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Cypryjczycy, podobnie jak wszystkie narody śródziemnomorskie kochają dobre jedzenie  
i lubią celebrować posiłki. Niewątpliwie kuchnia na Cyprze różni się od greckiej, jednak w 
cypryjskim menu możemy natrafić na wiele dań, których smak kojarzy nam się z Grecją. 
Potrawy z Cypru mają swoje korzenie, także jeśli chodzi o kuchnie arabską. Kuchnia 
cypryjska inspirowana również była wpływami tureckimi, orientalnymi oraz angielskimi. 
 
Zakąski 
 
Jednym ze składników kuchni cypryjskiej, który króluje na Cyprze jest lokalny ser halloumi 
produkowany z mleka owczego lub mieszanki mleka owczego, koziego i krowiego. Zwykle 
serwuje się go jako przekąskę. Dania na Cyprze są stosownie przyprawione, ale nie należą 
do bardzo ostrych. Również nie można powiedzieć o nich, że są zbyt tłuste. 
 
Dania główne 

 
Choć Cypr leży na morzu, w tutejszej kuchni nie ma zbyt wielu ryb ani owoców morza, bo 
wody dokoła wyspy są dość ubogie w ławice i mocno przełowione. Wiele ryb sprowadza się 
tu w postaci mrożonki. Dla Cypru więc typowe będą usmażone w głębokim oleju małe rybki 
i krążki z mątwy. Przebywając w miejscowości wypoczynkowej, trudno jest znaleźć 
prawdziwą cypryjską restaurację, gdyż większość - nawet te, które się takimi mienią - często 
gotują "pod turystę" i podają dania kuchni międzynarodowej. Na Cyprze posiłek niekiedy 
składa się z usmażonych warzyw, pilawu z razowej mąki czy fasoli w sosie. Cypryjczycy 
kochają dania z dziczyzny i są zapalonymi myśliwymi. 
 
Napoje alkoholowe 
 
Cypryjczycy kochają cypryjskie wino, które spożywają w dużych ilościach oraz piwo (lokalne 
marki: Keo i Carlsberg). Ulubionym napojem jest też tutejsza doskonała brandy. Często 
rozcieńcza się ją wodą, dodaje soku z limonki i kropli angostury (gorzkiej wódki o mocy 48% 
i czerwonobrązowym zabarwieniu), by powstała brandy sour, świetny aperitif. Tutejsza 
sherry tez jest godna polecenia, a najlepszą marką jest Emva Cream. Smaczny jest też likier 
pomarańczowy Filfar, przypominający Grand Marnier 
 
Desery 
 
Na Cyprze skosztujemy wielu wyśmienitych i bardzo słodkich przysmaków. Można tu 
znaleźć chałwę, lokum, mleczne puddingi i słodkie owoce w syropie. Typowymi składnikami 
deserów są ciasto filo, woda różana, orzechy, konfitury, owoce, słodki syrop karobowy i 
przyprawy takie jak wanilia oraz cynamon. 
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Avgolemono 
 
Składniki: 
1 porcja rosołowa (doskonale nada się kilka skrzydełek, udko z kurczaka) 
2 marchewki 
2 pietruszki 
Kawałek selera 

Por (biała część) 
Gałązka rozmarynu 

Liść laurowy 

Ziele angielskie 
1/2 szklanki ryżu lub drobnego makaronu orzo 

1 cytryna 
3 jajka 
Sól i pieprz do smaku 
 
Przygotowanie: 
1. Wszystkie warzywa oraz mięso umyć. 
2. Marchewki, pietruszki i selera obrać, pokroić na mniejsze kawłki. 
3. Przygotowane warzywa oraz mięso umieścić w dużym garnku, zalać ok.1,5 litra wody, 
dodać gałązkę rozmarynu,liść laurowy oraz ziele angielskie. 
4. Gotować na małym ogniu – do uzyskania esencjonalnego bulionu (miękkości warzyw). 
5. W międzyczasie przepłukać ryż, wycisnąć sok z 1 cytryny. 
6. Białka oddzielić od żółtek. Ubić pianę z białek. Dodać żółtka, ciągle ubijając. Na koniec 
dolać sok z cytryny. 
7. Gotowy bulion przecedzić. Wsypać do niego ryż lub makaron – ugotować al dente. 
Uważajmy, aby ryż lub makaron się nie rozgotował. 
8. Do ubitych jajek z dodatkiem soku z cytryny dolać szklankę ciepłego (nie gorącego!) 
bulionu. Wymieszać, a następnie dolać do zupy. 
9. Całość podgrzewać jeszcze przez moment na małym ogniu. Po dodaniu jajek zupa 
zacznie gęstnięć. Uważajmy, aby jej nie zagotować i nie ściąć jajek. 
10. Zupę avgolemono podawać z kawałkami ugotowanego mięsa z kurczaka, udekorowaną 
plastrami i skórką cytryny. 
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Trahana 
 
Składniki: 
200 gramów pasty trahana, 
1,5 litra dowolnego bulionu, 
sok z jednej cytryny, 
125 gramów greckiego sera halloumi pokrojonego w małe kostki, 
pieprz i sól do smaku. 
 
Przygotowanie: 
1. Pastę trahana wkładamy do średniego garnka i zalewamy wodą. 
2. Całość zostawiamy na ok. 3 godziny, aż pasta wchłonie cały płyn. Jeśli chcemy 
przyspieszyć proces, możemy dodać gorącej wody, a kiedy pasta stanie się miękka, 
przemielić całość w blenderze. 
3. Całość doprowadzamy do wrzenia, ciągle mieszając. Dodajemy sok z cytryny. 
Zmniejszamy ogień i gotujemy przez 30-45 minut, od czasu do czasu mieszając. Nie 
przykrywamy garnka, tak aby zupa nie wykipiała. 
4. Jeśli całość jest za gęsta, możemy dodać więcej wody. Pięć minut przed końcem 
gotowania dodajemy ser halloumi. Mieszamy delikatnie. 
5. Dodajemy sól i pieprz do smaku, w zależności od tego jak słony jest ser. 
6. Podajemy z gotowanym kurczakiem lub z paksimadią, tradycyjnym greckim chrupkim 
pieczywem. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
PROJEKT KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

TYTUŁ PROJEKTU: ZBIERAJMY NAJLEPSZE WZORCE PRACY PODCZAS PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ 

 

 6 

Fasolada 
 
SKŁADNIKI: 
fasola - 2 szklanki (ulubiony gatunek/rozmiar) 
cebula - 1 szt 
marchew - 2 szt 
seler naciowy - 2 szt 
bulion - 2 szklanki 
passata pomidorowa - 1 litr 
sól, pieprz - do smaku 
oregano suszone - 1 łyżeczka 

oliwa - 3 łyżki 
papryka wędzona - opcjonalnie 

liść laurowy, ziele angielskie - po 3 szt 
melasa/cukier - do smaku 
 
PRZYGOTOWANIE: 
 
1. Fasolę namocz przez całą noc w zimnej wodzie. Odlej. 
2. W garnku o grubym dnie rozgrzej oliwę. Zeszklij na niej drobno pokrojoną cebulę, dodaj 
liść laurowy i ziele angielskie. 
3. Seler i obraną marchewkę pokrój w kostkę. Dodaj do garnka razem z fasolą i oregano. 
Wymieszaj, smaż minutę. 
4. Wlej bulion (lub wodę) i gotuj, aż fasola będzie miękka (czas zależy od wielkości użytej 
fasoli). 
5. Dodaj passatę pomidorową. Zagotuj, dopraw do smaku. Podawaj na ciepło, skropioną 
oliwą, z grzanką. 
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Afelia - wieprzowina z winem i kolendrą 

 
Składniki: 
 
500 g wieprzowiny pokrojonej w kostkę (szynka, łopatka) 
3/4 szklanki czerwonego wina 
1 szalotka 
1-2 łyżeczki nasion kolendry 

sól i pieprz do smaku 
 
Przygotowanie: 
 
1. Mięso zalewamy winem i odstawiamy do lodówki na całą noc (lub dłużej). 
2. Wyjmujemy je z lodówki na około 30 minut przed smażeniem. Mięso wyciągamy z 
marynaty, osuszamy papierowym ręcznikiem. Na patelni rozgrzewamy kilka łyżek oliwy, 
smażymy mięso ze wszystkich stron, aż włókna się zamkną. 
3. Przekładamy je do garnka. 
4. Wrzucamy na patelnię posiekaną szalotkę, smażymy 3-4 minuty. Przekładamy do mięsa. 
5. Wlewamy marynatę, uzupełniamy wodą (wlewamy jej tyle, by przykryła mięso). 
6. Dodajemy rozkruszoną kolendrę, doprowadzamy do zagotowania. 
7. Przykrywamy garnek uchylnie pokrywką. 
8. Gotujemy na małym ogniu przez około 1,5-2 godziny lub dłużej do momentu, aż mięso 
będzie miękkie. W razie potrzeby dolewamy do garnka wodę. 
9. Pod koniec doprawiamy solą i pieprzem, ewentualnie jeszcze odrobiną kolendry. Jeśli 
sosu jest zbyt dużo, mięso wyjmujemy a sos redukujemy. 
10. Gulasz podajemy z dodatkiem ziemniaków (ugotowanych w całości lub w formie puree) 
lub kaszy bulgur. 
 

 

 
 
 
 
 



  
PROJEKT KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

TYTUŁ PROJEKTU: ZBIERAJMY NAJLEPSZE WZORCE PRACY PODCZAS PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ 

 

 8 

Dolmades 
 
Składniki: 
 
liście winogron (40 + dodatkowe do wyłożenia garnka) 
około 250-300 g ryżu typu arborio 

2 cebule średnie lub dymka w proporcjonalnej ilości 
pomidor 
pół cytryny 

pęczek mięty 

pęczek koperku 

sól i pieprz 
200 ml oliwy 
100 ml wody 
 
Przygotowanie: 
 
1. Jeśli używacie świeżych liści to po ich umyciu należy zblanszować je krótko (około 3 minut), odsączyć z 
wody, ostudzić i wykroić twardą część łodygi. 
2. Liście z zalewy albo należy solidnie wypłukać albo także włożyć je na 2-3 minuty do wrzącej wody. Po 
wyłowieniu liści także je odsączamy i studzimy. 
3. Największe oraz nieco zniszczone liście odkładamy na bok. Posłużą one do wyłożenia garnka. 
4. W tej wersji przepisu używamy suchego ryżu. Mieszamy go w misce z posiekaną miętą i koperkiem. 
Pomidora ścieramy na tarce o grubych oczkach i dodajemy do ryżu. Cebule także ścieramy na tarce, 
podsmażamy ją na małej ilości oliwy i dokładamy do ryżu. Farsz przyprawiamy solą i pieprzem, a całość bardzo 
dokładnie mieszamy. 
5. Zawijanie dolmades zaczynamy od rozłożenia liścia żyłkami do góry. Na środek nakładamy niewielką 
łyżeczkę farszu i zawijamy najpierw dolną część liścia, później boczne, a na koniec zawijamy resztę w kształt 
cylindra. Farszu nie powinno być za dużo, a sam dolmades nie powinien być zawinięty ciasno, ponieważ 
podczas gotowania ryż będzie pęczniał, a liść może rozerwać się. 
6. Na dno garnka albo głębokiej patelni kładziemy kilka liści. Zapobiegnie to przypaleniu podczas gotowania. 
Dolmades układamy dość ściśle obok siebie. Jeśli jest ich więcej to układamy 2 i kolejne warstwy, całość 
zalewamy wodą i oliwą i przykrywamy kolejną warstwą liści. Aby zapobiec rozwijaniu się dolmades podczas 
gotowania na wierzch kładziemy dość ciężki talerz. Garnek przykrywamy pokrywką, doprowadzamy do 
wrzenia, a następnie zmniejszamy ogień i gotujemy przez około 30-40 minut na wolnym ogniu. Woda powinna 
zostać wchłonięta przez ryż. Po ugotowaniu zdejmujemy wierzchnią warstwę liści i polewamy gorące 
dolmades sokiem z cytryny. 
7. Podajemy nieco przestudzone z sosem tzatziki albo greckim jogurtem. 
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Tzatziki 
 
Składniki: 
 
200 g ogórków 
400 g jogurtu greckiego 
ok. 1/2 ząbka czosnku 

sól i świeżo zmielony czarny pieprz 

1 łyżeczka oliwy extra vergine 

 
Przygotowanie: 
 
1. Ogórki umyć, obrać (można pozostawić miejscami cienkie paseczki skórki, ale nie jest to 
konieczne). Zetrzeć na tarce o dużych oczkach (lub też pokroić w drobną kosteczkę). 
2. Wymieszać z jogurtem greckim i drobno startym lub przeciśniętym przez praskę 
czosnkiem (ilość do smaku). Doprawić solą i pieprzem. 
3. Można opcjonalnie dodać: szczypiorek, miętę (część odłożyć do posypania po wierzchu) 
oraz dodać ocet lub sok z cytryny. 
4. Wymieszać, przełożyć do czystej miseczki, polać oliwą i udekorować odłożoną zieleniną. 
Można też udekorować czarnymi oliwkami. 
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Souvlaki 
 
Składniki: 
 
1 kg piersi z kurczaka 
3 ząbki czosnku 

1 łyżka oregano 

sok z jednej cytryny 
sól 
 
Przygotowanie: 
 
1. Pierś z kurczaka umyj, oczyść z błonek i pokrój na kawałki (ok. 2 cm x 3 cm). Przełóż do 
miski. 
2. Czosnek przeciśnij przez praskę. Wymieszaj z sokiem z cytryny i oregano. Marynatą 
natrzyj mięso. Wstaw do lodówki na 20 minut. 
3. Piekarnik nagrzej do 220 stopni. 
4. Na długie patyczki do szaszłyków nadziewaj po kilka kawałków mięsa (ok. 2/3 długości 
patyczka). 
5. Grilluj 20 minut. 
6. Souvlaki wyjmij z piekarnika i ułóż na talerzu. 
7. Podawaj z sosem tzatziki, sałatką grecką i chlebkami pita. 
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Moussakas 
 
Składniki: 
 
BAKŁAŻANY 

700 g bakłażana (2 sztuki) 
4 łyżki oliwy extra vergine 

 
SOS MIĘSNO-POMIDOROWY 

1 łyżka oleju roślinnego 

1 cebula 
1 ząbek czosnku 

500 g chudego mielonego mięsa (cielęciny, wołowiny lub jagnięciny lub mieszanego) 
1/3 szklanki białego wina 

1 puszka pomidorów (obranych i pokrojonych) w gęstym sosie pomidorowym + ewentualnie 1 łyżka 
koncentratu pomidorowego 

1 łyżka posiekanej natki pietruszki 
1/2 łyżeczki mielonego cynamonu 

szczypta chili 
1 łyżeczka suszonego oregano 

1/2 łyżeczki cukru 

sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz 

 
SOS BESZAMELOWY 
30 g masła 

2 płaskie łyżki mąki (25 g) 
300 ml mleka 
sól morska 
szczypta gałki muszkatołowej 
1/2 szklanki tartego parmezanu 
 
Przygotowanie: 
 
BAKŁAŻANY 

Nagrzać piekarnik z funkcją grilla na średnio dużą moc. Bakłażana pokroić na 
półcentymetrowe plasterki ułożyć na dużej blaszce do pieczenia posmarowanej 2 łyżkami 
oliwy (plasterki mogą częściowo na siebie nachodzić). 
Oprószyć solą i skropić resztą oliwy, wstawić na górną półkę piekarnika i grillować przez 
około 6 - 7 minut lub do czasu aż bakłażany będą miękkie i lekko zrumienione, przewrócić 
na drugą stronę i grillować przez kolejne 6 - 7 minut. Zdjąć z blaszki i przełożyć do miski. 
 
SOS MIĘSNO-POMIDOROWY 

Na dużą patelnię wlać olej, dodać drobno posiekaną cebulę oraz czosnek, zeszklić na 
umiarkowanym ogniu przez około 8 minut, nie rumienić. Zwiększyć ogień, dodać zmielone 
mięso i mieszając dokładnie obsmażyć przez około 5 minut. 
Wlać wino a po minucie dodać resztę składników sosu: pomidory, koncentrat jeśli używamy, 
natkę pietruszki, cynamon, chili, oregano, cukier. Doprawić solą i pieprzem, wymieszać i 
zagotować. Przykryć, zmniejszyć ogień i dusić przez około 25 minut od czasu do czasu 
mieszając (jagnięcinę można gotować nieco dłużej). 
 
SOS BESZAMELOWY 
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Roztopić masło na patelni lub w garnku, dodać mąkę i smażyć przez około 2 minuty na 
umiarkowanym ogniu ciągle mieszając. Stopniowo wlewać mleko cały czas mieszając aż 
sos zgęstnieje i będzie gładki. Doprawić solą, gałką muszkatołową, dodać połowę startego 
sera, wymieszać i podgrzać aż ser się rozpuści, odstawić z ognia. 
 
PIECZENIE 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Żaroodporne naczynie o pojemności około 2l posmarować 
masłem lub oliwą. Bakłażany podzielić na 3 części, na dnie rozłożyć pierwszą część, 
przykryć połową sosu mięsno-pomidorowego, ułożyć drugą warstwę bakłażana i przykryć 
resztą sosu mięsno-pomidorowego. 
Położyć pozostałe plastry bakłażana i polać sosem beszamelowym. Posypać resztą sera i 
wstawić do nagrzanego piekarnika na 35 minut. 
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Kleftiko 
 
Składniki : 
800 g jagnięciny lub wieprzowiny bez kości (z udźca lub łopatki) 
4 spore ziemniaki, 2 cebule, 3 marchewki 
garść fasolki szparagowej (może być mrożona), duży pomidor 
4 plastry fety 
8 posiekanych ząbków czosnku 

50 ml białego wytrawnego wina, sok z 1/2 cytryny 

50 ml oliwy extra vergine 
oregano, rozmaryn, sól, pieprz 
 
Przygotowanie: 
 
Mięso pokroić w grubą kostkę, wymieszać z przyprawami, winem, sokiem z cytryny, połową 
oliwy i czosnku. Odstawić. Ziemniaki, cebulę i marchew pokrojone w kostkę wymieszać z 
fasolką, przyprawami, czosnkiem i oliwą. Pociąć pergamin na 8 kwadratów 35x35 cm i 
ułożyć po dwa na sobie, aby tworzyły gwiazdę. Rozdzielić mięso i warzywa po równo na 
pergaminach, na każdym ułożyć plaster pomidora i pokruszoną fetę. Związać sznurkiem 
każdą paczuszkę jak sakiewkę. Wstawić do piekarnika 180 st. C. Piec ok. godziny. 
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Stifado 
 
Składniki : 
 
750 g wołowiny 

1 duża cebula 

250 ml passaty pomidorowej 
1/2 szklanki wytrawnego czerwonego wina 
3 ząbki czosnku 

1 łyżka oregano 

3 goździki 
2 liście laurowe 

1 płaska łyżeczka cynamonu 

2 łyżki octu winnego 

olej rzepakowy 
sól 
pieprz 
 
Przygotowanie : 
 
Wołowinę kroimy w około 1 cm kostkę, doprawiamy solą i pieprzem. Mięso nacieramy octem, 
1 łyżką oleju, cynamonem, rozdrobnionym czosnkiem i odstawiamy na noc do lodówki. Na 
drugi dzień, w garnku z grubym dnem, obsmażamy mięso. W tym samym garnku smażymy, 
pokrojoną w kostkę cebulę. Do cebuli dodajemy mięso, zalewamy winem i passatą, 
dorzucamy goździki, liść laurowy, oregano, doprawiamy solą i pieprzem (jeżeli jest taka 
potrzeba). Gotujemy na minimalnym ogniu, około godziny. Można od czasu do czasu podlać 
go wodą. 
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Koupes 
 
Składniki 
Ciasto: 
500g kuskusu 
250g mąki 
3 łyżki oliwy 

1 łyżka soli 
1 jajko 
ciepła woda 

 
Farsz: 
700g wieprzowego mięsa mielonego 

2 cebule 
natka pietruszki 
ząbek czosnk 

2 łyżeczki cynamonu 

sól, pieprz+olej do smażenia, cytryny do podania 

  
Przygotowanie: 
Przygotuj kuskus. Na każdym opakowaniu są szczegółowe instrukcje jak go przygotować, zwykle należy zalać 
osolonym wrzątkiem do wysokości kaszy i poczekać parę minut. Odstaw, aby wysechł. Przygotuj mięso- 
podsmaż na patelni dodając wyciśnięty ząbek czosnku i przypraw solą i pieprzem. Na początku na patelni 
pojawia się dużo wody z mięsa, poczekaj aż wyparuje i smaż jeszcze ok.10 minut. Połącz usmażone mięso w 
misce z posiekaną natką pietruszki, podsmaż cebulę tak, aby się zeszkliła i dodaj do mięsa. Pomieszaj 
składniki, przypraw cynamonem, solą i pieprzem. 
Wracamy do ciasta. Dodaj do kuskusu wszystkie składniki poza ciepłą wodą. Ugnieć rękami. Dodawaj powoli 
tyle ciepłej wody, aby ciasto osiągnęło lepką konsystencję (mi wystarczyło ok. pół filiżanki). 
Przygotuj tłuszcz. Koupes smażymy na głębokim tłuszczu. Należy pamiętać, że tłuszcz musi być naprawdę 
gorący, żeby nasze pierogi nie nasiąkły. Wlej do garnka sporą ilość, tak aby zakrył pierogi w całości. 
Teraz czas na najtrudniejszy etap- lepienie. Najważniejsze jest, aby zmieścić w pierogu dużą ilość farszu nie 
niszcząc jego kształtu. Ulep z ciasta formę przypominającą jajko, zmocz palec w ciepłej wodzie i postaraj się 
wydrążyć w cieście jak największą dziurę, nie psując przy tym jego kształtu. W dziurze umieść farsz i zaklej 
palcami górę. Z ciasta muszą powstać "jajka", a farsz nie może wydobywać się na zewnątrz (w przeciwnym 
razie może się rozlecieć przy smażeniu). Aby lepiej zakleić ciasto można zamoczyć delikatnie ręce w ciepłej 
wodzie. Jeżeli  z jakiejś strony wychodzi farsz, "załataj" dodatkową ilością ciasta. 
Ulepione koupes wsadź na głęboki olej i poczekaj aż osiągną brązowy kolor. Wyjmując z tłuszczu przełóż na 
na papierowe ręczniki, aby je odsączyć z tłuszczu. Koupes jemy rękami kropiąc cytryną w środku. 
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Baklava 
 
Składniki: 
 
200 ml wody 
150 g cukru 
2 łyżki soku z cytryny, sparzonej, wyszorowanej 
2 łyżki miodu 

1 opakowanie ciasta francuskiego (275 g) 
60 g masła, rozpuszczonego 

150 g migdałów i orzechów nerkowca posiekanych w drobną kostkę lub zmielonych (mielemy tak, aby 
widoczne były kawałki orzechów) 
100 g wyłuskanych pistacji (50 g do ciasta + 50 g do dekoracji), posiekanych w drobną kostkę lub zmielonych 
(mielemy tak, aby widoczne były kawałki orzechów) 
niewielka ilość mąki do oprószenia ciasta podczas wałkowania 

  
Przygotowanie: 
 
SYROP 
Do garnka z wodą dodajemy cukier, sok z cytryny i miód. Stawiamy na małym ogniu i podgrzewamy do 
całkowitego rozpuszczenia, co jakiś czas mieszając. Syrop doprowadzamy do zagotowania i gotujemy go 
przez 2-3 minuty, aż lekko zgęstnieje. Odstawiamy do całkowitego wystygnięcia. 
 
CIASTO 
Blaszkę na ciasto (26x18 cm) smarujemy rozpuszczonym masłem. Ciasto francuskie wyjmujemy z lodówki, 
dzielimy na 3 równe części. Pierwszą część delikatnie oprószamy mąką i rozwałkowujemy do wielkości blaszki. 
Wkładamy je do formy, a wierzch smarujemy za pomocą pędzelka rozpuszczonym masłem. Orzechy nerkowca, 
migdały oraz 50 g pistacji mieszamy i dzielimy na dwie równe części. Połowę wysypujemy na ciasto w blaszce. 
Warstwę przykrywamy drugim blatem ciasta francuskiego i powtarzamy czynność. Ostatni (wierzchni) płat 
ciasta układamy na warstwie z orzechami. Starannie dociskamy brzegi ciasta. Ostrym nożem kroimy (aż do 
dna formy) równoległe linie w odstępach 4-5 cm, tak aby powstały kwadraty. 
Wierzch baklavy smarujemy rozpuszczonym masłem i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 
180°C (termoobieg) lub 190°C (bez termoobiegu), pieczemy przez około 40 minut (do momentu, aż ciasto 
podrośnie i nabierze lekko złotego koloru). Jeśli ciasto zaczyna się zbyt szybko rumienić, przykrywamy je folią 
aluminiową. Pod koniec pieczenia posypujemy baklavę pistacjami. 
Ciasto po wyjęciu z pieca polewamy wystudzonym syropem wzdłuż naciętych linii. Odstawiamy do 
wystudzenia. 
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Rizogalo 
 
Składniki 
50g ryżu Arborio 

 600 ml mleka 30g 
cukru ⅓ łyżeczki ekstraktu z wanilii 
 otarta skórka z pomarańczy lub cytryny 

 
Przygotowanie: 
1. Zaczynamy od opłukania ryżu w zimnej wodzie. 
2. Następnie w garnku o grubym dnie podgrzewamy ryż i mleko ustawiając średni ogień. 
Należy stale mieszać, aby ryż nie przywarł. Nie można także dopuścić do zagotowania 
mleka, więc jeśli osiągnie ono punkt krytyczny tuż przed zagotowaniem się, zmniejszamy 
ogień i gotujemy dalej przez 30-40 minut mieszając od czasu do czasu. Na tym etapie 
można dodać otartą skórkę z pomarańczy bądź cytryny. 
3. Po tym czasie dodajemy cukier oraz ekstrakt waniliowy i mieszamy aż cukier rozpuści się. 
Jeśli rizogalo nie jest wystarczająco gęste to można je zagęścić przez dodanie łyżeczki mąki 
kukurydzianej rozpuszczonej w niewielkiej ilości wody. Po dodaniu mąki trzeba rizogalo 
podgotować jeszcze kilka chwil aż zgęstnieje. 
4. Rizogalo przekładamy do miseczek i posypujemy obficie cynamonem. Podajemy na 
ciepło, w temperaturze pokojowej lub prosto z lodówki. 
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Kadaiffi 
 
 
Składniki: 
 
500 ml (2 szklanki) mleka 3,2% 
200 g (1 szklanka i 3 płaskie łyżki) mąki pszennej 
szczypta soli 
1 całe jajko 

1 łyżka oleju 

olej do smażenia 

 
Przygotowanie: 
 
Przygotowanie jest bardzo zbliżone do zrobienia naszych naleśników. Mąkę przesiewamy 
do miski, dodajemy mleko, jajko, olej i sól. Całość roztrzepujemy rózgą lub mikserem do 
momentu aż nie będzie grudek. 
 
Na rozgrzaną patelnię z olejem powoli wlewamy ciasto. I tu następuje drobna różnica. W 
Polsce lubimy, aby naleśniki były bardzo cienkie. Cypryjczycy z kolei wolą nieco grubsze. 
Smażymy kilka minut z obydwu stron. 
 
Wykładamy na talerz, polewamy obficie miodem i na to nakładamy jeszcze jednego 
naleśnika. Całość lekko dociskamy i kroimy w paski! 
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Choriatiki 
 
Składniki: 
 
 2 pomidory 
 ogórek sałatkowy 

 zielona papryka 
 mała czerwona cebula 

 10 dag owczej fety 
 garść czarnych greckich oliwek 

 sól 
 pieprz 
 oregano 
 oliwa extra vergine 
 czerwony ocet winny 
 
Przygotowanie: 
  
1. Pomidory i ogórek pokrój w kostkę o szerokości ok. 1 cm. Z papryki usuń gniazda 
nasienne i pokrój ją w paski, a cebulę w cienkie plasterki. 
2. Warzywa wymieszaj i przełóż do miseczki razem z oliwkami i pokruszoną fetą. 
3. Sałatkę dopraw do smaku solą, pieprzem i oregano. Skrop czerwonym octem winnym i 
polej obficie oliwą. 
 
 

 


