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S A ! A T K I  I " D A N I A  Z " W A R Z Y W  N A  Z I M N O

SA!ATKA Z"CZERWONEJ PAPRYKI 
I"POMIDORÓW

To danie inspirowane maroka#skimi sa$atkami z"duszonych warzyw ma pi%kny kolor 
i"znakomicie smakuje. Moj& w$asn& fantasia jest dodanie gotowanej cytryny"– ma 
niepowtarzalny, wyrazisty smak. Cytryn% (koniecznie niewoskowan&!) gotuj przez oko$o  
30 minut, a' stanie si% bardzo mi%kka.

4–6 porcji

3 du!e, mi"siste czerwone papryki
1# $y!ki oliwy z oliwek
300 gramów pomidorków koktajlowych
3 drobno posiekane z%bki czosnku
# $y!eczki cukru
3–4 $y!ki oliwy z oliwek extra vergine
posiekane li&cie z kilku ga$%zek kolendry
sól
#–1 &wie!a papryczka chili, pozbawiona pestek i posiekana, albo solidna szczypta mielonego 

chili (opcjonalnie)
1 ma$a ugotowana cytryna (zobacz powy!ej) lub # du!ej (opcjonalnie)

Rozgrzej piekarnik do"220 stopni Celsjusza lub 200 stopni Celsjusza z"termoobiegiem. Blach% 
wy$ó' papierem do"pieczenia albo foli& aluminiow&. Papryki przekrój wzd$u' na"po$owy, usu# 
gniazda nasienne i"nasiona, a"nast%pnie u$ó' na"blasze przeci%t& stron& do"do$u. Piecz przez 
25–35 minut, a' stan& si% mi%kkie, a"ich skórka zacznie p%ka(. Prze$ó' je do"rondla i"przykryj 
szczelnie pokrywk& lub w$ó' do"miski i"nakryj talerzem. Odstaw na"10 minut, a' skórka b%dzie 
$atwo odchodzi(. Gdy papryki przestygn&, obierz je i"pokrój w"paski.

Gdy warzywa si% piek&, rozgrzej na"patelni oliw%. Wrzu( na"ni& pomidorki, a"tak'e chili,  
je)li zamierzasz je doda(. Du) na"ma$ym ogniu przez oko$o 10 minut, potrz&saj&c co jaki)  
czas patelni& i"przewracaj&c pomidorki drewnian& szpatu$k&. Gdy b%d& mi%kkie, przesu# je 
na"bok patelni, na")rodek wrzu( czosnek i"przesma', mieszaj&c, a' lekko si% zrumieni i"uwolni 
aromat. Dodaj cukier, odrobin% soli do"smaku i"dok$adnie wymieszaj.

Dorzu( papryk%. Je)li chcesz u'y( cytryny, pokrój j& na"ma$e kawa$ki, usu# pestki i"dodaj 
do"pomidorów na"patelni. Podgrzewaj, mieszaj&c, mniej wi%cej przez minut% na"ma$ym ogniu. 
Odstaw do"przestygni%cia.

Podawaj w"temperaturze pokojowej, skropione obficie oliw& z"oliwek i"oprószone kolendr&.
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Inne wersje

~  Podaj sa$atk% z"10 czarnymi oliwkami i"10 anchois.

~  Je)li chcesz zrobi( neapolita#skie peperoni e pomodorini in agrodolce, rozpu)( 2 $y'ki cukru 
w"100 mililitrach octu winnego, polej zalew& papryk% z"pomidorami i"du) przez 1 lub 
2"minuty. Pomi# cukier, gotowan& cytryn% i"kolendr% z"g$ównego przepisu.

S A ! A T K I  I " D A N I A  Z " W A R Z Y W  N A  Z I M N O
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D E S E R Y   I  C I A S T A

BRZOSKWINIE PIECZONE W!S"ODKIM 
WINIE Z!G#ST$ %MIETAN$ 
I!KARMELIZOWANYMI PISTACJAMI

Owoce, które kupujemy w!sklepach, cz&sto nie!mia'y szansy dojrze( ca'kowicie w!sadzie lub 
na!krzewie. Pieczenie umo)liwia wydobycie z!nich pe'ni smaku. Po'*czenie pieczonych brzoskwi+, 
g&stej t'ustej ,mietany [w!oryginale clotted cream!– g&sta t'usta ,mietana, wyrabiana na!po'udniu 
Anglii. W!Polsce nie!jest dost&pna, ale mo)na j* zast*pi( t'ust* ,mietan*!– przyp. t'um.] 
i!karmelizowanych pistacji to uczta dla zmys'ów! U)yj do,( dojrza'ych, ale nadal twardawych owoców.

4 porcje

4 brzoskwinie ze skórk!, przekrojone na"pó# i"pozbawione pestek
120 mililitrów s#odkiego bia#ego wina
60 gramów drobnego cukru
60 gramów pistacji
113 gramów g$stej t#ustej %mietany (36%)

Rozgrzej piekarnik do!190 stopni Celsjusza lub 170 stopni Celsjusza z!termoobiegiem.

Po'ówki brzoskwi+ u'ó) w!p'ytkim naczyniu )aroodpornym rozci&ciem do!góry. Polej je winem, 
tak aby nieco p'ynu zosta'o w!zag'&bieniach po!pestkach. Piecz przez oko'o 30 minut (czas 
pieczenia zale)y od rozmiaru i!dojrza'o,ci owoców), a) po!nak'uciu spiczastym no)em wydadz* ci 
si& bardzo mi&kkie. Odstaw do!przestygni&cia, a!nast&pnie sch'od- w!lodówce.

Przygotuj karmelizowane pistacje. Wy'ó) blach& papierem do!pieczenia. W!rondlu podgrzewaj 
na!,rednim ogniu cukier, a) si& roztopi i!przybierze odcie+ ciemnego miodu. Uwa)aj, aby go 
nie!przypali(.

Wrzu( pistacje do!p'ynnego karmelu, zamieszaj, )eby dok'adnie pokry'y si& syropem i!od razu 
przelej na!wy'o)on* papierem blach&. Odstaw do!ca'kowitego wystygni&cia. Gdy karmel b&dzie 
twardy i!kruchy, prze'ó) go z!blachy na!desk& do!krojenia i!posiekaj na!nierówne kawa'ki.

Przed podaniem na'ó) na!ka)d* po'ówk& brzoskwini troch& ,mietany i!posyp karmelizowanymi 
pistacjami.

Inne wersje

~ Zamiast s'odkiego wina mo)esz u)y( wytrawnego bia'ego oraz 1–2 'y)ek cukru.

~ Zamiast t'ustej ,mietany mo)esz u)y( bitej ,mietany lub jogurtu greckiego.
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Może zainteresować Cię również:
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