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Placki to doskonały pomysł na dania główne, desery, przekąski między posiłkami, a nawet  
przystawki na wystawnych spotkaniach. Ich przygotowanie jest wyjątkowo łatwe i może stać  

się prawdziwą kulinarną przygodą. Są smaczne, sycące i nadają się na różne okazje.

Placki można przygotowywać zarówno na słodko, jak i pikantnie. Większość najlepiej smakuje  
jeszcze na ciepło, ale sprawdzają się również w formie zimnej przystawki. Dzięki różnorodnym  
dodatkom możemy wzbogacić ich smak.

WARZYWNE
Placuszki z cukinią i marchewką

350 g cukinii, 1 średnia marchewka,  
1 jajko, ½ szklanka mąki, ząbek czosnku, 
oliwa lub olej, sól

Czosnek obieramy i przeciskamy przez 
praskę. Cukinię oraz marchewkę obie-
ramy i ścieramy na tarce o grubych 
oczkach. Do startych warzyw dodaje-
my czosnek, jajko oraz mąkę. Całość 
doprawiamy solą i dokładnie miesza-
my. Na patelni rozgrzewamy niewielką 
ilość oleju lub oliwy. Z masy formujemy 
małe kulki, a następnie rozgniatamy je 
na placuszki. Smażymy do zarumienie-
nia z obu stron.

Placki kalafiorowe

1 średni kalafior, 1 jajko, 1 cebula,  
3 łyżki kaszy manny, 5 łyżek bułki tartej 
(+ trochę bułki tartej do obtoczenia), 
2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka musztardy, 
sól, pieprz, ostra papryka, olej
Kalafior gotujemy w osolonej wodzie 
do miękkości, odcedzamy, a następnie 
dokładnie rozgniatamy go tłuczkiem 
lub blendujemy i odstawiamy do wy-
studzenia.
Do wystudzonej masy kalafiorowej 

dodajemy jajko, posiekaną drobno cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, musztardę, ka-
szę manną i bułkę tartą. Całość przyprawiamy i dokładnie mieszamy. Jeżeli masa wyjdzie zbyt 
rzadka możemy dodać trochę bułki tartej lub kaszy manny. Z przygotowanej masy formujemy 
kotleciki, obtaczamy w bułce tartej i smażymy z obu stron na gorącym oleju.
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Placki ziemniaczano-dyniowe

5 dużych ziemniaków, ¼ małej dyni,  
2 jajka, 3 duże ząbki czosnku, 5 łyżek mąki, 
1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżeczka bazylii,  
1 łyżeczka papryki słodkiej, łyżka kwaśnej 
śmietany, sól do smaku, olej do smażenia

Ziemniaki oraz dynię obieramy i ście-
ramy na tarce o drobnych oczkach. Do 
startej masy dodajemy przeciśnięty 
czosnek, jajka, mąkę, śmietanę oraz 
przyprawy. Całość mieszamy i odsta-
wiamy na ok. 15 minut, aby składniki 
się połączyły. Placki smażymy na roz-
grzanym oleju z obu stron, do uzyskania 
złocistego koloru.

Panierowana cukinia

1 cukinia, jajko, mąka, bułka tarta, 
kurkuma, sól, pieprz

Cukinia powinna być młoda i „szczu-
pła”, aby wnętrze nie było gąbczaste 
i nie posiadało zbyt dużych pestek. 
Cukinię myjemy i kroimy w grube 
plastry. Następnie doprawiamy solą 
i pieprzem i odstawiamy na ok. 20 
minut, aby zmiękła i puściła wodę. 
Do panierowania przygotowujemy 
mąkę, bułkę tartą oraz roztrzepujemy 
jajko z dodatkiem kurkumy. Plastry 
cukinii panierujemy kolejno w mące, 
jajku i bułce tartej. Smażymy na roz-
grzanym oleju z obu stron po kilka 
minut do uzyskania złotego koloru. 
Usmażoną cukinię przekładamy na 
ręcznik papierowy, aby odsączyć ją  
z nadmiaru tłuszczu.
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Placki z cukinii

2 cukinie, 1 cebula, jajko, 1 łyżka świeżego 
kopru, ½ szklanki bułki tartej, sól, pieprz, 
olej do smażenia
Cukinie obieramy i ścieramy na tarce  
o grubych oczkach. Odstawiamy na  
15 minut, aby puściła wodę. W tym 
czasie cebulę kroimy w drobną kostkę. 
Następnie do odsączonej cukinii doda-
jemy cebulę, jajko, koper i bułkę tartą. 
Wszystko dokładnie mieszamy. Jeżeli 
masa jest zbyt rzadka możemy dodać 
więcej bułki tartej. Całość doprawiamy 
solą i pieprzem. Z gotowej mieszanki for-
mujemy małe placuszki. Placki smażymy 
na rozgrzanym oleju, z dwóch stron, do uzyskania złocistego koloru. Po zdjęciu z patelni prze-
kładamy na ręcznik papierowy, aby odsączyć je z nadmiaru oleju.

Plastry kalafiorowe w marynacie  
pomidorowo-paprykowej

1 duży kalafior, 75 ml oleju, 75 ml passaty 
pomidorowej, 6 ząbków czosnku, 1 łyżka 
miodu,1 łyżka wędzonej papryki słodkiej,  
1 łyżka wędzonej papryki ostrej, garść 
listków świeżego rozmarynu, sól, pieprz
Na początku przygotowujemy marynatę:  
3 ząbki czosnku przeciskamy przez pra-
skę, dodajemy olej, passatę, miód, połowę  
listków rozmarynu, wędzoną paprykę 
słodką i ostrą. Całość doprawiamy solą 
i pieprzem oraz dokładnie mieszamy. 
Kalafiora kroimy na grube plastry (ok.  
2 cm). Następnie każdy plaster dokład-
nie smarujemy marynatą po obu stro-

nach. Tak przygotowany kalafior układamy w naczyniu żaroodpornym posmarowanym 
olejem. Gotowe plastry kalafiora posypujemy resztą listków rozmarynu oraz czosnkiem po-
krojonym w płatki. Pieczemy w temp. 190 stopni (bez termoobiegu) przez ok. 20-25 min.,  
aż całość się zarumieni. 
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Placki ziemniaczane

1 kg ziemniaków, 1 cebula, ząbek czosnku,  
1 jajko, 2 łyżki mąki pszennej, sól, pieprz

Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce 
o najdrobniejszych oczkach. Ze startych 
ziemniaków odlewamy nadmiar wody,  
a następnie na tej samej tarce ścieramy  
cebulę. Dodajemy przeciśnięty przez 
praskę czosnek, jajko, mąkę i wszystko 
dokładnie mieszamy. Doprawiamy solą  
i pieprzem. Smażymy na rozgrzanym ole-
ju z obu stron na złocisty kolor.

Placki warzywne z porem

1 por, 4 duże ziemniaki, ½ papryczki chili,  
2 marchewki, 2 jajka, 4 łyżki mąki pszennej, 
sól, pieprz,olej do smażenia

Ziemniaki i marchewkę obieramy ze skór-
ki, a następnie ścieramy na tarce o grubych 
oczkach. Por oraz papryczkę chili drobno sie-
kamy i dodajemy do ziemniaków z marchew-
ką. Do powstałej mieszanki dodajemy jajka 
i mąkę, doprawiamy solą i pieprzem. Całość 
dokładnie mieszamy, do powstania gęstej 
masy. Placuszki smażmy na rozgrzanym  
oleju, do uzyskania złotego koloru.

Placki kukurydziane

1 puszka kukurydzy, 1 jajko, 2 łyżki śmietany,  
4 łyżki mąki kukurydzianej, ½ łyżeczki proszku do 
pieczenia,szczypta soli, kurkuma, pieprz, oregano

Odsączamy kukurydzę a następnie miksujemy 
blenderem na gładką masę. Dodajemy jajko, śmie-
tanę, proszek do pieczenia oraz mąkę i przyprawia-
my (ilość poszczególnych przypraw zależna jest od 
upodobań, można stosować dowolne proporcje). 
Całość dokładnie mieszamy. Smażymy na niewiel-
kiej ilości oleju, z obu stron, na złocisty kolor.
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Z DODATKIEM MIĘSA

Pieczony placek ziemniaczany

2 kg ziemniaków, 2 jajka, 2-3 pętka kiełbasy,  
3 cebule, kilka plasterków boczku,  
1/3 szklanki mleka, sól, pieprz, majeranek, 
czosnek, olej
Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce 
o najdrobniejszych oczkach (odcedzamy 
z nadmiaru wody). Jedną cebulę również 
ścieramy na najdrobniejszej tarce i doda-
jemy do startych ziemniaków. Pozostałe 
dwie cebule i kiełbasę kroimy w kostkę  
i przysmażamy na patelni. Do masy ziem-
niaczanej dodajemy jajka, podsmażoną 
kiełbasę i cebulę, mleko oraz przyprawy. 
Całość dokładnie mieszamy i przekła-
damy do blaszki posmarowanej olejem.  

Na wierzchu układamy plasterki boczku. Pieczemy w temperaturze 190 stopni przez 
ok. 60 minut. Gotowy placek podajemy na ciepło ze śmietaną lub jogurtem naturalnym. 
Można też podawać odsmażony z sosem np. pieczarkowym.

Placek po węgiersku inaczej

Gulasz:
filet z kurczaka, 20 dag pieczarek,  
1 czerwona papryka, 2 cebule, ząbek 
czosnku, 500 g passaty pomidorowej, 
pół puszki kukurydzy, pół puszki 
groszku, papryka słodka w proszku, 
bazylia, zioła prowansalskie, sól, pieprz

Placek:
1 kg ziemniaków, 1 cebula, ząbek 
czosnku, 1 jajko, 2 łyżki mąki pszennej, 
sól, pieprz, śmietana 18%

Placek: Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce o najdrobniejszych oczkach. Ze startych 
ziemniaków odlewamy nadmiar wody, a następnie na tej samej tarce ścieramy cebulę. 
Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, jajko, mąkę i wszystko dokładnie miesza-
my. Doprawiamy solą i pieprzem. Na dużej szerokiej patelni rozgrzewamy olej i wlewa-
my łyżką masę ziemniaczaną. Ruszamy patelnią, żeby masa równomiernie się rozłożyła, 
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wygładzamy powierzchnię i smażymy z obu stron na złocisty kolor. Od czasu do czasu 
poruszamy patelnią, aby masa nie przywarła. 
Gulasz: Filet kroimy w kostkę i podsmażamy na patelni. Pieczarki myjemy, obieramy, kro-
imy w cienkie plasterki i dodajemy do smażącego się mięsa. Paprykę myjemy, usuwamy 
gniazda nasienne i kroimy w kostkę. Cebulę obieramy, kroimy w piórka i razem z papryką 
dodajemy do mięsa i pieczarek. Dodajemy również czosnek przeciśnięty przez praskę. 
Dusimy wszystko pod przykryciem przez ok. 10 min. Następnie dodajemy kukurydzę  
i groszek, przyprawiamy i jeszcze chwilę wszystko dusimy. Do passaty dodajemy bazy-
lię, zioła prowansalskie, sól, pieprz i zalewamy smażącą się mieszankę. Smażymy całość  
aż trochę zgęstnieje, mieszając od czasu do czasu. Usmażony placek przekładamy na 
duży płaski talerz. Na połowę placka nakładamy przygotowany gulasz, a następnie przy-
krywamy go drugą połową placka. Wierzch placka polewamy śmietaną. Możemy też po-
sypać go koperkiem. 

Placki serowe z kurczakiem

2 piersi z kurczaka, 2 łyżki mąki pszennej, 
1 łyżka mąki ziemniaczanej, 2 jajka, 3 łyżki 
majonezu, 2 garści żółtego sera, sól, pieprz, 
olej do smażenia

Piersi z kurczaka kroimy w drobną kostkę.  
Ser ścieramy na tarce o grubych oczkach  
i dodajemy do kurczaka. Następnie do-
dajemy mąkę pszenną i ziemniaczaną, 
jajka, majonez oraz sól i pieprz do sma-
ku. Wszystko dokładnie mieszamy. Placki 
smażymy z obu stron na złocisty kolor.

Placki ryżowe  
z mięsem mielonym

400 g ryżu, 400 g mięsa mielonego, 1 jajko,  
3 łyżki mąki pszennej,sól, pieprz, bułka tarta do 
panierowania, olej do smażenia
Ryż gotujemy i odstawiamy do przestygnięcia. Mięso 
mielone podsmażamy, a następnie blendujemy  
na masę. Do chłodnego ryżu dodajemy mięso, mąkę 
oraz jajko i przyprawiamy. Całość dokładnie miesza-
my. Formujemy placuszki, obtaczamy je w bułce tar-
tej i smażymy na złocisty kolor. Podajemy ze śmietaną 
lup dipem.
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NA SŁODKO

Gruszkowe placuszki

3 duże gruszki, 1 łyżka soku z cytryny,  
3 łyżki mąki pszennej, szczypta cynamonu,  
1 jajko, szczypta soli, olej do smażenia

Gruszki obieramy ze skórki i ścieramy na 
tace o grubych oczkach. Powstałą masę 
skrapiamy sokiem z  cytryny. Dodajemy 
mąkę oraz cynamon i mieszamy. Następnie 
dodajemy jajko, szczyptę soli i ponownie 
mieszamy. Jeżeli ciasto wyjdzie nam zbyt 
gęste możemy dodać do niego kilka łyżek 
mleka. Placki smażymy na rozgrzanym 
oleju z obu stron do uzyskania rumianego 
koloru. Gotowe podajemy z waniliowym 
serkiem homogenizowanym lub oprószone 
cukrem pudrem.

Racuszki dyniowe

1 kg dyni, 5 dag margaryny,  
ok. 200 g mąki, 4-5 jajek, łyżka cukru,  
6-8 łyżek oleju do smażenia, sól
Dynię opłukujemy, obieramy ze skórki, 
usuwamy ze środka pestki oraz włókni-
sty miąższ, a następnie pozostałą część 
dyni ścieramy na tarce o dużych oczkach. 
Żółtka ucieramy z cukrem i margary-
ną, i mieszamy ze startą dynią, mąką  
i pianą ubitą z białek, dodajemy cukier  
i szczyptę soli. Racuszki smażymy na ja-
snozłoty kolor na dobrze rozgrzanym 
oleju. Podajemy ze śmietaną i cukrem. 
Racuszki możemy również podawać np. 
z sosem pomidorowym. Wówczas do cia-
sta nie dodajemy cukru.
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Placuszki cynamonowe z bananem

szklanka kaszy manny, szklanka mleka,  
1 jajko, łyżka brązowego cukru, 2 banany, 
szczypta soli, ½ łyżeczki proszku  
do pieczenia, ½ łyżeczki cynamonu, olej do 
smażenia

Podgrzanym mlekiem zalewamy kaszę 
mannę, dokładnie mieszamy i pozostawia-
my do wystygnięcia. W tym czasie banany 
obieramy ze skórki i mocno rozgniatamy 
widelcem. Do przestudzonej kaszy dodaje-
my masę bananową oraz jajko, cukier, sól, 
cynamon i proszek do pieczenia. wszystko 
dokładnie mieszamy. Placuszki smażymy 
na rozgrzanym oleju na złocisty kolor.

Racuchy z jabłkami

500 ml kefiru, 2 jajka, 3 jabłka,  
3 szklanki mąki pszennej,  
3 łyżki cukru, 2 łyżeczki sody 
oczyszczonej, olej do smażenia, 
cukier puder do posypania

Jabłka obieramy, usuwamy środ-
ki i ścieramy na tarce o grubych 
oczkach. Jajka ubijamy z cukrem. 
Stopniowo dodajemy kefir, prze-
sianą mąkę i sodę oczyszczoną, 
cały czas miksując do momen-
tu uzyskania gładkiej masy. 
Dodajemy starte jabłka i całość 
mieszamy. Na rozgrzany olej na-
kładamy ciasto małymi porcja-
mi tworząc niewielkie racuchy. 

Smażymy na małym ogniu aż staną się złociste i chrupiące. Gotowe racuchy przekładamy  
na ręcznik papierowy, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu, a następnie posypujemy cukrem 
pudrem.
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Zawijane serniczki

Ciasto:
350 g mąki, 3 g suchych drożdży,  
100 g mleka, 50 g cukru, 50 g margaryny 
lub masła, 70 g kwaśnej śmietany  
(temp. pokojowa), szczypta soli

Nadzienie:
½ kg twarogu, 100 g cukru, jajko

Lukier:
200 g cukru pudru, 5-6 łyżek wody lub 
soku z cytryny

Mleko podgrzewamy i rozpuszczamy w nim drożdże. Dodajemy pół łyżki cukru i do-
brze mieszamy. Następnie dodajemy 3 łyżeczki mąki i mieszamy dokładnie, aby nie było 
grudek. Tak powstałą mieszankę odstawiamy na 30 minut w ciepłe miejsce. Po upły-
wie tego czasu do miski przesiewamy mąkę, dodajemy cukier, sól i mieszamy. Następnie 
dodajemy margarynę, śmietanę i wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy przygoto-
wany wcześniej zaczyn i ugniatamy ciasto. Całość przykrywamy i odstawiamy na około  
15 minut. Następnie ponownie zagniatamy ciasto i odstawiamy pod przykryciem  
w ciepłe miejsce do czasu aż podwoi swoją objętość. W międzyczasie przygotowuje-
my nadzienie. Mieszamy twaróg z cukrem i jajkiem. Jeżeli nadzienie wyszło zbyt rzad-
kie i mokre możemy dodać trochę mąki. Nadzienie pozostawiamy zawinięte w folię  
spożywczą w temperaturze pokojowej. Przygotowane wcześniej ciasto wałkujemy  
na prostokąt (ok. 1 cm grubości), rozkładamy na nim nadzienie i zwijamy w roladę,  
którą kroimy na kawałki (ok. 2-3 cm).
Gotowe ślimaki przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Przed 
włożeniem do piekarnika przykrywamy blachę ściereczką i odstawiamy na 40 mi-
nut, aby serniczki jeszcze trochę wyrosły. Bezpośrednio przed włożeniem do pie-
karnika wierzch serniczków smarujemy rozbełtanym jajkiem. Serniczki pieczemy 
do momentu uzyskania złocistego koloru w temperaturze 180 stopni. Gdy serniczki  
są w piekarniku przygotowujemy lukier. Cukier puder przesiewamy do miseczki,  
a następnie stopniowo dodajemy po łyżce wody/soku i uciekamy lukier do momen-
tu uzyskania gładkiej masy. Jeśli lukier jest za rzadki dodajemy odrobinę cukru pudru  
lub jeśli jest za gęsty-odrobinę wody/soku. Gotowe serniczki dekorujemy lukrem i pozo-
stawiamy do ostygnięcia.
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INNE

Kuleczki jajeczne

6 jajek, garść żółtego sera, 1 cebula,  
1 szklanka ugotowanego ryżu, 1 pęczek 
szczypiorku, bułka tarta, sól, pieprz,  
tłuszcz do smażenia
Gotujemy na twardo 5 jaj, następnie studzi-
my je i ścieramy na tarce o najmniejszych 
oczkach. Pokrojoną w drobną kostkę cebu-
lę podsmażamy na patelni. Do jaj dodajemy 
starty na grubych oczkach ser, surowe jaj-
ko, podsmażoną cebulę, pokrojony szczy-
piorek i ryż. Doprawiamy do smaku solą  
i pieprzem. Całość mieszamy tak żeby  
powstała masa. Z powstałej masy formu-
jemy małe kotleciki, obtaczamy w bułce  
tartej i smażymy.

Ziemniaczane kuleczki

200 g ziemniaków, 50 g żółtego sera, sól, 
pieprz, bułka tarta, olej do smażenia

Ziemniaki gotujemy, odcedzamy i po-
zostawiamy do wystudzenia. Ser ście-
ramy na tarce o drobnych oczkach. 
Wystudzone ziemniaki rozgniatamy 
tłuczkiem, dodajemy do nich starty ser 
i jajka. Doprawiamy solą i pieprzem do 
smaku. Dokładnie mieszamy. Z powsta-
łej masy formujemy kulki, obtaczamy 
w bułce tartej i smażymy na gorącym 
oleju na złocisty kolor. Można podawać 
z ulubionym sosem.
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Placki a’la pizza

1 ½ szklanki mąki pszennej, pół szklanki 
mleka, pół szklanki wody, 1 jajko,  
½ łyżeczki soli, 1 łyżeczka słodkiej papryki, 
2 łyżeczki ziół prowansalskich, pieprz  
do smaku, 1 cebula, 300 g pieczarek,  
100 g szynki, 150 g żółtego sera, 1 papryka 
czerwona, pół puszki kukurydzy, pół puszki 
groszku, szczypiorek, olej do smażenia

W misce mieszamy ze sobą mąkę, mleko, 
wodę i jajko do uzyskania gładkiej, jed-
nolitej konsystencji. Jeżeli ciasto wyjdzie 
zbyt płynne dodajemy mąki, a jeżeli wyj-
dzie zbyt gęste - odrobinę mleka i wody. 
Cebulę i pieczarki pokrojone w drob-

ną kostkę podsmażamy i studzimy. Szynkę i paprykę kroimy w kostkę, ser ścieramy na tarce  
o dużych oczkach, szczypiorek siekamy na drobno, groszek i kukurydzę odcedzamy. Wszystkie 
dodatki dodajemy do miski z ciastem i dokładnie mieszamy. Placki smażymy na rozgrzanym 
oleju z obu stron.

Placek z pieczarkami

½ kg pieczarek, cebula, 4 jajka,  
4 łyżki mąki, 4 łyżki mleka, garść żółtego 
sera, sól, pieprz, olej do smażenia

Pieczarki obieramy i kroimy w pla-
sterki, cebulę kroimy w drobną kostkę. 
Pieczarki wraz z cebulą podsmażamy 
na niewielkiej ilości oleju z dodatkiem 
soli i pieprzu. W międzyczasie ubija-
my pianę z czterech białek ze szczyptą 
soli. Do sztywnej piany dodajemy czte-
ry żółtka, mąkę, mleko, sól do smaku  
i delikatnie mieszamy do połączenia 
się wszystkich składników. Gotową 
masą zalewamy smażące się nadal 
pieczarki z cebulą. Patelnię przykrywamy pokrywką i czekamy aż masa na górze zacznie się 
ścinać. Przewracamy placek na drugą stronę za pomocą talerza. Należy to robić delikatnie,  
aby zachować puszystość placka. Smażący się placek posypujemy startym serem, przykrywa-
my pokrywką i czekamy aż ser się rozpuści (ok. 2 minuty). 
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Placki chlebowe

500 g czerstwego chleba, 600-700 ml 
zimnej wody, 2 jajka, 6-8 łyżek bułki 
tartej (połowa do kotletów,  
druga połowa do panierowania),  
1 cebula, 1 łyżka masła, przyprawa 
„Kucharek” do smaku, pieprz, 
majeranek, olej do smażenia

Chleb połamany na mniejsze kawał-
ki zalewamy wodą i odstawiamy. 
Cebulę pokrojoną w kostkę szkli-
my na maśle. Kiedy chleb zmięknie 
odciskamy go z wody i razem z ce-
bulą blendujemy na gładką masę. 
Dodajemy jajko, połowę bułki tartej oraz przyprawy do smaku. Wszystko razem mieszamy. 
Jeżeli masa będzie zbyt rzadka dodajemy więcej bułki tartej. Z gotowego ciasta formujemy pla-
cuszki, które obtaczamy w bułce tartej, a następnie smażymy na rozgrzanym tłuszczu na złoci-
sty kolor po obu stronach. Podajemy z ulubionym sosem.

Z czym podajemy placki?
Dodatki do placków są kwestią indywidualną i mogą stanowić popis kulinarnej kreatywno-
ści. Placki warzywne i mięsne dobrze komponują się z kwaśną śmietaną, sosami lub dipami.  
W przypadku placków mięsnych dobrym dodatkiem są zdrowe surówki ze świeżych wa-
rzyw. Słodkie placki najczęściej posypujemy cukrem pudrem, polewamy śmietaną, konfiturą,  
lukrem lub jemy z dodatkiem świeżych owoców.

SOSY
Sosy stanowią dodatek do placków. Podkreślają smak, polepszają również wygląd oraz poprawiają 
konsystencję. Sosy możemy podzielić na gorące i zimne. Sosy gorące przyrządza się na wywarach mię-
snych lub warzywnych, natomiast sosy zimne wykonuje się na bazie majonezu, śmietany lub jogurtu 
naturalnego. Sosy powinny mieć intensywny, wyrazisty smak oraz odpowiednią konsystencję i barwę.

Sos czosnkowy

mały jogurt naturalny, 2 ząbki czosnku,  
odrobina soli ziołowej, pieprz

Do jogurtu dodajemy przeciśnięty przez praskę 
czosnek, doprawiamy do smaku solą ziołową  
i pieprzem.
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Sos pieczarkowy

250 g pieczarek, 1 mała cebula, 3 łyżki mąki, 
1½ szklanki bulionu, 2 łyżki śmietany, sól, 
pieprz
Pieczarki myjemy, obieramy i kroimy  
w cienkie plasterki. Cebulę obieramy  
i kroimy w drobną kostkę. Pieczarki  
i cebulę podsmażamy chwilę na patelni,  
a następnie zalewamy bulionem i gotujemy 
pod przykryciem do miękkości. Dodajemy 
mąkę i zagotowujemy, a następnie doda-
jemy śmietanę i doprawiamy solą i pie-
przem. Do gotowego sosu pieczarkowego 
możemy dodać posiekany koperek.

DIPY
Dipy są zimnymi sosami, szybkimi i łatwymi w przygotowaniu. Zazwyczaj przygoto-
wywane są na bazie jogurtu naturalnego, greckiego, czy też śmietany. Z dipami moż-
na eksperymentować do woli, dodając przyprawy zioła oraz warzywa w zależności  
od upodobań.

Dip pomidorowy

2-3 świeże pomidory, 1 łyżka ketchupu, 
świeża bazylia, 250 g jogurtu greckiego, 
sól, pieprz

Pomidory sparzamy, obieramy ze skór-
ki, a następnie przecieramy przez sitko. 
Dodajemy łyżkę ketchupu i jogurt grec-
ki. Całość mieszamy, dodajemy posieka-
ną bazylię i doprawiamy do smaku solą  
i pieprzem. Przed podaniem schładza-
my w lodówce.
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Dip musztardowy

250 g jogurtu greckiego, 2 łyżki majonezu, 4 łyżeczki musztardy delikatesowej, 1 łyżeczka 
musztardy miodowej, sól

Wszystkie składniki dokładnie ze sobą mieszamy, doprawiamy do smaku. Przed podaniem 
schładzamy w lodówce.

Tzatziki

250 g tłustego sera twarogowego,  
1 duży jogurt grecki, 2 świeże ogórki, 
2 ząbki czosnku, koperek, sól, pieprz, 
przyprawa tzatziki (opcjonalnie)

Ogórki obieramy ze skórki, a na-
stępnie ścieramy na tarce o małych 
oczkach. solimy i odstawiamy na 
chwilę, aby puściły wodę. Ser roz-
gniatamy widelcem. Do jogurtu grec-
kiego dodajemy przeciśnięty przez 
praskę czosnek, koperek, sól i pieprz. 
Dokładnie mieszamy. Do sera dodaje-
my odsączone ogórki i przygotowany 
jogurt. Wszystko razem dokładnie 
mieszamy. Przed podaniem wkłada-
my na godzinę do lodówki.

KETCHUPY
Zdrową alternatywę dla sklepowych ketchupów stanowią smaczne, warzywne ketchupy  
domowe. 

Ketchup z cukinii

1½ kg cukinii, ½ kg cebuli, 1 szklanka 
cukru, ½ szklanki octu jabłkowego,  
400 g koncentratu pomidorowego, sól,  
1 łyżeczka słodkiej papryki, 1 łyżeczka 
pieprzu, 1 łyżeczka pieprzu cayenne
Przygotowanie ketchupu powinniśmy 
rozłożyć na dwa dni. Cukinie obieramy, 
usuwamy nasiona i ścieramy na tarce  
o grubych oczkach. Cebulę drobno sie-
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kamy, łączymy z cukinią. Całość zasypujemy solą i odstawiamy pod przykryciem na noc 
lub na minimum 6 godzin. Po upływie tego czasu odlewamy wodę, którą wytworzyły wa-
rzywa i gotujemy je bez przykrycia na małym ogniu przez ok. 20 minut, do czasu aż cu-
kinia z cebulą się rozpadną. Następnie dodajemy cukier i ocet,  gotujemy przez następne 
20 minut na małym ogniu, mieszając, aby warzywa się nie przypaliły. Dodajemy koncen-
trat pomidorowy i przyprawy, dokładnie mieszamy i gotujemy kolejne 20 minut. Całość 
miksujemy blenderem na gładką, jednolitą masę. Tak przygotowany ketchup przekłada-
my do przygotowanych, wyparzonych słoiczków, które mocno zakręcamy, odwracamy 
do góry dnem i pozostawiamy do przestygnięcia. Słoików nie trzeba gotować.

SURÓWKI

Zdrowym i odżywczym dodatkiem do placków są surówki. Nie tylko ożywią nasze talerze kolorami,  
ale również wzbogacą i dopełnią smak placków z którymi je zaserwujemy.

Kolorowa surówka

kapusta biała, pomidor, 
ogórek, rzodkiewka, natka 
pietruszki, marchewka, 
olej, sól, pieprz
(ilość poszczególnych składników 
zależna jest od upodobań, można 
stosować dowolne proporcje)

Wszystkie składniki kroimy 
i przekładamy do osobnych 
miseczek. Czekamy, aż po-
szczególne składniki puszczą 
sok, odlewamy, a następnie 
wszystkie składniki łączymy 
razem i dokładnie mieszamy. 
Doprawiamy do smaku solą  
i pieprzem. Gotową surówkę 
skrapiamy lekko olejem.
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DŻEMY/KONFITURY
Placki podawane na słodko doskonale smakują zarówno ze świeżymi owocami, jak również  
z konfiturami owocowymi.

Konfitura z malin

½ kg świeżych malin,  
200 g cukru (biały lub brązowy), 
200 ml wody

Maliny delikatnie płuczemy.  
W garnku gotujemy wodę z cu-
krem. W ten sposób uzyskamy 
syrop, w którym będziemy goto-
wać maliny. Po dodaniu do syro-
pu owoców całość gotujemy na 
małym ogniu przez 30-40 minut. 
Na powierzchni mogą pojawiać 
się szumowiny, które zbieramy 
za pomocą łyżki. W trakcie goto-
wania konfitury nie mieszamy,  
jedynie kilka razy lekko potrzą-

samy garnkiem. Mieszając łyżką spowodujemy, że owoce się rozpadną. Pod koniec gotowania 
maliny powinny być prawie przezroczyste, szkliste. Gotową, gorącą konfiturę przelewamy  
do wyparzonych słoików, dokładnie zakręcamy i obracamy na 10 minut do góry dnem.
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