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czas na celebrację w ogrodzieczas na celebrację w ogrodzie
GARDEN PARTYGARDEN PARTY

Powod�w, dla kt�rych uwielbiamy spędza�
czas z bliskimi na łonie natury jest pewnie
tyle, ile os�b. Magiczny, wypełniony
beztroską rado�cią czas kojarzy nam się z
dzieci�stwem, a możliwo�� oderwania się
od codziennych obowiązk�w przywodzi na
my�l najlepszy czas w roku - urlop. Nic
dziwnego, że tak chętnie wykorzystujemy
każdą okazję, aby cho� na chwilę poczu�
się jak na wakacjach. 

Zanim przejdziemy dalej wszystkich,
kt�rzy nie mają własnego ogrodu,
uspokajam - wcale go nie potrzebujecie,
żeby zorganizowa� biesiadę pod chmurką.
Wystarczy sprawdzi�, gdzie w okolicy
można

można zorganizowa� piknik i uda� się tam,
na przykład, na wycieczkę rowerową.
W�wczas prowiant i niezbędne akcesoria
zapakujcie w kosze i plecaki, a na miejscu
zabawa zacznie się już w chwili, kiedy
będziecie wsp�lnie aranżowa� zastaną
przestrze�. 

OGRODOWY DRESS CODE

Spotkania na  �wieżym powietrzu
charakteryzują się, oczywi�cie, o wiele
większą swobodą aniżeli zasiadane
przyjęcia "na salonach", zanim jednak
zaczniesz kompletowa� swoją stylizację
upewnij się, że impreza nie ma motywu
przewodniego, do kt�rego powinna� się
dostosowa�. Bardzo modny ostatnio total
white look, czy odkrywany dopiero styl
whimsical (przeniesiony do ogrodowych
przyję� z wesel) to nie tyle ograniczenie w
wyborze, co szansa na pobudzenie własnej
kreatywno�ci. Je�li jednak motyw
przewodni (a wraz z nim dress code) nie
został ustalony - pamiętaj o kilku ważnych
zasadach, kt�re pomogą ci wybra� str�j,
kt�ry nie będzie przeszkadzał w celebracji.



Spotkania zSpotkania z
lud�mi czyniąlud�mi czynią
życie wartymżycie wartym
przeżyciaprzeżycia

Guy de Maupassant

Przede wszystkim - żadnych wysokich
obcas�w, czy szpilek. Chodzenie w nich po
nieutwardzonym podłożu to prawdziwa
katorga, a i wła�ciciele ogrodu będą
wdzięczni za nierujnowanie ich trawnika.
Koturny, płaskie buty - to powinien by� tw�j
wyb�r. 

Kompletując str�j na przyjęcie w ogrodzie
zwr�� także uwagę na porę, w kt�rej się ono
odbywa - je�li w ciągu dnia - we� ze sobą
nakrycie głowy, kt�re uchroni cię przed
migreną, je�li za� wieczorem - nie zapomnij
o okryciu wierzchnim i repellentach (nie
chcesz z pewno�cią leczy� �lad�w po
ukąszeniach komar�w). 

CZY PRZYJĘCIA SKŁADKOWE SĄ W
MODZIE?

Oczywi�cie, że tak! Ma to swoje zalety
szczeg�lnie w sytuacji, kiedy tylko niekt�rzy  
z imprezowicz�w dysponują ogrodem, do
kt�rego mogą zaprasza� go�ci - w takim
przypadku ciągła organizacja imprez
mogłaby niekorzystnie wpłyną� na ich
budżet. Warto więc um�wi� się, że każdy z
go�ci przyniesie co� na grilla, popisową
sałatkę,albo napoje, kt�re pomogą ugasi�
pragnienie - dzięki temu będziecie mogli się
spotykac o wiele czę�ciej.



W dniu przyjęcia pozostaje ci tylko
przygotowa� sałatki i dodatki do da�
gł�wnych, a także zadba� o siebie. Przygotuj
stylizację, zadbaj o fryzurę i makijaż - dzięki
temu podczas przyjęcia także ty będziesz
czuła się wyjątkowo. 
Zastan�w się także, co zrobicie, je�li pogoda
postanowi spłata� wam figla - upewnij się,
że gdzie� w pobliżu jest miejsce, w kt�rym
będziecie mogli kontynuowa� celebrację.

Lato to idealna pora na
organizowanie spotka� na �wieżym
powietrzu. W parkach, na miejskich
plażach i, oczywi�cie, w ogrodach nie
brakuje amator�w piknik�w. Ci,
kt�rzy mają własną przestrze�, będą
mieli szansę zorganizowa� przyjęcie
jak z Instagrama, czy Pinteresta. Na
co jednak powinni zwr�ci� uwagę,
żeby rzeczywi�cie tak wyglądało?

Sekrety udanego przyjęciaSekrety udanego przyjęcia
w ogrodziew ogrodzie

Kiedy zabierasz się za przygotowanie garden
party, najważniejszy będzie dla ciebie plan
działania. Zacznij, oczywi�cie od wyboru
daty i ułożenia listy go�ci. Następnie przejd�
do tworzenia menu - z pewno�cią pomocne
okażą się przepisy, kt�re znajdziesz na
kolejnych stronach - teraz czekają cię już
tylko zakupy i wielkie przygotowania. 
Je�li pogoda na to pozwala, przygotuj dzie�
wcze�niej st�ł i koniecznie zamarynuj mięso,
aby dobrze przeszło wszystkimi smakami.
Możesz też wstawi� napoje do lod�wki, żeby
dobrze się schłodziły.



Na stole, opr�cz pysznego jedzenia
nie może zabrakną� oczywi�cie
napoj�w. Warto upewni� się, że
macie odpowiednią ilo�� wody
(najlepiej taka w małych butelkach,
tak żeby każdy z go�ci miał swoją),
ale możecie także pokusi� się o
przygotowanie lemoniad i
poncz�w.

Nie ma udanego przyjęcia bez
pysznego jedzenia - w tym
przypadku forma ma jednak
znaczenie. Skoro spotkanie odbywa
się pod chmurką, warto także
ugotowa� co� na �wieżym
powietrzu. 
Szukasz inspiracji na potrawy z
grilla? Znajdziesz je na kolejnych
stronach.

J E D Z E N I EJ E D Z E N I E

N A P O J EN A P O J E

Tę, jak wiadomo, tworzą ludzie, we�
to więc pod uwagę tworząc listę
go�ci - upewnij się, że są na niej
osoby, kt�re dobrze czują się w
swoim towarzystwie.
Pamiętaj też o atrakcjach - muzyka
w tle albo, na przykład, plansz�wki
spełnią się �wietnie jako integracja
grupy.

A TMO S F E R AA TMO S F E R A



To element konieczny, jeżeli
planujecie celebrowa� wsp�lny czas
w godzinach wieczornych i nocnych.
Sznury żar�wek (upewnij się, że
można je stosowa� na zewnątrz),
lampiony i, oczywi�cie, �wiece
nadadzą cało�ci miłego, przytulnego
klimatu. Jedno jest pewne - Twoi
go�cie będą zachwyceni.

Je�li decydujesz się na organizację
przyjęcia w ogrodzie musisz zadba�
o to, żeby tak zaaranżowa� st�ł i całą
przestrze�, żeby wszystkim było
wygodnie i czuli się komfortowo.
Zamiast na długie ławy - postaw na
krzesła, są o wiele wygodniejsze.
Je�li na imprezę zapraszasz także
dzieci - pomy�l o osobnym stole dla
maluch�w. 

Pięknie udekorowana przestrze� to
przysłowiowa wisienka na torcie 
 podczas każdego przyjęcia. Ogr�d
jest wdzięcznym tłem do spotka� z
bliskimi, ale je�li dodatkowo
postawisz na stole  polne kwiaty,
porozwieszasz wok�ł papierowe
pompony albo łapacze sn�w, twoje
przyjęcie nabierze wyjątkowego
charakteru.

  P R Z E S T R Z E ŃP R Z E S T R Z E Ń

O ŚW I E T L E N I EO ŚW I E T L E N I E

D E K O R A C J ED E K O R A C J E



Kaszanka Kaszanka GryczanaGryczana

Co wrzucićCo wrzucićna ruszt?na ruszt?

Kaszanka gryczana to grillowy
klasyk. Przepyszna w klasycznym
wydaniu: na gorąco w towarzystwie
cebuli, ale �wietnie sprawdza się w
nieco bardziej nowoczesnym
wydaniu, na przykład jako element
farszy (przepis na jabłka
faszerowane kaszanką znajdziesz
na kolejnych stronach).

Kiełbasa smakuje dobrze na zimno,
ale dzięki obecno�ci kark�wki jest
wręcz idealna na grillowe uczty oraz
na ognisko. Dzięki apetycznym
kawałkom mięsa ma wyjątkową
strukturę, kt�rą z pewno�cią docenią
smakosze. 

z karkówką
Kiełbasa



Kiełbaski

Kiełbaski bekonowo- serowe to znakomite
rozwiązanie na rodzinne �niadanie, ale także na
wieczorne spotkanie z bliskimi.
Możesz cieszy� się ich smakiem przyrządzając je
na grillowym ruszcie i delektowa� się
przepysznym smakiem bekonu i sera Radamer

bekonowo- serowebekonowo- serowe

Kiełbaski
białe koktajlowebiałe koktajlowe

Miło�nicy białej kiełbasy także znajdą
w�r�d propozycji JBB Bałdyga co� dla
siebie. Koktajlowe kiełbaski białe z
wyra�nym aromatem majeranku to z
pewno�cią co�, co miło zaskoczy go�ci
podczas przyjęcia.

Kiełbasa swojska z cielęciną to �wietna
propozycja nie tylko na grillowe
popołudnie z przyjaci�łmi, ale �wietnie
sprawdzi się także jako dodatek do da�
na ciepło, czy w roli zimnej przekąski.
Z pewno�cią zasmakuje szczeg�lnie tym
osobom, kt�re lubią wyra�ne
czosnkowe nuty.

Kiełbasa swojska z cielęcinąKiełbasa swojska z cielęciną



GRILLOWEGRILLOWEradyrady
Możesz doda� do węgla

Możesz doda� do węgla

drewno owocowe, doda

drewno owocowe, doda

aromatu potrawom.

aromatu potrawom.

Unikaj jednak drewna

Unikaj jednak drewna

iglastego. Zwłaszcza

iglastego. Zwłaszcza

szyszek.szyszek.

DREWNODREWNO
Patyczki do szaszłyk�w
Patyczki do szaszłyk�wnamocz przez 20 minut w
namocz przez 20 minut wzimnej wodzie, co
zimnej wodzie, co    zapobiegnie ich paleniu.

zapobiegnie ich paleniu.Możesz też uży� łodyg
Możesz też uży� łodygrozmarynu, kt�re dodadza
rozmarynu, kt�re dodadza    potrawom ekstra smaku.
potrawom ekstra smaku.  

SzaszłykiSzaszłyki

Nie zapiekaj kwa�nychNie zapiekaj kwa�nych
składnik�w (jak naskładnik�w (jak na
przykład ryba z cytryną) wprzykład ryba z cytryną) w
folii aluminiowej. Kwasfolii aluminiowej. Kwas
rozpuszcza zawarty w niejrozpuszcza zawarty w niej
glin, przez co spożywamyglin, przez co spożywamy
go więcej, niż powinni�mygo więcej, niż powinni�my

ALUMINIUMALUMINIUM

Nie polewaj grillujących
Nie polewaj grillującychsię potraw płynami, nawet

się potraw płynami, nawetpiwem. Wypłukujesz smak
piwem. Wypłukujesz smaki aromat, kt�ry spływa na
i aromat, kt�ry spływa naruszt.ruszt.

Nie polewajNie polewaj

Wiele os�b przed

Wiele os�b przed

włożeniem kiełbasy na

włożeniem kiełbasy na

ruszt nacina ją -to błąd.

ruszt nacina ją -to błąd.

Przez nacięcia wszystkie

Przez nacięcia wszystkie

soki wypływają, przez co

soki wypływają, przez co

kiełbasa traci smak. Z tego

kiełbasa traci smak. Z tego

samego powodu nie

samego powodu nie

używaj szpikulc�w, tylko

używaj szpikulc�w, tylko

szczypc�w.
szczypc�w.

Nie NACINA
J

Nie NACINA
J

Staraj się grillowa� naStaraj się grillowa� na

maksymalnie rozgrzanymmaksymalnie rozgrzanym

węglu. W�wczas, pozawęglu. W�wczas, poza

optymalną temperaturą,optymalną temperaturą,

masz pewno��, że zmasz pewno��, że z

brykietu nie wytrącają siębrykietu nie wytrącają się

już nieczysto�ci.już nieczysto�ci.

TEMPERATURATEMPERATURA



WyjątkoweWyjątkowe
PRZEPISYPRZEPISY



LETNIE TACOSYLETNIE TACOSY

GRILLOWANE KIEŁBASKIGRILLOWANE KIEŁBASKI

1 31 3

SZASZŁYK CHŁOPSKISZASZŁYK CHŁOPSKI

JABŁKA FASZEROWANE KASZANKĄJABŁKA FASZEROWANE KASZANKĄ

HOT DOGI Z NOWALIJKAMIHOT DOGI Z NOWALIJKAMI

KANAPKA Z KIEŁBASĄ I PASTĄ ZKANAPKA Z KIEŁBASĄ I PASTĄ Z
GROSZKUGROSZKU

OŚMIORNICZKI GRILLOWEOŚMIORNICZKI GRILLOWE

SAŁATKA ZIEMNIACZANA ZSAŁATKA ZIEMNIACZANA Z
KIEŁBASĄKIEŁBASĄ

AZJATYCKI BURGER ZAZJATYCKI BURGER Z
COLESŁAWEMCOLESŁAWEM

KIEŁBASA Z CIELĘCINĄKIEŁBASA Z CIELĘCINĄ    ZZ
PIECZONYMI ZIEMNIAKAMI I SEREMPIECZONYMI ZIEMNIAKAMI I SEREM

SAŁATKA Z MŁODEJ KAPUSTKI ZSAŁATKA Z MŁODEJ KAPUSTKI Z
KIEŁBASKAMIKIEŁBASKAMI

POLĘDWICZKI FASZEROWANEPOLĘDWICZKI FASZEROWANE
KIEŁBASĄ I SEREM PLEŚNIOWYMKIEŁBASĄ I SEREM PLEŚNIOWYM

DAŃDAŃListaLista
1414
1515

1616

1717
1818

1919
2020

2 12 1

2222

2323

2424

z Kiełbasą z Kark�wką JBB Bałdygaz Kiełbasą z Kark�wką JBB Bałdyga

z Kiełbaskami bekonowo- serowymi JBB Bałdygaz Kiełbaskami bekonowo- serowymi JBB Bałdyga

z Kiełbasą Gospodarską JBB Bałdygaz Kiełbasą Gospodarską JBB Bałdyga

z Kaszanką Gryczaną JBB Bałdygaz Kaszanką Gryczaną JBB Bałdyga

z Par�wkami Polankami JBB Bałdygaz Par�wkami Polankami JBB Bałdyga

z Par�wkami Polankami JBB Bałdygaz Par�wkami Polankami JBB Bałdyga

z Kiełbasą Łysecką JBB Bałdygaz Kiełbasą Łysecką JBB Bałdyga

z Kiełbasą z Beczki JBB Bałdygaz Kiełbasą z Beczki JBB Bałdyga

z Kiełbasiakiem Pieczonym JBB Bałdygaz Kiełbasiakiem Pieczonym JBB Bałdyga

z Kiełbasą Swojską z Cielęciną Masarnia u J�zefa JBB Bałdygaz Kiełbasą Swojską z Cielęciną Masarnia u J�zefa JBB Bałdyga

z Kiełbaskami Białymi Koktajlowymi JBB Bałdygaz Kiełbaskami Białymi Koktajlowymi JBB Bałdyga

z Kiełbasą Sołtys�wką JBB Bałdygaz Kiełbasą Sołtys�wką JBB Bałdyga



Letnie Tacosy z pieczonąLetnie Tacosy z pieczoną
kiełbasą z karkówkąkiełbasą z karkówką

PrzepisPrzepis
Martyny ChomackiejMartyny Chomackiej

Ciasto: Łączymy ze sobą mąkę, p�ł łyżeczki soli i powoli dodajemy ciepłą wodę. Na początku ciasto będzie się mocno kruszy�, ale
kilku minutach stanie się jednolite - w�wczas zakrywamy je folią i odstawiamy na 20 minut w ciepłe miejsce. Po tym czasie
formujemy małe kulki, kt�re następnie rozgniatamy w prasce do tortilli.
Zaprawa do pikli: W rondelku łączymy ocet jabłkowy, 100 ml wody, łyżeczkę soli i 2 łyżki cukru. Wszystko podgrzewamy aż
składniki się rozpuszczą, następnie ciepłą zalewą zalewamy pokrojoną w cienkie paski czerwoną cebulkę i odstawiamy na 30 minut
do zamarynowania. 
Salsa pomidorowa: Bardzo drobno siekamy białą cebulkę, dodajemy do niej posiekany i roztarty ząbek czosnku. Pomidory kroimy
na p�ł i pozbywamy czę�ci ziaren ze �rodka, aby salsa nie była zbyt wodnista, następnie kroimy je w drobną kostkę. Do salsy
dodajemy posiekane chilli, kilka dużych szczypt soli, pieprzu, szczyptę cukru i p�ł pęczka posiekanej kolendry (można ją zastąpi�
pietruszką). 
Tacosy: Kiełbasę z kark�wką JBB Bałdyga kładziemy na ruszcie, aby się powoli wytapiała i nabierała koloru. Kiedy jest prawie
gotowa smarujemy ją 2-3 krotnie glazurą zrobioną z sosu sojowego, miodu i imbiru upewniając się, że dotrze ona we wszystkie
zakamarki. Gotową kiełbasę �ciągamy z grilla i kroimy w cienkie plasterki. Na rozgrzany ruszt wrzucamy tortille i grillujemy mniej
więcej 30 sekund z każdej strony. 
Na tortillę kładziemy plastry kiełbasy w glazurze, na nią wykładamy łyżkę salsy, trochę marynowanej cebulki i wszystko posypujemy
�wieżą kolendrą.

1 op. Kiełbasy z kark�wką JBB Bałdyga;
250 g. mąki masa harina;350 ml ciepłej wody ;2 czerwone cebule;1 biała cebula;2 dojrzałe pomidory;1 papryczka chilli;ząbek czosnku;pęczek �wieżej kolendry;100 ml sosu sojowego;4 łyżki miodu;5 cm �wieżego imbiru;3 �wieże limonki;100 ml octu jabłkowego;3 łyżki cukru;s�l / pieprz.

SkładnikiSkładniki

Sposób przygotowaniaSposób przygotowania ::



PrzepisPrzepis
Jaśka Kuronia
Jaśka Kuronia

Grillowane kiełbaski bekonowo-Grillowane kiełbaski bekonowo-
serowe w cieście francuskimserowe w cieście francuskim

Paski ciasta francuskiego posmaruj odrobiną passaty z tymiankiem, solą i pieprzem. Ułóż
na nich kiełbaski i zawiń ciasto spiralnie dookoła mięsa.

Grilluj z boku rusztu, nie bezpośrednio na żarem.

4 Kiełbaski bekonowo –

serowe JBB Bałdyga;

4 paski ciasta francuskiego o

długo�ci kiełbasek i

szeroko�ci 3 cm;

½ szklanki passaty

pomidorowej;

szczypta suszonego tymianku;

s�l, pieprz.

Składniki
Składniki

Sposób przygotowaniaSposób przygotowania ::



PrzepisPrzepis
Jaśka KuroniaJaśka Kuronia

Szaszłyk chłopski z kiełbasąSzaszłyk chłopski z kiełbasą
gospodarskągospodarską

Serek połącz z czosnkiem, tymiankiem, solą i pieprzem. Powstałą masą nafaszeruj
pieczarki.
Na patyczki szaszłykowe nabijaj kombinację – kiełbasa, pieczarka, cebula, ziemniak.
Postaraj się, aby z obu ko�c�w szaszłyk był zako�czony mięsem. Grilluj kilka minut z każdej
strony.

300 g Kiełbasy Gospodarskiej JBB
Bałdyga pokrojonej w 2,5 cmplastry;

 20 pieczarek bez n�żek; 4 zgrillowane młode ziemniaczki
w plastrach 1 cm; 2 cebule pokrojone w 8 mmplastry;

 100 g kremowego serka�niadaniowego; 1 przeci�nięty ząbek czosnku; kilka gałązek �wieżego tymianku;
 s�l, pieprz.

SkładnikiSkładniki

Sposób przygotowaniaSposób przygotowania ::



PrzepisPrzepis
Jaśka Kuronia
Jaśka Kuronia

Jabłka faszerowane kaszankąJabłka faszerowane kaszanką
GryczanąGryczaną

Jabłka przetnij w poprzek na cm od ich szczytu, tak aby powstały „czapeczki”. Za pomocą
drążarki lub łyżeczki wydłub farsz, zachowując pół centymetra miąższu. Kaszankę wyjmij
z osłonki i wymieszaj z czosnkiem, majerankiem, solą i pieprzem. Powstałą masą
nafaszeruj jabłka i grilluj, tak aby jabłka nie były bezpośrednio nad żarem. 

4 kaszanki gryczanej JBB

Bałdyga;

 4 jabłka;

 1 przeci�nięty ząbek czosnku;

 łyżka posiekanego �wieżego

majeranku;

 s�l, pieprz.

Składniki
Składniki

Sposób przygotowania:Sposób przygotowania:



hot dogi z Polankami ihot dogi z Polankami i    nowalijkaminowalijkami

PrzepisPrzepis
Martyny ChomackiejMartyny Chomackiej

Rzodkiewki kroimy w plasterki. Ocet łączymy z cukrem, łyżeczką soli i podgrzewamy. Taką marynatą zalewamy naszą rzodkiewkę
na 20 minut.

Od szparag�w odrywamy zdrewniałe ko�ce. Następnie kroimy je w do�� cienkie plasterki, zostawiając gł�wki w cało�ci. Pinie
prażymy na gorącej patelni do momentu aż zaczną robi� się rumiane. Dodajemy je do naszych szparag�w. W małej miseczce
łączymy ze sobą łyżeczkę miodu, sok z połowy cytryny, łyżeczkę musztardy, oliwę oraz s�l i pieprz do smaku. Mieszamy dressing do
uzyskania jednolitej konsystencji. Polewamy nim szparagi. 

Następnie przechodzimy do szybkiego sosu jogurtowego. W miseczce łączymy ze sobą jogurt naturalny, odrobinę miodu, odrobinę
soku z cytryny, łyżeczkę musztardy, łyżkę majonezu, czosnek granulowany, s�l i pieprz. Mieszamy.

Bułki do hot dog�w kładziemy na ruszcie. Par�wki wrzucamy na 3-4 minuty go gorącej wody.

Gotowe bułki smarujemy obficie wewnątrz sosem, następnie wkładamy do nich nasze par�wki. Na g�rę hot dog�w kładziemy
sałatkę ze szparag�w i kilka plasterk�w piklowanej rzodkiewki. 

4 bułki do hot dog�w lub bagietki;
1 opakowanie Par�wek Polanek JBB

Bałdyga;
zielone szparagi;100 g orzeszk�w pinii;pęczek rzodkiewki;150 ml gęstego jogurtu naturalnego;

1 łyżka majonezu;2 łyżeczki musztardy;2-3 szczypty czosnku granulowanego;
2 łyżki miodu;2 łyżki oliwy z oliwek;100 ml octu jabłkowego;sok z cytryny;2 łyżeczki cukru;s�l/pieprz;

SkładnikiSkładniki

Sposób przygotowaniaSposób przygotowania

Par�wki Polanki wystarczy
Par�wki Polanki wystarczy

wrzuci� do gorącej wody na
wrzuci� do gorącej wody na

3-4 minuty. Nie musisz ich
3-4 minuty. Nie musisz ich

gotowa�. Dzięki temu
gotowa�. Dzięki temu

zachowają swoją strukturę i
zachowają swoją strukturę i

pozostaną sprężyste i
pozostaną sprężyste i

pyszne.pyszne.

WAŻNEWAŻNE

::



PrzepisPrzepisMartyny Chomackiej
Martyny Chomackiej

Kanapka z kiełbasą łysecką i pastąKanapka z kiełbasą łysecką i pastą
z groszkuz groszku

Groszek gotujemy w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzamy i rozgniatamy go ubijaczką do ziemniaków.
Nie chcemy jednak jednorodnej pastry. Chcemy, aby niektóre kawałki groszku pozostały w całości. Groszek
doprawiamy solą i pieprzem. Następnie dodajemy do niego 2-3 łyżki serka śmietankowego oraz sok z
połowy cytryny. Mieszamy.
W małym rondelku podgrzewamy mus jabłkowy. Dodajemy do niego płatki chilli, posiekany świeży
rozmaryn oraz odrobinę soli. Odstawiamy.
Białą część pora siekamy w drobne paski, które później wrzucamy na kilkanaście sekund do gorącego
tłuszczu. Gdy por jest złoty, wyciągamy go na ręcznik papierowy. Teraz możemy przejść do składania
naszej kanapki. 
Pajdy chleba żytniego smarujemy masłem i wrzucamy na 2-3 minuty na ruszt. Ważne, żeby pojawiły się na
nich piękne, ciemne, przydymione ślady. Chrupki chleb ściągamy z rusztu i smarujemy bardzo obficie pastą
z groszku. Na groszku układamy plastry kiełbasy łyseckiej. w zagięcia kiełbasy wyciskamy ze szprycy nasz
mus jabłkowy. Całość obficie posypujemy chrustem z pora. 

Składniki
Składniki

Sposób przygotowania:Sposób przygotowania:

Robiac puree do kanapek nieRobiac puree do kanapek nie
staraj się rozdrabnia� warzywstaraj się rozdrabnia� warzyw
zbyt bardzo. Znacznie lepiejzbyt bardzo. Znacznie lepiej
komponują się w daniu r�żnekomponują się w daniu r�żne
i niejednorodne struktury.i niejednorodne struktury.
Dzięki temu smak puree jestDzięki temu smak puree jest
także bardziej intensywnytakże bardziej intensywny

WAŻNEWAŻNE
10 plasterk�w Kiełbasy Łyseckiej JBB

Bałdyga;

2 pajdy żytniego chleba;

300 g groszku zielonego mrożonego;

1 ząbek czosnku;

1 op. serka Philadelphia;

sok z połowy cytryny;

100 ml przecieru jabłkowego;

1-2 gałązki �wieżego rozmarynu;

chilli w proszku - szczypta;

1 por;

olej rzepakowy;

2 łyżeczki masła.



Ośmiorniczki grillowe z parówekOśmiorniczki grillowe z parówek
PolanekPolanek

Polanki rozetnij wzdłuż na cztery lub lepiej na osiem części, zostawiając jeden koniec
nienaruszony (około 2,5 cm). Na pozostawiony czubek nałóż czapeczkę z ciasta
francuskiego w kształcie naparstka. Wbij od góry, przez „czapeczkę” patyczek do
szaszłyków. Grilluj od rozciętej strony, do zrumienienia. 

Następnie odłóż, żeby nie grillować bezpośrednio nad żarem. Możesz ozdobić za
pomocą ketchupu, musztardy i ziaren sezamu.

4 Par�wki Polanki JBBBałdyga;
100 g ciasta francuskiego;2 pomidory;

ketchup;
musztarda;

ziarna czarnego sezamu.

SkładnikiSkładniki

Sposób przygotowaniaSposób przygotowania

PrzepisPrzepis
Jaśka KuroniaJaśka Kuronia

::



PrzepisPrzepis
Jaśka Kuronia
Jaśka Kuronia

sałatka ziemniaczana zsałatka ziemniaczana z
grillowaną kiełbasą z Beczkigrillowaną kiełbasą z Beczki

Kiełbasę ugrilluj na ruszcie.

W misce połącz wszystkie składniki na sałatkę. Dopraw solą, pieprzem, dodaj koperek. Na
koniec pokrój kiełbasę w grubsze pół plastry i dodaj do pozostałych składników. Całość
dobrze wymieszaj.

300 g Kiełbasy z Beczki JBB Bałdyga;

 4 ugotowane ziemniaki pokrojone w

kostkę;

 4 og�rki konserwowe pokrojone w 1 cm

p�ł plastry;

 1 �rednia czerwona cebula posiekana w

kostkę;

 szklanka mrożonego groszku (lub

konserwowego);

 1 szpiczasta papryka (ramiro) pokrojona

w paski;

 2 łyżki majonezu lub jogurtu;

 s�l, pieprz;

 opcjonalnie koperek lub szczypior.

Składniki
Składniki

Sposób przygotowania:Sposób przygotowania:



PrzepisPrzepis
Martyny ChomackiejMartyny Chomackiej

Obie kapusty szatkujemy i posypujemy solą, Ugniatamy przez chwilę i zostawiamy na 20 minut, aby pu�ciły wodę. Po tym czasie
myjemy ją na sitku, żeby pozby� się nadmiaru soli i suszymy. 
Marchewkę �cieramy na tarce o dużych oczkach. Przechodzimy do przygotowania dressingu. 
W miseczce łączymy ze sobą majonez, jogurt, musztardę, chrzan wasabi, łyżeczkę miodu, s�l i pieprz do smaku.
W misce łączymy odsączoną kapustę, marchewkę, posiekany pęczek szczypiorku oraz dressing. Mieszamy cało��, żeby smaki
mogły się "przegry��".
Kiełbasiaka kroimy w grube plastry wielko�ci klasycznego burgera i wrzucamy je na gorący ruszt. Po podpieczeniu ich przez 2
minuty z każdej strony smarujemy kiełbasiaka pastą zrobioną z pasty miso, miodu, sosu sojowego i odrobiny ciepłej wody.
Mięso powinno przej�� tym smakiem i jeszcze bardziej się skarmelizowa�.
Bułki układamy na ruszcie i podgrzewamy je przez 1-2 minuty. Gdy są jeszcze gorące, smarujemy je pozostałą pastą miso z
sosem sojowym. Na dolną czę�� wykładamy naszego Kiełbasiaka, na niego kładziemy hojną porcją sur�wki, posypujemy
posiekanymi fistaszkami i przykrywamy drugą czę�cią bułki. 

1 op. Kiełbasiaka Pieczonego JBB Bałdyga;
2 bułki ma�lane do burger�w;1/2 gł�wki czerwonej kapusty;1/4 gł�wki białej, młodej kapusty;

3 marchewki;biały sezam;
2 łyżki pasty miso;3 łyżki miodu;2 łyżki sosu sojowego jasnego;2 łyżki majonezu;3 łyżki jogurtu naturalnego gęstego;

1 łyżka musztardy;1 łyżeczka wasabi;1 pęczek szczypiorku2 gar�ci orzeszk�w ziemnych s�l/pieprz do smaku

SkładnikiSkładniki

azjatycki burger z Kiełbasiakiemazjatycki burger z Kiełbasiakiem
pieczonym i colesławempieczonym i colesławem

Sposób przygotowaniaSposób przygotowania

Nie b�j się używa�
Nie b�j się używa�

przypraw. Pasta miso
przypraw. Pasta miso

połączona z miodem i sosem
połączona z miodem i sosem

sojowym wprowadzi nam
sojowym wprowadzi nam

ogromną ilo�� UMAMI do
ogromną ilo�� UMAMI do

dania. Głębokie słone i
dania. Głębokie słone i

dymne smaki pięknie
dymne smaki pięknie

komponuja się ze słodyczą.
komponuja się ze słodyczą.  

WAŻNEWAŻNE

::



PrzepisPrzepisMartyny Chomackiej
Martyny Chomackiej

Kiełbasa swojska z cielęciną zKiełbasa swojska z cielęciną z
pieczonymi ziemniakami i serem labnehpieczonymi ziemniakami i serem labneh

Ziemniaki obieramy (chyba że są młode, wtedy skórkę zostawiamy) i kroimy na 4 części. Wrzucamy je na 5-7 minut do
osolonego wrzątku. W międzyczasie przygotowujemy zaprawę do ziemniaków. 
W dużej misce łączymy ze sobą oliwę, paprykę wędzoną, czosnek granulowany, tymianek sól i pieprz. Gdy ziemniaki
będą jeszcze bardzo al dente, wrzucamy je do miski z zaprawą i mieszamy. Tak przygotowane ziemniaki układamy na
blasze i pieczemy w piekarniku przez 15 minut w 190 stopniach lub przekładamy je na tackę i układamy na ruszcie aby
pięknie ozłocić im brzegi. Zależy nam na bardzo rumianej skórce. 
Kiełbaskę nacinamy i układamy na grillu. Pieczemy do chwili, w której nabierze pięknego i głębokiego koloru.
Bób wrzucamy na kilka minut do gotującej się wody z odrobiną soli. Gdy wypłynie na powierzchnię odcedzamy go i
obieramy ze skórek. 
Pomidory kropimy oliwą, posypujemy solą i pieprzem i układamy na ruszcie. Pieczemy przez kilka minut na grillu. 
Gdy wszystkie elementy są gotowe, przechodzimy do składania dania. Najpierw na talerzu układamy upieczone
ziemniaki. Te polewamy twarożkowym lebneh na którym układamy upieczone pomidory i bób. Obok kładziemy w
całości pięknie zgrillowaną Kiełbasę z Cielęciną. Całość polewamy odrobiną melasy, posypujemy świeżym pieprzem i
odrobiną soli gruboziarnistej. 

1 op. Kiełbasy Swojskiejz Cielęciną

Masarnia u J�zefa JBB Bałdyga;

0,5 kg ziemniak�w;

2 gałązki pomidork�w koktajlowych;

300 g bobu (�wieżego lub mrożonego);

200 g sera Lebneh (lub innego sera

�mietankowo - twarożkowego);

�wieży tymianek;

2 łyżki oliwy z oliwek;

2 łyżki miodu lub melasy;

papryka wędzona w proszku;

czosnek granulowany;

s�l i pieprz do smaku.

Składniki
Składniki

Sposób przygotowania:Sposób przygotowania:

Je�li chcesz podkre�li�Je�li chcesz podkre�li�
delikatno�� dodatku cielęcinydelikatno�� dodatku cielęciny
w naszej kiełbasie, nie używajw naszej kiełbasie, nie używaj
zbyt mocnych dodatk�w,zbyt mocnych dodatk�w,
kt�re mogłby ją zabi�.kt�re mogłby ją zabi�.
Delikatny ser i gotowany b�bDelikatny ser i gotowany b�b
z odrobiną soku z cytryny oz odrobiną soku z cytryny o
oliwą idealnie uzupełniąoliwą idealnie uzupełnią
smak kiełbasy nie dominującsmak kiełbasy nie dominując
nad nim.nad nim.

WAŻNEWAŻNE



PrzepisPrzepis
Jaśka Kuronia
Jaśka Kuronia

4 Kiełbaski Białe Koktajlowe JBB

Bałdyga;

 1 gł�wka młodej kapusty;

 8 młodych ziemniak�w;

 200 g pomidork�w koktajlowych;

 posiekany pęczek dymki;

 2 ząbki czosnku przeci�nięte;

 duży pęczek posiekanego koperku;

 1 łyżka soku z cytryny;

 30 ml oleju lub oliwy;

 s�l, cukier, pieprz.

Sałatka z młodej kapustki zSałatka z młodej kapustki z
kiełbaskami białymi koktajlowymikiełbaskami białymi koktajlowymi

Kiełbasę ugrilluj na ruszcie. Poszatkowaną kaputę, pokrojone ziemniaki, przekrojone na 
 pół pomidorki koktajlowe połącz w misce. Dopraw solą, pieprzem, czosnkiem, dodaj
koperek i szczypiorek. Na koniec pokrój kiełbasę w grubsze pół plastry i dodaj do
pozostałych składników. Całość dobrze wymieszaj.

Sałatka z młodej kapustySałatka z młodej kapusty
jest jeszcze lepszajest jeszcze lepsza
następnego dnia. Małonastępnego dnia. Mało
tego, możesz jątego, możesz ją
przesmaży� i wyjdzieprzesmaży� i wyjdzie
pyszna potrawa na ciepło.pyszna potrawa na ciepło.

WAŻNEWAŻNESkładniki
Składniki

Sposób przygotowania:Sposób przygotowania:



Polędwiczki faszerowane szynką SołtysówkąPolędwiczki faszerowane szynką Sołtysówką  
i serem pleśniowymi serem pleśniowym

Polędwiczki rozkr�j (nie przekr�j) wzdłuż, następnie rozklep za pomocą tłuczka, tak żeby
każda miała stałą grubo�� ½ cm. Wył�ż na nie plastry szynki, pokruszony ser oraz posiekaną
natkę pietruszki.
 Zwi� roladki i zabezpiecz po bokach wykałaczkami lub sznurkiem gastronomicznym.
 Zamarynuj mięso w połączeniu oleju, tymianku i sosu sojowego.
 Grilluj po kilka minut z każdej strony.

6 plastr�w Szynki Sołtys�wki
JBB Bałdyga; 75 g sera ple�niowego zniebieską ple�nią; łyżeczka suszonego tymianku;

 odrobina oleju rzepakowego;
 2 małe polędwiczki wieprzowe;

 p�ł pęczka natki pietruszki;
 2 łyżki sosu sojowego jasnego.

SkładnikiSkładniki

Sposób przygotowaniaSposób przygotowania

PrzepisPrzepis
Jaśka KuroniaJaśka Kuronia

::

Zobacz, jakZobacz, jak  
przygotowaćprzygotować



ebook powstałebook powstał  
we współpracy zwe współpracy z  

Autorzy przepisów:Autorzy przepisów:

Jasiek 
Kuroń

Martyna Chomacka

ZDjęcia:ZDjęcia:
Piotr MizerskiPiotr Mizerski

Getty Images:Getty Images:  
thelinke, thelinke, tatakstataks, Maria Korneeva,, Maria Korneeva,  

Maskot, Annabelle Breakey, Maskot, Annabelle Breakey, ValdisOValdisO,,  
Uwe KrejciUwe Krejci

https://www.gettyimages.com/search/photographer?photographer=tataks
https://www.gettyimages.com/search/photographer?photographer=ValdisO

