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SOBOTACO
gotujemy po meksykańsku

SOBOTACO

Ambasada Meksyku w Warszawie promuje SOBOTACO. 
Wzorem amerykańskiego Taco Tuesday, skandynawskiego 
Taco Fredag, mamy swój dzień na celebrowanie kuchni 
meksykańskiej. Zaproszenie, by do sobotniej zabawy 
włączyć pyszne, meksykańskie „kanapki”, bardzo nam się 
podoba.

Od 1992 roku gotujemy po meksykańsku w El Popo,
a w naszym sklepie znajdziecie mnóstwo produktów, które 
przydadzą się, gdy chcecie urządzić latynoską imprezę.

Oto garść przepisów inspirowanych kuchnią meksykańską, 
dostosowanych do naszego zaopatrzenia i uproszczonych 
na potrzeby szybkiego gotowania. Nie musicie długo 
siedzieć w kuchni, by urządzić meksykańskie party. 

Sobota już wkrótce!

https://embamex.sre.gob.mx/polonia/index.php/avisos-importantes/239-ambasada-meksyku-w-polsce-rozpoczyna-kampanie-sobotaco
https://www.instagram.com/elpopo.kregliccy/?hl=en


4

SOBOTACO
gotujemy po meksykańsku

Taco z szarpaną wołowiną

tortille kukurydziane
poliki wołowe
nać kolendry
salsa mayo-chipotle

Smażona czarna fasola:

1 puszka czarnej fasoli
1 cebula pokrojona w kostkę
1 posiekany ząbek czosnku
4 łyżki oliwy extra vergine
kumin mielony, oregano, słodka czerwona papryka,
wędzona papryka mielona, sól, pieprz

Fasolę odsącz z zalewy. Na oliwie dobrze zeszklij cebulę                 
i czosnek, dodaj fasolę i przyprawy. Smaż razem, rozgniatając 
fasolę drewnianym tłuczkiem. Podlewaj wodą, powinno 
powstać niezbyt gęste, grudkowate purée. Dopraw do smaku.

Marynowana czerwona kapusta:

cząstka czerwonej kapusty pokrojona w długie wiórki
sok z 1 limonki
sól
1 łyżka posiekanej drobniutko naci kolendry

Wymieszaj wszystkie składniki, odstaw, niech kapusta 
zmięknie.

Mięso rozdziel w palcach na grube włókna i podgrzej na 
suchej patelni, aż się lekko zrumieni. Tortille zwilż wodą                                
i oliwą, podgrzej na suchej patelni z obu stron, kilka placków 
na raz, pod przykryciem. Na gorący placek nakładaj ciepłe 
purée z fasoli, na to trochę mięsa, marynowaną kapustę, nać 
kolendry i salsę. Podawaj natychmiast, a najlepiej, gdy goście 
sami napełniają swoje taco.

https://targ.kregliccy.pl/products/tortilla-kukurydziana
https://targ.kregliccy.pl/products/poliki-wolowe-w-czerwonym-winie-z-warzywami-korzeniowymi-500g
https://targ.kregliccy.pl/products/salsa-mayo-chipotle
https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-cazorla-gran-seleccion
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Taco z krewetkami i chorizo

1 op tortilli kukurydzianych
1 op krewetek marynowanych w oliwie z czosnkiem
6 kiełbasek chorizo Ortiz surowych
ser Wschodni Kozak
czerwona cebula marynowana
oliwa extra vergine
rzodkiewki, nać kolendry, wiórki czerwonej cebuli, 
sałata zielona

Rzodkiewki pokrój w plasterki, cebulę w piórka, kolendrę 
posiekaj, sałatę porwij w paski, ser zetrzyj na grubej tarce - 
dodatki przygotuj w osobnych miseczkach. Chorizo obierz ze 
skórki i pokrój w plasterki. 

Na patelnię wlej oliwę i czosnek z opakowania z krewetkami, 
ale bez krewetek! Rozgrzej i dodaj do niej rozdrobnione 
chorizo. Smaż razem, aż kiełbasa się zrumieni.

Tortille posmaruj wodą i oliwą i zagrzej na suchej patelni, kilka 
sztuk na raz, pod przykryciem. Do patelni z kiełbasą dodaj 
krewetki, podgrzewaj razem krótko, aż krewetki się zaróżowią 
i zwiną w obwarzanki.

Podawaj od razu. Na gorącym placku kładź gorące krewetki   
z chorizo, dekoruj zimnymi dodatkami i wcinaj.

Najlepiej, gdy każdy sam komponuje swoje taco!

https://targ.kregliccy.pl/products/tortilla-kukurydziana
https://targ.kregliccy.pl/products/krewetki-marynowane-w-oliwie-z-czosnkiem-chilli-i-natka-pietruszki
https://targ.kregliccy.pl/products/chorizo-ortiz-surowe
https://targ.kregliccy.pl/products/kozia-polana-wschodni-kozak
https://targ.kregliccy.pl/products/marynowana-czerwona-cebula-sloiczek-200ml
https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-kalamata
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Empanadas z kukurydzą i cebulą

To jest nadzienie, które musicie wypróbować, bo trudno 
uwierzyć, że wrzucenie do pierogów mieszanki kukurydzy        
i surowej cebuli, może dać tak wspaniały efekt. A jednak! 

W Meksyku pierożki zawija się w surowe ciasto z mąki 
kukurydzianej, takie jak na tortille, u nas najłatwiej będzie 
wykorzystać francuskie ciasto mrożone.  Pamiętajcie tylko, 
by było to ciasto na prawdziwym maśle.
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Empanadas z kukurydzą i cebulą

1 opakowanie ciasta francuskiego na maśle
1 szklanka nasion kukurydzy, ugotowanej
w kolbie i oskrobanej
1-2 cebule pokrojone w niedużą kostkę
sól, pieprz
mąka pszenna do oprószenia
żółtko do posmarowania ciasta
salsa mayo chipotle
salsą pomidorowa

Wymieszaj nasiona kukurydzy i pokrojoną cebulę, prawie 
pół na pół, z przewagą kukurydzy. Dopraw solą i pieprzem. 
Ciasto rozmróź powoli w lodówce, rozwiń na posypanej mąką 
stolnicy i lekko rozwałkuj. Wytnij kółka o średnicy ok. 7 cm. 
Nakładaj nadzienie z kukurydzy i cebuli na płatek ciasta 
i sklejaj klasyczne pierogi. Ułóż je na blasze do pieczenia 
przykrytej pergaminem. Wierzch pierogów posmaruj żółtkiem 
rozmieszanym z odrobiną wody lub mleka. 

Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200°C  i piecz ok. 15-20 
minut, aż pierożki się zrumienią. Podawaj na ciepło, z sosem 
mayo-chipotle do maczania.

Warianty: Możesz urozmaicać nadzienie dodając posiekaną 
nać kolendry, tarty ser Emilgrana lub inny. Możesz użyć 
kukurydzy z puszki.

https://targ.kregliccy.pl/products/ciasto-francuskie
https://targ.kregliccy.pl/products/salsa-mayo-chipotle
https://targ.kregliccy.pl/products/salsa-pomidorowa-z-kolendra-i-chili
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Quesadillas z chorizo

4 duże pszenne tortille
6 kiełbasek chorizo Ortiz surowych
100 g małych ziemniaków z rozmarynem
2 cebule pokrojone w piórka
2 łyżki oliwy extra vergine
100 g tartego sera cheddar
salsa mayo-chipotle
pieprz
kwaśna śmietana

Salsa Pico de Gallo: 

3 dorodne pomidory 
1 czerwona cebula
kilka plasterków marynowanego jalapeño
sok z limonki
siekana nać kolendry
sól

Wszystkie składniki drobno posiekaj i wymieszaj, proporcje 
ustalaj do smaku. Przełóż do miski, odstaw, niech się 
przegryzie.

https://targ.kregliccy.pl/products/chorizo-ortiz-surowe
https://targ.kregliccy.pl/products/male-ziemniaki-z-rozmarynem-i-czosnkiem-weganskie-500g
https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-cazorla-gran-seleccion
https://targ.kregliccy.pl/products/cheddar
https://targ.kregliccy.pl/products/salsa-mayo-chipotle
https://targ.kregliccy.pl/products/klimeko-smietana-18
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Quesadillas z chorizo

Na patelni rozgrzej oliwę, zeszklij cebule. Dodaj chorizo 
obrane ze skórki i rozdrobnione, smaż razem. Dodaj ziemniaki 
pokrojone w drobną kosteczkę (możesz użyć surowych 
ziemniaków, wówczas trzeba dłużej smażyć, aż będą 
miękkie). Smaż razem, dopraw pieprzem, rozgniataj składniki 
widelcem, aż masa się dobrze wymiesza. Zdejmij z ognia, 
ostudź. Wymieszaj z tartym serem.

Podziel nadzienie między dwa placki, dokładnie rozłóż po 
powierzchni, przykryj każdy placek ciasno drugim plackiem. 
Połóż na dużej, rozgrzanej, suchej patelni, praż na średnim 
ogniu. Przełóż na drugą stronę, gdy jedna się zrumieni, 
powtórz to samo z kolejnym zestawem. Ser w środku 
powinien się rozpuścić. Przełóż placek na deskę, pokrój  
w trójkąty, podawaj z salsami i kwaśną śmietaną. 
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Szybkie chili z ryżem
i klasycznymi dodatkami

Na pewno znacie chili con carne, mielone mięso 
uduszone z fasolą i pomidorami, doprawione na ostro
w meksykańskim stylu. To danie odniosło światowy sukces
i uchodzi za meksykańskie, chociaż jest wariacją teksańkiego
pierwowzoru.

Klasyczne chili przygotowywano z kawałków słabszej jakości 
wołowiny, dusząc ją powoli, pokrojoną w kostkę w sosie                 
z lokalnymi przyprawami. Najważniejsze były różne odmiany 
suszonej papryki, opiekane i dodawane stopniowo do sosu. 
Jeśli macie dostęp do chile ancho, chile morita, chile pasilla 
- to wspaniale będzie ich użyć. W wersji instant proponuję 
zastosować chili chipotle adobado, dostępną w puszkach
w supermarketach. Jest ostra, wędzona i szybko zamieni 
nasze swojskie poliki w egzotyczne chili. 
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Szybkie chili z ryżem
i klasycznymi dodatkami

1 opakowanie polików wołowych
1 cebula pokrojona w kostkę
6 łyżek oliwy extra vergine
2 łyżki węgierskiej pasty paprykowej łagodnej
2 łyżki koncentratu pomidorowego
2 łyżki musztardy diżońskiej
chili chipotle adobado, do smaku
sos sojowy, słodka papryka mielona, oregano,
mielony kumin 

Dodatki:

ryż biały, ugotowany na sypko
czerwona cebula pokrojona w kostkę
tarty ser Wschodni Kozak
kwaśna śmietana
posiekana nać kolendry
marynowana czerwona cebula

W garnku rozgrzej oliwę, dobrze zeszklij cebulę, dodaj 
przyprawy sypkie, a po chwili pastę paprykową, koncentrat, 
musztardę i posiekane chile chipotle. Duś razem przez chwilę, 
możesz dolać wody. Dodaj sos od polików, zagrzej razem, 
dopraw do smaku. Mięso pokrój w kostkę, wrzuć do sosu                 
i podgrzewaj powoli. Przygotuj gorący ryż i resztę zimnych 
dodatków w miseczkach. Podawaj chili z ryżem i dodatkami.

https://targ.kregliccy.pl/products/poliki-wolowe-w-czerwonym-winie-z-warzywami-korzeniowymi-500g
https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-cazorla-gran-seleccion
https://targ.kregliccy.pl/products/kozia-polana-wschodni-kozak
https://targ.kregliccy.pl/products/klimeko-smietana-18
https://targ.kregliccy.pl/products/marynowana-czerwona-cebula-sloiczek-200ml
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Rajas con crema

Kolejny przepis łatwy, szybki i zaskakująco pyszny. Ponieważ 
skórka na papryce, niektórych gryzie w ząbki, warto ją usunąć 
przed gotowaniem. Można opiec całe papryki nadziane na 
widelec nad żywym ogniem, a gdy skórka sczernieje, zeskrobać 
ją i spłukać. Ta metoda dodaje daniu przyjemnego, dymnego 
smaku. Można też obrać surowe, jędrne papryki obieraczką 
do warzyw, i nie trzeba być przy tym bardzo dokładnym.

3 papryki
2 cebule
4 łyżki oliwy extra vergine
2 grubo posiekane ząbki czosnku
1 szklanka kukurydzy ugotowanej w kolbie i obranej z ziaren
1 szklanka słodkiej śmietanki
tortille kukurydziane
oregano suszone, sól, pieprz

Papryki bez skórki pokrój w paski. Cebule pokrój w piórka lub
w półplasterki. W głębokiej patelni rozgrzej oliwę, zeszklij 
cebulę, dodaj czosnek i paprykę. Duś razem, dodaj sól, oregano                  
i pieprz. Gdy papryka zmięknie, wlej śmietankę i gotuj dalej na 
małym ogniu, aż sos zgęstnieje.

Podawaj do gorących tortilli solo, albo jako dodatek do 
grillowanego mięsa.

https://targ.kregliccy.pl/products/tortilla-kukurydziana


13

SOBOTACO
gotujemy po meksykańsku

Kukurydza z serowym majonezem i chili

Gdy pan Ziółko przywiózł pierwsze kukurydze na targ                        
w Fortecy, przyznał się, że lubi obgryzać je prosto z kolby, 
surowe na polu. Są takie słodkie i soczyste, że gotować je 
wystarczy bardzo krótko, najlepiej w wiązce liści, które po 
odgięciu służą jako wygodny uchwyt do trzymania kolby. 
Można gotować kukurydze w mleku z cukrem, można piec je 
z masłem zawinięte w folię aluminiową, ale najłatwiej wrzucić 
na krótko do garnka z wrzątkiem.

8 kolb kukurydzy od Pana Ziółko

Sos:

4-6 łyżek majonezu
sok z 1/2 limonki
1 utarty ząbek czosnku
2 łyżki pokruszonego sera feta
mielona papryka cayenne do smaku

Kukurydze oczyść z cienkich, wewnętrznych „włosów”, 
zostawiając okrytą liśćmi. W dużym garnku zagotuj wodę               
z cukrem, tyle by kukurydze ciasno się mieściły. Włóż 
kukurydze do wrzątku, gotuj pod przykryciem ok. 10 minut. 
Wyjmij, lekko ostudź, odegnij liście i skróć je nożyczkami, by 
było łatwo chwycić. Składniki sosu wymieszaj i dopraw do 
smaku. Ciepłe kukurydze smaruj sosem i jedz rękami.

https://targ.kregliccy.pl/products/grecka-feta-200g
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Lody z gorącym słonym karmelem

To bardzo prosty deser, ale nie zaspokaja pragnienia słodyczy 
na długo. Po pierwszej porcji, masz ochotę na kolejną.

słony karmel
lody waniliowe 
opcjonalnie kruche spody do babeczek
prażone orzechy laskowe
mleko lub śmietanka

Zagrzej słony karmel w garnuszku, na małym ogniu, dodając 
mleko lub śmietankę. Od razu nałóż lody do miseczek i polewaj 
gorącym karmelem przy gościach. Zjadajcie natychmiast.

Opcjonalnie wersja do przygotowania zawczasu: wlej karmel 
do kruchych babeczek, udekoruj laskowymi orzechami                    
i pozwól mu ostygnąć.

¡Viva México! Bawcie się dobrze,
Agnieszka Kręglicka i Marcin Kręglicki z załogą

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SKLEP ONLINE: www.targ.kregliccy.pl

INSTAGRAM: @targ.kregliccy

TIKTOK: @kregliccy

https://targ.kregliccy.pl/products/slony-karmel-z-czekolada
https://targ.kregliccy.pl/
https://www.tiktok.com/@kregliccy?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.tiktok.com/@kregliccy?is_from_webapp=1&sender_device=pc

