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4сінь. Час збирати урожай і здо- 

бувати нові знання, насолоджува-
тися теплими сонячними днями 

і підкорювати ділові вершини. Аби ніщо 
не відволікало вас від справ, а дітей від 
навчання, ми підібрали п’ять простих, 
корисних і смачних рецептів для швидких 
вечер та додали повний список покупок. 
Завдяки їм ви зможете відвести вихідні на 
пригоди, а вечори на спілкування.

Що може краще поєднати родину, ніж 
спокусливий аромат випічки? Несолодкі 
пироги виручать у будь-якій ситуації, 
адже вони смакують і гарячими, і холод-
ними. Ми підібрали найкращі ідеї з усього 
світу та з’ясували секрети приготування 
тіста й начинки. І влаштуйте дітям свято, 
скориставшись нашим повним організа-
ційним гідом: тут є все — від пошуку теми 
до приготування частування для малечі.

Відроджувати традиції можна, не лише 
гортаючи сімейний фотоальбом. Шукайте 
бабусині рецепти, модернізуйте їх і при-
стосуйте до сучасних потреб із нашими 
порадами для сезонного консервування. 
Важливі деталі й маленькі хитрощі — і 
ваш «стратегічний запас» зменшувати-
меться лише за трапезою.

Коржі з меду, бурштинового, як 
останнє тепло бабиного літа, та ніжний 
сметанний крем, як перший сніг... Так, ми 
впевнені, найкращий десерт осені — пух-
кий і ніжний медовик — сподобається всім 
поколінням вашої сім’ї.

Бажаємо вам щедрої та щирої осені в 
теплому родинному колі!

Галина Малярова,
Керівник департаменту
власних торгових марок

Над номером 
працювали: 
Вікторія Болотова
Євгенія Лебедєва
Катерина Лучіна
Денис Мохнач
Емілія Приткіна
Ярина Цимбал
Ольга Цимбалюк

Пишіть нам 
на адресу: 
fresco@fozzy.ua

Гарячі лінії контролю 
якості продуктів:
0 (800) 30 02 01 — 
ТМ «Премія»
0 (800) 30 00 23 — 
ТМ Premiya Select
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Збиратися разом за столом — чудова 
сімейна традиція, можливість поспіл-
куватися, поділитися враженнями за 

день і планами на майбутнє, зрештою, просто 
відчути спорідненість і любов найдорож-
чих людей. Однак у вересні у всіх додається 
справ: діти починають новий навчальний 
рік, дорослі поринають у роботу. Щоб вече-
ря стала щасливою й очікуваною родинною 
зустріччю після сповненого подіями дня та 

не обернулася для вас додатковим наванта-
женням, скористайтеся прийомами тайм-ме-
неджементу — сплануйте заздалегідь!

Ми підібрали п’ять рецептів нескладних і 
швидких страв із сезонних продуктів для кож-
ного вечора і склали перелік усіх продуктів, 
потрібних для їх приготування. Досить одного 
разу на вихідних чи на початку тижня сходити 
з ним у магазин, щоб ви могли щовечора свят-
кувати свої маленькі й великі успіхи.

Щойно приготовлена вечеря після роботи? З нашими рецептами і 
планом покупок ця мрія перетвориться на маленьке щоденне свято.

Список покупок:
• 1 пл. (500 мл) оливкової олії «Премія»
• 1 уп. (750 г) солі морської «Премія»
• 1 уп. (20 г) чорного перцю горошком «Премія»
• 1 уп. (10 г) прованських трав «Премія»
• 1 уп. (4 г) лаврового листу «Премія»
• 1 уп. (20 г) приправи до риби «Премія»
• 1 уп. молотого мускатного горіха
• 1 уп. шафрану (опційно)
• 1 б. (430 г) квасолі в білому соусі  «Премія»
• 1 б. (400 г) різаних томатів у власному соку «Премія»
• 1 б. (350 г) чорних оливок з кісточкою «Премія»
• 1 уп. (500 г) макаронів «Пера» «Премія»
• 1 уп. (400 г) круглозернистого рису «Премія»
• 1 уп. (200 г) вершків 10% «Премія»
• 1 уп. (100 г) солодковершкового масла «Премія»
• 2 уп. (по 500 г) замороженого коктейлю з морепродуктів «Премія»
• 1 уп. (400 г) замороженої стручкової  квасолі
• 1 уп. (400 г) замороженого зеленого горошку «Премія»
• 600 г яловичини
• 4 курячих стегенця з гомілкою
• 4 стейки лосося
• 150 г бекону
• 40 г сиру пармезан
• 1 пл. сухого білого вина
• 500 г картоплі
• 400 г моркви
• 400 г гарбуза
• 400 г цибулі
• 1 головка часнику
• 1 перець чилі
• 1 червоний болгарський перець
• 500 г помідорів
• 500 г помідорів чері
• 200 г печериць
• 2 лимони
• 1 пучок петрушки
• 1 пучок зеленої цибулі
• 3–4 пучки базиліка
• 1 набір овочів для бульйону

ТИЖДЕНЬ СМАЧНИХ ІДЕЙ
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1. Яловичину нарізати шматочками. У 
великій глибокій сковороді розігріти олію і 
обсмажити м’ясо з усіх боків.

2. Цибулю нарізати кільцями, часник по-
сікти, перець чилі розрізати вздовж навпіл, 
вичистити насіння і тонко порізати. У сково-
роду до м’яса додати цибулю, часник, чилі і 
готувати 5 хвилин, весь час помішуючи.

3. Влити бульйон або воду і готувати на 
повільному вогні близько 45 хвилин. Дода-
ти порізану стручкову квасолю і готувати 
ще 15 хвилин.

4. З консервованої квасолі злити воду і 
промити її. Додати квасолю в сковороду, 
рагу приправити сіллю й перцем. Подавати 
з лимонною цедрою.

РАГУ З ЯЛОВИЧИНИ І КВАСОЛІ

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
• 600 г яловичини
• 2 цибулини
• 2 зубчики часнику
• 1 перець чилі
• 1000 мл овочевого бульйону  
   або води
• 400 г стручкової квасолі
• 400 г консервованої квасолі
• 1 лимон
• олія, сіль

Час приготування: 
1 год. 15 хв.

Рівень складності: 
простий

КВАСОЛЯ СТРУЧКОВА
ШВИДКОЗАМОРОЖЕНА

Універсальний  продукт 
для гарнірів, салатів, супів і 
овочевих рагу! Смакує з кар-
топлею, солодким перцем, 
броколі й цвітною капустою, 
кабачками, баклажанами і 
помідорами. У цих пружних 
зелених стручках міститься 
велика кількість вітамінів 
А, С і групи В, які надійно 
зберігаються завдяки тех-
нології швидкого заморо-
жування. Тож стручкову 
квасолю можна додавати в 
гарячі страви чи їсти просто 
розмороженою, без додатко-
вого приготування. 
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1. Помідори занурити на хвилину в гаря-
чу воду, зняти шкірку. Солодкий перець і 
помідори почистити від насіння і нарізати 
крупними кубиками.

2. Коктейль із морепродуктів розморо-
зити при кімнатній температурі, обсушити 
паперовим рушником. На широкій сково-
роді розігріти оливкову олію, протягом 3–4 
хвилин обсмажити морепродукти, посоли-
ти і вийняти зі сковороди.

3. У сковороду викласти перець, помідо-

ри, розморожений горошок і злегка обсма-
жити. Влити 1 літр холодної води, довести 
до кипіння, посолити. Всипати рис, круго-
вими рухами розподілити його по всій ско-
вороді, додати шафран. Зменшити вогонь 
до мінімуму і готувати 20–25 хвилин.

4. Коли рис буде майже готовий, зверху 
викласти морепродукти. Довести страву до 
готовності, притрусити дрібно посіченою 
петрушкою і дати настоятися 5 хвилин 
перед подачею.

ПАЕЛЬЯ З МОРЕПРОДУКТАМИ

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
• 1 кг коктейлю з морепродуктів
• 4 великих помідори
• 1 червоний болгарський перець
• 200 г замороженого горошку
• 350 г круглозернистого рису
• 2 дрібки шафрану
• 1/2 пучка петрушки
• оливкова олія, сіль

Час приготування: 
1 год.

Рівень складності: 
простий

РИС КРУГЛОЗЕРНИСТИЙ 

МОРСЬКИЙ КОКТЕЙЛЬ 
ГЛИБОКОГО 
ЗАМОРОЖУВАННЯ
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1. Духовку попередньо розігріти до 200 °C.
2. Кожне стегенце розрізати на дві части-

ни, натерти сіллю й перцем.
3. У глибокій сковороді розігріти олію і 

обсмажити курку до золотистого кольору. 
Зняти зі сковороди і відкласти.

4. Картоплю почистити і нарізати част-
ками, часник почистити і дрібно посікти. 
Картоплю відварити до напівготовності, 

викласти у форму для запікання, додати 
часник, оливки, лавровий лист, приправити 
сіллю й перцем.

5. Чері розрізати навпіл. Викласти у 
форму помідори й курку, зверху залити 300 
мл гарячої води й вином. Запікати в духов-
ці близько 30 хв. Подавати страву гарячою, 
притрусивши дрібно посіченою зеленою 
цибулею.

КУРКА ПО-ПРОВАНСЬКИ З ОВОЧАМИ

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
• 4 курячих стегенця (з гомілкою)
• 500 г картоплі
• 2 зубчики часнику
• 200 г оливок з кісточками
• 2 ст. ложки сухих прованських трав
• 2 лаврових листки
• 250 г помідорів чері
• 100 мл сухого білого вина
• 1/2 пучка зеленої цибулі
• оливкова олія

Час приготування: 
1 год. 30 хв.

Рівень складності: 
простий

СУМІШ ПРЯНИХ ТРАВ 
«ПРОВАНСЬКІ ТРАВИ» 

ОЛИВКИ КРУПНІ 
ЧОРНІ З КІСТОЧКОЮ 
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1. Моркву почистити, порізати великими 
шматками і варити на середньому вогні 
10–15 хвилин. Додати нарізаний крупними 
кубиками гарбуз і варити до готовності 
овочів.

2. Духовку попередньо розігріти до 170° С.
3. Стейки лосося посолити, змастити 

приправою для риби. Розігріти у сковороді 
оливкову олію і обсмажити стейки з обох 
боків до рум’яного кольору. Рибу й помідо-
ри чері викласти у форму для запікання, 

збризнути оливковою олією і поставити в 
духовку на 10 хвилин.

4. З овочів злити воду і пюрирувати в 
блендері з маслом і вершками. Вершки 
злегка підігріти і додавати порціями, щоб 
отримати потрібну консистенцію. Припра-
вити пюре сіллю й мускатним горіхом.

5. Викласти пюре, стейки і помідори 
чері на тарілку. Рибу збризнути лимонним 
соком, прикрасити листочками базиліка. 
Подавати страву гарячою.

СТЕЙК ЛОСОСЯ З МОРКВЯНО-ГАРБУЗОВИМ ПЮРЕ

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
• 4 стейки лосося
• 400 г моркви
• 400 г гарбуза
• 100 г вершкового масла
• 100 мл вершків жирністю 10 %
• 250 г помідорів чері
• 3–4 гілочки базиліка
• 1 лимон
• мелений мускатний горіх
• приправа для риби
• сіль, оливкова олія

Час приготування: 
40 хв.

Рівень складності: 
простий

ВЕРШКИ, 10 % ЖИРУ

ПРИПРАВА «ДО РИБИ» 
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1. Бекон порізати і обсмажити на сухій 
сковороді до хрусткої скоринки. Часник і 
цибулю почистити, дрібно посікти. Гриби 
почистити, нарізати скибочками, обсма-
жити на оливковій олії. Викласти бекон 
і гриби на паперовий рушник, щоб стік 
зайвий жир.

2. У глибокій сковороді розігріти оливко-
ву олію, підсмажити цибулю, часник і чилі. 
Консервовані помідори додати у сковоро-

ду разом з рідиною. Накрити кришкою і 
тушкувати на повільному вогні протягом 15 
хвилин. Додати гриби й бекон. Приправити 
сіллю й перцем за смаком.

3. Пенне відварити в киплячій підсоле-
ній воді згідно з інструкцією на упаковці 
до стану аль денте. Злити воду, пенне 
викласти в готовий соус і прогріти. Перед 
подачею притрусити тертим пармезаном, 
прикрасити листочками базиліка.

ПЕННЕ АЛЬ АРАБ’ЯТА (З ЧИЛІ, БЕКОНОМ І ГРИБАМИ)

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
• 150 г бекону
• 2 зубчики часнику
• 1 цибулина
• 200 г печериць
• 300 г консервованих помідорів
• 400 г пенне
• 40 г пармезану
• 4 гілочки базиліка
• оливкова олія
• сіль, чорний перець

Час приготування: 
30 хв.

Рівень складності: 
простий

 МАКАРОНИ «ПЕРА»

ТОМАТИ РІЗАНІ, 
ЧИЩЕНІ У 
ВЛАСНОМУ СОКУ
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1. Рол з сиром «Моцарела» 2. Піца «Неаполітанська» 3. Рол з тунцем 4. Бутерброд «Курка і бекон» 5. Піца «Сицилійська» 6. Піца «Гавайська» 7. Салат з 
морської капусти з гірчицею по-французьки 8. Салат з морської капусти в журавлинному соусі 9. Вареники «З картоплею та грибами» 10. Вареники 
заморожені «З капустою» 11. Пельмені заморожені «З курячим м’ясом» 12. Сендвіч «З язиком» 13. Пельмені заморожені «Зі свининою та яловичиною» 
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Аромат свіжоспечених пирогів — справжній символ родинного затишку. Традиційне 
завершення сімейного обіду в неділю — десертні пишні пироги з фруктами. А от 
несолодкі можна готувати щодня й вони не набриднуть — рецептів безліч і на 
будь-який рівень кулінарної майстерності. Ця ситна і дуже смачна страва 
може бути закускою і повноцінним обідом, кулінарним шедевром на 
свято і перекусом на пікніку. А головне — спекти пиріг може навіть 
новачок, якщо скористається готовим тістом.

ПИРІГ НА ПОРІГ: 
СПОКУШАЮТЬ НЕСОЛОДКІ
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Початок великого шляху
Навіщо взагалі м’ясо чи рибу загортати 
в тісто і хто це вигадав? Середньовіч-
ні примітивні печі у формі великих 
глиняних горщиків давали надто 
великий жар, і приготувати в них м’ясо, 
щоб воно не обгоріло, було майже 
нереально. Тоді люди спробували 
загортати м’ясо в глину, а пізніше — у 
суміш борошна і води. Це й були перші 
найпримітивніші пироги. Шкоринка 
таких виробів часом сягала кількох 
сантиметрів завтовшки і витримувала 
багатогодинне приготування. Найсмач-
ніше — серединку — ставили на стіл, а 
обгоріле тверде тісто віддавали жебра-
кам-відчайдухам або повторно викори-
стовували для загущення соусів. Крім 
того, тісто в середньовічних пирогах 
виконувало роль форми для транспор-
тування і контейнера для зберігання: 
запечена без доступу повітря овочева 
чи м’ясна начинка довше залишалася 
придатною для споживання.

Нині пирогом називають печену 
страву з тіста й начинки і розрізняють 
їх не лише за регіонами походження. 
Дріжджове, січене, пісочне чи листко-
ве тісто впливає на тип і вибір начин-
ки. Порівняно просте приготування 
(а після появи готового тіста й зовсім 
елементарне),  зручна форма забезпе-
чили пирогам популярність в усьому 
світі. З плином часу вони перетвори-
лися з «контейнера для начинки» на 
чудові страви в національному стилі.

Основа має значення:  
обираємо тісто
Дріжджове тісто — основа пирогів в 
українській кухні. Французи відда-

ють перевагу похідним від тіста «са-
бле» — «сукре» і «брізе». Залежно від 
техніки приготування, температури і 
використаних інгредієнтів виходить 
або розсипчасте пісочне тісто, або 
тісто, яке ми називаємо січеним і 
псевдолистковим. Усі згадані види 
містять два базові компоненти — бо-
рошно й велику кількість масла, що 
їх розбавляють яєчними жовтками, 

крижаною водою або мускатним 
вином. Таке тісто спочатку випіка-
ють у формі під гнітом, як-от різні 
бобові, а доводять до готовності вже 
з начинкою.

В англійській традиції для тіста 
використовують яловичий нутряний 
жир. Він має нейтральний смак, і 
завдяки йому тісто набирає характер-
ної розсипчастості. Готують таке тісто 

за технологією січеного. На Балка-
нах, у Греції й Туреччині популярне 
витяжне тісто філо, тонке, як цигар-
ковий папір. Щоб тісто не рвалося під 
час витягування, для нього беруть 
борошно з сильною клейковиною, 
воду, сіль і трохи рослинної олії. Під 
час випікання у філо зовні утворюєть-
ся хрустка скоринка, а всередині зали-
шаються м’які шари.

Британський вірнопідданий
У перекладі з англійської pie означає 
просто пиріг. Однак переплутати його 
з іншими неможливо: пай випікають 
у формі з високими бортиками і часто 
подають на стіл прямо в ній. Тісто 
розкачують досить тонко, але його 
функції в паї відмінні: у закритих 
пирогах тістом не просто викладають 
дно й стінки форми, а й використову-
ють його як кришку. Ще один типовий 
різновид паю готують так: гарячу 
начинку (наприклад, із яловичиною й 
нирками) викладають у форму, закри-
вають тістом і випікають.

Та головний закон британського 
пирога — велика кількість начинки. 
Здебільшого це пряні гарячі м’ясні пи-
роги з масою соусу або з рідкуватою 
начинкою з цибулі, перцю, моркви. У 
фіш-паї це біла риба — тріска, пал-
тус, пікша — з вершковим соусом чи 
сиром чедер, що їх можна здобрити 
креветками, звареними круто яйцями 
й іншими смаковими додатками. Фіш-
пай готують узагалі без тіста — просто 
накривають «шапкою» з товченої 
картоплі. Так само роблять ще один 
знаменитий пиріг — пастуший, або 
шеперд-пай з баранини.
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Елегантний француз
Пиріг-кіш — неодмінна частина класич-
ного пікніка по-французьки. По-перше, 
його зручно тримати, по-друге, він 
смакує навіть холодним. Саме слово 
quiche — німецького походження, адже 
з’явився цей пиріг у провінції Лота-
рингія, яка довго належала Німеччині. 
Випікають його у глибоченькій (5–7 см) 
формі з гофрованими бортиками. По-
передньо в духовці випікають основу з 
пісочного тіста, для начинки-заливки 
використовують сир, вершки і яйця. 
Чим жирніша ця суміш, тим ніжнішим 
і вишуканішим буде смак. У яєчно-мо-
лочну суміш додають різноманітні ін-
гредієнти: це може бути просто броколі 
чи цвітна капуста, а може бути складна 
начинка з курятини, бекону, посічених 
яєць і грибів. Овочі й гриби для кіша 
варто попередньо підготувати — відва-
рити або обсмажити, щоб позбавити 
пиріг зайвої вологи і забезпечити рів-
номірне приготування усіх його частин. 
Кількість яєць і молочних продуктів 
відрізняється й залежить від кількості 
інших інгредієнтів, але за основу варто 
взяти співвідношення 1:2 — тоді начин-
ка точно загусне. Випікають кіш при 
температурі +170…180 °С, великий жар 
зробить його твердим і сухим.

Та інші... 
Пиріг-емпанада популярний в Іспанії 
і Латинській Америці. З’явився він 
під час арабської окупації й, імовірно, 
споріднений з італійськими кальцо-
не, які, своєю чергою, походять від 
індійських пиріжків-самос. У Бразилії 
й Аргентині їх готують у вигляді 
маленьких півмісяців, а в іспанській 

Галісії та в Португалії це великий і 
поживний пиріг. Начинку готують із 
м’яса й овочів, хоча їх можуть до-
повнювати також тунець, сардина, 
тріска чи ковбаски чорізо.

Важлива частина грецької спана-
копіти — витяжне тісто філо. Перед 
запіканням листи філо змащують 
оливковою олією, зверху виклада-
ють начинку — шпинат із бринзою 
чи фетою — і накривають листами 

тіста, теж промащеними олією. На цій 
основі можна створити й інші пиро-
ги — з м’ясною, рибною чи овочевою 
начинкою.

Ще один популярний різновид пи-
рога — грузинський хачапурі, який має 
регіональні особливості й специфіку. 
Наприклад, імеретинські хачапурі — 
закриті, з сиром усередині, їх смажать 
на сковорідці. У мегрельських хачапурі 
всередині шар сиру, а зверху їх притру-

шують тертим сулугуні з вершковим 
маслом. Найвідоміші аджарські хача-
пурі — у вигляді човника з тіста, з на-
чинкою з імеретинського сиру чкинті-
квелі, прикрашені яєчним жовтком. 
За грузинським етикетом аджарський 
хачапурі їдять, відриваючи шматочки 
від бортів «човника» і вмочуючи їх у 
суміш яйця, сиру й вершкового масла, 
найсмачніше — середину — залишають 
на кінець трапези.



13

#5 осінь 2014ПИРІГ НА ПОРІГ

СИЛІКОНОВА ДОЛИНА
Абсолютно безпечний харчовий силікон — справжня знахідка для тих, хто любить готувати! Ще зовсім недавно посуд і аксесуари з цього сучасного матеріалу 
можна було побачити лише на професійних кухнях. Гнучкий силікон, який не вбирає запахи, зчинив справжню революцію в домашньому господарстві! Адже 
його не треба змащувати олією перед приготуванням і він надзвичайно гігієнічний, бо не вступає в реакції з продуктами. А ще його легко мити і зручно збері-
гати: силікон можна складати, ба навіть скручувати — і він миттєво поверне свою первісну форму. Ви вже згодні, що на кухні силікону не буває забагато?

ВІНЧИК КРУГЛА ФОРМА КИЛИМОКПЕНЗЕЛЬ ЛОПАТКА ПРЯМОКУТНА ФОРМА

Зручна ручка й пе-
ревірена форма вінчи-
ка дозволяє без зусиль 
якісно збити вершки,  
тісто, крем, соус або 
яйця на омлет. Силіко-
новий вінчик не дряпає 
посуд при збиванні і ви-
тримує високі темпера-
тури, тому ним можна 
мішати розплавлений 
шоколад і заварний 
крем просто у мульти-
варці чи на водяній бані.

Завдяки надзвичай-
ній гнучкості її можна 
зберігати, склавши, як 
рушник. Не забувайте, 
що ця форма потребує  
особливої уваги при 
роботі з рідким тістом: 
краще спершу постави-
ти її на решітку духовки, 
а вже потім виливати 
суміш. Щоб вийняти 
випічку з форми, дайте 
їй постояти 7–10 хв. і на-
хиліть форму — пиріг сам 
опиниться на тарілці. 

На килимкові є розмічен-
ня для коржів і печива, а 
ще у нього надзвичайно 
гладка поверхня, зруч-
на для роботи з липким 
чи глевким тістом. І не 
треба перекладати сфор-
мовані вироби на деко — 
килимок витримує пе-
репади температури від 
–40 до +240 °С. Отож його 
можна сміливо ставити в 
духовку чи в морозилку 
для приготування напів-
фабрикатів.

Допоможе акуратно й 
швидко нанести олію, 
маринади, соуси, крем 
чи глазур. З пензлем 
у вашої курки буде 
бездоганно хрустка 
скоринка, а у пирогів — 
рум’яні боки. Пензель 
зроблено з термостій-
кого силікону, тому він 
не розплавиться і не 
втратить форму навіть 
при контакті з гарячи-
ми продуктами.

Завдяки м’якій поверхні 
незамінна для чутливого 
до подряпин покриття 
сковорідок, чаш мульти-
варок і тефлонових форм. 
Силікон стійкий до за-
бруднень і запахів, тому 
лопаткою можна мішати 
рагу, можна використову-
вати її, працюючи з тістом 
для меренг, чи для вже го-
тових пирогів. 

Її можна використовува-
ти в газовій і електричній 
духовці, у мікрохвильовці 
і морозилці. Підготуйте 
заздалегідь лазанью чи 
рибну страву, м’ясне чи 
овочеве рагу і заморозь-
те, а потім готуйте просто 
у формі! Щоб відмити 
форму від решток тіста 
чи соусу, досить замочи-
ти її в теплій воді на 3–5 
хв., вивернути і легенько 
протерти губкою.
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1. Яловичину нарізати кубиками. Розі-
гріти в глибокій сковороді 4 ст. ложки олії 
і порціями обсмажити м’ясо до рум’яного 
кольору.

2. Цибулю й моркву почистити, порізати. 
У сковороду долити решту олії і на малому 
вогні готувати цибулю до м’якості, зішкрі-
баючи рештки м’яса з дна. Додати моркву, 
готувати ще 2 хвилини і викласти назад у 
сковороду м’ясо.

3. Притрусити борошном, помішувати 
протягом 2 хвилин, потім додати листочки 
тим’яну, пиво і нарізані помідори, добре 
посолити і поперчити.

4. Довести до кипіння, потім зменшити во-
гонь і готувати, час від часу помішуючи, про-
тягом 2–2,5 годин, доки м’ясо стане м’яким. 
Викласти начинку у форму для пирога.

5. Духовку розігріти до 200 °C.
6. Тісто попередньо розморозити. Розкача-

ти тісто на притрушеному борошном столі і 
вирізати кришку для пирога. Бортики форми 
змочити водою, викласти зверху на начин-
ку тісто і притиснути його до бортиків. Із 
решток тіста вирізати фігурки, прикрасити 
ними верх пирога і змастити збитим яйцем.

7. Випікати протягом 20–30 хвилин до 
хрусткої скоринки і золотистого кольору.

ПИРІГ З ЯЛОВИЧИНОЮ І ПИВОМ

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
• 6 ст. ложок олії
• 900 г яловичини для тушкування
• 2 цибулини
• 2 моркви
• 2 ст. ложки борошна
• 1 ст. ложка тим’яну
• 500 мл пива «Гіннес»
• 400 г консервованих помідорів
• 500 г листкового тіста
• 1 яйце

Час приготування: 
3 год. 30 хв.

Рівень складності: 
простий

ТІСТО ЛИСТКОВЕ

Листкове тісто винайшли 
ще 1645 року. Учень конди-
тера Клавдій Геле задумав 
зробити хліб без яєць і 
дріжджів. Результат — висо-
кий хрумкий корж — вразив 
навіть його вчителя. Відтоді 
листкове тісто — найпопу-
лярніша сировина для фран-
цузької «ранкової» випічки: 
круасанів і коржиків. Щоб 
листкове тісто добре під-
ходило, його слід розрізати 
гострим ножем перпендику-
лярно до поверхні.
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1. Картоплю почистити і відварити в 
підсоленій воді до готовності. Духовку розі-
гріти до 200 °C.

2. Тим часом рибу покласти у велику 
й широку каструлю, залити молоком і 
рибним бульйоном, додати тим’ян, довести 
до кипіння і варити на дуже малому вогні 
близько 5 хвилин, поки риба почне відста-
вати від кісток. Зняти каструлю з вогню, 
бульйон злити в окрему посудину, рибу 
розібрати на шматки, викидаючи шкіру.

3. Цибулю-порей порізати кільцями. 
У чистій сковороді розплавити половину 
вершкового масла і обсмажити порей до 
м’якості. Додати борошно і готувати 2 хви-

лини, весь час помішуючи. Потім повільно 
влити бульйон, у якому варилася риба, — 
приблизно 125 мл. Додати горошок і готува-
ти на малому вогні 10 хвилин, потім до-
дати посічену петрушку і лимонну цедру, 
приправити сіллю й перцем та обережно 
вмішати рибу.

4. З вареної картоплі, масла і бульйону, 
у якому варилася риба, зробити пюре, по-
солити й поперчити. Рибну суміш вилити 
у форму для запікання, зверху викласти 
пюре і розрівняти. Випікати в духовці 
15 хвилин, доки картопля стане золоти-
сто-коричневою, а в начинці з’являться 
бульбашки.

РИБНИЙ ПИРІГ ЗІ СВІЖОЮ І КОПЧЕНОЮ РИБОЮ

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
• 1 кг курячого м’яса без кісток
• 3 зубчики часнику
• 1 лимон
• 1 апельсин
• 1 ст. ложка рідкого меду
• 2 ст. ложки соєвого соусу
• 3 ст. ложки олії
• 1 невеликий стручок 
   гострого перцю
• 1 великий червоний 
   солодкий перець
• 1 великий жовтий 
   солодкий перець

Час приготування: 
1 год. 10 хв.

Рівень складності: 
середній

ФОРЕЛЬ ХОЛОДНОГО 
КОПЧЕННЯ 

ГОРОШОК ЗЕЛЕНИЙ 
ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИЙ
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1. Холодне масло нарізати кубиками і 
розтерти з просіяним борошном на крих-
ти. Посолити, додати 200 г сиру і замісити 
тісто. Сформувати з тіста кулю, загорнути її 
у харчову плівку і покласти в холодильник 
щонайменше на 30 хвилин.

2. Духовку розігріти до 200 °C. Форму для 
кіша змастити жиром.

3. Цибулю й часник почистити і дрібно 
посікти. Солодкий перець нарізати кубика-
ми. У сковороді розігріти олію, зменшити 
вогонь та обсмажити цибулю, часник і 
перець протягом 3 хвилин.

4. Ростки спаржі розрізати вздовж і 
бланшувати в киплячій підсоленій воді 8 
хвилин. Воду злити, спаржу охолодити.

5. Змішати решту 100 г сиру, яйця й мо-

локо, приправити орегано.
6. Кабачки нарізати півкружальцями, 

броколі розібрати на невеликі суцвіття. 
Овочі проварити 3 хвилини в киплячій під-
соленій воді й охолодити. Помідори розрі-
зати на чверті й вичистити з них насіння.

7. На притрушеному борошном столі 
розкачати тісто у круг (чи прямокутник — 
залежно від форми), трохи більший, ніж 
форма. Викласти тісто у змащену жиром 
форму, розрівняти і сформувати неви-
сокий бортик. Притрусити основу пані-
рувальними сухарями. На тісто вилити 
сирно-яєчну суміш, а зверху викласти 
підготовлені овочі.

8. Випікати протягом 30 хвилин, перед 
подачею прикрасити листочками шавлії.

ОВОЧЕВИЙ КІШ

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
Для тіста:
• 200 г борошна
• 50 г масла
• 300 г нежирного домашнього сиру
Для начинки:
• 2 ст. ложки олії
• 1 цибулина
• 1 зубчик часнику
• 1 червоний солодкий перець
• 2 ростки зеленої спаржі
• 2 ст. ложки оливкової олії
• 125 г (1 склянка) тертого гострого сиру
• 3 яйця
• 150 мл молока
• 1 ч. ложка сушеного орегано
• 1/2 цукіні
• 100 г броколі
• 2 помідори
• сіль, перець
• 3 ст. ложки панірувальних сухарів
Для подачі:
• листочки шавлії

Час приготування: 
1 год. 30 хв.

Рівень складності: 
простий

СИР ТВЕРДИЙ «ГАУДА» 

КАПУСТА БРОКОЛІ 
ШВИДКОЗАМОРОЖЕНА
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1. Духовку розігріти до 220 °C. Круглу 
форму для пирога діаметром 23 см змасти-
ти жиром.

2. Тісто попередньо розморозити. Роз-
качати тісто на притрушеному борошном 
столі, викласти у форму і сформувати бор-
тик. Основу злегка змастити збитим яйцем 
і проколоти низ і бортики в різних місцях 
виделкою. Випікати 10 хвилин і вийняти з 
духовки. Притиснути низ і бортики пальця-
ми, щоб видалити повітря. Температуру в 
духовці зменшити до 180 °C.

3. Гарбуз почистити, нарізати кубиками, 
скласти в каструлю і залити водою. До- 
вести до кипіння, зменшити вогонь і вари-
ти 15–20 хвилин до готовності. Воду злити.

4. З консервованої квасолі злити рідину. 
Фарш обсмажити на сухій сковороді до зо-

лотистого кольору, зняти з вогню і змішати 
з квасолею. Перці чилі розрізати вздовж 
навпіл, вичистити насіння і дрібно посікти.

5. На пропечене тісто викладати по 
черзі гарбуз, фарш із квасолею, половину 
сиру та обох перців чилі, приправляючи 
кожен шар сіллю й перцем, завершити 
гарбузом.

6. Зверху викласти порізане масло, поли-
ти вершками і притрусити рештою тертого 
сиру. Краї тіста загорнути на начинку до 
центру і пальцями надати їм форму скла-
док. Змастити їх рештою збитого яйця.

7. Запікати 35–40 хвилин, доки на на-
чинці з’являться бульбашки, а тісто стане 
золотисто-коричневого кольору. Щоб тісто 
надто не припеклося, можна накрити його 
фольгою.

МЕКСИКАНСЬКИЙ ГАРБУЗОВИЙ ПИРІГ

Порцій: 
6–8 порцій

Інгредієнти: 
• 300 г листкового тіста
• борошно
• 1 яйце
• 500 г гарбуза
• 300 г яловичого фаршу
• 300 г консервованої квасолі
• сіль, перець
• 100 г натертого сиру
• 1 зелений чилі
• 1 червоний чилі
• 1 ст. ложка масла
• 120 мл вершків 

Час приготування: 
1 год. 40 хв.

Рівень складності: 
середній

КВАСОЛЯ НІЖНА  
В БІЛОМУ СОУСІ

Хоча б один раз на тиждень 
замінити квасолею звичну 
м’ясну страву — перший крок 
до здоров’я і довголіття, — 
вважають багато медиків. 
Великий вміст рослинного 
білка і клітковини та м’який 
делікатний смак — неза-
перечні вартості квасолі в 
білому соусі. Вона може бути 
основою супу й овочевого 
рагу, частиною салату чи 
закускою, ніжним гарніром і 
самостійною стравою.
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1. Шпинат 3–4 хвилини проварити в 
невеликій кількості води до м’якості, 
відкинути на друшляк або сито і добре 
відтиснути.

2. Шпинат порізати, зелену цибулю й 
кріп дрібно посікти. Яйця збити з сіллю й 
перцем, додати шпинат і зелень, ретельно 
перемішати. Сир покришити і вмішати в 
начинку.

3. Духовку прогріти до 170 °С. Прямо-
кутну форму для випічки змастити олив-
ковою олією.

4. Тісто розділити на дві частини. Одну 
частину викласти у форму, змащуючи 
кожний лист оливковою олією. Останні 
чотири листи покласти так, щоб кож-
ний із них з одного боку виходив за краї 
форми.

5. Викласти начинку, закрити полови-
ною листів тіста, яке залишилося, змащу-
ючи кожний лист олією. Загорнути краї, 
які звисають із нижнього шару, викласти 
решту тіста, так само змащуючи кожний 
лист олією. Випікати 40–50 хвилин.

СПАНАКОПІТА

Порцій: 
5 порцій

Інгредієнти: 
• 400 г тіста філо
• 300 г фети або бринзи 
   (в жодному разі не фетакі!)
• 400 г свіжого шпинату
• 1 великий пучок зеленої цибулі
• 1 середній пучок кропу
• 2 яйця
• оливкова олія
• білий перець, сіль

Час приготування: 
 1 год. 30 хв.

Рівень складності: 
середній

СИР ФЕТА

Фета — м’який солонуватий 
сир родом із Греції, який 
виробляють з овечого й ко-
зиного молока. Незамінний 
компонент найвідомішого у 
світі «Грецького» салату має 
так само освячену віками 
компанію: найкраще фета 
смакує з оливками. Проте з 
нею можна й активно екс-
периментувати, наприклад, 
обваляти у травах — розма-
рині, базилікові, кропі —  
і витримати 8–10 годин. 
Такий сир подають як окре-
му закуску або додають у 
салати й випічку.
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1. Розчинити дріжджі в теплому молоці. 
Посолити, вбити яйця, додати масло, цукор 
і борошно. Замісити тісто і залишити його 
на 1 годину.

2. Тісто розділити на 5 частин, кожну части-
ну розкачати в довгастий корж. Сир натерти.

3. Духовку заздалегідь прогріти до 220 
°С. Деко змастити жиром.

4. На коржі рівним шаром викласти тер-
тий сир. Кожен корж сформувати у вигляді 
човника, покласти на деко і випікати 20 
хвилин.

5. Деко вийняти з духовки і в кожний 
хачапурі вбити по 1 яйцю, покласти по 
шматочку масла і поставити в духовку ще 
на 4–5 хвилин.

ХАЧАПУРІ ПО-АДЖАРСЬКИ 

Порцій: 
5 порцій

Інгредієнти: 
Для тіста:
• 500 г борошна
• 2 яйця
• 10 г дріжджів
• 1 склянка молока
• 2 ст. ложки вершкового масла
• 1/2 ст. ложки цукру
• 1 ч. ложка солі
Для начинки:
• 5 яєць
• 2 ст. ложки вершкового масла
• 200 г сиру сулугуні
• 300 г адигейського сиру

Час приготування: 
1 год. 30 хв.

Рівень складності: 
середній

ДРІЖДЖІ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКІ СУХІ 

МАСЛО 
СОЛОДКОВЕРШКОВЕ 
«СЕЛЯНСЬКЕ»
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Максимально натурально: 
квасимо, мочимо, солимо
Відсутність холодильника влітку, а 
свіжої їжі взимку змусила людей шука-
ти ефективних способів зберігати овочі. 
Наші прадіди винайшли найприродніші 
варіанти консервування: вони корисні 
для травлення та дозволяють довше 
зберігати овочі й фрукти.

Квашення вимагає певного темпе-
ратурного режиму та максимальної 
чистоти посуду й продуктів. При за- 
квашуванні в капусту додають морк-
ву (до 10 % від загальної кількості) і за 
бажанням кмин, лаврове листя, яблука, 
солодкий або гострий перець, журавли-
ну або брусницю (не більше 2 % від ваги 
капусти). Кількість солі розраховують у 
співвідношенні 2 до 2,5 % від ваги основ-
ного продукту. Завважте, що морська 
сіль, так само як йодована, непридатна 
для консервації, — вони безнадійно 
зіпсують продукти.

Квасити можна майже всі овочі: від 
моркви і кабачків до помідорів і бакла-
жанів, ба навіть зелень і часник. Заква-
шування триває 7–10 днів при темпера-
турі +16...25 °С. Потім овочі перекладають 
у керамічний або скляний посуд для 
зберігання й переставляють у погреб чи 
холодильник.

Не втратило актуальності й солін-
ня. Для цілих овочів і овочевих асорті 
найкраще підходить розсіл, який надійно 
фіксує смак і форму продуктів. Гарячий 
розсіл майже повністю унеможливлює 
здування банок. Якщо ж ви обираєте 
холодний спосіб, краще підстрахуватися 
й додати до кожної банки 1 ст. ложку 

горілки або трохи хрону чи зерен гірчиці.
Ще один спосіб засолювання не 

передбачає використання рідини: 
продукти треба дрібно нарізати і 
скласти шарами, пересипаючи сіллю. 
Так готують, наприклад, гриби — грузді, 
вовнянки, сироїжки або заготовку для 
зимових супів: моркву, перець, цибулю 

й зелень у рівній кількості нарізають 
кубиками і перемішують із сіллю в про-
порції 1:1. Узимку таку овочеву заготовку 
додають у супи за 10 хвилин до кінця 
приготування, і, звичайно, суп не варто 
солити. Солити можна не лише типові 
для нас продукти, а й екзотичні, напри-
клад, приготовані в такий спосіб лимони 
додають як приправу до м’яса, риби, 
рису, кускусу.

Мочіння — ще один традиційний 
слов’янський спосіб зберігати овочі й 
фрукти — не обмежується одними лише 
яблуками. Так само можна заготовлю-
вати горобину, брусницю, смородину, 
журавлину, кавуни, сливи, груші і навіть 
дещо з овочів, скажімо, патисони й кабач-
ки. Для солоного мочіння готують слабкі 
розсоли з прянощами і сухою гірчи- 
цею, яблука і ягоди перекладають  лис- 
тям смородини й вишні, іноді додають 
солод. Найкращими сортами яблук для 
мочіння вважаються зелені і білі яблука 
без «рум’янцю», як-от антонівка чи ренет 
Симиренка. Солодке мочіння заливають 
сиропами з медом, додають до нього гвоз-
дику, корицю, духмяний перець.

Заготовки бродять 5–6 днів при тем-
пературі +12...15 °С, опісля їх витримують 
від 4 до 8 тижнів на холоді (+3...8 °С) і 
вже потім їх можна використовувати, 

Початок осені — гаряча пора для готування зимових запасів. Соковиті помідори, хрумкі огірки, хрустка капуста, 
запашний перець, свіжі гриби, солодкі яблука — усю цю розкіш треба зберегти для холодної пори року. Маленькі 
й великі секрети успішної заготівлі стануть у нагоді і початківцям, і «консерваторам» із великим досвідом.

ДОТОРКАНИЙ ЗАПАС
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наприклад, додавати до овочевих страв і 
компотів. Завдяки багатому і незвичай-
ному смаку мочіння — це ще й смачний 
гарнір до м’ясних страв, чудова само-
стійна закуска або десерт — залежно від 
приготування.

Сучасно і корисно
Король маринадів — оцет, а для м’як-
шого і багатшого смаку разом з ним 
додають іще спеції та свіжі пряні трави. 
Часник, кріп, духмяний чи гострий пе-
рець, листя хрону — у кожної господині є 
власна формула ароматного маринаду.

А можна обійтися лише олією — вона 
чудово зберігає смак варених і в’ялених 
овочів. Найвідоміша консервація такого 
типу — італійські в’ялені томати: їх спо-
чатку сушать на сонці або в духовці  
і заливають оливковою олією з дода-
ванням часнику, сушеного базиліка й 
перцю.

До речі, сушіння — цілком традицій-
ний спосіб заготовляти продукти на 
зиму. Сучасні кухонні прилади дозво-
ляють без зайвих зусиль сушити овочі 
й фрукти. Взимку вони добре пасувати-
муть до бульйонів і компотів, їх можна 
їсти замість чипсів і додавати в чай. До-
датковий плюс сушіння — таку консерва-
цію просто зберігати в банках із щільною 
кришкою. Цей спосіб чудово економить 
місце: щоб заповнити одну літрову банку, 
знадобиться десь 2–3 кг яблук.

Солодка спокуса
Цілі або порізані на часточки фрукти і 
ягоди, рівномірно розподілені в си-
ропі, — ось ідеальне варення. Готовий цу-
кровий сироп дозволяє зберегти форму 
шматочків фруктів і їхній первісний 
аромат. Тому таке популярне варення 
з квітів — фіалок, кульбабок, пелюсток 
троянди, а ще з солодких і нейтральних 

овочів — моркви, фізалісу, кабачків. 
Дуже смачне й ароматне варення з мо-
лодих шишок, з волоських горіхів.

Джем, конфітюр, мармелад мають 
одноріднішу текстуру. Для їх приго-
тування найкраще підходять трохи 
недозрілі або від природи кислі плоди — 
у них багато пектину, який забезпечує 
ефект желе. Скажімо, айва — її додають 
у варення й джеми заради яскравого 
аромату, а ще це натуральний загущу-
вач. Повидло готують із перетертих на 
пюре фруктів, додаючи цукровий сироп. 
Узимку повидло згодиться і як начинка 
для домашніх пирогів.

Створити спокусливий аромат і під-
креслити природний смак фруктів допо-
можуть спеції. Цедра апельсина, лимона 
чи лайма додає виразності смаку, сік 
цитрусових допомагає збалансувати 
солодкість і вберегти природний колір 
фруктів від окислення. Імбир, ваніль, 

лимонне сорго, гвоздика, зірки анісу 
перетворять звичайне варення на вишу-
кані солодощі, — баночку з ним можна 
захопити з собою в гості на подарунок.

Дотягнути до весни
Щоби банки з продуктовим запасом га-
рантовано відкривалися лише за вашою 
волею, варто дотримуватися важливих 
правил підготування продуктів і тари. 
Продукти треба добре відсортувати, 
помити і почистити. У банку повинні 
потрапити лише найстигліші і найціліші 
з них — решта може зіпсувати заготовку. 
Потенційним збудником негативних 
процесів можуть стати неїстівні части-
ни, як-от хвостики помідорів. Варто 
також попередньо відсортувати овочі 
за розміром, щоб у банці були приблиз-
но однакові плоди. Це забезпечить 
рівномірний прогрів і просолювання, а 
консервація вийде смачною і надійною.
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Часто овочі й фрукти попередньо 
бланшують — обдають парою або 
занурюють на кілька секунд в окріп. Ця 
операція дозволяє зберегти колір і кра-
ще підготувати плоди до дії на них мари-
наду, розсолу чи сиропу. Якщо ви хочете 
приготувати помідори у власному соку, 
то після бланшування з них легко буде 
зняти шкірку.

Має значення і посуд для консерву-
вання, оптимальний варіант — скляні 
банки з бляшаною кришкою під закату-
вання, які забезпечують максимальну 
герметичність, хоча можна використо-
вувати і зручні гвинтові кришки. Ква-
сили традиційно у дерев’яних діжках 
і бочках, але сьогодні частіше викори-
стовують керамічний посуд, адже він 
гігієнічніший.

Проте без відповідної підготовки 
будь-який посуд може виявитися 
ненадійним і непридатним для три-
валого зберігання. Банки й кришки 
треба добре промити теплим розчином 
їстівної соди (1 чайна ложка на 1 л води). 
Далі банки слід простерилізувати — 
прогріти над парою 5–10 хвилин, доки 
сконденсована вода почне стікати зі 
стінок. Кришки треба кип’ятити протя-
гом 15–20 хвилин.

Іще один спосіб термічної обробки 
консервації — пастеризація. Нагрівання 
до +60...70 °С дозволяє зберегти біль-
ше вітамінів, але не гарантує повного 
знищення шкідливих організмів. Тому 
такі консерви рекомендують зберігати 
в прохолодному місці. Пастеризація 
ідеально підходить для маринованих 
овочів та для рецептів, де консервантом 
виступає сироп або рослинна олія. Отже, 
підготовлені продукти розкладають 

по банках, ставлять їх у каструлю або 
мультиварку з водою, доливають у 
банки маринад і починають прогрівати. 
Відлік приготування починається після 
закипання води, а через 15 хвилин банки 
можна виймати і закривати.

Здобув популярність у господинь і спо-
сіб потрійного заливання. Підготовлені 
плоди розкладають у банки, заливають 
окропом, відставляють на 10–15 хвилин. 
Потім рідину зливають, знову нагрівають 
її і вдруге заливають продукти. На третій 
раз до окропу-розсолу додають сіль чи 
цукор за рецептом, рідину знову прогріва-
ють і заливають у банки, які тепер уже го-
тові до закатування. Цей спосіб підходить 
і для овочевої консервації — тоді банки 
наповнюють плодами до «плечиків», і 
для фруктових компотів, для яких досить 
заповнити половину посудини.

Кілька слів про зберігання
Варення, компоти, маринади й інші 
консерви, які пройшли термічну об-
робку, можна зберігати тривалий час у 
сухому темному місці. Проте краще їх 
відкрити і з’їсти протягом наступного 
календарного року, адже саме в цей час 
вони найсмачніші. Консервацію з вели-
кою кількістю рідини не слід тримати 
на морозі: банки можуть тріснути, а 
варення зацукрується. Висока темпера-
тура і світло погіршують смак і користь 
продуктів, бо вони руйнують вітаміни. 
Якщо банки зберігаються у погребі 
чи підвалі, варто змастити кришки 
олією — це вбереже їх від іржі. Готові 
квашені, засолені й мочені продукти 
найкраще зберігати при температурі 
0...+5 °С — за цих умов процеси в таких 
заготовках майже припиняються.

Смачний конструктор
Домашні заготовки — це не просто 
стратегічний запас на зиму. Спробуйте 
заморозити зварений бульйон і вико-
ристовувати його для приготування 
свіжого супу чи соусу, коли у вас для 
цього не так багато часу. Для зручності 
бульйон можна розлити у формочки для 
льоду і потім точно дозувати потрібну 
для страви кількість. Так само можна 
підготувати швидкі брикети з соусів, за-
правок для рагу й борщу, томатного соку 
або зручні кубики зелені, яка протягом 
року додаватиме свіжого літнього смаку 
вашим стравам. По 1 пучку зеленої ци-
булі, кропу й петрушки дрібно посічіть і 
змішайте в мисці. Радимо облити зелень 
окропом — після цього трави стануть м’я-

кими, зменшиться їхній об’єм, тож в один 
кубик вміститься втричі більше зелені. 
Підготовлену масу розкладіть у формоч-
ки для льоду — звичайні пластмасові або 
зручніші силіконові — і залийте водою. 
Залишилося поставити заготовки в 
морозильну камеру і дочекатися, поки 
вони повністю замерзнуть. Готові кубики 
можна дістати з форми й зберігати в па-
кеті для заморожування хоч до наступ-
ного літа. І, звичайно, за цим принципом 
можна готувати будь-які ваші улюблені 
трав’яні суміші або заготовити «моносо-
ртові» кубики тільки з одного виду трав. 
Із таким «конструктором» із морозилки 
навіть по вуха зайняті й заклопотані 
зможуть приготувати смачну вечерю чи 
обід за лічені хвилини!



23

#5 осінь 2014ДОТОРКАНИЙ ЗАПАС

1. Капусту пошинкувати, сливи розібра-
ти на половинки, вийняти кісточки. Порей 
порізати кільцями.

2. У каструлю влити 700 мл води, оцет, 
додати сіль, цукор і кмин, закип’ятити.

3. У банки із загвинчуваними кришка-
ми скласти капусту, сливи й цибулю-по-
рей. Залити гарячим маринадом і за-
крити. Перевернути кришками донизу й 
охолодити.

МАРИНОВАНА КАПУСТА ЗІ СЛИВАМИ

Порцій: 
На 3 літрові банки

Інгредієнти: 
• 700 мл оцту з білого вина
• 2 ст. ложки солі
• 1 ст. ложка цукру
• 1 ч. ложка насіння кмину
• 1 кг капусти
• 400 г слив 
• 250 г цибулі-порею

Час приготування: 
30 хв.

Рівень складності: 
простий

ПЕРЕЦЬ ДУХМЯНИЙ

У Європу духмяний перець 
потрапив завдяки Колумбу і 
швидко завоював симпатію 
кухарів, адже він поєднує 
аромати кориці, мускат-
ного горіха й гвоздики та 
присмак чорного перцю. Ця 
універсальна спеція пасує 
до несолодких страв і де-
сертів, а от рідким стравам 
віддає свій аромат повільно, 
тому додавати цілі зер-
на слід не раніше, ніж за 
півгодини до кінця приготу-
вання. Ще духмяний перець 
добре класти у чорний чай 
або глінтвейн.
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1. Перець нарізати невеликими шматоч-
ками однакового розміру.

2. У каструлю влити літр води й оцет, 
додати сіль і довести до кипіння. Всипати 
перець і проварити 1–2 хвилини — перець 
має бути готовим, але хрустким.

3. Воду злити, перець перекласти в 

одну велику або в кілька менших банок, 
додати очищений часник, чорний пе-
рець і лаврове листя. Залити олією, щоб 
вона повністю покривала овочі, і щільно 
закрити. Тримати не менше двох днів у 
темному прохолодному місці, перш ніж 
уживати.

МАРИНОВАНИЙ ПЕРЕЦЬ

Порцій: 
На 1 літрову банку

Інгредієнти: 
• 1 ст. ложка солі
• 2 ст. ложки винного оцту
• 1 кг червоного солодкого перцю
• 6 зубчиків часнику
• 5 горошин чорного перцю
• 2 лаврових листки
• олія

Час приготування: 
40 хв.

Рівень складності: 
простий

ОЛИВКОВА ОЛІЯ 
MONTI IBLEI GULFI

Оливкова олія — це справж-
ній окремий всесвіт. Про 
неї можна говорити так 
само довго, як про вино. 
Можна куштувати нові 
сорти, розрізняти відтінки, 
знайомитися з різними ре-
гіонами виробництва. Варто 
знати просту річ: найкращу 
олію виготовляють шляхом 
прямого віджиму і марку-
ють терміном Extra Virgin. 
Ця італійська оливкова олія 
з Сицилії — чудовий баланс 
якості й ціни.
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1. Усі овочі порізати на дрібні шматки 
однакового розміру і скласти у велику 
миску.

2. Розколотити у воді сіль і залити соля-
ним розчином овочі. Щоб овочі не спли-
вали над водою, зверху варто покласти 
важку тарілку, накрити миску рушником 
і залишити на одну добу. Через 24 години 
воду злити, овочі ретельно промити.

3. Скласти овочі у велику каструлю, 
додати цукор, спеції, влити більшу части-
ну оцту і довести до кипіння. Зменшити 
вогонь і варити, доки овочі стануть хруст-
кими або ніжними — на ваш смак. У першо-
му випадку овочі треба проварити лише 5 
хвилин на малому вогні.

4. Банки і кришки вимити гарячою во-
дою з милом, добре прополоскати і прогрі-
ти. Овочі вийняти шумівкою, обсушити і 
розкласти в гарячі стерилізовані банки.

5. Змішати борошно, куркуму й гірчицю 
з рештою оцту, влити в гарячий маринад у 
каструлі і розмішати. Довести до кипіння, 
проварити 1 хвилину, щоб маринад загус, і 
залити ним овочі.

6. Обережно постукати банками об 
робочу поверхню, щоб видалити повітряні 
бульбашки й ущільнити овочі, у разі потре-
би долити маринадом.

7. Щільно закрити банки гарячими 
кришками або закатати і настояти 2 тижні, 
перш ніж вживати.

ПІКУЛІ (МАРИНОВАНІ ОВОЧІ)

Порцій: 
На 1350 г

Інгредієнти: 
• 900 г овочів (цвітна капуста,
   огірки, кабачки, стручкова 
   квасоля, солодкий перець, 
   цибуля для маринування, 
   зелений горошок)
• 100 г солі
• 1 л води
• 100 г (1/2 склянки) цукру
• 25 г (1/4 склянки) борошна
• 1 ст. ложка гірчичного порошку
• 2 ч. ложки куркуми
• 1 ч. ложка молотого імбиру
• 600 мл оцту з білого вина
• 2 ст. ложки фруктового 
   інжирного оцту

Час приготування: 
30 хв. + 1 доба на маринування

Рівень складності: 
середній

ФРУКТОВИЙ ОЦЕТ 
З ІНЖИРОМ

Досить лише кількох 
крапель, щоб перетворити 
звичну страву на кулінар-
ний шедевр. Фруктовий чи 
овочевий салат, маринад 
для м’яса чи соус до птиці — 
оцет із м’яким присмаком 
інжиру додасть стравам 
делікатної пікантності. Його 
можна подавати до сирів, 
використовувати в десертах 
із фруктами — фруктовий 
оцет підкреслить і увираз-
нить їхній смак.
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1. Цибулю дрібно посікти, скласти у 
велику каструлю, залити половиною оцту 
і довести до кипіння. Зменшити вогонь і 
варити на малому вогні 10–15 хв.

2. Яблука почистити, вирізати серцеви-
ну і нарізати кубиками. Імбирний корінь 
тонко порізати. Додати в каструлю яблука, 

решту оцту, цукор та імбир. Помішувати, 
доки розчиниться цукор, далі просто ва-
рити на малому вогні, час від часу помішу-
ючи, до загустіння. Приправити на смак 
сіллю й додати оцет із перцем.

3. Розкласти готове чатні в гарячі стери-
лізовані банки і щільно закрити кришками.

ЧАТНІ З ЗЕЛЕНИХ ЯБЛУК З ІМБИРОМ

Порцій: 
На 1 кг чатні

Інгредієнти: 
• 450 г цибулі
• 300 мл яблучного оцту
• 900 г яблук
• 350 г (1,5 склянки) цукру
• 1 ст. ложка натертого імбиру
• 1–2 ст. ложки фруктового 
   оцту з перцем
• сіль

Час приготування: 
1 год.

Рівень складності: 
простий

ФРУКТОВИЙ ОЦЕТ ІЗ 
ЧЕРВОНИМ ПЕРЦЕМ

Натуральний — фруктовий 
або ягідний — оцет виготовля-
ють так само, як вино, природ-
ним зброджуванням фрукто-
вої сировини. Тому, на відміну 
від синтетичного, натураль-
ний оцет містить не більше 
6 % кислоти і його не треба 
розводити перед уживанням. 
Часто смак фруктового оцту 
збагачують травами і спеція-
ми. Наприклад, цей фрукто-
вий оцет Premiya Select має 
складний елегантний смак із 
тонкою гостротою червоного 
перцю. Ідеальний для салатів, 
елегантних делікатесних 
маринадів і навіть десертів — 
фруктовий салат з таким 
оцтом буде ще смачнішим.
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Перше вересня чи перше «відмінно», день Букварика 
чи день народження або просто вихідний — приводів, 
щоб улаштувати дитяче свято, годі шукати. Така вечірка 
може бути навіть веселішою, ніж доросла, адже можна 
разом із дітьми гратися, вигадувати смішні забавки і 
смачні пригощання!

ДИТЯЧЕ СВЯТО: 
ОРГАНІЗОВУЄМО ДИВО
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Крок 1. Хто, де, коли
Вибір місця і гостей свята залежить від 
віку дитини. Наприклад, в 1–2 рочки 
малеча ще не усвідомлює сутність свя-
та, тому не обов’язково запрошувати 
клоунів і готувати велике шоу. Яскраві 
іграшки, тепла й безпечна підлога — це 
вже достатня розважальна програма 
для малят. У 3–4 рочки доречно влашту-
вати свято на 2 години з нескладними 
іграми, тортом і тематичним декором.

Для дітей від 5 до 12 років варто 
організувати свято з улюбленими каз-
ковими героями. Квести, пригодницькі 
ігри й забавні конкурси з неодмінними 
призами надовго залишаться в пам’яті. 
Підлітки зрадіють майже дорослій 
вечірці з дискотекою.

Крок 2. Тема свята
Головна ідея визначить напрямок усіх 
інших приготувань: чим пригощати, які 
декорації купити, які розваги й рецепти 
обрати. Тему обговорюйте разом з 
дитиною, стартувати можна з улюбле-
ного мультсеріалу чи казкового образу: 
влаштувати вечірку з Губкою Бобом чи 
Тачками, створити доісторичний світ 
із динозаврами чи космічну станцію. 
Відправною точкою у виборі теми 
може стати й місце дії: на дачі добре 
грати в індіанців чи піратів, які шука-
ють скарби.

Крок 3. Готуємо декорації
Скупитися в магазині для вечірок чи 
зробити все самостійно — це залежить 
лише від розміру гаманця і вміння 
майструвати. Важливі пункти — те-
матичне декорування приміщення, 
деталі костюмів для гостей і призи для 
переможців у конкурсах і змаганнях. І 

ще для дитячого свята найкраще підхо-
дить одноразовий посуд: він безпечний 
і його не треба мити.

Крок 4. Що будемо робити?
Ігри й завдання не обов’язково мають 
відповідати темі: пошук скарбів на 
піратській вечірці доречний так само, 
як географічна вікторина чи турнір 
з пінг-понгу. Діти iPad-покоління 
радіють нагоді зробити щось свої-
ми руками — футболки з принтами, 
прикраси — і забрати це із собою на 
пам’ять. Можна залучити дітей і до 
приготування почастунку. Міні-піци з 
начинкою на вибір, цукерки, печиво — 
найпростіше з того, що можна запро-
понувати як розвагу.

Крок 5. Що будемо їсти?*
Найкращі страви для дитячого свя-
та — легкі й поживні: вони повинні 
втамувати голод і потішити смаком, 
але не перенавантажувати, адже 
після їжі почнуться ігри. Для дитячо-
го столу не підходять надто солоні, 
копчені, жирні й гострі страви, за-
куски з великою кількістю часнику, 
перцю й майонезу. Не варто також 
експериментувати, змішуючи багато 
продуктів. Уникайте їжі, якою можна 
вдавитися, — у цьому переліку кіст-
лява риба, фрукти з товстою шкіркою, 
виноград із кісточками. Корисні для 
здоров’я, але небезпечні для одягу 
яскраві соки, бурякові салати, ягідні 
торти краще пропонувати дітям від 
7 років. І варто усунути з меню про-
дукти, котрі найчастіше викликають 
алергію, як-от шоколад.

Бургери й сосиски, вермішель і 
піца — ось справжні хіти дитячих свят. 
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Узагалі, найпопулярніше все те, що 
можна брати руками: овочеві палички 
з соусами на вибір (томатним, сирним 
чи медовим),різноманітні бутерброди, 
роли з лаваша, салатних чи капустя-
них листків, кебаби з курки чи фрук-
тів, печиво, мафіни з овочами, а ще 
кульки з сиру з начинками з фруктів 
чи оливок, хрусткі морквяно-курячі 
нагетси з домашнього фаршу.

Ще одна чудова ідея — їстівний 
посуд! Тарталетки з нейтральним 
смаком можуть вмістити все — від 
паштетів і олів’є до заварного крему 
з ягодами. Це зручне рішення і для 
спонтанних вечірок: якщо до вашої 
дитини завітали друзі, замість ба-
нальних бутербродів запропонуйте 

їм тарталетки з сиром, салатами чи 
міні-порціями основної страви, і ви 
надовго залишитесь у їхній пам’яті як 
«кльові батьки».

Дітей можна залучити і до приготу-
вання страв за столом: розкладіть усі 
інгредієнти в різний посуд, на кожен 
наклейте смішну назву і видайте 
гостям папірці з рецептом. Або запро-
понуйте їм створити власні канапе: роз-
дайте дітям шпажки і нехай самі обира-
ють смачну комбінацію з викладених 
на менажницю продуктів. Це можуть 
бути оливки, перепелині яйця, нарізані 
кубиками сир і буженина, листки сала-
ту, помідори чері, порізаний солодкий 
перець різних кольорів, риба, квадрати-
ки підсушеного хліба тощо.

Крок 6. Обираємо напої
Газовані напої з барвниками — легке 
рішення, але краще обрати натуральні 
фруктові соки, морси або приготовле-
ний власноруч компот. Не забувайте 
і про воду: діти, які активно граються, 
повинні багато пити. Як частуван-
ня можна запропонувати молочний 
коктейль: смачний і поживний, він 
поновить сили і слугуватиме легким 
перекусом між іграми.

Крок 7. Подбайте про десерт
Коли йдеться про свято, то перше, про 
що думають і діти, і дорослі, — це торт. 
Будете ви готувати його самі чи прості-
ше замовити в кондитерській? Адже 
це повинен бути бездоганний варіант, 

який має улюблений смак і на вигляд 
відповідає темі вечірки.

У нагоді стане ідея з порційними 
десертами: різноманітні тістечка, модні 
капкейки чи йогуртовий крем з ягодами 
й фруктами неодмінно сподобаються 
дітям. Фруктові шашлички, зібрані у ве-
ликий букет, чи фруктово-ягідний салат із 
«шапкою» зі збитих вершків — теж кори-
сні й смачні десерти для дитячого свята. 
Традиційні в таких випадках солодощі — 
веселе різнокольорове желе в порційних 
склянках чи креманках. І, звичайно, діт-
лахи обожнюють морозиво — його можна 
прикрасити ягодами, желейними фігур-
ками або подати в половинках яблук чи 
персиків. Вмикайте фантазію, залучайте 
дітей — і ви влаштуєте незабутнє свято!
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1. Вершковий сир змішати з оливко-
вою олією і посіченим кропом.  

2. Намастити лист лаваша сирною на-
чинкою, зверху покласти тонкі смужки 
сьомги і листя салату. Скрутити лаваш 

у рулет, щільно загорнути в харчову 
плівку і покласти на 30 хвилин у холо-
дильник. 

3. Перед подачею нарізати шматочка-
ми і проткнути шпажками.

РОЛИ З СЛАБОСОЛОНОЮ СЬОМГОЮ

Порцій: 
16–20 шт.

Інгредієнти: 
Для млинців:
• 125 г вершкового сиру
• 225 г слабосолоної сьомги
• 1 пучок кропу
• 2 ст. ложки оливкової олії
• лаваш
• листя салату

Час приготування: 
40 хв.

Рівень складності: 
простий

ЛАВАШ  

СЬОМГА СЛАБОСОЛОНА
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1. Цибулю порізати, моркву й селеру 
нарізати дрібними кубиками, часник 
дрібно посікти. У сковороді розігріти олію, 
викласти цибулю і злегка обсмажити про-
тягом 5 хвилин, доки вона стане м’якою і 
прозорою. 

2. Додати часник, моркву, селеру і орега-

но, готувати ще 1 хвилину. Викласти фарш і 
смажити до готовності і рум’яного кольору. 

3. Додати на сковороду помідори й цу-
кор. Довести до кипіння і далі готувати на 
малому вогні 15–20 хвилин.

4. Наповнити тарталетки начинкою, 
прикрасити лавровим листом і петрушкою.

ЗАКУСОЧНІ «КОШИКИ» З СОУСОМ «БОЛОНЬЄЗЕ»

Порцій: 
24 шт.

Інгредієнти: 
• 1 ст. ложка оливкової олії
• 1 невелика цибулина
• 1 невелика морква
• 1 стебло селери
• 1 зубчик часнику
• 1/2 ч. ложки сушеного орегано
• 250 г яловичого фаршу
• 200 г різаних консервованих
   помідорів
• 1 дрібка цукру
Для подачі:
• тарталетки
• лавровий лист
• листочки петрушки

Час приготування: 
1 год. 50 хв.

Рівень складності: 
простий

ТАРТАЛЕТКИ

Ідею, як подавати порційну 
їжу, пристосували до різних 
прийомів і перекусів — так 
з’явився їстівний посуд 
із нейтральним смаком. 
Тарталетки зручні для 
паштетів, порційних салатів 
і навіть основних страв та, 
звичайно, десертів — кремів, 
збитих вершків, фруктів. Це 
швидкий спосіб приготувати 
розкішний стіл за лічені хви-
лини і не мити потім посуд.
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1. Духовку розігріти до 180 °C. Форму для 
запікання змастити олією.

2. Картоплю нарізати тонкими кру-
жальцями, перець і помідори — кубиками. 
В’ялені томати дрібно нарізати. Викласти 
овочі в підготовлену форму.

3. Кріп дрібно посікти. Збити яйця, моло-
ко, сир і кріп, приправити сіллю і меленим 
білим перцем.

4. Яєчно-молочну суміш рівномірно 
вилити на овочі. Випікати 20–25 хвилин до 
золотистого кольору. Перед подачею нарі-
зати, прикрасити зеленню петрушки.

КАРТОПЛЯНА ТОРТИЛЬЯ З ПЕРЦЕМ І ПОМІДОРАМИ

Порцій: 
8–10 порцій

Інгредієнти: 
• 650 г вареної картоплі
• 1 солодкий червоний перець 
• 200 г помідорів чері
• 5–6 в’ялених томатів
• 8 яєць
• 250 мл молока
• 75 г тертого сиру
• 1 ч. ложка кропу
• оливкової олії
• петрушка для подачі

Час приготування: 
1 год. 20 хв.

Рівень складності: 
простий

ТОМАТИ В’ЯЛЕНІ В ОЛІЇ

В’ялені томати — неодмін-
ний продукт середземно-
морської кухні. Найкращи-
ми вважаються помідори, 
висушені на сонці з дода-
ванням спецій і часнику, а 
зберігають їх в оливковій 
олії. Їх використовують 
для приготування м’ясних 
і рибних страв, додають до 
салатів і бутербродів або 
просто їдять як закуску. В 
Італії й Греції в’ялені помі-
дори додають у тісто для 
білого хліба, вживають як 
начинку в пирогах і піці.
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1. Апельсини розрізати навпіл і ви-
брати м’якоть та акуратно видалити білі 
перетинки, намагаючись не продірявити 
шкурку.

2. Приготувати желе згідно з інструкці-
єю на упакуванні, але для кожного желе 
узяти лише половину вказаної кількості 
води. Залити желе в порожні апельсинові 

половинки до самого верху і поставити в 
холодильник, щоб застигло. Обрізати по-
ловинки апельсинів так, щоб шкурка була 
на одному рівні з желе. Розрізати кожну 
половинку на чверті.

3. Зробити з паперу «вітрила» і прикріпи-
ти до «човнів» за допомогою коктейльних 
паличок.

ФРУКТОВІ ЖЕЛЕЙНІ КОРАБЛИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Порцій: 
16 шт.

Інгредієнти: 
• 4 великі апельсини
• 135 г апельсинового желе
• 135 г малинового желе

Час приготування: 
25 хв. + 2 год.

Рівень складності: 
середній

ЖЕЛЕ «АПЕЛЬСИН»

ЖЕЛЕ «МАЛИНА»
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1. Стакани паперові 2. Мультифруктовий нектар 3. Фініки сушені 4. Яблучні чипси «Голден» 5. Желе «Персик» 6. Чашка 7. Попкорн «Зі смаком 
сиру» 8. Тарталетка «Човник» 9. Здобне фігурне печиво з шоколадом «Веселий зоопарк» 10. Чарівна соломинка «Карамель зі смаком полуниці»
11. Чарівна соломинка «Карамель зі смаком шоколаду» 12. Здобне фігурне печиво «Веселий зоопарк» 13. Печиво затяжне Mini Maria 14. Серветки 
паперові 15. Морозиво «Зі смаком лісового горіха» 16. Чай чорний цейлонський
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остеменно невідомо, коли з’я-
вився цей торт. Випічку з медом 
використовували ще давні греки 
і єгиптяни для подарунків богам. 

Пізніше медяники перекочували в мо-
настирі і прибрали вигляду знаменитих 
різдвяних пряників. Напевне, наші пред-
ки помітили властивість меду, завдяки 
якій він досі дуже популярний: мед 
сповільнює процес черствіння випічки і 
сприяє її тривалому зберіганню.

Однак мед має досить насичений, 
яскраво виражений смак, тому в сучас-
ному кондитерському мистецтві його 
заміняють глюкозним або інвертним 
сиропом, патокою і тримоліном. Звичай-
но, це правило не стосується медовиків, 
у яких краще використовувати аромат-
ний темний мед.

У кожної господині свій, перевіре-
ний роками і найсмачніший рецепт 
«Медовика» та фірмового крему. 
Найчастіше використовують класич-
ний заварний або заварний на манній 
каші крем, варене згущене молоко зі 
сметаною, сметану, збиту з цукровою 
пудрою. Торти декорують крихтами, 
які залишаються після випічки, зали-
вають шоколадною глазур’ю, обсипа-
ють горішками.

До речі, для просочення медових 
коржів замість крему можна вико-
ристати рідкий джем, наприклад, 
абрикосовий. Попри безліч кремів і 
рецептів, медові торти можна поділи-
ти на три категорії.

Торти з заварного  
(пряничного) тіста 
За технологією мед, масло, цукор і яйця 
підігрівають, потім у гарячу суміш дода-
ють борошно і в такий спосіб заварюють 
тісто. Коржі тонко розкачують на при-
трушеній борошном поверхні і випікають 
не більше 6–8 хвилин. При такому методі 
вони виходять сухі й тонкі, їх щедро зма-
щують кремом і якийсь час «настоюють», 
щоб вони розм’якшилися і збільшилися в 
обсязі. Смак у такого торта пряничний, з 
яскраво вираженим медяним посмаком.

Торти з наливного (рідкого тіста)
Експрес-метод, який дозволяє спекти 
торт перед приходом гостей. На першо-
му етапі замісу інгредієнтів він нічим 
не відрізняється від першого методу, 
а от борошна додається стільки, щоб 
вийшло рідке (бісквітне) тісто. Воно під-
німається вже в духовці і залишається 
м’яким, тому торт не треба настоюва-

ти. За смаком такі торти нагадують 
бісквітні — пишні й ніжні.

Торти з пісочного тіста
Цей метод поширений у Польщі й Чехії. 
Тут, навпаки, використовують холод-
ні інгредієнти, як для тіста «шаблі». 
Борошно й розпушувач розтирають із 
холодним маслом на крихти, додають 
інші інгредієнти (мед, ложечку крижаної 

води, яйця) і швидко замішують тісто та 
формують з нього кулю. Таке тісто треба 
охолодити перед розкачуванням і випіч-
кою. За смаком воно схоже на розсипча-
сте пісочне печиво, яке тане в роті.

Та хоч який рецепт ви обрали, пам’я-
тайте головне правило: медові коржі 
печуться дуже швидко, до красивого зо-
лотистого кольору, і якщо перетримати 
їх у духовці, мед неприємно гірчитиме.

Мабуть, немає жодного старого записника наших мам і бабусь, у якому не було б рецепта цього торта. За право 
називати його своїм національним тортом змагаються кілька країн. Вірмени називають його «Трчни кат», тобто 
«Пташине молоко», і стверджують, що це найстаровинніший вірменський торт, поляки — «Стефанка», чехи — 
«Медовник» або «Марленка». А ми називаємо його «Медовиком».

МЕДОВИЙ НАСТРІЙ
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1. Розплавити масло з медом, трохи охо-
лодити. Окремо збити яйця з цукром, щоб 
цукор повністю розчинився.

2. Додати яєчно-цукрову суміш у теплу 
медово-масляну. Влити оцет або лимон-
ний сік і добре перемішати до однорідного 
стану. Всипати просіяне з содою борошно і 
знову добре перемішати.

3. Духовку попередньо прогріти до 
200 °С. Деко застелити папером для 
випічки, вилити половину тіста, розрівня-
ти. Випікати 8–10 хвилин до золотистого 
кольору. 

4. Так само спекти другий корж. Краї 
коржів обрізати, покришити (можна натер-
ти на тертку) і використати для декору.

5. Сметану підвісити на 2 години, щоб 
стекла рідина.

6. Вершки підігріти. Окремо в каструльці 
розплавити цукор до стану карамелі. Тон-
кою цівкою влити вершки в карамель, весь 
час енергійно розмішуючи. Поставити на 
вогонь і, помішуючи, довести до кипіння. 
Охолодити до кімнатної температури.

7. Готову охолоджену карамель змішати 
зі сметаною. Змастити коржі кремом, при-
красити крихтами.

МЕДОВИК ІЗ НАЛИВНИХ КОРЖІВ

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
Тісто:
• 200 г маргарину або масла
• 150 г меду
• 4 яйця
• 120 г цукру
• 280 г борошна
• 5 г соди
• 1 ст. ложка оцту або 
   лимонного соку
Крем:
• 1 кг сметани
• 150 г цукру
• 150 г вершків жирністю 
   не менше, ніж 33 %

Час приготування: 
1 год. + 2 год. на підвішування 
сметани

Рівень складності: 
простий

ПЕРГАМЕНТ ДЛЯ 
ВИПІКАННЯ

МЕД «ГРЕЧАНИЙ» 
НАТУРАЛЬНИЙ 
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1. Холодне масло порубати ножем, бо-
рошно просіяти з содою. Руками розтерти 
масло з борошном на крихти. Додати реш-
ту інгредієнтів і швидко замісити тісто.

2. Розділити тісто на 4 частини, кожну 
частину розкачати на притрушеній бо-
рошном поверхні і вирізати трафаретом 
кола або прямокутники по розміру форми. 
Покласти коржі в холодильник на 30 хв.

3. Духовку попередньо прогріти до  
200 °С. Коржі наколоти виделкою і випі-
кати кожен 10–12 хвилин до золотистого 
кольору. 

4. Півлітра молока розмішати з борош-
ном і крохмалем, щоб не було грудочок.

5. Літр молока змішати з цукром і до-
вести до кипіння. Тонкою цівкою влити в 
каструлю крохмально-борошняну суміш, 
весь час помішуючи. Проварити крем до 
загустіння й охолодити.

6. Масло збити в пишну масу, поступово 
частинами додати заварний крем. Коржі 
змастити кремом.

7. Шоколад поламати, вершки скип’яти-
ти, залити ними шоколад і блендером зби-
ти до стану емульсії. Покрити торт готовою 
глазур’ю.

СТЕФАНКА З ПІСОЧНОГО ТІСТА

Порцій: 
4 порції

Інгредієнти: 
Тісто:
• 600 г борошна
• 100 г цукрової пудри
• 5 г соди
• 300 г масла
• 100 г меду
• 2 жовтки
• дрібка солі
• 2 ст. ложки крижаної води
Крем:
• 100 г цукру
• 1,5 л молока
• 300 г масла
• 2 ст. ложки борошна
• 2 ст. ложки крохмалю
Глазур:
• 150 г шоколаду
• 150 г вершків жирністю 
   не менше, ніж 33 %

Час приготування: 
2 год. 

Рівень складності: 
середній

ШОКОЛАД ЧОРНИЙ

МЕД «ЛУГОВИЙ» 
НАТУРАЛЬНИЙ




