Tradycje kulinarne z całego świata

ŚwiętuJEMY
wielokulturowo

Przepisy świąteczne

Tradycje kulinarne z całego świata

Wstęp

Świętujemy od zawsze. Od zawsze w gronie rodziny i bliskich. Od zawsze
chcemy być wtedy razem, pragniemy dbać o wyjątkową atmosferę, dzielić
się radością i uśmiechem. Od niepamiętnych czasów świętowanie ważnych
uroczystości wiąże się też z zasiadaniem przy wspólnym stole, zastawionym
tradycyjnymi daniami. Daniami, które bardzo często niosą ogromny ładunek symboliczny i mają swoją historię zakorzenioną głęboko w kulturze
danego kraju. I nieważne, czy jest to kutia, pierożki ghuziya czy pan de
jamón; nieważne czy przygotowuje je gospodyni domowa ze Lwowa,
Bombaju czy Caracas. Możemy różnić się wszystkim: krajem pochodzenia,
wiekiem, kolorem skóry czy wyznawaną religią, ale tak naprawdę jesteśmy
takimi samymi ludźmi, którzy kochają spotykać się wśród najbliższych,
chcą dzielić się tym, co dobre, wspólnie bawić się i świętować.
W niniejszym e-booku przedstawiamy potrawy, które związane są z ważnymi uroczystościami w różnych krajach świata. Wiele z nich ma wielowiekową tradycję, z każdą związana jest unikalna historia. Zachęcamy do przygotowania ich w domu – a okazać się może, że greckie ciasteczka staną się
stałym elementem karnawałowego stołu, a japońska zupa z fasoli – ulubionym rozgrzewającym daniem na chłodne dni. Pamiętajmy - smak nie ma
narodowości, a pomimo różnic kulturowych – mamy wspólny język!
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Japonia

ZENZAI – słodka zupa deserowa
Ta rozgrzewająca zupa z czerwonej fasoli azuki spożywana jest głównie
w okresie zimowym, chętnie przygotowywana jest także podczas świąt
rodzinnych oraz celebracji Nowego Roku. Zamiast fasoli do przygotowania deseru możemy użyć gotowej pasty fasolowej.

Składniki

Dango (kulki ryżowe)
Składniki
• mąka ryżowa 80g
• mąka ryżowa kleista 120g
• woda 100-110 ml

Przygotowanie

Dango
Mąkę wsypujemy do miski i stopniowo dolewamy wodę, aż
powstanie masa podobna do plasteliny. Z ciasta formujemy
kulki wielkości orzecha włoskiego.
W garnku gotujemy wodę. Wrzucamy kulki i gotujemy około 10 min,
następnie przekładamy na chwilę do zimnej wody.

Anko (pasta z fasoli azuki)
• Fasola azuki 200g
• Cukier brązowy 200g
• Woda 1000 stopni

Anko
Fasolę wsypujemy na sitko i przepłukujemy.
Do garnka wsypujemy fasolę i zalewamy wodą. Pozostawiamy
na noc. Gotujemy aż fasola będzie miękka (około 1,5 godziny
na średnim ogniu).
Dodajemy cukier i gotujemy jeszcze chwilę, często mieszając.
Wrzucamy kulki do zupy i podajemy na gorąco.
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SYRIA

Tabbouleh – aromatyczna wegańska sałatka
Sałatka tabbouleh jest znana od wieków i pochodzi z regionu pasma
górskiego na pograniczu Syrii i Libanu. Jej nazwa wywodzi się od arabskiego taabil, co oznacza „przyprawiać”. Nic dziwnego – sałatka jest bardzo
aromatyczna i orzeźwiająca. Pojawia się na stole podczas wszystkich najważniejszych uroczystości.

Składniki

• 6 pęczków natki pietruszki
• pęczek świeżej mięty (same listki)
• 2 dojrzałe pomidory
• 1 duża cebula
• 4 łyżki kaszy bulgur lub kuskus
• sok wyciśnięty z 2-3 cytryn - ok 100ml
• ok. 100ml oliwy z oliwek extra virgin
• szczypta soli do smaku, ew. pieprz

Przygotowanie

Listki natki i mięty oraz cebulę siekamy jak najdrobniej. Pomidory
kroimy w kostkę. Dodajemy oliwę i sok z cytryny oraz surową (nie
ugotowaną) kaszę bulgur. Całość doprawiamy solą i pieprzem
i odstawiamy na 15 minut. W tym czasie kasza zmięknie, a wszystkie
składniki przejdą aromatem oliwy z oliwek. Całość udekorować
możemy listkami świeżej mięty i pietruszki. Gotowe!
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UKRAINA
KUTIA – tradycyjna potrawa z bakaliami
Kutia jest najważniejszym daniem wigilijnym, które gospodarz wnosi jako
pierwsze na świąteczny stół. Na Ukrainie potrawa ta występuje w dwóch
wersjach: głodnej – spożywanej podczas Wigilii oraz bogatej – jedzonej
w drugi dzień świąt. Składniki kutii niosą bogatą symbolikę – pszenica to
życie wieczne i odrodzenie, mak – płodność, a miód to słowo boże i czystość. W tradycji ukraińskiej talerz kutii należy pozostawić po wieczerzy
jako posiłek dla dusz zmarłych.

Składniki

• 2
 50 g pszenicy + 3-4 szklanki – 1 litr wody do ugotowania
+ 3-4g soli
• 100 g mielonego maku
• 100 g orzechów
• 100 g suszonej żurawiny lub wiśni
• 2-3 łyżki miodu

Przygotowanie

Do maku dodajemy 0,5 kubka ugotowanej wody i zostawiamy
na 5-10 minut. Ziarna pszenicy natomiast moczymy w zimnej
wodzie przez 4 godziny. Potem zagotowujemy je i zostawiamy
na ciepłej kuchence na godzinę. Pszenicę wkładamy do dużej
miski i po kolei dodajemy: mak, suszone i umyte gorącą wodą
wiśnie lub żurawinę; potem dodajemy lekko zmielone orzechy
i miód. Mieszamy i dla ozdoby oraz smaku posypujemy od góry
owocami kandyzowanymi.
Potrawa gotowa. Kto lubi, może dodać więcej wody lub uzwaru
(ukraiński kompot z suszu), żeby kutia była bardziej płynna.
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KOREA

Maejakgwa – koreańskie faworki
Maejakgwa to tradycyjne koreańskie słodycze, smażone na głębokim
tłuszczu i polane aromatycznym syropem. Przygotowywano je na specjalne
okazje już w I w n.e., jednak z czasem ich obecność na stołach ograniczona została do ceremonii ślubnych. Dziś najczęściej podaje się je podczas
ważnych uroczystości jak urodziny czy Nowy Rok.

Składniki

•
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie

2 kubki mąki pszennej
0,5 łyżeczki soli
1 łyżka cukru
1 łyżka soku z imbiru
0,5 kubka wody
olej do smażenia
posiekane orzechy piniowe
do posypania

NA SYROP
• 0,5 kubka cukru
• 0,5 kubka wody
• 1 łyżeczka cynamonu

W misce łączymy ze sobą mąkę, sól, cukier, sok z imbiru oraz wodę.
Następnie całość ugniatamy aż do uzyskania gładkiego ciasta.
Umieszczamy je w folii i odstawiamy na 30 minut. W czasie tej
przerwy przygotowujemy syrop – w garnuszku łączymy ze sobą
cukier oraz wodę i delikatnie podgrzewamy przez około 20 minut,
aż do momentu uzyskania w miarę gęstego płynu. Ściągamy
z ognia i dosypujemy cynamon. Dokładnie mieszamy i odstawiamy
na bok.
Wrzucamy ciastka na gorący olej i smażymy na złoty kolor.
Odsączamy na papierowym ręczniku, następnie zanurzamy w syropie
i posypujemy orzeszkami piniowymi.
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GRECJA

Melomakarona – pomarańczowo-cynamonowe
ciasteczka
Przygotowywane w Grecji w okresie Bożego Narodzenia swoje korzenie
mają już w starożytności, kiedy to podczas ważnych uroczystości przygotowywano placki chlebowe, nasączone miodem. Nazwa tych ciężkich,
aromatycznych ciastek składa się ze zbitki dwóch słów: meli oznaczającego miód, oraz grecko-łacińskiego makarona, które może być tłumaczone
jako „ugniatanie”.

Składniki

• 8 filiżanek mąki
• 2 filiżanki oleju
• 1/2 filiżanki soku z pomarańczy
i otarta skórka z jednej
• 1 łyżka proszku do pieczenia
• 3/4 filiżanki cukru
• kieliszek brandy
• 1 łyżka cynamonu

Przygotowanie

Mieszamy olej, sok oraz skórkę z pomarańczy i brandy
z cukrem. Następnie dodajemy mąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia i cynamon, wyrabiamy ciasto – jeżeli jest zbyt suche,
możemy dodać 1-2 łyżki wody. Orzechy i daktyle do nadziania kroimy
na ćwiartki. Migdały do posypania kroimy w większe cząstki.
Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni C.
Ciasto dzielimy na kulki wielkości orzecha włoskiego i formujemy
małe placuszki. Do środka wkładamy ćwiartkę daktyla i jedną
lub dwie ćwiartki orzecha włoskiego. Całość zwijamy i zlepiamy
w owalny kształt, układamy na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia, każde ciasteczko delikatnie spłaszczamy widelcem,
tak żeby zostawić delikatne podłużne ślady. Pieczemy 20-25 minut.

Na syrop:
• 1 i 1/2 filiżanki wody
• 1 filiżanka cukru
• 4 łyżki miodu
Do nadziania i posypania:
• orzechy włoskie, daktyle,
tarte migdały

Przygotowanie syropu: podgrzewamy wszystkie składniki na
niedużym ogniu do zagotowania, ściągamy szumowiny i wrzucamy
do niego upieczone ciastka, po około 2-3 minutach wyciągamy,
układamy na kratce lub talerzu i posypujemy tartymi migdałami.
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WENEZUELA
Pan de jamón – chlebek z szynką i oliwkami
Smakowite i proste w przygotowaniu danie prosto z Wenezueli jest
popularne głównie w okresie okołoświątecznym. Pan de jamón pierwszy
raz został zrobiony w grudniu 1905 roku w mieście Caracas. Za jego twórcę
uważa się właściciela miejscowej piekarni, który chciał zagospodarować
pozostałe po świątecznej uczcie resztki szyki.

Składniki

Ciasto:
• 50 g mąki
• 1 opakowanie suszonych drożdży
• 250 ml letniego mleka
• 1 łyżeczka soli
• 1 jajko
• 1 żółtko
• 100 g oleju lub masła
• 1 łyżeczka cukru
• 1 łyżeczka oregano
• 1 żółtko do posmarowania ciasta

Przygotowanie

Nadzienie:
• 100 g szynki długo
dojrzewającej (np.
parmeńskiej)
• garść zielonych lub
czarnych oliwek
• garść włoskich orzechów

Mieszamy letnie mleko, suszone drożdże, 1 łyżkę mąki i cukier,
odstawiamy na 10 minut. Po tym czasie dodajemy resztę składników ciasta i wyrabiamy do uzyskania elastycznej masy. Odstawiamy
do wyrośnięcia (ok. 1 h). Kiedy ciasto podwoi swoją objętość, odkrawamy 1/5 i odkładamy na bok. Z większej części formujemy prostokąt i rozwałkowujemy. Na placku układamy szynkę, oliwki i orzechy,
zwijamy jak roladę. Z mniejszej części odłożonego ciasta formujemy
cienkie paski i układamy na zwiniętym cieście tworząc krateczkę.
Chlebek smarujemy żółtkiem, pieczemy około 25-30 minut w 190 st.
C, aż do uzyskania złotego koloru.
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INDIE

GHUZIYA – (Gujiya) słodkie pierogi z mlecznym
farszem
GHUZIYA to słodkie pierożki nadziewane farszem z masy z mleka w proszku
z bakaliami i smażone w głębokim oleju. Potrawa ta jest przygotowana podczas dwóch największych świąty indyjskich - Diwali i Holi. Najwcześniejsze
wzmianki o tej potrawie datowane są na XIII wiek, kiedy to nadzienie sporządzane było z miodu i cukru trzcinowego, a całość wypiekana była na słońcu.

Składniki

Ciasto:
• 125 g Mąki pszennej
• 2 łyzki masła klarowanego
• 1/2 szklanki mleka
Farsz do pierogów:
• Mleko w proszku ½ szklanki
• 1 łyżki masła klarowanego
• 1/4 szklanka mleka

•
•
•
•
•

1/2 szklanki cukru pudru
1 łyżkę wiórek kokosowych
1 łyżka rodzynek
2 łyżki orzechów nerkowca
1/2 łyżeczki kardamonu
w proszku
• olej do smażenia

Przygotowanie

Mąkę pszenną mieszamy z masłem klarowanym, dodajemy pomału
letnie mleko i wyrabiamy na sztywne ciasto. Przykrywamy i odstawiamy na 20 minut do zastygnięcia.
Czekając na ciasto kroimy orzechy nerkowca, posypujemy kardamonem.
Podgrzewamy 1 łyżkę ghee w woku, dodajemy mleko i zagotowujemy.
Następnie dodajemy mleko w proszku i mieszamy, aby uzyskać gładką
i gęstą konsystencję. W mieszance nie powinno być żadnych grudek.
Gdy mieszanina wygląda tak samo jak ciasto, ściągamy z ognia i przenosimy do innej miski, aby szybko ostygła. Gdy masa ostygnie,
dodajemy orzechy z kardamonem, rodzynki, kokos, cukier puder,
całość mieszamy.
Ponownie zagniatamy ciasto i dzielimy na małe kawałki, z których
formujemy placuszki o średnicy 3-3,5cm, wkładamy do nich 1-2
łyżeczki farszu i zlepiamy końce tak, by uzyskać małe pierożki.
Pierożki smażymy na głębokim oleju do uzyskania złocistobrązowego koloru. Gujiya zostawiamy do ostygnięcia, a następnie przechowujemy je w dowolnym pojemniku i delektujemy się jedzeniem przez 10
do 12 dni.
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Smacznego

