Numer 2 (czerwiec 2018)

SŁOWEM WSTĘPU
W drugim już numerze kontynuujemy prezentację ciekawych i mamy
nadzieję, że apetycznych przepisów (zwłaszcza na upalne lato): dań z warzyw
i mięsa, napojów i deserów.

KULINARIA
Papryka faszerowana

Składniki:
1.
2.
3.
4.
5.

cebula
szczypiorek
kasza jaglana
ser puszysty(twarożek)
mięta i bazylia

Wykonanie:
Posiekaną cebulę i szczypiorek, wymieszać z ugotowaną kaszą jaglaną i
twarożkiem. Doprawić do smaku, np. pieprzem i solą (można dodać dowolne
zioła i przyprawy wg uznania). Faszerować wydrążone połówki papryki.
Ułożyć je w naczyniu żaroodpornym i zapiec w piekarniku w temp. 150 stopni
przez 30-40 minut. Podawać przyozdobione liśćmi mięty i bazylii.

Ciasto Francuskie

Słodkie wypieki z Duet Profesora i stokrotki.
Składniki:
1.
2.
3.
4.
5.

ser
jabłka
Cynamon
Cukier waniliowy
Gotowe ciasto francuskie

Wykonanie:
Utrzeć na tarce jabłko i wsypać cynamon oraz cukier waniliowy, wymieszać z
twarogiem, wykładać na ciasto. Pokroić w kostkach ciasto i upiec w 180
stopni . Smacznego

Pyzy ziemniaczane

Składniki
•
•
•
•

Pyzy ziemniaczane: 2 cebule
3 kg ziemniaków
3 łyżki oleju
Sól

Przygotowanie
Pyzy ziemniaczane: Ziemniaki obieramy. 1/3 ziemniaków gotujemy ok.
20-25 minut. Odcedzamy i przeciskamy przez praskę. Resztę ziemniaków
ścieramy na tarce. Odciskamy sok. A pozostałą skrobię mieszamy z

ziemniakami. Gotowane ziemniaki mieszamy z surowymi na jednolitą
masę. Formujemy pyzy i gotujemy w osolonym wrzątku z olejem ok. 20
minut. Okraszamy pyzy ziemniaczane cebulką uprzednio pokrojoną w
kostkę i usmażoną.

MODA
W tym sezonie wracamy do mody którą kiedyś się
nosiło taki kiedyś mieli styl odgrzebany z szafy tak
mówili w lecie z lat 90 kurtka skurzana czarna pod
tym ma czarny golf spodnie długie kraciaste w stylu
szkockim.
W sezonie letnim do mody damskiej wraca pomysł na
noszenie sukienek. Długa sukienka koloru szarego z
odkrytymi ramionami, wiązana paskiem do przodu jest
przykładem stroju, który powinna w swojej szafie mieć
każda czująca się młodo i ładnie kobieta.

MOTORYZACJA
W Dniu 17 – 18 marca we Wrocławiu odbył się Hali stulecia między –
narodowe targi motocyklowe które odbyło się co prowadzi je Artur Wojsa.
Oprócz tego były motory różnych marek i różne samochody, różne marki, a
najbardziej mi się podobał motor mojego brata i widziałem jak się udziela
pierwszej pomocy oraz jak się robi prawo-jazdy na motor.

