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Wstęp 
Do najszybszych potraw przygotowywanych z owoców i warzyw należą sałatki i surówki. 
Są one prawdziwym skarbem kulinarnym. Cieszą się dużym uznaniem i popularnością 
na przyjęciach. Mogą być dodatkiem do dania głównego, przystawką, czy też daniem 
głównym. Różnorodne składniki i odrobina fantazji pozwali na stworzenie napraw-
dę wyśmienitej potrawy. Według najnowszej piramidy zdrowego żywienia, warzywa  
i owoce powinniśmy jadać jak najczęściej. Należy pamiętać o właściwych proporcjach - 
3/4 warzywa, 1/4 owoce. O ile z wprowadzeniem owoców do menu nie ma kłopotu, bo 
wystarczy wypić szklankę soku, zjeść jabłko, grejpfruta lub banana, to znacznie trudniej 
skomponować jadłospis bogaty w warzywa, które złożą się na smaczną i lekkostraw-
ną przekąskę na każdą porę dnia. Nie zawsze mamy czas na przygotowanie surówek  
i sałatek, czy też kolorowych kanapek, np. z sałatą, rzodkiewką, papryką, szczypiorem 
i ogórkiem. W związku z tym warto włożyć trochę wysiłku, by w menu znalazło się jak 
najwięcej produktów z tej grupy. Jarzyny zawierają mało kalorii, ale dostarczają błonnik, 
który obniża poziom cholesterolu we krwi, sprzyja odchudzaniu, zapewnia uczucie sy-
tości oraz wspomaga prawidłową pracę jelit. Ponadto warzywa uzupełniają nam braki 
witamin z grupy B, PP, E i K oraz pierwiastków, np. wapnia, fosforu i żelaza. Największą 
korzyść organizmowi przynosi spożywanie warzyw na surowo. Można z nich przygoto-
wać pyszne i zdrowe surówki i sałatki, które zjemy na obiad lub zabierzemy do pracy na 
drugie śniadanie.  
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Zmieniając dietę na warzywną, warto pamiętać o kilku zasadach:
  wszystkie warzywa należy zawsze dokładnie umyć,
  warzywa obieramy bardzo cienko, gdyż pod skórką znajduje się najwięcej poży- 
     tecznych substancji, 
  jarzyn nie należy zbyt długo moczyć w wodzie, gdyż tracą witaminy i pierwiastki,
 jeżeli chcemy je ugotować, najlepiej byłoby robić to na parze. Skoro jednak  
     musimy w garnku, wkładamy je do niewielkiej ilości osolonej wody, a gotowanie 
     nie trwało długo. Wywar który pozostał, z powodzeniem możemy wykorzystać 
     do przygotowania np. sosu lub zupy.

Tradycyjne sałatki i surówki typowo obiadowe zazwyczaj łączymy ze śmietaną, oli-
wą lub majonezem. Przygotowując wersje dietetyczne należy wyeliminować po-
wyższe składniki i zastąpić je odpowiednio śmietaną i majonezem, bądź też jogur-
tem naturalnym, a olej octem balsamicznym lub jabłkowym. Oczywiście - zdrowe 
tłuszcze są potrzebne, ale skoro mówimy tu o wersjach typowo dietetycznych, mało 
kalorycznych i maksymalnie odtłuszczonych, to konsekwentnie żadnych olejów nie 
będziemy umieszczać w przepisach. Powód jest jeden - są osoby, które przepisy 
traktują jak wyrocznię i może się okazać, że do każdej sałatki dodadzą oliwę, bo tak 
mówi przepis, dlatego też zostawiam każdemu decyzję, którą sałatkę wzbogacić  
w niezbędne w codziennej diecie tłuszcze.

Stworzenie pysznego dressingu do sałatki zajmuje dosłownie kilka chwil. Zachę-
cam do tworzenia takich wspaniałych sosów do sałatek, bo ich smak naprawdę 
wpływa znakomicie na całe danie.

Domowe sosy do sałatek: wystarczy trochę oliwy, miodu, wody, soku z cytryny, 
jogurtu i gotowe!
  Sos ziołowy: 120 ml jogurtu, 1,5 łyżeczki ziół,  20 ml octu jabłkowego, 20 ml  
     oliwy, szczypta białego pieprzu, plaska łyżeczka soli.
  Dressing z oliwą i limonką: 3 łyżki oliwy z oliwek, sok z limonki, sól, pieprz.
 Dressing słodko-kwaśny: 3 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki wody, łyżka miodu,  
     sok z połowy cytryny lub limonki, sól.
  Dressing czosnkowy: szklanka jogurtu naturalnego, ząbek czosnku sól pieprz. 
  Dressing bazylikowy: dwie garście liści świeżej bazylii, garść ziaren słonecznika,
   sok z cytryny, dwie łyżki oliwy z oliwek, ząbek czosnku, 2 łyżki wody, sól.  
     Wszystko zmiksować na gładki sos.
     Dressing jogurtowo-musztardowy: 4 łyżki jogurtu naturalnego, 2 łyżki musztardy, 
     łyżka octu winnego, sól, pieprz.
   Dressing musztardowy: 4 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki musztardy Dijon, łyżka 
     miodu, łyżka octu winnego, sól, pieprz.
  Dressing winegret: 3 łyżki oliwy z oliwek, łyżka octu winnego, sól, pieprz.
  Dressing z Tahiti: sok z limonki, 2 łyżki Tahiti, 2 łyżki oliwy z oliwek, łyżka syropu 
     klonowego, sól.
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  Dressing pomarańczowy: sok z połowy pomarańczy, 2 łyżki oliwy, mała łyżeczka 
     octu balsamicznego, 2 szczypty soli, pół łyżeczki mielonego kolorowego pieprzu,  
     pół łyżeczki oregano.
Na surówki nadają się wszystkie warzywa,  
a w szczególności:
  owoce pomidora, papryki zielonej i czerwo- 
     nej, ogórki świeże, dynia, cukinia,
 liście wszystkich odmian sałaty, wszystkich 
      odmian kapusty (z wyjątkiem brukselskiej), 
   kalarepy, kapusty pekińskiej, rzodkiewki,  
     pietruszki, kopru, selera naciowego, rzeżuchy,
  cebulowe – cebula dojrzała, cebula młoda  
     ze szczypiorem, szczypior, por, czosnek,
  korzenie marchwi, chrzanu, rzodkwi, rzepy,  
     rzodkiewki, selera, brukwi.

Buraki nie nadają się do spożycia na surowo  
ze względu na zbyt dużą zawartość w nich niestrawnego, twardego błonnika. Inne 
warzywa, np. groch lub fasola, mogą być spożywane tylko po ugotowaniu, ponieważ 
bogate są (tak jak ziemniaki) w niestrawną na surowo skrobię. Kapusta brukselska  
i jarmuż zawierają w liściach, oprócz cennych składników, substancje gorzko pie-
kące, które ulegają rozkładowi dopiero w czasie gotowania lub po przemarznięciu.
Wszystkie warzywa przeznaczone na surówki powinny być najwyższej jakości. 
Objawy zwiędnięcia lub nadpsucia dyskwalifikują warzywa jako surowiec do 
sporządzania surówek. Warzywa należy bardzo dobrze myć, ponieważ gleba jest 
środowiskiem, w którym znajduje się wiele drobnoustrojów chorobotwórczych, 
a ponadto często stosowane są środki owadobójcze, które nie są obojętne dla  
organizmu człowieka.
Warzywa korzeniowe przed obraniem należy myć szczotką i płukać po ob-
raniu. Warzywa liściaste należy myć bardzo starannie - pod bieżącą wodą. 
Warzywa cebulowe, należy myć po przekrojeniu wzdłuż, ponieważ mię-
dzy liśćmi często gromadzi się ziemia. Warzywa owocowe należy również  
myć przed obraniem.
Znając ogólne zasady łączenia warzyw i owoców w surówkach, można dowolnie 
zwiększyć ilość kompozycji. Łącząc rozdrobnione produkty należy pamiętać, aby 
warzywa o nikłym smaku mieszać z warzywami o smaku zdecydowanym, np. mar-
chew z chrzanem, kapustę włoską z ogórkiem, sałatę zieloną z koperkiem i szczy-
piorkiem. Następnie należy zwracać uwagę na kolorystykę poszczególnych warzyw. 
Surówka barwna jest bardziej apetyczna. Cennym dodatkiem do niej będzie czer-
wona papryka, świeże pomidory, marchew, szczypiorek, rzodkiewki, itp.
Doskonałym środkiem, służącym do zakwaszania sałatek i surówek jest ocet z ja-
błek. Trzeba tu także wspomnieć o soku z cytryny czy limonki. Koniecznym dodat-
kiem do uzyskania właściwego smaku surówek jest sól i cukier. Cennym składnikiem 
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większości surówek oraz sałatek warzywnych są świeże aromatyczne przyprawy i 
zioła, nadające potrawom określony smak, zapach i wygląd. Zaostrzają one apetyt 
oraz ułatwiają trawienie i przyswajanie spożywanych posiłków. Do najczęściej sto-
sowanych przypraw zalicza się szczypiorek, koperek, natkę pietruszki, listki mięty 
lub selera oraz zioła uprawne, takie jak listki tymianku, bazylii, rozmarynu. Ostatnią 
czynnością przy przygotowywaniu surówek jest odpowiednio dobrany sos. Może 
on być przygotowany ze śmietany, jogurtu, kefiru lub majonezu, czy też oleju. Każdy 
z tych dodatków zawiera tłuszcz, który:
  chroni witaminę C przed nadmiernym utlenieniem,
  podnosi wartość kaloryczną surówki,
 ułatwia trawienie oraz przyswajanie przez organizm zawartych w surówkach 
     barwników, szczególnie karotenu (prowitaminy A),
  poprawia smak surówek,
  ułatwia przełykanie potrawy.
Surówki mogą stanowić dekorację stołu, jeżeli są ładnie i estetycznie podane. Su-
rówki do gorącego posiłku podawać należy na oddzielnych talerzykach, aby nie 
obniżały temperatury dania. Różnorodne surówki sezonowe powinny być nie-
odzownym dodatkiem do każdego posiłku, a więc do śniadań pierwszych i drugich, 
podwieczorków i kolacji.
Inną postacią podawania surówek z warzyw i owoców są soki wyciskane ze świe-
żych produktów. Soki łatwo jest otrzymać za pomocą powszechnie już dostępnych 
elektrycznych sokowirówek. Soki jedno- lub wielowarzywne, czy też mieszane owo-
cowo-warzywne lub z dodatkiem mleka powinny być podawane bezpośrednio po 
sporządzeniu, tak jak i surówki.

Sałatki i surówki to wspaniałe elementy zdrowej diety, dlatego powinny być one 
obecne w naszym jadłospisie nie tylko latem, ale przez cały rok.

Sok selerowo jabłkowy
Składniki: 3 łodygi selera naciowego, 2 jabłka, 3 cm świeżego imbiru, kilka 
gałązek pietruszki, sok z połówki limonki
Umyte jabłka kroimy na mniejsze kawałki, wycinamy gniazda nasienne. Łodygę selera na-
ciowego oraz pietruszkę przeciskamy razem z jabłkiem przez sokowirówkę. Doprawiamy 
imbirem oraz sokiem z limonki. Podajemy schłodzony.

Sałatka owocowa z melona i malin
Składniki: melon, 20 dag malin, poziomek, 1/3 szklanki cukru pudru,  
3/4 szklanki śmietanki (bitej), świeże listki mięty 
Melona myjemy, obieramy, kroimy w grube kostki (około 5 cm). Maliny i poziomki 
płuczemy, osączamy, układamy w piramidkę na środku okrągłego półmiska, obkładamy 
melonem, posypujemy cukrem pudrem. Maliny i poziomki polewamy bitą śmietanką. 
Dekorujemy miętą. 
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Sałatka z selerem naciowym
Składniki: 3 łodygi selera naciowego, cebula, 3 szt. pomidorów, jogurt, sok  
z cytryny, posiekana natka pietruszki, koper, sól i pieprz 
Wszystkie warzywa dokładnie myjemy, oczyszczamy. Seler naciowy kroimy na centy-
metrowe kawałki. Pomidory kroimy w plasterki lub ćwiartki. Cebulę kroimy w piórka. 
Dodajemy posiekaną pietruszkę. Doprawiamy do smaku solą. Łączymy wszystkie skład-
niki sałatki. Polewamy sosem jogurtowym, zakwaszonym sokiem z cytryny, doprawionym 
świeżo zmielonym pieprzem oraz solą. Sałatkę przed podaniem posypujemy posiekanym 
koperkiem. 

Sałatka owocowa
Składniki: melon, 50 dag owoców (poziomki, maliny, czereśnie, soczyste 
gruszki, owoc kaki lub ananas), 2 łyżki cukru pudru, kieliszek rumu lub 
koniaku, świeże listki mięty
Melona myjemy, obieramy, wydrążamy. Napełniamy mieszanką owoców z wydrążonym 
środkiem. Kroimy w kostkę miąższ melona. Większe owoce, np. owoc kaki i gruszki kro-
imy w kostkę, czereśnie drylujemy. Owoce przed włożeniem do wydrążonego melona po-
sypujemy cukrem do smaku i skrapiamy rumem lub koniakiem. Przed podaniem schładza-
my. Dekorujemy świeżymi listki mięty.

Sałatka truskawkowa
Składniki: 40 dag dużych truskawek, 1/2 szklanki drobno tłuczonego lodu,  
4 łyżki cukru pudru, sok z cytryny, świeże listki mięty
Truskawki myjemy, osączamy, usuwamy szypułki, kroimy w plasterki. Wkładamy lód do 
pucharków, na nim układamy truskawki, posypujemy cukrem, skrapiamy sokiem z cytryny.  
Dekorujemy listkiem mięty. Podajemy. 

Truskawki z serkiem homogenizowanym 
Składniki: 40 dag truskawek, 1 serek homogenizowany, 4 łyżki cukru, wanilia lub 
cukier waniliowy
Truskawki myjemy, osączamy, usuwamy szypułki. Kilka truskawek, które później posłu-
żą do dekoracji odkładamy, natomiast pozostałe układamy na talerzykach. Serek łączymy  
z cukrem, dodajemy wanilię, układamy na truskawki. Dekorujemy owocami oraz świeży-
mi listkami mięty.

Pianka truskawkowa
Składniki: 40 dag truskawek, 4 białka, 1 szklanka cukru pudru, biszkopciki 
Truskawki myjemy, osączamy, usuwamy szypułki. Kilka truskawek odkładamy, pozosta-
łe miksujemy. Białka ubijamy z cukrem pudrem na sztywną pianę, dodajemy stopniowo 
zmiksowane truskawki, ubijamy, aż piana się zaróżowi. Wykładamy do  szerokich kielisz-
ków koktajlowych. Obkładamy całymi truskawkami i biszkopcikami, dekorujemy świeży-
mi listkami mięty.
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Sałatka z rukolą i mango
Składniki: 15 dag rukoli, duże dojrzałe mango, 2 awokado, 7 szt. czarnych 
oliwek i pomidorków koktajlowych, papryczka chili, 1/2 czerwonej cebuli, jajko 
Sos: 3 łyżki miąższu marakui, 4 łyżeczki octu z czerwonego wina, łyżeczka 
musztardy, łyżeczka nasion kolendry, 3 łyżki oliwy, sól, pieprz
Miąższ z marakui rozcieńczamy z odrobiną wody, miksujemy, dodajemy ocet, musztar-
dę i kolendrę. Ucieramy z oliwą. Sos przyprawiamy do smaku solą i świeżo zmielonym 
pieprzem. Rukolę skrapiamy 1/4 sosu, delikatnie mieszamy, przekładamy na półmisek, 
dodajemy pokrojone w plasterki mango, awokado, pokrojoną w piórka czerwoną cebulę, 
połówki pomidorków i pokrojone w krążki chili oraz oliwki. Polewamy sosem. Na koniec 
dodajemy usmażone sadzone jajko. 

Aby sadzone jajko miało lśniącą skórkę, nigdy nie sól go w trakcie smażenia, tylko dopiero na talerzu. 

Sałatka warstwowa
Składniki: 3 filety kurczaka, 2 awokado, 
sałata rzymska lub lodowa, 6 plasterków 
grillowanego boczku, 3 pomidory, 8 dag sera 
rokpol, kiełki słonecznika, 2 jajka, dymka, 
szczypiorek
Sos: 1/2 szklanki oliwy, 3 łyżki czerwonego 
octu winnego, łyżka soku z cytryny,  
2 łyżeczki musztardy dijon, ząbek czosnku, 
1/2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki cukru,  
1/4 łyżeczki czarnego pieprzu

Przygotowujemy sos, ucieramy wszystkie składniki. 
Kurczaka gotujemy w 1,5 l wody, studzimy, a na-
stępnie kroimy w kostkę. Miąższ awokado również 
kroimy w kostkę. Na półmisku układamy kolejno 
warstwami: poszatkowaną sałatę, kurczaka, bekon, 
pomidory pokrojone w kostkę, pokruszony ser, 
awokado, kiełki, pokrojone w ćwiartki jajka na twar-
do posypujemy szczypiorkiem. Polewamy sosem.

Sałatka z batatów
Składniki: 300 g batatów, 50 g nasion fasoli, 150 g czerwonej papryki,  
150 g ogórków konserwowych, cebula, natka pietruszki, ząbek czosnku, 
koperek, 2 łyżki octu balsamicznego, sól, pieprz
Fasolę moczymy przez kilka godzin, następnie gotujemy do miękkości. Bataty gotujemy 
w mundurkach około 25 minut. Po przestudzeniu obieramy, kroimy w kostkę. Do miski 
wrzucamy posiekaną natkę pietruszki, koperek oraz czosnek, wlewamy ocet balsamiczny, 
mieszamy. Dodajemy do smaku sól i pieprz. Porcjami dodajemy pokrojonego w kostkę ba-
tata, mieszamy. Następnie dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę, czerwoną paprykę, ogórki 
i ugotowaną fasolkę. Sałatkę delikatnie mieszamy, doprawiamy do smaku, wstawiamy na      
 godzinę do lodówki.
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Sałatka z owocami kaki i ziarnami goi 
Składniki: sałata lodowa, garść roszponki, 2 szt. owocu kaki, garść suszonych 
ziaren goi, 100 ml oliwy z oliwek, 2 łyżeczki musztardy dijon, 2 łyżeczki miodu, 
2 łyżki soku z cytryny, 2 łyżki czubate jogurtu naturalnego, ząbek czosnku

Sałatę rwiemy na niewielkie kawałki, dodajemy roszponkę. Owoce kaki myjemy i kroimy 
na cienkie plasterki.
Przygotowujemy sos: mieszamy oliwę z oliwek z posiekanym ząbkiem czosnku, sokiem 
cytrynowym, musztardą, miodem i jogurtem naturalnym.
Sosem polewamy sałaty, mieszamy. Na wierzchu układamy owoc kaki i posypujemy ziar-
nami goi.

Surówka z selera
Składniki: 2 jabłka (najlepiej twarde i winne), 20 dag jasnych winogron,  
2 łyżeczki rodzynek, 20 dag selera korzeniowego, zielone listki roszponki  
i rukoli, 10 dag orzechów włoskich
Sos: 3 łyżki majonezu, 2 łyżki jogurtu naturalnego,  łyżka soku z cytryny, 
łyżeczka skórki otartej z cytryny, sól, pieprz do smaku

Seler myjemy, obieramy, kroimy na cienkie paseczki. Umyte jabłka pozbawiamy gniazd 
nasiennych, kroimy w cienkie półplasterki lub w kostkę. Winogrona myjemy, przekrawa-
my na połówki. Owoce i seler mieszamy w półmisku, dodajemy namoczone wcześniej  
w wodzie i odsączone rodzynki, sałatę oraz posiekane orzechy. Polewamy sosem, delikatnie 
mieszamy.

Sałatka z rukolą i figą
Składniki: 2 garście rukoli, 10 plastrów boczku parzonego, 4 figi, 4 łyżki oliwy, 
łyżka octu z czerwonego wina, łyżka miodu, ser pleśniowy roquefort, 2 łyżki 
orzeszków pinii i płatków migdałowych, sól, pieprz

Boczek smażymy, aż zrobi się rumiany  
i chrupiący. Orzeszki pinii i migdały prażymy na 
suchej patelni. W słoiczku umieszczamy miód, 
ocet, pieprz i sól, wlewamy oliwę, zakręcamy  
słoik energicznie, potrząsamy do uzyskania 
jednolitej konsystencji sosu. Rukolę układa-
my na półmisku, polewamy 2 łyżkami sosu. 
Układamy zarumieniony boczek oraz prze-
krojone na ćwiartki figi. Wszystko polewa-
my pozostałym sosem. Całość posypujemy  
pokruszonym serem pleśniowym oraz uprażony-
mi orzeszkami pinii i migdałami.
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Sałatka z selera naciowego z dodatkiem  
sera gorgonzola

Składniki: 3 łodygi selera naciowego, 80 g gorgonzoli, 5 rzodkiewek, łyżka 
kaparów, 4 ząbki posiekanego marynowanego w ziołach czosnku, łyżka ziaren 
słonecznika, 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich, pęczek koperku
Sos: 1,5 łyżki soku z cytryny, ząbek czosnku przeciśniętego przez praskę, 4 łyżki 
oliwy z oliwek, łyżeczkę miodu, sól i świeżo zmielonego pieprzu   

Seler kroimy w kostkę i chwilę przysmażmy na patelni. Studzimy, przekładamy na półmi-
sek. Awokado, gorgonzolę i rzodkiewki kroimy w kostkę, dodajemy do selera. Słonecznik 
prażymy na patelni, a posiekane orzechy gotujemy w odrobinie mleka. Dodajemy do sałat-
ki razem z kaparami i posiekanym czosnkiem oraz koperkiem. Łączymy wszystkie składni-
ki sałatki, polewamy sosem. Dokładnie mieszamy.

Sałatka z gruszką i serem gorgonzola
Składniki: garść rukoli, sałata rzymska, 50 g wyłuskanych orzechów włoskich,  
50 g sera gorgonzola, duża gruszka, łyżka soku z limonki
Sos: łyżka soku z cytryny, 2 łyżeczki płynnego miodu, łyżeczka ostrej 
musztardy, 3 łyżki oliwy z oliwek, łyżeczka octu balsamicznego, sól i pieprz

Gruszkę myjemy, osuszymy. Kroimy w cien-
kie plastry, grillujemy z dwóch stron lub kro-
imy w ósemki, usuwamy gniazda nasienne  
i skrapiamy sokiem z cytryny. Sałatę oraz ru-
kolę myjemy i osuszamy. Liście sałaty rwie-
my na mniejsze kawałki. Orzechy praży-
my na suchej patelni. Gorgonzolę kroimy  
w kostkę. Na półmisku układamy sałatę oraz 
rukolę, kawałki gruszek. Posypujemy uprażo-
nymi orzechami, serem. 

Wszystkie płynne składniki sosu umieszczamy 
w małym słoiczku. Energicznie potrząsamy  
do chwili uzyskania jednolitej konsystencji.

Całość polewamy sosem.

Sałatka z cukini w ziołach
Składniki: 300 g cukinii, 10 ml oliwy, 10 ml soku z cytryny, 2 ząbki czosnku, świeże 
zioła: bazylia, oregano, majeranek, sól, pieprz
Cukinię myjemy i przekrajamy w wzdłuż, kroimy w cienkie plasterki. Wrzucamy je na  
2 minuty do wrzątku, odcedzamy i studzimy. Czosnek drobno siekamy, dodajemy świeże 
zioła, sól, świeżo mielony pieprz, wlewamy sok z cytryny oraz oliwę. Sos delikatnie mie-
szamy i łączymy z cukinią wstawiamy do lodówki na pół godziny.
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Sałatka z selera naciowego z jabłkiem
Składniki: 4 łodygi selera naciowego, jabłko, garść uprażonego słonecznika, kilka 
gałązek natki pietruszki

Sos: 3 łyżki jogurtu naturalnego, łyżka 
octu balsamicznego z białego wina (bądź 
soku z cytryny), łyżeczka majonezu, 
szczypta soli, szczypta pieprzu
Umyte i osuszone łodygi selera pozbawia-
my zdrewniałych i zwłókniałych końcówek. 
Następnie kroimy na półcentymetrowe kawa-
łeczki. Umyte i obrane jabłko kroimy w pasecz-
ki, tak, aby komponowały się z wcześniej po-
krojonym selerem. Wrzucamy posiekaną natkę 
pietruszki oraz uprażony słonecznik. W szklance 
umieszczamy jogurt, majonez, ocet balsamiczny, 
sól i pieprz. Dokładnie mieszamy do uzyskania 
jednolitej konsystencji sosu. Całość polewamy 
sosem i posypujemy słonecznikiem. 

Sałatka z czerwonej papryki i selera naciowego 

Składniki: 5 łodyg selera naciowego, jabłko, 3 łyżki prażonych nasion 
słonecznika, czerwona papryka, 3 ogórki kiszone, natka pietruszki.   
Sos: kilka łyżek oliwy z oliwek, łyżeczka musztardy, łyżeczka soku z cytryny, 
sól, czarny pieprz

Łodygi selera myjemy, obieramy  z grubszych włókien, kroimy w cienkie plasterki. Pozostałe  
składniki również kroimy w cienkie plasterki (lub słupki) mieszamy z łodygami selera.  Warzywa 
polewamy sosem. Posypujemy prażonymi nasionami słonecznika.

Sałatka z botwinki i pomidorów koktajlowych

Składniki: pęczek liści botwinki, papryka, 12 pomidorków koktajlowych, 2 ogórki 
zielone, czerwona cebula, jogurt naturalny, 2 ząbki czosnku, pęczek koperku, sól 
i pieprz

Liście botwinki myjemy, osuszamy, kroimy w paseczki lub rwiemy na mniejsze kawałki. 
Pomidorki koktajlowe przekrawamy na pół. Czerwoną cebulę kroimy w piórka. Paprykę 
kroimy w kostkę, a ogórka w plasterki. Pokrojone warzywa wkładamy do miski, dodajemy 
botwinkę. Całość doprawiamy solą i pieprzem.  

W szklance mieszamy jogurt, czosnek wyciśnięty przez praskę i drobno posiekany koperek. 
Polewamy sałatę sosem. Całość delikatnie mieszamy.
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Sałatka z brokułami i kuskusem 
Składniki: 1/2  szklanki kaszy kuskus, bulion warzywny,  brokuł, cukinia, 
marchew,  cebula, 2 łyżki oleju, ząbek czosnek, 2 łyżki posiekanej natki 
pietruszki, sól i pieprz do smaku

Kaszę przygotuj według przepisu na opakowaniu. Warzywa 
oczyszczamy i kroimy w paseczki, brokuł dzielimy na małe ró-
życzki. Olej rozgrzewamy i podsmażamy cebulę, następnie do-
dajemy brokuł, cukinię i marchew, dusimy na wolnym ogniu 
podlewając wodą. Dodajemy bulion warzywny. Ciepłe warzy-
wa łączymy z kuskusem. Doprawiamy solą, czosnkiem oraz 
pieprzem. Na końcu posypujemy  posiekaną natką pietruszki.
Sałatkę można podawać na ciepło, a także na zimno.

Sałatka z kuskusem i dynią marynowaną
Składniki: 200 g kaszy kuskus, garstka rukoli,  50 g dyni marynowanej,   
12 szt.  pomidorków koktajlowych, mała cukinia, 2 łyżki orzechów włoskich,  
3 łyżki oliwa z oliwek
Dressing słodko-kwaśny: 3 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki wody, łyżka miodu,  
sok z połowy cytryny lub limonki sól

Kuskus przygotowujemy według wskazówek umieszczonych na opakowaniu. Cukinię kro-
imy w ukośne plastry, a cebulę w ćwiartki. Na rozgrzanej oliwie przesmażamy kawałki cukinii, 
cebulę oraz pomidorki. Doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Na półmisek układamy 
rukolę oraz kaszę. Na wierzchu układamy warzywa. Sałatkę polewamy sosem, a następnie po-
sypujemy pokruszonymi uprażonymi na suchej patelni orzechami.

Sałatka z grzankami
Składniki: pół główki sałaty masłowej, pół główki sałaty karbowanej, garść 
zielonych listków rukoli, 2 pomidory, czerwona cebula, 100 g koziego sera  
z czosnkiem, łyżka posiekanej natki pietruszki
Sos : 6 łyżek oliwy, 2 łyżki soku z cytryny, musztarda, sól, pieprz
Grzanki : 4 czerstwe kromki bułki, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy
Sok z cytryny mieszamy ze szczyptą soli, aż całkowicie się rozpuści. Ciągle mieszając wle-
wamy oliwę. Sos doprawiamy do smaku musztardą i pieprzem.
Sałatę i rukolę myjemy, dokładnie osuszmy. Liście sałaty rwiemy na kawałki. Umyte pomi-
dory kroimy na cząstki, obraną cebulę w cienkie talarki. Kozi ser dzielimy na małe kawał-
ki. Tak przygotowane składniki układamy do miski z sosem, posypujemy natką pietruszki  
i delikatnie mieszamy.
Czerstwe kromki bułki smarujemy z dwóch stron czosnkiem, kroimy w drobną kostkę.
Na patelni rozgrzewamy oliwę. Wrzucamy pieczywo, smażymy na rumiano.
Przygotowaną sałatkę posypujemy ciepłymi grzankami. Podajemy.
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Sałatka z roszponką i serem feta
Składniki: opakowanie roszponki, 1/2  opakowania sera feta, 10 szt.  pomidorów, 
1/2 szklanki ziaren słonecznika, 2 szklanki pokrojonego w kostkę chleba 
tostowego, 4 łyżki tartego sera parmezan, 6 łyżek oliwy z oliwek, 4 łyżki 
ketchupu, łyżka musztardy rosyjskiej, 2 łyżki białego octu winnego

Ketchup, musztardę, ocet winny oraz 2 łyżki oliwy z oliwek mieszamy razem do uzyskania 
jednolitej konsystencji sosu.

Pokrojony w kostkę chleba przekładamy do 
dużej miski. Skrapiamy go pozostałą oliwą  
z oliwek, dodajemy starty parmezan, całość 
dokładnie mieszamy. Chleb wrzucamy na roz-
grzaną patelnię, podsmażamy do momentu, aż 
grzanki zrobią się rumiane. Potem  zdejmuje-
my je z patelni.
Umytą i osuszoną roszponkę przekładamy 
do miski. Dodajemy pokrojone na mniejsze 
kawałki pomidory oraz pokruszony ser. Do 
sałatki dodajemy grzanki oraz prażone ziarna 
słonecznika. Całość skrapiamy dressingiem.

Sałatka z kurczakiem
Składniki: sałata rzymska, awokado, 10 szt. pomidorków koktajlowych, 2 cebule 
czerwone, 50 g wędzonego boczku w plastrach, sok wyciśnięty z 1/2 limonki, 
pęczek szczypiorku, kiełki bambusa, upieczona pierś kurczaka, 2 jajka
Sos miodowo-musztardowy: łyżeczka musztardy, łyżeczka miodu, łyżeczka 
białego octu winnego, łyżka oleju, skórka starta z limonki, sól i pieprz do smaku
Awokado kroimy wzdłuż na pół i pozbawia-
my pestki. Wyjmujemy miąższ łyżką, prze-
kładamy go do miseczki i skrapiamy sokiem 
wyciśniętym z limonki. Przygotowujemy sos 
miodowo-musztardowy: musztardę mie-
szamy z miodem, octem dodajemy oliwę po 
uzyskaniu gęstej konsystencji. Dodajemy 
skórkę startą z limonki, ponownie mieszamy. 
Sos przelewamy na dno pojemnika, w którym 
układamy warstwami składniki sałatki: po-
siekaną sałatę, połówki pomidorków koktaj-
lowych, upieczony i drobno poszarpany bo-
czek, cebulę pokrojoną w kostkę lub w piórka, 
miąższ awokado, upieczoną i porwaną na ka-
wałki pierś kurczaka oraz jajko ugotowane na 
twardo i pokrojone w ćwiartki. Pojemnik za-
mykamy i przechowujemy w lodówce.
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Sałatka warzywna z szynką 
Składniki: sałata lodowa, po 100 g kukurydzy, groszku oraz czerwonej fasoli 
konserwowej, 100 g szynki gotowanej, pęczek szczypiorku
Sos pomidorowy z kolendrą: łyżeczka musztardy, łyżeczka miodu, łyżeczka 
białego octu winnego, łyżka oleju słonecznikowego, łyżeczka koncentratu 
pomidorowego, garść świeżej kolendry, sól i pieprz do smaku
Przygotowujemy sos. musztardę łączymy z miodem i octem. Dodajemy koncentrat pomi-
dorowy i olej, mieszamy do uzyskania gęstej konsystencji sosu. dodajemy drobno posiekaną 
kolendrę i ponownie mieszamy.

Sos pomidorowy z kolendrą przelewamy na dno pojemnika. Układamy warstwami: posieka-
ną sałatę lodową, szynkę pokrojoną w kostkę, odsączony groszek, fasolę, kukurydzę i grubo 
posiekany szczypiorek. Pojemnik zamykamy, przechowujemy w lodówce.

Sałatka makaronowa z tuńczykiem

Składniki: sałata lodowa, 10 szt. pomidorków koktajlowych, marchewka,  
1/2  awokado, cebula dymka, 100 g tuńczyka w puszce, 100 g kukurydzy 
konserwowej, makaron farfalle - rodzaj makaronu w kształcie kokardek 
Sos miodowo-musztardowy: łyżeczka musztardy, łyżeczka miodu, łyżeczka 
białego octu winnego, łyżka oleju, skórka starta z limonki, sól i pieprz do smaku
Przygotowanie sosu: musztardę łączymy z miodem i octem. Dodajemy oliwę, mieszamy 
do uzyskania gęstej konsystencji sosu. Dodajemy sól i pieprz do smaku oraz skórkę startą  
z limonki. Ponownie mieszamy składniki.

Awokado przekrajamy wzdłuż na pół i pozbawiamy pestki. Wyjmujemy miąższ łyżką, prze-
kładamy go do miseczki i skrapiamy sokiem wyciśniętym z limonki.

W pojemniku układamy warstwami posiekaną sałatę lodową, połówki pomidorów koktaj-
lowych, ugotowany makaron farfalle, tuńczyka, marchewkę pokrojoną w plasterki, awoka-
do, cebulę oraz kukurydzę. Pojemnik zamykamy i przechowujemy w lodówce.

Sałatka z selerem korzeniowym

Składniki: 20 dag selera, roszponka, 2 jabłka (najlepiej twarde i winne),  
20 dag jasnych winogron, 2 łyżeczki rodzynek, 10 dag łuskanych orzechów 
włoskich,  łyżka soku z cytryny
Sos: 3 łyżki majonezu, 2 łyżki jogurtu naturalnego, łyżka soku z cytryny, 
łyżeczka skórki otartej z cytryny, sól i pieprz do smaku  

Rodzynki zalewamy gorącą wodą i odstawiamy na 10 minut. Seler i jabłko myjemy, obieramy  
i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Polewamy sokiem z cytryny. Winogrona myjemy, 
przekrajamy na połówki. Dodajemy odsączone rodzynki, listki roszponki oraz posiekane 
orzechy. Mieszamy. Dodajemy sos i delikatnie mieszamy sałatkę.
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Surówka z kalarepy
Składniki: duża kalarepa, 2 łyżki posiekanego koperku, łyżeczka oleju, duża 
łyżka majonezu, łyżeczka musztardy, sól ziołowa, świeżo mielony pieprz,  
sok z cytryny, szczypta cukru
Kalarepę myjemy, obieramy, ucieramy na tarce o dużych oczkach. Koperek opłukujemy, 
osuszamy, siekamy. Dodajemy musztardę, olej i majonez. Doprawiamy do smaku solą, 
pieprzem, sokiem z cytryny i cukrem. Dokładnie mieszamy. Jeśli smak kalarepy jest zbyt 
ostry, może go złagodzić, dodając starte na tarce jabłko lub marchewkę, która przy okazji 
doda surówce troszkę koloru.

Sałatka z kurczakiem
Składniki: 400 g filetu z kurczaka, 3 ziemniaki, 3 jaja, sałata lodowa, czerwona 
cebula, 150 g łuskanych orzechów włoskich, pęczek szczypiorku, owoc granatu
Sos: łyżeczka musztardy, 6 łyżeczek oleju, łyżeczka miód, pieprz sól do smaku, 
4 łyżeczki soku z cytryny 
Mięso myjemy, osuszamy,  doprawiamy solą  
i pieprzem. Pieczemy po kilka minut z każdej 
strony. Jajka gotujemy na twardo, kroimy w pół-
plasterki. Ugotowane w mundurkach ziemnia-
ki obieramy, kroimy w kostkę. Sałatę obieramy  
z zewnętrznych liści, rwiemy na kawałki. 
Cebulę kroimy w piórka. Pieczonego kurczaka 
kroimy według uznania w kostkę lub w paski. 
Wszystkie składniki przekładamy do miski, do-
dajemy pokruszone orzechy.

W słoiczku umieszczamy sok z cytryny, miód, 
musztardę, sól i pieprz. Wszystko mieszamy z olejem. Sos wlewamy do sałatki, całość deli-
katnie mieszamy. Sałatkę dekorujemy przed podaniem kawałkami pomarańczy oraz drobno 
pokrojonym szczypiorkiem. Całość posypujemy pestkami  z granatu.

Sałatka z soczewicy i orzechów
Składniki: sałata lodowa, 125 g soczewicy, 
liść laurowy, 40 g rodzynek, 30 g orzechów 
włoskich,  200 g zielonych winogron,  
100 g szynki parmeńskiej w plastrach  
Dressing: 2 łyżki oleju z orzechów 
włoskich, 2 łyżki oleju słonecznikowego, 
2 łyżki ciemnego octu balsamicznego, 
łyżeczka musztardy, łyżeczka miodu sól, 
pieprz
Soczewicę moczymy przez noc pod przykry-
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ciem w dużej ilości zimnej wody. Następnego dnia odcedzamy, osączamy i zagotowujemy 
zalaną wodą z dodatkiem liścia laurowego. Gotujemy na wolnym ogniu pod przykryciem 
przez 15 minut. 5 minut przed końcem gotowania dodajemy rodzynki. Osączamy na sicie 
i pozostawiamy do ostygnięcia. Wyjmujemy liść laurowy.
Dressing: orzechy włoskie drobno mielimy. Mieszamy z dwoma rodzajami oleju, octem, 
musztardą, miodem, solą i pieprzem. 3/4 dressingu mieszamy z soczewicą i marynujemy 
przez minimum 15 minut.
Winogrona myjemy, kroimy na połówki, pozbawiamy pestek. Sałatę oczyszczamy, myje-
my, suszymy i rwiemy na mniejsze kawałki. Całość mieszamy z pozostałym dressingiem. 
Podajemy z soczewicą i szynką porwaną na kawałki oraz pokruszonymi orzechami.

Sałata z soczewicą i pestkami granatu
Składniki: 250 g zielonej soczewicy, 2 łodygi selera naciowego, czerwona cebula, 
pomarańcza, grejpfrut, granat, ser feta,  świeże listki mięty
Sos: 4 łyżki oleju rzepakowego, łyżka octu winnego, 2 łyżeczki, musztardy 
francuskiej, łyżka miodu, cytryna, pieprz, sól
Soczewicę przez kilka godzin moczymy w zimnej wodzie. Przecedzamy przez sito i płu-
czemy pod bieżącą wodą. Gotujemy w dużej ilości wody przez 15 minut, odcedzamy  
i studzimy. Umyty, osuszony seler naciowy kroimy w krążki. Cytrusy obieramy ze skórki. 
Podzieloną na cząstki pomarańczę oraz grejpfruta kroimy na mniejsze cząstki, przekładamy 
całość do miski z soczewicą. Owoc granatu rolujemy na desce, lekko dociskając, delikat-
nie przekrawamy na pół i uderzamy drewnianą łyżką od strony skórki do momentu, aż 
wydobędziemy wszystkie pestki. Dodajemy pestki z całego granatu do miski z soczewicą, 
selerem i owocami. Kruszymy w palcach fetę i dodajemy do sałatki. Następnie przygo-
towujemy sos: olej, ocet winny, musztardę oraz miód mieszamy z łyżką świeżego soku 
wyciśniętego z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem. Całość polewamy sosem, delikatnie 
mieszamy. Dekorujemy listkami świeżej mięty.

Sałatka z młodymi listkami szpinaku z bakłażanem
Składniki: 2 małe bakłażany (po 200-250 g), 100 g szpinaku, 6 łyżek oliwy  
z oliwek, 100 g greckiego sera feta, ząbek czosnku, sok i starta skórka z 1/2 
cytryny, 2 łyżeczki miodu, sól, pieprz
Bakłażany myjemy, czyścimy, kroimy wzdłuż na cienkie plastry. Solimy z dwóch stron  
i odkładamy, aby puścił sok, zostawiamy na około 15 minut.  Po czym odciskamy 
go bardzo dokładnie za pomocą papierowego ręczni-
ka. Smażymy porcjami na gorącej oliwie, osączamy na 
papierowym kuchennym ręczniku, doprawiamy solą  
i pieprzem. Szpinak czyścimy, usuwamy z liści grube żył-
ki. Liście dokładnie myjemy i osuszamy. Ser feta osącza-
my, drobno kruszymy. Czosnek obieramy, drobno sieka-
my. Mieszamy z sokiem i skórką z cytryny, pozostałą oliwą  
i miodem, doprawiamy do smaku solą, pieprzem. Całość 
mieszamy, odstawiamy na godzinę do przegryzienia się 
smaków. Przed podaniem posypujemy posiekaną natką pie-
truszki.
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Sałatka z awokado
Składniki: dojrzałe awokado (ok. 240 g), puszka fasoli, puszka kukurydzy, 4 cebule 
dymki, 150 g pomidorów koktajlowych, 3 łyżki świeżo wyciśniętego soku z limonki, 
mała czerwona papryczka chili, 3 łyżki oliwy z oliwek, łyżeczka syropu klonowego, 
mały pęczek kolendry, sól, pieprz do smaku
Fasolę odsączamy z zalewy, płuczemy i odcedzamy dokładnie na sitku. Kukurydzę osą-
czamy z zalewy na sicie. Dymki oczyszczamy, kroimy w cienkie krążki. Pomidory koktaj-
lowe myjemy, kroimy na ćwiartki. Wszystkie składniki sałatki łączymy ze sobą, delikatnie 
mieszamy. Awokado przekrajamy, pozbawiamy pestki, kroimy w kostkę. Skrapiamy łyżką 
soku z limonki, dodajemy do pozostałych składników. Chili pozbawiamy nasion i drobno 
siekamy. Łączymy z oliwą z oliwek,  łyżką soku z limonki, syropem klonowym i solą. Sos 
wlewamy do sałatki, mieszamy, odstawiamy na 30 minut pod przykryciem do przegryzienia 
się smaków. 

Kolendrę  płuczemy, osuszamy, obrywamy listki i siekamy. Sałatkę doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem. Podajemy posypaną kolendrą.

Ser feta z fasolką szparagową 
Składniki: 5 garści fasolki szparagowej, 2 pomidory, ser feta
Sos: 2 łyżki oliwy, łyżeczka soku z cytryny, łyżeczka musztardy dijon, 1/2 
łyżeczki miodu 
Fasolkę gotujemy w lekko osolonej wodzie, odcedzamy dokładnie na sitku, kroimy na pół. 
Pomidory i fetę kroimy w grubszą kostkę.
Składniki sosu dokładnie ze sobą mieszamy i polewamy nim sałatkę.

Sałątka malinowa z kluseczkami  
i cytrynowym winegretem

Składniki: 250 g sałaty liściowej lub mieszanej, 150 g malin, 1/2 doniczki bazylii, 
4-5 łodyg melisy, 400 g świeżych kluseczek, łyżka masła.
Dressing: 4 łyżki oliwy z oliwek, sok i skórka z połowy cytryny, łyżeczka 
musztardy, 2 łyżeczki miodu, sól, pieprz.
Kluseczki: 1 kg ziemniaków, ok. 200-300 g mąki pszennej, łyżka mąki 
ziemniaczanej, jajko, sól.  
Ziemniaki dokładnie myjemy, gotujemy w łusce i w osolonej wodzie. Odcedzamy. Gdy są 
jeszcze ciepłe obieramy ze skórki, następnie przeciskamy przez praskę. Pozostawiamy do 
ostygnięcia. Dodajemy sól, jajko, łyżkę mąki ziemniaczanej, stopniowo dosypujemy mąkę. 
Zagniatamy ciasto. Sami musimy zdecydować ile mąki dokładnie dodać do ciasta (jej ilość 
zależy od ziemniaków jakie używamy). Wyrabiamy ciasto do momentu uzyskania miękkiej, 
elastycznej konsystencji. Reguła jest taka, że im mniej mąki dosypiemy, tym kluseczki będą 
mięciutkie, ale musi jej być wystarczająco, żeby można było formować. Odrywamy po ka-
wałku ciasta i na posypanej mąką stolnicy formujemy wałeczki o średnicy kciuka (Ø około 
2 cm), a następnie kroimy nożem słupki o długości około 2 cm. Używając   widelca nadamy 
kluseczkom charakterystyczny karbowany kształt, dzięki czemu lepiej połączą się z sosem. 
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Gotowe kluseczki wrzucamy do wrzącej osolonej wody. Po wypłynięciu na powierzchnię 
gotujemy jeszcze przez 1 min. Wyjmujemy łyżką cedzakową. 
Przygotowujemy sos winegret: mieszamy oliwę z oliwek, skórkę z cytryny, 2 łyżki soku  
z cytryny, musztardę, miód, sól i pieprz. 
Sałatę oczyszczamy, osuszamy i rwiemy na kawałki. Liście bazylii i melisy obrywamy, my-
jemy, osuszamy i układamy razem z sałatą do miski. Maliny przebieramy.
Kluseczki  smażymy na gorącym maśle z wszystkich stron przez 5 minut, doprawiamy solą 
i pieprzem. Sałatę mieszamy z sosem winegret, na sałacie układamy kluseczki posypujemy  
maliny.

Sałatka z kalarepy, orzechów włoskich i jabłek 
Składniki: 400 g kalarepy, jabłko czerwone,  jabłko zielone, 5 łuskanych 
orzechów włoskich, 4 łyżki śmietany 12%, sok z 1/2 cytryny,  łyżeczka cukru, sól
Kalarepę i jabłka myjemy, obieramy, kroimy w kostkę (1 cm). Skrapiamy sokiem z cytryny. 
Dodajemy orzechy. Następnie przygotowujemy sos: śmietanę mieszamy ze szczyptą soli 
łyżeczką cukru oraz sokiem z cytryny. Sosem polewamy całość. Podajemy do obiadu lub 
jako samodzielną przekąskę. 

Sałatka ze smażonymi boczniakami
Składniki: 400 g boczniaków, 300 g mieszanki sałat, 40 g orzechów włoskich, 
2 jabłka kwaśne, 50 g masła, 3 łyżki octu balsamicznego, 3 łyżeczki miodu 
spadziowego, 2 łyżeczki średnio ostrej musztardy, sól, pieprz
Boczniaki czyścimy i w zależności od wielkości kroimy na pół lub w ćwiartki. Orzechy 
włoskie grubo siekamy. Sałaty myjemy, osuszamy. Jabłka kroimy na pół, pozbawiamy 
gniazd nasiennych, kroimy w małe paski. Orzechy włoskie prażymy na suchej patelni, od-
stawiamy. Boczniaki smażymy na masełku po jednej minucie z każdej strony, doprawiamy 
solą i pieprzem. Pozostałe masło roztapiamy na patelni, zdejmujemy z ognia. Mieszamy  
z octem, miodem, musztardą, solą, pieprzem i doprawiamy do smaku. Sos polewamy sałat-
kę, układamy na półmisku, grzyby posypujemy prażonymi orzechami.   

Sałatka z kiełkami soi i słonecznika na ciepło
Składniki: czerwona papryka, cukinia, 2 marchewki, 200 g fasoli zielonej,  
20 g kiełków soi, 20 g kiełków słonecznika, łyżka sosu sojowego, świeża 
kolendra, przyprawy:  anyż, goździki, cynamon, koper włoski, imbir (może być 
gotowa mieszanka przypraw) 
Paprykę kroimy w kostkę lub paski. Marchewki obie-
ramy i kroimy na szerokie paski. Fasolkę oczyszczamy, 
myjemy i osuszamy. Cukinię kroimy w dużą kostkę. 
Wszystko smażymy przez około 5 min. na głębokiej, 
natłuszczonej olejem patelni (najlepiej w woku).
Dodajemy kiełki, posypujemy imbirem. Smażymy 
jeszcze przez około 2-3 min. do momentu, kiedy 
warzywa będą półtwarde. Przyprawiamy do smaku. 
Przed podaniem skrapiamy sosem sojowym. Sałatkę 
podajemy na ciepło.
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Sałatka pomarańczowa z fenkułem i granatem
Składniki: 2 garści ulubionej sałaty 200 g filet z kurczaka, średni koper włoski 
(fenkuł), pomarańcza, nasionka z 1/2 owocu granatu, 4 łyżki oliwy z oliwek,  
sok z 1/2 cytryny, sól, świeżo zmielony pieprz 
Sałatę myjemy, osuszamy, rwiemy na drobniejsze kawałki. Pomarańczę obieramy ze skórki, 
kroimy na ćwiartki. 

Do słoiczka wlewamy sok wyciśnięty z połowy cytryny, sok z pomarańczy, oliwy, szczyptę 
soli i świeżo zmielony pieprz. Energicznie potrząsając zamkniętym słoiczkiem, łączymy 
wszystkie składniki, tworząc emulsję. 

Koper włoski przekrajmy na pół, a następnie na cieniutkie plasterki. Mieszamy z połową 
dressingu.

Pierś z kurczaka solimy i grillujemy na patelni z odrobiną oliwy, a następnie doprawiamy 
pieprzem i kroimy na kawałeczki. Na półmisku układamy sałatę, fenkuła, kawałeczki kur-
czaka, pomarańczę, a następnie posypujemy granatem. Całość. Przed samym podaniem 
polewamy pozostałym dressingiem.

Sałatka jest smaczna na ciepło lub na zimno.

Sałatki zaproponowane przeze mnie  mogą być nie tylko dodatkiem do mięs, ale rów-
nież samodzielnymi przystawkami, małymi daniami, którymi częstuje się gości. Warto je 
wprowadzić do codziennego jadłospisu, dostarczając cennych witamin i soli mineralnych. 
Oczywiście w kuchni warto eksperymentować, więc potraktujecie moje przepisy jako in-
spirację do tworzenia własnych surówek, sałatek i sosów.
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Notatki
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