BARSZCZ Z USZKAMI
To jedna z najpopularniejszych wigilijnych zup. Jego idealny, głęboki kolor, zapach i smak doskonale
uzupełniają świąteczną atmosferę. Barszcz to źródło kwasu foliowego, żelaza, wapnia i magnezu, a zawarte
w nim buraki poprawiają odporność.

BARS ZCZ

SKŁADNIK I NA BARS ZCZ

Do garnka włożyć obrane warzywa: marchew, seler, pietruszkę, por,
cebulę oraz ząbki czosnku pokrojone w plasterki, liście laurowe
i ziele angielskie. Zalać wodą i dodać wypłukane suszone grzyby.
Gotować wywar na wolnym ogniu, aż warzywa będą miękkie.
Przecedzić wywar, aby otrzymać czysty bulion.

Dzielenie się przepisami staje się powoli tradycją Bielmaru. Tym
razem z ogromną radością przekazujemy Wam ten zbiór przepisów na
dania wigilijne.
Zbiór ten ma unikalny charakter i wyjątkowe znaczenie, powstał
bowiem dzięki zaangażowaniu naszych pracowników. To oni podzielili
się swoimi świątecznymi hitami - sprawdzonymi przepisami na wigilijne
dania, królujące od lat na ich rodzinnych stołach.
Znajdziecie tu zarówno tradycyjne zupy, śledziowe przystawki,
kilka sposobów na karpia, a także ciasta i desery. Jest coś dla osób
dbających o linię oraz dla zabieganych użytkowników Termomixa.
Mamy nadzieję, że zarówno nasze przepisy, jak i produkty Bielmaru
staną się dla Was inspiracją i wzbogacą Wasze stoły o nowe smaki
i pomysły.

Życzymy Wesołych Świąt,
zdrowych, pełnych emocjonalnej bliskości.
Smacznego!
Zespół BIELMAR

Buraki obrać, pokroić w plastry i włożyć do drugiego garnka, zalać
wodą tak aby buraki były przykryte. Zagotować buraki, otrzymany
wywar wlać do bulionu i tak powtórzyć czynność jeszcze dwa razy
(łącznie trzy razy zalewamy buraki zimną wodą, doprowadzamy do
zagotowania i zlewamy wywar do bulionu).
Dodać zakwas – w ilości wg uznania, doprawić do smaku solą, pieprzem
i ewentualnie cukrem i sokiem z cytryny. Ewentualnie dodać majeranek
około 1 łyżki.
Pilnować, aby po dodaniu zakwasu barszcz się nie zagotował.
Najlepiej tylko go tylko podgrzewać – wówczas zachowa swój piękny
„buraczkowy” kolor.

FARS Z DO US ZEK
Grzyby posiekać w drobną kosteczkę.
Do rondelka wlać trochę oleju (np. 1 łyżkę), drobno posiekać
cebulkę i wrzucić na rozgrzany olej, dodać grzyby. Dusić do
miękkości.
Jeśli lubisz farsz „bez kawałków” wówczas przestudzone
grzyby z cebulką możemy zmielić przez maszynkę lub
zblendować.
Dodać bułkę
i pieprzem.
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US ZK A

Wsypać mąkę do miski, stopniowo dodawać gorącą wodę
i mieszać widelcem do połączenia. Wbić jedno jajko
i połączyć z ciastem.
Wałkować ciasto na cienki placek, wykrawać szklanką lub
literatką kółka, nałożyć farsz i zlepić uszka.

WSK A ZÓWK A
Tak przygotowane uszka można ugotować w lekko osolonej
wodzie lub usmażyć na głębokim oleju Beskidzkim – będą
wtedy chrupiące, przypominające paszteciki.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 kg buraków
2 marchewki
1 pietruszka korzeń
duży kawałek selera korzeń
½ pora
1 cebula
kilka suszonych leśnych grzybów
zakwas z buraków
czosnek, liść laurowy,
ziele angielskie, cukier, cytryna

SKŁADNIK I NA FARS Z
·
·
·
·
·

0,5 kg leśnych grzybów
1 duża cebula
1 łyżeczka bułki tartej
sól, pieprz
olej Beskidzki do smażenia

SKŁADNIK I NA US ZK A
· 2,5 szklanki mąki
· 1 jajko
· 130 ml gorącej, przegotowanej wody

ZUPA RYBNA

ZUPA GRZYBOWA

Ten esencjonalny bulion– mimo, że można go zaliczyć do przepisów zerowaste, ponieważ wykorzystuje tę cześć
ryby, którą zazwyczaj się wyrzuca – jest bardzo elegancki i niezwykle bogaty w smaku.

Podawana zimą wykorzystuje dary jesieni – grzyby, które zawierają mnóstwo białka i witamin, działają
antyoksydacyjnie i przeciwnowotworowo. Tę zupę można przyrządzić z dowolnych leśnych grzybów - podsmażone
na Beskidzkim Culinary uzyskają niepowtarzalny smak i aromat.

SKŁADNIKI NA ZUPĘ
Przygotować wywar: rybie głowy wraz warzywami i przyprawami
gotować w dużym garnku około 40-50 minut. Uzyskany wywar
przecedzić, następnie odlać jego niewielką ilość i w małym garnku
ugotować kawałki ryby, wyjmująć je ostrożnie, by się nie rozpadły.
Przygotować zasmażkę: w niewielkim rondelku, na małym ogniu
rozpuść Beskidzki Culinary i szybko rozprowadzić w nim 2 łyżki mąki.
Dodać do wywaru. Całość przyprawić do smaku.

WSK A ZÓWK A
Podawać z kawałkami ugotowanej ryby, marchewką i zieloną pietruszką.
Opcjonalnie można dodać też domowe grzanki lub groszek ptysiowy.

·
·
·
·
·
·
·
·

4 głowy ryby
3 marchewki
2 pietruszki
1 mały seler
½ pora
2 małe cebule
2-3 ząbki czosnku
pieprz, sól, ziele angielskie,
liść laurowy
· 50 g Beskidzki Culinary
· 2 łyżki mąki

SKŁADNIKI DO PODANIA
· kilka małych kawałków doprawionej
ryby
· ugotowana marchewka
· grzanki lub groszek ptysiowy
· zielona pietruszka

SKŁADNIK I
Przygotować wywar - do dużego garnka z wodą włożyć marchewkę,
seler, pietruszkę, ziele angielskie, liść laurowy. Gotować około 40
minut – mniej więcej w połowie tego czasu dodać pokrojone w kostkę
ziemniaki.
Leśne grzyby pokroić w kostkę.
Na dwóch łyżkach Beskidzkiego Culinary podsmażyć posiekaną
cebulkę, dodać pokrojone grzyby i poddusić. Po około 20 minutach
dodać do ugotowanego wcześniej wywaru.
Dodać kwaśną śmietanę (opcjonalnie rozmieszaną z dwoma łyżkami
mąki), zagotować. Dodać mały pęczek zielonego koperku i pietruszki mogą być mrożone. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

500 g leśnych grzybów
1 duża cebula
3 łyżki posiekanej natki pietruszki
2 łyżki posiekanego koperku
3 marchewki
2 pietruszki
kawałek selera
kilka liści laurowych
kilka łyżek śmietany 18%
kilka ziarenek ziela angielskiego
Beskidzki Culinary do smażenia
sól, pieprz

PASZTET W WERSJI WEGE

ŚLEDZIE PO DUŃSKU

Coś dla wielbicieli kuchni roślinnej i poszukiwaczy nowych smaków. Wegetariański pasztet może być alternatywą
dla tradycyjnych wigilijnych przystawek lub uzupełnieniem świątecznego śniadania.

Przepis, choć wywodzi się z kuchni duńskiej, zyskał już stałe miejsce jako tradycyjna wigilijna przystawka. Tak
przygotowane śledzie są źródłem cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych, pełnowartościowego białka,
witamin. Będą jeszcze smaczniejsze, jeśli do ich przygotowania użyjesz domowego majonezu.

SKŁADNIKI
500 g cukinii posiekać 10 sek/obr. 4-4.5, przełożyć do koszyczka aby
odsączyć nadmiar soku.
Do naczynia miksującego włożyć 100g cebuli, 3 ząbki czosnku, 150g
marchewki 3s/obr 5, dusić 3min/120st/obr 1.
Dodać odsączoną cukinię, 4 jajka, 100g kaszy manny, posiekaną bazylie,
pietruszkę, sól, pieprz.
Przełożyć do keksowki wyłożonej papierem do pieczenia, piec 30 minut
w temperaturze 200oC.

·
·
·
·
·
·
·

500 g cukini
100 g cebuli
3 ząbki czosnku
150 g marchewki
4 jajka
100 g kaszy manny
bazylia, pietruszka, sól i pieprz

ŚLEDZIE

Składniki zalewy wymieszać, zagotować i ostudzić.
8-10 płatów śledziowych - pokroić w kostkę i zalać zalewą na 12-24
godzin.

SAŁAT K A
Po 12-24 godzinach zalewę odlać i dodać składniki sałatki. Wymieszać
razem ze śledziami.

SKŁADNIK I NA Z ALE WE
·
·
·
·
·
·

1 szklanka wody
2/3 szklanki octu winnego
1 szklanka cukru
2 liście lukrowe
3 ziela angielskie
1 cebula

SKŁADNIK I SAŁAT K I
·
·
·
·
·
·
·
·

mały słoiczek majonezu
mały kubek śmietany
1 łyżeczka curry
1 łyżeczka cukru
½ łyżeczka pieprzu białego do ryb
1-2 jabłek pokrojonych w kostkę
2 ogórki kiszone
duża cebula

ŚLEDZIE PO KASZUBSKU

KARP Z MAŚLANĄ NUTĄ

Ta prosta sałata, lekko słodkawa, z nutką śliwki i cebulki łączy ciekawy smak z wyjątkowymi wartościami odżywczymi
zawartymi w śledziu.

Dzięki wykorzystaniu Beskidzki Culinary ryba zyskuje nie tylko wspaniały smak z maślaną nutą ale także dodatkowe
wartości odżywcze w postaci kwasów Omega-3 i witaminy E.

SKŁADNIKI
Płaty śledziowe wymoczyć przez noc w zimnej wodzie aby wypłukać je
z nadmiaru soli.
Osuszyć i pokroić w paski.
Do misy włożyć kawałki śledzia i zalać octem, odstawić na 30 minut od
czasu do czasu przemieszać.
Cebulę pokroić na półplasterki, zeszklić ją na odrobinie oleju
Beskidzkiego. Dodać przyprawy: ziele angielskie, zmielony pieprz,
majeranek, liść laurowy i smażyć jeszcze ok 2 minuty.
Do cebuli dodać posiekane suszone śliwki, ogórki pokrojone w kostkę,
koncentrat oraz szczyptę chilli w proszku i jeszcze chwilę podsmażyć.
Wcześniej przygotowane śledzie zalać resztą oleju. W wysokim naczyniu
do serwowania układać naprzemiennie śledzie i cebulę podsmażoną
z przyprawami i koncentratem pomidorowym.
Włożyć na ok 2 godziny do lodówki.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 kg płatów śledziowych
5 średnich ogórków kiszonych
5 suszonych śliwek
3 cebule
0,5 szklanki oleju Beskidzkiego
5 łyżek octu
5 ziarenek ziela angielskiego
2 łyżki majeranku
pieprz
2 listki laurowe
chili w proszku
250 g koncentratu pomidorowego

SKŁADNIK I
Oczyszczonego i wyfiletowanego karpia pokroić w dzwonki, oprószyć
solą, pieprzem i włożyć do miski; obłożyć dużą ilością pokrojonej
w piórka cebuli i sporą ilością pokrojonego w plastry czosnku.
Szczelnie owinąć folią spożywczą i odłożyć w chłodne miejsce
(lodówka, zimna piwnica).
W dniu wigilii kawałki ryby oczyścić z pozostałości czosnku i cebuli
i panierować w mące, jajku i bułce tartej. Smażyć na rozgrzanym
Beskidzkim Culinary – dzięki niemu ryba zyska pyszny maślany smak
i dodatkowe wartości odżywcze.

WSK A ZÓWK A
By uzyskać najlepsze walory smakowe, karpia
i przyprawiamy co najmniej dwa dni przed Wigilią.

oprawiamy

·
·
·
·

dowolna ilość ryby
duża ilość czosnku i cebuli
sól, pieprz
Beskidzki Culinary do smażenia

SKŁADNIK I PANIERK I
· bułka
· jajko
· bułka tarta

RYBA W WARZYWACH

RYBA W GALARECIE

Czyli zdrowa alternatywa dla tradycyjnego smażenia, potrawa zdecydowanie fit. Jej smak jest łagodny i delikatny,
dzięki czemu smakuje nawet bardzo małym dzieciom.

Danie proste, lekkie i wyjątkowo pyszne. Prezentuje się pięknie i zachowuje świeżość dłużej niż ugotowana ryba.
Jest to jedna z najmniej kalorycznych potraw wigilijnych, odpowiednia dla osób dbających o linię.

SKŁADNIKI
Warzywa zetrzeć na tarce o grubych oczkach, cebulę i por posiekać.
Poddusić całość wraz z przyprawionymi kawałkami ryby na oleju
Beskidzkim, z dodatkiem przecieru i przypraw ok 20 minut, aż warzywa
będą miękkie.

WSK A ZÓWK A
Jeśli zdecydujemy się na większą ilość tej potrawy, składniki możemy
poukładać warstwowo: naprzemiennie porcja warzyw, a na niej kawałki
ryby.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

kilka kawałków karpia lub innej ryby
2 marchewki
1 pietruszka
1 mały seler
1/3 pora
1 mała cebula
2 łyżki przecieru pomidorowego
olej Beskidzki
pieprz, sól, cytryna

SKŁADNIK I
Marchew, pietruszkę, seler, por, liść laurowy, ziele angielskie, i połówkę
cebuli oczyścić i ugotować w większej ilości wody, do miękkości
warzyw. Gdy warzywa są już miękkie włożyć do wywaru kawałki ryby
i gotować je maksymalnie 10 minut.
Wyjąć ostrożnie aby kawałki utrzymały się w całości, położyć na talerz
i wystudzić.
Ugotowane warzywa wyjąć i udekorować wg własnej inwencji.
Do pozostałego wywaru dodać żelatynę (w proporcjach jak na
opakowaniu), doprawić do smaku, przecedzić na drobnym sitku.
Wyłożyć na głębszy półmisek rybę, warzywa i zalać przecedzonym
wywarem.
Odstawić w chłodne miejsce do całkowitego zastygnięcia.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 karp
pół cebuli
2 marchewki
korzeń pietruszki
kawałek pora
kawałek selera
łyżka octu
liść laurowy
kilka ziaren ziela angielskiego
żelatyna
sól

KAPUSTA Z FASOLĄ I GRZYBAMI

SAŁATKA JARZYNOWA

Kapusta symbolizuje trwałość sił życiowych, a jej kiszona wersja to bardzo bogate źródło witaminy C. Z dodatkiem
grzybów leśnych i fasoli stanowi doskonały dodatek do ryby.

Znana i kochana, idealnie uzupełnia wszystkie polskie uroczystości rodzinne. Choć pracochłonna, nie może jej
zabraknąć na wigilijnym stole. Wszystkie warzywa wymagające obróbki obierz dopiero po ugotowaniu – zachowają wtedy więcej wartości odżywczych.

SKŁADNIKI
Kapustę dokładnie opłukać tak, by nie była za kwaśna i trochę posiekać.
Fasolę namoczyć i ugotować do miękkości w osolonej wodzie.
Cebulę drobno posiekać i zeszklić na oleju Beskidzkim.
Suszone grzyby namoczyć w wodzie z solą i dokładnie opłukać,
następnie ugotować.
Wodę z gotowania grzybów zachować,
następnie zalać nią kapustę, dodać liść laurowy, kminek i ugotować
ją do miękkości. Następnie kapustę odcedzić, połączyć z grzybami,
fasolą i podsmażoną cebulą.
Dodać pieprz.

WSK A ZÓWK A
Wskazówka: jeśli do kapusty trafi mniej fasoli niż będzie ugotowane, jej
nadmiar można zjeść razem z czerwonym barszczem.

·
·
·
·
·
·

ok. 1,5 kg kiszonej kapusty
ok. 150 g suszonych grzybów leśnych
0,5 kg fasoli Jaś
duża cebula
olej Beskidzki do smażenia
sól, pieprz, liść laurowy, kminek

SKŁADNIK I
Marchewkę, ziemniaki, pietruszkę i seler ugotować na parze lub
w szybkowarze.
Ostudzić, obrać ze skórki i pokroić w równą kostkę. Jajka ugotować na
twardo i pokroić. Ogórki pokroić. Jabłko obrać i pokroić. Cebulę drobno
posiekać.
Wszystkie składniki wymieszać, dodać groszek, na końcu dodać
majonez i przyprawy.

WSK A ZÓWK A
Sałatka jarzynowa najlepiej smakuje na drugi dzień, gdy wszystkie
składniki się przegryzą.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3 marchewki
3 ziemniaki
2 pietruszki
kawałek selera
1 jabłko
4 ogórki konserwowe
4 jajka
0,5 cebuli
4 łyżki groszku konserwowego
pieprz czarny mielony do smaku
sól do smaku
kilka łyżek majonezu

KOMPOT Z SUSZU

KUTIA

To zwieńczenie wigilijnej wieczerzy. Nie tylko gasi pragnienie ale też pomaga w strawieniu obfitego posiłku. Suszone
owoce symbolizują dostatek i są życzeniem, by przyszły rok był równie bogaty.

Tradycyjne danie kuchni kresowej, pyszne połączenie pszenicy, maku, miodu i bakalii. Ten chyba najmocniej związany
ze Świętami deser to źródło błonnika, witamin z grupy A, B i E a także cennych mikroelementów i antyoksydantów.

SKŁADNIKI
Owoce suszone umyć, włożyć do bardzo dużego garnka, dodać laskę
wanilii oraz goździki i cukier, i zalać wodą i zagotować.
Gotować tak około 1 godziny, do momentu aż owoce będą miękkie.
Na koniec dodać sok z cytryny.

WSK A ZÓWK A
Ten napój smakuje zarówno na ciepło, jak i mocno schłodzony.

· ok. 1 kg suszonych owoców
(pokrojonych jabłek, gruszek, śliwek),
· 4 litry zimnej wody
· ok. 8 łyżek cukru
· 1 laska cynamonu
· kilka goździków
· sok z jednej cytryny

SKŁADNIK I
Pszenicę wypłukać, zalać na noc wrzącą wodą. Następnego dnia
zagotować, odcedzić, wlać świeżą wodę i gotować do miękkości (3 - 4
godziny). Znów odcedzić.
Mak opłukać, sparzyć wrzątkiem, odsączyć i zemleć w maszynce
z gęstym sitkiem. Połączyć z odcedzoną pszenicą, z miodem oraz
z cukrem. Dodać posiekane bakalie. Wymieszać i wstawić na kilka
godzin do lodówki.

WSK A ZÓWK A
Sposobów na kutię jest wiele, można dodać dowolne orzechy lub
bakalie, a mak zamienić na gotową masę makową.

·
·
·
·
·
·

1 szklanka ziaren pszenicy
1 szklanka maku
1/2 szklanki cukru
½ szklanki miodu
5 dag rodzynek
5 dag migdałów

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI

SERNIK Z BRZOSKWINIAMI

Nie może ich zabraknąć, zwłaszcza jeśli w domu są dzieci. Wykrawanie i dekorowanie to wielka frajda i niezbędny
element budowania świątecznej atmosfery.

Sprawdzony przepis na sernik, który każdemu smakuje i zawsze się udaje. Jest kremowy, puszysty i lekki – w sam
raz po obfitej kolacji.

SKŁADNIKI CIAS T O
175g miodu spadziowego, 230g cukru pudru, 3 jajka, 2 łyżki przyprawy
do piernika (własna lub Kotanyi) podgrzewamy w Thermomixie przez
10min/temp 50/na obrotach 3.
Dodajemy 0,5kg mąki typ 650 oraz 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,
wyrabiamy 3min/interwał.
Ciasto jest od razu gotowe do wałkowania i wykrawania. Piec na
papierze w temperaturze 170oC góra-dół.
Gorące posmarować białkiem (ładnie się wtedy błyszczą i lukier się
lepiej trzyma) dekorować lukrem królewskim (30g białka, 150g cukru
pudru przesianego, ucierać z motylkiem 10min/obr. 2).

SKŁADNIKI LUK IER
· 30 g białka
· 150 g cukier puder

·
·
·
·
·
·

175 g miodu spadziowego
230 g cukru pudru
3 jajka
2 łyżki przyprawy do piernika
500 g mąki typ 650
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

CIAS T O

Wszystkie składniki na ciasto dokładnie zagnieść i włożyć na pół
godziny do lodówki.

MASA SEROWA
Palmę wraz z cukrem pudrem miksować na jednolitą masę, dodać po
kolei jajka, twaróg, budynie.
Brzoskwinie pokroić dowolnie.

BE Z A

Białka wraz ze szczyptą soli ubijać na sztywną pianę, dodając stopniowo
cukier.
Wyjąć ciasto z lodówki, podzielić na dwie nierówne części.
Większą połowę ciasta wyłożyć na dnie blachy, masę serową wylać
na ciasto, ułożyć brzoskwinie, na nich ubitą masę z białek. Pozostałą
cześć ciasta zetrzeć na wierzch.
Sernik włożyć do nagrzanego do 180oC piekarnika na ok 1 godzinę.
Po upieczeniu posypać cukrem pudrem lub udekorować lukrem.

WSK A ZÓWK A
Sernik schładzać całą noc w lodówce, najlepiej smakuje
następnego dnia.

SKŁADNIK I NA CIAS T O
·
·
·
·
·

1 kostka Palmy
5 żółtek (białka zostawiamy do bezy)
3 łyżki cukru
3 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia

SKŁADNIK I NA MASĘ
·
·
·
·
·

1 kg twarogu trzykrotnie mielony
1 kostka Palmy
2 szklanka cukru pudru
2 budynie waniliowe
2 jajka całe

SKŁADNIK I NA BE ZĘ
· 5 białek
· 1 szklanka cukru
· szczypta soli

MAKOWIEC ZAWIJANY
Mak to symbol urodzaju, płodności i ochrony przed złymi siłami, a także dobre źródło witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach i wapnia. Dlatego tradycyjnego makowca nie może zabraknąć wśród wigilijnych dań.

DOMOWY MAJONEZ
Najlepszy majonez to ten zrobiony własnoręcznie. Jego przygotowanie nie jest skomplikowane - przekonaj się!

SKŁADNIKI
Drożdże rozkruszyć i zalać letnim mlekiem, odstawić na 5 minut.
W tym czasie mikserem ucierać Palmę z cukrem pudrem, gdy stanie
się puszyste i jednolite dodać całe jajko, żółtka, sól i rozpuszczone
w mleku drożdże. Miksować jeszcze przez 5 minut. Gdy wszystkie
składniki się połączą przesiać przez sito mąkę i wyrabiać ciasto
ręcznie. Nakryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia
na około 30 minut.
Gdy ciasto podwoi swą objętość podzielić na dwie równe części.
Wałkować na prostokąty i nałożyć równo masę makową. Zwinąć
i włożyć do dwóch przygotowanych średniej wielkości form babowych
wyłożonych papierem do pieczenia. Odstawić w ciepłe miejsce do
ponownego wyrośnięcia na około 30 minut.
Po ponownym wyrośnięciu wstawić do nagrzanego do 160oC piekarnika
na 30 minut, po tym czasie podnieść temperaturę do 200oC i piec około
20 minut, aż ciasto się zarumieni.
Jeszcze ciepłe polukrować, ewentualnie udekorować bakaliami.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

3 szklanki mąki
1 szklanka cukru pudru
15 dag Palmy
2 żółtka
1 całe jajko
5 łyżek letniego mleka
4 dag drożdży
szczypta soli
puszka gotowej masy makowej
z bakaliami

SKŁADNIK I
Wszystkie składniki zblendować.

·
·
·
·
·
·
·

4 żółtka
300 ml oleju Beskidzkiego
1/2 łyżka soli
1/3 łyżka pieprzu
1 łyżka musztardy
1 łyżka octu
1 łyżka soku z cytryny

Polecamy również
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