
 

 

Menu dla X edycji Ogólnowarszawskiego Konkursu Umiejętności Kulinarnych 

„Kucharz Doskonały” 2016 

 

1) Przekąska zimna - roladki z grillowanej cukinii faszerowane twarożkiem ziołowym z 

wędzonym łososiem i kiełkami słonecznika na dresingu z jogurtu, kopru i miodu (3 porcje, 1 

porcja maksymalnie 250 g) 

 

Skład: 

Cukinia – 2 szt. 

Twaróg – 200 g 

Kiełki słonecznika – 50 g  

Zioła do wyboru świeże: (rozmaryn, tymianek, bazylia) – do smaku 

Sól i pieprz – do smaku 

Wędzony łosoś – 100g 

Chleb razowy – 3 plastry 

Olej lub oliwa do grillowania plastrów cukinii 

Pergamin do grillowania cukinii – 1 płat 

 

Dresing: 

Gęsty jogurt naturalny – 150 g 

Miód gryczany – 1 łyżka stołowa 

Świeży pachnący koper – 1 łyżka stołowa posiekanego 

1 ząbek czosnku 

Sól i pieprz – do smaku 

 

Sposób przygotowania: 

Cukinię myjemy i tniemy w cienkie plastry wzdłuż całej długości warzywa. Smażymy lub grillujemy z 

obydwu stron każdy plasterek na natartym olejem lub oliwą pergaminie który leży na grillu lub patelni. 

Proces ten trwa po ok 20 sekund z każdej strony plasterka. Porcja powinna składać się z 2 roladek, czyli 

6 pełnych plastrów cukinii.  Twarożek łączymy z posiekamy łososiem, kiełkami, solą i pieprzem oraz 

listkami wybranych ziół. Delikatnie widelcem lub łyżką łączymy w misce. Takim twarożkiem smarujemy 

już schłodzone plastry cukinii i zwijamy każdy dość ściśle. Na koniec przebijamy wykałaczką. 

 

Dresing receptura: 

Do jogurtu dodajemy posiekany koper, miód oraz przyprawy. Miksujemy lub mieszamy. Dekorujemy 

talerz dresingiem, na nim układamy roladki. Dodajemy kawałki chleba razowego. Dopuszcza się użycie 

do dekoracji listków sałat, kawałków ogórka świeżego lub pomidorów. 

 



 

 

2) Tarta z kruchego (gotowego wałkowanego) ciasta zapiekana i podana z sałatką ze świeżych 

owoców i warzyw (3 porcje, 1 porcja maksymalnie 250-300 g) 

 

Z poniższej listy produktów należy przygotować danie, które każdy zespół opracuje samodzielnie. 

 

Tarta: 

Polędwica z kurczaka 

Śmietana kremówka 

Ciasto kruche słone 

Oregano świeże lub suszone 

Jaja kurze 

Pomidory świeże 

Ser żółty  

Czosnek 

 

Sałatka: 

Ogórek świeży 

Czerwona cebula 

Natka pietruszki 

Ananas świeży 

Papryka świeża 

Gruszka świeża 

Oliwa lub olej 

Świeża bazylia 

 

Dresing to mocno wstrząśnięte lub zmiksowane: ocet jabłkowy, olej z pestek dyni, odrobina musztardy i 

odrobina miodu lub cukru i przyprawy. 

 

Zespół wraz z opiekunem przygotowuje recepturę i pomysł na przygotowanie dania tarty z powyższej 

listy składników. Tarta może powstać w foremkach jedno porcjowych lub innych odpowiadających 

zespołowi. Do zespołu będzie należeć także opracowanie sposobu podanie dania. 

 


