowania nie mieszać zawartości garnka. Wodę można lekko posolić (pół płaskiej 
łyżeczki), dla wartości smakowych można także dodać niewielką ilość oleju (łyżkę na 100g kaszy 
suchej), jednak nie jest to konieczne. Kiedy ziarna wchłoną wodę kasza będzie gotowa. 
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Z jakimi produktami powinniśmy łączyć kasze?

Warto wiedzieć że: kasze są źródłem białka tym bogatszym, im grubsza jest kasza. Występu-
jące w kaszach białko określa się niepełnowartościowym, ze względu na fakt bardzo małych 
ilości niektórych aminokwasów budujących białko. Powoduje to utrudnienie wykorzystania 
do budowy naszych tkanek, tj. białka naszego organizmu.Wartość białka kasz można ła-
two podnieść dodając do kasz produkty zawierające znaczne ilości aminokwasów, w któ-
re białko kasz jest ubogie. Są to produkty mleczne, mięsne, ryby, jaja. Jeśli do potra-
wy z kaszy dodamy np. ser twarogowy, wtedy „połączone” białko kaszy i sera organizm  
nasz wykorzysta jako białko pełnowartościowe. Kasze warto łączyć z warzywami i owoca-
mi ze szczególnym uwzględnieniem tych, które oprócz składników mineralnych są bogate  
w witaminę C, oraz karoten tj. prowitaminę A, m.in.: szpinak, sałata, marchew, pomidory, 
zielona pietruszka, koperek, chrzan, kapusta, kalafiory, papryka, dynia, porzeczki, agrest, 
truskawki, maliny, morele. Potrawy z kasz z dodatkiem mięs pozwolą na dostarcze-
nie organizmowi sporej ilości energii, pełny zestaw aminokwasów, dzięki którym białko  
może być w pełni wykorzystane przez organizm. Ponadto dostarczą wielu potrzebnych 
naszemu organizmowi składników odżywczych, między innymi błonnika, którego nie ma  
w mięsie.

Dzięki dużej różnorodności kasz mamy szeroki wachlarz możliwości kulinarnych zastosowań. 
Kasze są bardzo uniwersalne w podaniu. Można je spożywać na gorąco, na zimno, w wersji 
wytrawnej i na słodko. Można wyczarować z nich wiele pysznych dań na różne okazje i pory 
dnia, które nigdy się nie znudzą. Dietetycy przekonują, że nie powinno ich więc zabraknąć  
w naszej kuchni, a także w domowych jadłospisach. Jeśli więc jadasz je tylko od święta, najwyższy 
czas, żeby to zmienić. A więc podpowiadam, co smacznego można przyrządzić z różnych rodza-
jów kaszy.
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KASZA ORKISZOWA Z WARZYWAMI 

Składniki: 100 g kaszy orkiszowej, cukinia, 0,5 czer-
wonej papryki, 0,5 żółtej papryki, 200 g małych 
pieczarek, cebula, 0,5 pęczka natki pietruszki i szczy-
piorku, łyżka kaperów, 4 łyżki oleju, sól i pieprz do 
smaku. 
Przygotowanie: przed gotowaniem kaszę orkiszo-
wą płuczemy naprzemiennie zimną i ciepłą wodą. 
Następnie łączymy ją z osoloną wrzącą wodą, sto-
sując proporcje: szklanka kaszy na 2 szklanki wody. 
Kaszę gotujemy przez około 20-30 minut na małym 
ogniu. Na dużej patelni rozgrzewamy olej. Dodajemy 
cebulę pokrojoną w plasterki i smażymy przez około 
3 minuty. Następnie dodajemy pokrojone pieczarki, 
smażymy do chwili odparowania soku. Na patelnię 
dodajemy pokrojone w kostkę: czerwoną i żółtą pa-
prykę oraz cukinię. Smażymy  około 7 minut. Do pod-
duszonych warzyw dodajemy ugotowaną kaszę orkiszową, pokrojone kapary i posiekaną natkę pietruszki. 
Przyprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Przed podaniem  posypujemy posiekanym szczypiorkiem.

ZUPA GRZYBOWA Z PĘCZAKIEM

Składniki: ¾ szklanki pęczaku, 500 dag świeżych grzy-
bów, 6 szklanek bulionu mięsnego lub warzywnego:  
2 cebule 2 marchewki, mały seler, 2 ząbki czosnku,  
¼ szklanki oliwy 
Przygotowanie: na oliwie podsmażamy posiekaną cebulą, 
a następnie dodajemy pokrojoną w kosteczkę marchew, 
seler i wyciśnięty przez praskę czosnek. Smażymy miesza-
jąc aż warzywa zrobią się szkliste. Dorzucamy pokrojone 
grzyby, gotujemy jeszcze kilka minut. Całość zalewamy bu-
lionem i wsypujemy pęczak. Doprowadzamy do wrzenia,  
a następnie zmniejszamy ogień i gotujemy jeszcze około 
40 minut na małym ogniu, aż kasza będzie całkiem miękka. 
Doprawiamy solą i pieprzem. 

GRECKA SAŁATKA Z PĘCZAKIEM 
Składniki: szklanka pęczaku, 2 szklanki pomidorów koktajlowych, 0,5 szklanki rozdrobnionego sera 
feta, 0,5 szklanki pokrojonych w plasterki oliwek, czerwona papryka, cebula, pół zielonego ogórka,  
2 łyżki octu balsamicznego, 2 łyżki oliwy z oliwek, świeża mięta lub bazylia
Przygotowanie: kaszę gotujemy do miękkości w 3 szklankach osolonej wody. Po ugotowaniu schładzamy 
na sicie. Cebulę, paprykę i ogórek kroimy w kosteczkę, pomidory przekrajamy na połówki. Do dużej miski 
wykładamy ostudzony pęczak oraz pokrojone warzywa i liście mięty lub bazylii. W osobnej miseczce mik-
sujemy oliwę z octem, dolewamy do sałatki, delikatnie mieszając. Doprawiamy solą i pieprzem, wkładamy  
na 2-3 godziny do lodówki, aby składniki się połączyły ze sobą.
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KASZA JAGLANA Z JABŁKIEM,  
CYNAMONEM I ŻURAWINĄ

Składniki: 300 g kaszy jaglanej, 1 litr mleka, cukier, 200 g świeżej żurawiny, 2 duże jabłka, 0,5 łyżeczki 
cynamonu w proszku
Przygotowanie: na suchej patelni rozgrzewamy kasze jaglaną, a następnie zalewamy ją wodą, aby 
wypłukać gorycz zawartą w kaszy. Płuczemy kilkakrotnie po czym zalewamy mlekiem, a następnie 
rozpoczynamy gotowanie. Słodzimy kaszę. Jabłka myjemy i obieramy. Pozbawiamy gniazd nasien-
nych, kroimy na mniejsze cząstki. Na drugiej patelni rozgrzewamy cukier, dodajemy do niego pokro-
jone jabłka. Gdy zaczną się smażyć i puszczą soki prószymy cynamonem. Dusimy krótko, a na sam 
koniec dodajemy żurawinę. Kaszę podajemy z jabłkami i żurawiną. 

DESER Z KASZY JAGLANEJ I PIECZONYCH JABŁEK

Składniki: 200 g ugotowanej kaszy jaglanej, 4 pomarańcze, 4 jabłka, 60 g uprażonego ziarna  
słonecznika, 200 ml gęstego naturalnego jogurtu, świeże listki mięty do dekoracji  
Przygotowanie: jabłka myjemy, wycieramy do sucha. Układamy na blasze, pieczemy w całości około 
15 minut w temperaturze 220°C, aż skórka zacznie robić się ciemno brązowa. Wyjmujemy z pie-
karnika, studzimy. Obieramy ze skórki, a następnie kroimy na grubszą kostkę. Pomarańcze myjemy  
i sparzamy wrzątkiem, skórkę z połowy jednej pomarańczy ścieramy na tarce o małych oczkach. 
Kaszę trzy razy sparzamy wrzątkiem. Wyciskamy do garnka sok ze wszystkich pomarańczy. Gotujemy 
sok, aż zmniejszy objętość o 2/3. Studzimy i mieszamy z kaszą oraz słonecznikiem. Jogurt mieszamy 
ze skórką pomarańczową. Do szklanych pucharków nakładamy warstwy: jogurt, kaszę i kawałki jabł-
ka. Dekorujemy listkami mięty.

PULPETY Z BIAŁEJ KASZY GRYCZANEJ

Składniki: 500 g kaszy gryczanej białej niepalonej, 2 cebule, 6 żółtek, pęczek natki pietruszki 50 ml octu  
z jabłek, sól i pieprz,  kilka ziaren ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 200 g masła
Przygotowanie: kaszę gotujemy w osolonej wodzie bez płukania,  tylko zalewając zimą wodą, 5 cm po-
wyżej poziomu kaszy. Gdy pojawią się charakterystyczne dziurki na wierzchu gotującej się kaszy, garnek  
z gotującą się kaszą odstawiamy pod przykryciem na około 10-15 minut. W międzyczasie kroimy natkę pie-
truszki oraz cebulę. Posiekaną cebulę smażymy na oleju z odrobiną soli, a następnie dodajemy do kaszy.
Łączymy z jeszcze ciepłą kaszą, dodajemy natkę, a na końcu dodajemy żółtka z 2 jajek. Całość wykładamy 
na blachę ,tak aby kasza była grubym 2-3 cm plastrem. Czekamy do całkowitego ostygnięcia. W międzycza-
sie łączymy ocet z 250 ml wody, zielem angielskim i liśćmi laurowymi. Wszystko gotujemy na dużym ogniu  
i redukujemy przez około 5 minut. W kolejnym rondlu roztapiamy kostkę masła. W misce łączymy 4 żółt-
ka z solą, doprawiamy pieprzem i zalewamy taką ilością wywaru octowego żeby płyn był mocno kwaśny.  
Powoli dodajemy gorące masło nieustannie mieszając. Gdyby sos zacznie się rozwarstwiać  wówczas do-
lewamy odrobinę zimnej wody i energicznie roztrzepujemy ją w sosie. Gdyby sos jest za mało gęsty wsta-
wiamy go na delikatny ogień i ciągle mieszając lekko zagęszczamy. Kaszę tniemy w kostkę, a następnie  
delikatnie formujemy kulki. Smażymy je na oleju na złoty kolor. Pulpety polewamy sosem z żółtek i posypu-
jemy pietruszką. 
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KLUSKI Z PŁATKÓW OWSIANYCH
Składniki: szklanka płatków owsianych, szklanka mleka, 
szklanka wody, łyżka masła, 2 jajka, łyżka mąki, 2 łyżki 
bułki tartej, masło, sól 
Przygotowanie: owsiane płatki zalewamy szklanką letniej 
wody - czekamy około 30 min do napęcznienia. Mleko go-
tujemy z masłem oraz solą, dodajemy napęczniałe płatki, 
gotujemy na małym ogniu intensywnie mieszając, aż po-
wstanie gęsta rozklejona masa. Następnie przekładamy do 
miski, dodajemy jajka i mąkę. Dokładnie wyrabiamy masę. 
Formujemy kluski łyżką lub jak kopytka, wrzucamy do osolo-
nego wrzątku. Gotujemy, do chwili aż wypłyną i po 3 minu-
tach wyjmujemy. Odcedzone układamy na talerzyk polewa-
my topionym masłem oraz bułką tartą, ale również idealne 
są z sosem lub ze skwarkami i cebulką. 

CIASTECZKA Z PŁATKÓW OWSIANYCH
2,5 szklanki płatków owsianych, szklankę mąki pszennej, 200 g miękkiego masła, ¾ szklanki 
drobnego cukru, ¼ szklanki brązowego cukru, duże jajko, łyżeczkę ekstraktu z wanilii, ¾ łyżeczki 
proszku do pieczenia, ½ łyżeczki sody oczyszczonej, szczyptę soli  
Przygotowanie: mąkę przesiewamy wraz z proszkiem do pieczenia i sodą. Masło z cukrem miksuje-
my, dodajemy jajko, następnie łączymy z pozostałe składniki. Okrągłe owsiane ciasteczka układamy 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w sporych odstępach. Pieczemy w 180oC przez około 
15-20 min.

ZAPIEKANKA Z KASZY MANNY

Składniki: 3 szklanki mleka, szklanka kaszy manny, 
szczypta soli, cytryna, 4 jajka, łyżka masła,  
3 łyżki cukru, 10 dag płatków migdałowych,  
500 g drobnych owoców (np. jeżyny, maliny, jagody 
lub inne ulubione)

Przygotowanie: mleko gotujemy ze szczyptą soli, 
powoli wysypujemy kaszę, cały czas mieszając aż 
masa zgęstnieje. Odstawiamy, dodajemy masło, lek-
ko studzimy. Cytrynę sparzamy, z połowy ucieramy 
skórkę i wyciskamy sok. Białka oddzielamy od żół-
tek. Żółtka ucieramy z cukrem, skórką cytrynową na 
puszystą masę. Łączymy z kaszą manną, dodajemy 
do smaku sok z cytryny. Białka ubijamy na sztywno 
i delikatnie łączymy z masą. Naczynie żaroodporne  
smarujemy masłem i posypujemy kaszką manną. 
Wlewamy połowę masy, układamy część owo-
ców. Wlewamy pozostała masę z kaszy. Na wierz-
chu układamy pozostałe owoce. Zapiekamy około  
40 minut w 180oC. Danie podajemy ciepłe oprószone 
cukrem pudrem. 
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SERNIKOWA PIECZONA MANNA Z TRUSKAWKAMI 

Składniki: 3 szklanki mleka, ¾ szklanki kaszy manny, 
200 g twarogu, 7 łyżek cukru, cukier waniliowy, 2 jajka, 
200 g truskawek, 7 g płatków migdałowych
Przygotowanie: kaszę mannę zalewamy szklanką mle-
ka, dokładnie mieszamy. Pozostałe mleko gotujemy, 
doprowadzamy do wrzenia, a następnie wlewamy 
mleko z manną, gotujemy kilka minut i odstawiamy do 
schłodzenia. Twaróg ucieramy (najlepiej w malakserze), 
dodajemy utarte żółtka z cukrem i cukrem waniliowym, 
dalej ucieramy. Do masy dorzucamy po łyżce ugotowanej 
i schłodzonej kaszki manny, cały czas miksując. Z białek 
ubijamy pianę. Dodajemy i delikatnie łyżką mieszamy  
z masą serową, przekładamy do naczynia żaroodporne-
go posmarowanego masłem i wysypanego suchą man-
ną. Truskawki obieramy z szypułek, kroimy na ćwiartki, 
układamy zagłębiając je w masę serową, a następnie 
wkładamy do nagrzanego do temperatury 180OC piekar-
nika. Po około 20 minutach pieczenia posypujemy kaszkę 
płatkami migdałowymi i pieczemy jeszcze 25 minut. Na koniec wyłączamy piekarnik i zostawiamy w nim 
zapiekankę przez kolejne 15 minut. Ciepła będzie plastyczna, a po całkowitym wystudzeniu zrobi się gęsta  
i zwarta.

ZUPA Z KASZĄ GRYCZANĄ

Składniki: bulion warzywny, 600 g filetu z indyka, 10 pieczarek, szklanka kaszy gryczanej niepalonej,  
puszka fasoli czerwonej, puszka kukurydzy, papryka chili, czosnek, 2 papryki słodkie, 2 cebule, 3 ziem-
niaki
Przygotowanie: mięso z indyka kroimy w kostkę. 
Czosnek, cebulę obieramy, siekamy w drobną 
kostkę. Papryczkę przecinamy wzdłuż, usuwamy 
ziarenka, siekamy w cienkie paseczki. Na patelni 
rozgrzewamy olej. Wrzucamy cebulę, a po chwili 
dodajemy czosnek, chili oraz pokrojone mię-
so. Gdy mięso lekko się zarumieni, dokładamy 
obrane i pokrojone w cienkie talarki pieczarki. 
Doprawiamy odrobiną soli. Mięso z warzywami 
przekładamy do garnka o pojemności co najmniej 
2,5 l. Zalewamy gorącym wywarem warzywnym. 
Od razu dodajemy przepłukaną letnią wodą ka-
szę oraz obrane i pokrojone w drobną kostkę 
ziemniaki. Gotujemy przez 15 minut. Fasolę od-
cedzamy, przepłukujemy zimną wodą. Dodajemy 
do wywaru wraz z odcedzoną z zalewy kukury-
dzę. Gotujemy jeszcze przez 10 minut. Dodajemy 
pokrojoną słodką paprykę. Doprawiamy do 
smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem. Przed 
podaniem posypujemy zupę drobno posiekaną 
natką pietruszki lub bazylią.
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GOŁĄBKI Z KASZĄ GRYCZANĄ 
Składniki: 3 szklanki kaszy gryczanej, główka 
włoskiej kapusty, 100 g pieczarek, 3 cebule, 
sól, pieprz, 6 łyżek oleju, 90 g smalcu 
Sos: 300 g pomidorów w puszce, 30 g koncen-
tratu pomidorowego 30%, liść laurowy, 2 zia-
renka ziela angielskiego, duża łyżka sosu sojo-
wego, 2 łyżeczki oregano, 1/2 łyżeczki papryki 
mielonej ostrej, cukier, sól, pieprz do smaku
Przygotowanie: w dużym garnku gotujemy 
wodę. Z kapusty wycinamy głąb i twarde czę-
ści liści, a następnie zanurzamy je na 3 minuty  
w gotującej się wodzie. Wyjmujemy i odcedza-
my. Kaszę dokładnie płuczmy i wsypujemy do 
rondla, dodajemy smalec i prażymy tak długo, 
aż ziarenka nasycą się tłuszczem i lekko się zaru-
mienią. Wówczas kaszę gryczaną zalewamy oso-
lonym wrzątkiem, biorąc go półtora raza więcej 
niż kaszy. Rondel stawiamy na małym ogniu. Gdy kasza wchłonie wodę, przykrywamy rondel i wstawiamy go do 
gorącego piekarnika na pół godziny (kasza jest idealnie sypka). Kaszę możemy równie dobrze zalać wywarem  
z grzybów. Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy na złoty kolor posiekaną cebulę oraz drobno pokro-
jone pieczarki, smażymy do momentu wyparowania płynu. Dodajemy do kaszy, przyprawiamy do smaku 
solą i pieprzem. Od główki kapusty oddzielamy liście, usuwamy ich zgrubienia. Na środek liścia wykładamy 
farsz, a następnie zawijamy – boczne brzegi liścia kapusty do środka i dalej ciasno w rulon, formując gołąbki. 
Pozostałymi liśćmi wykładamy dno naczynia żaroodpornego. Po czym ciasno układamy wykonane gołąbki  
i zalewamy je osoloną wodą lub wywarem z warzyw (do połowy wysokości). Następnie przykrywamy je 
liśćmi kapusty. Naczynie z gołąbkami przykrywamy, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180OC na około 
40 minut.
Sos: Do rondelka wlewamy kawałki pomidorów z puszki. Dodajemy koncentrat pomidorowy, liść laurowy 
i ziele angielskie i gotujemy na małym ogniu około 10 minut. Dodajemy również oregano i ostrą paprykę. 
Doprawiamy solą i pieprzem i gotujmy jeszcze 5 minut.
Gołąbki podajemy z sosem pomidorowym, posypane świeżym koperkiem. 

KOTLETY Z KASZY GRYCZANEJ

Składniki: 100 g kaszy gryczanej, 120 g twarogu, jajko,  
cebula, ząbek czosnku, pół pęczka natki pietruszki, sól, pieprz  
do smaku, 4 łyżki bułki tartej, olej do smażenia 

Przygotowanie: do garnka wlewamy 2,5 szklanki wody, solimy, 
gotujemy. Do wrzącej wody wsypujemy kaszę, gotujemy na 
sypko (ok. 15 minut), studzimy. Cebulę smażymy na złoty kolor. 
Studzimy. Połowę kaszy mielimy razem z twarogiem. Do zmielo-
nej kaszy z twarogiem dodajemy kaszę nie zmieloną, ostudzoną 
cebulę, czosnek przeciśnięty przez praskę, jajko, bułkę tartą, po-
siekaną natką pietruszki oraz przyprawy. Wyrabiamy na gładką 
masę. Jeśli masa będzie za mało gęsta, możemy dosypać jeszcze 
bułki tartej. Z wyrobionej masy formujemy kotleciki, obtaczamy 
je w bułce tartej i smażymy na rozgrzanym oleju, aż będą rumia-
ne. Podajemy gorące.
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GOŁĄBKI Z KASZĄ JĘCZMIENNĄ  
W SOSIE POMIDOROWYM 

Składniki: główka kapusty, 200 g kaszy jęczmien-
nej, 700 g mięsa mielonego wieprzowego, cebula,  
2 łyżki suszonych i zmielonych grzybów, 2 łyżki oleju, 
sól, pieprz, pół pęczka koperku, 400 g pomidorów  
w puszce
Przygotowanie: z kapusty wycinamy głąb i podci-
namy dookoła liście, by łatwiej było je zdejmować. 
Kapustę wkładamy do dużego garnka, zalewamy do 
3/4 wysokości wodą i gotujemy na wolnym ogniu. 
Wodę lekko solimy. Gdy liście kapusty będą obgo-
towane stopniowo je rozwijamy.Kaszę płuczemy  
2-3 razy zimną wodą i zalewamy szklanką wody, go-
tujemy około 8 minut, kasza nie musi być miękka, 
dojdzie podczas gotowania gołąbków. Cebulę kroimy 
w kostkę, smażymy na oleju. Do miski przekładamy 
kaszę, mięso, cebulę, dodajemy mielone grzyby, sól, 
pieprz, wyrabiamy farsz. Następnie zawijamy go-
łąbki. Na każdy liść nakładamy około 3 łyżek farszu, 
zakładamy boki, zawijamy ciasno w wałeczki zaczy-
nając od dołu. Układamy gołąbki ciasno w garnku. 
Sos pomidorowy: pomidory z puszki mieszamy z 1 litrem przegotowanej wody, doprawiamy solą i pieprzem, 
zalewamy gołąbki, na wierzch posypujemy koperkiem. Gotujemy na małym ogniu około 1,5 godziny.

GULASZ WIEPRZOWY Z PĘCZAKIEM

Składniki: 1 kg mięsa wieprzowego np. łopatki, szklanka kaszy pęczak, 2 marchewki, cebula, łyżeczka 
papryki mielonej słodkiej, listek laurowy, 6 ziarenek ziela angielskiego, ząbek czosnku, 2 łyżki mąki 
pszennej, łyżka masła, sól, pieprz, sos sojowy, natka pietruszki, olej do smażenia
Przygotowanie: kaszę pęczak płuczemy, wsy-
pujemy do 3 szklanek wrzącej osolonej wody  
z dodatkiem masła, gotujemy do momentu od-
parowania wody. Garnek z kaszą zawijamy w koc, 
odstawiamy by ”doszła”. Mięso myjemy, osusza-
my, kroimy w kostkę, oprószamy solą i smażymy 
na rozgrzanym oleju. Rumiane mięso przekładamy 
do rondla, wlewamy 2 szklanki wody, dodajemy 
odrobinę mielonego pieprzu, obrane marchew-
ki, liść laurowy, ziele angielskie. Drobno posieka-
ną cebulę smażymy na pozostałym po smażeniu 
mięsa tłuszczu, łączymy z mięsem. Wszystko razem 
dusimy na małym ogniu do miękkości mięsa. Pod 
koniec wyjmujemy marchewki i kroimy. Mąkę mie-
szamy ze śmietaną, mieloną papryką z odrobiną 
wody, łączymy z mięsem, dodajemy zmiażdżo-
ny i posiekany czosnek, zagotowujemy. Przyprawiamy do smaku solą, pieprzem oraz sosem sojowym.  
Dodajemy pokrojoną marchewkę oraz pęczak. Przed podaniem posypujemy posiekaną natką z pietruszki.
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ZAPIEKANKA Z KASZĄ BULGUR, BROKUŁEM,  
BAKŁAŻANEM I POMIDOREM

Składniki: 0,5 szklanki kaszy bulgur, bakłażan, 2 pomidory, 
0,5 brokuła, 2 łyżki sosu sojowego, jajko, sól, 3 łyżki 
płatków owsianych, ser mozzarella, pieprz do smaku
Przygotowanie: bakłażana pieczemy w piekarniku  
w temperaturze 190°C około 30 minut - ma być miękki. 
Przekładamy go do miski i szczelnie przykrywamy, odsta-
wiamy by trochę ostygł, następnie zdejmujemy skórkę. 
Obranego bakłażana kroimy w niewielką kostkę. Kaszę 
gotujemy w szklance wody do miękkości. Mieszamy ją 
z bakłażanem, dodajemy jajko i kilka rozdrobnionych 
różyczek brokuła. Dodajemy płatki owsiane, sos sojowy. 
Całość doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Formę do 
pieczenia natłuszczamy masłem i posypujemy płatkami 
owsianymi. Na dno formy wykładamy pokrojone w gru-
be plastry pomidory, lekko je solimy i posypujemy pie-
przem, a na nie wykładamy masę z kaszy i warzyw. Lekko 
dociskamy masę, a na górze układamy pozostałe kawałki 
brokuła i ser mozzarella. Tak przygotowaną zapiekankę wstawiamy na 40 minut do piekarnika nagrzanego  
do 190oC. Podajemy na gorąco, z gęstym jogurtem naturalnym, posypaną posiekaną natką pietruszki.

WARZYWA ZAPIEKANE Z KASZĄ BULGUR

Składniki: szklanka kaszy bulgur, 4 pałki z kurczaka, 2 marchewki, 2 pietruszki korzeń, 2 cebule, se-
ler, 2 pomidory, 2 ząbki czosnku, kilka różyczek brokuła, szklanka jarmużu, pęczek natki pietruszki, 
kawałek startego imbiru, szczypta kurkumy, liść laurowy, sól, pieprz, 2 łyżki śmietany 18%, 3 łyżki 
sera żółtego 

Przygotowanie: kaszę płuczemy i namaczamy. Zostawiamy na około 30 minut. W tym czasie myjemy mięso  
z kurczaka, zalewamy zimną wodą, dodajemy liść laurowy, sól oraz pieprz. Gotujemy chwilę, dodajemy 
następnie: jedną marchewkę, seler, cebule, pietruszkę korzeń, ząbek czosnku. Gotujemy około pół go-
dziny. Pozostałe warzywa kroimy w kostkę. Kiedy kurczak będzie miękki, wyjmujemy go i obieramy, tak 
aby uzyskać większe kawałki mięsa. Kaszę odcedzamy, przekładamy do naczynia żaroodpornego, łączy-
my z surowymi warzywami oraz ugotowanymi kawałkami kurczaka. Doprawiamy i zalewamy bulionem 
wraz z gotowanymi warzywami. który powstał w czasie gotowania kurczaka. Dodajemy śmietanę, imbir 
i kurkumę, mieszamy z potrawką. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190oC, zapiekamy około pół 
godziny. 10 minut przed końcem dodajemy jarmuż, lekko mieszamy go z całym daniem, a wierzch posy-
pujemy startym serem. Pieczemy jeszcze 10 minut. Podajemy gorące posypane świeżą natką pietruszki.

ZAPIEKANKA Z KASZY JĘCZMIENNEJ Z INDYKIEM,  
WARZYWAMI I SEREM

Składniki: 130 g kaszy jęczmiennej, 400 g piersi z indyka, papryka, cebula, 2 pomidory, mała cukinia, mały 
brokuł, 200 g sera feta, 200 g sera żółtego, 400 g śmietany, sok z cytryny, natka pietruszki, suszone bazylia 
i oregano, sól, pieprz do smaku, olej do smażenia
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Przygotowanie: gotujemy 2 szklanki wody, wsypujemy kaszę i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem 
około 20 minut. Kaszę jęczmienną gotujemy na sypko, a mięso z indyka mielimy. Cebulę kroimy w kostecz-
kę, smażymy chwilę na rozgrzanym oleju, następnie dodajemy do niej zmielone mięso, smażymy kilka 
minut. Mięso doprawiamy solą, pieprzem, bazylią i oregano. Cukinię kroimy w grubą kostkę, oprószamy 
solą i przekładamy na sitko na kilka minut, aby cukinia trochę puściła sok. Różyczki brokuła wrzucamy do 
wrzącej, osolonej wody, gotujemy około 4 minut. Przelewamy zimną wodą i odsączamy. Fetę, paprykę  
i pomidory kroimy w grubą kostkę. Do śmietany dodajemy sok z cytryny oraz starty na tarce ser  
(odkładamy 3 łyżki sera), doprawiamy solą i pieprzem. Kaszę jęczmienną mieszamy z papryką, brokułem, 
cukinią, fetą, natką pietruszki (zostawiamy trochę do dekoracji), doprawiamy pieprzem, ewentualnie solą. 
Przekładamy do wysmarowanego masłem naczynia do zapiekania. W naczyniu żaroodpornym układamy 
połowę kaszy jęczmiennej, na niej układamy lekko podsmażone mięso, posypujemy kostkami pomidora 
oraz pozostałym startym serem. Następnie dokładamy pozostałą kaszę i zalewamy śmietaną wymieszaną  
z serem żółtym. Tak przygotowaną zapiekankę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 
180oC, pieczemy około 30 minut. Upieczoną zapiekankę posypujemy natką pietruszki. Podajemy jako sa-
modzielne danie lub z dodatkiem surówki.

KASZOTTO Z KASZY GRYCZANEJ

Składniki: 500 g filet z kurczaka, 200 g kaszy gry-
czanej (palona lub niepalona), 2 pory, 2 ząbki 
czosnku, łyżka suszonego oregano, 2 szklanki 
bulionu, 400 g szpinaku, papryczka chilli, łyżka 
oleju, łyżka masła klarowanego, 0,5 łyżeczki soli, 
0,5 łyżeczki pieprzu

Przygotowanie: por myjemy, kroimy w pół pla-
sterki. Czosnek obieramy, siekamy w drobną 
kostkę. Kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy  
w niedużą kostkę. Mięsko obtaczamy w soli, 
pieprzu i oregano. Na dużej patelni lub w pła-
skim rondlu rozgrzewamy olej, dodajemy masło 
i czekamy aż się rozpuści. Szybko przesmażamy 
czosnek, dodajemy por. Doprawiamy do smaku 
solą i popieprz, zmniejszamy płomień i smaży-
my 5 minut często mieszając aż por zacznie ro-
bić się szklisty. Przykrywamy i dusimy 2 minuty, 
aby por zmiękł. Następnie dodajemy kurczaka, 
zwiększamy płomień i obsmażamy mięso, mie-
szamy, by się nie przypaliło. Wsypujemy suchą 
kaszę, łączymy wszystkie składniki, smażymy 
przez około 3 minuty do momentu kiedy zia-
renka kaszy pokryją się tłuszczem. Wlewamy 
gorący bulion, całość doprowadzamy do wrze-
nia. Przykrywamy patelnię, zmniejszamy płomień, gotujemy 10 minut. Mieszamy od czasu do czasu. 
Odkrywamy pokrywkę, jeśli jest jeszcze dużo płynu. Na koniec dodajemy opłukany szpinak, mieszamy  
i smażymy około 10 minut. Danie podajemy posypane pokrojonymi w plasterki papryczki chilli.
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ZAPIEKANKA Z KASZY GRYCZANEJ ZE SZPINAKIEM  
I MASCARPONE

Składniki: 200 g kaszy gryczanej, 300 g filetu 
z kurczaka, 450 g szpinaku, czerwona cebula, 
150 g żółtego sera, 150 g serka mascarpone, 
5 ząbków czosnku, pęczek natki pietruszki, 
30 g masła, szczypta gałki muszkatołowej, 
łyżeczka soli morskiej, świeżo mielony pieprz 
czarny

Przygotowanie: kaszę gotujemy według prze-
pisu: kaszę dokładnie płuczmy i wsypujemy do 
rondla, w którym rozgrzewamy smalec i praży-
my tak długo, aż ziarenka nasycą się tłuszczem 
i lekko się zarumienią. Wtedy kaszę zalewamy 
osolonym wrzątkiem, biorąc go półtora razy 
więcej niż kaszy. Rondel stawiamy na małym 
ogniu. Gdy kasza wchłonie wodę, przykrywamy 
rondel i wstawiamy go do gorącego piekarnika 
na pół godziny i wtenczas kasza jest idealnie 
sypka.Na patelni rozpuszczamy masło i dodaje-
my do niego oleju. Czosnek obieramy z łupinek, 
siekamy i smażymy na małym ogniu, dodaje-
my drobno posiekaną cebulę smażymy przez  
4-5 minut do zeszklenia, często mieszając. 
Mięso z kurczaka kroimy w drobną kostkę,  
wrzucamy na patelnię. Dodajemy szpinak i co 
jakiś czas go odwracamy. Doprawiamy szczyptą soli, pieprzu oraz gałki muszkatołowej. Całość zagęszczamy 
serkiem mascarpone oraz garstką startego, żółtego sera. Połowę ugotowanej kaszy wsypujemy do naczynia 
żaroodpornego, przykrywamy porcją szpinaku, a następnie kolejną porcją kaszy i pozostałym szpinakiem. 
Całość posypujemy drobno startym żółtym serem. Zapiekankę pieczemy przez 15-20 minut w piekarniku 
nagrzanym do 180oC.

KASZA GRYCZANA ZAPIEKANA Z TWAROŻKIEM

Składniki: szklanka suchej kaszy gryczanej, 1,5 szklanki wody, 2 łyżki oleju, szklanka śmietany,  
0,5 kg tłustego białego sera, 2 jaja, 2 pomidory, 3 łyżki drobno posiekanej zieleniny (koperek, natka 
pietruszki, kolendra), szczypta mielonej papryki, sól, pieprz 

Przygotowanie: w garnku rozgrzewamy olej, wsypujemy suchą kaszę, smażymy ją przez 3 minuty, cały czas 
mieszając. Następnie kaszę zalewamy gorącą wodą, doprawiamy solą, pieprzem oraz papryką. Gotujemy 
na najmniejszym ogniu, często mieszając, aż ziarenka wchłoną cały płyn. Wtedy rondel przykrywamy  
i odstawiamy w ciepłe miejsce.Jajka lekko ubijamy z solą, pieprzem i zieleniną. Ser rozdrabniamy, łączymy 
z masą jajeczną.Naczynie żaroodporne smarujemy tłuszczem. Wkładamy do niego połowę ugotowanej 
kaszy, następnie zalewamy masę jajeczno-serową, przykrywamy pozostałą kaszę. Powierzchnię równamy, 
zalewamy śmietaną, na wierzchu układamy pokrojone pomidory, wstawiamy do nagrzanego do 180oC 
piekarnika na około 25 minut. Potrawa jest gotowa, gdy śmietana lekko się zarumieni. Przed podaniem 
posypujemy posiekaną natką pietruszki lub kolędry. 
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GRYCZANE NALEŚNIKI

Składniki ciasta: szklanka mąki gryczanej, 
szklanka wody oraz mleka roślinnego, np. 
migdałowego, 2 jajka, 4 łyżki oleju z pe-
stek winogron, łyżka miodu, masło klaro-
wane do smażenia pierwszego naleśnika
Składniki nadzienia: kisiel truskawkowy, 
maliny, borówki amerykańskie.
Kisiel truskawkowy: 300 g truskawek,  
1,5 szklanki wody, 2 łyżki cukru, 
sok z połówki cytryny, 2 łyżki mąki 
ziemniaczanej do zagęszczenia

Przygotowanie: mąkę wsypujemy do mi-
ski. Wodę i mleko podgrzewamy w garn-
ku, wlewamy do mąki i od razu miksuje-
my. Wybijamy jajka, wlewamy olej i miód. 
Ponownie miksujemy. Odstawiamy na 
15 minut. Truskawki myjemy i wycinamy 
im szypułki, a następnie umieszczamy je 
w garnku. Do garnka z truskawkami wle-
wamy jedną szklankę wody. Wsypujemy 
2 łyżki cukru i dodajemy sok z cytryny. 
Garnek podgrzewamy na małym ogniu 
około 6 minut, aż owoce zmiękną i puszczą sok, gotujemy. Zagęszczamy truskawki mąką ziemniaczaną 
(wcześniej rozrobioną w pół szklance zimnej wody). Podgrzewamy aż zgęstnieje. Przed pierwszym sma-
żeniem naleśników natłuszczamy patelnię odrobiną masła klarowanego. Wylewamy ciasto i smażymy 
naleśnik z obu stron. Smażąc kolejne nie trzeba już używać masła. Naleśniki podajemy z truskawkowym 
kisielem oraz świeżymi owocami.

ZAPIEKANKA Z KASZY JAGLANEJ Z BROKUŁAMI,  
POREM I PAPRYKĄ

Składniki: szklanka kaszy jaglanej, 0,5 szklanki soczewicy, brokuł, pół papryki żółtej, por, kilka plastrów 
mozzarelli, 2 łyżki startego parmezanu, sól i pieprz, łyżeczka cukru, masło lub olej do posmarowania 
naczynia żaroodpornego

Przygotowanie: kaszę jaglaną przed gotowaniem przelewamy wrzątkiem lub podprażymy na patelni, następnie 
płuczemy-to sposób, aby pozbyć się charakterystycznej goryczki kaszy. Po czym kaszę zalewamy dwiema szklan-
kami wody i na małym ogniu gotujemy aż wchłonie cały płyn. Pod koniec gotowania solimy. Soczewicę maczamy 
około 2 godzin. Odcedzamy, zalewamy świeżą wodą i gotujemy do miękkości. W międzyczasie, w innym garnku 
gotujemy wodę z dodatkiem soli, wrzucamy brokuły. Gotujemy bez przykrycia około 5 minut. Por płuczemy, kro-
imy w plasterki, paprykę kroimy w kostkę. Pora z papryką i soczewicą wrzucamy na patelnię, solimy, podlewa-
my 1/3 szklanki wody i gotujmy do momentu odparowania wody. Naczynie żaroodporne smarujemy tłuszczem. 
Ugotowaną kaszę jaglaną mieszamy z soczewicą, parmezanem, doprawiamy pieprzem i przekładamy do naczynia. 
Na kaszę układamy pokrojone w plastry różyczki brokuła, które posypujemy świeżo mielonym pieprzem. Na nich 
układamy podduszonego pora z papryką, a na wierzchu plastry mozzarelli. Zapiekankę wstawiamy do piekarnika  
i pieczemy około 15 minut w temperaturze 170oC. Danie podajemy z dodatkiem ketchupu lub sosu pomidorowego.
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PAPRYKA FASZEROWANA KASZĄ JAGLANĄ

Składniki: 4 czerwone papryki, 0,5 szklanki suchej 
kaszy jaglanej, cebula, mała cukinia, papryczka chili,  
2 ząbki czosnku, 5 czarnych oliwek, 3 łyżki czerwonej 
soczewicy, po łyżeczce mielonej kurkumy, słodkiej 
papryki, kolendry i suszonego oregano, 1/3 łyżeczki 
chili, sól i pieprz, ser żółty do posypania

Przygotowanie: do garnka wsypujemy suchą kaszę 
jaglaną, wlewamy 1,5 szklanki wody, solimy, przy-
krywamy i gotujemy. Zmniejszamy ogień i gotujemy 
pod przykryciem przez około 15 minut, do miękko-
ści. Papryki przekrajamy na połówki, wkładamy na 
wrzątek i gotujemy przez jedną minutę, odcedza-
my. Odkładamy jedną połówkę papryki i kroimy ją  
w kosteczkę. Na patelni na oleju podsmażamy po-
krojoną w kosteczkę cebulę oraz pokrojony czo-
snek. Oddajemy pół szklanki wody oraz posiekaną 
bez ziarenek papryczkę chili, cukinię pokrojoną  
w kosteczkę, wszystko smażymy od czasu do czasu 
mieszając przez około 5 minut. Następnie dodaje-
my wszystkie przyprawy w proszku. Po chwili dodajemy soczewicę i dusimy około 15 minut. Gdy prawie 
cała płyn odparuje, dodajemy odłożoną pokrojoną paprykę oraz pokrojone w połówki oliwki. Doprawiamy 
solą, pieprzem oraz szczyptą cukru. Na koniec dodajemy ugotowaną kaszę jaglaną. Farszem wypełniamy 
wgłębienia papryki, posypujemy startym serem, wstawiamy do piekarnika, zapiekamy bez przykrycia przez 
około 20 minut w temperaturze 180oC. Po upieczeniu możemy posypać szczypiorkiem.

POMIDORY NADZIEWANE KASZĄ JAGLANĄ

Składniki: szklanka kaszy jaglanej, 5 pomidorów, 200 g pieczarek, cebula, 7 łyżek startego parmezanu,  
0,5 pęczka natki pietruszki, garść posiekanych orzechów, oliwa, sól, pieprz 
Przygotowanie: pomidory myjemy, odcinamy górę pomi-
dora. Łyżeczką wydrążamy ze środka część miąższu (ostroż-
nie, żeby nie naruszyć skórki). Wydrążony środek pomido-
rów zostawiamy w miseczce. Pieczarki obieramy, kroimy 
w małą kostkę. Na patelni rozgrzewamy masło, dodajemy 
pokrojoną w kostkę cebulę, podsmażamy ją na złoty ko-
lor. Dokładamy pieczarki, miąższ z pomidorów oraz kaszę 
jaglaną wszystko dusimy. Odparowujemy płyn tak długo, 
aż potrawa uzyska pożądaną przez nas gęstość. Zieloną 
natkę drobno siekamy, wsypujemy do farszu. Pod koniec 
doprawiamy solą i świeżo zmielony pieprzem. Dodajemy 
2 łyżki startego parmezanu. Mieszamy. Farszem napełnia-
my wydrążone pomidory. Posypujemy pozostałym star-
tym parmezanem. Formę żaroodporną smarujemy oliwą. 
Układamy w niej pomidory. Zapiekamy około 20 minut  
w temperaturze 180OC. Po upływie tego czasu pomi-
dory posypujemy posiekanymi prażonymi orzechami. 
Zapiekamy jeszcze 5 minut. Podajemy gorące. 
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ZAPIEKANY FILET Z DORSZA

Składniki: szklanka kaszy bulgur, filet z dorsza, 
pomidor, kulka mozzarelli, sól, kolorowy pieprz,  
0,5 cytryny, bazylia, masło klarowane do wysmaro-
wania naczynia

Przygotowanie: w oddzielnym garnku gotujemy 
wodę i wsypujemy kaszę. Kaszę gotujemy na syp-
ko, na szklankę kaszy stosujemy 2,5 szklanki wody, 
gotujemy 15 minut pod przykryciem z dodatkiem 
soli i łyżki oleju lub masła, następnie zostawiamy na  
30 minut pod przykryciem. Dorsza myjemy, osu-
szamy na papierowym ręczniku, skrapiamy sokiem 
z cytryny. Filet solimy, posypujemy grubo świeżo 
mielonym pieprzem. Pomidora i mozzarellę kroimy 
w plastry. Ugotowaną kaszę przekładamy do naczy-
nia żaroodpornego wysmarowanego łyżką masła. 
Układamy kawałki ryby. Na każdy kawałek kładziemy 
plastry pomidora i mozzarelli. Wkładamy do piekar-
nika nagrzanego do 180oC na około 15 minut.
Podajemy od razu po upieczeniu.

KASZA BULGUR Z INDYKIEM, KALAFIOREM I FASOLKĄ

Składniki: 100 g kaszy bulgur, 200 g filetu z indyka, łyżka oliwy, łyżka masła klarowanego, cebula, 
½ pora, 2 ząbki czosnku, po łyżeczce suszonego oregano i mielonej kurkumy, 300 g kalafiora,  
200 g fasolki szparagowej, 0,5 czerwonej papryki, 2 łyżki odsączonych z zalewy kaparów, 1,5 szklanki 
bulionu drobiowego, liść laurowy, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 2 łyżki posiekanego szczypiorku, 
opcjonalnie: 5 łyżek białego wina

Przygotowanie: na dużej i głębokiej patelni, na oliwie 
i maśle smażymy pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz 
pokrojonego pora. Dodajemy posiekany czosnek, po-
krojone w kosteczkę mięso, przyprawy (oregano i kur-
kumę) oraz sól i pieprz. Co chwilę mieszając smażymy 
mięso przez około 15 minut. Dodajemy suchą kaszę 
bulgur, mieszamy i smażymy przez około 2 minuty. 
Wlewamy wino jeśli je używamy i chwilę odparowu-
jemy. Dodajemy pokrojonego w kosteczkę kalafiora, 
paprykę oraz pokrojoną na kawałeczki fasolkę, odsą-
czone z zalewy kapary, mieszamy. Wlewamy gorący 
bulion i zagotowujemy. Wrzucamy liść laurowy, przy-
krywamy, gotujemy przez około 15 minut do miękko-
ści składników. Odparowujemy płyn tak długo, aż po-
trawa uzyska pożądaną przez nas gęstość. Na koniec 
dodajemy posiekaną natkę i cały czas mieszając gotu-
jemy na małym ogniu tym razem bez przykrycia przez 
około 2 minuty. Wykładamy na talerze i posypujemy 
pietruszką oraz szczypiorkiem.
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CYTRYNOWY KUSKUS Z SZASZŁYKIEM I PIECZONYM  
BAKŁAŻANEM

Składniki: 200 g kaszy kuskus, 500 ml bulionu warzywnego, sok z jednej cytryny, łyżeczka startej skórki  
z cytryny, duży bakłażan, łyżka oliwy, 0,5 łyżeczki soli 
Szaszłyk z kurczaka: 500 g filetu z kurczaka, 5 łyżek jogurtu, 2 ząbki czosnku, łyżka oliwy, skórka z startej 
cytryny, 2 łyżki soku z cytryny, szczypta soli
Sos z kolendry: 250 ml jogurtu greckiego, ząbek czosnku, szczypta soli, garść kolędry 

Przygotowanie: umyty i wysuszony filet z kurczaka, ścinamy w połowie jego wysokości. Uzyskujemy w ten 
sposób dwie części o wysokości około 1 cm. Tak przygotowane mięso kroimy wzdłuż na paski szerokości 
około 1 cm. W misce mieszamy jogurt, oliwę, wyciśnięty czosnek, skórkę i sok z cytryny, 0,5 łyżeczki soli.  
Do tak przygotowanej marynaty dodajemy pokrojonego w paski kurczaka, dokładnie mieszamy i od-
stawiamy do lodówki na 30 min. Po wyjęciu z lodówki kurczaka nabijamy na patyczki szaszłykowe. 
Porcja mięsa na jednym patyczku zależy od naszych upodobań. Patelnię grillową mocno rozgrzewamy, 
układamy szaszłyki i grillujemy je około 2 minut z każdej strony lub do momentu, kiedy będą rumiane.
Sos kolendrowy: jogurt, kolendrę, czosnek i sól blendujemy do uzyskania jednolitej masy.
Pieczony bakłażan: umytego i osuszonego bakłażana tniemy na pół. Każdą z połówek nacinamy  
w karo, posypujemy solą i odstawiamy na kilka minut. Następnie bakłażana spłukujemy wodą, osusza-
my. Skrapiamy oliwą, delikatnie solimy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160oC na 25 minut. 
Po wyjęciu i lekkim ostudzeniu przekładamy kawałki bakłażana do miseczki. 
Przygotowanie kaszy kuskus: odmierzoną w miseczce kaszę zalewamy warzywnym bulionem do wyso-
kości około 1 cm powyżej wysokości kaszy, dodajemy skórkę z cytryny i sok z cytryny, całość mieszamy, przy-
krywamy i odstawiamy na około 5-7 minut. Sypki i aromatyczny kuskus podajemy z szaszłykiem z kurczaka  
i pieczonym bakłażanem, a całość polana jest sosem jogurtowo-kolendrowym. 
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