
Stół Wielkanocny 2009 –  ŚMIAŁOWICE 
 

 

                                          1. Schab z Owocami 

SKŁADNIKI 
☻ 1,2 kg schabu bez kości 
☻ 2 jabłka 
☻ 5 dag rodzynek 
☻ 5 dag suszonych moreli 
☻ 1 jajko 
☻ ½ l soku jabłkowego 
☻ 1 łyżka żelatyny instant 
☻ sól, pieprz 

 

PRZYGOTOWANIE 
1. Schab opłukać, ze środka wyciąć część mięsa. Natrzeć dokładnie solą i pieprzem i odstawić na 

godzinę do lodówki. 
2. Jabłka obrać ze skórki, pokroić w kostkę. 
3. Morele opłukać, pokroić na kawałki. 
4. Wykrojoną część mięsa zemleć, wymieszać z owocami, dodać rodzynki, jajka oraz odrobinę soli. 
5. Masę włożyć do środka schabu, całość obwiązać bawełnianą nicią. 
6. Mięso ułożyć w natłuszczonej formie, piec ok. 1,5 godziny w temperaturze 180o C. 
7. Upieczony schab ostudzić, pokroić w plastry średniej grubości. 
8. Sok jabłkowy zagotować, dodać żelatynę, wymieszać, ostudzić. 
9. Tężejącą galaretką zalać plastry schabu, wstawić na 1 godz. do lodówki.  

☺  Czas przygotowania 20 minut;     ☺ Pieczenie 1,5 godziny;     ☺ Oczekiwanie 2 godziny 

                                          2. Pieczarki faszerowane 

SKŁADNIKI 
☻ 10 dużych pieczarek 
☻ 1/2 kg mięsa mielonego 
☻ sól, pieprz 
☻ przyprawa „Delikat” 
☻ ząbek czosnku 
☻ jajko i bułka tarta do panierowania 
☻ olej do smażenia 

PRZYGOTOWANIE 
1. Mięso przyprawiamy solą, pieprzem oraz przeciśniętym przez praskę ząbkiem czosnku. 
2. Pieczarki myjemy. Nóżki głęboko wycinamy, wnętrza kapeluszy posypujemy przyprawą Delikat i 

wypełniamy farszem mięsnym. 
3. Faszerowane pieczarki panierujemy w jajku i bułce, smażymy na głębokim oleju z obu stron, 

zaczynając od strony z farszem. 

☺   Pieczarki smakują na ciepło i na zimno. Można je podawać z surówką. 

                                          3. Pulpeciki z ananasem 

SKŁADNIKI 
☻ plastry ananasa (tyle, ile pulpecików)  
☻ plastry żółtego sera  
☻ 1/2 kg mięsa mielonego  
☻ sól, pieprz  
☻ jajko  
☻ bułka  
☻ kostka rosołowa  
☻ przyprawa „Vegeta”  
☻ 4 łyżki mąki  
☻ papryka, ogórek konserwowy i szczypta 

pietruszki do dekoracji 

PRZYGOTOWANIE 
1. Ananasy osączamy i osuszamy. Do mięsa dodajemy jajko, namoczoną bułkę, sól pieprz, Vegetę i 

wyrabiamy. Formujemy kulki o średnicy 5 cm, obtaczamy w mące i gotujemy na wywarze z 
kostki rosołowej, 

2. Na środkach plastrów ananasa układamy kulki mięsne i przykrywamy plasterkami żółtego sera. 
Dekorujemy ogórkiem i papryką i zapiekamy w piekarniku 5-10 min. 

☺  Idealnie nadają się na przystawkę, ponieważ nie są smażone, lecz gotowane, mają mało kalorii, a ich 
przygotowanie nie jest czasochłonne. 


