
Święta 
pełne czasu
wytrawne i słodkie przepisy na święta

×



A gdyby do tegorocznego Bożego Narodzenia podejść 
nieco inaczej? Pomysł jest taki: puszczamy wodze fantazji 

i eksperymentujemy z tradycją. Przygotowujemy dania, 
w których są obecne klasyczne zimowe smaki, ale w nowym 

wydaniu. Do tego dbamy o wewnętrzny spokój i spowalniamy 
przedświąteczną bieganinę, sięgając po sprzęty, dzięki 

którym gotowanie i pieczenie idzie szybciej i sprawniej. 
Poznajcie szczegóły tego planu!



Zróbcie to razem
Przed świętami czasu zawsze jest za mało. 
Kuchenni pomocnicy są wtedy na wagę 
złota. Poznajcie Philips Ovi Smart – sprzęt, 
dzięki któremu w szale przygotowań 
złapiecie spokojny oddech. Równie pomocny 
jest blender wysokoobrotowy ProBlend 
Chef. To nieocenione wsparcie podczas 
przygotowywania deserów, sosów i trunków.

https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html


Philips Ovi Smart 
z aplikacją NutriU
Philips Ovi Smart to wielofunkcyjne urządzenie typu 
airfryer, które smaży, piecze i grilluje, wykorzystując 
gorące powietrze. Ovi pozwala zaoszczędzić 
spędzany w kuchni czas (piecze nawet 1,5 raza 
szybciej niż piekarnik) i ilość zużywanego tłuszczu, 
dzięki czemu potrawy są zdrowsze, a przy tym 
chrupiące i soczyste. Aplikacja NutriU sprawia, 
że pomysły na dania z Ovi nigdy się nie kończą. 
Oprócz setek przepisów na pyszne, szybkie posiłki 
aplikacja daje możliwość dodawania i zapisywania 
własnych pomysłów oraz dzielenia się nimi 
z innymi użytkownikami.   

https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html?origin=7_pl_pl_kukbukovi_kukbukovi&utm_source=kukbukovi&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=kukbukovi
https://www.philips.pl/c-e/ho/philips-nutriu-app.html?origin=7_pl_pl_kukbuknutriu_kukbuknutriu&utm_source=kukbuknutriu&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=kukbuknutriu
https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html


Monkey bread Sticky toffee 
pudding

Pumpkin pie 
brûlée

Mus czekoladowy 
z wiśniami

Pieczony 
kalafior z sosem 
pomidorowym

Galette 
z karmelizowanymi 
szalotkami 

Fudge pistacjowy 
z suszoną 
żurawiną

Pstrąg łososiowy 
z orzechowo-
pomarańczową

Margarita 
brzoskwiniowo-
-żurawinowa

Świąteczny likier 
piernikowy

Krokiety z ciasta 
filo faszerowane 
ciecierzycą

Chrupiące 
boczniaki 
z ketchupem

Chleb z masłem 
z tuńczykiem 
i dodatkami

Brownie „śliwka 
w czekoladzie”

Terrina 
z warzyw 
korzeniowych 

Humus 
z nerkowców

spis 
przepisów



humus z nerkowców

Chleb z masłem 
z tuńczykiem 
i dodatkami

15̌ | 4 porcje

masło:
200 g miękkiego masła 

360 g tuńczyka w oliwie 
2 filety anchois 

1 łyżka kaparów
1 cytryna

sól morska do smaku 

orzechy włoskie:
garść orzechów włoskich 

2 łyżki miódu 

bakłażan:
1 bakłażan 

2 łyżki oliwy 
sól i pieprz do smaku

do podania:
pieczywo

oliwa

Masło, tuńczyka odcedzonego z oleju, anchois, kapary, 
skórkę otartą z cytryny i sok wyciśnięty z ½ cytryny 
umieszczamy w kielichu blendera. Miksujemy 
na gładką masę, doprawiamy solą.

Orzechy prażymy na suchej patelni, do lekkiego 
zrumienienia. Pod koniec prażenia dodajemy 
miód, mieszamy, by obkleił orzechy. Studzimy 
je, po czym kroimy grubo nożem. Przekładamy 
na papier do pieczenia i studzimy. 

Bakłażan kroimy na cienkie plastry, grillujemy 
je w Ovi Smart. Jeszcze ciepłe doprawiamy oliwą, 
solą i pieprzem. 

Kromki pieczywa smażymy na patelni z dodatkiem 
oliwy. Smarujemy je masłem z tuńczykiem, anchois 
i kaparami, posypujemy karmelizowanymi orzechami, 
na wierzchu układamy plastry grillowanego bakłażana. 

×

https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html


terrina z warzyw

Humus z nerkowców 
z wędzoną posypką 
kokosową 

20̌ | 4 porcje

humus:
150 g nerkowców 

400 g ciecierzycy w puszce 
sól i pieprz do smaku

½ cytryny 
4 łyżki oleju rzepakowego 

zimna woda

kokosowa posypka:
1 szklanka płatków 

kokosowych 
3 łyżki sosu sojowego 

3 łyżki syropu klonowego 
½ łyżeczki wędzonej papryki 

½ łyżeczki słodkiej papryki 
sól szczypta 

sos ziołowy:
duża garść mieszanki litków 

kolendry, natki pietruszki 
i szczypiorku 

1 ząbek czosnku 
1 cm kawałek chili

⅓ szklanki oliwy 
sól i pieprz do smaku

½ cytryny 

Orzechy prażymy na patelni. Wkładamy je do kielicha 
blendera razem z odcedzoną z wody ciecierzycą. 
Dodajemy sól, pieprz, sok z ½ cytryny i olej. Miksujemy 
na gładką masę. Jeżeli humus będzie zbyt gęsty, 
dolewamy trochę zimnej wody lub oleju. 

Płatki kokosowe obtaczamy w sosie sojowym i syropie 
klonowym. Doprawiamy wędzoną papryką, słodką 
papryką i solą. - Prażymy je w Ovi Smart – pieczemy 
3 minuty w 180 stopniach, mieszamy co minutę.  

Zioła grubo kroimy i przekładamy do kielicha blendera 
wysokoobrotowego. Dodajemy czosnek, chili, oliwę, sól, 
pieprz i sok z cytryny. Miksujemy na gładkie pesto. 

Humus przekładamy na talerz, posypujemy kokosową 
posypką i polewamy sosem ziołowym. 

×

https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html


Terrina z warzyw 
korzeniowych 
z majonezem 
borowikowym

35̌ | 8 porcje

terrina:
2 łyżki masła 

1 cebula
2 ząbki czosnku 

1 por
2 marchewki

2 pietruszki
¼ dyni piżmowej
2 jajka „zerówki”  

3 łyżki kaszki kukurydzianej 
3 łyżki tartwgo parmezanu 

sól i pieprz do smaku

majonez borowikowy:
4 suszone borowiki 

1 białko jajka „zerówki”
3 żółtka jajek „zerówek”

1 szklanka oleju rzepakowego 
1 łyżeczka musztardy diżońskiej

sól i pieprz do smaku

Na maśle podsmażamy przez minutę pokrojoną 
w kostkę cebulę i posiekany czosnek. Dodajemy 
pokrojony drobno por, smażymy jeszcze minutę. 

Marchewkę, pietruszkę i dynię ścieramy na tarce 
o grubych oczkach. Warzywa dodajemy na patelnię, 
smażymy minutę. Muszą być lekko usmażone, lecz 
wciąż surowe. Zawartość patelni przekładamy do 
miski, dodajemy jajka, kaszkę kukurydzianą i parmezan, 
doprawiamy solą i pieprzem.

Formę keksową wykładamy papierem do pieczenia, 
przekładamy do niej masę. Pieczemy w Ovi Smart, 
w 180 stopniach, przez 15 minut. 

Suszone borowiki mielemy drobno w młynku do kawy. 
Białko i żółtka wlewamy do kielicha blendera. Dodajemy 
olej, musztardę, sól i pieprz. Miksujemy. Zaczynamy od 
mniejszej mocy, by olej połączył się z żółtkami. Gdy masa 
zacznie gęstnieć, miksujemy mocniej – do całkowitego 
połączenia składników. Dodajemy puder z borowików, 
mieszamy. 

Upieczoną terrinę studzimy i kroimy na plastry. 
Podajemy z majonezem borowikowym. Danie można 
serwować na ciepło lub na zimno. 

chrupiące boczniaki×

https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html


Chrupiące boczniaki 
z ketchupem o smaku 
grzanego wina 

30̌ | 4 porcje

ketchup:
2 czerwone cebule 

1 ząbek czosnku
olej do smażenia

1 łodyga selera naciowego
500 g pomidorków cherry 

1 łyżka koncentratu pomidorowego
1 kieliszek wytrawnego  

czerwonego wina 
1 łyżka przyprawy do piernika 

1 łyżka czerwonego ocetu winnego
1 łyżeczka sosy worcester

sól do smaku 

boczniaki:
2 białka jajek „zerówek”
1 żółtko jajka „zerówki”

2 łyżki mleczka kokosowego 
1 szklanka mąki pszennej 

1 szklanka bułki tartej panko 
10 sztuk boczniaków 

2 łyżki oleju 

Czerwoną cebulę kroimy w piórka, czosnek w plasterki, 
smażymy je razem na łyżce oleju. Dodajemy drobno 
pokrojony seler naciowy i przekrojone na pół pomidorki 
cherry. Smażymy kilka minut. Dodajemy koncentrat 
pomidorowy, wino, przyprawę do piernika i ocet. Dusimy 
około 40 minut. Doprawiamy sosem worcester i solą, 
miksujemy w blenderze wysokoobrotowym na gładką 
masę (jeśli chcemy, by była idealnie gładka, możemy 
przetrzeć ją przez gęste sito). 

Białka łączymy z żółtkiem, dodajemy mleczko kokosowe, 
mieszamy. Do osobnych misek wsypujemy mąkę i bułkę 
tartą panko. Boczniaki obtaczamy kolejno w mące, 
jajkach z mleczkiem kokosowym, a na końcu w panko. 
Skrapiamy olejem. 

Boczniaki pieczemy w Ovi Smart, w 190 stopniach, przez 
10 minut. Podajemy je z ketchupem.

galette z szalotkami×

https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html


Galette z karmelizowanymi 
szalotkami i kozim serem 

40̌ + 40̌ chłodzenia | 4 porcje

kruche ciasto:
150 g mąki pszennej + do 

podsypania
2 szczypty soli 

100 g zimnego masła 
1 żółtko jajka „zerówki” 

farsz:
6 szalotek 

4 gałązki tymianeku 
3 łyżki miódu 
2 łyżki masła 

sól morska do smaku 
1 opakowanie miękkiego 

koziego sera (rolada pleśniowa) 

do podania:
2 łyżki tartego parmezanu

Mąkę, sól i masło umieszczamy w misie malaksera 
i łączymy do momentu powstania kruszonki. Dodajemy 
żółtko, łączymy składniki. Szybko zagniatamy ciasto, 
by uzyskać jednolitą masę, zawijamy je w folię 
i chłodzimy w lodówce 40 minut. 

Szalotki obieramy, kroimy na pół, łącznie z częścią blisko 
korzenia. Na rozgrzanej suchej patelni podsmażamy 
szalotki do zrumienienia. Dodajemy tymianek, miód 
i masło. Zmniejszamy ogień i na najniższej mocy 
palnika dusimy szalotki 15-20 minut, do miękkości. 
Doprawiamy obficie solą. Kozi ser kroimy w plasterki.

Wyjmujemy ciasto z lodówki, posypujemy blat 
mąką i rozwałkowujemy ciasto w kształt okręgu. 
Na środku kładziemy szalotki i plasterki sera. Brzegi 
zawijamy do środka.
 
Tartę pieczemy w Ovi Smart, w 180 stopniach, 
przez 15 minut. Serwujemy ciepłą, przed podaniem 
posypujemy parmezanem. 

pstrąg z orzechowo-pomarańczową panierką×

https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html


Pstrąg łososiowy 
z orzechową panierką 
i szafranowym aioli

35̌ | 2 porcje

aioli:
1 główka czosnku

1 białko jajka „zerówki”
3 żółtka jajel „zerówek”

1 szklanka oleju rzepakowego 
1 łyżeczka musztardy 

diżońskiej 
szczypta szafran

sól i pieprz do smaku
1 cytryna

ryba: 
2 filety z pstrąga łososiowego 

sól i pieprz do smaku

panierka: 
garść orzechów laskowych 

bez skórki
garść niesolone  

orzechów ziemnych 
garść pistacji

garść czerstwego chleba
1 pomarańcza

2 łyżki oliwy 
sól i pieprz do smaku

Główkę czosnku zawijamy w folię aluminiową, 
pieczemy w Ovi Smart, w 180 stopniach, 
przez 15 minut, do miękkości.

Białko i żółtka umieszczamy w kielichu blendera 
wysokoobrotowego. Dodajemy olej, musztardę, szafran, 
sól, pieprz i wyciśnięte ząbki upieczonego czosnku. 
Miksujemy. Zaczynamy od mniejszej mocy, by olej 
połączył się z żółtkami. Gdy masa zacznie gęstnieć, 
miksujemy mocniej – do całkowitego połączenia 
składników. Dodajemy sok z cytryny, mieszamy. 

Rybę osuszamy ręcznikiem papierowym, pęsetą 
wyjmujemy ości. Doprawiamy solą i pieprzem. 

Orzechy, pistacje, małe kawałki czerstwego chleba, 
skórkę otartą z pomarańczy i oliwę umieszczamy 
w kielichu blendera. Miksujemy do uzyskania posypki 
o konsystencji mokrego piasku. Doprawiamy solą 
i pieprzem. 

Posypką orzechową panierujemy wierzch ryby. Powinno 
być jej dość dużo, po upieczeniu ma utworzyć na rybie 
skorupkę. Pieczemy w Ovi Smart, w 190 stopniach, przez 
8 minut. Podajemy z szafranowym aioli.

pieczony kalafior×

https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/blendery-sokowirowki-i-roboty-kuchenne.html
https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html


Pieczony kalafior 
z sosem pomidorowym 
i pistacjową posypką 

40̌ | 4 porcje

kalafior:
1 mały kalafior

2 łyżki oliwy 
1 łyżeczka wędzonej papryki 

1 łyżeczka słodkiej papryki 
⅓ łyżeczki cynamonu 

½ łyżeczki kurkumy 
⅓ łyżeczki kuminu 

½ łyżeczki soli 
2 łyżki masła 

sos pomidorowy:
1 łyżka oleju 

1 cebula 
1 ząbek czosnku 

400 g pomidorów krojonych w 
puszce

sól i pieprz do smaku 
szczypta cukru 

1 łyżka masła 

posypka pistacjowa:
garść niesolonych pistacji

szczypta soli morskiej w płatkach 

do podania:
ulubione świeże zioła (np. kolendra, 

natka pietruszki) do smaku

Kalafior myjemy, obieramy z liści – nie obrywamy 
wszystkich, zostawiamy młode i jędrne najbliżej główki. 
Nacieramy go oliwą.

Wszystkie przyprawy prażymy chwilę na rozgrzanej 
suchej patelni, aż zaczną intensywnie pachnieć. Dwie 
szczypty tej mieszanki odkładamy do doprawienia 
sosu, resztą posypujemy kalafior – dokładnie wcieramy 
przyprawy w zakamarki różyczek. Na górę kalafiora 
kładziemy kawałeczki masła. 

Na rozgrzanym oleju smażymy pokrojoną w kostkę 
cebulę i posiekany czosnek. Dodajemy pomidory, 
dusimy. Doprawiamy solą, pieprzem, cukrem i pozostałą 
mieszanką przypraw. Dodajemy masło, mieszamy.  

Do Ovi Smart przelewamy sos pomidorowy, na nim 
kładziemy kalafior. Pieczemy 20 minut w 180 stopniach.

Siekamy pistacje, prażymy je na suchej patelni, 
doprawiamy solą morską. Upieczony kalafior wykładamy 
na talerz razem z sosem, posypujemy pistacjami 
i świeżymi ziołami. 

krokiety z ciasta filo×

https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html


Krokiety z ciasta filo 
faszerowane ciecierzycą 
i pieczoną dynią 
z sosem miętowym 

30̌ | 4 porcje

farsz:
6 goździków

6 ziaren kardamonu
1 łyżeczka przyprawy curry 

olej do smażenia
1 cebula

1 ząbek czosnku
2 cm kawałek świeżego imbiru 

2 marchewki
1 mała dynia piżmowa 

400 g ciecierzycy w puszce 
garść czerwonej soczewicy

sól do smaku 
1 cytryna

kilka listków świeżej kolendry kilka 
listków świeżej kolendry

ciasto:
1 opakowanie ciasta filo

oliwa do smarowania

sos:
1 pęczek mięty 

1 szklanka gęstego jogurtu greckigo 
1 cytryna 

sól i pieprz do smaku
1 łyżeczka czarnuszki 

Goździki i kardamon rozdrabniamy przy użyciu 
młynka do kawy lub moździerza. Dodajemy przyprawę 
curry, mieszamy.

Na rozgrzanym oleju smażymy pokrojoną w kostkę cebulę 
i posiekany czosnek. Dodajemy starty na drobnej tarce imbir, 
smażymy minutę. Zawartość patelni przekładamy do miski.

Marchewkę i dynię obieramy i ścieramy na tarce o grubych 
oczkach. Warzywa smażymy na odrobinie rozgrzanego oleju, 
dodajemy mieszankę przypraw, cebulę z czosnkiem i imbirem, 
ciecierzycę razem z zalewą i soczewicę. Wlewamy wodę – tyle, 
by przykryła składniki. Gotujemy około 20 minut, do miękkości 
soczewicy. Farsz studzimy, doprawiamy solą, sokiem i skórką 
z cytryny i posiekaną kolendrą. 
 
Płaty ciasta rozkładamy na blacie. Smarujemy je oliwą 
i przyklejamy jeden do drugiego – każdy potrzebny nam 
arkusz musi mieć 3 warstwy. Nie żałujemy oliwy, a arkusze 
trzymamy pod ściereczką, by zapobiec pękaniu i kruszeniu 
się ciasta. Arkusze kroimy na kwadraty o wymiarach 
10 × 10 centymetrów. Na środku każdego z nich kładziemy 
po łyżce farszu, zawijamy boki ciasta do środka i całość 
zwijamy w rulon. Krokiety pieczemy w Ovi Smart, 
w 180 stopniach, przez 15 minut. 

W kielichu blendera wysokoobrotowego umieszczamy 
listki mięty, jogurt, skórkę otartą z cytryny, sok z cytryny, 
sól i pieprz. Miksujemy na gładki sos, przekładamy 
go do miseczki i posypujemy czarnuszką. Podajemy 
krokiety z sosem miętowym. 

brownie „śliwka w czekoladzie”×

https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html
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Brownie „śliwka 
w czekoladzie” 

75̌ | 8 porcji

300 g masła
225 g czekolady 70%  

150 g brązowego cukru 
50 g białego cukru 

szczypta soli
5 jajek „zerówek”

175 g mąki pszennej 
200 g suszonych śliwek 

100 g orzechów laskowych 

Masło rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Wrzucamy 
posiekaną czekoladę, rozpuszczamy. Masę zdejmujemy 
z ognia, dodajemy do niej cukier: brązowy i biały, sól 
i roztrzepane jajka, mieszamy. Wsypujemy mąkę 
i mieszamy do połączenia się składników. 

Masę wlewamy do wyłożonej papierem do pieczenia 
tortownicy o średnicy 18-20 centymetrów. Na wierzchu 
kładziemy posiekane suszone śliwki i orzechy. 

Brownie pieczemy w Ovi Smart w 170 stopniach 
35 minut. Studzimy przed podaniem.

fudge pistacjowy×

https://www.philips.pl/c-e/ho/gotowanie-smazenie-i-pieczenie/ovi-smart.html


Fudge pistacjowy 
z suszoną żurawiną 

15’ + 4h chłodzenia ̌ | 8 porcje

130 g niesolonych pistacji
450 g białej czekolady

400 g mleka 
skondensowanego

100 g suszonej żurawiny

Połowę pistacji rozdrabniamy w blenderze 
wysokoobrotowym na drobne kawałki. 
Dodajemy białą czekoladę, blendujemy. 

W rondelku podgrzewamy mleko skondensowane – 
doprowadzamy prawie do wrzenia. Wlewamy je 
do pistacji i czekolady, blendujemy. Masę przelewamy 
do miski, dodajemy resztę pistacji i suszoną żurawinę. 
Mieszamy i przelewamy do naczynia żaroodpornego 
wyłożonego papierem do pieczenia lub do prostokątnej 
silikonowej formy. Chłodzimy minimum 4 godziny, 
a najlepiej całą noc. 

Schłodzony fudge kroimy w kostkę 
lub prostokątne kawałki. 

Porada: Do przyrządzenia deseru można użyć 
dowolnych ulubionych suszonych owoców, orzechów, 
a nawet herbatników.

monkey bread×
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Monkey bread 
4h | 4 porcje

ciasto:
200 ml mleka 

400 g mąki pszennej tortowej 
100 g cukru 

½ łyżeczki soli 
7 g suszonych drożdży 

2 jajka „zerówki” 
100 g miękkieg masła + do 

wysmarowania formy 

masło cynamonowe:
120 g masła

1½ łyżeczki mielonego 
cynamonu 

karmel:
150 g cukru 
50 g masła 

50 ml śmietanki 30%  
szczypta soli

do podania:
100 g orzechów pekan

Mleko podgrzewamy do temperatury około 50 stopni. 
Wszystkie suche składniki mieszamy w misie robota 
planetarnego. Dodajemy jajka, mieszamy. Stopniowo 
wlewamy mleko, mieszamy około 5 minut. Dodajemy 
masło, wyrabiamy jeszcze przez 3-4 minuty. 
Gotowe ciasto formujemy w kulę, przykrywamy czystą 
ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia na godzinę. 

Masło rozpuszczamy, dodajemy cynamon, lekko studzimy. 
Niedużą silikonową formę na babkę lub tortownicę 
o średnicy 18 centymetrów dokładnie smarujemy masłem. 

Wyrośnięte ciasto chwilę wyrabiamy ręcznie w celu 
odpowietrzenia. Dzielimy je na części wielkości orzecha 
włoskiego, każdą namaczamy w maśle cynamonowym 
i wkładamy do formy. Czynność powtarzamy, aż ciasto 
się skończy. Zostawiamy je do wyrośnięcia na 30 minut. 

Ciasto pieczemy w Ovi Smart w 170 stopniach około 
30 minut, do zrumienienia. Przed wyjęciem z formy 
studzimy 20 minut. 

Cukier rozpuszczamy na rozgrzanej patelni. Dodajemy masło, 
mieszamy. Wlewamy śmietankę, mieszamy i gotujemy 
do zgęstnienia. Doprawiamy solą. 

Wystudzone ciasto wyjmujemy z formy, polewamy 
je karmelem i posypujemy orzechami pekan.

mus czekoladowy×
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Mus czekoladowy 
z wiśniami 

20̌ + 1h chłodzenia | 2 porcje

mus:
3 jajka „zerówki” 

180 g czekolady 64%  
60 g masła 

szczypta soli
2 łyżki drobnego cukru 

wiśnie:
200 g mrożonych wiśni 

3 łyżki cukru 
1 łyżeczka soku z cytryny 

Białka oddzielamy od żółtek. Czekoladę rozdrabniamy 
w blenderze wysokoobrotowym. Masło rozpuszczamy 
i dodajemy do czekolady wraz ze szczyptą soli, 
blendujemy. Do czekolady wlewamy żółtka, ponownie 
blendujemy. Masę przelewamy do dużej miski. 

Białka ubijamy na sztywną pianę, dodajemy drobny 
cukier i ubijamy ponownie. Partiami dodajemy 
ją do czekolady – za każdym razem mieszamy, 
by masy się połączyły. Gotowy mus przekładamy 
do miseczek lub szklanek i chłodzimy przez godzinę. 

Wiśnie podgrzewamy w rondelku, aż puszczą sok. 
Dodajemy cukier i sok z cytryny, gotujemy do zgęstnienia. 

Ciepłymi wiśniami polewamy schłodzony mus, 
od razu podajemy. 

Porada: Mus można przygotować z innymi 
ulubionymi owocami.

sticky toffee pudding×
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Sticky toffee pudding 
90̌ | 2 porcje

ciasto:
250 g miękkich daktyli 

150 ml wrzącej wody 
180 g mąki pszennej typu 450 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 
szczypta soli

80 g miękkiego masła + do 
wysmarowania kokilek
100 g brązowego cukru 

2 jajka „zerówki” 
½ łyżeczki ekstraktu waniliowego 

80 ml mleka 

toffee:
60 g masła 
150 g cukru 

100 ml śmietanki 30%  
sól szczypta 

do podania: 
100 g kwaśnej śmietany 

lub crème fraîche 

Daktyle zalewamy wrzącą wodą, odstawiamy na 30 minut. 

Mąkę, proszek do pieczenia i sól mieszamy. 
Namoczone daktyle wraz z wodą rozdrabniamy 
w blenderze wysokoobrotowym. Dodajemy masło, 
cukier, jajka i ekstrakt waniliowy, blendujemy. 
Wsypujemy mąkę z proszkiem do pieczenia i solą, 
wlewamy mleko. Blendujemy ponownie – jedynie 
do połączenia się składników. 

Kilka kokilek (4-5) dokładnie smarujemy masłem. 
Wlewamy masę do ¾ ich wysokości. Pieczemy w Ovi Smart 
w 180 stopniach przez 20-25 minut, do zrumienienia. 

Kiedy ciasto daktylowe w kokilkach się piecze, 
przygotowujemy toffee. Masło rozpuszczamy, dodajemy 
do niego cukier. Gotujemy na małym ogniu, aż kryształki 
cukru całkowicie się rozpuszczą. Mieszając, wlewamy 
śmietankę. Gotujemy 2-3 minuty, do zgęstnienia. 
Dodajemy sól, mieszamy. Sos przelewamy przez 
metalowe sitko do czystego naczynia i lekko studzimy. 

Upieczone ciastka wykładamy z kokilek na talerz, 
na wierzchu każdego z nich kładziemy łyżkę kwaśnej 
śmietany. Polewamy toffee. 

Porada: Na początkowym etapie przygotowywania 
toffee nie mieszamy sosu. Wykonujemy za to okrężne 
ruchy garnkiem, by cukier rozpuszczał się równomiernie. 
Dzięki temu się nie zbryli, a sos będzie idealnie gładki. 

pumpkin pie brûlée×
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Pumpkin pie brûlée 
4h | 1 porcja

kruche ciasto:
125 g mąki pszennej 

50 g mielonych migdałów 
50 g cukru pudru 

szczypta soli
75 g zimnego masła 

1 jajko „zerówka” 

nadzienie dyniowe:
około 500 g dyni 
2 jajka „zerówki”  

100 g brązowego cukru 
20 ml likieru pomarańczowego 

1 łyżeczka mielonego cynamonu 
½ łyżeczki mielonego imbiru 

szczypta gałki muszkatołowej 
szczypta soli

do dekoracji:
100 g cukru

150 ml śmietanki 30%

Przygotowujemy kruche ciasto: suche składniki 
mieszamy, wrzucamy do nich pokrojone w kostkę 
masło, wyrabiamy do uzyskania kruszonki. 
Dodajemy jajko, wyrabiamy do powstania gładkiej, 
elastycznej masy. Gotowe ciasto delikatnie 
rozwałkowujemy i owijamy folią spożywczą. 
Wstawiamy do lodówki na 60 minut. 

Dynię obieramy, wydrążamy środek i kroimy 
w kostkę. Pieczemy w Ovi Smart w 180 stopniach 
około 40 minut, do miękkości. Upieczoną dynię 
blendujemy i studzimy. 

Część purée z dyni (250 gramów) blendujemy 
z jajkami, cukrem, likierem i przyprawami. 
Odstawiamy. 

Kruche ciasto rozwałkowujemy i wylepiamy 
nim tortownicę o średnicy 18-20 centymetrów. 
Chłodzimy 30 minut, po czym pieczemy je 
w Ovi Smart w 180 stopniach 10 minut, do lekkiego 
zrumienienia. Na podpieczony spód wylewamy 
przygotowaną masę dyniową i ponownie pieczemy 
przez mniej więcej 15 minut, do zrumienienia. 

Wierzch gotowej tarty posypujemy cukrem 
i roztapiamy go przy użyciu palnika cukierniczego, 
by powstała skorupka. Tartę podajemy z ubitą 
na sztywno śmietanką.

mrożona margarita×
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Mrożona margarita 
brzoskwiniowo-
-żurawinowa 
z rozmarynem 

15̌ | 4 porcje

3 brzoskwinie mrożone
100 ml wody 

7 owoców żurawiny
120 ml tequili

1 gałązka rozmarynu
2 garści kostek lodu 

1 brzoskwinia świeża 

Mrożone brzoskwinie, wodę, żurawinę i tequilę 
umieszczamy w kielichu blendera. Igiełki rozmarynu 
oddzielamy od łodygi, kilka zostawiamy do dekoracji, 
a kilka wsypujemy do kielicha. Dodajemy lód, miksujemy 
pulsacyjnie kilka sekund. Owoce muszą się połączyć 
z resztą składników i utworzyć gładką masę. 
 
Przelewamy drinka do schłodzonych kieliszków, 
dekorujemy rozmarynem i plasterkiem brzoskwini 
opalonym palnikiem lub podsmażonym na suchej 
patelni.

Porada: Do koktajlu możemy użyć innych mrożonych 
owoców, na przykład mango, ananasa lub truskawek.

likier piernikowy×
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Świąteczny likier 
piernikowy

200 ml whisky
200 ml mleka migdałowego

200 ml słodzonego mleka 
skondensowanego 

1 łyżka kawy rozpuszczalnej
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 

1 łyżeczka przyprawy 
do piernika

2 garści kostek lodu + do 
dekoracji 

kakao do posypania 

Wszystkie składniki (oprócz kakao) umieszczamy 
w kielichu blendera, miksujemy przez kilka sekund. 

Przecedzamy likier przez sitko. Serwujemy 
go na kostkach lodu, wierzch posypujemy kakao. 

10̌ | 2 porcje

×
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