
W SERCU BIESZCZAD
Maria i Dorian odnaleźli 

szczęście i spokój 

MIĘSNA
UCZTA  

NA ŁONIE  
NATURY

pomysły na dania  
z grilla

Lato 2/2021 cena 13,99 zł (w tym 8 % VAT)
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ROBIMY PRZETWORY I NALEWKI
 domowe weki i szlachetne trunki 

zatrzymają słońce na dłużej

MIGDAŁOWIEC Z PORZECZKAMI
orzeźwiające słodkości na urlop  

SMAKI TRADYCjI I DZIECIńSTWA
kuchnia

• obiady z warzyw – kremowe zupy, faszerowane papryki i pomidory
• wakacyjne przepisy MasterChefa Aleksandry Juszkiewicz 
• ciasta, babcine bułeczki i pierogi z owocami

Smaki lata 
na talerzu
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Ponadto w tym wydaniu:
• Cukinia – królowa lata znakomita w zupach i plackach, zaskakuje w roli makaronu• Sezon na soczyste wiśnie od śniadania do kolacji • Ser kozi idealny dla alergików• Pięć naturalnych sposobów na ból głowy

Nowość
Już w sprzedażyJuż w sprzedaży
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dwa najpiękniejsze słowa w moim języku”.

„Letnie popołudnie – dla mnie zawsze były to

Henry James

C
zas obfitości warzyw, 
owoców i kwiatów, pięk-
nych wschodów i zacho-
dów słońca oraz długich, 

ciepłych wieczorów. Tak w skrócie 
można opisać lato, które większości  
z nas kojarzy się po prostu z beztroską. 
W tym wakacyjnym okresie odwiedza-
my niezwykłe miejsca na Podkarpaciu, 
gdzie królują magiczna atmosfera, styl  
i smak. Zachęcamy do spędzania urlopu 
w takich uroczych zakątkach Polski!  

Zaplanujmy również rodzinne wypady na łono natury, koniecznie 
z piknikowym koszem wypełnionym po brzegi sezonowymi 
przysmakami. Na takie popołudnia przygotowaliśmy cały zestaw 
pyszności, które idealnie nadają się na wynos (s. 20-27), a także  
przepisy na ciasta z porzeczkami, jagodami czy malinami, cudownie 
przywołujące miłe wspomnienia z dzieciństwa (s. 84-93).  
Na weekendowe spotkania z przyjaciółmi wybierajmy ogródki, 
działki, tarasy albo łąki – świeże powietrze jest bowiem najlepszym 
sprzymierzeńcem apetytu. 

redaktor naczelna
Katarzyna Błońska

Z radością smakujemy lato
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Siekane drobiowe kotlety  
z kopytkami z pokrzywą
nasycą na wiele godzin.

Wiśniowe 
ślimaczki do 
odrywania.

Maria i Dorian Turek  
znaleźli spokój, szczęście  
i dobry smak na Podkarpaciu.

w towarzystwie sera halloumi  
to prawdziwa uczta dla zmysłów.

Bukiet warzyw

SPIS  
treścI

28

39

53

12

Sezonowa kuchnia
  6  Papryka w kolorach lata
 ze straganu prosto do garnka! 
 na nowo odkrywamy warzywo,  
 które wabi różnorodnością barw

20 Wymarzony piknik
 Przepisy na dania idealne 
 do zabrania na wynos

28  Dary z działki i lasu
 Młode ziemniaki, cukinie, pomidory 
 i kurki skomponowane w pełne  
 aromatu pyszności

54  Wonne zioła tajemnicą zdrowia
 zielone listki idealnie sprawdzą się  
 w formie pesto, nadadzą charakter  
 zupom i kanapkowym pastom

ludzie z PaSją
12 Miejsca pełne smaku
 jedziemy w Bieszczady do zagrody  
 Magija, by w otoczeniu natury  
 zakosztować regionalnych specjałów

70 Sielscy wytwórcy
 ceramika ze smakiem – naczynia  
 do kawy i herbaty lepione przez  
 przepełnioną dobrą energią artystkę

doMowe PySzności 
38 Swojskie przysmaki 
 Masterchef aleksandra juszkiewicz 
 proponuje popisowe potrawy  
 z krainy Tysiąca jezior 

44 Pyszności z mleka 
 jogurt, kefir i rjażenka – naprawdę  
 nietrudno przygotować je samemu

50 Bułeczki o bogatym wnętrzu 
 drożdżówki, rogaliki czy leśny  
 wieniec przywołują dzieciństwo

58 Grillowanie z pomysłem 
 Mięsna uczta na świeżym powietrzu

66 Tradycyjne nalewki 
 wyborne trunki na dobry nastrój

78 Krok po kroku
 wariacje na temat pierogów 

84 Ciasta z owocami
 najlepsze słodkości na wakacje
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Emilia Musiał lepi czarki, kubki, filiżanki, 
czajniczki, dzbanuszki i tygielki – każdy  
z nich jest jedyny w swoim rodzaju. 

Pierogi z farszem 
brokułowo- 
-serowym.

Zielona zupa z miętą 
uświetni niejedno  
spotkanie przy stole.

Borówkowy torcik  
otulony słodkimi  
biszkoptami.

w towarzystwie sera halloumi  
to prawdziwa uczta dla zmysłów.

Bukiet warzyw
70

82

55

85

Kocha pracę z gliną,

 uczy koncentracji i skupienia.
która uwalnia od stresu,

 znajdziecie na s. 102-103

 wszystkich przepisów

 Obrazkowy spis
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RĘKODZIEŁO
   10 Kolekcja sielskich rycin 
 Stylowe obrazki z warzywnym 
 motywem pięknie ozdobią  
 kuchenne wnętrze 

   94 Zajęcia praktyczno-techniczne
  Jak zrobić pomysłowe ozdoby  
  na sielskie party w ogrodzie   
  

BLISKO NATURY
 104 Wiśnie – szlachetny skarb
  Agnieszka Cegielska, autorka  
  książek i miłośniczka natury,  
  zachęca do korzystania  
  z dobrodziejstwa owoców
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