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             Kremowe sery Hochland będą nieodzowne w Twojej sezonowej kuchni!

Nasze sery kremowe powstają z wysokiej jakości, naturalnych składników, takich jak dojrzewający ser żółty, mleko od zaufanych dostawców, aromatyczne zioła 
i warzywa. Są z natury bogate w wapń i stanowią cenne źródło białka. Nie zawierają sztucznych barwników, konserwantów, utwardzonych tłuszczów roślinnych ani 
oleju palmowego. Dlatego idealnie sprawdza się w różnorodnej, wartościowej, sezonowej diecie! Świetnie smakują na kanapce, ale dają Ci dużo więcej możliwości. 

Inspirują do sezonowego gotowania i mogą być składnikiem zarówno codziennych dań, jak i tych na specjalne okazje. Nadają potrawom kremowej i aksamitnej 
konsystencji oraz podkreślają ich smak i aromat.



Oto Twój sposób 
na smaczne dania

na cały rok!

Dziś na nowo odkrywamy i doceniamy, jak wartościowe jest jedzenie zgodne z cyklicznością pór roku. I nic dziwnego – taki jadłospis jest bowiem najlepszy i dla nas, i dla planety. 
Sezonowe produkty kryją w sobie mnóstwo składników odżywczych, które wzmacniają nasze siły witalne i wspomagają odporność. Są też po prostu wyjątkowo pyszne!

Co ważne, w ten sposób możemy przez cały rok jeść bardzo różnorodnie.

Ten ebook to praktyczny pomocnik w kulinarnej wędrówce przez wszystkie pory roku. To 12 oryginalnych przepisów na pyszne przekąski, zupy, dania główne, a nawet na słodkie  
„małe co nie co” – wszystkie z wykorzystaniem sezonowych produktów. Nieodzownym składnikiem są nasze sery kremowe Hochland. Dzięki unikalnej konsystencji,  

różnorodności smaków i formatów, mają one mnóstwo kulinarnych zastosowań!

By gotowanie było jeszcze prostsze i przyjemniejsze, przy każdym przepisie znajdziesz tip kulinarny.
Poznasz m.in. tajniki przygotowania idealnie kruchego ciasta, zakwasu na żurek czy domowego pesto w duchu zero waste.

A ponieważ gotowanie sezonowe to również najlepszy patent na zdrowie, z naszych porad dietetycznych  
dowiesz się m.in. jakie cenne składniki kryją w sobie sezonowe warzywa i owoce.
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MINI TARTY
z sosem z kremowego serka

„POLSKI” BOWL
z warzywami i serowym dipem

GOŁĄBKI Z MŁODEJ KAPUSTY
z farszem z kaszy i kremowego sera

PLACUSZKI Z BURAKÓW
z sosem z kremowego serka

KULKI Z KASZY JAGLANEJ
i serka kremowego ze słonecznikiem, 
koperkiem i szczypiorkiem

PASZTECIKI
z czerwoną kapustą i kremowym serkiem

MAKARON Z WARZYWAMI 
i kremowym serowym sosem

WEGETARIAŃSKI ŻUREK 
z jajkiem, kremowym serkiem i świeżym chrzanem

WIOSNA JESIEŃ



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

KLOPSIKI Z SEREM KREMOWYM
podane na sałatce 

z grillowanych szparagów i cukinii

Dlaczego warto 
jeść szparagi?

Jak wybrać 
dobre mięso?

40 min.

Składniki:
• 1 bloczek sera kremowego Hochland z ziołami
• 400 g mięsa mielonego wołowego
• 1 łyżka oleju
• 1 ząbek czosnku
• 1/3 łyżeczki soli
• 1/2 łyżeczki pieprzu ziołowego
• szczypta pieprzu 

Na sałatkę:
• 1 cukinia
• 200 g szparagów zielonych
• 50 g młodych liści różnych gatunków sałat
• 1 łyżka masła
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Mięso mielone mieszamy z serkiem kremowym Hochland z ziołami, przeciśniętym przez 
praskę czosnkiem, solą, pieprzem i pieprzem ziołowym. Masę wyrabiamy tak długo, 
aż ser dokładnie połączy się z mięsem. Następnie zwilżamy dłonie i formujemy pulpeciki 
o średnicy ok. 3 cm. Patelnię z grubym dnem rozgrzewamy, dodajemy łyżkę oleju 
i smażymy pulpeciki po kilka minut z każdej strony. Szparagi myjemy, osuszamy, 
odcinamy zdrewniałe końcówki i kroimy w kilkucentymetrowe kawałki. 
Na patelni, na rozgrzanym maśle, grillujemy je przez kilka minut, tak aby 
pozostały nadal chrupiące. Delikatnie doprawiamy solą i pieprzem. 
Cukinię myjemy i kroimy za pomocą obieraczki wzdłuż w cienkie plasterki. 
Cukinię, sałaty i grillowane szparagi układamy w misce, a na wierzch układamy 
serowe pulpeciki. 

4 porcje

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ

Szparagi są źródłem wielu wartościowych 

składników odżywczych. Są niskokaloryczne 

i pomocne w obniżaniu poziomu  

cholesterolu osobom z wysokim chole-

sterolem. Szczególnie polecane kobietom 

planującym ciążę, ze względu na wysoką 

zawartość kwasu foliowego.

Idealne mięso mielone ma różowo-czerwony

kolor. Za jaśniejszy odcień odpowiada 

tłuszcz, który z jednej strony jest nośnikiem 

smaku, a z drugiej gwarantuje, że po przy-

rządzeniu mięso nie będzie twarde. Mięso 

nie może być za chude, ponieważ wtedy 

klopsiki będą suche, a dodatkowo mogą 

rozpadać się podczas smażenia. 
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CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

WEGETARIAŃSKI ŻUREK 
z jajkiem, kremowym serkiem

i świeżym chrzanem

Czy wiesz, że chrzan
to naturalny antybiotyk?

Jak zrobić samodzielnie 
zakwas na żurek?

Składniki:
• 1 bloczek sera kremowego Hochland z pieczarkami
• 500 ml zakwasu na żurek
• 1,5 l wody
• 100 ml śmietany 18%
• 4-5 jajek
• 2 łyżki masła
• 1 łyżka świeżo startego chrzanu
• 1 cebula
• 1 ząbek czosnku
• 3 suszone grzyby
• 4 pieczarki
• 2 liście laurowe
• 2 kulki ziela angielskiego
• 1 łyżeczka majeranku
• 1/3 łyżeczki soli
• szczypta pieprzu
• kiełki do dekoracji

Przygotowanie:
Cebulę podsmażamy na maśle aż się zarumieni, dodajemy drobno posiekany czosnek, 
pokrojone w plasterki pieczarki i chwilę dusimy. Następnie dodajemy wodę, suszone grzyby, 
ziele angielskie, sól i gotujemy wszystko 20 minut pod przykryciem. W tym czasie jajka 
gotujemy na twardo, obieramy i kroimy na pół. Wlewamy do zupy zakwas, dodajemy 
majeranek, chrzan i serek kremowy Hochland z pieczarkami. Gotujemy 5 minut, po czym 
dodajemy śmietanę i dokładnie mieszamy. Zupę doprawiamy pieprzem i w razie potrzeby 
także solą. Na koniec dodajemy po jajku na każdą porcję i dekorujemy kiełkami.

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ

Chrzan swój ostry i piekący smak zawdzię-

cza składnikowi zwanemu synigryna, która 

oprócz smaku wykazuje również cenne 

właściwości lecznicze. To właśnie synigryna 

produkuje substancje o właściwościach 

antybiotycznych, stąd chrzan otrzymał 

miano naturalnego antybiotyku. Wykazuje 

ona działanie antywirusowe, grzybobójcze, 

bakteriobójcze i wykrztuśne, przyczyniają 

się do łagodzenia objawów infekcji górnych 

dróg oddechowych. Doskonale rozgrzewa, 

wspomaga trawienie i pobudza apetyt. 

Warto pamiętać, że korzeń chrzanu to rów-

nież bogactwo witaminy C, pozytywnie 

wpływającej na funkcjonowanie układu 

odpornościowego.

Potrzebne składniki to: 5 łyżek mąki

żytniej 2000, 500-700 ml wody, 4 ząbki

czosnku, 3 listki laurowe i 5 ziaren ziela

angielskiego. Produkty należy ze sobą

wymieszać w słoiku, przykryć go lnianą

ściereczką i zostawić w temperaturze poko-

jowej. Zakwas (przy codziennym mieszaniu) 

będzie gotowy za ok. 5 dni. Wtedy należy 

go przelać do butelki, zakręcić i wstawić 

do lodówki.
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50 min. 4-5 porcji



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

PASZTET Z CUKINII 
z polewą z kremowego serka

Składniki:
• pół szklanki kaszy manny 
• 80 ml oleju roślinnego
• 1 spory ziemniak 
• 3 cukinie 
• 1 marchew
• 2 szalotki
• 4 jajka 
• 1 łyżka masła 
• 4 ząbki czosnku
• 1/2 łyżeczki soli
• 1/3 łyżeczki pieprzu 
• 2 łyżki startych prażonych migdałów
• szklanka posiekanych ziół: 
 natki pietruszki, koperku i szczypiorku

Na polewę:
• 50 g sera kremowego 
 Hochland Emmentaler
• 50 g masła
• kiełki do dekoracji

Przygotowanie:
Cukinie i ziemniaka ścieramy na tarce z grubymi oczkami, wkładamy do dużego sita  
i odstawiamy na pół godziny do odsączenia. Po tym czasie wyciskamy płyn.  
Szalotki kroimy w drobną kostkę, marchew obieramy i ścieramy na tarce. Następnie  
cukinie z ziemniakiem, szalotkę, marchew, posiekane zioła, 4 jaja, starte migdały, 
kaszę mannę, olej, czosnek przeciśnięty przez praskę, sól i pieprz mieszamy w misce 
do połączenia składników. Foremkę na babkę z kominem smarujemy dokładnie masłem 
i posypujemy kaszą manną. Wylewamy do niej ciasto, wyrównujemy łyżką i pieczemy 60 
minut w 200°C na najniższym poziomie piekarnika. Po tym czasie wyciągamy pasztet 
z piekarnika, studzimy, a następnie chłodzimy w lodówce przez min. 5 godzin (najlepiej 
całą noc). Na formę układamy talerzyk i zwinnym ruchem obracamy formę. Masło 
rozpuszczamy, dodajemy serek kremowy Hochland Emmentaler i mieszamy tak długo, 
aż masa nabierze gładkiej, aksamitnej konsystencji. Polewamy nią pasztetową babkę 
i dekorujemy ją kiełkami.

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ

7
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Rośliny 
to samo zdrowie Jak sprawić, by cukinia  

nie była gorzka?

Pasztet bezmięsny to doskonała forma 

dodatku na kanapkę, o niskiej zawartości 

tłuszczu i cholesterolu, ale również z witami-

nami i składnikami mineralnymi. To właśnie 

bezcenny dodatek warzyw jak cukinia, 

marchew, cebula, czosnek i ziół: koperku, 

szczypiorku i natki pietruszki stanowią 

bombę witamin i minerałów, istotnych dla 

naszego zdrowia.

Aby pozbyć się nieprzyjemnej goryczki, na-

leży namoczyć pokrojoną cukinię w zimnej 

wodzie z solą. Po ok. 45 minutach należy 

ją wyjąć i osuszyć. Proporcje: 2 łyżki soli  

na 1 litr wody.

120 min. 1 pasztet w formie z kominem o średnicy 24cm
+chłodzenie



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

CIASTECZKA
z musem truskawkowo-kremowym

Składniki:
• 400 g mąki krupczatki
• 200 g zimnego masła
• 35 g kwaśnej śmietany
• 150 g cukru pudru
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 
• 2 żółtka
• szczypta soli

Składniki na dżem truskawkowy:
• 1 kg truskawek, bez szypułek 
• 250 g cukru 
• 3 łyżki soku z cytryny 
• kilka goździków 
• ziarenka z polowy laski wanilii 
• laska cynamonu

Dodatkowo: 
• 50 g sera kremowego Hochland śmietankowy

Przygotowanie:
Mąkę, masło, żółtka, kwaśną śmietanę, cukier puder i ekstrakt z wanilii wkładamy 
do malaksera i miksujemy do połączenia składników. Blat posypujemy mąką i wałkujemy 
ciasto na grubość ok. 0,5 cm. Za pomocą okrągłej foremki o średnicy ok. 7 cm wykrawamy 
ciastka. Układamy je na 2 blaszkach wyłożonych papierem do pieczenia. W połowie 
ciasteczek mniejszą foremką (o średnicy ok. 2 cm) wykrawamy w środku „okienka”. Ciastka 
pieczemy 15-18 minut w temperaturze 180 °C na środkowej szynie piekarnika (kolejno 
po jednej blaszce), a potem studzimy na kratce.

Przygotowujemy dżem truskawkowy. Truskawki kroimy w ćwiartki, przekładamy do garnka 
o grubym dnie, dodajemy resztę składników i gotujemy na małym ogniu tak długo, aż 
cukier się całkowicie rozpuści, a truskawki zaczną rozpadać. Gorący dżem przekładamy 
do wyparzonych słoiczków i natychmiast zakręcamy.

Blendujemy serek kremowy Hochland śmietankowy z dżemem truskawkowym. Na każdym 
ciasteczku bez dziurki układamy po łyżeczce kremu i przykrywamy drugim ciasteczkiem 
z dziurką. Podajemy posypane cukrem pudrem.

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ
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LATO

Truskawki 
na zdrowie!

Z jakiej mąki ciasto będzie 
najbardziej kruche?

Truskawki mają więcej witaminy C niż cytru-

sy, zawierają pektyny – błonnik pokarmowy 

pobudzający pracę jelit, a zawarte w nich 

kwasy organiczne korzystnie wpływają 

na przemianę materii. W czasie upału  

będą też gasić pragnienie. 

Jeśli chcemy uzyskać bardziej kruche ciasto, 

klasyczną mąkę warto zastąpić krupczatką, 

ewentualnie do mąki pszennej dodać trochę 

mąki ziemniaczanej lub ryżowej. Można rów-

nież zamiast części mąki użyć zmielonych 

orzechów lub migdałów.

60 min. 12-16 ciasteczek



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

KWAŚNA ZUPA OGÓRKOWA 
z kremowym serkiem

Składniki:
• 1 bloczek sera kremowego Hochland ze szczypiorkiem i cebulą
• 500 g ogórków kiszonych
• 500 g młodych ziemniaków
• 2 l domowego bulionu warzywnego
• 250 g soku z kiszonych ogórków 
• 3 łyżki masła
• 1 cebula biała
• sól, pieprz do smaku
• świeży koperek do dekoracji

Przygotowanie:
Ziemniaki szorujemy i osuszamy, a na maśle podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę. 
Kiedy się zarumieni, dodajemy do niej pokrojone w grubą kostkę ogórki, młode ziemniaki 
i zalewamy wszystko bulionem. Po zagotowaniu przykrywamy, zmniejszamy moc palnika 
i gotujemy 30 minut. Następnie dolewamy sok z kiszonych ogórków i dodajemy 
serek Hochland ze szczypiorkiem i cebulą. Mieszamy tak długo, aż wszystkie składniki 
się połączą. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem oraz dekorujemy świeżym posiekanym 
koperkiem.

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ
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Kiszonki – 
naturalne probiotyki Smażenie wydobywa 

smak składników
Kiszone ogórki to nie tylko charakterystyczny 

smak, ale również samo zdrowie. W czasie 

kiszenia powstaje kwas mlekowy, który jest 

doskonałą pożywką dla wzrostu prawidłowej 

mikroflory jelitowej. A biały nalot na ogór-

kach to również korzystne dla mikrobiomu 

bakterie probiotyczne z gatunku Lactobacil-

lus. Ogórki kiszone to zatem bomba składni-

ków korzystnie wpływających na odporność, 

to połączenie prebiotyków i probiotyków, 

a do tego witaminy C, równie ważnej dla 

funkcjonowania układu odpornościowego.

Jeśli podsmażymy ogórki kiszone, zupa 

będzie bardziej wyrazista w smaku – po pro-

stu kwaśniejsza. Jeśli jednak efekt ma być 

odwrotny – ma być łagodna i delikatna – 

ogórki kiszone można zastąpić wężowymi 

lub gruntowymi i dodać awokado.

45 min. 4 porcje



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

MAKARON Z WARZYWAMI
i kremowym serowym sosem

Składniki:
• 1 opakowanie serków kremowych  
 Hochland Cztery Sery
• 350 g makaronu penne
• 250 ml śmietanki 30% 
• 200 g pomidorków koktajlowych
• 1 ugotowana kukurydza
• 1 kalarepa
• 1 mała cukinia
• 2 łyżki oliwy 
• 2 łyżeczki pestek dyni
• 20 g świeżych ziół: oregano, tymianek, mięta
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Makaron gotujemy al dente zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. 
Na oliwie przez ok. 5-7 minut podsmażamy pokrojoną w paski kalarepkę,  
półplasterki z cukinii, kukurydzę obraną z kolby oraz przekrojone na pół 
pomidorki. Delikatnie solimy i pieprzymy. 

Śmietankę zagotowujemy, dodajemy trójkąciki Hochland Cztery Sery 
i mieszamy cały czas, aż do powstania aksamitnego sosu. 
Na koniec dodajemy posiekane drobno zioła. Makaron mieszamy 
z sosem, dodajemy warzywa, ozdabiamy świeżym ziołami 
i posypujemy pestkami dyni.

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ
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LATO

Warzywa 
na zdrowie Jak warto wykorzystać 

liście z kalarepki?

Koniec lata to czas najsmaczniejszej kuku-

rydzy prosto z kolby, kalarepki – warzywa 

kapustnego o właściwościach przeciwnowo-

tworowych czy delikatnej, lekkostrawnej cu-

kinii. Spożywaj min. 400 g dziennie warzyw 

i owoców, które są niskokaloryczną bombą 

witamin i składników mineralnych. Dodawaj 

różnorodne warzywa do każdego posiłku 

i staraj się korzystać z tego, co w danym 

czasie jest sezonowe i świeże.

Możesz je zamrozić i później wykorzystać 

tak, jak liście szpinaku lub zblendować  

i zrobić z nich pesto albo smoothie. Ich 

smak dobrze komponuje się z awokado, 

jarmużem czy brokułami.

30 min. 3-4 porcje



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

MINI TARTY
z sosem z kremowego serka

Składniki:
Na ciasto:
• 200 g mąki pszennej
• 100 g zimnego masła
• 1 jajko
• 1/2 łyżeczki soli

Na farsz: 
• 1 bloczek sera kremowego Hochland z salami
• 350 g pomidorków kolorowych koktajlowych 
• pęczek drobnego szczypiorku
• 100 g śmietany 36%
• 3 jajka
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy razem z solą, wbijamy jajko i dodajemy pokrojone na kawałki masło. 
Siekamy wszystko nożem i szybko zagniatamy ciasto. Następnie owijamy je folią spożyw-
czą i chłodzimy w lodówce przez minimum pół godziny. Po wyjęciu wałkujemy i wylepia-
my małe formy na tartaletki (boki odcinamy). Nakłuwamy widelcem i ponownie chłodzi-
my ok. pół godziny. Piekarnik nagrzewamy do 180°C i podpiekamy spód przez 15 minut. 
W tym czasie jajka, ser Hochland z salami i śmietanę miksujemy na gładką masę. Dopra-
wiamy. Masę wylewamy na podpieczony spód, pomidorki przekrawamy na pół i układamy 
na wierzchu. Pieczemy kolejne 20-25 minut (aż masa stężeje). Posypujemy posiekanym 
szczypiorkiem.

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ
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Zadbaj 
o odporność

Idealny spód 
do tartyW okresie jesienno-zimowym Twoja codzien-

na dieta powinna dostarczać składników 

ważnych do obrony przed infekcjami, m.in. wi-

taminy C. Pomidory niezależnie od odmiany, 

ich koloru, kształtu czy wielkości to doskonałe 

źródło witaminy C. Garść pomidorków koktaj-

lowych realizuje 1/3 dziennego zapotrzebo-

wania na tę witaminę. Dodane do potrawy 

będą również doskonałym źródłem likopenu, 

silnego przeciwutleniacza o działaniu prze-

ciwnowotworowym. Czy wiesz, że likopen 

jest szczególnie przyswajalny dla człowieka 

w formie poddanej termicznej obróbce? 

Zatem pomidorki jedz na surowo, ale również 

dodawaj do zup, sosów i farszów. Im więcej, 

tym zdrowiej.

Ciasto powinno być kruche, ale nie twarde, 

a jednocześnie na tyle elastyczne, żeby 

nie pokruszyć się pod ciężarem nadzienia. 

Dlatego przed pieczeniem spód należy 

nakłuć widelcem, dzięki czemu wypiecze się 

równomiernie i pozostanie płaskie.

60 min. 6-8 tartaletek
+chłodzenie



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

„POLSKI” BOWL
z warzywami i serowym dipem

Składniki:
• 1 marchewka pomarańczowa
• 1 marchewka fioletowa (lub burak) 
• 1 pietruszka
• 1/2 selera
• 250 g dyni piżmowej
• 120 g pstrąga wędzonego
• 100 g kaszy gryczanej niepalonej
• 20 g kiełków groszku
• 50 g szpinaku baby
• 1 papryka czerwona
• 1 łyżeczka czarnuszki
• 1/2 cebuli czerwonej 
• 2 łyżki oleju
• 1 łyżka ziołowego pesto 
• sól, pieprz

Dip:
• 1 bloczek sera kremowego Hochland z papryką
• 150 ml mleka
• 1/2 łyżeczki papryki słodkiej
• szczypta chilli w płatkach

Przygotowanie:
Warzywa myjemy i obieramy. Kaszę płuczemy i gotujemy w osolonym wrzątku al dente 
około 10-12 minut. Marchewkę pomarańczową kroimy w plastry, fioletową w słupki, 
a pietruszkę w plasterki. Dynię kroimy w ćwiartki, a następnie w plasterki. Warzywa 
układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, polewamy oliwą, posypujemy 
solą. Seler kroimy w słupki jak na frytki i nacieramy go pesto. Układamy obok warzyw. 
Pieczemy 20-25 minut w 180°C. Mleko podgrzewamy i dodajemy do niego podzielony 
na kawałki ser Hochland z papryką oraz paprykę słodką i chili w płatkach. Podgrzewamy 
na małym ogniu, cały czas mieszając tak długo, aż sos będzie miał gładką, kremową 
konsystencję (ser się rozpuści). Paprykę kroimy w cienkie słupki. W dużym głębokim 
talerzu na środek układamy miseczkę z dipem i dookoła rozkładamy obok siebie warzywa 
– seler, marchewki, pietruszkę oraz dynię, kiełki, szpinak, paprykę oraz kaszę i wędzonego, 
podzielonego na kawałki, pstrąga. Na niego układamy pokrojoną w piórka czerwoną 
cebulę. Całość posypujemy czarnuszką.

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ

12

JESIEŃ

Postaw na warzywne 
superfoods Jak samodzielnie zrobić 

pesto?

Misa mocy z superfoods czyli różnorodnymi 

warzywami to doskonały sposób na 

kolorowy, estetyczny, ale i zdrowy posiłek. 

To bomba witamin i antyoksydacyjntów – 

β-karotenu i innych karotenoidów, 

witaminy C, flawonoidów oraz błonnika 

pokarmowego. Im bardziej kolorowo 

w diecie, tym korzystniej dla zdrowia.

Do klasycznego pesto potrzebne będą  

po 2 łyżki świeżych ziół – pietruszki i bazylii, 

3 łyżki startego parmezanu, 3 łyżki pestek 

słonecznika, ząbek czosnku, pół szklanki 

oliwy, szczypta soli i pieprzu, Wszystkie 

składniki należy zblendować i gotowe. 

Pamiętaj jednak, że pesto przygotujesz 

praktycznie z każdej jadalnej zieleniny. 

Możesz wykorzystać inne zioła, które akurat 

masz w lodówce, a nawet liście rzodkiewki 

czy natkę marchewki.

40 min. 2 duże porcje
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CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

GOŁĄBKI Z MŁODEJ KAPUSTY
 z farszem z kaszy i kremowego sera

Składniki:
• 1 opakowanie serków kremowych Hochland Mixtett
• 200 g kaszy jęczmiennej mazurskiej 
• 12 liści młodej kapusty włoskiej 
• 1 łyżka masła
• garść koperku
• garść natki pietruszki
• sól, pieprz

Na sos: 
• 1 łyżka przecieru pomidorowego
• 2 łyżki oleju rzepakowego 
• 500 g pomidorów
• 1 cebula
• 3 ząbki czosnku
• garść koperku
• 1/2 łyżeczki cukru
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Kaszę gotujemy 12-14 minut, następnie studzimy i mieszamy z trójkącikami Mixtett. 
Dodajemy posiekany koperek i natkę, doprawiamy do smaku i wyrabiamy. Z kapusty 
wycinamy twarde blaszki, a liście gotujemy na parze ok. 5-8 minut. Na każdym liściu 
kapusty układamy po 2 łyżki farszu i zwijamy gołąbki. Układamy je na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia, smarujemy masłem i pieczemy 30 minut w temperaturze 
170°C. W tym czasie przygotowujemy sos. Pomidory myjemy, nacinamy na czubku 
krzyżyk i sparzamy wrzątkiem. Obieramy ze skórki i kroimy w kostkę. Cebulę siekamy 
i podsmażamy na oleju, dodajemy czosnek, pomidory, przecier oraz szczyptę cukru 
i gotujemy 20 minut. Na koniec doprawiamy solą i pieprzem oraz dodajemy posiekany 
koperek. Upieczone gołąbki podajemy z sosem pomidorowym (opcjonalnie sos można 
przygotować wcześniej, przelać do głębokiego naczynia i zapiec w nim gołąbki).

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ

13

JESIEŃ

Witamina C Jak prawidłowo  
zawijać gołąbki?

W warzywach kapustnych dawka witaminy 

C jest znacznie większa w porówna-

niu z owocami cytrusowymi – w 100 g 

kapusty zawarte jest 100 mg witaminy C, 

a w 100 g cytryny – 50 mg. Spożywanie 

warzyw z rodziny kapustnych obniża ryzyko 

zachorowania na raka, są one niskokalo-

ryczne, a do tego biorą udział w utrzymaniu 

równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Cały sekret tkwi w tym, żeby gołąbki się 

nie rozwinęły. Na liść wybranego rodzaju 

kapusty należy nałożyć porcję nadzienia, 

zaczynając od strony, która znajdowała się 

najbliżej środka kapuścianej główki.  

Następnie boki kapusty trzeba złożyć 

do środka i ciasno zawinąć całość.

70 min. 12 gołąbków



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
PORCJI

PASZTECIKI
z czerwoną kapustą i kremowym serkiem

Składniki:
• 1 opakowanie serków kremowych  
 Hochland grzybobranie
• 1 opakowanie ciasta francuskiego 
• 200 g kiszonej czerwonej kapusty 
• 5 suszonych grzybów
• 1 cebula
• 1 łyżka masła
• 1 jajko
• 1 łyżka siemienia lnianego

14

ZIMA

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ

Siemię lniane  
zamiast jajka?

Jak pozbyć się goryczki 
z kapusty?Siemię lniane, niedoceniane brązowe ziarenka, 

w 35-40% składają się z tłuszczu i są jednym 

z najbogatszych roślinnych źródeł kwasów 

tłuszczowych omega-3. Jego zastosowanie 

jest wszechstronne. Ugotowane ziarna wyka-

zują działanie łagodzące dla błony śluzowej 

przewodu pokarmowego, zmielone i dodane 

do potraw i dań stanowią źródło kwasu 

alfa-linolenowego, sprzyjającego obniżaniu 

poziomu cholesterolu. 2 łyżki zmiksowa-

nego siemienia lnianego w 3 łyżkach wody 

zagęszczają potrawy jak jedno jajko. Dodawaj 

ziarenka siemienia, gdzie tylko chcesz – 

chrupkie są doskonałą posypką pasztecików 

czy świeżych bułeczek.

Czerwona kapusta może mieć niekiedy 

lekko gorzki smak. Aby się go pozbyć, 

należy podczas gotowania lub duszenia 

tego warzywa na początku nie przykrywać 

naczynia. Dzięki temu uwolnią się olejki 

eteryczne, które odpowiadają za goryczkę. 

Pomocne może być także dokładne miesza-

nie – dobra cyrkulacja powietrza również 

pomaga „wymieść” goryczkę.

50 min. 8 pasztecików

Przygotowanie:
Grzyby zalewamy wrzątkiem, odstawiamy na 5 minut, po czym 
odcedzamy. W tym czasie na patelni podgrzewamy masło i wrzucamy 
posiekaną cebulę. Pod chwili dodajemy pokrojone w paski grzyby. 
Następnie dodajemy posiekaną kiszoną czerwoną kapustę, mieszamy, 
dusimy wszystko ok. 15 minut i odstawiamy z ognia. 

Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Ciasto francuskie wałkujemy 
na prostokąt o szerokości 30 cm i długości 40 cm i dzielimy 
na mniejsze prostokąty o rozmiarze 10/15 cm. Na każdym kawałku 
ciasta umieszczamy trójkącik sera, delikatnie spłaszczamy, na wierzch 
układamy 1 lub 2 łyżki kapusty, składamy ciasto na trójkąt 2 razy 
i zlepiamy brzegi. Tak przygotowane paszteciki układamy 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, smarujemy 
roztrzepanym jajkiem i posypujemy siemieniem lnianym. 
Pieczemy 25-30 minut w 180°C.



CZAS
PRZYGOTOWANIA

ILOŚĆ 
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PLACUSZKI Z BURAKÓW
z sosem z kremowego serka

Składniki:
Na placuszki: 
• 1 jajko
• 350 g buraków 
• 1 ogórek
• 4 rzodkiewki
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 2 łyżki mąki pszennej 
• 4 łyżki oleju 
• 1/2 łyżeczki tymianku
• 1/3 łyżeczki soli
• 1/4 łyżeczki pieprzu
• garść koperku 
• kiełki do dekoracji

Na sos: 
• 1 opakowanie serków kremowych 
 Hochland Kwartett
• 100 ml śmietany 30%
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Surowe buraki obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Dodajemy jajko, mąki, sól, 
pieprz oraz tymianek i mieszamy. Na patelni rozgrzewamy olej. Smażymy małe placuszki 
o średnicy ok. 5-6 cm, po kilka minut z każdej strony. Śmietanę zagotowujemy, dodajemy 
serki kremowe Hochland Kwartett i mieszamy tak długo, aż powstanie gładki sos. 
Placuszki podajemy polane sosem z pokrojonym w plasterki ogórkiem i rzodkiewkami, 
posypane kiełkami i koperkiem.

15

ZIMA

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ

Czy wiesz, że kolor buraka 
ma znaczenie?

Jaki olej wybrać  
do smażenia?

Burak swoją charakterystyczną barwę 

zawdzięcza betaninie, czyli naturalnemu 

barwnikowi z grupy betacyjanin.  

Ten kolor to samo zdrowie – przede 

wszystkim ze względu na właściwości 

przeciwutleniające, przeciwbakteryjne 

i przeciwnowotworowe. Buraki mają 

działanie krwiotwórcze, czyli pobudzają ten 

proces, stąd są szczególnie ważne dla osób 

z anemią.

Nie każdy olej jest tak samo dobry do sma-

żenia warzyw. Musi mieć naturalny smak 

i wysoki punkt dymienia, być nierafinowany 

i tłoczony na zimno. Dobrze sprawdzi się 

olej rzepakowy, ryżowy lub oliwa z oliwek 

(do szybkiego podsmażania).

40 min. 20 placuszków
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KULKI Z KASZY JAGLANEJ
i serka kremowego ze słonecznikiem, 

koperkiem i szczypiorkiem

Składniki:
• 1 bloczek sera kremowego 
 Hochland Gouda
• 150 g kaszy jaglanej
• szczypta pieprzu

Dodatki:
• prażony słonecznik
• drobny szczypiorek
• świeży koperek

Przygotowanie:
Kaszę jaglaną prażymy na patelni do uzyskania orzechowego aromatu, cały czas 
mieszając, tak aby się nie przypaliła. Następnie ją płuczemy i zalewamy 350 ml wody. 
Gotujemy do miękkości na małym ogniu i studzimy. Tak przygotowaną kaszę mieszamy 
z serkiem kremowym Hochland Gouda, doprawiamy solą i pieprzem. Formujemy małe 
kulki. Do 3 małych miseczek wsypujemy posiekany koperek, posiekany szczypiorek 
i ziarna słonecznika. 1/3 kulek obtaczamy w szczypiorku, 1/3 w słoneczniku i 1/3 
w koperku. Przechowujemy w lodówce do podania.

16

ZIMA

W TYM 
PRZEPISIE 

UŻYJ

Postaw na zielone –  
oczyść organizm

Czy można 
mrozić zioła?

Szczypiorek, koperek czy natka pietruszki – 

zielone trio pomocne w oczyszczaniu orga-

nizmu i bomba witaminy C. Chlorofil, zielony 

barwnik w nich zawarty, ma właściwości 

antyseptyczne i przeciwnowotworowe. 

Posypuj tymi ziołami gotowe dania w jak 

największych ilościach, dzięki czemu wspo-

możesz trawienie i oczyszczanie układu 

pokarmowego z toksyn.

Zioła z powodzeniem można mrozić – 

zarówno posiekane, jak i jako całe gałązki. 

Metody są dwie – albo mrozimy je w spe-

cjalnych woreczkach na mrożonki, albo 

zalewamy wodą w pojemniczkach na kostki 

lodu. Dzięki temu nawet po kilku miesiącach 

spędzonych w zamrażarce nadal będą 

wyglądały i smakowały jak świeże.

60 min. 18-20 kulek
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