
Poznaj 6 unikalnych 
inspiracji na ten tydzień!



Skarby jesieni od Winiary
Gdy wieczory są coraz dłuższe, a temperatura coraz niższa, 
zaszyj się w kuchni i przygotuj coś sycącego. 

Jesienią najlepiej sięgać po dynie, grzyby lub ziemniaki i łączyć je 
w niebanalny sposób np. z owocami. Nie bój się eksperymentów! 

Smak dyni z gruszką w occie z dodatkiem goździków i cynamonu 
przywoła na myśl święta, a pieczone ziemniaki z guacamole pozwolą 
ci odkryć te popularne warzywa na nowo. W przerwie na lunch 
postaw na prostotę – faszerowane warzywa z pewnością dodadzą ci 
sił na resztę dnia. Na deser zaś czeka na ciebie ciasto marchewkowe 
o idealnie wyważonym, słodkim smaku, a także pyszne mu�nki dyniowe. 

Wypróbuj nasze przepisy i nie daj się jesiennej aurze!



Najlepiej w tym przepisie sprawdzi się dynia typu 
hokkaido lub piżmowa.

Gruszki obierz, wytnij gniazda nasienne i pokrój je na 
ćwiartki. Dynię obierz, przekrój na pół i pozbywszy się 
nasion, pokrój w kostkę. W garnku zagotuj wodę z cukrem, 
octem, cynamonem oraz przekrojoną laską wanilii. Do 
czterech słoików wsyp po odrobinie gorczycy i po 2 goździki, 
a następnie rozdziel równomiernie na wszystkie słoiki 
gruszki i dynię. Zalej je gorącą marynatą i dokładnie zakręć 
słoiki. Zamknięte słoiki obróć do góry dnem i pozostaw do 
ostygnięcia, aby się dobrze uszczelniły i zamknęły.

-

1 kg gruszek
1 kg dyni
1,5 l wody
1 szklanka cukru
1,5 szklanki octu spirytusowego
kawałek kory cynamonu
1 laska wanilii
1 łyżka gorczycy
8 goździkow

DYNIA I GRUSZKI W OCCIE Z GOŹDZIKAMI
LICZBA PORCJI: 4 WIĘKSZE SŁOIKI
CZAS PRZYGOTOWANIA: 1 GODZINA PRZYGOTOWANIE

SKŁADNIKI:

RADA



Ziemniaki umyj i dokładnie wyszoruj. Natnij z jednej strony 
„na krzyż” do połowy grubości ziemniaka. Posmaruj od 
strony nacięcia masłem i posyp solą. Zawiń w folię 
aluminiową i piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez 
godzinę, aż ziemniaki będą miękkie. Pod koniec pieczenia 
ziemniaków dołóż plastry boczku rozłożone płasko na 
papierze do pieczenia. Piecz tak długo, aż boczek zrobi się
chrupiący i rumiany (około 5–10 minut).

4 średnie ziemniaki
4 łyżeczki masła
sól

PIECZONE ZIEMNIAKI Z GUACAMOLE
LICZBA PORCJI: 4 
CZAS PRZYGOTOWANIA: 1,5-2 GODZINY PRZYGOTOWANIE

W misce rozgnieć widelcem awokado z odrobiną soku z 
limonki. Dodaj serek i wymieszaj. Czosnek drobno posiekaj, 
a szalotkę, paprykę i pomidor pokrój w kostkę. Połącz 
z pozostałymi składnikami. Na koniec dopraw całość solą, 
pieprzem oraz kilkoma dodatkowymi kroplami soku 
z limonki.

GUACAMOLE:

SKŁADNIKI:

3 dojrzałe awokado do smarowania
sok z limonki (do smaku)
1 cebula szalotka
1 papryka chili lub jalapeno
1 pomidor
sól i pieprz
1 ząbek czosnku

SKŁADNIKI:



Łyżka sosu sojowego dodana do zupy podkreśli smak 
grzybowy, bo zarówno soja, jak i grzyby, mają w sobie 
dużo piątego smaku – umami

Zupa borowikowa zawdzięcza swój szlachetny aromat borowikom i 
suszonym grzybom z polskich lasów. Jeśli znasz się na grzybach i lubisz je 
zbierać, wykorzystaj suszone grzyby z własnej spiżarni.

Grzyby zalej wrzątkiem i odstaw na minimum godzinę. 
Po tym czasie odlej wodę, a grzyby pokrój w plasterki. 
Posiekaj cebulę i 2 ząbki czosnku. W garnku na 
rozgrzanym oleju przesmaż cebulę z posiekanym 
czosnkiem.

Dodaj pokrojone grzyby. Smaż wszystko razem przez 
2 minuty. Warzywa i grzyby zalej 700 ml wody. Całość 
zagotuj. Zupę borowikową WINIARY rozpuść w 300 ml 
zimnej wody, wlej do garnka i wymieszaj. Zupę gotuj 
jeszcze 5 minut, a następnie dodaj słodką śmietankę 
i posiekaną natkępietruszki. Na koniec dopraw solą 
i pieprzem.

Podawaj z chrupiącą bagietką, posmarowaną 
przekrojonym czosnkiem oraz świeżym tymiankiem.

150 g suszonych grzybów
1 cebula
3 ząbki czosnku
2 łyżki oleju
1 litr zimnej wody
2 opakowania
Zupy borowikowej
Jak u Mamy WINIARY
1,5 szklanki śmietanki
słodkiej 30%
garść natki pietruszki
sól i pieprz do smaku

ZUPA BOROWIKOWA
LICZBA PORCJI: 4–6
CZAS PRZYGOTOWANIA: 50 MINUT PRZYGOTOWANIE

SKŁADNIKI:



Jeżeli nie masz pod ręką kasz mazurskiej, w daniu 
świetnie sprawdzi się także pęczak lub biały ryż

Cebulę pokrój w kostkę, po czym obsmaż na patelni 
z rozgrzaną oliwą, aż będzie miękka.
Paprykę pokrój w kostkę, czosnek posiekaj i dorzuć na 
patelnię wraz z odcedzoną soczewicą. Smaż około 5 minut, 
po czym dodaj przecier pomidorowy i duś kolejne 5 minut. 
Równocześnie zalej kaszę 2 szklankami wrzątku i odstaw 
na około 15 minut.

Kaszę wymieszaj z farszem warzywnym. Dodaj posiekaną 
natkę pietruszki, dopraw solą i pieprzem. Tak 
przygotowanym farszem napełnij przekrojone na pół 
warzywa. Całość na końcu posyp startym żółtym serem 
i piecz około 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 190°C 
bez przykrycia.

1 cebula
oliwa do smażenia
1 czerwona papryka
3–4 ząbki czosnku
300 g soczewicy z puszki
250 ml przecieru pomidorowego
1 szklanka kaszy mazurskiej drobnej
garść natki pietruszki
sól i pieprz (do smaku)
200 g żółtego sera dojrzewającego 
np. polski Rubin, Szafir
warzywa do zapiekania: bakłażan, cukinia, 
pomidory, papryka itd. (wykorzystaj swoje 
ulubione warzywa sezonowe)

FASZEROWANE WARZYWA
LICZBA PORCJI: 4–6
CZAS PRZYGOTOWANIA: 1 GODZINA 20 MINUT PRZYGOTOWANIE

SKŁADNIKI:



Jeżeli chcesz poeksperymentować z kolorami 
mu�nków, możesz wybrać inny gatunek dyni
np. hokkaido, oraz posypać gotowe mu�nki różnymi 
dodatkami, np. płatkami migdałowymi

Ten deser to pyszny dowód na wszechstronność dyni! Dzięki dodatkowi 
skórki z limonki i pomarańczy mu�nki zyskują orzeźwiający aromat, 
a warstwa kremu na wierzchu sprawia, że ręce same wyciągają
się po dokładkę. Królowa jesiennego sezonu w wersji na słodko 
– tego przepisu nie może zabraknąć w twoim repertuarze!

Jajka utrzyj z cukrem. Dodaj olej, startą na tarce o 
drobnych oczkach dynię i pozostałe składniki. Wszystko 
dokładnie zmiksuj. Wylej do blaszki na mu�nki, 
wyłożonej papilotkami lub natartej tłuszczem 
i wysypanej bułką tartą. Piecz 30–40 minut 
w piekarniku nagrzanym do 160°C.

W tym czasie przygotuj krem – w misce ucieraj masło 
z cukrem pudrem, aż do uzyskania puszystej masy. 
Następnie dodawaj po jednej łyżce serka śmietankowego, 
jednocześnie mieszając całość, aż masa stanie się 
jednolita. Dodaj sok i ¾ skórki otartej z całej limonki 
oraz skórkę z pomarańczy. Całość dokładnie wymieszaj. 
Wystudzone mu�nki posmaruj przygotowanym kremem 
lub użyj rękawa cukierniczego do stworzenia ciekawego 
wzoru na wierzchu. 

Na koniec posyp krem pozostałą startą skórką z limonki 
dla podkreślenia koloru deseru.

Ciasto:
2 jajka
1 szklanka białego cukru
3/4 szklanki oleju
200 g dyni piżmowej
1 szklanka mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
skorka z ½ pomarańczy
szczypta soli

Krem limonkowy:
2 łyżki miękkiego masła
3–4 łyżki cukru pudru
150 g gęstego serka 
śmietankowego lub mascarpone
skorka z 1/2 pomarańczy
sok z całej limonki 

MUFFINKI DYNIOWE ZE SKÓRKĄ 
Z POMARAŃCZY I KREMEM LIMONKOWYM
LICZBA PORCJI: 4–6
CZAS PRZYGOTOWANIA: 40 MINUT PRZYGOTOWANIE

SKŁADNIKI:



Jeżeli chcesz, aby ciasto było bardziej wilgotne, 
dorzuć jedno starte jabłko

Tarta marchewka jako składnik deseru? Warto spróbować! Jeżeli chcesz 
się przekonać, dlaczego ciasto marchewkowe zdobywa coraz większą 
popularność, sięgnij po nasz przepis!

Jajka utrzyj z białym cukrem. Dodaj olej, a następnie pozostałe 
składniki. Wszystko razem dokładnie zmiksuj. Wylej ciasto do 
tortownicy o średnicy 23 cm, wyłożonej papierem do 
pieczenia lub natartej tłuszczem i wysypanej bułką tartą. 
Wyrównaj masę w formie. Piecz 45–60 minut w piekarniku 
nagrzanym do 160°C. Przygotuj krem, rozcierając masło, aż 
będzie gładkie i aksamitne. Dodaj cukier puder i utrzyj całość 
na puszystą masę. Porcjami, po jednej łyżce, dodawaj serek 
mascarpone, stale mieszając.

Upieczone ciasto odstaw do wystudzenia na minimum 
2 godziny. Po tym czasie przekrój je wzdłuż na dwie równe 
części. Przełóż ciasto połową masy kremowej, a drugą połowę 
rozprowadź na wierzchu.

Pokrój marchewkę w wąskie paski za pomocą obieraczki do 
warzyw. Następnie rozłóż marchewkowe wstążki na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia i posmaruj je masłem 
(możesz dla ułatwienia użyć pędzelka). Wstaw do piekarnika 
rozgrzanego do 190°C na maksymalnie 25 minut. Przed 
podaniem posyp wierzch ciasta chipsami marchewkowymi 
oraz orzechami (uwaga, chipsy szybko tracą chrupkość).

Ciasto:
4 jajka
2 szklanki białego cukru
1½ szklanki oleju
2 szklanki mąki pszennej
1-2 łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli
2–3 szklanki tartej marchewki
2 łyżeczki mielonego cynamonu

Krem mascarpone:
3 łyżki miękkiego masła
3–4 łyżki cukru pudru
250 g serka mascarpone
Czipsy marchewkowe

(do dekoracji):
1 duża marchew
1 łyżka masła lub łyżka oleju

CIASTO MARCHEWKOWE
Z KREMEM MASCARPONE I ORZECHAMI
LICZBA PORCJI: 8
CZAS PRZYGOTOWANIA: 60 MINUT PRZYGOTOWANIE

SKŁADNIKI:


