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JAK ZROBIĆ
Cebulę obierz, pokrój na ćwiartki, rozbierz każdą łupkę
osobno i wrzuć do miski.
Dodaj resztę składników i dokładnie wymieszaj.

SKŁADNIKI
składniki na 2kg mięsa:
2 duże czerwone cebule
4 łyżeczki musztardy amerykańskiej
5 łyżek sosu BBQ
2 lyżki musztardy z piwem porter
sól, pieprz
3 ząbki czosnku
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Porady: ja używam do każdego rodzaju mięsa
i kiełbasy na grilla ale świetnie pasuje do pieczonych
ziemniaków

łosoś
i salsa
SKŁADNIKI
2-4 kawałki łososia
1 papryka ramiro lub inna czerwona
kilka łyżek ketchupu
odrobina sosu tabasco
łyżka masła
150ml sosu sojowego
150ml octu jabłkowego z czarnym
bzem
mix sałat/rucola/młode listki
glazura balsamiczna
oliwa
1 duży batat
świeży koperek do dekoracji
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JAK ZROBIĆ
Zmieszaj ocet winny z czarnym bzem z sosem
sojowym, włóż łososia, zamknij w szczelnym worku
i odłóż do lodówki na 1.5 godz.
Paprykę pokrój drobno, dodaj ketchupu, odrobinę sosu
tabasco, soli, pieprzu, zamieszaj i odstaw do lodówki
na 1.5 godziny.
Batata obierz, umyj, pokrój w małe kawałki i wrzuć do
garnka z wodą.
Nagrzej piekarnik do 200 stopni. Wyjmij łososia
z lodówki i podsmaż go na patelni skórą w dół przez 5
minut na średnim ogniu.
Zdejmij rybę z patelni i włóż do piekarnika na 13
minut.
Ugotuj bataty, a do ugotowanych dodaj kawałek masła
i ugnieć na puree.
Zieleninę polej glazurą balsamiczną i oliwą.
Puree udekoruj posiekanym koperkiem.
Ułóż wszystko na talerzu i podaj.
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Realizując złożoną Babci obietnicę napisania książki do
trzydziestki, stworzyłem książkę kucharską z przepisami,
które są inspirowane rodziną, przyjaciółmi, miłością
i światem
Wybierz się ze mną w podróż do smaków dzieciństwa lub
w przyszłość, aby odkryć nieznane smaki.
Dziękuję każdej osobie i każdej podróży, która mnie
zainspirowała.
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