
fragment książki

https://wielkalitera.pl/sklep/kuchnia/marhaba-witaj-w-kuchni-z-czterech-stron-swiata-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-Marhaba-witaj-w-kuchni-z-czterech-stron-swiata&utm_content=na-pierwszej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/kuchnia/marhaba-witaj-w-kuchni-z-czterech-stron-swiata-ksiazka/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-Marhaba-witaj-w-kuchni-z-czterech-stron-swiata&utm_content=na-pierwszej-stronie
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WPROWADZENIE
Od dziecka fascynuje mnie jedzenie. Wiem, taka deklaracja brzmi banalnie!– ma"o kto 
nie lubi je#$!– ale ja przypisuj% sobie wyj&tkow& pasj% do jedzenia. Jej korzenie si%gaj& 
dzieci'stwa oraz fascynacji jedzeniem dalekich i!bliskich narodów, o!których od ma"ego 
czyta"em w!ksi&(kach. Chcia"bym wam o! tym opowiedzie$ i!przedstawi$ kilkadziesi&t 
przepisów zwi&zanych z!moim (yciem, podró(ami, pisaniem, czytaniem i!nami%tno#ci& 
do gotowania.

Wszystko zacz%"o si% w!pierwszej klasie podstawówki, gdy zacz&"em poch"ania$ ksi&(ki 
podró(nicze. Mieli#my w!mieszkaniu na warszawskim Powi#lu du(& bibliotek%, a!w!niej 
sporo ksi&(ek o!innych kulturach, ludziach, egzotycznych obyczajach – o!#wiatach dost%p-
nych wtedy tylko na kartach ksi&(ek i!magazynów typu „Poznaj )wiat” czy „Kontynenty”. 
Czyta"em nieustannie takie publikacje, przeczyta"em wszystkie z!kolekcji rodziców, po(y-
cza"em od ich znajomych. Poci&ga" mnie daleki #wiat, odmienno#$, kolory, smaki, zapa-
chy… Codziennie podró(owa"em w!wyobra*ni do odleg"ych miejsc, a!najbardziej fas cy-
no wa"o mnie jedzenie.

Wraca"em ze szko"y, rzuca"em w!k&t tornister, my"em r%ce, siada"em do sto"u z!ksi&(k& 
w!d"oniach i!dostawa"em od naszej „pani do dzieci”, czyli pomocy domowej, drugie #nia-
danie. Przez lata by"o identyczne: dwa rogaliki z!kruszonk& i!kubek gor&cego kakao. Na 
wierzchu rogaliki by"y posmarowane mas"em wtartym w!kruszonk%, uwielbia"em to po"&-
czenie smaków. Czasem by"y cz%#ciowo rozci%te!– wtedy mas"o znajdowa"o si% w!#rodku, 
a!na nim le(a"a gruba warstwa d(emu albo miodu gryczanego, bo taki miód cieszy" si% 
w!naszym domu najwi%kszym powodzeniem. Nie by"o "atwo go dosta$, ot tak, w!sklepie, 
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ale moja mama by"a lekark&, kierowniczk& przychodni, i!otrzymywa"a prezenty od pa-
cjentów. Przynosili jej ró(ne produkty, mi%dzy innymi miód gryczany, bo wiedzieli, (e 
pani doktor bardzo go lubi.

Kiedy jad"em swoje dwa rogaliki (a!czasami nawet trzy), oczywi#cie czyta"em. W"a#nie 
wtedy rodzi"o si% dziwne, do dzi# niezrozumia"e dla mnie po"&czenie czytania z! jedze-
niem. Mam tak do dzi#: kiedy czytam, musz% je#$. Uku"em nawet sentencj%: „Czytam, 
wi%c jem, jem, wi%c czytam”. Wszystko jedno co!– zazwyczaj ksi&(k% (o! jedzeniu najcz%-
#ciej), ale poniewa( (ona protestuje, gdy czytam przy jedzeniu (jem przy czytaniu), bywa, 
(e w!desperacji!– kiedy wyrwie mi ksi&(k% z!r&k!– studiuj% etykiety na opakowaniach po 
sosach, keczupach czy s"oikach z!ogórkami. Cokolwiek, ale musz% co# czyta$, jedz&c. A!(e 
uwielbiam czyta$, to ci&gle jem. I!odwrotnie. Rzecz jest niebezpieczna, bo czytaniojedze-
nie, oprócz tego, (e rozwija intelektualnie (nawet z!nalepki na tabasco czy kuskusie mo(na 
dowiedzie$ si% czego# ciekawego), powoduje gwa"towny przyrost wagi. Dlatego biegam. 
Im wi%cej jem, tym musz% wi%cej biega$, (eby spali$ to, co zjadam, a!naprawd% du(o czy-
tam. Czytanie jest bezlitosne dla wagi.

Rogaliki posypane kruszonk& z!mas"em, d(emem czy miodem uwielbiam nadal. Id& ze 
mn& przez (ycie i!#wiat. Szukam ich, gdziekolwiek bym nie by". Gdy podró(owa"em po 
Afryce, jedn& z!pierwszych rzeczy, jak& robi"em w!nowym mie#cie, miasteczku czy wsi, 
by"o szukanie piekarni. Ach, ile( odmian pieczywa dzi%ki temu pozna"em! S"onego, pi-
kantnego, ostrego. Zawsze jednak szuka"em przede wszystkim rogalików z!dzieci'stwa!– 
i!znajdowa"em je, bo to jeden z!uniwersalnych, kosmopolitycznych przysmaków. W!Sene-
galu by"y to pains au chocolat, w!Ghanie chokies, ale najlepsze jad"em w!krajach arabskich. 
)miem twierdzi$, (e bywa"y lepsze ni( te we Francji, co mi"o#nikom croissantów mo(e 
wyda$ si% blu*nierstwem.

Je#li b%dziecie w!Bejrucie, spróbujcie rogalików w!cukierni Des Choux Et Des Idées. Nie 
polejecie ich ani d(emem, ani miodem, bo s& ju( polane: grubym ko(uchem fantastycznej 
czarnej czekolady. W!Tunisie co rano szed"em do ma"ej piekarni bez nazwy, w!zapyzia-
"ej uliczce niedaleko g"ównego meczetu, gdzie przy chybocz&cym si% stoliku do czarnej 
jak smo"a kawy zjada"em rogaliki prawie jak te z!dzieci'stwa, tylko z!mas& daktylow&. 
W!egipskiej Aleksandrii, gdzie mieszka"em osiem lat, by" ogromny wybór rogalików, w!tym 
moje ulubione w!polewie z!bia"ej czekolady, posypane kruszonymi migda"ami i!orzecha-
mi. Kontynuowa"em tam bez przeszkód tradycj% z!dzieci'stwa. Powtórz% jeszcze raz: Ara-
bowie piek& najlepsze pieczywo na #wiecie.
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Dosy$ o!rogalikach, wró$my do ksi&(ek! Ta opowie#$ jest mi%dzy innymi efektem dzieci%-
cego zaczytywania si% w!ksi&(kach o!„dalekich krainach”, które do dzisiaj stoj& na pó"kach 
mojej biblioteki. Przez lata wraca"em do tych samych fragmentów o!szeroko rozumianym 
jedzeniu. Na przyk"ad w!ksi&(ce Rzymskie ABC polskiego dyplomaty Ignacego Krasickie-
go nieustannie czyta"em tylko rozdzia" po#wi%cony w"oskim kulinariom i!winu. Podobnie 
by"o z!Helsi!skim ABC Jerzego Fonkowicza, dzi%ki któremu pozna"em kalakukko!– pie-
róg faszerowany ryb& i!s"onin&, wielko#ci bochenka chleba (!), i!fi'ski kult mleka (mleko 
w!kartonie by"o dla mnie wtedy czym# szokuj&cym). Dzi%ki Meksyka!skiemu ABC Ireny 
Kisielewskiej i!Marii Sten dowiedzia"em si% o!istnieniu enchiladas, tacos i!quesadillas, in-
dyka w!czekoladzie oraz czego#, co sp%dza"o mi sen z!oczu przez wiele lat!– meocuilli, (yj&-
cych na agawach larw, spo(ywanych po ugotowaniu.

Moj& ulubion& ksi&(k& z!tej serii by"o jednak Lizbo!skie ABC Janiny Pa"%ckiej i!Oskara 
Soba'skiego, a!przede wszystkim rozdzia" Vinho verde. Jest tam opis restauracji Co-
mibebe w!Lizbonie. Autorzy pisz&, (e to jedno z… najgorszych miejsc, w! jakich przy-
sz"o im si% sto"owa$ w!Portugalii. Z!okropno#ci menu wymieniaj& bife a" la Comibe-
be!– firmowy befsztyk, „wyklepany na kowadle kawa"ek wo"owiny usma(ony z!gar#ci& 
frytek”, oraz sopa de alho com ovo individual, czyli zup% czosnkow& z!jajkiem, „ch"odn& 
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mieszanin% wywaru z! czosnku i!oliwy na rozmoczonych grzankach z!bezkszta"tnym 
jajkiem w! koszulce, "ypi&cym (ó"tkiem spod farfocli skrzep"ego bia"ka”. Czy( to nie 
pi%kny opis? Mimo tak z"ych rekomendacji jako dziecko marzy"em, (eby tego wszyst-
kiego spróbowa$.

Moje marzenia spe"ni"y si% trzydzie#ci pi%$ lat pó*niej. Polecia"em z! rodzin& na kilka 
dni do Lizbony. Cieszy"o mnie, (e poznam to pi%kne miasto, ale najbardziej nie mog"em 
si% doczeka$ obiadu w!Comibebe. Sprawdzi"em w! internecie, (e lokal ca"y czas istnieje. 
Poszed"em na ulic% Rua das Portas de Santo Antão, gdzie pod numerem 22 znajdowa"a 
si% restauracja z!ksi&(ki mojego dzieci'stwa, i!uroczy#cie zamówi"em bife a"la Comibebe. 
Zupy czosnkowej z!jajkiem niestety nie by"o w!karcie, ale prawie wszystko wygl&da"o jak 
w!Lizbo!skim ABC: dosta"em twardy jak kamie', niesmaczny kawa" wo"owiny ob"o(o-
ny jajkiem w!koszulce (tego nie by"o w!ksi&(ce!), z!gar#ci& lepkich od t"uszczu czipsów 
zamiast frytek. Niesamowite, wr%cz metafizyczne uczucie! Czu"em, (e zamkn&"em jedno 
z!magicznych kó" (ycia. +uj&c twarde, (ylaste kawa"ki mi%sa, które ledwo udawa"o mi si% 
pokroi$, i!chrupi&c zimne, t"uste czipsy, mia"em "zy w!oczach. „Comibebe!– szepta"em.!– 
Moje kochane Comibebe…”. Dokona"o si%.

Ksi&(ek, w!których jednym z!bohaterów by"o jedzenie, mia"em bez liku. Cho$by Biwak 
na Borneo francuskiego przyrodnika Pierre’a Pfeffera z!doskona"ej serii Naoko#o $wiata 
wydawnictwa Iskry. To jedna z!moich „ksi&g (ywych”. W! ten sposób nazywam ksi&(ki, 
które tak g"%boko zapad"y mi w!pami%$, (e gdy po raz kolejny po nie si%gam, automatycz-
nie staj& mi przed oczami te same obrazy, które ujrza"em jako dzieciak. D(ungla Borneo, 
jej chaszcze, rzeki, bagna, wioski tubylców, ludzie, zwierz%ta!– wszystko jest takie samo 
jak wtedy, gdy siedzia"em w!pokoiku na warszawskim Powi#lu, z!wypiekami przewracaj&c 
kartki. Wracam do rozdzia"ów po#wi%conych polowaniom w!d(ungli na dziki i!jelenie, ra-
zem z!Pfefferem i!grup& puna'skich "owców od prawie pó" wieku z!lubo#ci& poch"aniam 
przy ognisku „kawa"y ledwo co opieczonego mi%sa” (tak, nawet jako weganin), popijaj&c 
je ry(owym bimbrem z!bambusowych pni (tak, nawet jako muzu"manin). Rozmawiam 
z!nimi po polsku, a!oni wszystko rozumiej&.

Podobnie jest z! inn& ksi%g& (yw&! – Kajakiem przez Afryk%, tak(e francuskiego autora, 
Maurice’a Patry’ego. Praktycznie w!ka(dym rozdziale jest fragment o!jedzeniu, na przyk"ad 
jak zrobi$ kotlety z!hipopotama czy steki z!krokodyla albo upichci$ ratatouille z!manioku, 
batatów i!korzeni palmowych. Francuscy autorzy zawsze po#wi%caj& wiele stron jedzeniu, 
jego umi"owanie to przecie( cecha narodowa Francuzów, dlatego lubi% francuskich pisarzy.
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Z!kolei przy lekturze Amerykanów Stanis"awa Mierze'skiego fascynowa"em si% #wiatem 
zachodnim, równie niedost%pnym jak d(ungle Gabonu. Z!wypiekami na twarzy czyta-
"em opisy ogromnych supermarketów, wielkich ch"odziarek wype"nionych jedzeniem 
jak ze snu: ciastami w! tekturowych opakowaniach, napojami w!puszkach (puszki po 
fancie czy coca-coli mo(na by"o kupi$ na pchlim targu w!Warszawie, a!potem postawi$ 
sobie na biurku i!trzyma$ w!nich o"ówki), mro(onymi hamburgerami, obranymi i!umy-
tymi ziemniakami w!foliowych workach, p"atkami kukurydzianymi w!wielkich pud"ach, 
chlebem!– pokrojonym i!mi%kkim jak wata!– zapakowanym w!foli% (to te( wywo"ywa"o 
u!mnie dreszcze), no i! tymi tackami z! trzema przegródkami, w! których le(a"y kotle-
ty, surówki, ziemniaczane purée czy ry(. A!do zupe"nego ob"%du doprowadza"y mnie 
puszki z!zup& (zupy Campbella, (ó"wiowa w!puszce!). Ta w"a#nie zupa, jak(e egzotycz-
na, by"a moim najwi%kszym marzeniem. Na pocz&tku lat dziewi%$dziesi&tych wreszcie 
si% ono zi#ci"o: kupi"em zup% (ó"wiow& w!Niemczech. Ugotowa"em j&, z!nabo(no#ci& 
na"o(y"em, z! jeszcze wi%ksz& nabo(no#ci& zacz&"em je#$, a!po dwóch, trzech "y(kach 
wyla"em do sedesu.

Inna ksi%ga (ywa mojego dzieci'stwa to &ycie po hindusku Janiny Rubach-Kuczewskiej, 
która mieszka"a w! Indiach na prze"omie lat sze#$dziesi&tych i!siedemdziesi&tych. Hin-
duskiemu jedzeniu po#wi%ca rozdzia" Z"wizyt' u"pa!stwa Guptów. Curry, $apati, masale, 
ostre przyprawy, wegetaria'ska kuchnia!– tym wszystkim pachnie dom Guptów; autor-
ka, sk&din&d bardzo kulturalna i!stateczna pani, zjada tam potraw% posypan& bhangiem, 
czyli marihuan&, i!ma odlot. Przeczyta"em t% ksi&(k% od deski do deski, a!potem przez 
lata setki razy wraca"em do kolacji u!pa'stwa Guptów. Wn%trze ich domu do dzi# wi-
dz% tak samo!– nawet teraz, pisz&c te s"owa. Te same meble, kilimy na #cianach, palmy 
i!mangowce za oknem, po których hasaj& ma"py, te same barwy, nieokre#lone d*wi%-
ki, jakby po"&czenie monotonnej muzyki ze szmerem rozmów i!krzykami ma"p, trudno 
uchwytna i! jeszcze trudniejsza do opisania atmosfera indyjskiego domu wymarzone-
go przez ma"ego ch"opca na warszawskim Powi#lu na pocz&tku lat siedemdziesi&tych 
XX wieku.

Pa'stwo Guptowie mieszkali w!New Delhi, stolicy Indii, w!dzielnicy zwanej Defence Co-
lony. By"em w!Indiach dwukrotnie, niestety nie w!Delhi. +a"uj%, bo od lat marz%, (eby tam 
pojecha$ i!poszuka$ domu pa'stwa Guptów. Mo(e ca"y czas tam mieszkaj&? A!mo(e (yj& 
tam ich dzieci? By"oby #wietnie, gdybym znalaz" dom, a!w!nim par% staruszków!– bohate-
rów jednej z!ksi&g (ywych mojego dzieci'stwa. Nie wiedz& pewnie, (e zostali opisani przez 
Polk%, która odwiedzi"a ich ponad pó" wieku temu, a!ju( na pewno nie zdaj& sobie sprawy, 
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(e kto# od pi%$dziesi%ciu lat czule wspomina ich dom i!kolacj% z!pikantnym curry po-
sypanym marihuan&. Gdybym usiad" w!tym samym salonie, zosta" pocz%stowany nimbu- 

-pani, czyli wod& z!lodem i!cytryn&, któr& pi"a Janina Rubach-Kuczewska, i!zapatrzy" si% na 
mangowce, odlecia"bym kompletnie nawet bez curry z!bhangiem.

Ksi&(ek jedzeniowo-podró(niczych doliczy"em si% w!moim dzieci'stwie co najmniej trzy-
dziestu. Najwa(niejsze ca"y czas trzymam na pó"kach swojej biblioteki na Gozo, malta'-
skiej wyspie, na której mieszkam od 2016 roku. Podró(uj& ze mn& po #wiecie. Sta"y na  
rega"ach polskich mieszka', pop"yn%"y na osiem lat do egipskiej Aleksandrii, dotar"y  
na Gozo. Wszystkie s& porwane, poklejone od nieustannego czytania, a!przede wszystkim 
zat"uszczone i!poplamione od jedzenia. Niektóre strony s& dos"ownie nas&czone warstwa-
mi starego t"uszczu, a!tak(e #ladami po produktach, które poch"ania"em podczas lektury. 
Na pewno s& tam plamy od herbaty, poniewa( pijam j& nami%tnie od dziecka, oraz od 
mojego ukochanego kakao. To prawdziwe kompozycje z!plam i!zacieków, pi%kne obrazy 
czasu. Uwielbiam je ogl&da$. Czasami zamy#lam si%, wpatrzony w!jak&# plamk% w!Biwaku 
na Borneo czy Rzymskim ABC, i!zastanawiam si%, co mi tu kapn%"o: sos z!bitek, matczyny 



rosó", grudka smalcu, kakao? Mistyka straconego czasu, metafizyka t"ustych plam, kuli-
narne echa przesz"o#ci…

W"a#nie, smalec! To by" jeden z!moich ukochanych przysmaków. Kroi"em grubo chleb, 
smarowa"em go smalcem, posypywa"em sol& i!pieprzem. Do tego kiszony ogórek, ale nie 
na kanapk%, tylko obok, na talerz. To wszystko, czysta forma. Kanapka ze smalcem to jed-
no z!moich da' dzieci'stwa. Zazwyczaj by" to smalec ze sklepu, ale czasem domowy, wy-
topiony przez mam%. Z!brunatnymi kawa"kami skwarek, poka*nych kawa"ów niestopio-
nej s"oniny. G%sty, aromatyczny, wspania"y, sta" na kuchennym parapecie w!wielkim s"oju. 
Potrafi"em zje#$ kilka pajd chleba ze smalcem naraz. Taka ilo#$ wystarcza"a na lektur% 
po"owy fragmentów o! jedzeniu w!ksi&(ce Kajakiem przez Afryk%, rozdzia"u Vinho verde 
z!Lizbo!skiego ABC czy prawie ca"ego opisu przyj%cia u!pa'stwa Guptów.

Innym posi"kiem dzieci'stwa by"y grubo i!krzywo krojone pajdy (zawsze mieli#my t%pe 
no(e) posmarowane mas"em i!bardzo obficie posypane cukrem. Och, jakie to by"o dobre! 
Zjada"em tak czasem pó" bochenka oraz pó" szklanki cukru i!nie ty"em. Co za czasy!

S"odka wersja uczty dla podniebienia nie do ka(dej jedzeniowo-podró(niczej ksi&(ki pa-
sowa"a. Nie jad"em chleba z!mas"em i!cukrem przy Biwaku na Borneo czy przy serii ABC, 
ale przy Amerykanach czy ksi&(kach Olgierda Budrewicza!– owszem. Z! „Poznaj )wiat” 
i! „Kontynentami” by"o tak samo!– cukier pasowa", t"uszcz nie. Od lat si% nad tym za-
stanawiam, ale nie mog% tego rozgry*$. Poniewa( gdy zamiast cukru na chleb z!mas"em 
k"ad"em drobno posiekany czosnek i!posypywa"em go sol&, to Biwak na Borneo i!wiele 
innych niepasuj&cych do cukru ksi&(ek nagle stawa"o si% zdatnymi do czytaniojedzenia.
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KANAPKI 
Z MIĘTOWYMI 
FALAFELAMI, 
BOBEM I HUMUSEM 
Z AWOKADO
Chcia!bym zaprezentowa" jeszcze jeden przepis na falafele, tym razem mi#towe. To 
do$" pracoch!onne danie, ale mo%na si# nim porz&dnie naje$".

Po!&czenie, które proponuj#, to: falafel mi#towy, humus z'awokado i'bób, podane w'go-
r&cych chlebkach pita i'bagietkach. Mo%na powiedzie", %e to domowy street food moje-
go pomys!u, b#d&cy wynikiem eksperymentów z'falafelem i'humusem. Szczególnie ten 
drugi poddaj# ró%nym obróbkom i'testom.

Wszelkie pasty i'dipy warzywne s& moj& nami#tno$ci&, dlatego w'tej ksi&%ce znajdziesz 
przepisy na kilka z'nich. Kocham te% bób, wi#c i'jego tu nie zabraknie.
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SK!ADNIKI NA FALAFELE 
MI"TOWE
# kilograma suchej ciecierzycy ($%cznie 

z&ciecierzyc% na humus)
1 cebula pokrojona na kilka kawa$ków
4 wyci'ni(te z%bki czosnku
1 gar') posiekanych li'ci mi(ty
# gar'ci posiekanych li'ci natki pietruszki
5–6 $y*ek pestek dyni
2 $y*eczki sody oczyszczonej
2 $y*ki kuminu
1 $y*ka chili
1 $y*ka pieprzu
1 $y*eczka cynamonu
1 $y*eczka imbiru
600–700 mililitrów oleju ro'linnego do 

sma*enia
sól

SK!ADNIKI NA HUMUS 
Z&AWOKADO
200 gramów namoczonej przez noc 

ciecierzycy
3 mi(kkie awokado
2 z%bki czosnku
1 $y*ka pasty tahini
sok z&# 'redniej cytryny
3–4 $y*ki oleju ro'linnego
1 $y*ka kuminu
1 $y*eczka chili
sól, 'wie*o zmielony pieprz

SK!ADNIKI NA BÓB
# kilo bobu (po obraniu)
1 du*a gar') posiekanych li'ci kolendry
2 $y*ki oleju ro'linnego
sól

 3–4  
porcje 

 1–1# godziny  
(plus 10 godzin  
namaczania ciecierzycy)



PRZYGOTOWANIE
Przygotuj falafele: ( kilograma ciecierzycy zalej zimn& wod& i'odstaw na co najmniej 
10 godzin do namoczenia. Po tym czasie odced) i'od!ó% 200 gramów na humus.

Do pozosta!ej ciecierzycy dodaj cebul#, czosnek i'sod#. Posól i'zmiksuj. Namoczona 
ciecierzyca jest twardawa, ale miksuje si# !atwo. Ja robi# to mikserem r#cznym. Dodaj 
zio!a, pestki i'reszt# przypraw. Zmiksuj na grudkowat& mas#.

Formuj placuszki dowolnej wielko$ci i'odk!adaj na talerz. Lepiej ulepi" wszystkie, za-
nim rozgrzejesz olej, ni% robi" jeden falafel za drugim w'czasie sma%enia. Mo%na te% 
oczywi$cie sma%y" falafele w'kszta!cie kulek, ale wtedy potrzeba wi#cej oleju, %eby si# 
zanurzy!y. Kulki najlepiej sma%y" po prostu we frytkownicy.

Rozgrzej mocno olej i'u!ó% falafele jeden przy drugim. Zmniejsz ogie* i'sma% 2–3'mi-
nuty z'ka%dej strony. Ja obracam wszystkie falafele nawet po kilka razy. Musz& si# do-
brze przysma%y" na zewn&trz, a'w' $rodku zachowa" zielony kolor, ale nie mog& by" 
surowe! Najlepiej spróbuj, czy s& ju% gotowe. Odk!adaj usma%one falafele na talerz albo 
pó!misek wy!o%ony papierowym r#cznikiem, aby ods&czy" nadmiar t!uszczu.

Przygotuj humus z!awokado: ciecierzyc# ugotuj do mi#kko$ci. Odced), ale zachowaj 
1'szklank# wywaru. Wystud). Wrzu" do miksera wszystkie sk!adniki (oprócz awokado) 
i'miksuj przez chwil#. Je%eli masa jest za sucha, dolej wywaru, nast#pnie dodaj awoka-
do i'zmiksuj ca!o$" na g!adk& mas#. Wstaw humus do lodówki, %eby si# sch!odzi!.

Przygotuj bób: bób ugotuj al dente (to maksymalnie dwie minuty od chwili, gdy woda 
zacznie wrze"). Ostud) i'obierz ze skórki. Je%li u%ywasz mro%onego, obranego bobu, 
wystarczy, je$li lekko go podgotujesz. Ugotowany bób zmieszaj z' reszt& ska!dników 
i'odstaw na godzin#.

Przygotuj kanapki: u%yj do nich kilku ma!ych bagietek i'kilku minipit (mog& te% by" 
du%e). Bagietki rozetnij wzd!u%, a'pity otwórz. Wstaw pieczywo do gor&cego piekarni-
ka (albo mikrofalówki). Wyjmij i'najpierw wysmaruj od wewn&trz humusem, a'potem 
wype!nij falafelami i'bobem. Na ko*cu mo%esz pokropi" cytryn&. Ja, ku zgorszeniu 
wielu, polewam obficie tabasco. Nadwy%k# humusu i'bobu postaw na stole i' $mia!o 
zjadaj !y%k&.





Może zainteresować Cię również:
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