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Produkty marki Vitasia
to prawdziwa kulinarna podróż inspirowana 

smakami Azji! Odkryj aromaty nawiązujące do 
kuchni Japonii, Chin, Wietnamu, Tajlandii oraz 

Indii i sięgnij po curry [kary], kimchi [kimci]
czy warzywa z woka!

Wybieraj z bogatej oferty azjatyckich makaronów
(np. chow mein, soba czy udon), sosów oraz past

(np. sos słodko-kwaśny, tajski, sojowy, rybny,
ostrygowy, pasta miso, pasta curry), kiełków, 
przypraw, herbat i wielu innych produktów.

Spraw, by Azja zagościła na talerzach 
w Twoim domu i przygotuj prawdziwą 

ucztę dla siebie i bliskich! Marka Vitasia 
to doskonała propozycja dla tych, którzy tęsknią 
za smakami odkrytymi podczas dalekich podróży, 

a także dla tych, którzy chcą poznać kuchnię 
azjatycką w zaciszu własnego domu.
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Smakuj orient. Odkrywamy
kuchnię azjatycką 

Kuchnia azjatycka zdobywa coraz większą popularność na 
całym świecie. Również w naszym kraju w wielu miastach 
znajdują się restauracje, w których możemy odbyć kuli-
narną podróż do Japonii, Korei, Chin, Indii i innych kra-
jów azjatyckich. W sklepach dostępnych jest coraz więcej 
produktów, dzięki którym we własnym domu możesz    
wprowadzić prawdziwie orientalny klimat.  

Kuchnia azjatycka jest bardzo złożona i różnorodna. 
Mnogość potraw, które ma do zaoferowania, jest naprawdę 
ogromna. Wiele z nich, takich jak sushi [susi], kimchi [kimci], 
sajgonki czy curry [kary], jest nam już doskonale znanych. 
Wciąż jednak do odkrycia mamy bardzo wiele. Kuchnia 
azjatycka jest niezwykle różnorodna i można ją podzielić 
według regionów kontynentu na różne kategorie. Warto 
przybliżyć najważniejsze dania tych regionów.

Azja Wschodnia: Chiny, 
Japonia i Korea

Jedną z bardziej znanych nam kuchni jest kuchnia chińska. 
Wyróżnia się ona harmonią smaków i aromatów. Charakte- 
rystyczne jest dla niej łączenie smaków kwaśnych i słonych. 
Najdelikatniejszą jej odmianą jest kuchnia Szanghaju.
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Do najostrzejszych można zaś zaliczyć kuchnię Syczuańską. 
To prawdziwy raj dla osób uwielbiających chili. Chińskiej 
kuchni zawdzięczamy chociażby sajgonki oraz bułeczki 
bao, którym doskonały smak nadaje gotowanie na parze. 

Japonia to kolejny kraj, którego kuchnia jest jedną z lepiej 
rozpropagowanych w Europie. Oczywiście najbardziej zna-
nym jej daniem jest sushi. To jednak nie koniec japońskich 
przysmaków. Nasze stoły coraz częściej podbija także aro-
matyczna zupa miso czy ramen, będący japońskim odpo- 
wiednikiem dobrze znanego nam rosołu, choć jest znacznie 
bogatszy pod względem ilości składników oraz ich różno-
rodności. 
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Azja Południowo-Wschodnia: Laos, Kam-
bodża, Tajlandia, Wietnam, Brunei, Indo- 
nezja, Malezja i Singapur

Kuchnia wietnamska pełna jest zapożyczeń z wielu innych 
kuchni, między innymi kuchni chińskiej, tajskiej, a także… 
francuskiej. Mimo tej różnorodności udało się jej wytworzyć 
specyficzny, charakterystyczny tylko dla niej smak. Kuch-
nia wietnamska słynie z dań przygotowywanych w woku, 
czyli głębokiej patelni do szybkiego smażenia, ale również 
duszenia i gotowania w wodzie. Tak jak Japonia również         
i Wietnam ma w swoim menu zupę, z której znany jest na 
całym świecie. Jest nią zupa pho [zupa fa], którą w trady-    
cyjnej wersji gotuje się na pieczonych kościach lub ogonach, 
płacie mięsa wołowego albo płacie mięsa.  
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Kuchnia tajska również przez wieki podlegała wpływom 
kuchni chińskiej. Wiele w niej także nawiązań do kuchni    
indyjskiej. Jest to jedna z najostrzejszych kuchni na świecie, 
dlatego kochają ją miłośnicy ostrych potraw. Do jednych      
z popularniejszych dań kuchni tajskiej należy pad thai [pad 
tai], przygotowywane na bazie makaronu i warzyw. 

Azja Południowa: Indie, Sri Lanka 
i Pakistan

Kuchnia indyjska to prawdziwy skarbiec aromatów i kolorów. 
Jej odmiany różnią się w zależności od regionu. W północ-
nej części Indii przeważają dania mięsne, pszenne placki 
i chlebki. To właśnie z tego regionu wywodzi się znane na 
całym świecie curry [kary]. Południowa część kraju charak-
teryzuje się przewagą dań warzywnych. Ważną częścią tu-
tejszej kuchni są także zupy. 
Kuchnia indyjska to także bogactwo deserów i napojów. 
Jednym z najsłynniejszych indyjskich koktajli jest mango 
lassi. Najlepiej smakuje latem, mocno schłodzone. Jego 
kremowa konsystencja oraz orzeźwiający i mocno owocowy 
smak sprawiają, że napój znajduje swoich fanów na całym 
świecie. 
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MAKARON Z PIECZONĄ 
KACZKĄ

SKŁADNIKI:

• umyta kaczka, 
   podzielona na porcje – 1 szt. 
• sos teriyaki – 100 ml
• sos sojowy – 100 ml
• miód – 100 ml
• ostra papryczka – 1 szt. 
• świeży imbir – 3 łyżki
• olej sezamowy – 20 ml
• czosnek – 5 ząbków
• limonka – 2 szt.

• olej rzepakowy – do smaku
• pieczarki – 0,5 kg
• por – 1 szt.
• marchew – 3 szt.
• cebula dymka – 1 pęczek
• pędy bambusa marynowane – 100 g
• makaron chow mein – 500 g
• kolendra świeża – 1 pęczek

2:20 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

KAROL OKRASA

CHINY

ZOBACZ FILM >
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https://kuchnialidla.pl/makaron-z-pieczona-kaczka
https://www.youtube.com/watch?v=kPl1OrsaWHY


PRZYGOTUJ: 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY KACZKĘ 
Z piersi kaczki odcinamy skórę, skrzydełka, samo mięso kro-
imy w cienkie plastry. Piersi pokrojone w paseczki przekła- 
damy do miski. Udka, podudzia oraz skrzydełka przekła- 
damy do naczynia żaroodpornego. Zarówno piersi kaczki, 
jak i uda, podudzia i skrzydełka marynujemy równocześnie.

KROK 2: MARYNUJEMY KACZKĘ 
Do naczynia z piersiami oraz do naczynia żaroodpornego 
z udkami, podudziami i skrzydełkami dodajemy po 2 łyżki 
sosu teriyaki oraz po 2 łyżki sosu sojowego. Do każdego 
z naczyń dodajemy po 1 łyżeczce miodu. Następnie do-
dajemy posiekaną, ostrą papryczkę - do naczynia żarood-
pornego dodajemy 1 łyżeczkę, a do piersi kaczki dodajemy                   
2 łyżeczki.

KROK 3: MARYNUJEMY KACZKĘ 
Do obu naczyń wrzucamy po 1 łyżce posiekanego imbiru, 
po 1 łyżeczce oleju sezamowego oraz po 1 łyżeczce czosnku 
pokrojonego w plasterki. Piersi kaczki polewamy odrobiną 
soku wyciśniętego z limonki. Całość dokładnie mieszamy 
tak, aby wszystkie części kaczki były obtoczone w marynacie.

KROK 4: PIECZEMY UDA I PODUDZIA 
Następnie piersi kaczki odstawiamy na bok na 15-20 minut, 
żeby mięso przeszło aromatem marynaty, natomiast uda       
i podudzia pieczemy w naczyniu żaroodpornym pod przy-
kryciem w temperaturze 150°C (termoobieg) przez  1-1,5 go-
dziny. Po upieczeniu i przestygnięciu oddzielamy mięso ud 
i podudzi od kości.

• Naczynie żaroodporne
• Wok
• Piekarnik rozgrzany do 
   temperatury 150°C (termoobieg)

CHINY

ZOBACZ FILM >
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KROK 5: SMAŻYMY PIECZARKI, MARCHEW I PORA 
Wok nagrzewamy, wlewamy do niego niewielką ilość oleju, 
na rozgrzany olej wrzucamy pokrojone w ćwiartki pieczarki, 
smażymy. Podsmażone pieczarki wyjmujemy z woka, od- 
stawiamy na bok. Ponownie wlewamy olej do woka i wrzu-
camy plasterki piersi kaczki oraz marchew i por pokrojone 
w cienkie paseczki. Smażymy.

KROK 6: DODAJEMY MIĘSO I POZOSTAŁE SKŁADNIKI 
DO WOKA 
Do woka dodajemy kawałki mięsa z ud, podudzi i skrzydełek 
kaczki. Następnie dodajemy cebulę dymkę pokrojoną               
w grubsze paski (niewielką ilość pozostawiamy do deko- 
racji), wcześniej podsmażone pieczarki, niewielką ilość po-
siekanej, ostrej papryczki, 1 łyżeczkę posiekanego imbiru,    
2 łyżeczki sosu sojowego oraz 2-3 łyżeczki sosu teriyaki             
i pędy bambusa.

KROK 7: DODAJEMY UGOTOWANY MAKARON 
Następnie do woka dodajemy ugotowany i przelany zimną 
wodą makaron. Całość smażymy, co jakiś czas mieszając. 
Makaron z mięsem i warzywami posypujemy świeżą kolen-
drą i polewamy sokiem z 1 limonki. Na samym końcu makaron 
z dodatkami polewamy odrobiną oleju sezamowego.

KROK 8: PODAJEMY MAKARON Z KACZKĄ
Makaron z kaczką i warzywami wykładamy na talerz, dookoła 
układamy kawałki pokrojonej dymki, dekorujemy ćwiart-
kami świeżej limonki.

CHINY
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Sos
teriyaki

Makaron 
Chow Mein

Marynata, która łączy w sobie kwaśny 
sok z limonki ze słonymi składnikami, 
nadaje piersiom kurczaka idealną 
chrupkość.

Pędy bambusa
plastry

CHINY

Ugotowany makaron 
chow mein nie powinien 
być odgrzewany. Przy-
gotuj taką porcję, która 
zostanie zjedzona na raz. 
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SAJGONKI Z MIĘSEM
MIELONYM

SKŁADNIKI:

• cebula dymka – 2 szt.
• korzeń imbiru – 10 g
• marchew – 100 g
• ananas z puszki – 50 g
• kiełki fasoli mung – 75 g
• papier ryżowy 
   o średnicy 22 cm – 16-20 szt.
• mielone mięso 
   wieprzowe – 250 g

• sos sojowy – 2 łyżki
• sambal oelek – 0,5 łyżeczki
• kolendra mielona – 1 szczypta
• szafran mielony – 1 szczypta
• sól
• olej

0:55 8
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŚREDNI)

LICZBA
PORCJI

CHINY
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https://kuchnialidla.pl/sajgonki-z-miesem-mielonym


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

KROK 1: PODSMAŻAMY MIĘSO MIELONE
Dymki oczyszczamy, imbir obieramy. Drobno siekamy                       
i podsmażamy z mięsem mielonym na rozgrzanym oleju. 
Doprawiamy solą, sosem sojowym, sambal oelek, kolendrą 
i szafranem. Podsmażamy do zarumienienia, następnie stu-
dzimy.

KROK 2: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI FARSZU
Marchew obieramy i kroimy w cienkie paski. Ananasa osą-
czamy i kroimy w drobną kostkę. Kiełki myjemy, dobrze osą-
czamy i grubo kroimy. Wszystko mieszamy z mięsem mielo-
nym i doprawiamy do smaku.

KROK 3: ZAWIJAMY SAJGONKI
Płaty papieru ryżowego krótko moczymy w zimnej wodzie. 
Lekko osączamy, układamy każdorazowo po dwa, jeden na 
drugim, na wilgotnej ściereczce kuchennej i nakładamy por- 
cję farszu. Boki zwijamy nad farszem, papier ryżowy zwijamy 
w roladkę. Olej wlewamy na wysokość 2-3 palców na patelnię 
i rozgrzewamy. Sajgonki smażymy porcjami po 3-4 minuty, 
obracając, aż będą chrupiące i się zarumienią. Osączamy na 
ręczniku papierowym. Podajemy z sosem sojowym.

Sambal
oelek

CHINY
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BUŁECZKI BAO Z SZARPANĄ 
KACZKĄ

 SKŁADNIKI:  

SUCHE SKŁADNIKI
• mąka pszenna – 550 g
• cukier – 2,5 łyżki
• suszone drożdże – 11 g
•  proszek do pieczenia– 
   1 łyżeczka
• sól – 1 łyżeczka

MOKRE SKŁADNIKI
• mleko 3,2% – 320 ml
• olej słonecznikowy – 2 łyżki

SOS
• majonez – 3 łyżki

•  marynowane papryczki jalapeño –  
   2 łyżeczki
• szczypior z dymki – 1 pęczek
• czosnek – 1 ząbek
• ocet ryżowy – 1 łyżeczka
• skórka starta z ½ limonki
•  pieprz czarny mielony – 
   1 szczypta

SZARPANA KACZKA
• kacze udka – 4 szt.
• cebula dymka – 2 szt.
• czosnek – 2 ząbki

2:30 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŚREDNI)

LICZBA
PORCJI

KAROL OKRASA

CHINY

ZOBACZ FILM >
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https://kuchnialidla.pl/buleczki-bao-z-szarpana-kaczka
https://www.youtube.com/watch?v=hOr97hvbEKk


 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY CIASTO NA BUŁECZKI
Wszystkie suche składniki ciasta łączymy w naczyniu robota. 
Dodajemy mokre składniki i wyrabiamy ciasto ok. 10 minut na 
wolnych obrotach. Po tym czasie zwiększamy obroty i dalej 
wyrabiamy do uzyskania gładkiej, jednolitej, puszystej masy.

Ciasto wyrabiamy jeszcze chwilę ręcznie na desce i formuje-
my z niego kulę, którą następnie umieszczamy w misce i na-
krywamy ściereczką. Odstawiamy w ciepłe miejsce, by ciasto 
podwoiło swoją objętość.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY SOS
Majonez łączymy w miseczce z drobno posiekanymi składnikami 
sosu: papryczkami jalapeño, czosnkiem i szczypiorem z dymki. 
Dodajemy pieprz, ocet ryżowy i skórkę startą z limonki. Miesza-
my i odstawiamy sos, by smaki się przegryzły.

KROK 3: DOPRAWIAMY MIĘSO
Szarpaną kaczkę łączymy w misce z czosnkiem pokrojonym 
w półplasterki, drobno posiekanym imbirem, skórką startą          

• imbir marynowany – 1 łyżeczka
• kolendra – ½ pęczka
• sos sojowy – 2 łyżki
• skórka starta z ½ limonki
• sok wyciśnięty z ½ limonki
• syrop klonowy – 1 łyżeczka

DODATKOWO
• solone orzeszki ziemne – 100 g
• świeża kolendra – 1 garść
• olej słonecznikowy – do 
   posmarowania bułeczek

 PRZYGOTUJ: 
• robot wielofunkcyjny
• bambusowy parowar
• ściereczkę
• papier do pieczenia

 PRZYGOTUJ WCZEŚNIEJ: 
Kacze udka dusimy w oleju rze-
pakowym na wolnym ogniu ok.
2 godziny. Gotowe mięso prze-
kładamy na talerz, odstawiamy 
do ostygnięcia, a następnie od-
dzielamy widelcem od kości. 
Dzielimy (szarpiemy) na mniejsze 
kawałki.

CHINY

ZOBACZ FILM >
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z limonki, dymką pokrojoną w piórka oraz posiekaną kolen-
drą.Całość doprawiamy sosem sojowym, syropem klonowym         
i sokiem wyciśniętym z limonki. Mieszamy i odstawiamy, by 
smaki się przegryzły.

KROK 4: FORMUJEMY BUŁECZKI
Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na grubość ok. 1,5 cm na 
desce delikatnie oprószonej mąką. Za pomocą szklanki wyci-
namy placuszki, a każdy z nich smarujemy z wierzchu olejem.

Placuszki składamy na pół (warstwą oleju do wewnątrz)               
i układamy na kawałkach papieru do pieczenia. Odstawiamy 
do wyrośnięcia na ok. 20-30 minut.

KROK 5: PARUJEMY BUŁECZKI
Wyrośnięte bułeczki umieszczamy (razem z papierem do 
pieczenia) w bambusowym parowarze umieszczonym nad 
garnkiem z wrzącą wodą.

Parujemy ok. 15-20 minut (długość parowania zależy od wiel-
kości bułeczek).

KROK 6: PODAJEMY BUŁECZKI
Ugotowane bułeczki wypełniamy sosem i mięsem z kaczki,    
a z wierzchu posypujemy pokruszonymi orzeszkami i kolen-
drą. Podajemy z dodatkową porcją sosu, orzeszkami ziemny-
mi i kolendrą.

Bułeczki bao będa de-
likatniejsze, jeśli cia- 
sto drożdżowe będzie 
miało możliwość dobrze 
wyrosnąć. Powinno co 
najmniej podwoić swoją 
objętość.

Sosu przygotowywanego na 
zimno nie należy nadmier-
nie przyprawiać. Dopiero po 
przegryzieniu się należy go 
spróbować i ewentualnie do-
datkowo doprawić.

CHINY
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Ocet ryżowy różni się od zwykłego octu – ma zu-
pełnie innym poziom kwaśności, w której wyczu-
walna jest także odrobina słodyczy.

Posmarowanie olejem wewnętrznej 
strony ciasta, z którego będa 
wyrastać bułeczki, sprawi, że nie 
skleją się one podczas wyrastania       
i gotowania.

Sos sojowy nada całości wyrazisty 
smak. Możesz więc zmniejszyć             
ilość soli lub całkowicie pominąć 
wjej dodanie.

Ocet
ryżowy

Sos
sojowy

CHINY
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KRÓTKI KURS ROBIENIA
SUSHI

KROK 1: 
Zaczynamy od wypłukania ryżu w zimnej wodzie. Naj-
pierw moczymy ryż przez mniej więcej 30 min. Następnie 
wymieniamy wodę i okrężnymi ruchami delikatnie mie-
szamy. Czynności powtarzamy, aż woda będzie klarowna. 
Ryż odsączamy na sicie lub durszlaku.

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

 SKŁADNIKI: 

SUSHI MAKI
• łosoś wędzony, w plastrach 
   lub w kawałku
• paluszki krabowe surimi
• awokado
• ogórek

• marynowany imbir
• majonez
• sól
• cukier
• ryż do sushi
• ocet ryżowy

JAPONIA
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https://kuchnialidla.pl/krotki-kurs-robienia-sushi


Ryż gotujemy, trzymając się wskazówek na opakowaniu. Gdy ryż się gotuje, 
przyrządzamy awase-zu, czyli mieszankę octu ryżowego, cukru i soli, którą 
podgrzewamy aż do rozpuszczenia składników. Gdy ryż się ugotuje, do go-
rącego ryżu dodajemy tę mieszankę i delikatnie, żeby nie połamać ziarenek 
ryżu, „tniemy” go, czyli mieszamy z awase-zu drewnianą łopatką. Przed przej-
ściem do kolejnego etapu przygotowania sushi ryż studzimy.

Gdy mamy już przygotowany ryż, przystępujemy do komponowania sushi.

KROK 2: 
Pokrój w paseczki łososia, paluszki surimi, ogórek      
i awokado.

KROK 3: 
Rozłóż na blacie matę bambusową (lub folię), a na 
niej arkusz nori błyszczącą stroną do dołu. Przełóż 
ryż na liść, tworząc na nim niezbyt grubą warstwę. 
Najlepiej robić to zwilżonymi dłońmi, ponieważ ryż 
jest bardzo lepki. Na końcach krótszych boków nori 
zostawiamy pusty pasek (patrz zdjęcie).

KROK 4:
Mniej więcej na 1/3 długości ryżu ułożonego na nori 
rozsmaruj pasek majonezu i ułóż pokrojone w pa-
ski składniki: łososia, paluszki krabowe, awokado, 
ogórek.

KROK 5:
Zwijanie sushi zacznij od końca, bliżej którego są 
ułożone składniki (patrz zdjęcie).

KROK 6:
Powstały rulon potnij ostrym nożem w poprzek,      
w krążki nie grubsze niż 2 cm.

Sushi tradycyjnie jemy pałeczkami lub rękoma. Ka-
wałki maczamy w sosie sojowym lub wasabi. Ma-
rynowany imbir podkreśla delikatny, wyrafinowany 
smak sushi.

JAPONIA
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SUSHI: HOSOMAKI, 
FUTOMAKI, URAMAKI, NIGIRI

 SKŁADNIKI: 

•  ryż do sushi krótkoziarnisty (su-
chy) – 500 g

•  ocet ryżowy – 150 ml
•  cukier – 60 g
•  sól – 1 łyżeczka
•  woda mineralna niegazowana – 2 l
•  wodorosty nori – 6 szt.
•  świeży łosoś ze skórą – 400 g
•  świeży tuńczyk – 300 g
•  łosoś wędzony – 200 g
•  mango – 1 szt.
•  ogórek – 1 szt.
•  awokado – 1 szt.
•  serek śmietankowy – 100 g
•  czarny sezam – 2 łyżeczki

•  zioło shiso (pachnotka) lub inne 
ulubione zioła – 2 liście (lub kilka)

•  sos sojowy
•  wasabi

 PRZYGOTUJ: 
•  sito
•  matę bambusową
•  folię spożywczą
•  materiałową ściereczkę
•  misę do ryżu (hangiri)
•  duży talerz do podania sushi
•  2 płaskie miseczki do sosu sojo-

wego i wasabi
• pałeczki

1:00 10
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŚREDNI)

LICZBA
PORCJI

KINGA PARUZEL

JAPONIA
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 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

RYŻ

KROK 1: POLERUJEMY RYŻ
Przed gotowaniem polerujemy ryż – wsypujemy do garnka, zale-
wamy wodą (filtrowaną lub mineralną niskozmineralizowaną) tak, 
aby delikatnie go nią pokryć. Ręką delikatnie mieszamy ryż przez 
ok. 2 minuty (nie dociskamy, a jedynie przesuwamy po dnie na-
czynia). Odcedzamy na sicie i powtarzamy czynność dwukrotnie. 
W ten sposób wypłukujemy nadmiar skrobi.

KROK 2: PŁUCZEMY I GOTUJEMY RYŻ
Ryż płuczemy na sicie wodą mineralną tak długo, aż będzie kry-
stalicznie czysta. Następnie zalewamy wodą mineralną niskozmi-
neralizowaną w proporcji 1:1. Gotujemy według instrukcji na opa-
kowaniu: ok. 20 minut od momentu zagotowania. Po tym czasie 
wyłączamy płomień i odstawiamy ryż (w garnku, pod przykry-
ciem) na kolejne 15 minut, by wchłonął wodę.

KROK 3: ZAKWASZAMY RYŻ
W miseczce łączymy ocet ryżowy, cukier, sól. Mieszamy. Miksturę 
dodajemy do ciepłego, ugotowanego ryżu. Mieszamy dokładnie, 
ale delikatnie, tak by pozbyć się pozlepianych grudek. Całość 
przykrywamy czystą, wilgotną ściereczką i studzimy.

ROLOWANIE SUSHI

KROK 1: ZABEZPIECZAMY MATĘ
Maty bambusowe zabezpieczamy folią spożywczą – dbamy             
w ten sposób o sprawną i higieniczną pracę.

KROK 2: ROLUJEMY HOSOMAKI Z ŁOSOSIEM
Arkusz nori przełamujemy na pół. Układamy na macie bambu-
sowej błyszczącą stroną do dołu. Delikatnie moczymy dłonie               
w wodzie. Bierzemy garstkę ryżu i rozkładamy go na nori, zosta-
wiając 1,5 cm wolnej przestrzeni na końcu dłuższego boku.  

JAPONIA
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Świeżego łososia kroimy na kawałki o grubości ok. 1-1,5 cm. 
Łososia układamy wzdłuż nori, na środku ryżu. Poniżej ło-
sosia na ryżu rozsmarowujemy palcem odrobinę wasabi. Za 
pomocą maty rolujemy sushi tak, by skleić ryż. Rolkę odkła-
damy na kilka minut na bok sklejeniem do dołu.

KROK 3: ROLUJEMY FUTOMAKI Z WĘDZONYM     
ŁOSOSIEM, MANGO I AWOKADO
Na macie bambusowej układamy połowę arkusza nori błysz-
czącą stroną do dołu. Delikatnie moczymy dłonie w wodzie. 
Bierzemy garstkę ryżu i rozkładamy go na nori, zostawiając 
3-4 cm wolnej przestrzeni na końcu jednego z krótszych bo-
ków.

Na środku rozsmarowujemy serek śmietankowy. Dodajemy 
mango pokrojone w 1-centymetrowe paski, plastry wędzone-
go łososia i awokado pokrojone w plastry. Za pomocą maty 
rolujemy delikatnie sushi. Ważne, by nie ściskać rolki! Rolkę 
odkładamy na bok sklejeniem do dołu.

Zamiast wędzonego łososia możemy użyć surowego i przy-
gotować futomaki w analogiczny sposób.

KROK 4: ROLUJEMY WEGETARIAŃSKIE URAMAKI   
Z OGÓRKIEM
Na desce układamy połowę arkusza nori błyszczącą stro-
ną do dołu. Delikatnie moczymy dłonie w wodzie. Bierze-
my garstkę ryżu i rozkładamy go na nori, zostawiając 3-4 cm 
wolnej przestrzeni na końcu krótszego boku. Posypujemy ryż 
czarnym sezamem. Przekładamy płat nori tak, by ryż był pod 
spodem.

Płat nori smarujemy na środku serkiem. Układamy ogórka 
pokrojonego w cienkie słupki, liście shiso (pachnotki) lub in-
nych ulubionych ziół, plastry awokado i mango. Chwytamy 
nori za wolną krawędź i zwijamy sushi dłońmi, zakładając 
płat do środka. Okrągły kształt nadajemy za pomocą maty 
bambusowej.

JAPONIA
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Arkusze glonów 
nori to podstawowy 
produkt potrzebny 
do rolowania sushi. 
Układaj je na macie 
błyszczącą stroną 
do dołu.

KROK 5: SKŁADAMY NIGIRI
Dłonie delikatnie moczymy w wodzie. Z ryżu formujemy wa-
łek o długości ok. 4 cm, wysokości 1,5 cm (ok. 16 g).

Łososia lub tuńczyka kroimy w plastry o wymiarach                                  
5 cm x 2 cm x 3 mm. Każdy plaster smarujemy delikatnie wa-
sabi i staramy się nie trzymać go zbyt długo w dłoniach. Wa-
łek ryżu delikatnie doklejamy do ryby. Odwracamy.

UKŁADANIE SUSHI
Układanie sushi na talerzu zaczynamy z lewej strony od góry– 
tam rozkładamy nigiri z łososiem i tuńczykiem.

Hosomaki z łososiem kroimy na 6 równych kawałków za 
pomocą ostrego, suchego noża, zaczynając od środka rol-
ki. Część kawałków układamy z lewej strony talerza, drugą 
część z prawej – tak, by stworzyć symetryczny układ.

Podobnie postępujemy z kolejnymi rolkami: futomaki kroimy 
na 6 równych części, a uramaki na 4. Sushi układamy na ta-
lerzu. Talerz dekorujemy plastrami pokrojonego pod kątem 
ogórka, które układamy np. w wachlarz.

PODAWANIE SUSHI
Sushi podajemy z sosem sojowym i wasabi, które umieszcza-
my w małych miseczkach.

Pasta
wasabi

JAPONIA
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Nim ugotujesz ryż do su-
shi, poddaj go procesowi 
polerowania i płukania.

Ryż do
sushi

Pałeczki
do sushi

JAPONIA
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Polerowanie ryżu 
wykonaj dwukrotnie, 
by zetrzeć zewnętrzną 
warstwę skrobi.

Ocet
ryżowy

Mata
bambusowa

JAPONIA
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ZUPA MISO Z TOFU 
I WĘDZONYM PSTRĄGIEM

 SKŁADNIKI: 

•  wywar warzywny – 1 l
• marchewka – 1 szt.
• świeże grzyby shiitake – 200 g
• tofu wędzone – 180 g
•  uprażony biały sezam – 

4 łyżeczki
• pstrąg wędzony – 125 g
•  suszone wodorosty 

wakame – 30 g
• pasta miso – 5 łyżeczek

 PRZYGOTUJ: 
•  obieraczkę do warzyw
•  sitko o drobnych oczkach
•  rózgę kuchenną

0:30 6
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

KAROL OKRASA

JAPONIA
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By pasta miso nie 
straciła smaku i właści-
wości, zahartuj ją                 
w misce odrobiną wywa-
ru i dodaj do już zagoto- 
wanej zupy. 

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: KROIMY SKŁADNIKI ZUPY
Z marchwi wycinamy cienkie, równe paski za pomocą obie-
raczki do warzyw, a następnie kroimy je w kostkę. Grzyby 
shiitake kroimy w cienkie plastry, tofu w kostkę.

KROK 2: MOCZYMY WODOROSTY
Suszone wakame zalewamy wodą tak, by przykryła je całko-
wicie, i odstawiamy na ok. 3-5 minut.

KROK 3: ZAGOTOWUJEMY WYWAR Z DODATKAMI
Wywar przecedzamy przez sito do osobnego garnka. Doda-
jemy pokrojone wcześniej składniki: marchew, grzyby shiita-
ke i tofu. Zagotowujemy. Gotujemy ok. 5 minut i zdejmujemy 
z ognia.

KROK 4: GOTUJEMY ZUPĘ MISO
Pastę miso przekładamy do miski. Dolewamy 2 łyżki wazowe 
wywaru i mieszamy całość za pomocą rózgi kuchennej, aż 
składniki się połączą.

Miksturę z pasty miso przelewamy do wywaru z dodatkami. 
Mieszamy.

KROK 5: PODAJEMY ZUPĘ MISO
Zupę przelewamy do miseczki. Na wierzchu układamy lekko 
odsączone wodorosty i wędzonego pstrąga podzielonego 
na mniejsze kawałki. Całość posypujemy sezamem.

Pasta
miso

JAPONIA
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GRZYBOWY RAMEN

 SKŁADNIKI: 

WYWAR
•  włoszczyzna – 1 pęczek
•  żeberka wieprzowe – 1 kg
•  sos sojowy – 50 ml
•  czosnek – 2 ząbki
•  suszone grzyby – 50 g
•  woda – 2 l

GRZYBOWY RAMEN
•  kapusta pak choi – 2 szt.
•  makaron soba – 150 g
•  boczniaki – 300 g
•  olej – 2 łyżki
•  szczypiorek z dymki – 1 pęczek
•  papryczka chili – 1 szt.
•  por – 1 szt.

•  posiekany imbir – 1 łyżka
•  wodorosty nori – 4 płaty
•  kiełki soi – 1 opakowanie
•  olej sezamowy – 1 łyżka
•  sos sojowy
•  sos rybny

DEKORACJA
•  limonka – 1 szt.

4:30 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŚREDNI)

LICZBA
PORCJI

KAROL OKRASA

JAPONIA
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 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: GOTUJEMY WYWAR
Wszystkie składniki wkładamy do dużego garnka i zalewamy 
zimną wodą. Gotujemy na małym ogniu około 4 godzin. Jeśli 
woda zbyt mocno odparuje — uzupełniamy ją.

KROK 2: UKŁADAMY SKŁADNIKI RAMENU
Kapustę pak choi kroimy na grube paski i blanszujemy chwilę 
w wywarze. Wyciągamy z wywaru i odkładamy na bok. Ma-
karon gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Mięso 
wyciągamy z wywaru i rwiemy na mniejsze kawałki. Bocz-
niaki również rwiemy na kawałki i podsmażamy na patelni 
z odrobina dobrze rozgrzanego oleju. Siekamy szczypiorek, 
chili i białą część pora. Przygotowujemy miseczki. Układamy 
w nich kolejno: makaron, mięso, boczniaki, szczypiorek, chili, 
por i imbir. Dodajemy porwane na kawałki wodorosty. Kieł-
ki mieszamy z olejem sezamowym i układamy na wierzchu. 
Wywar doprawiamy sosem sojowym i rybnym. Rozlewamy 
do miseczek.

KROK 3: PODAJEMY RAMEN
Grzybowy ramen podajemy z limonką pokrojoną na cząstki. 
Grzyby z wywaru można wykorzystać do przygotowania sa-
łatki lub wkroić do zupy.

Sos
rybny

Makaron
soba

JAPONIA
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ZUPA PHO Z WOŁOWINĄ
 SKŁADNIKI: 

•  kości wołowe – 1 kg
•  marchew – 2 szt.
•  pietruszka – 2 szt.
•  cebula – 2 szt.
•  gwiazdki anyżu – 4 szt.
•  świeży imbir – 6 plastrów
•  cynamon w laskach – 1 szt.
•  ziele angielskie – 2 kulki
•  sos rybny – 4 łyżki
•  kiełki fasoli mung – 60 g
•  dymka – 2 szt.
•  limonka – 1 szt.
•  makaron ryżowy – 100 g

•  polędwica wołowa – 200 g
•  sałata – kilka listków
•  świeża bazylia tajska – kilka 

listków
•  kolendra – pęczek
•  papryczka chili – 2 szt.

4
POZIOM
(ŚREDNI)

LICZBA
PORCJI

KAROL OKRASA I EMCE

WIETNAM
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Makaron 
ryżowy 
zalej zago- 
towaną 
wodą, 
odstaw na 
minutę 
i odcedź. 

Kiełki faso-
li mung 
dodaj na 
sam koniec, 
tuż przed 
podaniem. 
Ich chrup-
kość będzie 
znakomitym 
wzbogace- 
niem zupy.

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: GOTUJEMY WYWAR
Kości wołowe pieczemy razem z warzywami (cebulą, pietruszką    
i marchewką) w 180°C przez ok. 1 godzinę. Przekładamy do garn-
ka. Zalewamy zimną wodą. Dodajemy ziele angielskie, anyż i la-
skę cynamonu. Gotujemy na wolnym ogniu ok. 3-4 godzin.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY WARZYWA
Limonkę kroimy na cząstki. Chili, dymkę wraz ze szczypiorkiem 
siekamy. Rwiemy na kawałki kilka listków sałaty. Przygotowuje-
my kiełki.

KROK 3: KROIMY POLĘDWICĘ
Polędwicę wołową kroimy w bardzo cienkie plastry. Posypujemy 
posiekanym chili i czosnkiem, polewamy sosem rybnym.

Wywar doprawiamy plastrami świeżego imbiru i dwoma łyżkami 
sosu rybnego. Makaron ryżowy przygotowujemy według wska-
zań na opakowaniu. Przekładamy makaron do miski. Siekamy ko-
lendrę i wraz z dymką ze szczypiorkiem dodajemy do makaronu. 
Dodajemy plastry polędwicy wołowej. Zalewamy odcedzonym 
bulionem. Dodajemy kiełki fasoli mung, chili, kilka listków tajskiej 
bazylii. Na koniec doprawiamy sokiem z limonki.

Makaron
ryżowy
glass

Fasola
mung

WIETNAM
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BANH MI: WIETNAMSKA 
KANAPKA Z KURCZAKIEM

 SKŁADNIKI: 

 MARYNOWANY KURCZAK
•  sos rybny – 2 łyżki
•  sos ostrygowy – 1 łyżka
•  olej słonecznikowy – 2 łyżki
•  czosnek – 3 ząbki
•  szalotki – 2 szt.
•  skórka otarta z ¼ limonki

•  świeża trawa cytrynowa (opcjo-
nalnie) – 2 łodygi

•  mielona papryka ostra – ½ ły-
żeczki

•  cukier trzcinowy – 2 łyżeczki
•  udka kurczaka – 6 szt.

1:30 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

KINGA PARUZEL

WIETNAM
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SAŁATKA Z MARYNOWANYCH 
WARZYW
•  marchewka – 1 szt.
•  ogórek zielony – 1 szt.
•  ocet ryżowy – ¾ szklanki
•  woda – ½ szklanki
•  cukier trzcinowy – 3 łyżki
•  sól - 1 szczypta 

SOS
•  majonez – 3 łyżki
•  sos sriracha – 1 łyżeczka
•  sok wyciśnięty z ½ limonki
•  miód – ½ łyżeczki
•  mielony pieprz czarny - 1 

szczypta

DODATKOWO
•  bagietki – 4 szt.

•  świeża kolendra - kilka listków 
do dekoracji 

•  prażony sezam - 10g

 PRZYGOTUJ: 
•  piekarnik rozgrzany do tempe-

ratury 180°C
•  blender
•  obieraczkę do warzyw lub nożyk 

do julienne
•  naczynie żaroodporne
•  folię spożywczą
•  ręcznik papierowy

 PRZYGOTUJ WCZEŚNIEJ: 
Udka kurczaka wyjmij z lodówki   
z wyprzedzeniem, by mięso na-
brało temperatury pokojowej.

WIETNAM
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 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: MARYNUJEMY KURCZAKA

W naczyniu blendera łączymy sos rybny, sos ostrygowy, olej, 
czosnek, szalotki, skórkę otartą z limonki, drobno posieka-
ną trawę cytrynową (opcjonalnie), cukier trzcinowy i mieloną 
paprykę ostrą. Całość dokładnie miksujemy na gładką, je- 
dnolitą pastę. 
Udka kurczaka myjemy i osuszamy za pomocą ręcznika pa-
pierowego. Przekładamy do miski i zalewamy marynatą. 
Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy do lodówki na 
minimum 3 godziny lub na całą noc.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY SAŁATKĘ 
Z MARYNOWANYCH WARZYW

Ogórek (bez gniazd nasiennych) i marchew kroimy w julienne 
za pomocą obieraczki do warzyw. Pokrojone warzywa prze-
kładamy do miski.
W oddzielnej miseczce łączymy ocet ryżowy z wodą, cukrem 
i solą. Mieszamy. Tak powstałą marynatą zalewamy pokrojo-
ne warzywa. Dokładnie mieszamy, przykrywamy folią spo-
żywczą i wstawiamy sałatkę do lodówki na ok. 2-3 godziny.

KROK 3: PIECZEMY KURCZAKA

Zamarynowane mięso przekładamy do naczynia żaroodpor-
nego wraz z marynatą. Pieczemy ok. 35 minut w piekarniku 
rozgrzanym do temperatury 180°C.

KROK 4: PRZYGOTOWUJEMY SOS

Majonez łączymy w misce z sosem sriracha i miodem. Doda-
jemy sok wyciśnięty z limonki i pieprz. Mieszamy.

WIETNAM
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Pamiętaj – sos srira-
cha jest bardzo ostry. 
Najlepiej dodawaj 
go stopniowo, cały 
czas sprawdzając 
stopień ostrości. 

Ocet
ryżowy

KROK 5: SKŁADAMY KANAPKĘ

Upieczone udka kurczaka kroimy na mniejsze kawałki, od-
dzielając mięso od kości.

Bagietkę nacinamy, tworząc kieszonkę, którą następnie wy-
pełniamy pokrojonwym mięsem z kurczaka i sałatką z mary-
nowanych warzyw. Całość polewamy sosem, oprószamy pra-
żonym sezamem i dekorujemy listkami kolendry.

WIETNAM
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KREWETKOWO-WIEPRZOWE PULPECIKI 
PO WIETNAMSKU Z GRILLA Z SAŁATKĄ 
Z ARBUZA I OGÓRKA

 SKŁADNIKI: 

PULPECIKI KREWETKOWO-
WIEPRZOWE
•  mięso mielone z łopatki wieprzo-

wej – 400 g
•  surowe, oczyszczone krewetki – 

400 g
•  bazylia świeża – 1 pęczek
•  cebula czerwona – 1 szt.
•  bułka tarta – 80 g
•  czosnek – 3 ząbki
•  świeżo mielony pieprz – do 
   smaku
•  sól – do smaku
•  sos sojowy – 3 łyżki
•  olej słonecznikowy – 4 łyżki

SOS
•  kolendra świeża – 1 pęczek
•  imbir świeży – kawałek ok. 5 cm
•  czosnek – 3 ząbki
•  brązowy cukier – 2 szczypty
•  sól – do smaku
•  świeżo mielony pieprz – do sma-

ku
•  limonka – 2 szt.

SAŁATKA
•  miód wielokwiatowy – 2 łyżki
•  ocet spirytusowy – 3 łyżki
•  olej słonecznikowy – 4 łyżki
•  sos sojowy – 1 łyżka
•  ogórek – 1 szt.

0:40 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

KAROL OKRASA

WIETNAM
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KREWETKOWO-WIEPRZOWE PULPECIKI 
PO WIETNAMSKU Z GRILLA Z SAŁATKĄ 
Z ARBUZA I OGÓRKA

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI NA PULPECIKI
Świeżą bazylię i czerwoną cebulę siekamy, dodajemy do mięsa mielonego. 
Mieszamy oba składniki, raz jeszcze siekamy i wkładamy do miski. Dodaje-
my posiekane krewetki, czosnek oraz 40 g bułki tartej. Składniki doprawia-
my świeżo mielonym pieprzem i solą. Całość mieszamy.

KROK 2:  UGNIATAMY MIĘSO NA PULPECIKI
Dodajemy sos sojowy i mieszamy. Dłońmi zwilżonymi wodą ugniatamy 
mięso. Podczas ugniatania dodajemy porcjami pozostałą część bułki tartej, 
aż mięso uzyska zwartą konsystencję.

KROK 3: PRZYGOTOWUJEMY SOS
Posiekaną kolendrę wrzucamy do miski, dodajemy starty imbir, posiekany 
czosnek oraz odrobinę brązowego cukru. Następnie składniki zalewamy 
sosem sojowym, doprawiamy odrobiną soli i pieprzu. Do sosu dodajemy 
sok z 2 limonek. Całość mieszamy.

KROK 4: PRZYGOTOWUJEMY WINEGRET NA SAŁATKĘ
Miód, ocet spirytusowy, olej słonecznikowy oraz sos sojowy mieszamy do 
uzyskania jednolitej konsystencji.

KROK 5: PRZYGOTOWUJEMY SAŁATKĘ
Do miski z winegretem wrzucamy kawałki ogórka oraz półtalarki rzodkie-
wek, pokrojone orzechy ziemne, pokrojone w paski liście rzodkiewki oraz 
papryczkę chili. Wszystkie składniki mieszamy. Dodajemy kawałki miąższu 
arbuza, delikatnie mieszamy. Sałatkę wkładamy do lodówki na 20-30 minut.

KROK 6: GRILLUJEMY PULPECIKI KREWETKOWO-WIEPRZOWE
Dwa duże kawałki folii aluminiowej składamy kilka razy. Folie układamy na 
naoliwionej kracie mocno rozgrzanego grilla. Mięso kładziemy bezpośred-
nio na kracie w taki sposób, by patyczki były nad folią. Pulpeciki grillujemy 
pod przykryciem 6 minut, po 3 minuty z każdej strony.

KROK 7: PODAJEMY PULPECIKI Z SAŁATKĄ
Sałatkę przekładamy do miseczek. Sos podajemy w małych miseczkach. 
Na talerz wykładamy grillowane pulpeciki. Obok pulpecików stawiamy mi-
seczkę z sosem oraz miseczkę z sałatką.

•  rzodkiewki – 1 pęczek
•  orzechy ziemne – 3 łyżki
•  papryczka chili – 1 szt.
•  arbuz – ¼ szt.

 PRZYGOTUJ: 
•  dwa duże kawałki folii 
  aluminiowej
•  bambusowe patyczki do szaszły-

ków namoczone wcześniej 
   w wodzie

WIETNAM
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WEGAŃSKI PAD THAI
 SKŁADNIKI: 

•  makaron ryżowy – 
   szeroki – 200 g
•  wędzone tofu – 200 g
•  grzybki shimeji – 150 g
•  marchewka – 1 szt.
•  zielona papryka – 1 szt.
•  ząbek czosnku – 2 szt.
•  kapusta pekińska – ¼ sztuki
•  sos sojowy – 2 łyżki
•  syrop klonowy – 1 łyżka
•  sos sriracha – 1 łyżeczka
•  papryczka chili – 1 szt.
•  sok wyciśnięty z 1 limonki

•  orzeszki ziemne – 4 łyżki
•  sól – ½ łyżeczki
•  oliwa z oliwek – 3 łyżki

 PRZYGOTUJ: 
•  sitko
•  praskę do czosnku

0:25 3
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

KINGA PARUZEL

TAJLANDIA
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 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: GOTUJEMY MAKARON
Makaron gotujemy w osolonej wodzie według instrukcji na 
opakowaniu. Przelewamy zimną wodą i odcedzamy.

KROK 2: SMAŻYMY TOFU
Tofu mocno odciskamy i kroimy w kostkę. Smażymy na złoty 
kolor i przekładamy do miseczki.

KROK 3: PODSMAŻAMY GRZYBKI SHIMEJI
Grzybki shimeji podsmażamy ok. 5 minut na patelni z dodat-
kiem oliwy, cały czas mieszając.

KROK 4: DODAJEMY MAR-
CHEWKĘ, PAPRYKĘ I CZOSNEK
Do grzybków dodajemy marchew-
kę i paprykę pokrojone w słupki, 
czosnek przeciśnięty przez praskę 
oraz drobno posiekaną kapustę 
pekińską. Całość smażymy przez 
3 minuty.

KROK 5: DODAJEMY POZOSTA-
ŁE SKŁADNIKI
Dodajemy sos sojowy wymiesza-
ny z syropem klonowym i sosem 
sriracha i ugotowany makaron. 
Całość smażymy kolejne 3 minuty.

Dodajemy podsmażone tofu, 
drobno posiekane chili, orzeszki 
ziemne i dokładnie mieszamy.

KROK 6: PODAJEMY PAD THAI
Całość doprawiamy solą, sokiem 
z limonki i przekładamy do misek.

Sos
sriracha

TAJLANDIA
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PIKANTNA ZUPA 
TAJSKA Z KREWETKAMI

 SKŁADNIKI: 

•  mleczko kokosowe – 400 ml
•  trawa cytrynowa – 1 łyżeczka
•  gotowane krewetki – 300 g
•  filety z piersi kurczaka – 3 szt.
•  papryczka chili – 1 szt.
•  kiełki fasoli mung – 100 g
•  kolendra świeża – 1 pęczek
•  buraki – 200 g
•  limonka – 1 szt.
•  świeży imbir – 20 g
•  pieczarki – 200 g
•  kwaśna śmietana 18% – 4 łyżki
•  sos rybny – 1 łyżka
•  pasta curry zielona 
   lub czerwona – ½ szt.

•  czosnek – 1 ząbek
•  sól – do smaku
•  pieprz – do smaku
•  olej rzepakowy

 PRZYGOTUJ: 
•  tarkę o drobnych oczkach

 PRZYGOTUJ WCZEŚNIEJ: 
•  Upiecz buraki w piekarniku do 

miękkości (pieczemy w piekarni-
ku rozgrzanym do 160°C przez 
mniej więcej 2 godziny)

•  Zupę można podawać również 
bez buraków

2:30 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

KAROL OKRASA

TAJLANDIA
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https://kuchnialidla.pl/pikantna-zupa-tajska-z-krewetkami
https://www.youtube.com/watch?v=KNhOxyyPxSg


 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY KREWETKI
Krewetki obieramy (obrywamy główki, zdejmujemy pancerze od stro-
ny nóżek i ogonki), odstawiamy, skrapiamy niewielką ilością soku          
z limonki, doprawiamy pieprzem i polewamy niewielką ilością oleju 
rzepakowego. Odstawiamy.

KROK 2: GOTUJEMY SKŁADNIKI NA ZUPĘ
W garnku gotujemy litr wody, do wrzącej wody wlewamy 
400 ml mleczka kokosowego (puszką wstrząsamy przed 
otwarciem). Doprawiamy niewielką ilością świeżo mielonej 
soli i świeżo mielonego pieprzu oraz ½ łyżeczki posiekanej 
papryczki chili razem z pestkami oraz posiekanym świeżym 
imbirem (około 1½ łyżeczki) oraz ½ łyżeczki pasty curry. Ca-
łość mieszamy i podgotowujemy. Dodajemy skórkę startą                 
z 1 limonki i trawę cytrynową. Mieszamy i gotujemy. Doda-
jemy pokrojony ząbek czosnku i 1 dużą łyżkę sosu rybnego. 
Mieszamy, nadal gotujemy.

KROK 3: SMAŻYMY PIECZARKI
Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju rzepakowego, 
smażymy pieczarki, doprawiamy je pieprzem i solą, przesma-
żamy.

KROK 4: MARYNUJEMY KURCZAKA
Piersi kurczaka kroimy w plastry w poprzek. Piersi kurczaka 
doprawiamy ½ łyżeczki posiekanej chili, solą, pieprzem, nie-
wielką ilością oleju rzepakowego, garścią świeżej, posiekanej 
kolendry oraz szczyptą pasty curry. Marynujemy kurczaka.

KROK 5: DODAJEMY POZOSTAŁE SKŁADNIKI DO ZUPY
Do garnka, w którym gotujemy zupę, dodajemy upieczo-
ne i pokrojone buraki. Zagotowujemy, dodajemy pieczar-
ki przesmażone na patelni, chwilę gotujemy, zmniejszamy 
ogień i dodajemy kurczaka. Gotujemy na małym ogniu. Po-
zostałą część świeżej kolendry siekamy. Dodajemy do garnka 
z zupą pod koniec gotowania.

TAJLANDIA

ZOBACZ FILM >
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Krewetki, 
które trafią 
do zupy, na-
leży najpierw 
oczyścić, 
zdejmując 
pancerze od 
strony nóżek 
i odrywając 
ogony. 

KROK 6: PODAJEMY ZUPĘ
Na talerze wykładamy kiełki fasoli mung, na kiełki fasoli wy-
kładamy krewetki. Całość zalewamy zupą. Na koniec dodaje-
my kwaśną śmietanę i dekorujemy listkami świeżej kolendry.

Fasola
mung

Pasta
curry

TAJLANDIA
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Marynowane kiełki fasoli 
mung świetnie sprawdzą 
się jako dodatek do zupy, 
nie wymagają bowiem do-
datkowej obróbki cieplnej. 

Łagodne mleczko kokosowe 
tworzy doskonałą kom-
pozycję z wyrazistymi 
przyprawami, które należy 
dodać już na wstępnym 
etapie gotowania zupy. 

Mleczko
 kokosowe

TAJLANDIA
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LODY TAJSKIE

 SKŁADNIKI: 

• truskawki – 7 szt.
• banan – 1 szt.
• cukier puder – 1 łyżeczka
• świeża bazylia – 7 listków
• limonka – 1 szt.
• cukier wanilinowy – 0,5 łyżeczki
• śmietanka 30% UHT – 200 ml
• mleko – 2 łyżki

 PRZYGOTUJ: 
•  schłodzoną blachę lub granit

0:20 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŚREDNI)

LICZBA
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KAROL OKRASA
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WWEEGEGE

44

https://kuchnialidla.pl/lody-tajskie
https://www.youtube.com/watch?v=cvJ1TvCtDPM


Masa na tajskie lody powinna być 
tłusta i kremowa. Odpowiednią kon-
systencję uzyskuje dzięki dodatkowi 
śmietanki kremówki. 

Do przygotowania lodów tajskich po-
trzebujesz mocno schłodzonej blachy 
lub granitowej płyty oraz łopatki do 
formowania porcji. 

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: KROIMY OWOCE
Truskawki i banana kroimy w drobną kostkę. Owoce posypu-
jemy czubatą łyżeczką cukru pudru. Płaską stroną noża roz-
cieramy je na jednolitą masę i przekładamy całość do miski.

KROK 2: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI LODÓW
Dodajemy posiekaną bazylię i skórkę otartą z umytej limonki 
oraz cukier wanilinowy. Dolewamy śmietankę i mleko. Masę 
dokładnie mieszamy za pomocą trzepaczki. Dodajemy sok 
wyciśnięty z połowy limonki.

KROK 3: FORMUJEMY LODY
Masę wylewamy na schłodzoną blachę i formujemy lody.

TAJLANDIA

ZOBACZ FILM >
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KURCZAK Z OSTRĄ
PASTĄ CURRY I LICZI

 SKŁADNIKI: 

• uda kurczaka – 1 kg
• świeże liczi – 200 g  
• cebula – 1 szt.
• czerwona pasta curry – 1 łyżka
• limonka – 1 szt.
• sucha kolendra – 1 łyżeczka
• kurkuma – 1 łyżeczka
• laski cynamonu – 2 szt.
• czosnek – 2 ząbki
• pomidory pelati – 5 szt.
• koncentrat pomidorowy – 1 łyżka
• świeża kolendra – 1 pęczek
• kafir – 9 liści

• olej sezamowy – 1 łyżeczka
• olej roślinny – 2 łyżki
• ryż jaśminowy – 200 g
• sól – ½ łyżeczki
• pieprz – ½ łyżeczki

 PRZYGOTUJ: 
•  moździerz 

0:45 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
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KAROL OKRASA
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https://kuchnialidla.pl/kurczak-z-ostra-pasta-curry-i-liczi
https://www.youtube.com/watch?v=ypssPODkeDA&t=3s


 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: SMAŻYMY KURCZAKA

Kurczaka kroimy na kawałki. Doprawiamy pieprzem i solą. 
Wrzucamy na rozgrzany na patelni olej. Smażymy do mo-
mentu zarumienienia i przewracamy na drugą stronę.

KROK 2: OBIERAMY POMIDORY PELATI

Pomidory pelati obieramy ze skórki i kroimy w drobną kostkę. 
Ząbki czosnku kroimy w drobne plasterki.

KROK 3: DODAJEMY LIŚCIE KAFIRU

Do kurczaka dodajemy cebulę i mieszamy całość. Dodajemy 
pastę curry, pomidory, liście kafiru. Zmniejszamy ogień, dole-
wamy 100 ml wody i olej sezamowy.

KROK 4: DODAJEMY LICZI

Owoce liczi obieramy i pozbawiamy pestek. 20 ml syropu 
z liczi dodajemy do kurczaka. Całość dusimy ok. 15 minut. 
Dodajemy sok z połowy limonki oraz liczi. Całość dokładnie 
mieszamy i zdejmujemy z gazu.

KROK 5: PRAŻYMY KOLENDRĘ

Ryż jaśminowy gotujemy w wodzie w proporcji 1:1,5. Ziarna 
kolendry ucieramy w moździerzu i wysypujemy na suchą pa-
telnię. Dodajemy laskę cynamonu przełamaną na pół. Praży-
my na małym ogniu około minuty. Dodajemy łyżeczkę oleju 
i ugotowany ryż. Całość mieszamy i doprawiamy pieprzem.

INDIE

ZOBACZ FILM >
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Pasta curry występuje w trzech pod-
stawowych kolorach: czerwonym, żół-
tym i zielonym. Każdy z nich ma inny 
zapach i smak. Czerwona pasta curry 
jest ostra i aromatyczna. Niewielka ilość 
wystarczy, by wysycić danie smakiem. 

Pasta
curry

KROK 6: PODAJEMY KURCZAKA Z LICZI

Ryż przekładamy na środek talerza i robimy miejsce w środ-
ku. W tym miejscu układamy kurczaka z curry i liczi. Wierzch 
posypujemy świeżą kolendrą. Całość skrapiamy sokiem z po-
łowy limonki.

INDIE
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Kaffir to tajska odmiana limonki. Suszone 
liście kaffiru doskonale doprawią każdą 
azjatycką potrawę, nadając jej rześkość. 

Ryż jaśminowy ma wyjątkowy zapach, 
który można dodatkowo podkreślić przez 
podsmażenie go z roztartymi w moździe- 
rzu przyprawami. 

Słodko-kwaśny balans smaków jest cha- 
rakterystyczny dla kuchni w stylu ajatyc- 
kim. Zamiast miodu możesz dodać do sosu 
sok z owoców liczi.

Ryż
jaśminowy

INDIE
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KOKOSOWE CURRY 
Z KREWETKAMI

 SKŁADNIKI: 

0:40 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

• mrożone krewetki koktajlowe– 
   600 g
• brokuły – 500 g
• sól
• pieprz
• cebula – 2 szt.
• czosnek – 2 ząbki
• curry mielone – 2 łyżeczki
• liście laurowe – 2 szt.

• olej – 2-3 łyżki
• wiórki kokosowe – 25 g
• mleczko kokosowe – 400 ml
• bulion warzywny – 150 ml
• cytryna – 1 szt.

INDIE
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https://kuchnialidla.pl/kokosowe-curry-z-krewetkami


 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: BLANSZUJEMY BROKUŁY

Krewetki płuczemy w zimnej wodzie i pozostawiamy do roz-
mrożenia. Brokuły oczyszczamy i dzielimy na małe różyczki. 
Blanszujemy we wrzącej, osolonej wodzie przez 1-2 minuty, 
odlewamy, przelewamy zimną wodą i osączamy.

KROK 2: PODSMAŻAMY WARZYWA

Cebulę i czosnek obieramy i kroimy w drobną kostkę.          
Curry i liście laurowe podsmażamy na gorącym oleju przez                     
1 minutę. Dodajemy cebulę, czosnek oraz wiórki kokosowe         
i smażymy przez 1 minutę do zeszklenia. Dolewamy mleczko 
kokosowe  i bulion. Doprawiamy solą i pieprzem. Curry redu-
kujemy przez 10 minut. Krewetki osuszamy, doprawiamy solą 
i sokiem z cytryny.

KROK 3: DODAJEMY KREWETKI I BROKUŁY DO CURRY

Do sosu dodajemy krewetki oraz różyczki brokułów i całość 
podgrzewamy przez 3-5 minut. Liście laurowe wyjmujemy. 
Curry podajemy z ryżem jaśminowym lub basmati.

INDIE
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INDYJSKI KURCZAK CHILI

 SKŁADNIKI: 

1:00 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

• papryczka chili – 3 szt.
• cebula – 1 szt.
• korzeń imbiru – 20 g
• czosnek – 2–3 ząbki
• trawa cytrynowa – 2 łodygi
• sól
• mielona kolendra – 2 łyżeczki
• cukier brązowy – 2 łyżeczki
• podudzia kurczaka – 600 g
• filety z piersi kurczaka – 4 szt.
• papryka czerwona – 1 szt.
• papryka żółta – 1 szt.

• papryka zielona – 1 szt.
• pomidory koktajlowe – 300 g
• olej słonecznikowy – 3 łyżki
• bulion drobiowy – 250 ml
•  ryż basmati lub 
   jaśminowy – 200 g
• śmietanka 30% – 200 ml

INDIE
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https://kuchnialidla.pl/indyjski-kurczak-chili


Ryż
jaśminowy

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY MARYNATĘ
Papryczki chili oczyszczamy i pozbawiamy pestek. Cebulę, 
imbir i czosnek obieramy i kroimy w dużą kostkę. Trawę cytry-
nową oczyszczamy, miękką część wewnętrzną wyjmujemy, 
trawę grubo siekamy. Przygotowane składniki drobno sieka-
my lub rozcieramy w blenderze lub moździerzu. Mieszamy      
z 0,5 łyżeczki soli, kolendrą i cukrem.

KROK 2: KURCZAKA MARYNUJEMY
Udka kurczaka i filety z kurczaka myjemy, osuszamy i nacie-
ramy mieszaniną chili. Marynujemy pod przykryciem przez     
1 godzinę w lodówce.

KROK 3: DUSIMY KURCZAKA
Papryki oczyszczamy, pozbawiamy gniazd nasiennych i kro-
imy w kostkę. Pomidory koktajlowe myjemy i kroimy na pół.

Marynowane kawałki kurczaka mocno podsmażamy na             
2/3 oleju z każdej strony przez ok. 3 minuty, a następnie wyj-
mujemy. Paprykę podsmażamy z pozostałym olejem przez 
1–2 minuty. Dodajemy ponownie mięso, zalewamy bulionem 
i dusimy pod przykryciem przez 15 minut.
Ryż gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie zgodnie z instruk-
cją podaną na opakowaniu. Do kurczaka dodajemy pomidor-
ki koktajlowe      i śmietanę – dusimy razem przez ok. 3 minu-
ty. W razie potrzeby lekko zagęszczamy mąką ziemniaczaną   
i doprawiamy do smaku.
Podajemy z ryżem.

INDIE
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DAL Z SOCZEWICY

 SKŁADNIKI: 

1:00 4
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

• soczewica brązowa – 250 g
• cebula – 1 szt.
• czosnek – 2 ząbki
• korzeń imbiru – 15 g
• olej słonecznikowy – 2 łyżki
• kurkuma – ¼ łyżeczki
• kmin rzymski – ¼ łyżeczki
• cynamon – ¼ łyżeczki
• kolendra – ¼ łyżeczki
• pieprz
• rodzynki – 50 g

• mleczko kokosowe – 400 ml
• bulion warzywny – 500-700 ml
• ryż jaśminowy – 200 g
• sól
• limonka – 0,5 szt.
• kolendra – 1 doniczka

INDIE

WWEEGEGE
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https://kuchnialidla.pl/dal-z-soczewicy


Mleczko
kokosowe

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: GOTUJEMY SOCZEWICĘ Z PRZYPRAWAMI

Soczewicę płuczemy na sitku i dobrze odcedzamy. Cebulę, 
czosnek i imbir kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na 
rozgrzanym oleju aż do zeszklenia. Posypujemy przyprawa-
mi i pieprzem, krótko podsmażamy. Dodajemy soczewicę               
i rodzynki. Wlewamy mleczko kokosowe i 500 ml bulionu – 
zagotowujemy. Gotujemy pod przykryciem przez 45 minut 
na małym ogniu, w razie potrzeby dodajemy więcej bulionu.

KROK 2: GOTUJEMY RYŻ

Ryż gotujemy we wrzącej, osolonej wodzie zgodnie z instruk-
cją podaną na opakowaniu.

KROK 3: PODAJEMY DAL Z RYŻEM

Dal doprawiamy do smaku skórką z wyszorowanej limonki, 
solą i pieprzem. Podajemy z ryżem i posypujemy oberwany-
mi listkami kolendry.

INDIE
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ZOBACZ FILM >

MANGO LASSI

 SKŁADNIKI: 

• mango – ½ szt.
•  jogurt naturalny BIO – ½ szklanki
• mleko – ½ szklanki
• syrop klonowy – 1 łyżka
• cytryna – ½ szt.
• świeża mięta
• pistacje

PRZYGOTUJ: 
• blender
• wysoką szklankę

0:10 2
CZAS
PRZYGOTOWANIA

POZIOM
(ŁATWY)

LICZBA
PORCJI

KINGA PARUZEL

INDIE
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https://kuchnialidla.pl/koktajl-orzezwiajacy-mango-lassi
https://www.youtube.com/watch?v=iu7qIQYfLuk


ZOBACZ FILM >

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

KROK 1: BLENDUJEMY SKŁADNIKI NA KOKTAJL

Do misy blendera dodajemy obrane i pokrojone man-
go. Wlewamy mleko, jogurt i syrop klonowy. Wyciska-
my sok z połowy cytryny. Dodajemy miętę. Całość 
miksujemy na gładką masę.

KROK 2: PODAJEMY KOKTAJL

Koktajl przelewamy do szklanek. Dekorujemy miętą       
i posiekanymi pistacjami.

INDIE
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PO WIĘCEJ
INSPIRACJI 

ZAJRZYJ NA
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https://kuchnialidla.pl
www.lidl.pl/c/vitasia/a10011205


Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



