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W świecie idealnym, nasz weekend zaczynałby się 
zaraz po środowym targu. Z koszami pełnymi warzyw 
od pana Ziółko, nabiałem z Mlecznej Drogi, pieczywem 
Chlebolubnych i kilkoma paczkami ze sklepiku 
Kręglickich najlepiej byłoby od razu ruszać na działkę, 
nad wodę, do lasu. 

Czy macie wolne, czy zostajecie w mieście,  korzystajcie 
z uroków lata. Niech garść śródziemnomorskich 
inspiracji kulinarnych przyda się do pełnego czerpania 
przyjemności.
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Wytrawne ciastka z pomidorami 
i musztardą

To znakomite połączenie znacie z targowych drożdżówek 
Kai Kręglickiej, można je powtórzyć w domu, w uproszczonej 
wersji, z wykorzystaniem gotowego ciasta francuskiego. 
Przygotowane ciastka wstawcie do piekarnika tuż przed 
przyjściem gości, najlepsze są na ciepło, jako amuse-bouche.

1 opakowanie mrożonego ciasta francuskiego na maśle 
500 g niedużych owalnych pomidorów
Musztarda diżońska a l’ancienne z gorczycą
Suszone oregano
Świeżo mielony pieprz
Oliwa extra vergine

Pomidory pokrój w okrągłe plastry ok. 0,5 cm grubości. 
Rozmrożone ciasto rozłóż na płasko. Okrągłą foremką 
o średnicy trochę większej niż średnica plastra pomidora 
wytnij kółka. Nakłuj ciasto widelcem. Posmaruj każde koło 
musztardą, przykryj plastrem pomidora, posyp pieprzem, 
oregano, skrop oliwą. Ułóż na blasze wyłożonej pergaminem. 
Piekarnik rozgrzej do 200°C .

Tuż przed podaniem wstaw do gorącego piekarnika i piecz, 
aż ciasto podrośnie i się zrumieni, ok. 20-25 minut.

https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-kalamata?_pos=1&_sid=2f77d107e&_ss=r
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Sałatka z buraków, rukoli i malin, 
na sosie z tahini

Buraki marynowane 1 opakowanie
Garść rukoli od pana Ziółko
Garść malin od pana Zbyszka

Sos tahini:
6 czubate łyżki pasty sezamowej
1-2 utrate ząbek czosnku, 
Sól 
Pieprz 
Sok z 1 małej cytryny
Ok. 1/2 szklanki ciepłej wody. 

Do miski przełóż pastę sezamową, dodaj czosnek, sok 
z cytryny, szczyptę soli. Powoli wlewaj ciepłą wodę, dobrze 
mieszając. Początkowo pasta zacznie gęstnieć, by po 
dodaniu kolejnej partii wody stawać się stopniowo gładką 
emulsją. Gdy będzie kremowa spróbuj i uzupełnij przyprawy 
do smaku. Buraczki odcedź z zalewy. Rozsmaruj pastę na 
półmisku, posyp buraczkami, rukolą i malinami.

Nasze buraki bywają krojone w kostkę lub w plasterki, 
dla smaku sałatki nie ma to znaczenia.

https://targ.kregliccy.pl/products/buraki-marynowane-weganskie-dobre-na-cieplo-i-zimno-350g?_pos=2&_sid=7bd410b0a&_ss=r
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Sałatka z ziemniakami, ośmiornicą
i oliwkami

1 opakowanie ośmiornicy
1 opakowanie oliwek
6 młodych ziemniaków
Oliwa extra vergine
Ocet z czerwonego wina
Natka pietruszki
1 cytryna
Sól
Pieprz

Przygotuj prostą sałatkę ziemniaczaną. Ziemniaki pokrojone 
w cząstki ugotuj, odcedź, ciepłe dopraw obficie oliwą, octem, 
solą i pieprzem, odstaw. Natkę pietruszki posiekaj. Ośmiornicę 
pokrój w plasterki. Wypestkuj oliwki (lub zostaw z pestkami, 
jeśli ci to nie przeszkadza). Cytrynę przetnij na pół i zgrilluj lub 
zrumień na patelni dla urody.

Wymieszaj ziemniaki, z oliwkami, natką i ośmiornicą. Możesz 
uzupełnić dressing oliwą po oliwkach i ośmiornicy oraz 
sokiem z cytryny. Podawaj na zimno.

https://targ.kregliccy.pl/products/osmiornica?_pos=1&_sid=5bd508478&_ss=r
https://targ.kregliccy.pl/products/oliwki-kalamata-z-pestkami-w-domowej-marynacie-200g?_pos=1&_sid=8f08afdba&_ss=r
https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-kalamata?_pos=1&_sid=2f77d107e&_ss=r
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Feta zapiekana z pomidorami

Plastry greckiego sera feta grubości 1,5 cm
Plastry pomidora
Suszone oregano
Świeżo mielony pieprz
Oliwa extra vergine

Plastry fety ułóż w naczyniu żaroodpornym, na każdym 
plastrze połóż kilka plastrów pomidora, na to odrobinę 
suszonego oregano i chlust oliwy. 

Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez ok. 10-15  
minut, podawaj na gorąco.

Jeśli chcesz przygotować danie na grillu lub w ognisku 
przygotuj zamknięte pakieciki: na kwadracie folii aluminiowej 
połóż mniejszy kwadrat pergaminu i na nim połóż ser 
z pomidorami i przyprawami. Zamknij ser w pakieciku z folii 
i piecz na grillu lub na kamieniu w ognisku. 

https://targ.kregliccy.pl/products/grecka-feta-200g?_pos=1&_sid=c03f588d0&_ss=r
https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-kalamata?_pos=1&_sid=2f77d107e&_ss=r
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Miętowa sałata z grillowanej cukinii,  
z grzankami, burratą i pesto 

2-3 nieduże cukinie
Garść świeżych liści mięty
Pesto pietruszkowe
Burratta lub mozzarella
Czerstwa chałka, bułka lub chleb
4 łyżki oliwy extra vergine
Sól
Pieprz
Słodka papryka
1/2 cytryny

Cukinie pokrój wzdłuż, na plastry grubości 0,3 cm. Posmaruj 
oliwą, posyp solą i pieprzem i opiecz na patelni grillowej z obu 
stron. Odstaw.

Pieczywo bez skórki porwij w nieregularne cząstki podobnej 
wielkości. W misce wymieszaj trochę oliwy z solą, pieprzem
i papryką, i dłońmi natrzyj tym porwane pieczywo. Wstaw 
na blasze do piekarnika rozgrzanego do 180°C, piecz aż się 
zrumienią. Odstaw.

Tuż przed podaniem wymieszaj cukinię z liśćmi mięty, ułóż na 
półmisku, porwij w dłoniach ser, dodaj na półmisek, udekoruj 
pesto i grzankami, skrop cytryną.

https://targ.kregliccy.pl/products/pesto-pietruszkowe?_pos=1&_sid=397c643d5&_ss=r
https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-kalamata?_pos=1&_sid=2f77d107e&_ss=r
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Pieczona papryka z oliwą i anchois

W czasie sesji zdjęciowej planowałam jedynie upieczenie 
papryki do dania z bakłażanem, ale Kevin podsunął pomysł 
z anchois, i uznaliśmy, że koniecznie trzeba się nim podzielić. 
To wspaniałe danie, harmonijne i banalnie proste.

4 czerwone papryki od pana Ziółko
Oliwa extra vergine
Anchois
Świeżo mielony pieprz

Opłukane papryki w całości wstaw do piekarnika rozgrzanego 
do 180°C. Piecz ok. 30 minut, aż skórka sczernieje, obróć 
w trakcie pieczenia.

Oklapniętą paprykę wyjmij z piekarnika, ostudź w misce pod 
przykryciem. Obierz palcami ze skórki, będzie łatwo odchodzić 
od miąższu. Oczyść z nasion, odcedź, podziel na cząstki, ułóż 
na półmisku. Udekoruj anchois i polej obficie oliwą, posyp 
świeżo mielonym pieprzem.

https://targ.kregliccy.pl/products/oliwa-extra-vergine-cazorla-gran-seleccion?_pos=2&_sid=2f77d107e&_ss=r
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Pieczone bakłażany z papryką i pesto

1-2 bakłażany od pana Ziółko
Marynata: 4 łyżki oliwy, 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu, 
1/2 łyżeczki słodkiej papryki, sól, pieprz.
1 upieczona, czerwona papryka bez skórki
Słoik pesto bazyliowego
Do wyboru: grecki jogurt, jogurt Mleczna Droga,
kozi twarożek, mozzarella lub straciatella

Wymieszaj składniki marynaty. Bakłażany obierz obieraczką 
do warzyw w paski wzdłuż, pokrój w grube plastry (3 cm) 
i dokładnie wymieszaj z marynatą, odstaw na 20 minut. 

Rozgrzej piekarnik do 220°C. Połóż plastry bakłażana na 
kratce i wstaw do piekarnika. Piecz ok. 20 minut, bakłażany 
powinny stać się miękkie i zrumienione, sprawdź widelcem, 
czy są gotowe, dopiecz lub wyjmij.

Na ostudzonych plastrach bakłaża na kładź łyżką jogurt lub ser, 
na to kawałek upieczonej papryki i łyżeczkę bazyliowego 
pesto.

https://targ.kregliccy.pl/products/pesto-z-bazylii?_pos=2&_sid=5d4160dd9&_ss=r
https://mlecznadroga.com.pl/
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Saganaki z krewetkami

Nazwa saganki oznacza po grecku patelenkę, na której 
przygotowuje się i podaje danie.

1 opakowanie krewetek
50 ml ouzo
100 ml sosu pomidorowego.
Pokruszona feta
Natka pietruszki

Sos pomidorowy: 1 kg posiekanych dojrzałych pomidorów 
obranych ze skórki, 5 łyżek oliwy, 1 cebula pokrojona w kostkę, 
4 ząbki czosnku grubo posiekane, 1 łyżka cukru, sól, pieprz, 
garść posiekanych liści bazylii i natki pietruszki, 1/2 szklanki 
białego wina, 2 łyżki malinowego octu winnego

Zrób sos: w garnku rozgrzej oliwę, zeszklij cebulę i czosnek, 
nie rumień, zalej winem, zagotuj. Dodaj pomidory, ocet, 
przyprawy (bez ziół). Gotuj na małym ogniu bez przykrycia ok. 
40 min. Dodaj zioła. Sosu powstanie więcej, niż potrzeba do 
tego dania, ale ten sos przydaje się do wszystkiego i byłoby 
niemądre robienie go tylko dla jednej patelenki. Możesz też 
wykorzystać sos pomidorowy naszej roboty dodawany do 
koft lub do pizzy.

Rozgrzej patelnię, wrzuć na nią zawartość opakowania 
z krewetkami, po chwili wlej ouzo, zagotuj. Dodaj sos 
pomidorowy, wymieszaj, Posyp pokruszoną fetą i przykryj 
przykrywą. Można wstawić na chwilę do gorącego piekarnika. 
Feta powinna się rozpuścić. Posyp natką pietruszki i podawaj 
gorące z chlebkiem pita.

https://targ.kregliccy.pl/products/krewetki-marynowane-w-oliwie-z-czosnkiem-chilli-i-natka-pietruszki?_pos=1&_sid=58a4eafed&_ss=r
https://targ.kregliccy.pl/products/grecka-feta-200g?_pos=1&_sid=c03f588d0&_ss=r
https://targ.kregliccy.pl/products/kofty-orientalne-z-wolowiny-aromatyczny-sos-pomidorowy?_pos=1&_sid=69592f94f&_ss=r
https://targ.kregliccy.pl/products/pizza-zestaw-ciasto-sos?_pos=1&_sid=a4620b2d1&_ss=r
https://targ.kregliccy.pl/products/pita-grecka-sr-17cm-1-szt?_pos=1&_sid=44da8ce80&_ss=r
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Nasz sklep obfituje w dania gotowe, które ułatwiają 
przygotowanie śródziemnomorskiej uczty. Można z nich 
korzystać, interpretując po swojemu i dodając własne 
specjalności. 

Tarama
Tzatziki
Chtipiti
Pasta z pieczonej marchewki z kuminem i czarnuszką
Hummus z suszonymi pomidorami
Hummus po naszemu
Sałatka z ciecierzycy, bakłażanów i kolendry
Sałatka z prażoną ciecierzycą, jogurtowym sosem
z kuminem i młodym szpinakiem
Quiche z fetą, groszkiem, miętą i koprem
Quiche z fetą i brokułami
Pieczony w ziołach rostbef
Cielęcina z pomidorami, kaparami i oliwkami

Niech Wasze menu będzie niepowtarzalne i niech mało 
absorbujące przygotowania, pozwolą cieszyć się czasem 
spędzanym z przyjaciółmi.

Bawcie się dobrze,
Agnieszka Kręglicka i Marcin Kręglicki z załogą

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SKLEP ONLINE: www.targ.kregliccy.pl

INSTAGRAM: @targ.kregliccy

https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/taramosalata-200g
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/tzatziki-150g
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/chtipiti-200g
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/pasta-z-pieczonej-marchewki-z-kuminem-i-czarnuszka
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/hummus-z-suszonymi-pomidorami
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/hummus-tradycyjny
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/salatka-z-ciecierzycy-baklazanow-i-kolendry
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/dynia-w-oliwie
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/salatka-z-prazona-ciecierzyca-jogurtowym-sosem-z-kuminem-i-mlodym-szpinakiem
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/salatka-z-prazona-ciecierzyca-jogurtowym-sosem-z-kuminem-i-mlodym-szpinakiem
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/quiche-z-feta-groszkiem-mieta-i-koprem
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/quiche-z-feta-i-brokulami
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/pieczony-w-ziolach-rostbef-plasterki-200g
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/cielecina-z-pomidorami-kaparami-i-oliwkami
https://targ.kregliccy.pl/collections/kregliccy/products/mus-chalwowy
https://targ.kregliccy.pl/
https://www.instagram.com/targ.kregliccy/

