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WSTĘP

W 2014 roku, w projekcie „Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój
zawodowy i osobisty” uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich uczący się zawodów
technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi
turystycznej.
16 uczniów naszej szkoły w terminie: 13.09.2014 – 10.10.2014 , przez okres czterech
tygodni zdobywało doświadczenie zawodowe, pracując pięć dni w tygodniu u hiszpańskich
pracodawców, poznając jednocześnie życie codzienne mieszkańców Granady, hiszpańską
kulturę oraz zabytki Granady i jej okolic.
Niniejszą książkę kucharską tworzą przepisy, które uczestnicy projektu, uczący się
zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, mieli możliwość poznać, wypróbować
i degustować w czasie swoich praktyk w hiszpańskich restauracjach.
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SMAKI HISZPANII
Kuchnia hiszpańska kształtowała się przez tysiąclecia, a ogromy wpływ na to, co obecnie
serwowane jest w danym regionie, miały lata najazdów i panowania obcych władców oraz
napływ licznych imigrantów z różnych stron świata. Półwysep Iberyjski, na którym obecnie
oprócz wspominanej Hiszpanii znajdują się Portugalia oraz Gibraltar, przez wieki był
smacznym kąskiem dla wielu ekspansywnych narodów. W starożytności przez ziemie te
przetoczyły się liczne ludy, m.in. Celtowie, Kartagińczycy, Fenicjanie, Rzymianie
i Arabowie. Ci ostatni zadomowili się tu na setki lat, wprowadzając własną kulturę, tradycję
i religię. Pozostawili po sobie cenną spuściznę w postaci wspaniałej architektury, sztuki
i kuchni, m.in. aromatycznych dodatków i przypraw takich jak: cynamon, kolendra, kmin,
migdały i cytrusy. W czasach swej potęgi Arabowie zdominowali niemal cały Półwysep
Iberyjski, dlatego też wpływy ich kultury widoczne są w prawie każdym regionie Hiszpanii.
Hiszpania to kraj zróżnicowany także pod względem klimatu i ukształtowania terenu.
Ważnym aspektem jest dostęp do wielkich zbiorników wodnych - Morza Śródziemnego
i Oceanu Atlantyckiego. Dzięki tym akwenom ryb i owoców morza jest w Hiszpanii pod
dostatkiem. Morskie bogactwo jest wykorzystywane w tutejszej kuchni, która zna setki
przepisów na m.in. dania z ryb, ośmiornic i wodorostów. Hiszpania ma także ciepły
klimat. Latem utrzymuje się tu temperatura od 25 do 30 stopni Celsjusza, co sprzyja
uprawie południowych warzyw i owoców, takich jak cytrusy, daktyle, bakłażany, cukinie
i pomidory. Kraj słynie z produkcji wina i oliwek, które Hiszpanie namiętnie wzbogacają
rozmaitymi farszami, np. serem, cytrynami i anchovis. . Należy zaznaczyć, że wiele
tutejszych specjałów oznaczanych jest i chronionych unijnym certyfikatem jakości
DO (Denominación de Origen), co świadczy również o tym, że dany produkt został
wytworzony w tradycyjny i naturalny sposób, charakterystyczny tylko dla danego
gospodarstwa czy regionu w Hiszpanii. Do takich należy zaliczyć wspaniałą i uchodzącą
za delikatniejszą od włoskiej (parmeńskiej) surową szynkę jamon iberico oraz
wszelkie sery kozie i owcze, jak choćby ser manchego wytwarzany z mleka owiec
pasących się na górzystych terenach La Manchy w Kastylii. Wiele dań występujących
niemal w całej Hiszpanii rozpoznawalnych jest jako typowe potrawy hiszpańskie na
świecie. Do nich zaliczyć należy ryżową paellę, chłodnik gazpacho, ziemniaczaną tortillę
(tortilla de patats) i krem kataloński. Jednak każdy z regionów może poszczycić się
własnymi, spotykanymi tylko na danym obszarze specjałami. Spowodowane jest to
faktem, że niemal każdy region był kiedyś niezależnym państewkiem z własnymi
tradycjami. Mimo późniejszego zjednoczenia pod jedną flagą, mieszkańcy
poszczególnych części kraju chcieli zachować swoją odrębność.

4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Rudzie Śląskiej

KUCHNIA ANDALUZJI

ANDALUZJA (Andalucía)
Andaluzja to malownicze tereny górzyste, pokryte czerwoną ziemią i soczyście zielone
równiny. Region ten jest bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazowym, co znajduje
odzwierciedlenie w tutejszej kuchni. Mieszkańcy Andaluzji mają dostęp do wszelkich
bogactw morza, a tutejsze górzyste tereny sprzyjają hodowli owiec i kóz. Produktem,
z którego słynie południe Hiszpanii, a zwłaszcza prowincja Huelva, jest wspaniała
szynka jamon iberico, wytwarzana z rasy czarnych świń iberyjskich. Jakość szynki zależy
od sposobu karmienia zwierząt, które żywią się żołędziami, występującymi w tutejszych
lasach. Praktykuje się tutaj tzw. wolny wypas zwierząt. Czasami do tej podstawowej,
naturalnej paszy dodawane są też ziarna zbóż. Z wieprzowiny wyrabia się także inne
wędliny, np. wspaniałą paprykową kiełbasę chorizo i kaszankę morcilla. Mięso świń
iberyjskich uważane jest za tak cenne, że nie może zmarnować się ani jeden kawałek.
Dlatego też części świń, które wielu osobom mogą wydawać się niejadalne, tutaj są
odpowiednio przetwarzane i konsumowane. Z wędzonych świńskich uszu przyrządza się
różne rodzaje tapas, a z jelit, ogonów i innych, bardziej treściwych części świni,
przygotowuje się gulasze np. cocido, do którego dodaje się ciecierzycę - garbanza. Ikoną
tutejszej kuchni jest tradycyjna paella przyrządzana na sposób andaluzyjski, czyli z mięsa
królika oraz ślimaków i ryżu. Należy zaznaczyć, że tradycyjna paella przygotowywana jest
na kuchni opalanej drewnem. Wiele dań regionu wywodzi się z kuchni chłopskiej, opartej
na prostych, pożywnych potrawach. Do takich należy zaliczyć tutejsze zupy, np. pyszne
chłodniki, takie jak słynne gazpacho, przygotowane z papryki, pomidorów, ogórka,
czerstwego pieczywa, oliwy oraz octu. Do odmiany gazpacho zwanej salmorejo dodaj się
szynkę jamon iberico.
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PRZEPISY
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Paella

SKŁADNIKI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g ryżu arborio
200 g kiełbasy chorizo
200 g krewetek
300 g mieszanki owoców morza
1 czerwona papryka
6 ząbków czosnku
1 średnia cebula
szczypta szafranu
400 g pomidorów z puszki (w sezonie świeżych)
1 cytryna
600 ml bulionu warzywnego
sól, pieprz
oliwa
dymka
natka pietruszki

WYKONANIE:
Na szeroką, rozgrzaną patelnię wlewamy kilka łyżek oliwy z oliwek. Następnie wrzucamy na nią
pokrojoną w plastry kiełbasę chorizo. Smażymy przez 8 minut. Potem dodajemy pokrojoną w średnią
kostkę paprykę oraz w małą kostkę cebulę i zmiażdżone oraz posiekane ząbki czosnku. Całość
przesmażamy ok. 10 minut. Kolejnym krokiem jest dodanie ryżu arborio. Przesmażamy go na patelni,
aż stanie się przezroczysty. Potem możemy wlać 500 ml bulionu oraz całość doprawić solą, pieprzem i
szafranem. Cały czas mieszając pozwalamy, aby ryż dochodził ok. 15-18 minut. Następnie wlewamy
pomidory z puszki (w sezonie można użyć świeżych) i dodajemy krewetki oraz mieszankę owoców
morza (jeśli macie dostęp do świeżych krewetek, małży, kalmarów - nie wahajcie się ani chwili i je
koniecznie dodajcie). Całość dusimy jeszcze ok. 10 minut, aż ryż wchłonie większość płynu, a owoce
morza będą miękkie. Co jakiś czas mieszamy od zewnątrz do wewnątrz tworząc na środku swoisty
wulkan. Ryż winien być al dente, czyli nagryzając ziarenko powinniśmy poczuć lekki opór. Gotową
paellę podajemy z posiekaną natką pietruszki, dymką oraz ósemkami cytryn.
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Gazpacho
SKŁADNIKI:
•
•

1 kg pomidorów
1 mała cebula

•

1 mała zielona papryka

•

1 ogórek

•

2 ząbki czosnku

•

kilka łyżeczek octu winnego

•

1 filiżanki oliwy z oliwek extra virgin

•

spora szczypta kuminu

•

sól, pieprz biały mielony Prymat do smaku

WYKONANIE:
Pomidory sparzyć i obrać ze skórki. Wszystkie warzywa pokroić i zmiksować w blenderze, dodając ocet
winny, sól, biały pieprz i kumin. Pod koniec miksowania, nie wyłączając blendera, dodać oliwę z oliwek.
Po zmiksowaniu chłodnik przecedzić przez sito. Gazpacho podawać w miseczkach.
Dodatkowo w osobnych miseczkach należy podawać drobno pokrojone warzywa (pomidory, cebulę,
paprykę, ogórka) tak, aby każdy mógł dobrać wybrać jarzyny wedle własnych upodobań.
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GULASZ
Cocido madrileño
SKŁADNIKI:
•

40 dag ciecierzycy (namoczonej lub ze słoika wtedy nie trzeba jej namaczać),

•

500 ml przecieru pomidorowego (nie koncentratu),

•

ok. 250 ml wody,

•

15 dag chorizo dulce,

•

pół średniej wielkości cebuli,

•

sól, pieprz,

•

oliwa.

WYKONANIE:
Ciecierzycę namoczyć w ok. 250 ml wody, najlepiej zostawić ją na noc w zagotowanej wodzie.
Namoczoną przelać do garnka razem z wodą w której się moczyła. Jeśli użyta będzie taka ze słoika to można ją
od razu wlać do garnka (razem z zalewą) bez uprzedniego namaczania.
Kiełbasę oraz cebulę pokroić w kostkę. Na oliwie podsmażyć kiełbasę razem z cebulą. Kiedy się zarumieni dodać
ją do ciecierzycy. Gotując na małym ogniu wlewać przecier pomidorowy. Doprawić do smaku solą i pieprzem.
Podawać z pieczywem.
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Tortilla de patats
Tortilla z ziemniakami, szpinakiem i fetą

SKŁADNIKI, 1-2 porcje:
• 3 nieduże ziemniaki, wcześniej obrane i ugotowane*
• 2 łyżki + 1 łyżeczka oliwy lub masła
• 1/4 małej cebuli, pokrojonej w kosteczkę
• 3 jajka
• sól i pieprz
• 1 pełna łyżka mascarpone (lub 2 łyżki gęstej śmietany 30%)
• 2 łyżki śmietany 12%
• 80 g sera feta, pokrojonej w kosteczkę
• 1 ząbek czosnku, starty lub rozgnieciony praską
• 100 g szpinaku, opłukanego, osuszonego i posiekanego
• 1/3 szklanki tartego sera "żółtego" (np. cheddar) lub 4 plasterki
• 2 łyżki posiekanego szczypiorku (opcjonalnie)

WYKONANIE:

Przygotować patelnię o średnicy około 18 - 19 cm oraz talerz do przewrócenia tortilli i pokrywk ę do jej
przykrycia. Ugotowane ziemniaki pokroić w kostkę i podsmażyć na patelni na 1 łyżce oliwy lub
masła na złoty kolor, w międzyczasie (mniej więcej w połowie smażenia) dodać cebulę. Ziemniaki
surowe smażyć do czasu aż będą miękkie, pod koniec dodając cebulę. Zdjąć z patelni i od łożyć do
miseczki lub na talerzyk.
Na tę samą patelnię po ziemniakach włożyć czosnek z 1 łyżeczką oliwy, po kilkunastu sekundach
smażenia włożyć szpinak. Mieszając smażyć przez kilkanaście sekund aż szpinak zmi ęknie. Od razu
zdjąć z patelni i włożyć do ziemniaków.
Jajka wbić do większej miski, roztrzepać widelcem, doprawić solą i pieprzem, dodać mascarpone, ser
feta, śmietanę oraz ziemniaki ze szpinakiem. Delikatnie wymieszać.
Mocno rozgrzać tę samą patelnię. Dodać pozostałą 1 łyżkę oliwy lub masła. Gdy tłuszcz będzie gor ący
wlać masę jajeczną wraz z dodatkami. Drewnianą łyżką przesunąć kilkakrotnie (4 - 5 razy) masę
jajeczną od brzegu patelni do jej środka umożliwiając tym samym spłyni ęcie płynnej masy na dno
patelni.
Smażyć tortillę przez około 8 minut pod przykryciem z pokrywki, można poruszyć od czasu do czasu
patelnią aby surowa masa z wierzchu spłynęła na dno. Gdy spód b ędzie już zrumieniony a wierzch
prawie cały ścięty, przykryć talerzem patelnię, odwrócić ją do góry dnem i wyłożyć tortillę na talerz,
zsunąć ją z powrotem na patelnię (zrumienioną stroną do góry).
Posypać serem żółtym lub położyć plasterki sera. Przykryć pokrywką i odstawić na wy łączon ą
kuchenkę. Trzymać tortillę pod przykryciem przez około 2 minuty (już bez podgrzewania). Zsun ąć na
talerz, posypać posiekanym szczypiorkiem i pokroić na kawa łki.
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CHURRO
SKŁADNIKI:
•30g masła
•szczypta soli
•2 łyżki cukru
•200g mąki pszennej
•2 jajka
•olej do smażenia
•cukier puder do posypania
•ewentualnie czekolada, sos czekoladowy lub gęsta polewa czekoladowa

WYKONANIE:
250ml wody, masło, sól i cukier zagotować, aż masło się rozpuści. Wsypać całą mąkę i energicznie
mieszać łyżką drewnianą, aż ciasto będzie jednolite i będzie odchodzić od garnka.
Garnek ściągnąć z pieca. Od razu dodać jedno jajko i całość dokładnie zmiksować. Dalej miksując
dodać drugie jajko. (Ciasto będzie dość gęste).
Olej rozgrzać w garnku do temperatury 180°C. (Olej jest wystarczająco rozgrzany, jeśli po włożeniu do
oleju trzonu łyżki drewnianej od razu tworzą się wokół niej małe bąbelki).
Ciasto przełożyć do rękawa cukierniczego z dużą końcówką w kształcie gwiazdki.
Ciasto wyciskać na rozgrzany olej, tworząc długie paski. (Ciasto odcinałam nożyczkami). Ciasto
smażyć z obu stron na złoto- brązowy kolor (ok. 2 min. na każdą stronę). Usmażone ciasto wyciągać
łyżką cedzakową i układać na ręcznikach papierowych, aby tłuszcz ociekł.
Lekko ciepłe lub chłodne posypać cukrem pudrem.
Podawać z rozpuszczoną czekoladą, sosem lub polewą.
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Leche Frita
(smażone mleko)

Składniki:
•pół szklanki skrobi (mąki) ziemniaczanej*
•3 szklanki pełnego mleka
•pół szklanki cukru
•2 laski wanilii

Panierka:
•2 jajka, roztrzepane
•1 szklanka bardzo drobnej bułki tartej

Ponadto:
•olej do smażenia
•cukier puder wymieszany z cynamonem do oprószenia

WYKONANIE:
Do niedużego garnuszka wsypać mąkę ziemniaczaną. Dodać szklankę mleka i dokładnie rozrobić, do
rozpuszczenia skrobi. Wlać pozostałe 2 szklanki mleka, wsypać cukier. Z 2 lasek wanilii wyskrobać
nasionka i dodać do mleka.** Zagotować, cały czas mieszając. Od momentu zagotowania gotować 1 2 minuty, do otrzymania bardzo gęstego mlecznego budyniu.Przygotować naczynie (np. żaroodporne
lub formę ceramiczną), w kształcie kwadratu o boku 21 cm. Wysmarować cienką warstwą
oleju.Ugotowany, gorący budyń przelać do naczynia, wyrównać, przykryć folią spożywczą. Folia
powinna dotykać budyniu, by nie utworzył się kożuch. Odstawić do przestudzenia, następnie schłodzić
w lodówce, minimum przez 4 godziny, a najlepiej przez noc.Kolejnego dnia naczynie z budyniem
przejechać wzdłuż ścianek ostrym, cienkim nożem. Odwracając naczynie, cały budyń przełożyć na tacę
lub deskę do krojenia. Pokroić w niewielkie kwadraty, o boku około 2 cm.Na patelnię nalać olej, do 6
mm - 1 cm wysokości (w zależności od tego jak wysokie będą Wasze porcje, po obróceniu na drugą
stronę powinny być całe wysmażone). Każdą porcję mlecznego budyniu obtaczać najpierw z
roztrzepanym jajku, następnie w bułce tartej. Smażyć na rozgrzanym oleju, do brązowego koloru, z obu
stron. Po usmażeniu odsączyć z oleju na papierowym ręczniczku.Jeszcze ciepłe oprószyć cukrem
pudrem z cynamonem. Podawać na ciepło lub schłodzone.
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Źródła:
•

http://www.kuchniaplus.pl

•

http://urodaizdrowie.pl

•

http://www.wielkiezarcie.com

•

http://www.domowe-wypieki.pl

•

http://bistro24.pl

•

http://zblogowani.pl/wpis/90524/kuchnia-hiszpanska

•

http://www.podroze.pl

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo
da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie
ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.

