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Wstęp
Ziemniaki tak trwale wrosły w nasz jadłospis, że trudno nam wyobrazić sobie bez nich tradycyjny 
polski obiad. A przecież są one znane w naszym kraju zaledwie od trzystu lat - tradycja mówi, że 
pierwsze ziemniaki dotarły do Polski po słynnym wiedeńskim zwycięstwie. Lubiący wszelkie nowinki 
król  Jan  Sobieski  zobaczył owe "amerykańskie  bulwy"  w cesarskich  ogrodach  Habsburgów,  a  że 
pogromcy Turków niczego nie odmawiano, Austriacy natychmiast sprezentowali polskiemu władcy 
worek roślinnych osobliwości, król zaś przesłał owe "amerykany" najdroższej Marysieńce, z prośbą, 
aby kazała  je  zasadzić  w wilanowskim ogrodzie.  Ziemniakom bardzo  widać  odpowiadała  polska 
gleba, jako że rozrosły się wspaniale i już wkrótce można je było zaprezentować królewskim gościom. 
Początkowo nie  wzbudziły raczej  entuzjazmu wśród polskich  magnatów,  którzy uznali  je  za  zbyt 
mdłe, jednak jako "królewskie danie" stały się szybko modne wśród snobistycznej arystokracji. Nic 
więc dziwnego, ze niejaki pan Łaba, zięć nadwornego ogrodnika, zaczął je uprawiać na większą skalę 
i dorobił się przy tym wcale niemałego majątku.

Za  czasów  saskich,  kiedy  na  ziemiach  polskich  pojawiali  się  niemieccy  osadnicy,  na  polach 
zamiast  żyta  i  pszenicy coraz  częściej  można było  zobaczyć  ziemniaki,  zwane przez przybyszów 
kartoflami.  Nie należy więc się dziwić,  że z pozycji wyrafinowanej  i  kosztownej  potrawy szybko 
zostały  one  zdegradowane  do  roli  podstawy  pożywienia  co  biedniejszych  mieszkańców 
Rzeczypospolitej. Jak pisze w swoich pamiętnikach dziejopis Jędrzej Kitowicz: "Na końcu panowania 
Augusta  III  kartofle  znajome  były  wszędzie  w  Polszcze,  w  Litwie  i  na  Rusi".  Owej  ekspansji 
ziemniaka początkowo sprzeciwiał się kler, jako że księża obawiali się, że mąka ziemniaczana wyprze 
mąkę pszenną, a przygotowane z dodatkiem ziemniaczanej mąki opłatki nie mogłyby służyć do celów 
liturgicznych. Do tego jednak nigdy nie doszło,  natomiast  już za czasów Stanisława Augusta nasi 
przedsiębiorczy przodkowie z powodzeniem produkowali z ziemniaków okowitę. Za czasów wojen 
napoleońskich  to  właśnie  plantacje  ziemniaków  miały  uratować  Polskę  od  klęski  głodu,  gdyż 
stratowane przez wojska zboża nie wydały dostatecznego plonu. Niemal do naszych czasów ziemniaki 
dostarczały pożywienia najuboższym, stąd nawet żartowano: Dlaczego Pan Bóg stworzył ziemniaki? 
Dlatego, żeby nawet biedacy mieli kogo obdzierać ze skóry!
Ziemniaki, które tak doskonale zaaklimatyzowały się w Polsce, podobnie jak w pobliskich Czechach i 
na Słowacji, znalazły tu bardziej naturalne warunki niż w południowej Europie. Pochodzą one bowiem 
podobno z górskich dolin  Peru,  gdzie  zimy są długie  i  zimne,  a więc są roślinami  o stosunkowo 
krótkim okresie wegetacji. Na południu Europy, gdzie okres wegetacji jest znacznie dłuższy, ziemniaki 
stają się wodniste i mdłe, podczas gdy nasze są bardziej jędrne i aromatyczne.
Opinie dietetyków o ziemniakach zmieniały się, podobnie jak i moda na nie. Uważano je już to za 
pożywienie w pełni zaspokajające ludzkie potrzeby, już to za skrobiowy wypełniacz, mogący jedynie 
przysporzyć dodatkowych centymetrów w talii  czy w biodrach.  Obecnie  uważa  się,  że  ziemniaki 
zawierają niewiele białka, ale za to wysokiej jakości, ponadto dostarczają organizmowi witamin C, Bl 
i PP i stanowią dobre źródło potasu. Znajdują się w nich także śladowe ilości żelaza, miedzi, cynku, 
kobaltu i manganu. Ze względu na obecność potasu ziemniaki tradycyjnie stosowane są w diecie osób 
z dolegliwościami nerek, jednak podaje się je wówczas niesolone. Medycyna ludowa zalecała sok z 
surowych ziemniaków w przypadku choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Przekrojone surowe 
ziemniaki można też przykładać na oparzenia i ugryzienia owadów.

Trzeba jednak bardzo uważać na zielone plamy, które czasami można zauważyć na młodych bądź 
kiełkujących ziemniakach. Takie bulwy należy wyrzucić, a przynajmniej grubo obrać, gdyż zawierają 
trujący alkaloid - solaninę,  która  u wrażliwszych osób może spowodować migrenę lub nadmierną 
senność. A jeśli chodzi o to, czy od ziemniaków się tyje czy też nie, to faktem jest, że o ile same bulwy 
są  daniem  prawdziwie  dietetycznym,  to  jednak  wszelkie  do  nich  dodatki  są,  niestety, 
wysokokaloryczne, a trzeba przyznać, że ziemniak z masełkiem jest smaczny...
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Dobre rady

1. Ziemniaki należy zawsze obierać dopiero bezpośrednio przed ugotowaniem - nie wolno obranych 
przechowywać zbyt długo w wodzie.
2. Należy je gotować zawsze w niewielkiej ilości wody, ma być jej tyle, aby ziemniaki były zaledwie 
przykryte.
3. Do wody warto dodać gałązkę rozmarynu, bazylii lub tymianku, albo małą pietruszkę z natką lub 
listek  laurowy,  przekrojony  na  pół  ząbek  czosnku  lub  kostkę  rosołową  -  będą  wtedy  bardziej 
aromatyczne.
4.  Do  sałatek  ziemniaki  należy zawsze  gotować  w mundurkach.  Jedynie  na  przedwiośniu,  kiedy 
ziemniaki są pełne kiełków i skaz, trzeba je obierać.
5.  Ziemniaki  używane  do  sałatek  skrapiamy  po  pokrojeniu  wytrawnym  winem  lub  sokiem  z 
kwaszonych ziemniaków, nie będą się wówczas lepić.
6. Do placków ziemniaczanych i do pyz, a także do babek ziemniaczanych należy zawsze brać stare 
ziemniaki  -  młode  są  zbyt  wodniste.  Z  tego  powodu  przygotowanie  naszych  ziemniaczanych 
przysmaków  za  granicą  nastręcza  trochę  problemów  -  są  tam  zwykle  dostępne  jedynie  bardzo 
wodniste młode ziemniaki. W stosunku do przepisu trzeba więc brać ich więcej niż w Polsce.
7. Jeśli chcemy przygotować pieczone ziemniaki, a mamy mało czasu, możemy ułatwić sobie zadanie. 
W tym celu należy zagotować 2 1 wody z 5-6 łyżkami soli  i  ostudzić.  W przygotowanej solance 
zanurzyć ziemniaki na 10-15 minut (w czasie,  kiedy piekarnik będzie się nagrzewał).  Uwaga! Tak 
przygotowanych ziemniaków nie trzeba już dodatkowo solić!
8. Młode ziemniaki - po dokładnym wyszorowaniu - możemy z powodzeniem jeść także ze skórką. 
Tak czynią np. Amerykanie, którzy uważają, że właśnie pod skórką znajduje się najwięcej składników 
odżywczych.
9. Młode ziemniaki możemy obrać szybciej,  jeśli  włożymy je na 15-20 minut do zimnej osolonej 
wody.
10. Aby ziemniaki w mundurkach zbytnio się nie rozgotowały,  gotujemy je z dodatkiem soli  (pół 
łyżeczki na l kg ziemniaków).
11. Ziemniaki w mundurkach obiera się łatwiej, jeśli po ugotowaniu włożymy je na chwilę do zimnej 
wody.
12. Puree ziemniaczane należy zaprawiać gorącym mlekiem -  jeśli  dodamy zimnego,  ziemniaki 
będą miały nieapetyczny, szarawy kolor.
13.  Jeśli  chcemy,  aby puree ziemniaczane nabrało ładnego koloru,  możemy dodać do niego sporą 
szczyptę kurkumy lub 2-3 łyżeczki koncentratu pomidorowego.
14. Tarte ziemniaki nie ściemnieją, jeśli doleje się do nich gorącego mleka lub wcześniej utrze na tarce 
cebulę.
15. Ziemniaki w piekarniku nie popękają, jeśli każdy wcześniej nakłuje się widelcem.
16. Jeśli lubimy chrupkie ziemniaki, solimy je zawsze pod koniec smażenia.
17. Smażone ziemniaki będą smaczniejsze, jeśli przed smażeniem dokładnie się je osuszy.
18. Ziemniaki nie rozpadną się w gotowaniu, jeśli dodamy do wody trochę octu winnego lub soku 
cytrynowego.
19. Jeśli nie chcemy, aby przy tarciu ziemniaków ściemniały nam palce, zwilżmy ręce octem winnym i 
pozwólmy im wyschnąć bez wycierania.
20.  Surowymi  ziemniakami  doskonale  czyści  się  pociemniałe  wyroby  miedziane  oraz  obrazy 
malowane na olejno.
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Warto wiedzieć

Ile waży:
1 szklanka śmietany 25 dag
1 szklanka mąki pszennej 12-16 dag
1 szklanka mąki ziemniaczanej 20 dag
1 szklanka cukru kryształu 16-18 dag
1 szklanka cukru pudru 12-16 dag
1 szklanka ryżu 16-20 dag
1 szklanka kaszy manny 15 dag
1 szklanka kaszy perłowej 15-18 dag
1 szklanka grochu łuskanego 23 dag
1 płaska łyżka mąki 2 dag
1 kopiasta łyżka mąki 4 dag
1 płaska łyżka masła 2,5 dag
1 kopiasta łyżka masła 5 dag
1 łyżeczka soli 1 dag
1 średni ziemniak 10 dag
1 średni ogórek 10 dag
1 średnia marchewka 7,5 dag
1 średnia cebula 7,5 dag
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Zapiekanki

Klasyczna zapiekanka francuska

To danie jest bardzo smaczne i, mimo swej prostoty, bardzo eleganckie. Jeśli więc wasze imieniny czy 
rocznica ślubu przypadają przed wypłatą, to, zamiast załamywać ręce, przygotujcie większą ilość tej 
zapiekanki. Z dodatkiem lekkiego białego wina możemy ją podać nawet wybrednym gościom i to jako 
główne (a nawet jedyne) danie.

5 sporych ziemniaków 1 szklanka mleka
25 dag wiórków żółtego sera sól
3 ząbki czosnku pleprz
sól 1-2 łyżki siekanego tymianku
pieprz (może być suszony)
masło lub margaryna gałka muszkatołowa

W oryginale używa się sera gruyere, lecz możemy użyć innych rodzajów, w tym naszego oszczypka.

Ziemniaki  obrać,  wytrzeć  do sucha i  pokroić  na  cienkie  plasterki.  Ser  można cienko pokroić  lub 
zetrzeć  na  tarce  z  dużymi  otworami.  Formę  do  zapiekania  posmarować  przekrojonym  ząbkiem 
czosnku,  a  następnie  natłuścić.  Układać  warstwami  ziemniaki,  każdą  warstwę  oprószyć  solą, 
pieprzem, tymiankiem oraz gałką muszkatołową, posypać siekanym czosnkiem i przykryć wiórkami 
sera i masła. Układać kolejne warstwy, aż do wyczerpania składników - ostatnią warstwą powinien 
być ser. Zalać szklanką mleka i zapiekać w nagrzanym piekarniku (180-200°C) 45-60 minut, aż ser 
nabierze złocistego koloru. Podawać z dodatkiem surówek.

Zapiekanka krakowska

Jest  najlepszym dowodem na  to,  że  francuskie  wpływy kulinarne  docierały do  Krakowa.  Jednak 
praktyczni Krakusi dostosowali francuski przepis do realiów polskiej kuchni (i polskiej kieszeni), a 
rezultat okazał się również... bardzo smaczny.

5 sporych ziemniaków surowych pieprz
lub ugotowanych w mundurkach szklanka mleka lub śmietanki
5 jajek ugotowanych na twardo tłuszcz do nasmarowania formy
sól

Ziemniaki  obrać i  pokroić w niezbyt  grube plasterki,  jajka również pokroić w plasterki  lub grubo 
posiekać. W natłuszczonej formie układać warstwami ziemniaki i jajka, posypując każdą warstwę solą 
i pieprzem. Ostatnią warstwą powinny być ziemniaki. Zalać szklanką mleka i zapiekać 30 minut (jeśli 
używamy ziemniaków ugotowanych) lub 45-60 minut (jeśli ziemniaki są surowe).

Zapiekanka sabaudzka

Ta bardzo prosta zapiekanka długo była wiejskim daniem w okolicach granicy francusko-włoskiej. 
Dobrze przygotowana może jednak być prawdziwie wykwintnym przysmakiem.

2 kg ziemniaków 10 dag masła
25 dag żółtego sera gałka muszkatołowa
1 ½ grzybowego rosołu z kostki 2 ząbki czosnku
lub domowego rosołu drobiowego sól
(odtłuszczonego) pieprz

Ziemniaki obrać, opłukać, osuszyć (najlepiej za pomocą papierowych ręczników), pokroić w cienkie 
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plasterki.  Ser  utrzeć  na  tarce  o dużych otworach.  3/4  porcji  masła  utrzeć  z  solą,  posiekanym lub 
zmiażdżonym ząbkiem czosnku i szczyptą gałki muszkatołowej, wymieszać z ziemniakami. Naczynie 
do  zapiekania  przetrzeć  rozkrojonym  ząbkiem  czosnku  i  natłuścić,  posypać  łyżką  sera.  Włożyć 
ziemniaki, zalać rosołem, posypać resztą sera i przykryć wiórkami pozostałego masła. Wstawić do 
mocno nagrzanego piekarnika, a gdy tylko potrawa zacznie się gotować - zmniejszyć temperaturę do 
180°C. Gdy wierzch zapiekanki przyrumieni się, przykryć folią aluminiową i dalej zapiekać około 2 
godzin. Ta zapiekanka, którą niegdyś przygotowywano w żarze pasterskiego ogniska, im dłużej się 
piekła, tym była smaczniejsza.
Flamandzki browarek

To frykas dla wszystkich, którzy lubią smak piwa (a tych wśród Polaków raczej nie brakuje).

2 kg ziemniaków 10 dag tartego sera (najlepszy parmezan)
1 kg cebuli gałka muszkatołowa
12 ½ dag masła (½ kostki) sól
½ l śmietanki pieprz
1 butelka dobrego jasnego piwa

Cebulę drobno posiekać, udusić w połowie podanej ilości masła. Gdy stanie się jasnozłota, zdjąć z 
ognia. Ziemniaki obrać, opłukać, osuszyć (najlepiej za pomocą papierowych ręczników), pokroić w 
cienkie  plasterki.  Formę do  zapiekania  natłuścić  i  ułożyć w niej  warstwami  ziemniaki  i  cebulę  - 
ostatnią warstwą powinny być ziemniaki. Piwo wymieszać ze śmietanką, doprawić solą, pieprzem i 
gałką muszkatołową (sos powinien być mocno aromatyczny).  Posypać serem i przykryć wiórkami 
masła.  Wstawić  do  nagrzanego  (do  220°C)  pieca  i  piec  około  2  godzin.  Gdy wierzch  się  lekko 
zarumieni, zmniejszyć temperaturę do 180°C. Także i ta zapiekanka - im dłużej pieczona, tym jest 
smaczniejsza. Można ją podawać jako samodzielne danie z dodatkiem zielonej sałaty lub cykorii albo 
jako dodatek do pieczonych mięs lub ryb.

Ziemniaki po nelsońsku

Kolejne  klasyczne  danie  z  ziemniaków  doskonale  nadające  się  na  rodzinny  obiad  lub  kolację, 
szczególnie  dla  miłośników  wegetariańskich  potraw.  Mięsożercy  mogą  urozmaicić  sobie  posiłek, 
dodając stek z rusztu lub pieczonego kurczaka.

3 dag suszonych grzybów 1 ½ kg ziemniaków
lub 50 dag grzybów świeżych 1 cebula
(mogą być także pieczarki lub boczniaki) 1 ząbek czosnku

20 dag 18% śmietany
2 łyżki mąki
6 jajek

Ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić, obrać i pokroić w plasterki. Jeśli używamy suszonych 
grzybów,  należy namoczyć  je  poprzedniego  dnia.  Następnie  ugotować  j  e  w  tej  samej  wodzie  - 
powinny być  2  szklanki  wywaru.  Grzyby odcedzić,  osuszyć,  drobno  posiekać,  oprószyć  mąką  i 
wymieszać  ze  śmietaną.  Jeśli  mamy  świeże  grzyby,  należy  je  oczyścić  i  poszatkować.  Cebulę 
drobniutko posiekać, zeszklić na tłuszczu, dodać grzyby i udusić do miękkości. Doprawić śmietaną 
wymieszaną z mąką,  tak aby były 2 szklanki sosu. Jajka ugotować na twardo,  ostudzić  w zimnej 
wodzie, obrać ze skorupek i pokroić w cienkie plasterki.
 Naczynie do zapiekania przetrzeć rozciętym ząbkiem czosnku i natłuścić. Układać warstwami: 
ziemniaki, jajka i grzyby. Ostatnią warstwą powinny być ziemniaki. Polać sosem i piec w rozgrzanym 
piekarniku aż do ozłocenia się skórki.

Delmonico potatoes,
czyli ziemniaki delmonico
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Nazwa pochodzi  od najbardziej  wykwintnej  i  zarazem jednej  z  najstarszych restauracji  w 
Nowym Jorku, w której w ten właśnie sposób serwuje się poczciwe ziemniaki. Delmonico to 
nazwisko szwajcarskiego emigranta, który postanowił zarobić swój pierwszy milion dolarów, 
edukując kulinarnie Amerykanów, i to mu się udało.

1 kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach 10 dag tartego parmezanu
2 łyżki drobniutko posiekanej cebuli 10 dag tartego łagodnego sera, np. ementalera
5 łyżek masła lub edamskiego
3 łyżki mąki 3 jajka na twardo
1 ½ szklanki mleka tarta bułka
½ szklanki śmietany

Należy postarać się, aby ziemniaki były mniej więcej jednakowej wielkości. Obrać je i pokroić w dużą 
kostkę, przykryć i wstawić do lodówki. Na dużej patelni rozgrzać 2 łyżki masła,  wrzucić cebulę i 
dusić na małym ogniu około 2 minut. Następnie oprószyć mąką i, stale mieszając, dusić jeszcze przez 
3 minuty. Wlać letnie mleko, wymieszać na małym ogniu i dalej gotować przez 3 minuty. Jajka na 
twardo  grubo  posiekać.  Wyjąć  z  lodówki  salaterkę  z  ziemniakami,  przesypać  je  tartymi  serami, 
posypać  siekanymi  jajkami  i  doprawić  solą  i  pieprzem.  Do  formy  do  zapiekania  wlać  ¼ 
przygotowanego  sosu,  włożyć  połowę  ziemniaków,  polać  kolejną  ¼  sosu  i  włożyć  pozostałe 
ziemniaki.  Zalać pozostałą  połową cebulowego sosu.  W małym rondelku stopić  pozostałe  3 łyżki 
masła, wymieszać je  z  tartą bułką i polać ziemniaczaną masę. Wstawić do nagrzanego piekarnika i 
zapiekać około 45 minut - ziemniaki powinny być przyrumienione.

Zapiekanka bałkańska

1 ½ kg ziemniaków przyprawy ziołowe do smaku
1 kg oczyszczonej cukinii, kabaczka lub dyni - najlepsza jest bazylia, ale może też być siekana
75 dag pomidorów natka, szczypiorek, a nawet rzeżucha
(mogą być w puszce w zalewie olej
lub1 opakowanie koncentratu 6 jajek

pomidorowego) 1 łyżka proszku do pieczenia
5 sporych strąków kolorowej papryki tłuszcz do wysmarowania formy
1 duża cebula lub 2 małe bułka tarta
sól 2 łyżki mleka
pieprz czosnek

Ziemniaki obrać, ugotować, przetrzeć przez sito lub przepuścić przez maszynkę. Oczyszczoną cukinię 
(duże cukinie należy obrać ze skórki i usunąć pestki, młode wystarczy tylko dobrze umyć) zetrzeć na 
tarce z dużymi oczkami lub pokroić w drobną kostkę. Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić 
w drobną kostkę. Cebulę posiekać. Pomidory rozgnieść widelcem. W rondelku rozgrzać olej (około 1 
filiżanki)  i  zeszklić  cebulę -  powinna być miękka i  przezroczysta,  ale nie  przyrumieniona. Dodać 
pomidory lub koncentrat i paprykę, dusić, mieszając, na małym ogniu około 15 minut. Masa powinna 
stracić zapach surowizny i wyraźnie zmniejszyć swoją objętość. Wtedy włożyć posiekaną bazylię i 
przygotowaną cukinię, doprawić do smaku. Dusić, aż cukinia zmięknie, ale jeszcze nie rozgotowała 
się całkowicie na jednolitą papkę. Blachę do pieczenia natłuścić i posmarować tłuszczem, wysypać 
tartą bułką. Ziemniaki utrzeć  z  5 żółtkami, dodać do smaku sól, rozgnieciony lub drobno posiekany 
czosnek i proszek do pieczenia. 5 białek ubić  ze  szczyptą soli na sztywną pianę, wymieszać  z  masą 
ziemniaczaną. Połową masy ziemniaczanej wyłożyć formę, na to położyć masę cukiniową i przykryć 
pozostałą masą ziemniaczaną. Pozostałe jajko ubić z mlekiem i szczyptą soli, posmarować wierzch 
ciasta  i  posypać tartą  bułką.  Piec  w nagrzanym piekarniku,  aż  się  ładnie  zarumieni (około  30-40 
minut)  - uważać, żeby się nie przypaliła.  Pokroić w kwadraty i podawać na gorąco. Można polać 
keczupem lub innym pikantnym sosem pomidorowym.

Zapiekanka afrykańska
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Bardzo smaczna zapiekanka o śródziemnomorskim aromacie - aby w pełni docenić jej walory, warto 
użyć prawdziwej oliwy z pierwszego tłoczenia (olio vergine d'oliva).

5-6 średnich ziemniaków 5 małych cebulek (mogą być dymki)
(50 dag) 2 łyżki oliwy lub oleju
30 dag bakłażanów 1 łyżka mąki
40 dag pomidorów sól
20 dag cukinii lub dyni 2 szklanki rosołu grzybowego z kostki
40 dag mielonego mięsa siekana natka pietruszki

Najlepiej wybierać podłużne pomidory, które mają najwięcej smacznego miąższu a najmniej pestek.
W oryginalnym przepisie używa się baraniny, ale jeszcze lepiej sprawdza się mielone mięso drobiowe,  
a wegetarianie  mogą  wykorzystać także proteinę sojową, którą przed wykorzystaniem należy zalać  
mocnym grzybowym rosołem z kostki i poczekać, aż napęcznieje, po czym odcisnąć.

Ziemniaki, bakłażany, cukinię i pomidory umyć, obrać, pokroić w niewielką kostkę i wymieszać z 
mięsem.  Dodać  drobno  posiekane  cebulki,  oliwę,  lekko  posolić,  oprószyć  mąką  i  znów  dobrze 
wymieszać. Zalać dwoma szklankami rosołu z kostki lub gorącej wody (w tym wypadku nieco więcej 
posolić) i wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C i upiec (około 1 godziny) - masa 
powinna  się  z  wierzchu  przyrumienić.  Podawać  na  gorąco  w  naczyniu  do  zapiekania,  posypane 
siekaną natką. Jest to typowe danie jednogarnkowe, wystarcza za cały obiad lub kolację.

Zapiekanka myśliwska

Kolejny sposób na rozmnożenie mizernego koszyczka grzybów, które udało się nam uzbierać

1 kg świeżych grzybów (leśnych, pieczarek sól
lub boczniaków) pieprz
1 spora cebula estragon
75 dag ziemniaków czosnek lub kminek do smaku
2-3 łyżki oleju tłuszcz i tarta bułka do wysmarowania formy
150 ml śmietany siekana natka pietruszki
25 dag sera twarogowego

Grzyby  oczyścić,  umyć,  pokroić  w  paseczki.  Cebulę  drobno  posiekać,  udusić  na  tłuszczu,  nie 
rumieniąc, dodać grzyby i dusić na małym ogniu, stale mieszając. Gdy grzyby będą miękkie, dodać 
śmietanę, podgrzać, nie dopuszczając do wrzenia, i dodać siekaną natkę.

Curry ziemniaczane po szatańsku

Coś specjalnie dla miłośników orientalnej kuchni.
1 ½ kg ziemniaków duża szczypta pieprzu
2 duże cebule lub 3 mniejsze 10 dag masła lub margaryny
¼ szklanki mąki 3 szklanki mleka
2 łyżeczki soli duża szczypta ostrej papryki lub pieprzu cayenne
1 łyżeczka przyprawy curry

Ziemniaki obrać, opłukać i pokroić na cienkie plasterki. Cebulę jak najdrobniej posiekać. Mąkę, sól, 
pieprz  i  curry dobrze  wymieszać,  najlepiej  poprzez  potrząsanie  w zamkniętym słoiku.  Formę do 
zapiekania  natłuścić.  Układać  warstwami  ziemniaki.  Każda  warstwę  posypać  siekaną  cebulą  i 
oprószyć mąką z przyprawami oraz przykryć wiórkami masła.  Postępować tak aż do wyczerpania 
składników. Zalać mlekiem i posypać z wierzchu papryką. Wstawić do nagrzanego piekarnika (180°C) 
i  piec  około  1 godziny (jeśli  bardzo nam się  śpieszy,  możemy użyć ziemniaków ugotowanych w 
mundurkach - zapiekanka szybciej się upiecze).
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Luksusowe curry urodzinowe

To danie na bardziej uroczystą okazję, dość pracochłonne, ale bardzo efektowne.

1 kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach 1 szklanka mleka
20 dag mięsa z pieczonego kurczaka lub indyka 1/2 szklanki śmietanki
5 łyżek siekanej zieleniny 2 łyżki mąki
(bazylia, estragon, bebiodka, natka pietruszki 1 łyżka masła lub 2 łyżki oliwy
lub selera, tymianek, trybula) curry
albo 3 łyżki ziół suszonych sól
1 łyżka masła tarta bułka
2 ząbki czosnku 2 łyżki tartego sera

Ziemniaki obrać i pokroić wpółplasterki o grubości około l cm. Mięso pokroić w niewielką kostkę. 
Formę do zapiekania  natłuścić,  ułożyć  połowę ziemniaków,  oprószyć  solą  i  siekaną  zieleniną  lub 
sproszkowanymi  ziołami.  Na  warstwie  ziemniaków rozłożyć  mięso,  przykryć  resztą  ziemniaków. 
Masło stopić, dodać curry i przesianą mąkę, chwilę podgrzewać, stale mieszając. Uważać, żeby się nie 
przypaliło. Dodać kilka łyżek zimnego mleka i wymieszać. Resztę mleka zagotować i dodać do niego 
curry.  Zagotować,  ubijając  (najlepiej  za  pomocą  trzepaczki).  Zdjąć  z  ognia  i  dodać  śmietankę, 
wymieszać i ewentualnie doprawić jeszcze do smaku solą i curry – sos powinien być ostry. Zalać nim 
zapiekankę i z wierzchu posypać tartą bułką wymieszaną z serem. Wstawić do nagrzanego piekarnika 
i upiec na złoty kolor. Najlepiej podawać jako samodzielne danie z dodatkiem zielonego groszku lub 
fasolki szparagowej.

Zapiekanka Monte Carlo

Kolejne  eleganckie  danie,  którym  możemy  podjąć  nawet  bardzo  wybrednego  szefa  czy  jeszcze 
bardziej wybredną teściową.

70 dag ziemniaków ugotowanych w mundurkach 3 łyżki oliwy lub oleju
60 dag porów (tylko białe części) 15-20 dag szynki pokrojonej w plasterki
1 ½ szklanki mleka skondensowanego 1 jajko
(niesłodzonego !) lub śmietanki 1 szklanka warzywnego lub grzybowego rosołu
spora garść siekanej natki pietruszki z kostki
sól ewentualnie:
pieprz kilka łyżek tartego sera (najlepiej parmezanu)
curry kilka łyżek białego wina

Ziemniaki, które powinny być dość jędrne i nie rozgotowane, obrać i pokroić w talarki. Pory oczyścić, 
umyć, sprawdzić, czy między listkami nie pozostała ziemia. Pokroić w poprzek na krążki grubości 
około  l  cm, udusić  w 2 łyżkach  tłuszczu,  posolić.  Dusić  pod przykryciem,  podlewając  rosołem i 
ewentualnie dodać kilka łyżek białego wina. Szynkę pokroić na małe płatki. Mleko ubić z jajkiem, 
posolić,  dodać  szczyptę  pieprzu.  Formę  do  zapiekania  natłuścić,  warstwami  układać  ziemniaki 
oprószone solą i pietruszką, pory i szynkę. Potrawę zalać sosem mlecznym i posypać tartym serem. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika i zapiec na złoty kolor. Podawać z sosami jako odrębne danie.

Zapiekanka "przegląd tygodnia"

To danie ponoć szwajcarskiego pochodzenia.  Tamtejsze oszczędne i praktyczne panie domu raz w 
tygodniu  robią  totalny  przegląd  swej  spiżarni  i  wykorzystują  wszystkie  dostępne  resztki  do 
przygotowania zapiekanek - podobno całkiem smacznych.
1 ¼ kg ziemniaków 1 jajko
20 dag pieczonego lub okrawków wędlin spora garść siekanej natki pietruszki
20 dag pieczarek sól
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2 łyżki oliwy lub oleju tarta bułka
1 szklanka śmietany tłuszcz do wysmarowania formy
1l warzywnego lub grzybowego rosołu z kostki

Wegetarianie  mogą  wykorzystać paczkę sojowej krajanki, którą uprzednio należy zalać grzybowym  
rosołem z kostki, a gdy zwiększy objętość - odcisnąć.

Ziemniaki umyć, obrać, pokroić w kostkę i zalać wrzącym rosołem z kostki. Gotować około 5 minut, 
odcedzić.  Mięso  pokroić  w  drobną  kostkę.  Pieczarki  oczyścić,  cienko  poszatkować,  udusić  na 
tłuszczu, posolić i oprószyć mąką, zalać śmietaną i raz jeszcze podgrzać, nie dopuszczając do wrzenia. 
Jajko wymieszać z ostudzonymi pieczarkami. Formę do zapiekania natłuścić i wysypać tartą bułką. 
Ziemniaki wymieszać z mięsem i siekaną natką, wyłożyć do formy, lekko posolić. Zalać 1 szklanką 
rosołu, a na wierzch dać sos pieczarkowy i posypać tartą bułką. Wstawić do nagrzanego piekarnika i 
zapiec na złoty kolor.
Podawać z zieloną sałatą lub cykorią z sosem vinaigrette.

Zapiekanka studencka

1 kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach 5 łyżek tartego żółtego sera
10 dag masła lub margaryny 2 łyżki masła
5 jajek pieprz lub papryka
25 dag dowolnej wędliny (mogą być okrawki) sól

Ziemniaki  ostudzić,  obrać  i  przepuścić  przez  maszynkę  lub  przetrzeć  przez  sito.  Masło  utrzeć  z 
żółtkami, dodać ziemniaki i drobno pokrojoną wędlinę, doprawić do smaku. Białka ubić ze szczyptą 
soli na sztywną pianę, dodać do ziemniaków, delikatnie wymieszać. Przełożyć do natłuszczonej formy 
do zapiekania, posypać tartym serem i przykryć wiórkami masła. Zapiekać w nagrzanym do 200°C 
piekarniku około 30 minut. Podawać z dodatkiem surówek jako samodzielne danie.

Zapiekanka słomianego wdowca

Zazwyczaj kiedy żona chce sama wyjechać na weekendową kurso-konferencję, czeka ją dylemat, jakie 
aprowizacyjne zaplecze pozostawić małżonkowi, który (jak większość mężczyzn) głośno narzeka, że 
na pewno umrze z głodu. Można więc ugotować mu gar rosołu, który sobie będzie odgrzewał, upiec 
schab, a na kolację przygotować taką właśnie zapiekankę.

3-4 spore ziemniaki ugotowane w mundurkach porcja gotowanej włoszczyzny (z rosołu)
puszka fasolki szparagowej pieprz
1-2 kwaszone ogórki oregano lub sproszkowana papryka
1-2 jajka ugotowane na twardo ewentualnie
tarta bułka 1-2 ząbki czosnku
masło lub olej i garść tartego sera
sól

Ziemniaki  ostudzić,  obrać  i  pokroić  w kostkę.  Włoszczyznę  również  pokroić,  fasolkę  odcedzić  z 
zalewy,  dodać  do  ziemniaków,  podobnie  jak  posiekany kwaszony ogórek  i  zmiażdżony czosnek. 
Wymieszać i doprawić do smaku. Jajka pokroić w plasterki. Formę do zapiekania natłuścić i wysypać 
tartą  bułką.  Wyłożyć  połowę  masy  ziemniaczanej  do  formy,  położyć na  wierzch  plasterki  jajek, 
posolić i przykryć resztą masy. Posypać oregano i wiórkami zimnego masła. Jeśli ktoś chce, to może 
jeszcze  posypać  zapiekankę  tartym  serem  (najlepiej  parmezanem)  wymieszanym  z  tartą  bułką. 
Zapiekać około ½ godziny w nagrzanym, ale niezbyt gorącym piekarniku.

Ziemniaki do chrzanu

6  średnich  ziemniaków  ugotowanych  w 2 szklanki mleka
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mundurkach
5 dag masła lub margaryny 1-2 łyżki chrzanu
¼ szklanki mąki 5 dag tartego żółtego sera (najlepiej parmezanu)
½ łyżeczki musztardy sól, pieprz

Ziemniaki  obrać.  Masło  stopić  w  niewielkim rondelku,  dodać  przesianą  mąkę  oraz  sól,  pieprz  i 
musztardę.  Dobrze  wymieszać,  podgrzewając  na  małym ogniu.  Powoli  wlewać  mleko  i  gotować, 
nadal  mieszając,  aż  sos  zgęstnieje.  Dodać  chrzan.  Do  sosu  włożyć  ziemniaki,  przełożyć  do 
natłuszczonej formy do zapiekania, posypać z wierzchu tartym serem i zapiekać około 45 minut w 
temperaturze 190°C.

Ziemniaki "Króla Słońce"

Przyrządzone w ten sposób ziemniaki były podobno przysmakiem francuskiego "Króla Słońce", czyli 
Ludwika XIV. Prawdopodobnie danie to wymyślił  szef królewskiego dworu, markiz de Bechamel, 
który tym samym zyskał nieśmiertelność.

1 ½ kg ziemniaków 2 łyżki masła lub margaryny
1 szklanka rosołu z kostki (grzybowego) 2 łyżki mąki
lub warzywnego 3 łyżki tartego sera (najlepiej parmezanu)
1 szklanka mleka
2 cebule
szczypta tartej gałki muszkatołowej

Ziemniaki umyć, obrać, osuszyć, pokroić w plasterki o grubości około ½ centymetra.  Zagotować l 
szklankę rosołu z kostki ze szklanką mleka i szczyptą tartej gałki muszkatołowej. Włożyć ziemniaki i 
gotować około 20 minut. Cebule pokroić w drobną kostkę i udusić, lekko rumieniąc, w łyżce masła 
lub margaryny, oprószyć 2 łyżkami mąki i przyrządzić rumianą zasmażkę. Dodać ją do ziemniaków, 
wymieszać,  ewentualnie  osolić  i  gotować  na  maleńkim  ogniu  jeszcze  5  minut,  mieszając  i  nie 
dopuszczając do przypalenia. Przełożyć wszystko do żaroodpornego naczynia, posypać tartym serem, 
przykryć wiórkami masła i zapiec w nagrzanym piekarniku na złoty kolor - zazwyczaj wystarcza 10 
minut. Podawać gorące z zieloną sałatą lub cykorią z sosem vinaigrette.

Zapiekanka z tawerny
"Pod różą wiatrów"

1 kg ziemniaków przyprawa typu "Vegeta"
2 jajka 3  łyżki  tartego  żółtego  sera  (najlepiej  

parmezanu)
½ szklanki mleka tarta bulka
2 łyżki masła lub margaryny tłuszcz do wysmarowania formy
1 spora cebula do wysmarowania formy
30 dag oczyszczonej wędzonej ryby sól

Ziemniaki ugotować w mundurkach, obrać i jeszcze ciepłe przetrzeć przez sito lub przepuścić przez 
maszynkę. Dodać mleko i 1 łyżkę masła, energicznie ucierać, a gdy masa przestygnie dodać jajka, 
dobrze utrzeć i doprawić do smaku. Cebulę drobno posiekać i udusić w łyżce masła, wymieszać z 
rozdrobnioną wędzoną rybą. Formę do zapiekania natłuścić i wysypać tartą bułką, wyłożyć połowę 
ziemniaczanej masy, wyrównać. Przykryć rybą i na wierzchu ułożyć resztę ziemniaków. Wyrównać, 
posypać tartym serem. Wstawić  do nagrzanego do 200°C piekarnika,  zapiekać,  aż  masa  nabierze 
złocistego koloru. Podawać z dodatkiem surówek jako samodzielne danie.

Szwedzka zapiekanka

Bardzo prosta, a mimo to wykwintna zapiekanka, jednak przy jej przygotowaniu nie wolno zbytnio 
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szafować solą - filety anchois są zazwyczaj bardzo słone, a jeśli danie zbyt obficie posolimy, przez 
następne kilka godzin będziemy pić niczym smok wawelski.

75 dag ziemniaków ½ szklanki śmietany
2 cebule tarta bułka
puszka filetów anchois lub koreczków helskich siekana natka pietruszki lub oregano
2 łyżki masła pieprz
1 szklanka mleka sól

Ziemniaki  obrać,  opłukać,  wysuszyć  (najlepiej  za  pomocą  papierowych  ręczników)  i  pokroić  w 
cienkie plasterki,  podobnie jak cebulę. Płaską formę do zapiekania natłuścić i układać warstwami: 
ziemniaki, cebulę i fileciki anchois. Ostatnią warstwą powinny być ziemniaki. Poszczególne warstwy 
oprószyć pieprzem i ewentualnie solą (jeśli anchois nie są wystarczająco słone) oraz siekaną zieleniną. 
Powierzchnię zapiekanki posypać tartą bułką i posypać wiórkami masła. Zapiekać około godziny w 
nagrzanym piekarniku. Podawać z cykorią lub zieloną sałatą z sosem vinaigrette albo z pikantnymi 
surówkami. Jeśli serwujemy zapiekankę podczas kolacji przy świecach, warto podać do niej lekkie 
białe wino.

Ziemniaki kryzysowe

Wiadomo,  że  w  przypadku  "posuchy finansowej"  ziemniaki  są  idealnym  daniem,  jednak  trudno 
codziennie  jeść  ziemniaki  z  wody  na  obiad  i  odsmażane  na  kolację.  A oto  kolejny,  łatwy  do 
przygotowania i smaczny ziemniaczany przepis, właśnie na taką ewentualność.

50 dag dużych ziemniaków masło
2 jajka sól
3 łyżki gęstej śmietany pieprz

Ziemniaki obrać i utrzeć na tarce jarzynowej o dużych oczkach, doprawić solą i pieprzem. Przełożyć 
do  natłuszczonego  naczynia  do  zapiekania,  polać  jajkami  ubitymi  ze  śmietaną  i  szczyptą  soli. 
Przykryć wiórkami zimnego masła. Zapiekać na złoty kolor.

Zapiekanka cioci Jadzi

Bardzo smaczna zapiekanka, nadaje się także na większe okazje.

40 dag ziemniaków ugotowanych w mundurkach ½ szklanki śmietany
1 czerwona papryka siekana natka pietruszki
2 cebule gałka muszkatołowa
10 dag szynki masło
10 dag tartego żółtego sera pieprz
4 jajka sól

Ziemniaki ostudzić, obrać i pokroić w kostkę. Paprykę umyć, oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić 
w makaronik. Cebulę pokroić w drobną kostkę, szynkę pokroić w paseczki. Na patelni na łyżce masła 
podsmażyć szynkę, dodać cebulę i udusić. Włożyć paprykę i wszystko smażyć na małym ogniu około 
5 minut. Dodać ziemniaki, wymieszać i wstawić do średnio nagrzanego piekarnika na 15 minut. Jajka 
wymieszać  ze  śmietaną,  serem,  szczyptą  startej  gałki  muszkatołowej,  pieprzu,  soli  i  ewentualnie 
pieprzu  cayenne,  zalać  ziemniaki.  Piec  jeszcze  przez  kilka  minut,  aż  zapiekanka  się  przyrumieni. 
Przed podaniem posypać siekaną natką.

Zapiekanka pani Kasi

14



To wspaniała zapiekanka dla wegetarian, mięsa ani za grosz, a najeść się można i w dodatku bardzo 
smakuje.

2-3 duże surowe ziemniaki ¼ średniego selera
opakowanie kiełków soi, pszenicy, rzodkiewki 10 dag żółtego sera
lub jeszcze lepiej - mieszanych 1 łyżeczka vegety lub podobnej przyprawy
¾ szklanki mąki pszennej 1-2 ząbki czosnku
10 dag masła 2 świeże listki lub łyżeczka suszonego lubczyku
2 jajka majeranek
½ szklanki gęstej śmietany pieprz sól
siekana natka pietruszki 1 łyżka masła do wysmarowania formy

Kiełki  moczyć  10  minut  w  zimnej  wodzie,  wypłukać  i  osuszyć.  Przesianą  mąkę  wymieszać  ze 
szczyptą soli i utartą na krem łyżeczką masła. Dodać 2-3 łyżeczki wody i wyrobić ciasto na jednolitą 
masę (nie powinno się lepić). Rozwałkować cienki placek, włożyć do wysmarowanej masłem formy, 
podwyższając brzeg o 3-4 cm, tak żeby powstało coś w rodzaju miseczki, i lekko przycisnąć do dna. 
Zostawić w cieple na ½ godziny. Ziemniaki obrać i opłukać. Pokroić na cienkie plasterki i powtykać je 
ukośnie w ciasto. Piec 15 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 200°C. Jajka wymieszać ze 
śmietaną, solą, pieprzem i ziołami. Dodać kiełki i rozdrobniony czosnek. Seler umyć, obrać, zetrzeć na 
tarce, dodać do śmietany. Ser zetrzeć na tarce z grubymi otworami lub pokroić na cienkie plasterki i 
połową posypać ziemniaki. Polać ziemniaki śmietaną z dodatkami i posypać resztą startego sera oraz 
wiórkami zimnego masła. Zapiekankę wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 40 minut w temp. 
200°C -  ciasto  powinno nabrać  jasnobrązowego koloru.  Podawać gorące  jako  samodzielne  danie, 
najlepiej z dodatkiem naturalnego jogurtu lub kefiru.

Zapiekanka wesołego oberżysty

To już pełne obiadowe danie, zdolne skutecznie zapełnić żołądki nawet bardzo głodnej rodziny.

50 dag ziemniaków ugotowanych w mundurkach spora garść siekanej natki pietruszki
30 dag mielonego mięsa z indyka 2  -  3  łyżki  tartego  żółtego  sera  (najlepiej  

parmezanu)
lub paczka proteiny sojowej 1-2 łyżki tartej bułki
albo sojowych kotletów mielonych 1 jajko
2 ząbki czosnku 2 szklanki śmietany
2 cebule 1 łyżka masła do wysmarowania formy
szczypiorek sól, pieprz

Ziemniaki ostudzić, obrać i pokroić w cienkie plasterki.  Formę do zapiekania natłuścić i przetrzeć 
rozciętym ząbkiem czosnku. Połowę ziemniaków ułożyć ciasno w formie. Cebulę obrać, pokroić w 
cienkie  plasterki  i  ułożyć  na  ziemniakach.  Jeśli  wykorzystujemy  mielone  kotlety  sojowe, 
przygotowujemy je według przepisu. Jeśli korzystamy z proteiny sojowej, należy ją uprzednio zalać 
gorącym grzybowym rosołem z kostki, a gdy napęcznieje - odcisnąć. Mięso lub proteinę doprawić 
solą i pieprzem, wymieszać z tartą bułką, jajkiem oraz posiekanymi natką i szczypiorkiem, a następnie 
ułożyć na cebuli jako kolejną warstwę. Pozostałe ziemniaki położyć na mięsie. Całość polać śmietaną, 
posolić i popieprzyć oraz posypać parmezanem. Piec 20-25 minut w gorącym piekarniku.

Zapiekanka pana Sławka

Jeśli  posiadacie  działkę  i  przydarzy  się  wam  urodzaj  pomidorów,  to  możecie  w  ten  sposób 
zagospodarować część ewentualnych nadwyżek. Danie to ma zdecydowanie śródziemnomorski smak, 
więc dobrze byłoby wykorzystać przy jego przygotowaniu prawdziwą oliwę z oliwek.

1 kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach 2-3 ząbki czosnku
40 dag pomidorów oliwa lub olej
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garść siekanej świeżej bazylii sól
lub  tymianku  albo  świeżego  lub  suszonego 
oregano

ewentualnie pieprz

Ziemniaki ostudzić, obrać i pokroić w plasterki lub na cząstki. Pomidory zalać wrzątkiem, zostawić na 
chwilę,  odcedzić  i  obrać  ze  skórki,  a  następnie  pokroić  na  grube  plasterki.  Czosnek  drobniutko 
posiekać. W natłuszczonej formie do zapiekania układać warstwami ziemniaki i plasterki pomidorów, 
posypywać siekaną zieleniną, siekanym czosnkiem i solą. Ostatnią warstwą powinny być ziemniaki. 
Po  wierzchu  polać  oliwą,  można  też  posypać  tartą  bułką  lub  tartym  serem  (parmezanem  lub 
oscypkiem).

Zapiekanka świętojańska

Można ją przygotowywać na początku lata, kiedy pojawiają się młode jarzyny: marchewki, ziemniaki, 
groszek.

8 marchewek 1 łyżka masła lub margaryny
8 ziemniaków 1 szklanka mleka lub rosołu z kostki
8 cebulek dymek 1 jajko, 1 żółtko
garść zielonego groszku (świeżego lub z puszki) sól
sól pieprz
Sos beszamelowy gałka muszkatołowa
1 łyżka mąki tarty żółty ser  (najlepiej parmezan)

Przede  wszystkim  należy  przygotować  sos  beszamelowy  -  to  najbardziej  skomplikowana  część 
przepisu.  Warto  jednak opanować umiejętność przyrządzania  tego klasycznego sosu,  bo naprawdę 
warto - z jego pomocą z najbardziej trywialnych produktów możemy przygotować eleganckie danie.

Marchewki i ziemniaki dobrze wyszorować, pokroić w plasterki, groszek wyłuskać, cebulki razem 
ze szczypiorkiem posiekać. Przygotować beszamel: w rondelku stopić łyżkę masła, dodać łyżkę mąki i 
powoli  wlewać ciepłe  mleko.  Gotować przez chwilę,  stale  mieszając,  aż masa zgęstnieje.  Zdjąć z 
ognia,  dodać 1 jajko i  1 żółtko,  szczyptę  soli,  pieprz,  tarty parmezan i  tartą  gałkę muszkatołową. 
Wyłożyć jarzyny do natłuszczonej formy do zapiekania, lekko posolić, polać beszamelem. Zapiekać 
około pół godziny w gorącym piekarniku. Na wierzchu powinna utworzyć się apetyczna złota skórka.

Do takiej zapiekanki można wykorzystać poza ziemniakami wszystkie sezonowe warzywa: fasolkę 
szparagową,  pokrojoną  na cząstki  i  obgotowaną we wrzątku  młodą  kapustę  lub kalafior,  a  nawet 
pieczarki czy leśne grzyby. Beszamel doda smaku nawet najbardziej mdłym jarzynkom.

Forszmak prababci

Forszmak to takie niegdyś modne, a dziś zapomniane danie - ni to zapiekanka, ni to pasztet. Wkłada 
się do niego wiele pozornie nie pasujących do siebie składników, a rezultat jest bardzo smaczny. Warto 
więc spróbować,  szczególnie kiedy brzydka pogoda zatrzyma was w domu i będziecie mieć dużo 
czasu i kulinarnej weny.

50  dag  pieczonego  lub  75  surowego  mięsa 
indyka

1 łyżka margaryny

½ suchej bułki bagietki (albo 15 dag tartej bułki) 2 łyżki mąki
2 duże lub 3 mniejsze jabłka 3 jajka
1 duża lub 2 mniejsze cebule 2 nie duże filety śledziowe (20 dag)
2 duże lub 3 mniejsze ziemniaki ugotowane 2  kostki  rosołowe  (najlepiej  bazyliowo  -  

tymiankowe
w mundurkach lub majerankowo - czosnkowe)
15 dag tartego żółtego sera tłuszcz do wysmarowania formy
15 dag śmietanki sól pieprz
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Wegetarianie  mogą  zastąpić mięso paczką sojowej proteiny, którą należy uprzednio zalać wrzącym 
grzybowym rosołem z kostki i po napęcznieniu odcisnąć.

Surowe mięso  pokroić  w kostkę  jak  na  gulasz  i  udusić  razem z  pokrojoną  w kostkę  cebulą,  na 
margarynie,  podlewając  wedle  potrzeby  ciepłą  wodą.  Jeśli  korzystamy  z  pieczonego  mięsa  lub 
proteiny,  należy udusić  samą cebulę.  Ziemniaki  i  jabłka obrać,  z  jabłek usunąć gniazda nasienne. 
Mięso, cebulę, namoczoną i odciśniętą bułkę, filety śledziowe, ziemniaki i jabłka zemleć razem w 
maszynce lub zmiksować w malakserze. W rondelku stopić łyżkę margaryny, dodać łyżkę przesianej 
mąki i wymieszać na maleńkim ogniu, a następnie, stale mieszając, wlewać powoli śmietankę. Do 
sosu dodać rozkruszone kostki rosołowe i masę mięsną, tarty ser i jajka, doprawić do smaku solą i 
pieprzem, dobrze wymieszać. Płaską formę do zapiekania natłuścić i wysypać tartą bułką. Przełożyć 
masę pasztetową i piec około 45 minut, sprawdzając patyczkiem czy gotowe. Taki forszmak można 
podawać zarówno na gorąco, jak i na zimno, z dodatkiem pikantnego sosu.

Forszmak dragomirowski

Oto kolejny "klasyczny"  forszmak (podobno  wschodniego  pochodzenia),  równie  pracochłonny co 
smaczny.

25 dag pieczonego kurczaka ½ szklanki śmietany
(lub okrawków różnych wędlin) 1 łyżeczka koncentratu pomidoroweg
1 duży lub 2 mniejsze kwaszone ogórki 1 łyżeczka mąki
2 duże lub 3 mniejsze ziemniaki ugotowane 2-3 łyżki tartego sera (najlepiej parmezanu)
w mundurkach 1 łyżeczka siekanego koperku
2-3 łyżki masła lub margaryny sól, ostra papryka w proszku

Wegetarianie jak zawsze mogą zastąpić kurczaka połową paczki krajanki sojowej, uprzednio zalanej  
wrzącym grzybowym rosołem z kostki i po napęcznieniu odciśniętej.

Ziemniaki obrać i pokroić w niewielkie cienkie plasterki lub półplasterki. Mięso i ogórek również 
pokroić w cienkie paski i delikatnie wymieszać z ziemniakami. Na sporej patelni stopić masło, dodać 
masę  forszmakową i zalać  śmietaną rozmieszaną z mąką i  koncentratem pomidorowym, oprószyć 
papryką i delikatnie mieszając, doprowadzić do wrzenia. Posolić do smaku, przełożyć do kokilek i 
posypać  tartym  serem.  Zapiekać10-15  minut  w  gorącym  piekarniku,  a  przed  podaniem posypać 
siekanym koperkiem.

Ziemniaki duszone
Ziemniaczki pani Władzi

To już bardziej wyszukana wersja codziennych ziemniaków.

1 kg ziemniaków spora garść siekanego koperku
1 ½ szklanki słodkiej śmietanki sól
1 łyżka masła lub oleju ewentualnie
1 łyżka mąki rosół z kostki

Ziemniaki  umyć,  obrać,  pokroić w kostkę, zalać osolonym wrzątkiem (można zamiast niego użyć 
rosołu  z  kostki),  tak  żeby płyn  zaledwie zakrywał  ziemniaki,  gotować 5 minut,  odcedzić  (wywar 
można  wykorzystać  do  zupy).  Mąkę  przesiać,  wymieszać  w  rondelku  ze  stopionym masłem lub 
olejem, rozprowadzić śmietanką, podgrzać. Ziemniaki zalać sosem i dusić w przykrytym rondlu na 
maleńkim ogniu (najlepiej założyć jeszcze na palnik płytkę ochronną), aż całkiem zmiękną (10-15 
minut). Przed podaniem obficie posypać siekanym koperkiem. Pani Władzia do takich ziemniaków 
podaje jeszcze sadzone jajka - po 2 na osobę.
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Zimowe ziemniaki

Typowe jednogarnkowe danie - stanowi doskonały "zapychacz", jednak jest bardzo wysokokaloryczne 
i dlatego najlepiej podawać je jako obiad czy kolację po wysiłku na świeżym powietrzu, na przykład 
po narciarskiej czy saneczkowej wyprawie.

8-10 średnich ziemniaków 1 listek laurowy
15 dag wędzonego boczku olej
10 dużych suszonych śliwek bez pestek pieprz ziarnisty
1-2 czerwone cebule sól
1 szklanka warzywnego rosołu z kostki ewentualnie
lub z majerankowo-czosnkowej" kostki smaku" łyżka majeranku i kilka łyżek białego wina

Surowe  ziemniaki  umyć,  obrać,  opłukać  i  osuszyć,  najlepiej  za  pomocą  papierowych  ręczników. 
Pokroić na cząstki niczym pomarańczę. Boczek pokroić w kostkę, usmażyć w łyżce oleju, przełożyć 
do rondelka, a na tłuszczu udusić drobno posiekaną cebulę. Ziemniaki, boczek i cebulę przełożyć do 
płaskiego rondla, dodać umyte i wydrylowane suszone śliwki, kilka ziaren pieprzu, listek, ewentualnie 
majeranek, zalać rosołem z kostki wymieszanym z winem. Jeśli boczek nie jest słony - posolić. Dusić 
pod przykryciem na niewielkim ogniu do miękkości.

Ziemniaki na brzydką pogodę

Można je serwować jako podstawowe danie, najlepiej z dodatkiem surówki lub zielonej sałaty.

1 kg ziemniaków 2 duże cebule lub pęczek dymki
15 dag wędzonego boczku 1 szklanka śmietany
6 łyżek siekanej natki pietruszki olej
sól ewentualnie
pieprz kilka łyżek białego wina

Cebule drobniutko posiekać. Boczek pokroić w cienkie plasterki, podsmażyć na oleju - nie powinien 
się  przyrumienić,  a  jedynie  stać  się  przezroczysty.  Przełożyć  do  płaskiego  rondla,  a  na  tłuszczu 
zeszklić cebulę - powinna być miękka i przezroczysta. Ziemniaki obrać, opłukać i osuszyć, pokroić w 
kostkę, ewentualnie skropić białym winem, oprószyć solą i pieprzem. Wymieszać z boczkiem i cebulą 
oraz z połową szczypiorku, zalać śmietaną i podgrzać, a gdy niemal zacznie wrzeć - zmniejszyć ogień, 
przykryć i dusić na maleńkim ogniu (można użyć azbestowej płytki)  15-20 minut.  Posypać resztą 
szczypiorku lub siekaną natką.

Ziemniaki biednego drwala

Bardzo proste danie plebejskiego pochodzenia, uda się nawet zupełnie początkującej gospodyni lub 
słomianemu wdowcowi.

1 kg ziemniaków siekana natka pietruszki
25 dag cebuli 1 łyżka grzybowego rosołu
½ filiżanki oliwy lub oleju ewentualnie kilka łyżek białego wina
sól lub soku z kwaszonych ogórków
pieprz (czarny lub cayenne) kilka łyżek tartego żółtego sera
albo ostra papryka w proszku (najlepiej parmezanu)

Surowe ziemniaki  obrać,  umyć  i  osuszyć, pokroić  w plasterki.  Oprószyć solą  oraz  pieprzem lub 
papryką. Cebulę drobniutko posiekać. W szerokim niskim rondelku rozgrzać trochę oleju i układać 
warstwami ziemniaki i siekaną cebulę, polewając resztą oleju. Na wierzchu powinny być ziemniaki. 
Zalać szklanką wrzącego rosołu z kostki, doprowadzić do wrzenia i dusić do miękkości na maleńkim 
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ogniu (można skorzystać z płytki azbestowej). Gotowe danie posypać tartym serem. Takie ziemniaki 
mogą stanowić samodzielne danie - podane z zieloną sałatą lub z cykorią.

Ziemniaki duszone z serem po alpejsku

To danie przypominające nieco słynne szwajcarskie fondue, ale wzbogacone jarzynami i w naszych 
warunkach - bardziej ekonomiczne.

35 dag żółtego sera (salami, gouda, edamski) 5 dag wędzonego boczku lub szynki
1 pęczek włoszczyzny 10 dag śmietany
1 cebula ½ szklanki białego wina lub wody
1 kg ziemniaków sól
2 łyżki masła ostra papryka w proszku
majeranek siekana natka pietruszki lub bazylia

Ser oraz boczek lub szynkę pokroić w drobną kostkę. Cebulę posiekać, udusić na tłuszczu razem z 
boczkiem, dodać ser, podlać niewielką ilością wina lub wody, dusić na małym ogniu około 20 minut - 
powinna  powstać  gęsta  jednolita  płynna  masa.  Ziemniaki  umyć,  obrać,  pokroić  na  dość  cienkie 
plasterki,  włoszczyznę  oczyścić  i  zetrzeć  na  tarce  jarzynowej,  dodać  razem do  sera,  ewentualnie 
uzupełnić płyn.  Doprawić do smaku solą  i  papryką i  dusić  na małym ogniu pod przykryciem, aż 
ziemniaki  zmiękną.  Dodać śmietanę,  i  wymieszać,  nie  dopuszczając  do  wrzenia.  Przed  podaniem 
posypać siekaną zieleniną. Podawać jako samodzielne danie, najlepiej z piwem lub winem.

Duszone ziemniaki kapitana Kida

Bardzo smaczne danie, specjalnie dla miłośników ryb.
1 kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach ½ szklanki śmietany
40 dag wędzonej makreli lub innej wędzonej ryby 1 łyżka mąki pszennej
2 cebule sól, pieprz
5 łyżek masła lub margaryny 1 szklanka grzybowego rosołu z kostki
25 dag świeżych pieczarek siekana natka pietruszki lub bazylia

Ostudzone  ziemniaki  obrać  i  pokroić  w  plasterki.  Pieczarki  oczyścić,  drobno  posiekać.  Cebulę 
zeszklić w łyżce masła, dodać siekane pieczarki, dolać odrobinę wody I dusić do miękkości. Z ryby 
zdjąć  skórkę,  wyjąć  ości  i  dobrze  ją  rozdrobnić.  Duży,  najlepiej  żeliwny  lub  teflonowy  rondel 
natłuścić i warstwami układać w nim ziemniaki, rybę i cebulę z pieczarkami. Każdą warstwę lekko 
oprószyć  solą  i  pieprzem oraz  posypać  siekaną  natką.  Ostatnią  warstwą  powinny być  ziemniaki. 
Lekko ostudzony rosół z kostki i śmietanę dobrze wymieszać z przesianą mąką, zalać potrawę i dusić 
pod przykryciem na  maleńkim ogniu  20-30  minut.  Podawać  z  dodatkiem surówki  z  pomidorów, 
zielonej sałaty lub cykorii z sosem vinaigrette albo surówką z kiszonej kapusty.

Ziemniaki smażone
Superfrytki

Najlepsze na świecie frytki smaży się... w górach na południu Włoch. Tamtejsze wiejskie gospodynie 
celują w przyrządzaniu chrupiących frytek o barwie południowego słońca i smaku południowych ziół.

50 dag ziemniaków 1-2 pikantne suszone papryczki
tłuszcz do smażenia – najlepiej oliwa suche  gałązki  rozmarynu,  oregano  lub 

majeranku
2 ząbki czosnku

Ziemniaki  umyć,  obrać,  opłukać  i  dobrze  osuszyć  (najlepiej  za  pomocą  papierowych ręczników), 
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pokroić  w  paseczki,  raz  jeszcze  osuszyć.  W  naczyniu  do  smażenia  frytek  rozgrzać  olej,  dodać 
przekrojone na pół ząbki czosnku, gałązki ziół i papryczki, smażyć na niewielkim ogniu, aż czosnek 
się zarumieni, wtedy wyjąć zarówno czosnek, jak i zioła. Włożyć frytki i smażyć na złocisty kolor. 
Odcedzić i posolić. Ziołowej frytury można używać nawet kilkakrotnie.

Ziemniaki w sweterkach

Doskonałe samodzielne danie bądź wykwintny dodatek do ryby.

ziemniaki sól
mąka tarty żółty ser (najlepiej parmezan)
jajka tarta bulka sól masło lub margaryna do smażenia
tarta bułka

Średniej wielkości ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić i obrać. Pokroić w plasterki, obtoczyć 
w mące, maczać w jajku rozmąconym z solą i panierować w tartej bułce wymieszanej z tartym serem. 
Można  także  panierować  małe  ziemniaki  w  całości.  W  bardziej  wyrafinowanej  wersji  plasterki 
ziemniaków należy najpierw maczać w 2-3 łyżkach śmietany wymieszanej z 2 żółtkami i szczyptą 
curry, a dopiero potem panierować w tartej bułce - też smaczne.

Ziemniaki a la Villeroi

12 ziemniaków pieprzl
1 szklanka mąki sól
2 jajka olej lub oliwa do smażenia

Ziemniaki  ugotować w mundurkach, obrać i  pokroić na plasterki,  posolić  i  popieprzyć. Do mleka 
dodać jajka i przesianą mąkę, dobrze wymieszać ze szczyptą soli, odstawić na kwadrans. Na patelni 
rozgrzać tłuszcz, plasterki ziemniaków maczać w cieście i smażyć z obu stron na złoty kolor. Podawać 
jako samodzielne  danie  z  pikantną  surówką,  najlepiej  z  pomidorów,  lub z  zieloną  sałatą  z sosem 
vinaigrette.
Jeśli  chcemy podać  ziemniaki  nadzwyczaj  wykwintne,  to  mleko  możemy zastąpić  białym lekkim 
winem.

Pikantne ziemniaki poganiacza wielbłądów

Oto ziemniaki o typowo orientalnym smaku.

5 sporych ziemniaków szczypta kolendry
3 łyżki oliwy lub oleju szczypta mielonej pikantnej papryki
½ łyżeczki kminku 1 mały jogurt naturalny
½ łyżeczki gorczycy siekana natka pietruszki
1 duża cebula (najlepiej czerwona sól

Ziemniaki umyć i ugotować w mundurkach, ostudzić i obrać ze skórki. Pokroić w niewielką kostkę. 
Na dużej patelni rozgrzać olej, dodać rozgniecione nasiona kminku i gorczycy oraz drobno posiekaną 
cebulę,  a  gdy  zmięknie  i  stanie  się  przezroczysta  -  ziemniaki.  Smażyć  na  średnim ogniu,  stale 
mieszając,  aż ziemniaki  nabiorą  złotego odcienia.  Oprószyć je wtedy papryką i  kolendrą.  Zdjąć z 
ognia, posypać siekaną natką, zalać jogurtem i dobrze wymieszać.

Ziemniaki po jankesku

Amerykanie chętnie wykorzystują w swej kuchni ziemniaki, przy czym nie obierają ich, a jedynie 
bardzo dokładnie myją.

4 duże ziemniaki ugotowane w mundurkach ostra papryka w proszku lub pieprz cayenne
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3 łyżki oliwy lub oleju 1/4 szklanki śmietany lub mleka
pieprz

Ziemniaki obrać i pokroić w cienkie plasterki. Tłuszcz rozgrzać na dużej patelni, włożyć ziemniaki, 
oprószyć solą, pieprzem i papryką, dobrze wymieszać, zalać śmietaną i dusić około ½ godziny, nie 
mieszając. Powinien powstać rumiany placek, o jasnym wierzchu. Jednak jeśli ktoś lubi bardzo kruche 
ziemniaki, może za pomocą pokrywki lub drugiej patelni przewrócić placek na drugą stronę.

Ziemniaki farmerskie z Iowa

To bardzo smaczne ziemniaki, jednak dostarczają tylu kalorii, że polecam je raczej dla intensywnie 
trenujących  narciarzy  podczas  dwudziestostopniowych  mrozów,  a  nie  dla  osób  prowadzących 
biurowo-domowy tryb życia.

8 plasterków bekonu sól, pieprz
1 kg ziemniaków ¼ szklanki śmietany

Plasterki bekonu dusić na małym ogniu, aż zrobią się złociste, chrupiące i wytopi się z nich tłuszcz. 
Wyjąć bekon, włożyć obrane i pokrojone w plasterki ziemniaki i smażyć na złoty kolor, ewentualnie 
posolić i popieprzyć. Przed podaniem polać śmietaną i przykryć usmażonym bekonem.

Truffade

To  francuskie  wiejskie  danie,  które  nadal  ma  wielu  miłośników.  Najlepiej  przygotowywać  je  w 
tradycyjnym żeliwnym garnku, jednak jeśli go nie mamy - wystarczy teflonowy rondel. Niestety, jest 
to danie nie tyle pracochłonne, ile czasochłonne - wymaga bowiem od gospodyni stania przy piecu 
przez prawie 2 godziny!

1 ¼ kg ziemniaków 10 dag tłuszczu do smażenia
50 dag żółtego sera (w oryginale gruyere, sól
jednak może być polska gouda czy salami) pieprz

Ziemniaki obrać, opłukać, osuszyć (najlepiej za pomocą papierowych ręczników), pokroić na niezbyt 
grube plasterki, dokładnie wytrzeć, aby nie były wilgotne. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu około 15 
minut,  mieszając widelcem, aby się  nie przypaliły i  równomiernie  nabierały złotej  barwy. Zdjąć z 
ognia,  posypać  solą  i  pieprzem i  dalej  smażyć  na  małym ogniu,  pilnując,  aby ziemniaki  się  nie 
przypaliły ani nie zlepiły, około 20-30 minut.  Ser pokroić w cienkie płatki, dodać do ziemniaków. 
Smażyć  dalej  na  maleńkim  ogniu  bez  przykrycia,  od  czasu  do  czasu  potrząsając  garnkiem  i 
nakłuwając  widelcem  tworzącą  się  serową  skórkę.  Dusić  około  20  minut.  Zdaniem  niektórych 
Francuzek można sobie jednak ułatwić pracę, wstawiając ziemniaki z serem do gorącego piekarnika.

Ziemniaki po lyońsku

Kolejny, tym razem już nieco mniej absorbujący przepis kuchni francuskiej.

1 ½ kg ziemniaków 50 dag cebuli
siekana natka pietruszki sól, pieprz
12 ½ dag masła olej

Ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić, obrać. Pokroić w plasterki i obrumienić na połowie 
masła  z  łyżką  oleju.  Na  reszcie  masła  zeszklić  pokrojoną  w  krążki  cebulę  i  wymieszać  ją  z 
ziemniakami,  doprawić  do  smaku  solą  i  pieprzem,  dobrze  wymieszać  na  małym  ogniu.  Przed 
podaniem obficie posypać siekaną natką. Podawać do mięsa lub ryby albo jako samodzielne danie z 
naturalnym jogurtem lub kefirem.
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Klasyczne ziemniaki dauphine

Te klasyczne francuskie ziemniaki, a właściwie ziemniaczane ptysie, podczas uroczystego przyjęcia z 
powodzeniem mogą  zastąpić  frytki  lub  ziemniaki  z  wody.  Warto  jednak  nabrać  wcześniej  trochę 
wprawy w ich przygotowaniu.

75 dag ziemniaków 12 ½ dag masła lub margaryny
4 jajka olej
sól, pieprz 12 ½ dag mąki

Ziemniaki ugotować i rozgnieść na puree. Jednocześnie zagotować dużą szklankę wody z masłem, 
zdjąć  z  ognia,  dodać  przesianą  mąkę,  wymieszać  drewnianą  łyżką.  Stale  mieszając,  gotować  na 
maleńkim ogniu lub płytce azbestowej, aż masa zacznie odchodzić od brzegów naczynia. Ostudzić, 
dodać jajka i puree, dobrze wymieszać. Smażyć małe porcje, nabierane łyżką, w obfitej fryturze z 
oleju.

Ziemniaczany chrust

To bardzo oryginalny i efektowny sposób przygotowania ziemniaków.

6  sporych  ziemniaków  ugotowanych  w 
mundurkach

sól

3 szklanki mąki tluszcz do smażenia
1 jajko

Jeszcze ciepłe ziemniaki obrać i przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez sito. Dodać przesianą 
mąkę i żółtko, osolić. Białko ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę, dodać do masy ziemniaczanej. 
Na  posypanej  mąką  stolnicy  rozwałkować  ciasto  na  grubość  około  ½  centymetra  i  pokroić  na 
niewielkie romby, naciąć w środku. Smażyć w dużej ilości rozgrzanego tłuszczu, tak aby chrust był 
całkowicie zanurzony. Ziemniaczany chrust można podawać jako dodatek do dań mięsnych i rybnych 
lub jako samodzielne danie z dodatkiem śmietany.

Poduszeczki ziemniaczane

Przygotowane w ten sposób ziemniaki są bardzo efektowne, ale uwaga! - ich przygotowanie wymaga 
dużej wprawy, trzeba bardzo uważać, aby nie oparzyć się wrzącym tłuszczem.

1 kg ziemniaków sól
tłuszcz do pieczenia

Ziemniaki  umyć,  obrać,  osuszyć,  pokroić  w  średnie  plasterki,  jeszcze  raz  osuszyć.  Na  dwóch 
patelniach  rozgrzać  olej,  na  jednej  powinien  być  średnio  rozgrzany -  na  drugiej  bardzo  gorący. 
Wrzucać ziemniaki na ciepły tłuszcz,  a gdy wypłyną -  wyjmować łyżką cedzakową i wkładać do 
gorącej frytury- poduszeczki powinny się nadymać. Kiedy nabiorą złotego koloru, wyjmować łyżką 
cedzakową i odsączyć z tłuszczu, oprószyć solą i pikantną papryką. Doskonale zastępują chipsy.

Glazurowane ziemniaki skandynawskie

Oryginalne  ziemniaki,  jednak  nie  każde  podniebienie  je  toleruje  -  Skandynawowie  słyną  z 
oryginalnych upodobań kulinarnych. Można podawać je jako dodatek do pieczonego drobiu.

80 dag małych, jędrnych ziemniaków 2 łyżki margaryny
jednakowej wielkości sól
2 łyżki cukru
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Ziemniaki  wyszorować  szczoteczką  i  ugotować  w  mundurkach  w  osolonej  wodzie.  Obrać,  gdy 
ostygną.  Do teflonowego  lub  metalowego  garnka  wsypać  cukier,  i  stale  mieszając,  przyrumienić, 
dodać margarynę i wymieszać. Wrzucić ziemniaki i smażyć je, potrząsając naczyniem, tak aby stały 
się rumiane i błyszczące, jakby polakierowane.
Ziemniaki w omlecie

Smażone ziemniaki możemy podać we francuskim stylu.

5 sporych ziemniaków ½ szklanki mleka
3 jajka 1 łyżka śmietanki
2 łyżki masła lub margaryny 1-2 łyżki brandy lub rumu
3 łyżki cukru pudru sok z cytryny
3 łyżki mąki sól

Ziemniaki  obrać,  pokroić  jak  pomarańcze  na  cząstki,  skropić  sokiem z  cytryny.  Na dużej  patelni 
rozgrzać masło, wrzucić ziemniaki i obrumienić je z każdej strony. Kiedy zaczną mięknąć, oprószyć je 
1  łyżką  cukru  pudru  i  dalej  smażyć,  mieszając,  aby cukier  się  skarmelizował.  Gotowe ziemniaki 
posolić i wyjąć z patelni. Żółtka utrzeć z 2 łyżkami cukru pudru, dodać 3 łyżki przesianej mąki i 
dobrze wymieszać, dodać mleko, śmietankę, łyżkę brandy i szczyptę soli. Białka ubić ze szczyptą soli, 
delikatnie  wymieszać  z  masą  żółtkową.  Na  rozgrzany  tłuszcz  delikatnie  wylać  masę  jajeczną  i 
usmażyć  na złoty kolor  z obu stron (uwaga!  obracać  ostrożnie  za  pomocą pokrywki  albo drugiej 
patelni!).  Na gotowy omlet  wyłożyć  złote  ziemniaki i  zawinąć.  Podawać natychmiast,  najlepiej  z 
zieloną sałatą doprawioną sosem vinaigrette oraz z białym winem.

Kluski
Staropolskie pyzy

Jest to klasyka polskiej kuchni. Warto nauczyć się dobrze je przyrządzać, gdyż to, co możemy kupić 
jako mrożonkę,  nie  umywa się  w smaku do prawdziwych domowych klusek,  z dziurką w środku 
(obowiązkowo).

50 dag surowych tartych ziemniaków 1 jajko
25 dag gotowanych ziemniaków sól
25 dag mąki (najlepiej krupczatki)

Utarte na tarce o małych otworach ziemniaki odcisnąć (jeśli są bardzo wodniste), przełożyć do sporej 
miski, dodać przepuszczone przez maszynkę, przetarte przez sito lub utłuczone ziemniaki. Mieszając, 
dodawać jajko  i  przesianą  mąkę.  Posolić  do  smaku.  Nabierać  łyżką porcje  ziemniaczanej  masy i 
mokrymi rękami formować kulki, lekko rozpłaszczać i robić dołek w środku każdej pyzy. Kłaść na 
wrzącą osoloną wodę. Kiedy kluski wypłyną, zmniejszyć ogień i gotować około 10 minut. Wyjmować 
łyżką cedzakową. Podawać polane masłem lub skwarkami z cebulką, albo sosem grzybowym.
 Pyzy stanowią  też  doskonały dodatek  do  dań  grzybowych,  gulaszu  czy bitek.  Można  też 
nadziewać je siekaną kiełbasą czy mielonym mięsem lub proteiną sojową. W tym jednak przypadku 
należy gotować je dłużej - około 15 minut.
 Jeśli zostaną nam pyzy z obiadu, możemy zrobić bardzo smaczną zapiekankę. Pyzy pokroićw 
plasterki, ułożyć w natłuszczonej formie do zapiekania, polać gęstym sosem pomidorowym, mięsnym 
lub grzybowym, posypać tartym serem, przykryć wiórkami masła i zapiekać kilka minut w gorącym 
piekarniku.

Cepeliny

Na Litwie z takiego samego ciasta jak na pyzy przygotowuje się tak zwane cepeliny,  to jest duże 
wrzecionowego kształtu kluchy, nazwane tak na pamiątkę niemieckich sterowców wynalezionych na 
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początku XX wieku przez konstruktora nazwiskiem von Zeppelin. Cepeliny robi się z większej ilości 
ciasta,  o  objętości  mniej  więcej  dużej  garści.  Gotuje  się  je  też  dużo  dłużej  -  około  ½  godziny. 
Nadziewa się je rozmaitym nadzieniem - oto kilka najbardziej tradycyjnych przepisów.

Nadzienie z wędzonej szynki lub polędwicy
50 dag wędzonej szynki lub polędwicy
cebula
jajko
mielony pieprz
sól

Szynkę i cebulę drobno posiekać, dobrze wymieszać, doprawić do smaku. Jeśli nadzienie jest zbyt 
płynne - dodać trochę tartej bułki.
Nadzienie serowe
40 dag białego sera
1 łyżeczka masła lub margaryny
1 jajko
sól
łyżka siekanej mięty lub estragonu

Ser przetrzeć przez sito lub przepuścić przez maszynkę. Wbić jajko, dodać utarte na śmietanę masło, 
siekaną miętę, dobrze wymieszać i posolić do smaku.

Nadzienie grzybowe
1 średnia cebula
2 szklanki duszonych grzybów (mogą być pieczarki lub boczniaki, ale najlepsze są grzyby leśne)
3 łyżki tartej bulki
1 jajko
1 łyżka oleju
pieprz
10 dag boczku

Grzyby ostudzić i  przepuścić przez maszynkę, boczek drobno pokroić i  udusić razem z posiekaną 
cebulą w łyżce tłuszczu, dodać do grzybów. Dodać tartą bułkę i dokładnie wymieszać, doprawić do 
smaku. Podawać najlepiej z sosem grzybowym.

Nadzienie kapuściane
1 łyżka oleju
3 szklanki kiszonej kapusty
10 dag boczku

Kapustę, jeśli jest bardzo kwaśna, przepłukać wrzątkiem. Odcisnąć z nadmiaru soku. Boczek drobno 
posiekać i zeszklić na oleju.
Takie cepeliny podaje się ze skwarkami (uwaga, do tego dania trzeba mieć bardzo zdrową wątrobę!).

Nadzienie śledziowe
2 łyżki tartej bułki
2 duże wymoczone filety śledziowe
1 spora cebula
1 łyżka mleka
1 jajko
pieprz

Filety przepuścić przez maszynkę, dodać namoczoną w mleku i odciśniętą tartą bułkę, wbić jajko, 
dodać siekaną cebulę i pieprz. Takie cepeliny podaje się polane stopionym masłem lub śmietaną.
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Nadzienie jabłkowe
3 duże jabłka
cukier
szczypta cynamonu

Jabłka obrać, utrzeć na tarce jarzynowej o dużych otworach, posypać cukrem i doprawić cynamonem, 
ewentualnie,  jeśli  nadzienie  jest  zbyt  rzadkie,  dodać trochę tartej  bułki.  Te cepeliny powinny być 
mniejsze i mieć kształt kulek. Podaje się je ze śmietaną.

Nadzienie marchewkowe
szczypta cynamonu
2 łyżeczki masła
40 dag marchewki
1 jajko
10 dag cukru
łyżka maku

Marchew ugotować i przetrzeć przez sito lub utrzeć na tarce z drobnymi otworami. Dodać masło, 
cukier,  cynamon i  mak,  dobrze wymieszać.  Nadziewać małe  cepeliny,  formować kulki  i  podawać 
polane śmietaną.

Nadzienie makowe
2 szklanki maku
5 dag cukru
1 jajko

Mak sparzyć  wrzątkiem i  dobrze  odsączyć, najlepiej  na  gęstym sicie.  Następnie  przepuścić  przez 
maszynkę, dodać cukier i  jajko,  dobrze wymieszać. Także i  cepeliny nadziewane makiem również 
formuje się w nieduże kule. Podaje się je ze stopionym masłem.

Kluski śląskie

Tradycyjne kluski, czasami zastępują na śląskich stołach ziemniaki jako dodatek do potraw mięsnych 
lub jako samodzielne danie.

1 kg gotowanych ziemniaków 25 dag mąki ziemniaczanej
1 jajko

Ugotowane w osolonej wodzie ziemniaki przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez sito. Mąkę 
przesiać,  wysypać  na  stolnicę,  dodać  masę  ziemniaczaną,  jajko,  posiekać  ciasto  nożem.  Dobrze 
zagnieść. Uformować wałek, kroić na kawałki i formować okrągłe kluski z dziurką w środku. Kłaść do 
wrzącej  wody,  gotować około 5 minut  od chwili,  gdy kluski  wypłyną.  Podawać z masłem lub ze 
skwarkami.

Włoskie gnocchi

Włosi są zdania, że ziemniaczane kluski wymyślili właśnie oni i bardzo się nimi szczycą.

1 kg gotowanych ziemniaków 10 dag tartego żółtego sera (najlepiej parmezan)
1 jajko sól
25 dag mąki ziemniaczanej ewentualnie szczypta gałki muszkatołowej

Od naszych klusek śląskich różnią się przede wszystkim dodatkiem tartego żółtego sera,  najlepiej 
parmezanu i gałki muszkatołowej, oraz kształtem. Małe porcje ciasta bierze się w rękę i przesuwa po 
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"różkach" widelca - powinna powstać pręgowana, lekko zagięta kluseczka. Włosi podają swoje kluski 
z  dodatkiem klasycznego  sosu  pomidorowego,  obficie  posypane  tartym parmezanem,  a  w wersji 
ekspresowej - z masłem i serem. Bardzo eleganckie gnocchi (czytaj: niokki) podaje się z pleśniowym 
serem, gorgonzolą. Na 4 osoby należy przygotować 10 dag sera, 10 dag masła i sporą garść siekanej 
natki pietruszki.
 Ser  i  masło pokroić  w kostkę,  rozłożyć na talerzach.  Wyłożyć  kluski,  szybko wymieszać, 
posypać siekaną natką. Naprawdę pyszne.

Sojowe kopytka

Klasyczne kopytka przyrządza się podobnie jak kluski śląskie - różnią się od nich przede wszystkim 
kształtem. Można jednak przyrządzić kopytka nieco inaczej - w tej wersji będą one bardzo pożywne i 
mogą  z  powodzeniem  zastąpić  nawet  mięsny  posiłek,  szczególnie  jeśli  podamy  je  z  gęstym, 
zawiesistym grzybowym lub pomidorowym sosem.

50 dag ziemniaków 15 dag mąki ziemniaczanej
25 dag soi 2 jajka
5 dag mąki pszennej sól

Soję wypłukać, zalać wodą i zostawić na kilka godzin (najlepiej na noc). Zmienić wodę i zagotować, 
zebrać szumowiny, gotować na niewielkim ogniu do miękkości i odcedzić. Ziemniaki obrać, opłukać i 
ugotować, odcedzić i odparować (można też wykorzystać ziemniaki w mundurkach), z ciepłą jeszcze 
soją przepuścić przez maszynkę. Oba rodzaje mąki przesiać. Zagnieść ciasto, wbić jajka, dodać mąkę i 
lekko osolić. Formować kopytka i kłaść na lekko osoloną wodę. Gotować około 10 minut, wyjmować 
łyżką cedzakową. Podawać polane masłem lub sosem grzybowym albo pomidorowym.

Leniwe pierogi

Są ulubionym daniem wielu dorosłych i dzieci, nawet tych niejadków.

40 dag ugotowanych ziemniaków 1 łyżka mąki ziemniaczanej
60 dag białego sera sól
1-2 jajka 2 łyżki masła
20 dag mąki tarta bułka

Ziemniaki  ugotować w lekko osolonej  wodzie,  ostudzić  i  razem z białym serem przepuścić  przez 
maszynkę. Oba rodzaje mąki razem przesiać, wysypać na stolnicę. Dodać masę ziemniaczano-serową, 
zagnieść ciasto,  zrobić wgłębienie  i  wbić jajka,  zarobić ciasto nożem i szybko wyrobić.  Podzielić 
ciasto na części i formować wałki. Tępą stroną noża maczaną w mące odcisnąć kratkę. Kroić kluski w 
kształcie prostokątów lub rombów. Obtoczyć w mące. Kłaść partiami na wrzącą wodę. Kiedy kluski 
wypłyną,  zmniejszyć  ogień  i  gotować  około  10  minut.  Wyjmować  cedzakową  łyżką.  Posypać 
zrumienioną tartą bułką i polać stopionym masłem.

Knedle

W Niemczech  mianem  knodeln  określa  się  wszelkie  kluski,  u  nas  zaś  knedlami  nazywa się  duże 
okrągłe ziemniaczane kluchy, które często podaje się nadziewane.

1 kg ziemniaków 2 jajka
2 cebule 1 ½ szklanki mąki
1 łyżka margaryny 2 łyżki mąki ziemniaczanej
majeranek sól

Cebulę drobno posiekać i udusić w łyżce margaryny. Ziemniaki ugotować i jeszcze ciepłe przepuścić 
przez maszynkę lub przetrzeć przez sito. Wyłożyć na oprószoną mąką stolnicę, zarobić ciasto, dodać 
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uduszoną cebulę, jajka, majeranek i przesianą mąkę oraz sól. Wymieszać najpierw nożem, a następnie 
zagnieść  elastyczne  ciasto.  Podzielić  na  kawałki  i  formować  wałki.  Odcinać  z  nich  kawałki  i 
umączonymi rękami kształtować kule wielkości dużych włoskich orzechów. W dużym płaskim garnku 
zagotować wodę, posolić i dodać łyżkę oleju. Wkładać partiami knedle i gotować 3 minuty od chwili 
wypłynięcia. Wyjmować łyżką cedzakową, odsączyć i podawać polane stopionym masłem.
 Knedle można też podawać z nadzieniem, tylko że wtedy gotuje się je dłużej.
 Można  nadziewać  je  podobnym  nadzieniem  jak  cepeliny  lub  owocami  (świeżymi  albo 
mrożonymi). Owoce można wcześniej obtoczyć w mące. W austriackiej Karyntii podaje się pyszne 
knedle z jeszcze pyszniejszym nadziemem.

50 dag gotowanych ziemniaków 5 dag rodzynek
25 dag mąki skórka pomarańczowa
sól cukier waniliowy
25 dag twarogu 1 kieliszek brandy
5 dag suszonych śliwek

Ziemniaki  przepuścić  przez  maszynkę  lub  przetrzeć  przez  praskę,  dodać  mąkę  i  sól  do  smaku. 
Zagnieść ciasto. Rodzynki i śliwki namoczyć w brandy, następnie drobno posiekać razem ze skórką 
pomarańczową, wymieszać z cukrem waniliowym i przetartym przez sito twarogiem. Ciasto podzielić 
na  kawałki  wielkości  włoskiego  orzecha,  każdy kawałek rozciągnąć  w palcach,  włożyć w środek 
łyżeczkę  nadzienia,  zakleić  i  utoczyć  gałkę.  Gotować  w  osolonej  wodzie  8  minut  od  chwili 
wypłynięcia. Podawać polane topionym masłem i posypane tartą bułką.

Bawarskie knedle

Bardziej  wyrafinowane  knedle  można  podać  na  wegetariańskie  przyjęcie  jako  główne  danie  z 
dodatkiem bukietu surówek albo buraczków lub duszonej kapusty.

75 dag ziemniaków pieprz
25 dag mąki pieprz
2 jajka ½ czerstwej bagietki
sól masło lub margaryna

Ziemniaki ugotować w mundurkach, obrać i jeszcze ciepłe przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć 
przez  sito.  Wbić  surowe jajka,  dodać przesianą  mąkę oraz  pieprz  i  sól.  Uformować umączonymi 
rękami  wałek,  odcinać  placuszki.  Bułkę  pokroić  w  drobną  kostkę  i  podsmażyć  na  maśle.  Na 
spłaszczone knedlowe placuszki kłaść rumiane grzanki, formować okrągłe knedle i natychmiast kłaść 
do osolonego wrzątku (można dodać do wody łyżkę oleju, żeby kluski się nie kleiły). Podawać gorące 
okraszone masłem, najlepiej z pikantną surówką.

Czeskie knedliki

Kuzyni  Czesi  w  całym  świecie  szczycą  się  swymi  knedlikami,  które  podają  jako  obowiązkowy 
dodatek do drugiego dania.

75 dag gotowanych ziemniaków 15 dag mąki (najlepiej krupczatki)
1 jajko 10 dag kaszy manny
1 żółtko szczypta soli

Ugotowane  i  ostudzone  ziemniaki  przepuścić  przez  maszynkę  lub  przetrzeć  przez  sito.  Dodać 
przesianą mąkę, kaszę manną, jajko i żółtko, szczyptę soli. Podzielić na 2 części i uformować dwa 
spore wałki. Zawinąć w jałową lub wygotowaną gazę. W dużym garnku zagotować wodę z dodatkiem 
soli i 2-3 łyżek oleju. Włożyć knedliki i gotować około 20 minut, kilkakrotnie obracając. Ostrożnie 
wyjąć  i  pokroić  na  plastry.  Podawać do dań mięsnych z dodatkiem zawiesistych sosów.  Podobno 
można także gotować knedliki bez owijania w gazę, jednak do tego trzeba mieć dużo wprawy.
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Kluski gdańskie

To bardzo elegancka wersja knedli, odpowiednia nawet na większe przyjęcie.

1 ½ kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach mały kawałek słoniny lub 2 łyżki masła
35 dag mąki ziemniaczanej 1 mała cebula lub ½ dużej
5 dag mąki pszennej tarta bułka
3 dag suszonych grzybów pieprz
2 jajka sól

Ziemniaki obrać i przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez sito. Dodać mąkę ziemniaczaną i 
pszenną,  jajka  i  szczyptę  soli  -  wyrobić  na  jednolite  ciasto.  Grzyby  namoczyć  (najlepiej  dzień 
wcześniej),  ugotować,  odcedzić  (wywar  można  wykorzystać  do  zupy)  i  drobno  posiekać.  Cebulę 
posiekać i udusić w łyżce tłuszczu, wymieszać z siekanymi grzybami, dodając tartą bułkę i sól (tartą 
bułkę można na chwilę namoczyć i dobrze odcisnąć). Z masy ziemniaczanej formować kluchy kształtu 
małych bułek grahamek i nadziewać grzybowym farszem. Gotować we wrzątku i  podawać polane 
stopioną słoniną lub masłem, z dodatkiem surówki. Kluski można też piec w nagrzanym piekarniku na 
złoty kolor.

Knedle wrocławskie

Jak widać, większość polskich miast ma ambicje posiadania własnych klusek, czekamy tylko jeszcze 
na knedle po warszawsku.

75 dag ziemniaków tarta bułka
15 dag białego sera masło
15 dag mąki 1 łyżka cukru
50 dag śliwek węgierek (mogą być mrożone) sól
1 jajko

Ziemniaki ugotować, ostudzić i przepuścić przez maszynkę razem z serem. Śliwki umyć (jeśli były 
mrożone - rozmrozić i odcisnąć), wysuszyć, wydrylować i obtoczyć w mące. Z mąki, jajka i wody 
zagnieść  ciasto,  posolić.  Ciasto  uformować  w  wałek,  odcinać  placuszki,  nadziewać  śliwkami  i 
dokładnie zaklejać, formując spore kule. Partiami kłaść na osoloną wrzącą wodę z dodatkiem łyżki 
tłuszczu. Gotować zależnie od wielkości, zazwyczaj około 10 minut od chwili wypłynięcia. Podawać 
posypane przyrumienioną tartą bułką i cukrem i polane stopionym masłem.

Placki
Placki klasyczne

Kiedy decydujemy się przygotować na obiad czy spotkanie towarzyskie placki, nie musimy już robić 
nic innego. Wystarczy coś do picia (dobre jest białe wino), poza tym śmietana, dyskretnie podana w 
sosjerce - kto zechce, może sobie sam placki polać. Nie należy też wszystkich placków posypywać 
cukrem - większość biesiadników woli je w wersji pikantnej.

1 kg niezbyt wodnistych startych ziemniaków pieprz
2 duże cebule, najlepiej czerwone mąka
szczypta ostrej papryki 4 jajka
sól

Jeśli ktoś lubi bardzo pulchne placki, to może dodać drożdże rozrobione w letniej, wodzie lub mleku  
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albo proszek do pieczenia (tylko nie słodki/).

Ziemniaki i cebulę obrać, utrzeć na tarce (jeśli masa jest zbyt wodnista, to lekko odcisnąć), dodać 
pozostałe składniki (można ubić białka na pianę), wymieszać, smażyć na średnio gorącym tłuszczu na 
lekko złoty kolor. Jeśli nie smażymy placków natychmiast, należy masę ziemniaczaną posypać mąką.
 Sławna Irena Gumowska radziła, aby masę ziemniaczaną zaparzać połową szklanki wrzącego 
mleka. Do masy ziemniaczanej można także dodać garść tartego żółtego sera lub też posypać nim 
usmażone  gorące  placki.  W  wersji  bardzo  pikantnej  (na  przykład  dla  prawdziwie  ognistych 
Południowców) należy do placków dodać czosnek (5 ząbków na l kg ziemniaków) i dużo pikantnej 
papryki lub, jeśli - ktoś woli, przyprawy curry.
 Na  kresach  panował  zwyczaj,  że  placki  smażyło  się  na  oliwie  na  jasny  kolor,  a  potem 
odgrzewało jak naleśniki - na maśle na złoto.

Placki zbójnickie

Panowie co prawda,  bardzo lubią  placki  ziemniaczane,  ale  wielu z nich narzeka,  że woleliby coś 
bardziej  "konkretnego",  i  oczywiście  mają  na  myśli  mięso.  Można  zatem pójść  na  kompromis  i 
przygotować dla nich takie właśnie "męskie" placki.

1 kg sporych ziemniaków 3-4 łyżki mąki
15 dag szynki lub parówek pieprz
1 duża cebula (najlepiej czerwona) sól
1 jajko olej do smażenia

Ziemniaki umyć, obrać, utrzeć na tarce z dużymi otworami, dodać pokrojone w drobną kostkę cebulę i 
wędlinę,  jajko,  przesianą mąkę i  przyprawy,  dobrze wymieszać.  Formować niewielkie  placuszki  i 
smażyć  z  dwóch  stron  na  złoty  kolor.  Podawać  z  dodatkiem  pikantnego  sosu  grzybowego  lub 
pomidorowego albo z pikantną surówką.

Męskie placki

Kolejna wersja placków ziemniaczanych dla mięsożerców.

1 kg ziemniaków 2 jajka
2 cebule 10 dag tartego żółtego sera
25 dag mielonego mięsa indyczego sól
(lub  ½  opakowania  proteiny  sojowej  i  rosół  z  
kostki)

pieprz  lub  ostra  papryka  ewentualnie  ząbek  
czosnku

Ziemniaki obrać i umyć, utrzeć razem z cebulą na tarce o drobnych otworach, dodać jajka, przesianą 
mąkę,  mielone  mięso,  siekany ząbek czosnku,  tarty ser,  dobrze  wymieszać  i  doprawić do smaku. 
Formować niewielkie cienkie placki i smażyć z obu stron na złoty kolor. Podawać najlepiej z zieloną 
sałatą lub cykorią w sosie vinaigrette, albo z surówką z pomidorów. Wegetarianie mogą przygotować 
podobne, placki, dodając zamiast wędliny proteinę sojową, tradycyjnie zalaną grzybowym rosołem z 
kostki  i  po  napęcznieniu  odciśniętą,  albo  ½  opakowania  mielonych  kotletów  sojowych, 
przygotowanych według przepisu.

Rzeszowskie placki ziemniaczane

To placki o dość oryginalnym smaku, coś w rodzaju skrzyżowania klasycznych placków i jabłecznych 
racuszków.

1 kg sporych ziemniaków 2 dag drożdży
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2 żółtka sól
2 łyżki mąki ¾ szklanki mleka
50 dag jabłek olej do smażenia
1 płaska łyżka cukru

Ziemniaki obrać i utrzeć na tarce. Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i utrzeć na tarce z dużymi 
otworami,  połączyć  z  ziemniakami.  Drożdże  rozmieszać  z  cukrem  i  mlekiem,  dodać  do  masy. 
Wymieszać z żółtkami, mąką, płaską łyżką cukru, osolić. Zostawić do wyrośnięcia. Smażyć placki na 
rozgrzanym oleju na złoto. Podawać z pikantną surówką.

Galettes Lorraines,
czyli placki lotaryńskie

Polakom zazwyczaj się  wydaje,  że swojskie  placki są rdzennie polską specjalnością,  jednak wiele 
innych nacji posiada w swoim jadłospisie podobne dania. Oto przykład.

1 kg dużych ziemniaków pieprz
2 jajka gałka muszkatołowa
2 łyżki śmietany tłuszcz do smażenia
sól

Ziemniaki obrać, umyć, osuszyć i utrzeć na tarce z dużymi otworami. Jajka ubić na pianę ze śmietaną i 
przyprawami, dodać do ziemniaków, dobrze wymieszać. Smażyć duże placki (powinny zajmować całą 
średnią patelnię) na złoty kolor z dwóch stron na rozgrzanym tłuszczu. Podawać jako samodzielne 
danie  z  bukietem surówek.  Można  takie  placki  smarować  gęstym sosem lub  nadzieniem i  ciepłe 
zwijać w roladę.

Eleganckie placki na wielką galę

Z placków ziemniaczanych możemy przygotować także danie na prawdziwe spotkanie na szczycie, 
którym bez mrugnięcia oka można podjąć nawet premiera lub prezydenta.

80 dag ziemniaków 10 dag tartego żółtego sera lub oszczypka
1 cebula 1 łyżka masła
1 jajko 3 łyżki koncentratu pomidorowego
3 dag mąki sól
olej lub oliwa pieprz lub papryka
15 dag pieczarek siekana natka pietruszki
sok z cytryny

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać, osuszyć, utrzeć na tarce o małych otworach razem z cebulą. Jeśli 
ziemniaki  są bardzo wodniste,  odcisnąć.  Masę ziemniaczaną połączyć z jajkiem i przesianą mąką, 
doprawić do smaku pieprzem lub papryką. Smażyć niewielkie cienkie placki z dwóch stron na złoty 
kolor.  Pieczarki  oczyścić,  opłukać,  skropić  sokiem z cytryny,  drobno pokroić.  Pieczarki  usmażyć, 
dodać przecier pomidorowy i siekaną natkę, doprawić do smaku. Blachę do pieczenia wyłożyć folią 
aluminiową, ułożyć połowę placków, posmarować masą pieczarkową, przykryć pozostałymi plackami. 
Posypać  tartym  serem  i  przykryć  wiórkami  masła  lub  margaryny.  Zapiekać  około  10  minut  w 
nagrzanym piekarniku.

Plince pomorskie

A to północny wariant placków ziemniaczanych.

2 ½ kg dużych ziemniaków 20 dag mąki
2 cebule olej do smażenia
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¾ szklanki mleka kwaśna śmietana
4 jajka czosnek

Ziemniaki obrać i utrzeć na drobnej tarce razem z cebulą. Jeśli ziemniaki są bardzo wodniste, należy je 
lekko odcisnąć. Zalać wrzącym mlekiem, wymieszać, dodać mąkę, jajka i posolić. Smażyć z dwóch 
stron na złoty kolor. Podawać polane gęstą kwaśną śmietaną doprawioną utartym z solą czosnkiem.

Drożdżowe placki ziemniaczane z cebulą

Niektórzy  fani  placków  dowodzą,  że  jest  to  najlepszy  i  najsmaczniejszy  sposób  przygotowania 
ziemniaczanych przysmaków,  choć oczywiście  nieco  bardziej  skomplikowany.  Bo i  zaczyn trzeba 
przygotować,  i  ziemniaki  utrzeć  -  jednym słowem czas,  który musi  upłynąć  pomiędzy zakupem 
ziemniaków  a  rozkoszną  konsumpcją  jest  z  konieczności  dłuższy  niż  w  przypadku  tradycyjnych 
placków.

70 dag ziemniaków 3 łyżki oliwy lub oleju
2 jajka sól
4 dag drożdży pieprz,
3 łyżki mleka pieprz cayenne
odrobina cukru lub ostra papryka w proszku
5 łyżek mąki 4 ząbki czosnku
1 spora cebula tłuszcz do smażenia

Cebulę i czosnek drobniutko posiekać i zeszklić na oliwie. Drożdże rozetrzeć z mlekiem i cukrem, 
pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Ziemniaki utrzeć na tarce z małymi otworami, a jeśli 
są wodniste, to odcisnąć nadmiar płynu. Do masy ziemniaczanej dodać przesianą mąkę, drożdże, jajka 
i  cebulę  z  czosnkiem.  Doprawić  do  smaku  solą  i  pieprzem.  Pozostawić  w  ciepłym  miejscu  do 
wyrośnięcia. Formować nieduże placuszki i smażyć z dwóch stron na złoty kolor. Najbardziej smakują 
z surówkami: z pomidorów, kapusty lub porów.

Pączki ziemniaczane

Jest to bardziej atrakcyjna wersja frytek. Można jeść bez dodatków albo polane keczupem. Nadają się 
także zamiast tradycyjnych ziemniaków jako dodatek do mięsa czy ryby.

50 dag ugotowanych ziemniaków 2 dag drożdży
15 dag mąki sól
1 jajko olej do smażenia

Ziemniaki ugotować i przepuścić przez maszynkę, dodać mąkę, jajko, sól i rozkruszone dokładnie 
drożdże,  szybko  wyrobić  i  formować  kulki  wielkości  dużego  orzecha  włoskiego.  Usmażyć  na 
rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor i posolić.

Ruskie placuszki

Bardzo  dobre  danie  kolacyjne  przypominające  w  smaku  ruskie  pierogi,  a  o  wiele  łatwiejsze  do 
przygotowania. Doskonale nadaje się także na niezobowiązującą kolację w szerszym gronie.

30 dag białego sera 1 jajko
30 dag gotowanych mączystych ziemniaków sól
10 dag szynki pokrojonej w drobną kostkę pieprz
1 cebula tłuszcz do smażenia
10 dag mąki

Cebulę  drobniutko  posiekać  i  udusić  (nie  rumieniąc)  na  tłuszczu,  ostudzić.  Biały ser  i  ziemniaki 
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przepuścić  przez  maszynkę,  dodać  cebulę,  szynkę,  jajko  i  mąkę,  doprawić  do  smaku  i  dobrze 
wymieszać.  Formować  niewielkie  placuszki  i  smażyć  z  dwóch  stron  na  złoty  kolor.  Podawać  z 
surówką jako samodzielne danie.

Ziemniaczane bliny

Kompromis  pomiędzy  miłośnikami  placków  ziemniaczanych  i  miłośnikami  naleśników.  Do 
przygotowania tego dania potrzebna jest mała patelenka, najlepiej specjalna do smażenia naleśników.

50 dag ziemniaków sól
15 dag mąki odrobina tartej gałki muszkatołowej
4 jajka tłuszcz do smażenia
szklanka mleka

Ziemniaki  ugotować  w  mundurkach,  ostudzić,  obrać,  przetrzeć  przez  sito  lub  przepuścić  przez 
maszynkę.  Dodać  mleko,  jajka,  mąkę,  sól  i  tartą  gałkę  muszkatołową,  dobrze  wymieszać.  Na 
niewielkiej patelni stopić tłuszcz i smażyć z dwóch stron niezbyt cienkie bliny. Podawać z dodatkiem 
sosu grzybowego lub jako dodatek do grzybów duszonych, ewentualnie ze śmietaną lub posypane 
tartym serem i zapieczone.

Ziemniaczane paluszki smażone

Bardzo  smaczny  dodatek  do  piwa  albo  do  czystej  zupy,  względnie  bardziej  elegancka  wersja 
codziennych ziemniaków obiadowych.

1 kg ziemniaków majeranek
3 jajka gałka muszkatołowa
20 dag mąki tarta bułka
sól tłuszcz do smażenia

Ziemniaki  ugotować  w mundurkach,  obrać  i  przepuścić  przez  maszynkę,  wymieszać  z  przesianą 
mąką, 2 jajkami i doprawić do smaku. Szybko zagnieść ciasto. Formować rękami paluszki, maczać w 
rozmąconym osolonym jajku  i  panierować  w tartej  bułce.  Do panierki  można  także  dodać  łyżkę 
tartego sera lub kokosowych wiórków albo pokruszonych płatków kukurydzianych.

Alpejskie serniczki

Bardzo smaczne, dość pikantne placuszki mogą łatwo stać się rodzinną specjalnością.

50 dag bryndzy ½ szklanki śmietany
20 dag ugotowanych w mundurkach ziemniaków siekany szczypiorek
3 jajka cukier, sól
2 łyżki masła  3 jajka ostra papryka w proszku
10 dag mąki pszennej tłuszcz do smażenia

Bryndzę razem z ostudzonymi i  obranymi ziemniakami przepuścić przez maszynkę, dodać żółtka, 
połowę szczypiorku, paprykę i tartą gałkę muszkatołową, cukier i sól do smaku. Utrzeć na jednolitą 
masę.  Białka  utrzeć  ze  szczyptą  soli  na  sztywną  pianę,  dodać  do  serowo-ziemniaczanej  masy  i 
delikatnie wymieszać. Z ciasta uformować wałek, kroić go na plastry, smażyć na rumiano z obu stron. 
Przed podaniem polać śmietaną i posypać pozostałym szczypiorkiem.

Placki działkowicza

Nawet  na  maleńkiej  pracowniczej  działce  można  dochować  się  sporego  zapasu  kabaczków.  To 
doskonały sposób, żeby wykorzystać ich nadwyżki.
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4-5 sporych ziemniaków około 50 dag kabaczka
1 jajko sól
½ szklanki mąki 1 spora cebula

Obrane ziemniaki, kabaczek i cebulę utrzeć na tarce, ewentualnie odcisnąć nadmiar soku. Dodać jajko, 
przesianą mąkę, sól i pieprz, dobrze wymieszać. Formować nieduże placuszki i smażyć z dwóch stron 
na złocisty kolor. Podawać z kefirem lub jogurtem albo z pikantną surówką.

Placki radomskie

2 łyżki masła lub margaryny sól
4 topione serki kminek
10-12 sporych ziemniaków tłuszcz do smażenia
2 jajka

Masło  i  serki  utrzeć  na  gęstą,  jednolitą  masę.  Surowe ziemniaki  obrać,  utrzeć  na  tarce  o małych 
otworach,  dodać  do  masy  serowej,  wbić  jajka  i  dobrze  wymieszać.  Doprawić  do  smaku  solą  i 
kminkiem.  Gdyby masa  była  zbyt  rzadka,  dodać  trochę  tartej  bułki.  Formować  małe  placuszki  i 
smażyć na złoty kolor. Podawać polane śmietaną lub bez dodatkowych przypraw ze szklanką kefiru 
lub naturalnego jogurtu.

Watruszki

To kolejny ziemniaczany przysmak z terenów wschodnich, bardzo łatwy do przygotowania.

80 dag ziemniaków ugotowanych w mundurkach tłuszcz do posmarowania blachy
1 jajko sól
20 dag mąki pszennej gałka muszkatołowa
10 dag masła siekana natka pietruszki
3-4 małe serki topione

Serki wstawić do lodówki - powinny być bardzo zimne (ale nie zamarznięte). Jeszcze ciepłe ziemniaki 
obrać i utłuc lub przepuścić przez maszynkę, posolić i dodać przesianą mąkę. Dodać jajko i wyrobić 
jednolite ciasto, doprawić do smaku. Uformować gruby wałek. Kroić plastry grubości około 3 cm i 
układać  na  natłuszczonej  blasze.  W  każdym  placuszku  robić  łyżką  wgłębienie  i  napełniać  je 
pokrojonym  w  kostkę  topionym  serem.  Polewać  stopionym  masłem i  posypywać  mąką.  Piec  w 
nagrzanym piekarniku około 20 minut.  Przed podaniem posypać siekaną natką.  Podawać razem z 
pikantnymi surówkami lub jako dodatek do czystych zup - barszczu czy rosołu.
 Watruszki można napełniać także twarogiem, farszem grzybowym, jarzynowym, rybnym lub 
siekaną wędliną.

Rumuńskie placki

W Rumunii w czasach dyktatury mięso było rzadko spotykanym rarytasem. Nic więc dziwnego, że 
lokalna  kuchnia  musiała  z  konieczności  wyspecjalizować  się  w  jarskich  daniach  -  w  lokalnym 
jadłospisie jest ich bardzo wiele i wszystkie sąsmaczne.

5 dużych ziemniaków gęsta śmietana
1 duża porcja włoszczyzny sól
lub 1 opakowanie mrożonej zupy jarzynowej pieprz
4 jajka siekana natka pietruszki
3 łyżki mąki listek laurowy
tarta bułka ewentualnie kostka rosołowa

Włoszczyznę ugotować w niewielkiej  ilości  wody z  dodatkiem soli  i  listka  laurowego lub kostki 
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rosołowej,  dobrze  odcedzić  i  przepuścić  przez  maszynkę  lub  przetrzeć  przez  sito  (wywar  można 
wykorzystać do zupy). Ziemniaki obrać i utrzeć na tarce z małymi otworami, ewentualnie, jeśli są zbyt 
wodniste, odcisnąć. Wymieszać z masą jarzynową, dodać 3 żółtka, przesianą mąkę, siekaną zieleninę, 
doprawić do smaku (jeśli masa jest zbyt rzadka, dodać tartą bułkę). 3 białka ubić ze szczyptą soli na 
sztywną  pianę,  delikatnie  wymieszać.  Formować  płaskie  placuszki,  maczać  w  ubitym  jajku  i 
panierować w tartej bułce. Smażyć na złoty kolor i podawać polane gęstą śmietaną. Zamiast surowych 
ziemniaków  możemy  wykorzystać  też  ziemniaki  ugotowane  w  mundurkach  i  po  obraniu 
przepuszczone  przez  maszynkę.  Można  też  masę  ziemniaczano  –  jarzynową  zwyczajnie  upiec  w 
piekarniku. W każdej wersji będzie smakować.

Krokiety i kotlety
Jeśli tylko mamy dość cierpliwości, niewielkim nakładem sił i pieniędzy możemy przygotować nawet 
najbardziej eleganckie przyjęcie. Na taką okazję warto przećwiczyć przygotowywanie ziemniaczanych 
krokietów,  które  podane  nawet  z  rosołem  z  kostki  lub  barszczem  z  koncentratu  mogą  stać  się 
nadzwyczaj  wykwintnym  daniem.  Kotlety  są  już  nieco  mniej  wykwintne,  ale  podane  z  gęstym 
grzybowym sosem i  zieloną  sałatą  w  sosie  vinaigrette  mogą  zaspokoić  pragnienia  nawet  bardzo 
wyrafinowanego podniebienia.

Krokiety klasyczne

1 ½ kg ugotowanych w mundurkach ziemniaków garść siekanej natki pietruszki, szczypiorku
2-3 łyżki masła lub margaryny lub koperku
2-3 jajka mąka ziemniaczana
szczypta gałki muszkatołowej tarta bułka

sól

Ziemniaki  jeszcze  ciepłe  obrać  i  przepuścić  przez  maszynkę lub przetrzeć  przez sito,  wyrobić  na 
gładką  masę  z  dodatkiem żółtek  i  masła,  dodać  siekaną  natkę,  doprawić  do  smaku solą  i  gałką 
muszkatołową.  Ciasto powinno lub gęste  i  elastyczne.  Formować z  masy ziemniaczanej podłużne 
paluszki lub kulki wielkości orzecha włoskiego, obtaczać w mące ziemniaczanej, następnie w białku i 
tartej bułce.
 Krokiety  ziemniaczane  najlepiej  smażyć  jak  pączki,  w  głębokim  tłuszczu,  jednak  z 
powodzeniem można je upiec w piekarniku w temperaturze około 180°C (będą bardziej dietetyczne) 
lub  zwyczajnie  obsmażyć  na  patelni.  Można  też  maczać  je  w cieście  naleśnikowym i  smażyć  w 
głębokim tłuszczu,  a  jeszcze  lepiej  we frytkownicy.  Podawać zamiast  zwykłych  ziemniaków jako 
dodatek do zup, dań mięsnych i rybnych, a także jako samodzielne danie z dodatkiem pikantnych 
surówek.
 Do masy krokietowej  można dodać jeszcze tarty albo pokrojony w małą kostkę żółty ser, 
koncentrat  pomidorowy,  ugotowane  jarzyny,  siekane  orzechy  włoskie  lub  uduszone  i  posiekane 
pieczarki  albo  leśne  grzyby,  a  nawet  mielone  mięso  lub  proteinę  sojową,  rozdrobniony  twaróg, 
posiekaną  wędlinę  czy  wędzoną  rybę.  Mówiąc  krótko:  wszystko  zależy  od  fantazji  i  zaplecza 
aprowizacyjnego gospodyni.

Krokiety wielkopańskie

Jedna z najbardziej eleganckich wersji krokietów, specjalnie na większe okazje.

60 dag ziemniaków sól
25 dag kolorowej papryki pieprz
15 dag pieczarek siekana natka pietruszki
1 średnia cebula 1 kostka rosołowa: grzybowa, pomidorowa
10  dag  tartego  żółtego  sera  (najlepiej  

parmezanu)
lub curry
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lub oszczypka 1 łyżka soku z cytryny
3 jajka mąka
tarta bułka tłuszcz do smażenia

Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych, pieczarki oczyścić, skropić sokiem z cytryny, razem drobno 
pokroić. Cebulę drobno pokroić, zeszklić na tłuszczu, dodać paprykę oraz pieczarki i dusić, aż jarzyny 
staną się miękkie i stracą zapach surowizny. Ziemniaki umyć, obrać i pokroić w kostkę, zalać wrzącą 
wodą z  kostką  rosołową,  ugotować.  Dobrze  odcedzić  i  odparować,  ostudzić,  zemleć  w maszynce 
razem z jarzynami, dodać 1 jajko, tarty ser, siekaną natkę. Jeśli masa zbytnio się rozpada, dodać mąkę 
lub tartą bułkę. Doprawić do smaku. Z przygotowanej masy formować paluszki, obtaczać w mące, 
maczać w rozmąconych 2 jajkach i panierować w tartej bułce. Smażyć na dobrze rozgrzanym tłuszczu 
- najpierw obrumienić ze wszystkich stron, a następnie zmniejszyć ogień i dosmażyć.
Takie krokiety można podać z dowolnym sosem i surówką. Mogą także stanowić smaczny dodatek do 
czystych zup: grzybowej, barszczu czy bulionu, lub do dań mięsnych i rybnych.

Krokiety wielkopostne

Bardzo smaczne, pożywne i dość pikantne kotlety wymyśliły nasze prababki w czasach, kiedy jeszcze 
bardzo pilnie  przestrzegano postu.  A ponieważ nasi  pradziadowie  nie  zaliczali  się  do entuzjastów 
surówek i jarzynek, to trzeba było wymyślić coś, co zaspokoiłoby pragnienia ich żołądków bez szkody 
dla sumienia.

50 dag solonych filetów śledziowych 2 łyżki margaryny lub oleju
(najlepiej „matiasów") ½ szklanki mleka
1 kg ziemniaków (jeśli używamy nie wymoczonych śledzi)
około 15 dag tartej bułki 3 jajka
2 łyżki mąki ziemniaczanej siekana natka pietruszki
2 łyżki mąki pszennej tłuszcz do smażenia
2 średnie lub 1 duża cebula pieprz, ewentualnie sól

Solone śledzie  namoczyć w mleku,  odcisnąć (matiasy nie  wymagają  takich zabiegów).  Ziemniaki 
ugotować i przetrzeć przez sito lub przepuścić przez maszynkę. Cebulę drobniutko pokroić, udusić na 
tłuszczu. Śledzie również drobno pokroić, wymieszać z cebulą, a następnie z ziemniakami. Dodać 2 
jajka  i  tyle  tartej  bułki,  aby powstało  jednolite,  nie  rozpadające  się  ciasto.  Doprawić do smaku i 
wymieszać z siekaną natką. Z masy ziemniaczanej uformować wałek, kroić na plasterki, obtaczać w 
mące i maczać w rozmąconym jajku, a następnie obtaczać w tartej bułce. Smażyć z obu stron na złoty 
kolor. Takie krokiety szczególnie dobrze smakują z dodatkiem kwaszonego ogórka lub zielonej sałaty 
z sosem vinaigrette.

Kotlety ziemniaczane

Od krokietów kotlety ziemniaczane różnią się przede wszystkim wielkością i kształtem. Są większe i 
bardziej płaskie,  niczym nasze poczciwe kotlety mielone, a smaży się je zwyczajnie,  na patelni,  z 
dwóch stron na złoty kolor.

1 kg ziemniaków siekana natka pietruszki
5 dag grzybów suszonych koperek
2 spore cebule tarta bułka
2 łyżki mąki tłuszcz do smażenia
2 jajka sól i pieprz do smaku
1 łyżka masła lub 2 łyżki oleju

Ziemniaki  umyć,  obrać,  opłukać,  zalać  wrzącą  osoloną  wodą,  ugotować  do miękkości.  Odcedzić, 
odparować i  przetrzeć przez sito lub przepuścić  przez maszynkę.  Grzyby dzień wcześniej  umyć i 
namoczyć. Ugotować, odcisnąć i pokroić w paseczki. Cebulę drobno pokroić, zeszklić na tłuszczu, 
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dodać  masę  ziemniaczaną  i  grzyby,  wymieszać  z  mąką,  jajami i  siekaną  zieleniną.  Doprawić  do 
smaku. Masę podzielić na 8 części, uformować kotlety i panierować w tartej bułce. Smażyć z dwóch 
stron  na złoty kolor.  Najbardziej  smakują z  pikantnymi  sosami: pomidorowym lub grzybowym,  i 
surówkami.
 Zamiast grzybów można dodać 15 dag siekanych orzechów włoskich lub 15 dag siekanego 
pieczonego mięsa drobiowego i 3 łyżki koncentratu pomidorowego. Można też panierować kotlety w 
mączce grzybowej, wiórkach kokosowych czy też w pokruszonych płatkach kukurydzianych.

Kotlety jabłkowe

Dość oryginalne w smaku danie, jednak jest wiele osób, którym takie właśnie kotlety bardzo smakują.

10 ziemniaków tarta bułka
2 winne jabłka tłuszcz do smażenia
2 łyżki masła soda
2 łyżki mąki sól

Ziemniaki ugotować w łupinach, obrać i przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez sito. Jabłka 
obrać i utrzeć na tarce o dużych otworach. Masło utrzeć z żółtkami, dodać do masy ziemniaczanej 
razem z przesianą mąką. Dodać tarte jabłka i białka ubite na sztywną pianę ze szczyptą soli i szczyptą 
sody. Wszystko delikatnie wymieszać. Formować niewielkie kotlety i panierować je w tartej bułce, a 
następnie smażyć z obu stron na złocisty kolor, Podawać z surówkami lub z dodatkiem śmietanki, albo 
jako dodatek do pieczonego drobiu.

Kotlety staropolskie

Bardzo smaczne i pożywne danie, smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.

6  sporych  ziemniaków  ugotowanych  w 
mundurkach

3 łyżki masła

50 dag białej kapusty tarta bułka
3 jajka sól
3 cebule tłuszcz do smażenia

Ziemniaki  jeszcze  ciepłe  obrać,  przepuścić przez maszynkę,  dodać 2 łyżki  masła  i  jajka.  Kapustę 
drobno poszatkować, zanurzyć na durszlaku we wrzącej wodzie i dobrze odcedzić. Cebulę drobniutko 
pokroić i udusić, dodać kapustę, dusić przez chwilę, aż kapusta zmięknie i stanie się przezroczysta. 
Dodać do masy ziemniaczanej i dobrze wymieszać, posolić. Jeśli masa byłaby zbyt rzadka, dodać tartą 
bułkę.  Formować kotlety lub krokiety,  panierować w tartej bułce i smażyć na złoty kolor.  Kotlety 
najbardziej smakują z pikantnym sosem, a krokiety z klarownym barszczem podanym w filiżance - 
pycha!

Kotlety pana Waldka

Smaczne danie dla umiarkowanych mięsożerców, smaczne także w wersji wegetariańskiej.

6  sporych  ziemniaków  ugotowanych  w 
mundurkach

2  łyżki  przesianej  mąki  ziemniaczanej  lub  
pszennej

25 dag mielonego mięsa indyczego lub paczka 5 dag masła lub margaryny
sojowej proteiny, uprzednio zalanej wrzącym siekana bazylia lub natka pietruszki
rosołem z kostki i po napęcznieniu odcedzonej) sól
1 duża cebula pieprz
1 jajko
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Jeszcze ciepłe ziemniaki obrać i przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez sito, dodać mąkę i 
jajko.  Na  rozgrzanym tłuszczu  udusić  posiekaną  cebulę,  dodać  mięso  i  stale  mieszając,  dusić  na 
małym ogniu  przez  10  minut.  Wymieszać  z  ziemniakami,  dodać  siekaną  zieleninę,  doprawić  do 
smaku. Formować kotlety lub krokiety, panierować w tartej bułce i smażyć na złoty kolor. Podawać z 
dodatkiem gęstego sosu - najlepiej pomidorowego lub grzybowego oraz z surówkami.

Kotlety ziemniaczane
a la "latający Holender"

Bardzo  dobry  przepis  na  rozmnożenie  jednego  wędzonego  dorsza  jako  podstawy  obiadu  dla 
wieloosobowej rodziny.

80 dag ugotowanych ziemniaków sól
30 dag wędzonej ryby (najlepiej morskiej) pieprz
1 spora cebula 2 ząbki czosnku
2 łyżki masła albo margaryny tarta bułka
2 jajka tłuszcz do smażenia

Cebulę drobniutko posiekać i zeszklić w łyżce tłuszczu. Rybę obrać ze skóry, wyjąć ości, rozdrobnić. 
Ziemniaki przepuścić przez maszynkę, dodać jajka, rybę, duszoną cebulę, zmiażdżony lub drobniutko 
posiekany czosnek, sól i pieprz, dobrze wymieszać. Jeśli masa jest zbyt rzadka - dodać tartą bułkę. Z 
masy uformować wałek, kroić spore plastry, formować owalne kotlety i panierować w tartej bułce. 
Smażyć z dwóch stron na złoty kolor. Podawać z pikantnym sosem grzybowym lub pomidorowym i z 
surówkami.

Czeskie kotleciki ziemniaczane

To już bardziej  wyrafinowane danie, które można z powodzeniem podać nawet podczas proszonej 
kolacji w eleganckim gronie.

25 dag żółtego twardego sera (najlepszy gouda) sól
50 dag gotowanych ziemniaków gałka muszkatołowa
3 jajka łyżka masła lub margaryny
mąka siekana natka pietruszki
tarta bułka olej do smażenia

Jeszcze ciepłe ziemniaki przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez sito. 3 łyżki mąki przesiać, 
dodać do masy ziemniaczanej. Wbić również żółtka, dodać siekaną natkę, doprawić do smaku solą i 
gałką muszkatołową. Połowę sera zetrzeć na tarce, drugą połowę pokroić w niewielką kostkę, dodać 
do ziemniaków, dobrze wymieszać. Białka lekko posolić, ubić widelcem, wymieszać z tartą bułką. 
Formować  niewielkie  kotleciki,  obtaczać  w  mące  i  panierować  w  białkowej  masie.  Smażyć  na 
rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor.  Podawać z dodatkiem zielonej  sałaty z sosem vinaigrette  lub 
surówki pomidorowej.

Kotlety zakopiańskie z niespodzianką

To  wspaniałe  wegetariańskie  danie,  które  z  powodzeniem  wystarcza  za  cały  solidny  posiłek 
(oczywiście, jeśli na porcję przeznaczymy 2-3 kotlety, a nie pół).

1 kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach garść siekanej natki pietruszki lub koperku
1 średni oszczypek tarta bułka
3 łyżki mąki ziemniaczanej pieprz
2 jajka sól
3 łyżki mleka lub śmietanki
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Lekko ciepłe ziemniaki obrać i przetrzeć przez sito lub przepuścić przez maszynkę. Dodać żółtka, 
przesianą mąkę ziemniaczaną, siekaną zieleninę, doprawić do smaku solą i pieprzem (uwaga: masa nie 
powinna być  zbyt  słona  -  jeśli  oszczypek  także  będzie  bardzo  słony,  w pół  godziny po  obiedzie 
zmienicie się w smoka wawelskiego i wypijecie cały domowy zapas wszystkich płynów, od coca-coli 
po  wodę  z  akwarium!).  Masę  ziemniaczaną  natłuszczonymi  rękami  uformować  w  wałek,  który 
powinien mieć średnicę większą niż oszczypek. Pokroić na średniej grubości plasterki.  Oszczypek 
także  pokroić  w  dość  grube  plastry,  których  powinno  być  o  połowę  mniej  niż  plastrów 
ziemniaczanych. Plaster sera wkładać między dwa plasterki masy ziemniaczanej, tak jak wkładamy 
szynkę do kanapki, i dobrze zakleić - cały ser powinien znaleźć się w środku kotleta. Białka ubić z 
mlekiem lub śmietanką, lekko posolić i maczać w nich kotlety, a następnie obtoczyć je w tartej bułce. 
Smażyć  z  dwóch  stron  na  złoty  kolor.  Podawać  z  dodatkiem  gęstego  zawiesistego  sosu: 
pomidorowego, grzybowego lub mięsnego oraz ze sporą porcją surówek.

Ziemniaki pieczone
Ziemniaki w papilotach

Przygotowane w ten sposób ziemniaki  tracą  podobno najmniej  substancji  odżywczych,  a ponadto 
smakują naprawdę świetnie.
 Wybrać zdrowe, ładne ziemniaki mniej więcej tej samej wielkości. Można je obrać lub, jeśli 
mają  cienką  skórkę,  tylko  dokładnie  wyszorować  szczoteczką  i  skropić  sokiem z  cytryny.  Każdy 
ziemniak zawinąć w płatek folii aluminiowej i piec w piekarniku lub na ruszcie, a nawet w popiele 
ogniska. W średniogorącym piekarniku takie ziemniaki piecze się około godziny. Są gotowe, kiedy 
łatwo można w nie wbić widelec. Wyjęte z folii kartofle nacinać na krzyż (można je także nacinać 
wraz  z  folią)  i  w  miejsce  nacięcia  wkładać  odrobinę  masła  lub  sosu.  Takie  ziemniaki,  jeśli  są 
wystarczająco duże, można jeść łyżeczką.

Ziemniaki ekspresowe

Kiedy brakuje  czasu  na  przygotowanie  klasycznych  pieczonych ziemniaków,  można  uciec  się  do 
pewnego wygodnego wybiegu.

1 kg ziemniaków 5 łyżek tartego sera
3 łyżki oliwy lub oleju (najlepiej parmezanu lub oszczypka)

6 łyżek siekanej pietruszki

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać i pokroić na cząstki niczym pomarańczę. Zalać wrzącą osoloną wodą, 
która  powinna  tylko  przykrywać  ziemniaki,  gotować  5  minut,  odcedzić  i  odparować.  Blachę  do 
zapiekania natłuścić i ułożyć na niej ziemniaki. Posypać je tartym serem i polać tłuszczem. Wstawić 
do nagrzanego piekarnika i upiec na złoty kolor. Przed podaniem posypać siekaną natką.
 Takie ziemniaki można serwować zarówno jako dodatek do dań mięsnych i rybnych, jak i jako 
samodzielne  kolacyjne  danie  z  dodatkiem  pikantnych  surówek  lub  z  dodatkiem  kefiru  albo 
naturalnego jogurtu.

Pudrowane ziemniaki

Doskonały dodatek do dań podczas wykwintnych spotkań, doskonały także i wtedy, kiedy znudzą się 
nam tradycyjne "ziemniaki z wody".

50 dag ziemniaków
1 szklanka mąki (najlepiej żytniej)
2 łyżeczki soli
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Ziemniaki  obrać  i  pokroić  w kostkę.  Mąkę  wymieszać  z  solą,  obtoczyć  nią  ze  wszystkich  stron 
ziemniaki i przesypać na natłuszczoną i wysypaną resztą mąki blachę do zapiekania. Piec w mocno 
nagrzanym piekarniku.

Ziemniaki skandynawskie

Takie  ziemniaki  możemy podać  zamiast  tradycyjnych  "kartofelków z  wody"  do  każdego  rodzaju 
drobiu, ryby czy mięsa. Wyglądają bardzo dekoracyjnie i rzadziej zdarza się, aby były niedopieczone, 
krócej trwa też ich pieczenie.

1 ¼ kg niewielkich ziemniaków olej
sól ewentualnie ostra papryka w proszku

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać i dobrze osuszyć. Każdy ziemniak nadkroić promieniście 6-8 razy, 
można też nadkroić w plasterki, jednak nie do końca, tylko na kształt grzebienia - poszczególne płatki 
nie powinny się rozsypać. Ułożyć na natłuszczonej blasze, oprószyć solą i ewentualnie papryką, polać 
olejem lub przykryć wiórkami masła. Można też posypać tartym serem. Piec w nagrzanym piekarniku, 
aż ziemniaki nabiorą złotego koloru.

Ziemniaki pani Ali

Ziemniaki o oryginalnym smaku, mogą być eleganckim dodatkiem do mięsa i ryby, ale można podać 
je jako zakąskę, a nawet jako samodzielne danie.

20 średnich ładnych młodych ziemniaków pieprz
o cienkiej skórce masło
listki laurowe ewentualnie 
sól tarty żółty ser, najlepiej parmezan

Ziemniaki  dokładnie  wyszorować,  opłukać  i  osuszyć,  najlepiej  za  pomocą  papierowego  ręcznika. 
Każdy nadkroić wzdłuż, a w powstałym nacięciu umieścić 1 listek laurowy. Ułożyć na natłuszczonej 
blasze, upiec na złoty kolor. Przed podaniem listki można wyjąć (ale nie jest to konieczne). Podawać z 
dodatkiem soli, pieprzu i zimnego masła. Można też posypać tartym serem.

Eleganckie ziemniaki po jankesku

Stanowią elegancką ciepłą zakąskę, jednak można przygotować ich więcej i wtedy mogą być nawet 
samodzielnym daniem.

4 duże podłużne ziemniaki (po jednym na osobę) lub po łyżeczce siekanej natki i szczypiorku
2 czubate łyżki masła lub margaryny sól
½ szklanki gęstej śmietany pieprz
po szczypcie ziół: rozmarynu i szałwii stopione masło albo margaryna

Ziemniaki  dobrze  wyszorować  i  upiec  w  nagrzanym  piekarniku  w  łupinkach.  Wzdłuż  każdego 
ziemniaka wyciąć podłużny otwór i małą łyżeczką ostrożnie wydrążyć miąższ (starając się przy tym 
nie zniszczyć całego ziemniaka). Miąższ z masłem i  śmietaną utrzeć ze szczyptą soli  na puszyste 
puree,  dodać zioła  i  doprawić  do smaku.  Nadzieniem napełnić  ziemniaki,  posmarować stopionym 
masłem. Przed  podaniem zapiekać  kilka  minut  w nagrzanym piekarniku.  Ziemniaki  można  także 
przygotować na zapas i przechowywać w lodówce (oczywiście jeśli rodzina na to pozwoli) - wtedy 
trzeba przed podaniem nieco dłużej zapiekać.
 Nadzienie do ziemniaków można dowolnie zmieniać: można dodać na przykład koncentrat 
pomidorowy i siekany czosnek; w wersji a la Waldorf z puree należy wymieszać posiekane jajka na 
twardo i tarty pikantny ser, a za najbardziej wykwintne uchodzą ziemniaki z dodatkiem nadzienia z 
pokruszonego sera pleśniowego (Rokpol), siekanych orzechów i cebuli.
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Ziemniaki śmietankowe

Bardzo smaczne danie, wyjątkowo smakuje z dodatkiem jogurtu czy kefiru.

75 dag - 1 kg ziemniaków (najlepiej młodych) szklanka gęstej świeżej śmietany
5 dag masła lub margaryny sól
1-2 cebulki dymki ewentualnie trochę mleka
siekany zielony koperek

Ziemniaki  dobrze wyszorować,  wrzucić  do niewielkiej  ilości  osolonej  wrzącej  wody,  obgotować i 
odcedzić. Cebulę drobno pokroić i włożyć do żaroodpornego rondelka lub naczynia do zapiekania. 
Udusić na maśle, dodać śmietanę i dobrze wymieszać na małym ogniu. Jeśli sos jest zbyt gęsty, należy 
dodać trochę mleka. Do sosu wrzucić ziemniaki, posolić do smaku, dobrze wymieszać, oprószyć 1-2 
łyżkami  siekanego  koperku.  Szczelnie  przykryć  (do  tego  celu  można  użyć z  powodzeniem folii 
aluminiowej). Wstawić do gorącego piekarnika i dusić około ½ godziny. Podawać gorące, posypane 
resztą siekanego koperku.

Paluszki ziemniaczane

Przygotowanie  takich paluszków trwa bardzo krótko,  a rezultat  jest  wspaniały.  Można jeść je  bez 
jakichkolwiek dodatków, tak jak popularne chipsy czy chrupki, można podawać je jako zakąskę albo 
dodatek do piwa, a podczas uroczystej kolacji można z powodzeniem podać je zamiast tradycyjnych 
ziemniaków z wody jako dodatek do ryby czy drobiu.

25 dag mąki gruba sól i kminek do posypania
25 dag ugotowanych ziemniaków jajko do posmarowania
25 dag masła lub margaryny

Ziemniaki  ugotować dzień  wcześniej,  przetrzeć  przez sito  lub przepuścić  przez  maszynkę.  Dodać 
mąkę i  masło  o temperaturze  pokojowej,  wyrobić  gęste  ciasto.  Natłuszczonymi  rękami formować 
paluszki, smarować rozmąconym jajkiem i posypywać solą wymieszaną z kminkiem. Piec w gorącym 
piekarniku na złoty kolor.

Węgierskie pogacze ziemniaczane

Na Węgrzech pogacze  (pogacsa)  to pikantne ciasteczka, które są bardzo smacznym dodatkiem do 
wina.

20 dag mąki ewentualnie
20 dag ziemniaków ugotowanych w mundurkach kilka łyżek tartego sera
2 jajka i szczypta ostrej papryki
sól pieprz

Ziemniaki ostudzić, obrać, przetrzeć przez sito lub przepuścić przez maszynkę. Dodać mąkę, letnie 
masło, l jajko i sól, zagnieść ciasto i wstawić na godzinę do lodówki. Po wyjęciu jeszcze raz zagnieść, 
rozwałkować na grubość palca i znów odstawić na godzinę do lodówki. Wyjąć, rozwałkować, pociąć 
wierzch  nożem w  kratkę  i  wycinać  szklanką  kółeczka  lub  kroić  na  kwadraty.  Jajko  rozmącić  i 
smarować ciasteczka, można jeszcze posypać żółtym tartym serem i papryką w proszku.

Ziemniaczane bułeczki

To kolejne  "biedne" i  proste  danie,  jednak może stać  się  domowym przysmakiem. Takie  bułeczki 
można podawać jako dodatek do mięsa lub jako samodzielną przegryzkę, gdy już się nam przejedzą 
tradycyjne placki ziemniaczane.
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12 sporych ziemniaków sól
1 duża cebula pieprz
śmietana ewentualnie trochę mąki
masło

8 ziemniaków ugotować w mundurkach, obrać i  jeszcze ciepłe przetrzeć przez sito lub przepuścić 
przez maszynkę. Pozostałe ziemniaki obrać, osuszyć i utrzeć na tarce z drobnymi otworami, dobrze 
odcisnąć i wymieszać z ugotowanymi ziemniakami, doprawić do smaku solą i pieprzem, a jeśli masa 
będzie zbyt rzadka – dodać trochę mąki.  Formować niewielkie bułeczki,  układać na natłuszczonej 
blasze i piec na złoty kolor. Cebulę udusić na maśle, polać nią gorące bułeczki. Podawać natychmiast 
z dodatkiem gęstej śmietany.

Babki ziemniaczane
To ziemniaczane wypieki  z formy,  które  bardzo urozmaicały codzienny jadłospis  w biedniejszych 
regionach, gdzie tradycyjnie ziemniaki jadano zarówno na śniadanie, jak i na obiad, i kolację.

Prosta babka kresowa

Tak przygotowuje  się  ziemniaczaną  babkę  na  grodzieńszczyźnie,  a  wiadomo że  kresowa  kuchnia 
słynie zwłaszcza ze swoich dań z grzybów i ziemniaków.
1 kg surowych ziemniaków sól
10 dag wędzonego boczku majeranek
3 jajka olej
2 cebule 1 szklanka gęstej śmietany
pieprz

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać, wytrzeć - najlepiej za pomocą papierowego ręcznika. Utrzeć na tarce 
z małymi otworami, dodać 2 jajka, drobno posiekaną i usmażoną na oleju cebulę (jeśli mamy mało 
czasu możemy cebule po prostu utrzeć razem z ziemniakami na tarce), sól, pieprz i majeranek. Formę 
do zapiekania wyłożyć cienkimi plasterkami boczku, wylać na nie masę ziemniaczaną. Polać śmietaną 
dobrze ubitą z 1 jajkiem, solą i pieprzem. Piec w gorącym piekarniku 45-60 minut. Czy gotowe - 
najlepiej sprawdzić patyczkiem. Do masy ziemniaczanej można także dodać 15 dag drobno pokrojonej 
szynki (najlepiej wędzonej).

Babka meksykańska

Ostre przyprawy z powodzeniem wzmacniają delikatny smak masy ziemniaczanej i czynią z niej danie 
nadzwyczaj pożądane przez miłośników pikantnej kuchni.

1 kg ziemniaków przyprawa chili
2 jajka 3 łyżki oliwy lub oleju słonecznikowego
½ szklanki mąki ziemniaczanej 1 strąk papryki (najlepiej pomidorowej)
1 duża czerwona cebula 1 łyżka masła lub margaryny

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać, wytrzeć (najlepiej za pomocą papierowego ręcznika). Utrzeć na tarce 
z dużymi otworami. Cebulę zetrzeć na tej samej tarce. Mąkę przesiać. Ziemniaki wymieszać z cebulą, 
jajkami i mąką ziemniaczaną, doprawić solą i chili - masa powinna być dość pikantna. Wyłożyć do 
natłuszczonej płaskiej formy do zapiekania - ciasto nie powinno mieć więcej niż 1-2 cm grubości. 
Paprykę  oczyścić  z  gniazd  nasiennych,  posiekać  "w  słomkę"  -  posypać  nią  ciasto  ziemniaczane. 
Przykryć  wiórkami  masła.  Wstawić  do gorącego piekarnika,  zapiec  na  złoty kolor.  Czy gotowe - 
sprawdzić za pomocą patyczka. Szczególnie smakuje z surówką z kiszonej kapusty.
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Ziemniaczana babka Marysi

To typowa domowa babka, smaczna i skutecznie zapychająca.

1 kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach 3 łyżki gęstej śmietany
25-30 dag pieczarek 3 łyżki masła
3 jajka siekana natka pietruszki
10 dag tartego żółtego sera (najlepiej parmezanu sól
lub oszczypka) pieprz lub ostra papryka
3 łyżki tartej bułki

Ziemniaki obrać i jeszcze ciepłe przetrzeć przez sito lub przepuścić przez maszynkę, albo zwyczajnie 
utłuc. Ostudzić, utrzeć z dodatkiem śmietany, l łyżki masła, 3 żółtek, tartej bułki i tartego sera oraz 
natki.  Dodać drobno pokrojone i  uduszone w dwóch łyżkach masła  pieczarki,  dobrze wymieszać. 
Doprawić do smaku. Jeśli masa okazałaby się zbyt rzadka, można dodać więcej tartej bułki. Dodać 
ubite  ze  szczyptą  soli  na  sztywną  pianę  białka  i  delikatnie  wymieszać.  Wstawić  do  nagrzanego 
piekarnika i piec na złoty kolor. Sprawdzić czy gotowe patyczkiem lub wykałaczką.
 W wersji bardziej ekonomicznej możemy nie dodawać ani sera, ani pieczarek - babka i tak 
będzie smaczna!

Babka puszysta

Delikatna w smaku babka, może być ozdobą nawet proszonej kolacji w szerszym gronie, tylko lepiej 
przećwiczyć jej przygotowanie wcześniej, aby nabrać niezbędnej wprawy.

1 kg ziemniaków ugotowanych w mundurkach sól
5 jajek 3 łyżki mąki pszennej lub mąki ziemniaczanej
2 łyżki masła proszek do pieczenia (tylko nie słodki!)
½ pęczka zielonego koperku ewentualnie 2 ząbki czosnku
1 łyżka oliwy lub oleju słonecznikowego

Ugotowane i ostudzone ziemniaki obrać i przepuścić przez maszynkę albo przetrzeć przez sito. Masło 
stopić.  Czosnek zmiażdżyć lub utrzeć z odrobiną soli.  Masę ziemniaczaną ucierać w dużej  misce, 
dodając po jednym żółtku, lekko ostudzone masło i wreszcie czosnek - masa powinna być bardzo 
pulchna.  Białka  ubić  ze  szczyptą  soli  na  sztywną  pianę.  Dodać  do  masy ziemniaczanej,  dosypać 
siekany koperek, delikatnie wymieszać. Wyłożyć do formy wysmarowanej oliwą lub olejem. Wstawić 
do nagrzanego piekarnika i upiec na złocisty kolor - powinna dobrze wyrosnąć. Podczas pieczenia 
należy szczególnie uważać, otwierając drzwiczki - "przeziębiona" masa mogłaby oklapnąć! Podawać 
na gorąco, najlepiej z dodatkiem sosu grzybowego lub pikantnego sosu pomidorowego oraz surówek.

Kaszubski placek ziemniaczany

W ten sposób ziemniaki przyrządza się na Pomorzu podobno już od dwustu lat i nadal Kaszubi się 
nimi zajadają! Sekretem udanego wypieku ma być wysoka jakość ziemniaków - powinny być jędrne i 
zdrowe, a przy tym niezbyt wodniste.

2 kg ziemniaków około 50 dag kapuścianych liści
4 jajka sól, pieprz
4 kopiaste łyżki mąki masło

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać, wytrzeć (najlepiej za pomocą papierowego ręcznika). Utrzeć na tarce 
z małymi otworami, tak jak na placki ziemniaczane. Utarte ziemniaki, jeśli są bardzo wodniste, lekko 
odcisnąć, wymieszać z mąką i jajami, posolić i popieprzyć. Kapuściane liście oczyścić, włożyć na 
moment do wrzącej wody, aby zmiękły, odcedzić i odcisnąć. Wyłożyć nimi lekko natłuszczoną blachę 
do pieczenia. Włożyć ciasto ziemniaczane - powinno mieć około 2 cm grubości. Przykryć wiórkami 
masła.  Piec w nagrzanym piekarniku około 30 minut.  Sprawdzić patyczkiem lub wykałaczką,  czy 
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ciasto jest gotowe.

Szwabska babka

Taką ziemniaczaną babkę jada się w Szwabii. Ma ona tam zresztą raczej nieokreślony status, jada się 
ją bowiem zazwyczaj z dodatkiem mało słodkich dżemów.

1 ½ kg surowych ziemniaków 1 l maślanki, kwaśnego mleka lub kefiru
50 dag gotowanych ziemniaków lub naturalnego jogurtu
1 jajko 3 kopiaste łyżki mąki

łyżka masła lub margaryny

Surowe ziemniaki obrać, umyć, utrzeć na tarce o drobnych oczkach, jeśli ziemniaki były wodniste - 
odcisnąć nadmiar soku. Gotowane ziemniaki przetrzeć przez sito lub przepuścić przez maszynkę. Obie 
masy wymieszać, wbić jajko, dodać przesianą mąkę, maślankę oraz sól, i dobrze wymieszać. Blachę 
do zapiekania natłuścić, włożyć ziemniaczaną masę i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec około 
godziny,  w  zależności  od  wielkości  blachy  i  grubości  ciasta.  Gotowy  placek  powinien  być 
złocistorumiany. Po upieczeniu pokroić ciasto na duże kwadraty i posmarować dżemem z czarnych 
jagód, żurawin lub z czarnej porzeczki.

Ruska babka

Bardzo smaczne danie przypominające w smaku ruskie pierogi, które warto wprowadzić na stałe do 
domowego jadłospisu.

1 kg gotowanych ziemniaków 1 łyżka tartej bułki
30 dag białego sera pieprz
2 jajka sól
2 duże lub 3 mniejsze cebule ewentualnie 2 łyżki skwarek z boczku
3 łyżki śmietany garść siekanego szczypiorku tłuszcz do natłuszczenia formy
1 łyżka oliwy lub oleju tarta bułka

Ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić, obrać i przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez 
sito razem z białym serem. Cebule jak najdrobniej posiekać i zeszklić na tłuszczu, ewentualnie dodać 
skwarki.  Masę ziemniaczano - serową ucierać,  najlepiej  przy użyciu miksera,  razem ze śmietaną i 
żółkami. Dodać cebulę, skwarki i szczypiorek, a następnie ubite na sztywną pianę białka - delikatnie 
wymieszać, doprawić do smaku. Przełożyć do natłuszczonej i wysypanej tartą bułką formy, wstawić 
do  nagrzanego  piekarnika.  Upiec  na  złoty  kolor.  Podawać  jako  samodzielne  danie  z  dodatkiem 
surówek, najlepiej z kiszonej kapusty lub kwaszonych ogórków. Można polać kwaśną śmietaną.

Obiadowa babka pani Kasi

Taka babka może wystarczyć jako samodzielne danie obiadowe nawet dla tych, którzy nie wyobrażają 
sobie bezmięsnego posiłku.

1 kg ugotowanych ziemniaków ½ szklanki śmietany
1 łyżka masła sól
3 jajka pieprz
25 dag gotowanego lub pieczonego mięsa garść siekanej natki pietruszki lub bazylii
2 średnie cebule tarta bułka
3 łyżki oliwy lub oleju

Może być kurczak  z  rożna lub  z  rosołu,  a  dla wegetarian mięso może zastąpić  1  paczka proteiny 
sojowej, uprzednio namoczonej w grzybowym rosole z kostki i odciśniętej.
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Obrane ziemniaki ugotować w osolonej wodzie i jeszcze ciepłe przetrzeć przez sito lub przepuścić 
przez maszynkę. Dodać masło i ucierać, dodając po jednym 2 jajka, a następnie siekaną natkę. Mięso 
lub proteinę sojową dwukrotnie przepuścić przez maszynkę. Cebule jak najdrobniej posiekać i udusić 
na  tłuszczu.  Zmielone mięso  wymieszać  z  cebulą,  3  łyżkami śmietany,  pozostałym jajkiem i  1-2 
łyżkami masy ziemniaczanej, doprawić do smaku. Keksową foremkę natłuścić i wysypać tartą bułką. 
Układać w niej warstwami masę ziemniaczaną i masę mięsną Pierwszą i ostatnią warstwą powinny 
być ziemniaki.  Posmarować z wierzchu pozostałą śmietaną. Upiec w gorącym piekarniku na złoty 
kolor. Bardzo smakuje z dodatkiem buraczków, groszku czy kapusty.

Najprostsza babka cioci Krysi

Bardzo  smaczne  i  efektowne  danie,  którego  jedynym  minusem  jest  konieczność  ucierania 
ziemniaków.  Można  co  prawda  próbować  ucierać  ziemniaki  w  malakserze,  jednak  nie  zawsze 
rezultaty są zadowalające, ponadto smakosze twierdzą, że tylko ręcznie utarte ziemniaki nadają się na 
placki czy babkę.

1 kg ziemniaków 4 łyżki oliwy lub oleju
2 duże lub 3 małe cebule 1 łyżka masła lub margaryny
3 jajka sól
2-3 ząbki czosnku pieprz albo pieprz cayenne
3 łyżki mąki lub ostra papryka
4 łyżki tartego sera
(najlepiej parmezanu lub oszczypka)

Ziemniaki umyć, obrać, opłukać i osuszyć (najlepiej za pomocą papierowych ręczników). Utrzeć na 
tarce jarzynowej, od razu oprószyć przesianą mąką i wymieszać z tartym serem oraz jajkami. Cebule 
jak najdrobniej  posiekać,  zeszklić na tłuszczu i  dodać do ziemniaków razem z rozgniecionym lub 
posiekanym  czosnkiem.  Doprawić  do  smaku.  Przełożyć  do  natłuszczonej  płaskiej  formy  do 
zapiekania,  z  wierzchu  posypać  wiórkami  masła  lub  margaryny.  Piec  na  złoty kolor.  Podawać  z 
zieloną sałatą lub surówkami.

Ślązacy  zamiast  kresowej  babki  przyrządzają  swój  tradycyjny  kartoflak,  bardzo  zresztą 
podobny, z tym że do ziemniaczanej masy dodają 10 dag boczku lub wędliny drobno pokrojonych i 
obsmażonych  w  łyżce  oleju,  oraz  dosypują  sporo  suszonego  majeranku,  a  dno  formy wykładają 
plasterkami boczku.

Berdyczowskie babeczki

To bardziej elegancka wersja placków ziemniaczanych, bardzo odpowiednia na młodzieżowe (a nawet 
dorosłe) przyjęcie.

1 kg ziemniaków ½ łyżeczki proszku do pieczenia (nie słodkiego!)
2 jajka 3 łyżki stopionego masła
1 cebula sól do smaku
½ szklanki przesianej mąki

Ziemniaki obrać, umyć, osuszyć i utrzeć razem z cebulą na tarce o małych otworach. Wymieszać z 
żółtkami, przesianą z proszkiem do pieczenia mąką oraz masłem. Białka ubić ze szczyptą soli  na 
sztywną pianę. Małe babeczkowe foremki lub kokilki natłuścić. Napełniać masą ziemniaczaną do 2/3 
wysokości. Wstawić do nagrzanego do około 200°C piekarnika i piec do zrumienienia około 25 minut. 
Podawać najlepiej na gorąco, ze śmietaną lub pikantnym sosem grzybowym albo pomidorowym.

Babka witaminowa

Oryginalne, nieco orientalne w smaku danie - powinno zadowolić amatorów wschodniej kuchni.
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3 średnie marchewki sól
4 łyżki stopionego masła pieprz
1 kg sporych ziemniaków cukier
3 jajka imbir
4 łyżki tartej bułki

Marchewkę obrać, utrzeć, zalać ¾ szklanki wrzącej wody i gotować około 15 minut, ostudzić, utrzeć 
na tarce jarzynowej. Ziemniaki umyć, obrać i osuszyć, utrzeć na tarce o małych otworach, wymieszać 
z żółtkami, tartą bułką, solą, cukrem, imbirem, masłem i marchewką. Białka ubić na sztywną pianę ze 
szczyptą soli, wymieszać z ziemniakami. Formę do zapiekania natłuścić, wylać masę ziemniaczaną i 
wstawić  do  piekarnika  nagrzanego  do temperatury 180°C i  piec  około  godziny.  Podawać do dań 
mięsnych  i  drobiu  lub  jako  samodzielne  danie  z  dodatkiem zielonej  sałaty albo  cykorii  z  sosem 
vinaigrette.

Tarta ziemniaczana

To danie na większą okazję, na przykład na wegetariańskie urodziny - jest naprawdę bardzo efektowne 
i smaczne, poza tym możemy przygotować je wcześniej, a przed podaniem tylko je zapiec.

5  sporych  ziemniaków  ugotowanych  w 
mundurkach

½ opakowania proszku do pieczenia

2  spore  gotowane  marchewki  (mogą  być  z  
rosołu)

(tylko nie słodkiego!)

½ pora 10 dag masła lub margaryny
15 dag mąki spora garść siekanej zieleniny
(najlepiej pszennej pół na pół z ziemniaczaną) (natka pietruszki, bazylia, tymianek, szczypiorek
2 jajka - co kto lubi)
sól ½ szklanki śmietanki
pieprz 5 dag tartego sera (najlepiej parmezanu
ewentualnie szczypta kurkumy dla koloru lub oszczypka)

Wszystkie ziemniaki obrać i dwa ziemniaki jeszcze ciepłe przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć 
przez sito, dodać przesianą mąkę (ewentualnie razem z proszkiem do pieczenia), szczyptę soli, tłuszcz 
i tyle letniej wody, aby ciasto się nie rozpadało. Można też dodać szczyptę kurkumy - ziemniaki będą 
miały ładny kolor i lekko ziołowy smak. Tortownicę (najlepiej taką z ruchomym dnem o średnicy 
około 22 cm) dobrze natłuścić (można też wyłożyć ją folią aluminiową) i włożyć ciasto ziemniaczane. 
Wstawić na 15 minut do lodówki. Piec w gorącym piekarniku około 10 minut - tarta powinna nabrać 
słomkowego odcienia. Pozostałe 3 ziemniaki ostudzić i pokroić w plasterki, podobnie jak marchewkę i 
oczyszczony por. Ułożyć jarzynki na tarcie w możliwie efektowny sposób, posypać siekaną zieleniną 
oraz solą i pieprzem. Śmietankę ubić z jajkami, zalać tartę i posypać tartym serem. Zapiekać w średnio 
gorącym piekarniku około ½ godziny - na wierzchu tarty powinna utworzyć się apetyczna złocista 
skorupka.
 Danie to może mieć niezliczoną ilość wersji i wariantów. Na ziemniaczanym spodzie możemy 
układać to wszystko,  co tylko przyjdzie  nam do głowy:  uduszoną cebulę z boczkiem lub szynką, 
pokrojony w cienkie płatki żółty ser (najlepiej używać okrawków z różnych rodzajów serów) sam albo 
z  szynką,  obgotowane  we  wrzątku  pieczarki  lub  inne  grzyby,  kawałki  pieczonego  kurczaka  z 
marynowaną lub świeżą papryką, pokrojone w plasterki cukinie czy bakłażany, pomidory z czosnkiem 
i  bazylią,  a  nawet  możemy  zaszaleć  i  zrobić  ziemniaczaną  pizzę.  W  tym  jednak  celu  musimy 
zaopatrzyć się w prawdziwą oliwę z oliwek  (olio vergine d'oliva).  Ziemniaczany spód należy lekko 
posmarować oliwą, rozłożyć na nim pomidory odciśnięte z zalewy (z puszki) i rozgniecione widelcem 
albo - jeśli ktoś woli - świeże pomidory pokrojone w plasterki, plasterki anchois lub koreczki helskie, 
a  jak  ktoś  tego nie  lubi  to  plasterki  szynki,  posypać  obficie  oregano,  przykryć  plasterkami  łatwo 
topiącego się sera, najlepiej mozzarelli (broń Boże i to pod żadnym pozorem nie należy posypywać 
pizzy tartym serem! To prawdziwy "grzech kulinarny"), a po wierzchu polać jeszcze oliwą.
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Ziemniaczany tort

To coś  dla  oryginałów,  którzy kochają  zadziwiać  gości.  Danie  nadzwyczaj  efektowne,  choć -  nie 
ukrywajmy - raczej pracochłonne. Doskonale zastępuje tradycyjny słodki tort,  a i świeczki na nim 
wyglądają bardzo efektownie.

1 kg ziemniaków Masa mięsna:
4 jajka 25 dag mielonego mięsa z indyka lub proteiny
1  torebka  proszku  do  pieczenia  (ale  nie  
słodkiego!)

sojowej, albo opakowanie mielonych kotletów

szczypiorek,  melisa,  rzeżucha,  oregano  lub  
koperek)

sojowych w proszku

5 dag tartego żółtego sera (najlepiej parmezanu 1 cebula lub 2-3 ząbki czosnku
lub oszczypka) olej
sól 1 mała puszka koncentratu pomidorowego
pieprz sól
tarta gałka muszkatołowa
tarta bułka Masa grzybowa:
dowolne pikle lub marynowane grzybki 25 dag pieczarek
ewentualnie grzybowy rosół z kostki śmietana
10 dag masła lub margaryny mąka
10 dag mąki siekana zielenina
spora garść siekanej dowolnej zieleniny (natka pieprz
pietruszki, bazylia, tymianek, mięta, szczypiorek, sól
melisa, rzeżucha, oregano lub koperek)

Ziemniaki ugotować w mundurkach, jeszcze ciepłe przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez 
sito, dodać stopione masło, przesianą razem z proszkiem do pieczenia mąkę, ubite z solą i pieprzem 
żółtka, siekaną zieleninę i przyprawy, a na koniec ubite na sztywną pianę ze szczyptą soli białka. Jeśli 
masa jest zbyt rzadka, można dodać trochę tartej bułki.
 Jednocześnie  możemy przygotować  masy  do  przekładania:  jeśli  korzystamy  z  mielonych 
kotletów sojowych - przygotować je według przepisu, jeśli korzystamy z proteiny sojowej, należy ją 
zalać wrzącym grzybowym rosołem z kostki, a gdy napęcznieje - odcisnąć.
 Na tłuszczu udusić cebulę, a gdy stanie się szklista, dodać koncentrat pomidorowy i dusić na 
maleńkim ogniu, stale mieszając. Gdy masa straci zapach surowizny i zgęstnieje, dodać mięso lub 
proteinę sojową, posolić. Dusić, stale mieszając, około 10 minut. Jeśli używamy masy kotletowej w 
proszku, nie musimy jej już dusić - wystarczy wymieszać z gorącym sosem pomidorowym.
 Pieczarki oczyścić, drobno posiekać, udusić na maśle, oprószyć solą, pieprzem i mąką, zalać 
śmietaną, dodać siekaną zieleninę i chwilę podgrzewać, stale mieszając.
 Tortownicę  natłuścić,  wysypać  tartą  bułką,  wyłożyć  jedną  trzecią  ziemniaczanej  masy, 
delikatnie wyłożyć masę mięsną, następnie położyć drugą część ciasta, przykryć masą pieczarkową i 
wreszcie  wyłożyć  resztę  ciasta.  Posypać  wiórkami  zimnego  masła  i  tartą  bułką.  Piec  w  dobrze 
nagrzanym piekarniku 45-60 minut (sprawdzić patyczkiem czy gotowe). Ostrożnie wyjąć z tortownicy 
(używać tylko tortownicy ze zdejmowanymi bokami). Gorący tort posypać tartym serem i przybrać 
piklami. Podawać ciepły.
 Oczywiście to tylko jedna z wersji ziemniaczanego tortu, każda gospodyni może opracować 
swój własny, unikalny przepis i chwalić się autorstwem kulinarnego dzieła. Można dowolnie zmieniać 
masy albo  ich  składniki.  Surowe mięso  możemy zastąpić  pieczonym lub  gotowanym kurczakiem 
(takim z rosołu), okrawkami wędlin, parówkami czy rybą (surową mieloną, gotowaną lub wędzoną). 
Można dodać odsączony z zalewy groszek lub fasolkę (z puszki),  a do podstawowego sosu dodać 
oprócz cebuli  i  pomidorów także paprykę. Można też przygotować tort  prawdziwie wegetariański, 
przekładając go szpinakiem, buraczkami lub marchewką z groszkiem (należy przygotować je tak jak 
na  jarzynkę  do  obiadu,  z  tym że  powinny być  dość  gęste).  Jednym słowem,  ile  gospodyń,  tyle 
przepisów. Jeśli chcemy, aby masa ziemniaczana nabrała ładnego koloru, możemy dodać do niej sporą 
szczyptę kurkumy lub 2-3 łyżeczki koncentratu pomidorowego.
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Ziemniaki na słodko
Choć może to brzmieć dziwnie, ale ziemniaki mają swój udział w "słodkiej kuchni" już od dawna. 
Mąka  ziemniaczana  dodaje  lekkości  najdelikatniejszym  biszkoptom,  masy  pralinowe  do  wielu 
czekoladek przygotowuje się z dodatkiem ziemniaczanej skrobii, a sernik bez dodatku ziemniaków 
łatwo by się kruszył.

Rogaliki ziemniaczane babci Joasi

Bardzo smaczne i łatwe do przygotowania.

35 dag mąki 1 jajko
25 dag ugotowanych ziemniaków 1 łyżka oleju (najlepiej słonecznikowego)
15 dag cukru pudru twarda marmolada
1 paczka waniliowego proszku do pieczenia

Ugotowane dzień wcześniej ziemniaki przepuścić przez maszynkę, dodać przesianą mąkę z proszkiem 
do  pieczenia,  cukier,  olej  i  jajko.  Zagnieść  ciasto  i  rozwałkować  na  grubość  mniej  więcej  ½ 
centymetra. Wycinać trójkąty, nakładać na środek nadzienie z marmolady, zwijać i lekko wyginać w 
półksiężyc. Układać na natłuszczonej i wysypanej mąką blasze (można też użyć aluminiowej folii). 
Piec na złoty kolor w średnio nagrzanym piekarniku (ok. 180°C) przez mniej więcej 25 minut.

Ziemniaczane książeczki

Oto najlepszy dowód,  jak  można  przyrządzić  coś  słodkiego  prawie  z  niczego.  Taki  deser  potrafi 
przyrządzić nawet niezaradny stary kawaler.

25 dag mączystych ziemniaków 1 łyżka masła
25 dag mąki szczypta soli
4 łyżki cukru marmolada

Ziemniaki obrać, ugotować na sypko i przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez sito. Dodać 
przesianą mąkę, cukier, letnie masło i sól, dobrze wyrobić na jednolite ciasto. Rozwałkować i kroić na 
prostokąty, smarować marmoladą i składać na pół, niczym kartki książki. Dobrze ścisnąć brzegi, żeby 
nadzienie nie wypłynęło. Piec na złoty kolor w nagrzanym piekarniku.

Czeskie kołaczyki

To czeska, bardzo zresztą smaczna specjalność.

30 dag gotowanych ziemniaków 1 szklanka mleka
30 dag mąki 1 łyżka cukru
kopiasta łyżka masła lub margaryny dżem  wiśniowy  lub  truskawkowy,  albo 

marmolada
1 łyżeczka soku z cytryny lub powidła
2 dag drożdży cukier waniliowy
1 jajko

Ziemniaki  przepuścić  przez  maszynkę,  dodać  przesianą  mąkę,  szczyptę  soli  i  sok  z  cytryny, 
wymieszać. Dodać rozpuszczone w ciepłym mleku z cukrem drożdże i stopione masło. Wyrobić na 
gładkie,  jednolite  ciasto.  Posypać  z  wierzchu  mąką,  przykryć  lnianą  lub  bawełnianą  ściereczką  i 
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postawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
 Wyrośnięte ciasto rozwałkować na wysypanej mąką stolnicy i kroić na kwadraty o boku 10-15 
cm.  Na  środek  każdego  kwadratu  kłaść  łyżeczkę  dżemu  lub  marmolady.  Rogi  ciasta  łączyć  "w 
kopertę".  Układać  na natłuszczonej  i  wysypanej  mąką  blasze.  Pozostawić  jeszcze  na  15 minut  w 
ciepłym miejscu, aby ciasto zwiększyło swoją objętość. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec na 
złoty kolor. Posypać cukrem waniliowym.

Ziemniaczane racuchy

Takie  racuchy możemy także  usmażyć,  jednak  o  wiele  bardziej  subtelny smak mają  pieczone  w 
piekarniku lub prodiżu.

25 dag gotowanych ziemniaków 2 dag drożdży
15 dag mąki krupczatki 3-4 łyżki kefiru lub jogurtu
1 jajko otarta skórka z 1 cytryny
1 łyżka cukru szczypta soli
powidła śliwkowe cukier puder
tłuszcz do smażenia

Ugotowane  ziemniaki  zemleć  w  maszynce  lub  przetrzeć  przez  sito.  Mąkę  przesiać  i  dodać  do 
ziemniaków. Drożdże rozetrzeć z cukrem i rozrobić z łyżką ciepłej wody, dodać do masy razem ze 
skórką  cytrynową,  kefirem  i  jajkiem.  Wyrobić  na  jednolite,  gładkie  ciasto.  Powinno  ono  łatwo 
odchodzić od ręki. Oprószyć je lekko mąką, przykryć lnianą lub bawełnianą ściereczką i zostawić na 
godzinę w ciepłym miejscu. Z podrośniętego ciasta odrywać porcje wielkości pączka, formować kule 
(można wykrawać szklanką), w środku robić dołek. Blachę natłuścić i wysypać mąką, ułożyć racuchy, 
zostawić  jeszcze  na  15  minut.  Wstawić  do  nagrzanego  piekarnika  i  piec  na  złoty kolor.  Gorące 
smarować śliwkowymi powidłami i posypywać cukrem pudrem. Z tej porcji powinno wyjść 12-15 
racuchów.

Kryzysowa strucla ziemniaczana

Ten zapomniany już przepis pochodzi z czasów kryzysowych, kiedy to spragnieni słodyczy rodacy 
wytężali głowy, jak tu wyczarować coś naprawdę dobrego z dostępnych produktów. Ziemniaków na 
szczęście nigdy raczej nie brakowało.

50 dag ziemniaków ugotowanych w mundurkach ½ szklanki śmietany
25 dag mąki ¼ szklanki mleka
15 dag cukru 4 dag drożdży
10 dag margaryny sól do smaku
4 jajka ¼ laski wanilii lub cukier waniliowy

Ugotowane  dzień  wcześniej  ziemniaki  obrać,  przepuścić  przez  maszynkę,  wymieszać  z  mąką  i 
drożdżami  rozprowadzonymi  w  ciepłym  mleku.  Gdy  rozczyn  urośnie,  dodać  margarynę  utartą  z 
cukrem  i  żółtkami,  śmietanę,  drobno  utłuczoną  lub  posiekaną  wanilię  (lub  cukier  waniliowy)  i 
odrobinę soli. Wszystko dobrze wyrobić. Na koniec dodać ubite na sztywną pianę białka i delikatnie 
wymieszać. Przełożyć ciasto do natłuszczonej i wysypanej tartą bułką lub mąką formy, pozostawić w 
ciepłym miejscu do podrośnięcia. Gdy zwiększy objętość, wstawić do rozgrzanego piekarnika i piec 
około godziny. Po upieczeniu struclę pozostawić na ½ godziny w formie, żeby trochę ostygła.

Strucla ziemniaczana pani Zdzisi

A to specjalność pewnej gospodyni z podwarszawskiej miejscowości. Kobieta ta od dawna jest znana 
ze swoich doskonałych wypieków.

1 kg mąki, mleko 6 dag drożdży
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50 dag ugotowanych dzień wcześniej mak do posypania
i przepuszczonych przez maszynkę ziemniaków ½  laski  wanilii  lub  opakowanie  cukru  

waniliowego
niepełna szklanka (12 ½ dag) cukru pudru garść rodzynek
1 łyżka smalcu lub oleju ewentualnie
3  jajka  (jedno  do  posmarowania  gotowego  
ciasta)

2-3 łyżki brandy

Rodzynki namoczyć w brandy lub w ciepłej wodzie, a gdy napęcznieją odsączyć i obtoczyć w mące. 
Ze  wszystkich  powyższych  składników  wyrobić  jednolite  ciasto,  uformować  struclę  i  włożyć  do 
natłuszczonej formy. Z wierzchu posmarować ją rozmąconym jajkiem i posypać makiem. Gdy strucla 
urośnie, piec około 1 godziny w gorącym (200°C) piekarniku.

Biszkopt ziemniaczany

To również przepis kryzysowy na ciasto do natychmiastowego spożycia.

50 dag ugotowanych ziemniaków ewentualnie
15 dag cukru 5 dag migdałów
3 jajka łyżka masła
1 paczka cukru waniliowego (lub wanilinowego)

Ugotowane ziemniaki ostudzić i przepuścić przez maszynkę lub przetrzeć przez sito. Żółtka utrzeć do 
białości z cukrem i cukrem waniliowym, wymieszać z ziemniakami. Białka ubić na sztywną pianę i 
delikatnie wymieszać z masą ziemniaczaną. Migdały zemleć i wymieszać z łyżką masła, dodać do 
masy.  Piec około 30 minut w średnio gorącym piekarniku (około 200°C). Biszkopt ten podaje się 
gorący. Nie nadaje się bowiem do dłuższego przechowywania.
Tort ziemniaczano-serowy pani Oli

Bardzo puszysty sernik, który długo zachowuje swoją świeżość.

5 dużych ziemniaków 2 jajka
40 dag serka homogenizowanego ¾ szklanki cukru
(najlepiej waniliowego - wtedy nie trzeba 10  dag  dżemu  żurawinowego  lub  z  czarnej  

porzeczki
już dodawać cukru waniliowego proszek do pieczenia
i można zmniejszyć ilość cukru) cukier waniliowy
5 dag masła lub margaryny starta skórka z 1 cytryny

Masło, cukier i żółtka utrzeć na pianę. Dodać serek, skórkę z cytryny, cukier waniliowy, utarte na tarce 
o małych otworach surowe ziemniaki,  proszek do pieczenia i  ubite  na pianę białka.  Przełożyć do 
natłuszczonej i wysypanej tartą bułką tortownicy. Piec około 1 godziny na złoty kolor (sprawdzić za 
pomocą patyczka czy gotowe). Gdy tort ostygnie, przekroić go poprzecznie i posmarować dżemem. 
Można posypać cukrem pudrem i ozdobić owocami w cukrze.

Sernik ekonomiczny

Czyli  jak nakarmić tłum niespodziewanych gości,  którym nie wypada podać rozwodnionej  zupy i 
herbatników z dżemem.

Ciasto 1 kg tłustego białego sera
30 dag mąki 7 jajek
20 dag margaryny 50 dag cukru
10 dag cukru pudru cukier waniliowy
Masa serowa ewentualnie
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1 kg ziemniaków obtoczone w mące bakalie

Z mąki,  margaryny i  cukru pudru zagnieść szybko kruche ciasto i  upiec je na słomkowy kolor w 
natłuszczonej  formie.  Ugotowane  obrane  ziemniaki  ostudzić  i  razem  z  serem  przepuścić  przez 
maszynkę. Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym aż do białości,  dodać do masy serowo - 
ziemniaczanej. Dodać białka ubite ze szczyptą soli na sztywną pianę, wymieszać, ewentualnie dodać 
też bakalie. Gotową masę wyłożyć na upieczone ciasto. Piec w nagrzanym piekarniku 40-50 minut. 
Uwaga! Ten sernik nie nadaje się do przechowywania.

Wykwintny budyń ciotki Maryny

To bardzo elegancka wersja zwykłego sernika, zdaniem znawców bardziej delikatna w smaku.

3 średnie gotowane ziemniaki kilka łyżek rumu lub brandy
35 dag serka homogenizowanego garść rodzynek
(najlepiej waniliowego) smażona skórka pomarańczowa
10 dag cukru cukier puder
2-3 łyżki masła lub margaryny tarta bulka
4 jajka

Ziemniaki przepuścić przez maszynkę, dodać serek. Rodzynki umyć i namoczyć w rumie, margarynę 
utrzeć razem z cukrem (jeśli  używamy serka waniliowego - bierzemy o połowę mniej cukru) i po 
jednym wbijać żółtka. Dodać masę serowo - ziemniaczaną, rodzynki wraz z rumem, siekaną skórkę 
pomarańczową.  Dobrze  wymieszać.  Białka  ubić  ze  szczyptą  soli  na  sztywną  pianę,  delikatnie 
wymieszać z masą serowo - ziemniaczaną. Przełożyć do natłuszczonej i wysypanej tartą bułką formy, 
szczelnie  zamknąć  (jeśli  nie  mamy  formy  budyniowej,  możemy  wykorzystać  zwykły  garnek  z 
pokrywką,  którą  dodatkowo możemy uszczelnić  aluminiową folią).  Wstawić  do  dużego  garnka  z 
wrzątkiem,  przykryć  i  gotować  45  minut.  Przed  podaniem posypać  cukrem pudrem.  Taki  sernik 
możemy także  -  bardziej  prozaicznie  -  upiec  w piekarniku  w zwyczajnej  płaskiej  formie.  Będzie 
również bardzo smaczny, lecz nie tak elegancki.

Ziemniaczane bajaderki

3 średnie ziemniaki ugotowane w mundurkach 3 łyżki kakao
25 dag okruszków różnych świątecznych ciast 1 jajko
12 ½ dag orzechów arachidowych ½ szklanki bardzo mocnej kawy neski
1 ½ szklanki cukru pudru tarta skórka z cytryny lub pomarańczy
2 łyżki rumu lub brandy

Ziemniaki obrać i przetrzeć przez sito lub przepuścić przez maszynkę. Orzechy posiekać. Jajko utrzeć 
z cukrem (pozostawić 2 łyżki)  i wymieszać z ciepłą kawą, dodać ziemniaki,  tartą bułkę,  skórkę z 
cytrusów, siekane orzechy, 2 łyżki kakao i rum. Wszystko dobrze wymieszać i wyrobić na jednolite 
ciasto. Uformować kulki i obtoczyć w 1 łyżce kakao wymieszanego z resztą cukru pudru.
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Wykaz przepisów Ruskie placuszki 28
Rzeszowskie placki ziemniaczane 27

Alpejskie serniczki 29 Sernik ekonomiczny 44
Babka meksykańska 37 Sojowe kopytka 23
Babka puszysta 37 Staropolskie pyzy 21
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Bawarskie knedle 24 Superfrytki 18
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Eleganckie placki na wielką galę 27 Zapiekanka bałkańska 9
Eleganckie ziemniaki po jankesku 35 Zapiekanka cioci Jadzi 13
Flamandzki browarek 8 Zapiekanka krakowska 7
Forszmak dragomirowski 15 Zapiekanka Monte Carlo 10
Forszmak prababci 15 Zapiekanka myśliwska 10
Galettes Lorraines, czyli placki lotaryńskie 27 Zapiekanka pana Sławka 14
Glazurowane ziemniaki skandynawskie 20 Zapiekanka pani Kasi 14
Kaszubski placek ziemniaczany 38 Zapiekanka "przegląd tygodnia" 11
Klasyczna zapiekanka francuska 7 Zapiekanka sabaudzka 7
Klasyczne ziemniaki dauphine 20 Zapiekanka słomianego wdowca 11
Kluski gdańskie 25 Zapiekanka studencka 11
Kluski śląskie 23 Zapiekanka świętojańska 15
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Kotlety pana Waldka 33 Ziemniaczane bajaderki 44
Kotlety staropolskie 32 Ziemniaczane bliny 28
Kotlety zakopiańskie z niespodzianką 33 Ziemniaczane bułeczki 36
Kotlety ziemniaczane 32 Ziemniaczane książeczki  42
Kotlety ziemniaczane a la "latający Holender" 33 Ziemniaczane paluszki smażone 29
Krokiety klasyczne 30 Ziemniaczane racuchy 42
Krokiety wielkopańskie 31 Ziemniaczany chrust 20
Krokiety wielkopostne 31 Ziemniaczany tort 41
Kryzysowa strucla ziemniaczana 43 Ziemniaczki pani Władzi 16
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Męskie placki 26 Ziemniaki do chrzanu 12
Najprostsza babka cioci Krysi 39 Ziemniaki duszone z serem po alpejsku 17
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Pikantne ziemniaki poganiacza wielbłądów 18 Ziemniaki kryzysowe 13
Placki działkowicza 29 Ziemniaki na brzydką pogodę 16
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