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Do najczęściej uprawianych w ogrodach warzyw dyniowatych należą ogórki, dynie  
i cukinie. Rzadziej w przydomowych warzywnikach znajdziemy arbuzy, melony i pati-

sony. Choć dynia kojarzona jest dzisiaj głównie z popularnym świętem Halloween, dawniej  
była jednym z bardziej lubianych warzyw. Ogromne, pomarańczowe, kuliste dynie, dum-
nie prezentowały się na warzywnych rabatach wiejskich ogródków i służyły swoim cennym  
wnętrzem na różne sposoby. Z miąższu przyrządzano zupy, potrawy obiadowe i marynaty,  
a pestki suszono i wykorzystywano jako zdrową przekąskę.

Podobne zastosowanie dynia ma również dzisiaj, jednak obok niej na grządkach pojawiają 
się też inne wartościowe i zdrowe warzywa oraz owoce należące do licznej rodziny dyniowa-
tych. Wśród nich znajdziemy już nie tylko dynię olbrzymią i cenionego ogórka, ale też zali-
czane do odmian dyni zwyczajnej cukinie, patisony i dynie makaronowe, a także smakowite  
arbuzy oraz melony, będące słodkim gatunkiem ogórka.

Warzywa dyniowate są mało doceniane w naszej kuchni. Dają wiele możliwości kulinar-
nych i odwzajemniają się smakowitością potraw. Dynia, kabaczki, patisony oraz cukinia powin-
ny stanowić regularną pozycję w naszym codziennym jadłospisie, gdyż są bogatym źródłem  
karotenu, witaminy C, kwasu foliowego, a także błonnika oraz składników mineralnych. Są ni-
skokaloryczne i beztłuszczowe, zawierają bardzo duże ilości beta karotenu i w ogóle nie mają 
sodu, jest to cenna zaleta dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Spożywa się zarówno mię-
siste ściany zalążni, jak i wysuszone, kremowo-białe nasiona o znacznej wartości odżywczej:  
jest w nich cynk, żelazo, wapń, selen, miedź, mangan, witamina E i lecytyna. Owoce dyni mogą 
zastąpić w żywieniu ziemniaki. Po rozprażeniu na ciepło miąższu i przetarciu go, otrzymane 
puree ma bardzo wysoką zawartość beta-karotenu i znaczną ilość potasu oraz wapnia. 

Zastosowanie warzyw dyniowatych w kuchni jest szerokie. Przyrządza się z nich zupy,  
drugie dania, sałatki, surówki, marynaty, ale także wykwintne dżemy czy desery, które do-
brze smakują w połączeniu z czekoladą. A kto nie gustuje w takich połączeniach smakowych,  
to może skosztować rozgrzewającego kremu z dodatkiem aromatycznych przypraw np.  
cynamonu, curry.

Dynie, melony, cukinie czy ogórki doskonale nadają się zarówno do dań obiadowych,  
jak i wytrawnych. Można przyrządzać z nich m.in. leczo lub dodawać do pieczeni, faszerować 
mięsem oraz warzywami, a także zapiekać i dusić. 

Warzywa dyniowate pomagają również odkwasić organizm i oczyścić go z toksyn,  
dlatego m.in. warto je uprawiać i spożywać.

Dynia dodaje koloru i smaku wszystkim potrawom. Doskonale pasuje do makaronu,  
ryżu, kaszy i świetnie komponuje się z ziołami oraz aromatycznymi przyprawami. Zachwy-
ca w tarcie i zupie. Proponuję kilka przepisów jako zachętę do zawarcia bliskiej przyjaźni  
z wieloma jej odmianami.
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DYNIOWA ZUPA KREM

Składniki: 500 g dyni, 400 ml bulionu lub wody, 200 g fileta  
z kurczaka, 400 ml mleka kokosowego, mała papryczka chili,  
5 cm świeżego imbiru, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy, 
½ łyżeczki słodkiej i ostrej papryki, sól i pieprz. 

Filet z kurczaka pokroić w kostkę. Papryczkę i imbir obrać, drob-
no pokroić. Kurczaka włożyć do miski, dodać imbir, chili, słodką  
i ostrą paprykę, sól i pieprz do smaku. Całość wymieszać, odsta-
wić. Miąższ z dyni pokroić w kostkę. Drobno posiekać czosnek 
oraz cebulę, przesmażyć na oliwie, dodać pokrojoną dynię.  
Smażyć 3 minuty. Do dyni wlać bulion lub wodę, a gdy się zago-
tuje, mleczko kokosowe dokładnie wymieszać i wlać do zupy. 
Całość zmiksować blenderem do uzyskania gęstej konsystencji. 
Na patelni rozgrzać odrobinę oliwy i smażyć na niej kurczaka. 
Podsmażonego kurczaka dodać do zupy, gotować przez około  
5 minut, doprawić do smaku. Zupę przelać do miseczek i udekoro-
wać listkami świeżej kolendry.

KURCZAK Z DYNIĄ I KUSKUSEM  

Składniki: 300 g dyni, 200 g kuskusu, 200 g fileta z kurczaka,  
marchewki, papryka żółta, ostra papryka czerwona, łyżeczka 
tymianku, 4 łyżki oliwy, przyprawy do smaku: pieprz i sól. 
Filet z kurczaka umyć i osuszyć. Pokroić w kostkę, pokropić oliwą, po-
sypać tymiankiem, solą i pieprzem. Odłożyć na chwilę do lodówki. 
Marchew obrać, pokroić w plasterki. Dynię, paprykę żółtą i czerwoną 
pozbawić pestek, pokroić w grubszą kostkę. Warzywa wraz z zama-
rynowanym kurczakiem gotować na parze, aż zmięknie, przyprawić  
do smaku. Podawać z kaszą kuskus przyrządzoną według przepisu na 
opakowaniu. 

DYNIA PIECZONA Z CZOSNKIEM

Składniki: średnia dynia najlepiej Hokkaido, 5 łyżek 
oliwy, 3 ząbki czosnku, zioła prowansalskie, chili, 
sól morska, pieprz, gałązka świeżego rozmarynu  
i tymianku.
Umytą dynię przekroić i łyżką dokładnie usunąć gąb-
czasty środek razem z pestkami, a następnie pokroić na 
kawałki, tak jak na grube frytki. Nie obierać ze skórki. 
Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia i posmarować 
oliwą. Kawałki dyni dokładnie obtoczyć w oliwie i zio-
łach, a następnie ułożyć na blaszce. Piekarnik rozgrzać 
do 1900C i piec około 30 minut. 
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DYNIOWE KASZOTTO

Składniki: 500 g dyni, 300 g kaszy pęczak,  
1,5 l warzywnego bulionu, cebula, 10 orzechów 
nerkowca, łyżka posiekanego koperku, 2 łyżki 
masła, 3 łyżki startego parmezanu, 2 łyżki oliwy, 
1/4 łyżeczki kurkumy, szczypta chili, sól, pieprz.

Obraną dynię pokroić w centymetrową kostkę, 
skropić oliwą, oprószyć solą i pieprzem. Upiec na 
wyłożonej papierem blasze, aż zmięknie. Orzechy 
uprażyć na suchej patelni pokruszyć i rozdrob-
nić. Obraną cebulę posiekać, zeszklić na maśle. 
Dodać kaszę, przesmażyć ją chwilę na sucho. 
Następnie stopniowo podlewać kaszę bulionem, 
co chwilę mieszając. Kiedy pęczak wchłonie płyn,  
wlać kolejną porcję bulionu. Powinno to 
trwać około 20 minut. Przy ostatniej partii dodać dynię, orzechy i przyprawy. Po zestawieniu z ognia  
wymieszać całość z parmezanem. Przed podaniem każdą porcję dania ozdobić świeżo posiekanym  
koperkiem. 

MAKARON Z DYNIĄ I ŻURAWINĄ 
Składniki: 800 g obranej dyni, 300 g makaronu wstążki, ½ szklanka suszonej żurawiny, 2 czerwone 
cebule, 2 ząbki czosnku, 7 łyżek oleju, 3 łyżki pestek dyni, pół pęczka natki pietruszki, kilka świeżych 
listków szałwii lub mięty, sól, pieprz.
Dynię pokroić w kostkę. Połowę przełożyć do naczynia żaroodpornego. Skropić połową oliwy i przykryć fo-
lią aluminiową. Piec 30 minut w temperaturze 1900C. Następnie zmiksować w blenderze razem z sokiem  
z pieczenia. Cebulę pokroić w piórka. Czosnek posiekać. Wstawić makaron. W tym czasie na pozostałej 
oliwie podsmażyć cebulę, czosnek i pozostałe kostki dyni. Po kilku minutach dodać żurawinę i pestki dyni.  
Wlać dyniowy mus, smażyć razem 3 minuty. Doprawić do smaku solą. Na patelnię przełożyć odcedzony ma-
karon. Dokładnie wymieszać z sosem i przełożyć na talerze. Posypać świeżo mielonym pieprzem oraz listkami 
pietruszki, szałwii lub mięty. 

DYNIOWY GULASZ Z KURKAMI

Składniki: 400 g dyni, 400 g wieprzowiny (szynki z łopatki), 
200 g kurek, cebula, 2 ząbki czosnku, olej do smażenia,  
2 łyżki mąki, kromka razowego pieczywa, sól, pieprz, gałka 
muszkatołowa.

Dynię umyć, odciąć górną część. Ustawić na blasze i wstawić 
do piekarnika. Pieczemy około 30 minut w temperaturze 190-
2000C. Wieprzowinę oczyścić, opłukać pod bieżącą wodą, osu-
szyć papierowym ręcznikiem kuchennym. Pokroić w kostkę. 
Posypać mięso solą i pieprzem, oprószyć mąką. Obraną cebulę 
pokroić w kostkę. Czosnek obrać, posiekać lub przecisnąć przez 
praskę. Kurki namoczyć w osolonej wodzie, oczyścić, wypłukać 
dokładnie pozostawić na sicie do osączenia. Większe sztuki 
grzybów pokroić na pół. W rondelku rozgrzać 2 łyżki oleju.  
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Wrzucić pokrojoną cebulę i czosnek, krótko przesmażyć. Dodać osączone kurki, smażyć jeszcze kolej-
ne 3 minuty. Na koniec wrzucić mięso. Smażyć, mieszając jeszcze kilka minut. Zalać 2 szklankami wody.  
Dusić na małym ogniu 30 minut. Z podpieczonej dyni wydrążyć większość miąższu. Usunąć pestki, 
miąższ rozdrobnić. Połączyć go z gulaszem, dodać pokruszone pieczywo, sól, pieprz i gałkę do smaku.  
Nałożyć do dyni i piec jeszcze 30 minut.

ZUPA KREM Z DYNI
Składniki: 1 kg dyni, 1 l bulionu warzywnego, biała część pora, mała cebulka, ząbki czosnku,  
łyżeczka kminku, łyżeczka mielonego imbiru, 1/2 szklanki gęstej, kwaśnej śmietany oraz chili, sól  
i pieprz kolorowy do smaku. 
Dynię obrać i starannie oczyścić z nasion, a następnie pokroić w kostkę. Pora, cebulę pokroić w talarki  
i usmażyć na oliwie. Pod koniec smażenia dorzucić posiekany czosnek,  kminek, imbir, a następnie pokrojoną 
w kostkę dynię, przyprawić do smaku, smażyć jeszcze chwilę. Przełożyć wszystko do garnka, zalać bulionem, 
gotować na małym ogniu pod przykryciem. Na koniec dokładnie zmiksować, doprawić świeżo zmielonym 
pieprzem i solą morską, przyprawić śmietaną oraz posypać po wierzchu chili lub prażonymi pestkami dyni 
oraz udekorować natką pietruszki.

DYNIOWE KOPYTKA

Składniki: 600 g obranej dyni, 4 duże ziemniaki, szklanka mąki pszennej, 4 łyżki mąki ziemniaczanej, 
jajko, 2 łyżki masła, łyżka bułki tartej, posiekane orzechy laskowe, świeże listki bazylii lub mięty, sól, 
szczypta gałki muszkatołowej.
Dynię pokroić na kawałki. Obrane ziemniaki umieścić w garnku i ugotować do miękkości. Następnie 
przestudzić i zmielić w maszynce do mięsa. Warzywa przełożyć na lnianą ściereczkę lub na duży ka-
wałek gazy. Zawinąć i odcisnąć z nich nadmiar płynu. Masę połączyć z jajkiem, mąką ziemniaczaną oraz 
pszenną. Posolić, przyprawić gałką. Ciasto powinno być bardziej miękkie i mniej zwarte niż to na kla-
syczne ziemniaczane kopytka. Jeśli jednak jest zbyt luźne, należy dosypać troszkę mąki. Stolnicę po-
sypać mąką. Zagotować wodę w dużym garnku. Łyżką oddzielać porcję ciasta i układać je na stol-
nicy z mąką, a następnie delikatnie wkładać do osolonego wrzątku. Gotować 4 minuty, licząc od 
chwili wypłynięcia kopytek. Kopytka wyjąć łyżką cedzakową. Stopić masło na patelni. Dodać bułkę tartą.  
Wrzucić kopytka i podsmażyć je. Przełożyć na talerz. Posypać posiekanymi orzechami i listkami bazylii  
lub mięty. 

ZUPA Z DYNI Z WĘDZONYM BOCZKIEM 
Składniki: 300 g. ziemniaków, 1/2 selera, 200 g dyni 
(ugotowanej w małej ilości wody), cebula, 100 g boczku 
wędzonego, 3 szklanki bulionu warzywnego, łyżka 
oleju, gałka muszkatołowa, 4 łyżki obranych pestek 
dyni, sól, pieprz.
Ziemniaki, cebulę, seler obrać i pokroić w drobną kostkę. 
Podobnie boczek, który podsmażyć, wyjąć skwarki, a do 
pozostałego tłuszczu dodać olej i blanszować na nim wa-
rzywa. Całość zalać bulionem i pozostałą zalewą z dyni, 
doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową, gotować 
około 25 minut, a przed końcem gotowania wrzucić ka-
wałki dyni. Połowę zupy przetrzeć przez sito i połączyć  
z resztą. Na talerzu posypać skwarkami oraz podprażany-
mi na suchej patelni pestkami dyni.
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DYNIOWE RISOTTO
Składniki: 700 g obranej dyni, 300 g ryżu, 750 ml gorącego bulionu warzywnego lub z kurczaka, cebula, 
2 ząbki czosnku, 3 łyżki masła, kieliszek białego wina, 5 łyżek startego parmezanu, sól, pieprz, szczypta 
chilli, czerwony pieprz, 5 gałązek tymianku.
Obraną dynię pokroić w centymetrową kostkę, oprószyć solą i pieprzem. Cebulę i czosnek posiekać, zeszklić 
na 2 łyżkach masła. Dodać dynię, smażyć 7 minut. Następnie wsypać ryż. Kiedy ziarenka się podsmażą, 
wlać wino i dwie chochelki bulionu. Doprawić do smaku solą oraz szczyptą chili, dorzucić gałązki tymianku.  
Gotować i stopniowo podlewać risotto bulionem, co chwilę mieszając. Kiedy ryż wchłonie płyn, wlewać ko-
lejną porcję bulionu. Gdy ryż będzie gotowy, wsypać 4 łyżki sera oraz dodać pozostałe masło. Zdjąć z ognia, 
wymieszać. Podawać od razu, oprószyć świeżo mielonym pieprzem oraz udekorować czerwonym pieprzem, 
każdą porcję risotta posypać pozostałym serem. 

SMOOTHIE Z DYNI

Składniki: 250 g puree z dyni, banan, 1/2 szklanki soku  
z pomarańczy, 150 g winogron, 1/2 łyżeczki cynamonu,  
1/2 łyżeczki imbiru świeżo utartego na tarce, 2 łyżeczki 
miodu, 250 ml mleka kokosowego.

Wszystkie składniki umieścić w kielichu miksera i mikso-
wać przez około 2 minuty na gładki koktajl. Można udeko-
rować bitą śmietaną, cynamonem lub cukrem trzcinowym.  
Dla zaostrzenia miętowego smaku można dodać świeże listki 
mięty. 

PUDDING Z KASZY JAGLANEJ  
Z DYNIĄ I JABŁKIEM

Składniki: szklanka pokrojonego w kostkę miąższu z dyni, duże 
jabłko, 1/2 szklanki kaszy jaglanej, szklanka mleka roślinnego, 
łyżka cynamonu, łyżka miodu, garść orzechów włoskich, 
ziarenka granatu, łyżka sezamu.
Kaszę opłukać, podprażyć w suchym garnku, a następnie ugo-
tować w szklance wody. Dynię gotować 15 minut, dodać po-
krojone ze skórką jabłko, po czym  gotować jeszcze przez pięć 
minut. W blenderze wymieszać mus, kaszę, cynamon, miód, 
mleko, wszystko zmiksować na gładką masę. Jeśli chcemy 
zrobić koktajl, należy dodać więcej mleka. Jeśli smak dyni jest 
dominujący, należy dodać cynamonu. Przelać do pucharków, 
posypać orzechami lub ziarenkami granatu, ozdobić sezamem.  
Można jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. 
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CIASTA Z WARZYW DYNIOWATYCH
Zapraszam do pieczenia ciast z warzywami dyniowymi. Słodkie ciasta z warzywami ze względu na różno-
rodność kolorystyczną mogą stać się również barwnym tortem przełożonym masą z dodatkiem warzyw. 
Stanowią świetną alternatywę i możliwość do przemycania porcji warzyw w diecie, szczególnie dzieci, które 
raczej od nich stronią. Warzywa dyniowate mają ciekawy smak, obniżają kaloryczność. Ciasta ciekawie się 
prezentują i łączą w sobie smaki. Lubię takie zestawienia i polecam wszystkim smakoszom i poszukiwaczom 
nowych smaków.

SERNIKOWE BROWNIE Z DYNIĄ

Masa serowa: 250 g twarogu tłustego, 250 g serka 
mascarpone, 3 jajka, 100 g cukru, 250 g puree z dyni, łyżka 
mąki ziemniaczanej, łyżka mąki pszennej, świeżo starta 
skórka z pomarańczy. 
Ciasto czekoladowe: 300 g gorzkiej czekolady, łyżka kakao, 
4 jajka, 200 g masła, 200 g cukru, 100 g mąki pszennej,  
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, olejek waniliowy.

W rondelku rozpuścić masło i do gorącego dodać startą 
czekoladę, odstawić na 2 minuty. Po czym mieszać do chwili 
powstania gładkiego sosu czekoladowego. W drugim naczy-
niu rózgą kuchenną roztrzepać jajka, dodać olejek zapacho-
wy, cukier oraz jeszcze ciepły sos czekoladowy i wymieszać. 
Wsypać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia oraz ka-
kao, połączyć składniki. 
Masa serowa: w misce miksera umieścić wszystkie składniki 
masy serowej. Zmiksować do połączenia, ale niezbyt dłu-
go, aby nie napowietrzać masy. Jeśli masa będzie wydawała się zbyt gęsta, należy dodać do niej śmieta-
nę kremówkę i wymieszać. Kiedy obie masy będą gotowe, czekoladowe brownie należy przelać do formy  
(23 x 33 cm) wysmarowanej masłem i wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie na masę czekoladową 
wyłożyć masę serową. Piec w temperaturze 1750C około 50 minut. 

CIASTO CZEKOLADOWE Z DYNIĄ

Składniki: średnia dynia Hokkaido, 210 g mąki, 100 g cukru, 100 g masła, 4 jajka, 100 g gorzkiej  
czekolady, łyżka proszku do pieczenia. 

Dynię pokroić na ćwiartki i wydrążyć, po czym upiec w piekarniku przez około 30 minut rozgrzanym  
do 190 0C. Kiedy ostygnie, wybrać z niej miąższ, a przy pomocy blendera przerobić na gładką masę. Natomiast 
w kąpieli wodnej roztopić czekoladę z masłem. Następnie dodać żółtka, cukier i dokładnie wymieszać.  
Białka ubić na sztywną pianę i połączyć z powstałą masą. Na sam koniec dodać miąższ dyni oraz mąkę wy-
mieszaną z proszkiem do pieczenia. Ponownie dokładnie wymieszać. Masę wylać do formy wyłożonej papie-
rem do pieczenia i wstawić na 45 minut do piekarnika nagrzanego do 1800C.
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DYNIOWE CIASTECZKA

Składniki: 150 g musu z dyni, 120 g mąki pszennej, 75 g cukru, 60 g masła, 2 jajka, łyżka stołowa śmietany, 
aromat waniliowy, łyżeczka sody.

W rondelku roztopić masło. Następnie dodać cukier, jajka, olejek waniliowy, łyżkę śmietany i dokład-
nie wymieszać. Kolejno dodać mus z dyni. Na sam koniec dosypać mąkę pszenną wymieszaną z łyżeczką 
sody. Mieszaninę ponownie zmieszać, po czym rozlać do foremek w kształcie dyni. Ciasteczka piec przez  
23-30 minut w piekarniku nagrzanym do 1800C.

NALEŚNIKI Z NADZIENIEM Z DYNI HOKKAIDO 

Składniki: 1/2 szklanki mleka, 1/2 szklanki jasnego piwa, jajko, 
1/5 szklanki mąki, 1 kg dyni, 2 szalotki, 20 dag sera Gouda, 2 ząbki 
czosnku, kawałek świeżego imbiru, 1/2 pęczka pietruszki pieprz, 
sól, 3 łyżki oliwy.

Mleko zmiksować z piwem, jajkiem, szczyptą soli i mąką. Ciasto 
naleśnikowe powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Ciasto 
odstawić na około 15 minut, aby odpoczęło. Dynię obrać, oczyścić 
z pestek. Miąższ pokroić w dość drobną kostkę. Szalotki i czosnek 
obrać, posiekać. Natkę pietruszki opłukać, osuszyć. Część listków 
pozostawić w całości do dekoracji, pozostałą posiekać. Żółty ser 
zetrzeć na tarce o małych oczkach. Na dużej patelni rozgrzać oli-
wę. Zeszklić na niej szalotki oraz czosnek, dodać dynię. Farsz dynio-
wy doprawić solą i pieprzem, smażyć kilka minut. Podlać odrobiną 
wody, patelnię przykryć, zmniejszyć delikatnie ogień i dusić, aż 
dynia zmięknie. Doprawić farsz drobno startym imbirem, a tak-
że dodać połowę posiekanej natki pietruszki. Na drugiej patelni rozgrzanej z odrobiną oleju, wylać porcje 
ciasta i usmażyć naleśniki. Dynię wymieszać z 2/3 sera. Farsz rozłożyć na usmażonych plackach - naleśni-
kach. Zwinąć rulon, pokroić je na połówki. Ułożyć w formie żaroodpornej, posypać, pozostałym serem.  
Zapiec w piekarniku 10 minut w temperaturze 1800C. Przed podaniem posypać natką pietruszki oraz  
pieprzem.

DROŻDŻOWA TARTA Z CUKINII
Składniki: 1,5 szklanki mąki pszennej, opakowanie drożdży 
suchych, 2 małe zielone cukinie, 1/2 żółtej i czerwonej papryki, 
25 dag pieczarek, 25 dag mięsa mielonego z indyka, cebula, 
200 ml śmietany 30%, 2 jaja, 10 dag sera Gouda, łyżeczka 
posiekanego świeżego rozmarynu, 3 łyżki oleju, 3 łyżki masła, 
sól, łyżeczka cukru, pieprz mielony, mielona słodka papryka.
Cukinię umyć, pokroić w plasterki. Do miski wsypać mąkę do-
dać 1/2 łyżeczki soli, cukier i drożdże. Dołożyć 2 łyżki masła, 
wlać 100 ml letniej wody. Wyrobić gładkie ciasto, a następ-
nie przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na około 
45 minut do wyrośnięcia. Pieczarki i paprykę oczyścić i po-
kroić w plasterki. Cebulę obrać, posiekać. Na patelni rozgrzać  
2 łyżki oleju. Zeszklić cebulę, dodać mięso. Mieszając, smażyć 
około 5 minut, następnie wsypać rozmaryn. Mięso przypra-
wić solą, pieprzem i papryką, przełożyć do miski. Na patelni 
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rozpuścić pozostałe masło. Podsmażyć na nim pieczarki, przyprawić i dodać do mięsa. Ciasto rozwałko-
wać na stolnicy oprószonej mąką. Wyłożyć nim dużą natłuszczoną tortownicę. Ser drobno zetrzeć. Jaja 
ubić, wymieszać ze śmietaną i serem. Na patelni rozgrzać łyżkę oleju. Podsmażyć na nim cukinię i papry-
kę, przyprawić. Na ciasto wyłożyć mięso, polać sosem. Rozłożyć warzywa. Tartę pieczemy około 30 minut  
w temperaturze 1900C.

DYNIOWY SERNIK 

Spód: 200 g herbatników, 100 g masła,  
po 1/2 łyżeczki mielonego imbiru i cynamonu. 
Masa serowa: 1 kg twarogu President,  
500 g puree z dyni, 4 jajka, opakowanie budyniu 
waniliowego bez cukru, 150 g cukru.
Polewa: szklanka kwaśnej gęstej śmietany,  
2 łyżki płynnego miodu.
Ciasteczka rozkruszyć bardzo drobno, moż-
na zmiksować je w malakserze lub blenderem 
na piasek, ewentualnie włożyć je do woreczka  
i przy pomocy wałka rozkruszyć. Masło roztopić 
i jeszcze ciepłe wlać do pokruszonych ciasteczek. 
Dodać imbir oraz cynamon. Dno tortownicy  
o średnicy 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia, 
a następnie zacisnąć obręcz. Ciasteczka wyłożyć 
do tortownicy i ugnieść. Wstawić do lodówki. 
Twaróg zmiksować z puree z dyni na jednoli-
tą masę. Dodać jajka, cukier i budyń w proszku.  
Ponownie krótko zmiksować na jednolitą masę. 
Wlać do tortownicy. Piec w nagrzanym piekarniku około 60 minut w temperaturze 180°C. Gdyby ser-
nik za szybko się zrumienił należy z góry przykryć go pergaminem. Śmietanę wymieszać z miodem. 
Sernik wysunąć z piekarnika. Wyłożyć delikatnie na nim śmietanę z miodem i piec jeszcze 10 min.  
Sernik pozostawić, przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika, do ostygnięcia. Następnie wstawić do 
lodówki na całą noc.
PRZYGOTOWANIE PUREE Z DYNI: dynię umyć i pociąć na ćwiartki, oczyścić z nasion i włókien, pozostawia-
jąc skórę. Następnie pokroić w mniej więcej tej samej grubości paski i ułożyć je na blasze wyłożonej papie-
rem do pieczenia. Piec w nagrzanym piekarniku w temperaturze 190°C około 30 min, w zależności od dyni 
(dynię sprawdzić widelcem, czy jest miękka). Po upieczeniu pozostawić dynię, aż lekko ostygnie. Oddzielić 
miąższ od skórki i zmiksować blenderem lub w malakserze na puree. (Hokkaido miksujemy ze skórką).  
Dla uzyskania gładkiej masy warto przetrzeć puree przez sitko. Puree z dyni o wodnistym miąższu jak np. 
dynia zwyczajna, należy przełożyć na gazę lub ściereczkę i odcisnąć sok. Puree z dyni Hokkaido jest mocno 
zbite i nie ma potrzeby go wyciskać.

TIRAMISU Z DYNIĄ
Ciasto biszkoptowe: szklanka mąki pszennej tortowej, 1/3 szklanki mąki ziemniaczanej, 7 większych 
jajek, 3/4 szklanki cukru. 
Poncz do nasączenia ciasta biszkoptowego: szklanka zaparzonej mocnej kawy, 200 ml likieru Amaretto. 
Krem: 500 g serka mascarpone, 3/4 szklanki puree z dyni, 3 łyżki cukru pudru, 2 łyżeczki cynamonu,  
1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej, 1/2 łyżeczki zmielonych goździków, 1/4 łyżeczki zmielonego imbiru, 
1,5 szklanki śmietanki kremówki 30% lub 36%, kakao do posypania.
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Do serka mascarpone dodać cukier, puree z dyni i przy-
prawy. Wymieszać mikserem na niskich obrotach, aż 
składniki dobrze się połączą. Śmietankę kremówkę ubić 
na sztywno i dodać ją do serka, delikatnie wymieszać. 
Jeśli zastosuje się kilka podstawowych, prostych zasad, 
biszkopt nie ma prawa się nie udać. I to nawet bez do-
dawania proszku do pieczenia. Jajka wyjąć z lodówki 
na godzinę przed przygotowaniem biszkoptu. W małej 
misce przesiać ze sobą obie mąki. Do białek przed ubi-
janiem dodać szczyptę soli, żeby piana lepiej się ubiła. 
Cukier puder przesiać i wsypać po łyżce w czasie mikso-
wania piany, ale dopiero wtedy, kiedy jest ona ubita już 
na sztywno. Żółtka dodawać po jednym, a każde kolejne 
należy dodać dopiero wtedy, gdy poprzednie dokładnie 
połączy się z pianą. Mąkę (przesianą) dodawać stopnio-
wo po łyżce i mieszać już nie mikserem, a łyżką, najle-
piej drewnianą. Mieszać należy powoli, tak żeby piana 
nie opadła, a tworzyły się bąbelki powietrza, wówczas 
biszkopt pięknie wyrośnie.
Ciasto przełożyć do foremki wyłożonej papierem do pieczenia o wymiarach 25 x 30 cm i wyrównać po-
wierzchnię. Biszkopt piec około 35 minut w piekarniku nagrzanym do 1800C. Po upieczeniu, należy odcze-
kać 10 minut przed wyjęciem biszkoptu z formy. Biszkopt odwrócić do studzenia na drugą stronę. Po ostu-
dzeniu ciasto pokroić wzdłuż na 3 blaty. Każdą część nasączyć mieszanką kawy z alkoholem. Na pierwszą 
część biszkoptu nałożyć grubą warstwę kremu i posypać ją „gęsto” kakao (najlepiej przez siteczko). Przykryć 
drugą częścią biszkoptu, na którą znowu nałożyć warstwę kremu i również posypać ją „gęsto” kakao.  
Wierzch biszkoptu posmarować resztą kremu i oprószyć kakao, a następnie wstawić do lodówki na przynaj-
mniej 6 godzin lub na całą noc.

DYNIOWE CIASTO Z KREMEM 

Ciasto: 350 g dyni Hokkaido, 200 g białej czekolady, 150 g masła, 6 jajek, 100 g cukru, szczypta soli,  
50 g bułki tartej, 200 g zmielonych orzechów laskowych, łyżeczka startej skórki z pomarańczy, łyżeczka 
cynamonu.
Krem serowy: 100 g masła, 50 g cukru pudru, 200 g serka kremowego. 
Karmelowe pestki: 50 g cukru, 50 g pestek dyni.

Dynię umyć i pokroić na ćwiartki. Oczyścić z nasion i włókien. Zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 
Hokkaido zetrzeć razem ze skórą, ewentualnie nożykiem wyciąć brzydkie miejsca na skórze. Piżmową 
koniecznie obrać ze skóry. Odważyć 250 g startej dyni. Czekoladę połamać na kawałki i rozpuścić w ką-
pieli wodnej. Odstawić na bok. W misce wymieszać zmielone orzechy, bułkę tartą i cynamon. Odstawić 
na bok. Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Masło utrzeć z cukrem 
na jasną, puszystą masę. Następnie miksując na najwyższych obrotach, dodawać po jednym żółtku, 
skórkę z pomarańczy i lekko ciepłą czekoladę. Zmniejszyć obroty miksera i dodać orzechy wymieszane 
z bułką tartą i cynamonem. Miksować krótko, tylko do momentu połączenia się składników. Wmieszać 
łyżką startą dynię i na końcu dodać pianę ubitą z białek. Delikatnie wymieszać. Dno tortownicy o śred-
nicy 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia, a następnie zacisnąć obręcz. Ciasto przełożyć do formy 
i wyrównać. Piec w nagrzanym do 180°C piekarniku przez około 45 minut. Ciasto studzić przy lekko 
uchylonych drzwiczkach piekarnika. 
Przygotowanie kremu: miękkie masło utrzeć z cukrem pudrem na jasną, puszystą masę. Zmniejszyć obroty 
miksera. Dodać serek, miksować jeszcze chwilę, do momentu połączenia się składników. Krem wyłożyć na 
przestudzone ciasto. Wstawić do lodówki. 
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Przygotować karmelowe pestki dyni. Cukier wsypać do patelni o grubym spodzie, rozsypując go równomier-
nie na całej powierzchni. Gdy cukier zacznie się topić, należy potrząsać patelnią, aby cały cukier rozpuścił 
się równomiernie. Gdy powstanie złoty karmel, dodać pestki dyni, wymieszać drewnianą łyżką tak, aby kar-
mel oblepił pestki. Gorące pestki wyłożyć na papier do pieczenia, pozostawić do zastygnięcia. Zimne pestki  
w karmelu pokruszyć i ułożyć na kremie serowym. 

TORT DYNIOWO-CZEKOLADOWY

Ciasto: 120 ml maślanki, 200 g puree z dyni (Hokkaido), 
200 g masła, 150 g cukru, 4 jajka i jedno żółtko,  
200 g mąki pszennej, 80 g kakao, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, czubata łyżeczka sody oczyszczonej, 
szczypta soli.
Krem: 250 g serka mascarpone, 250 g słodkiej 
śmietany 30-36%, 2 łyżki cukru pudru.
Poncz: 200 ml słodkiej kawy.
Polewa czekoladowa: 100 g czekolady gorzkiej,  
60 ml słodkiej śmietany 36%, 25 g masła.

Aby przygotować ciasto należy wymieszać dokładnie 
maślankę z puree z dyni. Następnie miękkie masło oraz 
cukier utrzeć mikserem na jasną, puszystą masę. Dalej 
miksując na najwyższych obrotach, stopniowo doda-
wać po jednym jajku. Następnie wymieszać mąkę z kakao i proszkiem do pieczenia, sodą oraz szczyptą soli.  
Do utartej masy maślano- jajecznej dodawać na przemian mąkę z puree połączonym z maślanką. 
Masę przełożyć do dwóch tortownic (o średnicy 20 cm), z wyłożonym na dnie papierem do pieczenia.  
Piec w nagrzanym piekarniku około 35 min, w temperaturze 180°C. Pozostawić do ostygnięcia. Przygotować 
poncz z kawy. Pozostawić do ostygnięcia.
Krem: schłodzoną śmietanę oraz serek mascarpone przełożyć do miski i zmiksować razem na sztywną,  
puszystą masę. Pod koniec ubijania dodać cukier puder. 
Na paterze ułożyć pierwszy blat ciasta i nasączyć ponczem kawowym. Rozłożyć około 1/2 porcji kremu  
i przykryć drugim blatem. Ponownie nasączyć. Cały tort obłożyć pozostałym kremem. Wstawić na godzinę 
do lodówki.
Polewa: czekoladę drobno posiekać. Przełożyć do garnka i zalać śmietaną. Całość podgrzewać, ciągle mie-
szając, aż czekolada się roztopi i powstanie jednolita masa. Po czym garnek zdjąć z ognia i dodać masło. 
Wymieszać, aż do rozpuszczenia się masła. Masę schłodzić wkładając garnek do zimnej wody. Gdy masa 
trochę stężeje rozprowadzić ją na wierzchu tortu pozwalając, aby delikatnie spływała na boki. Ciasto przed 
podaniem wstawić na 30 min do lodówki.

TIRAMISU Z DYNIĄ NA BISZKOPTACH

Składniki: 500 g serka mascarpone, 3/4 szklanki purée z dyni, 6 łyżek cukru, 2 łyżeczki cynamonu,  
1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej, 1/2 łyżeczki zmielonych goździków, 1/4 łyżeczki zmielonego imbiru, 
1,5 szklanki śmietanki kremówki 30% lub 36%, około 300 g biszkoptów (najlepiej podłużnych),  
cynamon do posypania.
Do nasączenia-poncz: szklanka zaparzonej mocnej kawy, 200 ml likieru Amaretto. 
Ostudzoną kawę zmieszać z likierem. Biszkopty maczać w kawowym ponczu i układać obok siebie w blaszce 
wyłożonej papierem do pieczenia o wymiarach 25x30 cm.
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Do serka mascarpone dodać cukier, puree z dyni i przyprawy, wymieszać mikserem na niskich obrotach, aż 
składniki dobrze się połączą. Śmietankę kremówkę ubić na sztywno i dodać ją do serka, wymieszać. Połowę 
kremu rozprowadzić na biszkoptach w blaszce i na wierzchu ułożyć kolejną warstwę nasączonych biszkop-
tów. Posmarować je pozostałym kremem. Na końcu deser posypać cynamonem i blaszkę wstawić do lodów-
ki na co najmniej 6 godzin lub na całą noc.

SPECJAŁY Z CUKINII
Do warzyw dyniowatych należy również cukinia, która jest rośliną jednoroczną. Jej kwiaty są również ce-
nionym przysmakiem kulinarnym, choć większość hodowców wyczekuje, aż z ich zalążni rozwinie się owoc, 
czyli podłużna, zielona lub żółta cukinia. Cukinia może dorosnąć nawet do 100 cm długości, ale zbiera się ją 
najczęściej przed osiągnięciem 25 cm. Im starszy owoc, tym jest mniej jędrny i smaczny. Najsmaczniejsze 
są cukinie, o długości do 10 cm. Cukinia w dużej mierze składa się z wody – stąd jej niska wartość kalo-
ryczna, na 100 g produktu to 16 kcal. Cukinia należy do najpopularniejszych pokarmów w dietach odchu-
dzających. Pomysłów na wykorzystanie cukinii jest nieskończenie wiele i to bez sięgania do repertuaru 
wymagającego egzotycznych przypraw czy składników. Cienkimi plastrami cukinii można zastąpić makaron 
w lazanii i przygotować dietetyczny obiad, zaś wydrążone połówki świetnie nadają się do faszerowania  
mięsem czy ryżem. Z cukinii przyrządza się również sosy do makaronu, sałatki oraz jednogarnkowe dania 
warzywne.

PLACUSZKI Z CUKINII
Składniki: 700 g startej cukinii, 1/4 szklanki mąki, 1/4 szklanki parmezanu, jajo, 2 ząbki czosnku,  
2 łyżki oliwy, sól, pieprz.
Startą cukinię posolić i odstawić na pół godziny. Po tym czasie dokładnie odcisnąć z nadmiaru soku. W misce 
wymieszać cukinię z mąką, jajkiem, parmezanem i rozgniecionym czosnkiem, doprawić do smaku pieprzem 
i solą. Na patelni rozgrzać olej i łyżką formować z ciasta, małe placuszki. Smażyć 3 minuty z każdej strony. 
Podawać gorące z dipem jogurtowym.

SPAGHETTI Z CUKINII Z BOCZKIEM  
I SOSEM ŚMIETANOWYM

Składniki: 2 średnie cukinie (ok. 600 g), łyżka 
oliwy, 120 g wędzonego boczku, cebula,  
2 ząbki czosnku, 1/4 szklanki śmietanki 30%, 
3 łyżki tartego parmezanu, 4 łyżki posiekanej 
natki pietruszki.
Cukinię przepuścić przez tarkę spiralną lub 
obrać specjalną obieraczką. Otrzymane długie 
„spaghetti” skrócić. Na większej patelni na oli-
wie zeszklić, a następnie podsmażyć pokrojoną 
w kosteczkę cebulę oraz pokrojony w kostecz-
kę boczek. Dodać przeciśnięty przez praskę 
czosnek i chwilę podsmażyć. Dodać cukinię 
oraz natkę pietruszki po czym smażyć przez  
ok. 3 minuty od czasu do czasu mieszając aż cu-
kinia zmięknie. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem oraz solą. Wlać śmietankę, dodać starty parmezan, 
zagotować, wymieszać, a w razie potrzeby chwilę podgotować, aby sos zgęstniał.
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KWIATY CUKINII Z PIEKARNIKA
Składniki: 8 kwiatów cukinii, 3 łyżki oliwy z oliwek, 3 ząbki czosnku, pęczek liści botwinki, 3 łyżki 
posiekanej świeżej bazylii, 85 g miękkiego serka koziego, sól i pieprz do smaku.

Rozgrzać piekarnik do 180°C. Na patelni rozgrzać łyżkę oliwy. Dodać czosnek i smażyć przez minutę. 
Następnie dodać liście botwinki, smażyć około 10 minut. Dodać bazylię, sól, pieprz i smażyć jeszcze przez 
2 minuty, aż bazylia zmięknie. Zdjąć z ognia i odstawić na co najmniej 15 minut, odcisnąć nadmiar soku.  
W misce dokładnie wymieszać serek kozi z odciśniętą przesmażoną botwinką. Nadzienie nakładać do kwia-
tów cukinii 3/4 wysokości, a następnie skleić końcówki kwiatów - przyszczypując je palcami. Ułożyć kwiaty 
w naczyniu żaroodpornym, skropić 2 łyżkami oliwy, posypać solą i pieprzem. Piec w rozgrzanym piekarniku 
około 10 minut w zależności od wielkości kwiatów.

CUKINIA NADZIEWANA WARZYWAMI I SEREM

Składniki: 2 niewielkie cukinie, 2 łyżeczki oleju,  
2 marchewki, pietruszka, 1/2 małego selera, pomidor, 
pęczek natki pietruszki, 250 g startego sera żółtego 
(np. Gouda), łyżeczka masła, łyżeczka bułki tartej, 
szczypta estragonu, szczypta majeranku, szczypta 
pieprzu ziołowego, szczypta bazylii, szczypta papryki  
w proszku, sól do smaku.
Cukinie umyć, odciąć końcówki, a następnie przekroić 
wzdłuż na pół. W garnku doprowadzić do wrzenia lekko 
osoloną wodę. Włożyć do wrzątku połówki cukinii i go-
tować je przez około 10 minut. Wyjąć delikatnie z garnka, 
odsączyć i przestudzić. W dużej patelni rozgrzać olej, do-
dać starte warzywa i lekko je poddusić przez około 10 minut. Pod koniec duszenia dodać pomidora obranego 
ze skórki i pokrojonego na cząstki oraz paprykę w proszku. Wymieszać i jeszcze chwilę dusić. Zestawić z ognia, 
dodać żółty ser oraz pozostałe przyprawy. Nagrzać piekarnik do 180°C. Naczynie żaroodporne wysmarować 
tłuszczem i posypać bułką tartą. Z cukinii za pomocą małej łyżeczki wydrążyć gniazda nasienne. Do wydrą-
żonych połówek cukinii nakładać nadzienie. Przełożyć do naczynia żaroodpornego. Cukinie z nadzieniem 
skropić olejem i posypać bułką tartą oraz żółtym serem. Piec w nagrzanym piekarniku przez około 25 minut, 
aż wierzch się lekko przyrumieni.

CUKINIA PO MEKSYKAŃSKU

Składniki: duża cukinia lub 2 małe, 50 g fasoli 
białej, 250 g mięsa mielonego, czerwona cebula, 
1/2 papryki, 2 ząbki czosnku, 75 g groszku 
zielonego, pomidory krojone w puszce 400 g,  
4 łyżki kukurydzy, 200 g żółtego ser, sól, pieprz, 
1/3 łyżeczki chili, łyżeczka bazylii, łyżeczka papryki 
słodkiej, 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego. 

Białą fasolę namoczyć w wodzie (około 12 go-
dzin). Następnie ugotować ją do miękkości w tej 
samej wodzie ze szczyptą soli. Na patelni pod-
smażyć czerwoną cebulę pokrojoną w kostkę. 
Dodać kolejno przeciśnięty przez praskę czosnek  
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i mięso mielone. Smażyć do momentu, aż się zarumieni. Wówczas wlać pomidory z puszki, dodać koncen-
trat pomidorowy, wymieszać i smażyć przez chwilkę. Dodać zielony groszek, paprykę pokrojoną w kostkę. 
Całość smażyć do momentu, aż warzywa zmiękną, część soku odparuje, a sos zgęstnieje. Dodać bazylię, 
paprykę słodką i chili, sól oraz pieprz. Zmniejszyć ogień, dodać fasolę i kukurydzę, chwilkę smażyć. Zdjąć 
z ognia, dodać żółty ser. Całość wymieszać. Z cukinii usunąć środek za pomocą łyżki i wypełnić farszem.  
Piec 30 minut w piekarniku nagrzanym do 1800C. Na 10 minut przed końcem pieczenia cukinię posypać 
startym serem. 

FASZEROWANE CUKINIE

Składniki: 3 cukinie, 2 papryki, 4 pomidory,  
250 g mięsa mielonego, 2 cebule, szczypiorek 
lub natka pietruszki, czosnek, sól, pieprz,  
bazylia i inne przyprawy.

Cukinię umyć, przekroić wzdłuż i wydrążyć ły-
żeczką środek w kształcie łódeczki.
Farsz: paprykę i cebulę pokroić w kostkę. Dodać 
wydrążony miąższ z cukinii, podsmażyć na patel-
ni. Mięso mielone podsmażyć na oleju, dodać 
czosnek, zioła, pokrojone pomidory. Do usma-
żonego mięsa dodać przygotowane warzywa 
i dokładnie wszystko wymieszać. Na koniec 
dodać szczypiorek lub natkę pietruszki. Przyprawić do smaku. Przygotowanym farszem napełnić cukinię.  
Piec w rozgrzanym piekarniku w temperaturze 1800C około 30 minut. 

CUKINIA FASZEROWANA  
MIELONYM MIĘSEM Z INDYKA

Składniki: 500 g mielonego mięsa indyczego, 
4 średnie cukinie, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 
puszka krojonych pomidorów, tarty żółty 
ser, łyżka ziół prowansalskich, sól, pieprz.
Cukinie umyć, ale nie obierać, odkroić jedy-
nie końcówki, przekroić każdą wzdłuż na pół.  
Za pomocą łyżeczki wydrążyć środek, tak 
aby wyszły kształtne formy przypominające 
łódeczki. Cebulę pokroić w kostkę i podsma-
żyć na oleju. Do cebuli dodać mięso mielone 
i kontynuować smażenie. Następnie dodać 
drobno posiekany lub przeciśnięty przez pra-
skę czosnek oraz pomidory z puszki. Doprawić 
ziołami, solą oraz pieprzem. Dokładnie wy-
mieszać i dusić do momentu, aż płyny się nieco zredukują. Gotowy mięsny farsz przełożyć do „cukiniowych 
łódeczek”. Posypać startym żółtym serem i ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 1800C i piec około 20 minut. Pod koniec pieczenia można sprawdzić widelcem,  
czy cukinia na końcach jest już miękka. Po upieczeniu posypać odrobiną sera żółtego i posiekaną natką  
pietruszki.
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FASZEROWANE KWIATY CUKINII

Składniki: 10 kwiatów cukinii, 150 g naturalnego serka śmietankowego, ząbek czosnku, gałązka świeżej 
bazylii (8 listków), 3 łyżki oliwy z oliwek, szczypta soli, pieprzu i ostrej papryki.
Rozgrzać piekarnik do 1800C. Serek z ząbkiem czosnku, listkami bazylii, łyżką oliwy oraz przyprawy zmik-
sować. Usunąć pręciki z kwiatów cukinii, delikatnie wypełnić serowym nadzieniem. Nafaszerowane 
kwiaty cukinii układać w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym oliwą. Kwiaty skropić oliwą i włożyć 
do nagrzanego piekarnika na około 10-15 minut.

SPIS POTRAW
1. Dyniowa zupa krem...........................................................................................................................................6
2. Kurczak z dynią i kuskusem.....................................................................................................………............6
3. Dynia pieczona z czosnkiem.......….....................................................................................................……….6
4. Dyniowe kaszotto...............................................................................................................................................7 
5. Makaron z dynią i żurawiną............................................................................................................................7
6. Dyniowy gulasz z kurkami………..............…...................................................................................................7
4. Zupa krem z dyni................................................................................................................................................8
5. Dyniowe kopytka................................................................................................................................................8
6. Zupa z dyni z wędzonym boczkiem……...........….......................................................................................8
7. Dyniowe risotto...................................................................................................................................................9
8.Smoothie z dyni...................................................................................................................................................9
9. Pudding z kaszy jaglanej z dynią i jabłkiem..................................................................................................9
10. Sernikowe brownie z dynią............................................................ ..........................................................10
11. Ciasto czekoladowe z dynią……………………..........…..................... ........................................................10
12. Dyniowe ciasteczka................................................................................................................................................................11
13. Naleśniki z nadzieniem z dyni Hokkaido...................................................................................................................11
14. Drożdżowa tarta z cuknii…................................................................................................................................................11
15. Dyniowy sernik...............................................................................................................................................12
16. Tiramisu z dynią........…………………….……...........…….………..............…....................................................12
17. Dyniowe ciasto z kremem……………………………..........…..............….........................................................13
18. Tort dyniowo-czekoladowy.......................................................................................................................14
19. Tiramisu z dynią na biszkoptach....……...................................................................................................14
20. Placuszki z cukinii..................................................................................................................................................15
21. Spaghetti z cukinii  z boczkiem i sosem śmietanowym.........…............................................................15
22. Kwiaty cukinii z piekarnika.................................................................................................................................................16
23. Cukinia nadziewana warzywami i serem....................................................................................................................16
24. Cukinia po meksykańsku....................................................................................................................................................16
25. Faszerowane cukinie....................................................................................................................................17
26. Cukinia faszerowana mielonym mięsem z indyka.....................................................................…....17
27. Faszerowane kwiaty cukinii…...............…...............…...............…...............…...............…...............…......18
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