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"To jest mój czas.
Moment, w którym

skupiam się na sobie, tak
bezczelnie i „samolubnie”

stawiam siebie na
pierwszym miejscu.

Dopieszczam się sama,

szukam wygody i
przyjemności..." 

 



Otwarcie

Tak, to się przytrafia każdej z NAS.

Cyklicznie, co miesiąc, domykając

krąg kobiecości. 

Chciałabym powiedzieć, że dzieje się

to cichutko i prawie niepostrzeżenie,

ale w moim przypadku, tylko wstęp,

odgrywa się na względnej ciszy.

Po niej, z rozkołysanymi biodrami        i

łakomą paszczą, wtacza się

bezwstydnie tornado – czyli

przedziwna mieszanka smaków,

nastrojów i emocji. 





Odkąd pamiętam, ciało zmieniało się

przy tej okazji jak księżyc, w swoich

wszystkich, przepięknych fazach. 

Z początku drobne i zebrane w sobie,

rozkwita w połowie i dopełnia się ku

końcowi. Staje się obfite i krągłe, jak

gdyby pozbierało wszystkie przeżycia i

zmiany po kieszeniach, które aktualnie

ciążą i wysypują się przy najmniejszym

nawet kroku. 

Cała staję się ckliwa, jakbyśmy

mieszkały w tym jednym, piegowatym

ciele co najmniej we trzy. Wszystko się

zmienia, mój zapach, smak w ustach,

ciało i postrzeganie też, w końcu

jesteśmy jedną, piękną całością.  



Zdarza się, że w pląsach

codzienności, przegapię pierwsze,

delikatne objawy o smaku musztardy,

surowych pieczarek i gorzkiej

czekolady z solą. Czasem, zamiast

smaków rozlanych na języku, jako

pierwsze pojawiają się emocje, po

prostu budzę się i oblewa mnie fala

przedziwnej, ulotnej melancholii.

Poruszam się wtedy powoli i niemal

bezszelestnie, zawieszona pomiędzy

delikatnością a tłustością swoich myśli

i ciężkich oddechów. Tak, jakbym

stąpała krok nad ziemią, i żadne

ziemskie sprawki mnie całkowicie nie

dotyczyły. Myślę wtedy o tym co było,

zanurzona po uszy we własnym,

wewnętrznym świecie. 









Mam wrażenie, że hormony zamieniają
się wtedy miejscami, dyskutując i
wymieniając uprzejmości, zapominają,

że bez nich, ten autobus nie ma ani
kierowcy ani pasażerów, więc dryfuje
sobie niewinnie w slow motion – a ja,

razem z nim. W takt romantycznej,
ledwo słyszalnej melodii.

Zagryzając kapustę kiszoną miodem
truflowym, schowana przed oczami
wścibskiego, bądź co bądź świata, w
samotności nasycam z lubością swoje
zmysły. Słyszę, jak pomiędzy zębami
chrupie mi radośnie młoda,

podkiszona kapusta, wącham ją,

smakuję i staję się całkowicie
beztroska, zatopiona w tym, co
właśnie robię







Cieszę się i smucę w tym samym
momencie, wzruszam drobiazgami...i
jestem waleczna jak lwica, całe pięć
sekund później. Tańczę, zakładam
miękki dres albo lnianą sukienkę,

musztardowe kimono albo sweter, i
jestem sobie, dla siebie i ze sobą. 

Potrafię też, całkiem z błachego
powodu, rozwścieczyć się i kopnąć z
impetem w pufę, tak po prostu i bez
zażenowania, albo pojechać
wierzchem do lasu i galopując co sił,
wykrzyczeć nazbierane po
kieszeniach ciśnienie. Czuję się w
TYCH dniach jak czajnik, któremu nikt
na czas, nie zdjął gwizdka, więc
emocje cedzą się jedna po drugiej –

głośno i donośnie. A ja im na to
pozwalam, chcąc BYĆ dla siebie,

najlepiej jak tylko potrafię. 





DZIEŃ ŚWINI to moje
pieszczotliwe sformułowanie.

Szczególnie, że uwielbiam
wszystkie zwierzęta, a te

różowe, jak ja, to już całkowicie
i dozgonnie – więc termin ten
oznacza, mieszankę smaków,

emocji i zmian hormonalnych
tuż przed okresem, i w trakcie.

Po prostu w żadnym innym
momencie, no może jeszcze w
ciąży, nie łączę a nawet nie jem

niektórych produktów tak
chętnie, jak to się dzieje w
TYCH RÓŻOWYCH dniach. 

 





Pociągają mnie różne tekstury i
połączenia smaków – kwaśnego,

słodkiego, tłustego i słonego. Wszystko
musi być zdecydowanie jakieś, a
najlepiej mocne, chrupiące i
umamiczne. Dopatruję się w tej
sytuacji spadku hormonów, to dlatego
organizm staje się nachalnie łakomy a
usta żądają spełnienia ich
najskrytszych marzeń. Odnoszę nawet
wrażenie, że ciężko w tych dniach
zaspokoić te żądze, bo zmieniają się
niemal z każdym mrugnięciem oka i w
dodatku, nie potrafią się na nic
zdecydować, krwiożercze bestie.

Znasz to?



Z doświadczenia, a jestem po
czterdziestce, wiem, że zachcianki
powinny być zaspokajane w miarę
możliwości natychmiast. Brzuch
targany wewnętrznym cyklonem, nie
za bardzo lubi czekać, więc trzeba
być czujnym jak ważka i spełniać w
mig jego różowe fanaberie. Jest
naszym centrum, trawi, oddziela
przydasie od zbędne, wysyła miłosne
karteczki do wciąż poruszonego serca
i specjalne depesze do głównego
centrum dowodzenia – czyli do mózgu.

Ten z kolei zawiaduje niemal
wszystkim w ciele, więc zajmuje się też
gospodarką hormonalną a te,

emocjami. Jak w szwajcarskim
zegarku albo dojrzałym związku, jedno
zależy tak pięknie od drugiego. 







Wynika z tego, że centrum, czyli
kobiecy brzuch, należy otoczyć
mięciutką troską i wszechogarniającą
miłością, bo jakby na to nie patrzeć,

ciężko dla nas cały czas pracuje.

Można głaskać, szczotkować,

przykrywać i odkrywać, polewać
wodą, jeśli sprawia mu to przyjemność,

wystawiać na słońce...albo na solidną
porcję lodów, tłustych i rozlewających
się cudownie na języku.

Właśnie dolałam oleju truflowego do
lodów waniliowych z uprażonymi
orzechami, wymemłanymi lubieżnie w
karmelu cytrynowym. Zjadłam z
rozkoszą, i zjadłabym tę samą porcję
jeszcze raz, tyle tylko, że już nic nie
zostało. 



No może wspomnienie roztarte na
podniebieniu, szepczące mi do ucha
swoje pyszne, i wciąż chrupiące
sprośności. Brzmi dobrze prawda?

Prawda, o ile to jest TEN MOMENT,

albo zwyczajnie lubisz
eksperymentować ze smakami.
Spróbuj, i daj mi koniecznie znać – bo
człowiek uczy się i inspiruje na różnych
polach, przez całe życie. 





Składniki:

Lody mocno waniliowe z dodatkiem
cytrynowego karmelu, orzechów i

oliwy truflowej
 

Na patelni rozgrzewam masło klarowane i
podsmażam na nim wybrane orzechy,
zarumienione przekładam na talerz lub do
miski. Na rozgrzaną patelnię wyciskam sok
z cytryny i dodaję syrop klonowy, cały czas
mieszając czekam aż całość się nieco
zredukuje do pysznie kwaśnego syropu,
którym zalewam orzechy. Mieszam je
dokładnie, żeby się całe w tym syropie
utytłały i dodaję je do swojej porcji lodów
waniliowych. Mieszam i na koniec polewam
oliwą truflową. 

Osobiście lubię te lody lekko rozpuszczone,
więc wystawia je nieco wcześniej, żeby
zdążyły porządnie odtajeć. 

szklanka dobrych
lodów waniliowych

sok z jednej wyciśniętej
cytryny (soczystej)
dwie łyżki syropu

klonowego
orzechy laskowe,

pistacje lub migdały
bez skórki garść
łyżeczka masła
klarowanego

łyżka oleju truflowego
(z prawdziwą truflą)

 
 
 





Zakwas buraczany z
chilli plus syrop
lawendowy

szklanka zakwasu
buraczanego

łyżka syropu lawendowego
 Wymieszać i wypić ze smakiem,

może być w kieliszku, w końcu
podanie też ma znaczenie – nawet
w Dniach Świni, albo szczególnie w
TYCH dniach, bo musimy się same

dopieszczać.
 

Zakwas z buraków ma dodatkowe
znaczenie, wzmacnia krew, a tą
przecież już albo za chwilę
będziemy tracić. Na zdrowie!

 







„nie obchodzi mnie
doskonałość 
wole się tarzać

w bałaganie życia”

Rupi Kaur „Homebody”
 



Z moich kuchennych doświadczeń,

wiem, że w Dniach Świni leży ogromny
potencjał do wykorzystania. Zamiast
zamykać się, ja z lubością
postanowiłam się otworzyć na te
doświadczenia i czerpać z nich
pełnymi garściami. Zdaję sobie też
sprawę, że mało się o tym rozmawia, a
już tym bardziej pisze, bo to może
trochę krępujące, zagryzać tak bez
wstydu kimchi dżemem rokitnikowym
albo maczać ogórki w miodzie a
krakersy w czekoladzie...przy okazji
śmiejąc się i chlipiąc pod nosem na
przemian. W świecie, w którym
wszystko powinno być idealne i na
czas, być trochę rebeliantem, nieco
nieadekwatnym i nie na miejscu, a już
tym bardziej nieidealnym, z fałdką
wyskakującą beztrosko znad nieco
opiętych majtek







Zamiast sałaty wcinać na śniadanie
owsiany krem z czekoladą, albo masło
orzechowe z musem kokosowym
obficie posypanym cornflakesami,
popijając to wszystko zakwasem z
buraka z syropem lawendowym. O nie,

takie grzeszki zostawia się szczelnie
ukryte przed światem, tak jakbyśmy
MY WSZYSTKIE nie mierzyły się z tym
samym cyklicznie co miesiąc, z
mniejszym czy większym nasileniem.  

Ponieważ sama wspinam się na
kulinarne wyżyny, rzucając pożądliwe
spojrzenia w kierunku musztardy i
mirabelkowego dżemu, postanowiłam
zebrać kilka najprostszych przepisów
w jedną, i w miarę spójną całość. 





Składniki:

Mus owsiany czekoladowy z
kwaśnym dżemem z czarnej

porzeczki
 

Płatki owsiane moczę w mleku. Dodaję sól,
masło klarowane i zagotowuję na wolnym
ogniu.
Do ciepłego dodaję masło kakaowe lub
kakao, mieszam i miksuję wszystko za
pomocą blendera na gładką masę. Podaję
z pokruszonymi kawałkami ciastek z solą lub
cukrem (maślane ciasteczka) i solidną łyżką
dżemu z czarnej porzeczki. 
Całość jest tłusta, słona, lekko słodka i
kwaśna. Kocham!

łyżka, dwie płatków
owsianych

pół szklanki mleka
orzechowego
pół łyżki masła
klarowanego
szczypta soli
łyżka masła

orzechowego z
czekoladą lub

gorzkiego kakao
pokruszone ciastka z

solą
czubata łyżka dżemu

porzeczkowego
 
 
 
 
 
 



Starałam się bardzo, żeby wszystko co
tu znajdziesz, DROGI CZYTELNIKU,

było jasne, proste i czyste jak słońce, a
składniki najlepsze z możliwych, na
jakie było mnie aktualnie stać i jakie
zazwyczaj znajduję w lodówce czy
kuchennych szafkach. Miary, jak to w
Świniakowym pośpiechu są
najprostsze, czyli garście, łyżki,
szklanki i tak zwane na oko – co może
też oznaczać, że więcej się nie
zmieściło albo wyjęłam wszystko co
znalazłam a do sklepu, absolutnie nie
mam ochoty schodzić. 



Składniki:

Imbirowy krem ryżowy z kimchi i z
dżemem rokitnikowym

pół szklanki
ugotowanego ryżu lub

innego zboża
5 plasterków świeżego

imbiru
pół łyżki masła
klarowanego

łyżka sosu sojowego
szczypta czarnego

pieprzu
czubata łyżka kimchi
czubata łyżka dżemu z

rokitnika
opcjonalnie asafetyda,
czarna sól lub pasta
bulionowa jeśli taką

posiadasz.
 

W rondelku zagotowuję wodę szklankę
wody z masłem klarowanym i imbirem,
dodaję pieprz i opcjonalnie szczyptę 1/4
łyżeczki asafetydy i czarnej soli. Można
wykorzystać suszone przyprawy na bulion
warzywny albo pastę bulionową, ale nie
trzeba. Do zagotowanego wywaru dodaję
ryż i całość miksuję blenderem na gładką
masę. Na koniec łyżkę sosu sojowego,
mieszam i wykładam do miski. Na wierzch
układam łyżkę kimchi wege i czubatą łyżkę
dżemu z rokitnika. Można pokusić się
 o nazwanie całości ekspresowym congee,
choć to powinno być gotowane
przynajmniej godzinę, żeby ryż sam rozpadł
się w bulionie lub wywarze imbirowym. 

Imbir przed miksowaniem można wyłowić,
zdarza się, że dłużej przechowywany nitkuje
się i trzeba go wyciągać spomiędzy zębów.
Czym świeższy kawałek imbiru, tym
soczystszy i można go zmiksować razem z
ryżem.









Na koniec, albo właściwie na
początek tej KOBIECO kulinarnej
podróży, chciałabym Ci przekazać, że
w TYCH różowych, świńskich dniach
możesz wszystko, bez poczucia winy i
wyrzutów sumienia. Nawet jeśli na co
dzień bardzo uważasz na tłuszcz i
kalorie, albo na to, żeby być bardziej
dla wszystkich a mniej dla siebie, żeby
się uśmiechać i wciągać brzuch – w
Dniach Świni odpuść, rozluźnij brzuch,

pośladki i mięśnie twarzy. 

Popłacz jeśli masz na to ochotę,

zostań w łóżku albo wręcz przeciwnie,

wyjdź na długi spacer jeśli tego
najbardziej potrzebujesz. Możesz się
nawet przez chwilę poużalać nad
sobą, na luzie i bez ograniczeń, a
potem zatańczyć, ukochać siebie i
zjeść jakby nikt nie patrzył. 





Sos musztardowy do
wszystkiego

• musztardy
• łyżeczka miodu

• łyżka tahiny
• odrobina wody

• roztarta sól wędzona szczypta

Wszystko wymieszać i można
zjeść nawet bez niczego

więcej, albo polać, co tylko
dusza zapragnie!





„...co miesiąc jestem
nowym człowiekiem
ciągle się staję i

odstaję
tylko po to by stać się

znowu...”

 Rupi Kaur „Homebody”
 



Składniki:

Grzanki z pieczarkami i rozmarynem

garść małych
pieczarek

gałązka rozmarynu
pieprz marynowany lub

zwykły 
czarna sól

masło klarowane
twaróg lub wymieszana

resztka fety z
twarogiem

pajda lub dwie
dobrego chleba

 
 

Pieczarki myję i kroję na połówki. Na maśle
klarowanym podsmażam rozmaryn z
przyprawami, porządnie, aż będzie pysznie
skwierczący. Dodaję pieczarki i na wysokim
ogniu smażę, aż się pięknie zarumienią, cały
czas mieszając. Jeśli wybrałam pieprz
marynowany, rozgniatam go na desce do
krojenia i dodaję na samym końcu do
smażących się pieczarek. W miarę gotowe
pieczarki odsuwam na patelni, obok kładąc
tytłasząc w powstałym smaku chleb z obu
stron. W zależności od natężenia głodu,
smażę kromki z obu stron szybko, smaruję
zmieszanym z fetą twarogiem i pożeram
brudząc się przy tym okrutnie. Jeśli starcza
mi cierpliwości, pieczarki zdejmuję z
patelni, kromki przysmażam na złoto i
chrupiąco, takie smaruję serem i zwieńczam
pieczarkami. 







Składniki:

Grzanki z wędzonym twarogiem,
chutney z czerwonej cebuli i serca

karczochów

Dwie kromki dobrego
chleba

chutney z czerwonej
cebuli (domowy albo

kupny)
wędzony twaróg (dwie

łyżki wystarczą)
serca karczochów w

oliwie 5 sztuk
masło klarowane do

grzanek
 
 
 

Żeby ułatwić sobie sprawę i przyspieszyć
temat, kroję chleb na kromki, smaruję
masłem klarowanym piekę w piekarniku.
Oczywiście z powodzeniem można użyć
tostera, jeśli się taki posiada albo patelni.
Wszystkie chwyty dozwolone. W piekarniku
można przygotować więcej kromek, i każdą
zjeść z innymi dodatkami rzecz jasna, w
końcu różowy smok nie zawsze wie, czego
tak naprawdę w danej chwili pragnie. 

Twaróg wędzony rozciamkuję widelcem i
na przykład dolewam do niego odrobinę
wody lub oliwy z karczochów, żeby się nim
łatwiej operowało. Przyjemnie wilgotny,
rozsmarowuję na ciepłych tostach, dodaję
chutnej z czerwonej cebuli, serca
karczochów i świeżo zmielony pieprz.
Właściwie nie solę bo skupiam się na
mieszance ostro – słodkiego smaku, z
delikatną nutą wędzenia podbitą tłustymi
karczochami.

Chutney można przygotować łatwo
samodzielnie i zamknąć go w słoiku, ku
uciesze chyba wszystkich domowników –
pasuje niemal do wszystkiego, no i ułatwia
trawienie tłustszych rozkoszy. Przepis na
taki z gruszką podrzucam poniżej.



Składniki:

Chutney z czerwonej cebuli z gruszką
(śliwką, figą, jabłkiem czy na co tam

aktualnie jest sezon)
 

4 gruszki
4 czerwone cebule
gałązka rozmarynu 

1/3 łyżeczki czarnego,
świeżo mielony pieprzu
szczypta prażonego

kuminu 
szczypta kardamonu 

szczypta chilli
1-2 łyżki octu
cydrowego lub
jabłkowego czy
winnego białego 

łyżka lub dwie cukru
brązowego

trzcinowego/
kokosowego/

muscovado lub syropu
klonowego 

różowa sól do smaku 
łyżka masła

klarowanego lub oleju
kokosowego 

Gruszki myję obieram, wycinam gniazda
nasienne i kroję na mniejsze części. Cebule
obieram i szatkuję na pióra. Na szerokiej
patelni rozgrzewam kumin, rozmaryn, masło
klarowane, gruszki i cebule na dość
wysokim ogniu. Dodaję sól, ocet i cukier.
Smażę mieszając aż całość będzie
przyjemnie lepiąca. Dosmaczam
kardamonem a czasami też chilli. 

Zjadam właściwie tego samego dnia, choć
zdarza mi się zamknąć część w słoiku i
pożreć dzień później.







Składniki:

Grzanki z fetą, czerwonym grapefruitem i
prażonymi orzechami z chilli

dwie kromki chleba
1 czerwony grapefruit,

choć właściwie
wystarczy pół

porządna łyżka miodu
malinowego lub innego

oczywiście
1/4 prawdziwej fety,

rozgniecionej
widelcem razem z

zalewą 
garść orzechów

włoskich
sól, pieprz, chilli

masło klarowane do
tostów i do

podprażenia orzechów
 
 

O robieniu grzanek nie będę już pisała,
choć przyznam się, że pyszne byłyby te
grzanki podsmażone na maśle klarowanym
z dodatkiem tymianku cytrynowego. Nie
zrozum mnie proszę źle, nie namawiam do
gnania do sklepu, tylko podpowiadam,
gdyby taki tymianek rósł sobie cichutko na
parapecie – to można z niego skorzystać. 

Grapefruita filetuję ostrym nożem. To
znaczy kładę go sobie na desce, odkrawam
plaster z góry i z dołu, żeby mi łobuz
stabilnie leżał na desce i ostrym nożem
okrawam go ze skóry, razem z białą
częścią znajdującą się pod skórą – czyli
albedo. To ta franca jest odpowiedzialna
za goryczkę, więc się jej pozbywam.
Rozgogolony owoc układam na boku, i
wykrawam czyste i delikatne fileciki,
wsuwając nóż pomiędzy widoczne
połączenia. Dzięki temu wykrawam sobie
sam, czysty i soczysty miąższ. Te mięsiste,
czerwone fileciki układam na desce lub
talerzu. 
Orzechy lekko szatkuję, i podprażam je na
rozgrzanym maśle klarowanym ze szczyptą
soli i chilli. 

Fetę ugnietam razem z zalewą w której
sobie pływa i smarują nią cieplutkie
grzanki. Na wierzchu układam fileciki
grapefruia i posypuję całość prażonymi
orzechami. Na koniec już tylko polewam
obficie malinowym miodem, posypuję
pieprzem i zjadam, nie oglądając się na
konsekwencje.









Składniki:

Ser twarogowy z kapustą małosolną i
miód truflowy

To też odkrycie przypadku, brzmi dziwnie,
ale robi człowiekowi diabelsko dobrze,
więc MUSISZ tego spróbować. Składniki
wykładam do miseczki po kolei i od razu
mówię, że ruszam bez wstydu po dokładkę.
Najlepszy ser twarogowy kupuje mi Monika
z Las Relaks, jest zresztą na zdjęciu jak
wcina całość, oblizując przy okazji paluchy.
Miód truflowy, jak i same trufle są
nieziemsko umamiczne, oliwę truflową
dodaję na przykład do lodów waniliowych
z cytrynowym karmelem!

dwie łyżki sera
twarogowego,

najlepiej wiejskiego i
tłustego

łyżka oleju
orzechowego

garść małosolnej
kapusty (to taka

podkiszona ale jeszcze
zielona)

świeżo mielony pieprz
łyżka miodu truflowego

(uwielbiam!!!)
 
 















Składniki:

Deser dla łasucha na szybko, z
chrupiącymi płatkami kukurydzianymi

Na ten deser wpadłam zupełnie
przypadkiem, wiedziona niezaspokojoną
chęcią na coś słodkiego wyciągnęłam
wszystko, co wpadło w moje ręce i się
względnie nadawało. Płatki kukurydziane, w
TYCH dniach traktuję jak chipsy, wsypuję je
sobie do miseczki i podżeram sobie,
chrupiąc zuchwale, jakbym nie była
ajurwedyjską vatą – dla której wszelkie
chrupadła są raczej nie wskazane, bo suche
i wprowadzają zamęt w organiźmie. No ale
jak czegoś nie można, a bardzo się chce, to
czasem można!

Do miseczki wyłożyłam czubatą łyżkę masła
hałwowego, jogurt kokosowy i zalałam
wszystko pysznym, lekko kwaśnym i lekko
cierpkim musem morelowym, na wierzch
garść płatków kukurydzianych i już. Tylko
tyle i aż tyle!

solidna łyżka masła
orzechowego (może

być chałwowe,
polecam)

1 mały jogurt kokosowy
naturalny

mus morelowy domowej
roboty lub inny,

koniecznie kwaśny
garść a nawet dwie
zwykłych płatków
kukurydzianych

 
 







Składniki:

Frytki z miodem, solą wędzoną i skórką
cytryny

4 duże ziemniaki
płaska łyżka masła

klarowanego
świeżo mielony pieprz (
u mnie nawet sporo)
wędzona sól szczypta
roztarta na desce

utarta skórka z cytryny
około 1/4 łyżeczki
przyda się jeszcze
rozmaryn, najlepiej
gałązka świeżego

miód
 
 

Ziemniaki obieram, myję i kroję na
grubaśne frytki. Lubię grubszą wersję, bo
przyjemniej tapla się je w miodzie, no i w
środku są nadal soczyste a z wierzchu
chrupiące – czyli to dokładnie to, co
tygrysice lubią najbardziej. Piekarnik
rozgrzewam do 220 stopni (ustawiam
grzałkę góra i dół).
Na blasze rozkładam papier do pieczenia i
rozsypuję przyszłe frytki, miętosząc je
palcami w maśle klarowanym z dodatkiem
wędzonej soli i świeżo zmielonego pieprzu.
Dodaję rozmaryn, przykrywam i wstawiam
na 15 minut do piekarnika. Przykryć można
naczyniem do zapiekania albo , w
ostateczności, filią aluminiową, świecącą
stroną na dół. Po upływie 15-20 minut,
odkrywam frytki, mieszam za pomocą
łopatki i wstawiam, żeby się zarumieniły z
wierzchu. 

Gotowe posypuję utartą skórką cytrynową i
wcinam maczając jeszcze ciepłe w
miodzie. Podobno są takie tygrysice, które
maczają takie frytki w lodach waniliowych,
i po zastanowieniu, nie widzę w tym nic
zdrożnego. Zawsze można spróbować
czegoś nowego, prawda? Najwyżej nie
będzie się tego procederu powtarzać!











Składniki:
Piekarnik rozgrzewam do 220 stopni. W
naczyniu do zapiekania wylewam olej
orzechowy, wykładam gałązkę rozmarynu i
roztarty pieprz marynowany, masala tea i
na wierz układam fetę.
Dodaję przekrojone lub nie papryczki chilli i
słodkie pomidory. W sezonie letnim
sprawdzi się do tego pięknie przekrojona
brzoskwinia, nada całości świeżości i
słodyczy. Naczynie do zapiekania
przykrywam innym i wstawiam na 15-20
minut do piekarnika. Po tym czasie
odkrywam, podlewam fetę z wierzchu
powstałym z pieczenia sosem i wstawiam
na 15 minut do zapieczenia.

Gotową, lekko schładzam, polewam
miodem i serwuję w całości. Można moczyć
w całości chleb, albo chałkę, bo to danie
lubi być przy okazji słodkie i kuszące.

Po raz pierwszy upiekłam kilka lat temu w
ognisku z brzoskwiniami, potem
serwowałam ją w starym domu na wsi,
pieczoną na kozie z fajerkami, opalanej
drzewem. Dodatków do niej jest tyle, ile
wyobraźni w głowie.

Pieczona feta z pomidorami, chili i
pieprzem marynowanym, podana z

miodem lawendowym
 

cała kostka
prawdziwej fety

olej orzechowy lub
migdałowy (słodki)
łyżeczka pieprzu
marynowanego

dwie papryczki chilli
świeże

dwie gałązki
rozmarynu

pomidory koktajlowe
dwie gałązki

1/2łyżeczki przyprawy
korzennej masala tea
miód lawendowy do

podania
 
 
 
 







Nigdy nie jesteś sama,

jesteśmy w tym razem!

 
Maia

 


