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PRZEPISY
ZAWODNIKÓW
MISTRZOSTW
POLSKI
W GRILLOWANIU

W rywalizacji udział wzięło 6 drużyn, w skład których weszli
prawdziwi pasjonaci grillowania. Podjęli oni wyzwanie
przygotowania autorskiej potrawy z grilla z wykorzystaniem
kiełbasy beskidzkiej. W swoich popisowych daniach nasi
nietuzinkowi zawodnicy zamknęli nie tylko wyjątkowy
i niepowtarzalny smak kiełbasy beskidzkiej, ale także swój
niepowtarzalny charakter oraz energię!
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BAGIETA Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ, SZARPANYMI BOCZNIAKAMI
I PALONĄ PAPRYKĄ
SKŁADNIKI
Kiełbasa Beskidzka Duda
bagietka
boczniaki
papryka
sałata rzymska baby
oliwa
czosnek
natka pietruszki
limonka
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PRZYGOTOWANIE
Kiełbasę Beskidzką grillujemy i kroimy pod kątem
w szerokie talarki. Paprykę opalamy na grillu,
aż skórka się zwęgli i obieramy. Boczniaki
marynujemy w oliwie z czosnkiem, natką pietruszki,
sokiem z limonki, solą i pieprzem. Grillujemy je
i szarpiemy na drobniejsze paski. Sałatę kroimy na
dwie połowy, skrapiamy oliwą, posypujemy solą oraz
pieprzem i grillujemy. Bagietkę rozcinamy i grillujemy.
Zgrillowane bagietki sowicie smarujemy sosem
i nakładamy kolejno: sałatę, paprykę, boczniaki
i kiełbasę.

CHLEBKI PITA Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ I WARZYWAMI
SKŁADNIKI
Kiełbasa Beskidzka Duda
chlebki pita
pomidorki koktajlowe
czerwona cebula
cukinia
papryka
mini pieczarki
pomidory w puszce
czosnek

pieprz

majeranek

sól

rozmaryn

sos z mango z chilli i kolendrą

prażona cebulka
czerwone wino

PRZYGOTOWANIE
Chlebki pita grillujemy na żeliwnej blaszce
umieszczonej na ruszcie grilla.
Pomidorki kroimy na pół. Cebulę, paprykę i cukinię
- w grubą kostkę. Na oliwie podsmażamy pieczarki.
Gdy się zrumienią, dodajemy pozostałe warzywa
pokrojone w kostkę. Przyprawiamy solą, majerankiem,
rozmarynem i czosnkiem. Dodajemy pół szklanki
wina i dusimy wszystko razem przez chwilę.
Kiełbasę grillujemy na ruszcie, aż się zrumieni.
Kroimy w grube plasterki. Przekładamy na patelnię
z warzywami i dodajemy pomidory z puszki. Dusimy
kilka minut.
Rozcinamy zgrillowane chlebki i wypełniamy kiełbasą
z warzywami. Posypujemy prażoną cebulką.
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

Kiełbasa Beskidzka Duda
500 g batatów

Bułki:
1,3 kg mąki
400 ml mleka
400 ml wody
2 łyżeczki cukru
28 g drożdży
4 łyżki masła
1 łyżeczka soli
jajko do posmarowania
sezam

Dżem z boczku:
250 g boczku
4 czerwone cebule
6 ząbków czosnku
¼ szklanki brązowego cukru
2 łyżki syropu klonowego
¼ szklanki octu balsamicznego
chilli
sól i pieprz

Kiełbasę grillujemy w dymie jabłkowym.
Bułki:
W misce mieszamy drożdże z letnią wodą. Dodajemy
resztę składników, wyrabiamy ciasto i odstawiamy
na godzinę do wyrośnięcia. Po godzinie chwilę
wyrabiamy i dzielimy na porcje nieco mniejsze niż
docelowe bułki. Zostawiamy do wyrośnięcia na 40
minut. Smarujemy jajkiem, posypujemy sezamem
i pieczemy na dobrze rozgrzanym kamieniu do
pieczenia pieczywa w 200 C przez 15 minut.
Konfitura z cebuli:
Na rozgrzanym woku podsmażamy boczek,
aż się skarmelizuje. Dodajemy cebulę i smażymy,
aż się zeszkli. 10 minut później dodajemy czosnek
i wszystko razem podsmażamy jeszcze chwilę.
Dosypujemy cukier brązowy i czekamy aż stanie
się płynny. Na koniec wlewamy syrop klonowy,
ocet balsamiczny i dodajemy chilli. Redukujemy,
aż konfitura zrobi się gęsta. Sprawdzamy smak
i dodajemy cukru lub octu jeśli jest taka potrzeba.
Doprawiamy odrobiną soli i pieprzu.
Cebula piklowana:
Wodę z octem doprowadzamy do wrzenia, dodajemy
cebulę i odstawiamy.
Sos musztardowy:
Śmietanę
zagotowujemy.
Dodajemy
whisky,
musztardę, szczypior i doprawiamy do smaku.
Bataty pieczemy. Doprawiamy do smaku ziołami
i solą.

Piklowana cebulka:
250 g czerwonej cebuli
500 ml wody
150 ml octu
4 gwiazdki anyżu
2 łyżki syropu klonowego

KIEŁBASA BESKIDZKA GRILLOWANA SLOW LOW W DYMIE JABŁKOWYM,
NA BUŁCE MAŚLANEJ Z KONFITURĄ Z CZERWONEJ CEBULI Z BOCZKIEM
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2 laski cynamonu
150 g cukru
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KANAPKI Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ, CHEDDAREM I KIMCHI
SKŁADNIKI
Kiełbasa Beskidzka Duda
6-8 kromek chleba (pszenny lub tostowy)
200 g kimchi
200 g sera cheddar
sos Sriracha
świeża kolendra

PRZYGOTOWANIE
Kiełbasę kroimy wzdłuż i grillujemy z obu stron.
Podobnie postępujemy z chlebem. Na jedną kromkę
nakładamy starty ser, kiełbasę i kimchi. Posypujemy
pozostałym serem i przykrywamy drugą kromką.
Kanapkę zawijamy w folię aluminiową i grillujemy
5-8 minut. Gotowe kanapki kroimy po przekątnej.
Podajemy ze Srirachą i świeżą kolendrą.

KIEŁBASA W PIWIE NA KAPUŚCIE KISZONEJ
SKŁADNIKI
2 szt Kiełbasy Beskidzkiej Duda
300 g kapusty kiszonej
piwo
2 szt cebuli
kminek
tymianek

PRZYGOTOWANIE
Pokrojoną cebulę dusimy na patelni do miękkości
i złotego koloru. Dolewamy piwo, dodajemy
musztardę, kminek i tymianek. Do wrzącego wywaru
wkładamy kiełbasy i dusimy.
Kiełbasy przekładamy na gorący ruszt, aby je
zrumienić. Do cebuli dodajemy bulion i kiszoną
kapustę. Zgrillowane kiełbasy nakładamy na
ugotowaną kapustę z cebulą. Doprawiamy pieprzem.
Można podawać z puree ziemniaczanym.

pieprz
musztarda
bulion
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SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

Kiełbasa Beskidzka Duda
Kiełbasę grillujemy w dymie jabłkowym.

Bułki:
500 g mąki typ 450
200 ml mleka 3,2%
1 jajko
50 g cukru
50 g masła
4 łyżki masła
10 g soli
30 g świeżych drożdży

Salsa:
100 g świeżego ogórka
100 g czerwonej papryki
50 g czerwonej cebuli
pęczek kolendry
30 g musztardy francuskiej
10 g papryczki chilli
30 g szczypiorku
30 g soku z limonki

Bułki:
Mleko podgrzewamy do 35˚C, dodajemy sól, cukier,
masło i drożdże. Mieszamy wszystko z mąką
przez 5 minut. Ciasto odstawiamy na 30 minut
w ciepłe miejsce. Po wyrośnięciu przebijamy ciasto,
porcjujemy i formujemy podłużne bułki. Odstawiamy
na 30 minut do wyrośnięcia. Smarujemy jajkiem
i pieczemy ok. 20 minut w temperaturze 180˚C
(można na grillu).
Kiełbasę Beskidzką grillujemy przez ok. 12 minut,
przewracając ją co jakiś czas.
Salsa:
Ogórki obieramy, usuwamy gniazda nasienne
i kroimy w kostkę. Podobnie robimy z resztą warzyw.
Mieszamy z oliwą, musztardą i sokiem z limonki.
Salsę dobrze skompresować, aby wydobyć smak
warzyw.
Masło ziołowe:
Czosnek przeciskamy przez prasę i ucieramy
z masłem. Siekamy drobno pietruszkę oraz kolendrę
i całość mieszamy.
Sos serowy:
Z mąki i masła robimy zasmażkę 1 stopnia, dodajemy
mleko, ser i gotujemy aż zgęstnieje.

50 g oliwy
sół

Masło ziołowe:
100 g masła

Upieczone bułki rozcinamy wzdłuż, smarujemy
masłem ziołowym i grillujemy. Na bułkę nakładamy
salsę i grillowaną kiełbasę. Polewamy sosem
serowym i posypujemy prażoną cebulką. Dla
ostrości można dodać jalapeno.

50 g kolendry
50 g natki pietruszki
2 ząbki czosnku

:Sos serowy:
150 g sera cheddar

HOT-DOG Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ, SALSĄ ZE ŚWIEŻYCH WARZYW
I SOSEM SEROWYM
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200 g mleka 3,2%
30 g masła
30 g mąki
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KUCHNIA BESKIDÓW
PROSTO I SKROMNIE
Jedzyni lub strawa − tak
tradycyjnie określali mieszkańcy
cieszyńskiej, żywieckiej i bielskiej
ziemi swoje pożywienie.

Jadłospis oparty na gospodarce szałaśniczopasterskiej był skromny, uzupełniano go więc
o dary gospodarki rolnej, choć i tak niewielkie
gospodarstwa
rolne
nie
zapewniały
wielodzietnym rodzinom dobrobytu. „Dobrze
było, jak się w polu urodziło, a jak był nieurodzaj,
to była usmarkano biyda” − mówią górale
żywieccy.”
Uprawiano kapustę i brukiew, owies, żyto,
a na bardziej urodzajnych ziemiach pszenicę.
Popularne były także rośliny strączkowe: groch,
bób, czerwona fasola i soczewica. Kapusta
kiszona zasmażana ze skwarkami była jedną
z najpopularniejszych potraw.

„Cóżcie jedli na śniodani? Na dyć była
kapusta z ziymniokami, na obiod zaś
mama uwarzyli ziymnioków z kapustom,
a na wieczór jedli my jedno i drugi wros” .

Po XIX wieku sprowadzono w rejony Beskidów
ziemniaki które szybo się rozpowszechniły
i stały jednym z głównych składników na
góralskich stołach. Robiono z nich kluski,
placki, kubuś (danie w rodzaju zapiekanki
ziemniaczanej), pieczonki, sztuchanki (tłuczone
ziemniaki ze skwarkami) czy poleśniki (placki
pieczone na liściu kapusty).

Autor: Małgorzata Kiereś: “Tradycje kulinarne Beskidów i Śląska Cieszyńskiego”
www.slaskiesmaki.pl
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BESKIDZKIE SMAKI

“SMAKI BESKIDÓW” to cykl pięciu filmów, które stały się
częścią promocji Kiełbasy Beskidzkiej.

Filmy opowiadają kulinarną historię Beskidu Śląskiego, przedstawiają jego
specyfikę oraz pokazują propozycje niezwykłego przygotowania Kiełbasy
Beskidzkiej, oparte na lokalnych specjałach.
Każdy z filmów zrealizowany został w jednej z miejscowości Beskidzkiej 5.
•
Brenna – miejscowość znana z ziół i koziego sera. W Brennej znajduje
się także Chlebowa Chata, skansen w którym wypieka się chleb.
•
Ustroń – austrowęgierskie uzdrowisko – tutaj sprawdzono jak
można przyrządzić Kiełbasę Beskidzką w zgodzie z tradycją kuchni Europy
Środkowej i CK Monarchii.
•
Wisła – jeden z najpopularniejszych kurortów w Polsce, w którym
popisowym daniem są placki z blachy.
•
Istebna – wieś w Beskidzkie Śląskim znana przede wszystkim z wypasu
owiec i najlepszych w regionie serów wołoskich.
•
Szczyrk – stolica sportów górskich i aktywności, w czasie których
warto sięgnąc po regionalne przekąski, które możemy zabrać w góry i które
idealnie będą smakowały z najprostszym, ale też jednym z najsmaczniejszych
wariantów Kiełbasy Beskidzkiej – z kiełbasą z ogniska w górach.
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ZUPA CHRZANOWA
NA KIEŁBASIE BESKIDZKIEJ

SKŁADNIKI
1 litr wywaru z wędzonki
4 szt. Kiełbasy Beskidzkiej Duda
1 duża cebula
chrzan tarty
300 ml śmietany 30%
pieprz
sól
majeranek
ziele angielskie

PRZYGOTOWANIE
Kiełbasę pokroić w plasterki / półplasterki,
cebulę

pokroić

w

kostkę.

Przesmażyć

wszystko razem z przyprawami. Dodać
wywar, zagotować. Dodać śmietanę 30 %.
Doprawić chrzanem. Podawać z ziemniakami
pokrojonymi w kostkę, albo z gniecionymi.

18

zupa
chrzanowa
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DUSZONKI Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ
SKŁADNIKI
300 g boczku wędzonego
1 kg ziemniaków
1 duża cebula
150g kapusty
300 g Kiełbasy Beskidzkiej Duda
2 łyżki smalcu
sól
pieprz
majeranek
kminek
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PRZYGOTOWANIE
Boczek i kiełbasę pokroić w plasterki, ziemniaki umyć,
obrać, pokroić w plasterki o grubości około 3mm. Dodać
smalec, majeranek, troszkę kminku, doprawić solą
i pieprzem według uznania, wymieszać, aby przyprawy
dotarły do wszystkich ziemniaków.
Kapustę pokroić w paski, cebule pokroić w piórka.
Na dno naczynia wyłożyć plastry boczku, później warstwę
ziemniaków, cebulkę, kiełbasę w plasterkach.
Położyć kolejną warstwę ziemniaków, jeśli zostało
nam boczku i kiełbasy to kładziemy na wierzch. Całość
możemy przykryć liśćmi kapusty. Naczynie nakrywamy
przykrywką, wstawiamy do piekarnika. Pieczemy 60 minut
w temperaturze 220 stopni. Gotowe możemy podawać
jako dodatek do mięs, lub samodzielnie z kefirem, lub
zsiadłym mlekiem.

KIEŁBASA BESKIDZKA GRILLOWANA
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POKRAJANKI Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ
PRZYGOTOWANIE

SKŁADNIKI
500 g ziemniaków

majeranek

200 g Kiełbasy Beskidzkiej Duda

czosnek niedżwiedzi

100 g cebuli

1 gałązka rozmarynu

30 g czosnku

2 gałązki tymianku

4 jajka

sól

50 g masła

pieprz

Kiełbasę pokroić w kostkę, ziemniaki pokroić w kostkę albo plastry, cebulę pokroić. Cebulkę podsmażyć, dodać
czosnek i ziemniaki, wymieszać i przesmażyć razem. Na tym samym tłuszczu podsmażyć Kiełbasę Beskidzką. Wszystko
wymieszać z jajkiem, doprawić do smaku, przelać na patelnię, na której smażyliśmy kiełbasę. Dodać zioła. Całość piec
w piekarniku 8 minut.

100 ml oleju
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BURGER GÓRALSKI Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ I SOSEM KOLENDROWYM
SKŁADNIKI
bułka
Kiełbasa Beskidzka
oscypek
4 liście sałaty
ogórek piklowany

Sos kolendrowy:
1 szklanka kolendry
1 szklanka jogurtu typu greckiego
5 łyżek oliwy z oliwek

PRZYGOTOWANIE
Sos kolendrowy: wymieszać i zmiksować wszystkie
składniki.
Burger góralski: Mięso mielone jagnięce wymieszać
z dodatkami - posiekaną drobno papryczką jalapeno,
przeciśniętym przez praskę ząbkiem czosnku,
posiekaną miętą i kolendrą, oliwą i przyprawami.
Porcjować po 180 gram, obsmażyć na oleju do
wybranego stopnia wysmażenia (proponujemy
medium). Bułkę przeciąć na pół, zgrillować z obu
stron. Oscypka grillować do uzyskania konsystencji
półpłynnej. Kiełbasę beskidzką pokroić wzdłuż,
grillować na chrupko. Na bułkę dodać sos
kolendrowy, sałatę, zgrillowane mięso, kiełbasę
beskidzką, ogórek piklowany, na górę dodać oscypka
z grilla.

sok z 2 limonek
2 łyżki miodu
2 ząbki czosnk
sół
chilli lub jalapeno (opcjonalnie)

Burger:
650 g mielonej łopatki jagnięcej
4 łyżki posiekanej kolendry
1 papryczka jalapeno
1 ząbek czosnku
kilka listków mięty
sól
pieprz
oliwa z oliwek
50 g oliwy
sół
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BESKIDZKA
PO “GÓRALSKU”
Dodatek czosnku niedźwiedziego, przyprawy naturalnie
występującej w regionie Beskidów, nadaje Kiełbasie
Beskidzkiej prawdziwie góralskiego charakteru.
Kultura Beskidów wpleciona jest w narrację Kiełbasy
Beskidzkiej bardzo mocno. Górskie szczyty pojawiające
się na opakowaniach, cykl filmów przybliżających
tradycję i folklor regionu czy w końcu czerpanie
z dobrodziejstw beskidzkiej natury sprawiają, że kielbasa
ta nabiera wyjątkowego temperamentu i jej związek
z Beskidami staje się szczególnie bliski.
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BRYJA – przecierana zupa z jabłek, gruszek i śliwek

SKŁADNIKI
200 g owoców (gruszki, śliwki, jabłka,
brzoskwinie)
300 g śmietany 18%

PRZYGOTOWANIE
Owoce gotować na małym ogniu, do owoców wlać
śmietanę wymieszaną z mąką, doprawić do smaku
cynamonem, cukrem i solą. Podawać na gorąco lub
zimno z młodymi ziemniakami lub lanymi kluskami

2 łyżki mąki pszennej
cynamon
sól
cukier

KWAŚNICA
żurek
SKŁADNIKI
kawałek żeberka wieprzowego
(może być wędzone)
2 kawałki Kiełbasy Beskidzkiej Duda
250 g boczku
ok. 500 g kapusty kiszonej
ok. 600 g ziemniaków

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę, marchewkę
zetrzeć na grubej tarce. Do garnka z wodą włożyć
umyte mięso oraz pokrojoną w kostkę kiełbasę, dodać
liść, ziele, pieprz, sól, grzyby. Gotować do momentu,
aż mięso będzie miękkie. Następnie dołożyć
ziemniaki, marchew, kapustę kiszoną, majeranek
i gotować jeszcze około 20 minut.

ŻUREK
SKŁADNIKI
1 kg Kiełbasy Beskidzkiej Duda
1 kg wędzonych żeberek

20 g suszonych grzybów

600 g boczku

1 średnia marchewka

6−8 jaj

liść laurowy

4 ząbki czosnku

pieprz

1 cebula

sól

1,5 litra maślanki

majeranek

500 ml śmietany 18%

ziele angielskie

150 g mąki pszennej
pieprz
sól
majeranek
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PRZYGOTOWANIE
Żeberka gotować w wodzie do miękkości. Maślankę
wlać do osobnego garnka i doprowadzić do 70°C,
aż zacznie oddzielać się serwatka od sera. Boczek
pokroić w kostkę i smażyć chwilę, następnie
dodać kiełbasę pokrojoną w plasterki, posiekany
czosnek i jeszcze chwilę smażyć. Dodać do żurku.
Do gotującego się wywaru wlać przecedzoną serwatkę
(wodę która powstała przy gotowaniu maślanki). Ser,
który zostanie można przełożyć na czystą szmatkę
i zostawić do pełnego odcieku – idealnie nadaje się
na następny dzień na śniadanie np. z konfiturą.
Śmietanę wymieszać z mąką i dodać do żurku
pod koniec gotowania intensywnie mieszając.
Doprawić solą , pieprzem i majerankiem . Podawać
z ugotowanym jajkiem i pajdą świeżego chleba.
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ŻEBROCZKA

SKŁADNIKI
2 kg ziemniaków
150 g cebuli
150 g ryżu
200 g boczku wędzonego
200 g Kiełbasy Beskidzkiej Duda
500 ml mleka
pieprz
sól
majeranek
tłuszcz do wysmarowania formy

PRZYGOTOWANIE
Ryż

ugotować

Mleko

pół

zagotować.

obrać,
ryż

na

zetrzeć,
i

zaparzyć

sypko.
Ziemniaki

odsączyć,
masę

dodać
gorącym

mlekiem. Boczek pokroić, przyrumienić
na patelni, dodać pokrojoną cebulę jeszcze chwilę razem smażyć. Następnie
dodać do masy.
Masę

ziemniaczaną

przełożyć

do

wysmarowanej formy i piec około godziny
w

170°C.

Kiełbasę

pokroić

w

paski

i przesmażyć na patelni. Podawać razem
z kiełbasą .
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żebroczka
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PLACKI Z BLACHY ZAPIEKANE Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ I SEREM
PODGÓRSKIM
SKŁADNIKI
1 kg ziemniaków
150 g mąki
1 cebula
kilka kawałków Kiełbasy Beskidzkiej Duda
ser wędzony
2 jajka
sól

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki i cebulę zetrzeć na tarce. Następnie dodać
jajka, mąkę i przyprawić do smaku solą i pieprzem.
Piec na palniku na mocno rozgrzanej blaszce lub
patelni teflonowej bez dodatku tłuszczu. Kiełbasę
pokroić w plastry i lekko przesmażyć. Na środek
placka położyć kilka plastrów usmażonej kiełbasy.
Posypać startym serem, złożyć w pół i zapiec przez
kilka minut w piekarniku, żeby ser się rozpuścił.
Podawać posypane dodatkową porcją sera,
posiekanym szczypiorkiem i łyżką śmietany .

pieprz
czosnek
szczypiorek
śmietana 18%

POLEŚNIKI ZAPIEKANE NA PLASTRACH KIEŁBASY

SKŁADNIKI
2 kg ziemniaków
około 3 łyżek mąki pszennej
4 szt Kiełbasy Beskidzkiej Duda
śmietana 18%

PRZYGOTOWANIE
Surowe ziemniaki obrać i zetrzeć na drobnej tarce.
Odsączyć z nich wodę. Dodać jajko, mąkę, sól. Na
liściu kapusty ułożyć cienkie plasterki kiełbasy
beskidzkiej i na to nałożyć ciasto z ziemniaków. Piec
w piekarniku z obydwu stron .
Po upieczeniu podawać z łezką śmietany.

1 jajko
sól
liście białej kapusty
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poleśniki
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PRAŻUCHA ZIEMNIACZANA
Z PIECZONĄ KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ
SKŁADNIKI
1 kg ziemniaków,
40 g mąki pszennej
2 duże cebule
4 szt Kiełbasy Beskidzkiej Duda
około 150 gramów wędzonego
boczku

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać, pokroić na mniejsze kawałki, zalać ciepłą
wodą, dodać sól i gotować aż będą prawie miękkie.
Boczek pokroić w drobną kostkę, cebulę drobno posiekać.
Boczek wrzucić na patelnię, a gdy się wytopi, dodać cebulę
i smażyć wszystko do zrumienienia od czasu do czasu
mieszając.
Kiełbasę włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C
i piecz przez około 12 minut.
Gdy ziemniaki będą prawie ugotowane, należy sprawdzić
poziom wody

w garnku - musi jej być mniej więcej

szklanka 180 ml. Jeśli jest więcej, należy odlać; jeśli mniej
- uzupełnić wrzątkiem. Gotujące się ziemniaki posypać
mąką, przykryć i gotować jeszcze 5 minut, aż mąka się
zaparzy. Ziemniaki z mąką zdjąć z ognia. Utłuc tłuczkiem do
ziemniaków, następnie ucierać drewnianą łyżką lub kulą, aż
masa zrobi się gładka.
Kluski nabierać łyżką zamoczoną w tłuszczu z patelni
i wykładać na talerze. Posypać przysmażonym boczkiem
z cebulą i podawać razem z upieczoną kiełbasą beskidzką
oraz szklanką kefiru.

prażucha
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KIEŁBASA
BESKIDZKA
Z GRILLA

W rywalizacji udział wzięło 6 drużyn, w skład których weszli
prawdziwi pasjonaci grillowania. Podjęli oni wyzwanie
przygotowania autorskiej potrawy w grilla z wykorzystaniem
kiełbasy beskidzkiej. W swoich popisowych daniach nasi
nietuzinkowi zawodnicy zamknęli nie tylko wyjątkowy
i niepowtarzalny smak beskidzkiej kiełbasy, ale także swój
niepowtarzalny charakter oraz energię!
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KIEŁBASA BESKIDZKA Z WARZYWAMI Z GRILLA
SKŁADNIKI
100 g pieczarek
80 g cukinii
100 g papryki czerwonej
70 g bakłażana
60 g cebuli czerwonej
gałązka pomidorków koktajlowych
70 ml oleju
1 łyżka musztardy

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie warzywa dokładnie umyć. Cukinię,
bakłażana i paprykę pokroić w spore kawałki
o grubości ok 1 cm, pieczarki przekroić na pół
a cebulę czerwoną w plastry. Warzywa lekko skropić
olejem, doprawić solą, pieprzem i ziołami. Ułożyć
na ruszcie. Grillować, aż do uzyskania ładnego
rumianego koloru. Pomidorki koktajlowe grillować
w całości na gałązce W między czasie wrzucić na
ruszt kiełbasę beskidzką. Na koniec wszystkie
warzywa (oprócz pomidorków) wrzucić do miski,
dodać odrobinę musztardy, kminu rzymskiego i
dokładnie wymieszać. Na talerz wyłożyć warzywa
z miski, na nie położyć kiełbasy i udekorować
gałązkami grillowanych pomidorków.

kmin rzymski
sól
ulubione zioła np. tymianek
pieprz

karczek
faszerowany

KARCZEK WIEPRZOWY FASZEROWANY KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ
I PIECZARKAMI

SAŁATKA Z KASZY BULGUR Z KIEŁBASĄ BESKIDZKĄ
I SUSZONYMI POMIDORAMI
SKŁADNIKI
2 kawałki Kiełbasy Beskidzkiej
200 g kaszy bulgur

SKŁADNIKI
4 szt Kielbasy Beskidzkiej Duda
400 g karczki wieprzowego
200 g pieczarek
przyprawa grillowa
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PRZYGOTOWANIE
Karczek pokroić w 4 plastry. Rozklepać młotkiem.
posypać przyprawą do grilla, pieczarki umyć
i pokroić w cieniutkie plasterki. Plastry karczku
ułożyć na kawałkach foli aluminiowej, na każdy
kawałek poukładać plasterki pieczarek i po kiełbasie
beskidzkiej. Owinąć kiełbaski karczkiem tak aby
powstały roladki, a następnie dokładnie owinąć folią
aluminiową . Wrzucić na grilla na około 25 minut co
kilka minut obracając.

70 g suszonych pomidorów
2 szt kiszonych ogórków

PRZYGOTOWANIE
Kaszę bulgur ugotować, odcedzić i wystudzić.
Kiełbasę beskidzką ugrilować, wystudzić i pokroić
w kostkę lub plastry – według uznania. Pomidory
suszone pokroić w paski, ogórek w drobną kostkę,
pietruszkę posiekać, dodać majonez, doprawić solą
i pieprzem. Całość wymieszać.

natka pietruszki
120 g majonezu
pieprz
sól
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KIEŁBASKI BESKIDZKIE W FORMIE
SZASZŁYKA Z SOSEM CURRY
SKŁADNIKI
2 szt Kiełbasy Beskidzkiej Duda
1 papryka
1 cukinia
1 czerwona cebula
6 szt pieczarek
przyprawa do grilla
Sos:
100 ml oleju
5 g cukru
10 g curry w proszku
łyżka musztardy

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie warzywa umyć, kiełbasę, cukinię i cebulę pokroić na
plastry, paprykę w kostkę 1,5cmx1,5cm, pieczarki na pół lub drobniej
jeśli są duże. Na patyczki do szaszłyków nadziewać po kolei każdy
ze składników. Posypać przyprawą i ugrillować.
Sos:
Do wąskiego (najlepiej takiego, do którego wejdzie tylko główka
blendera) wysokiego naczynia wlać olej, dodać musztardę, cukier,
curry i dokładnie zmiksować całość blenderem zaczynając od dołu
naczynia. Ruch góra – dół powtarzać do momentu, aż sos stanie się
gęsty .

szaszłyk
40
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KIEŁBASA BESKIDZKA Z PIECZONYMI ZIEMNNIAKAMI Z OGNISKA
I SOSEM TZATZIKI
SKŁADNIKI
4 szt ziemniaków
100 g masła
200 g jogurtu greckiego
200 g zielonego ogórka
2 ząbki czosnku
50 g sera feta
koperek
ocet winny
sól
pieprz

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki pokroić w plastry i poukładać na kawałku foli
aluminiowej naprzemiennie: plaster ziemniaka – odrobina
masła – plaster ziemniaka, doprawić solą i pieprzem,
zawinąć szczelnie w kulkę. Powtórzyć proces z każdym
ziemniakiem. Zawinięte ziemniaki można przygotować na
kilka sposobów
1 . Wkładając ziemniaki do żaru ogniska
2 . Na grillu co jakiś czas obracając
3. W piekarniku w rozgrzanym do 180 stopni – ok.25 min
Żeby sprawdzić czy ziemniaki są już gotowe, wystarczy
nakłuć je wykałaczką - gdy wbije się bez oporu tzn. że
ziemniaki są ugotowane w środku.
Sos:
Ogórka umyć, obrać ze skórki i zetrzeć na tarce na grubych
oczkach. Odcisnąć sok po to, by sos był gęsty i kremowy
- połączyć sam miąższ z jogurtem greckim. Dodać 2 ząbki
wyciśniętego czosnku, drobno pokruszony ser feta,
odrobinę posiekanego koperku, sól, pieprz i małą łyżeczkę
octu winnego. Całość dokładnie wymieszać.
Kiełbaski upiec na grillu lub w piekarniku.
Ziemniaki podawać na folii, w której się piekły, lekko
odwijając folię w taki sposób, by masło się nie wylało.
Obok na talerzu ulożyć kiełbaski i łyżkę sosu.

KIEŁBASA BESKIDZKA Z CHRUPIĄCYM CHLEBKIEM Z MASŁEM
I CZOSNKIEM NIEDŻWIEDZIM
SKŁADNIKI
4 szt Kiełbasy Beskidzkiej Duda
pieczywo - bułki, chleb tostowy,
chleb pszenny
200 g masła
ok. 600 g ziemniaków
czosnek niedźwiedzi
1 ząbek czosnku
sól
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PRZYGOTOWANIE
Do miski włożyć masło o temperaturze pokojowej, drobno
posiekany czosnek niedźwiedzi, przeciśniety przez praskę
ząbek czosnku - wszystko wymieszać razem doprawiając
solą.
Kiełbaski położyć na rozgrzany grill, a pieczywo według
upodobań: albo wpierw posmarować masłem i grillować,
albo najpierw ugrillować do uzyskania rumianego koloru
,a potem posmarować masłem czosnkowym.

kiełbasa beskidzka
z karmelizowaną gruszką

KIEŁBASA BESKIDZKA Z KARMELIZOWANĄ GRUSZKĄ
I KOZIM SEREM
SKŁADNIKI
4 szt Kiełbasy Beskidzkiej Duda
1 duża gruszka
180 g koziego sera pleśniowego
50 g brązowego cukru
30 g masła
mix sałat

PRZYGOTOWANIE
Kiełbaski wrzucić na grilla.
Gruszkę obrać, przekroić na pół, wydrążyć gniazdo
nasienne i pokroić w plastry po około 0,5 cm.
Ser pokroić na 4 części i wrzucić na grill na tacce
aluminiowej w najchłodniejsze miejsce (ser ma się
tylko delikatnie zagrzać).
Na patelnię wsypać cukier i na małym ogniu powoli
podgrzewać. Kiedy cukier zacznie się rozpuszczać,
dodać pokrojone gruszki. Całość powoli karmelizować
do momentu, aż cukier zrobi się złocisty.
Na koniec dodać masło i wymieszać .
Podawać ze świeżą sałatą.
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