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sposoby
na makrelĘ

Czy na pewno wiesz
wszystko o makreli?
Makrela to ryba, która nad Wisłą od lat pozostaje doskonale znana – głównie pod wędzoną
postacią. Podawana na ogół z chlebem, w formie pasty czy na kanapce, w kuchni Polaków nie
odgrywa jednak istotnej roli. A powinna! Dlaczego?

Ponieważ jest… SUPERZDROWA
Makrela zawiera morze rybich kwasów tłuszczowych omega-3 (EPA i DHA), świetnych dla
serca, mózgu i wzroku. Przy czym istnieje wiele produktów wzbogaconych w kwasy omega-3,
ale nigdy w takiej ilości, jaka znajduje się w porcji makreli. Dla porównania: aby uzyskać tyle
samo zdrowych tłuszczów, co w tygodniowej porcji 70 gramów makreli, trzeba by zjeść 2
kg szpinaku. To zarazem 21 kanapek posmarowanych wzbogaconą margaryną. W makreli
znajdziesz również bogactwo witaminy A, D, K, B12, C oraz minerałów, które zapewniają
sprawne działanie układu odpornościowego, a dodatkowo wysoką zawartość białka, ważną
dla prawidłowego wzrostu i budowy kości.

MAKRELA JEST… SUPERSMACZNA
Z pieczonymi warzywami, oliwą, makaronem… możemy rozsmakowywać się w daniach nie tylko podczas
wakacji nad Morzem Śródziemnym. Wszystkie te składniki doskonale pasują do makreli – ryby wciąż w Polsce niedocenianej, a jednocześnie na naszym lokalnym
rynku stosunkowo niedrogiej, ogromnie zaś smacznej
i niesamowicie zdrowej.
Warto gotować więc z nią różnorodne potrawy niezależnie,
czy znajdujemy się aktualnie na południu Europy, czy też nad
Wisłą. Zachęcam do skorzystania z nich – jako ambasador
kampanii „Makrela SUPERDOBRA” i jako kucharz, dla którego zdrowe i zbalansowane żywienie od lat niezmiennie pozostaje priorytetem.

Makrela oferuje wiele korzyści zdrowotnych, ale nie należy zapominać, że jest też supersmaczna i łatwa w przygotowaniu. Parzona, inaczej „wędzona na gorąco”, to wersja najlepiej
znana, najczęściej trafiająca na kanapki czy do pasty. Ale to zaledwie zalążek kulinarnego
potencjału makreli! Wędzona lub świeża, jest superdobra w sałatkach, makaronach czy
daniach z pieca lub z grilla.

SUPERZRÓWNOWAŻONA
Dziko żyjąca makrela nie musi być karmiona, nie zużywa żadnej wody poza tą do pływania,
a holenderskie firmy połowowe korzystają z najnowocześniejszego sprzętu, aby w zrównoważony sposób złowić tę niedrogą, bogatą w białko rybę. To sprawia, że makrela jest dobrym
wyborem dla tych, którzy chcą przyczynić się do realizacji celów klimatycznych; gatunek ten
uzyskuje superdobre noty w zakresie wpływu na emisję CO2. Tym samym pozostawia wieprzowinę, wołowinę, kurczaka, a nawet tofu i wegeburgery daleko w tyle.

SUPERcena
Sądzisz, że ryby są drogie? W takim razie mamy dla Ciebie jeszcze jedną dobrą wiadomość:
makrela jest rybką dostępną w supercenie. Już za parę złotych przyniesiesz do domu całą
makrelę.

Przekąska lub przystawka

dla 4 osób

Marynowanie:

Czas przygotowania:

30 minut

15 minut

Bliny z makrelą
na sposób wschodni
Łatwa przekąska lub przystawka na specjalne okazje. Dzięki marynowaniu
makreli w sosie ketjap i miso danie zyskuje wschodni charakter.
Wskazówka: danie można przyrządzić także, używając makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
2 świeże filety z makreli

125 g kiełków fasoli mung

8 blinów (najlepiej kupić gotowe)

1 łyżka oleju słonecznikowego

2 łyżki sosu ketjap

świeża kolendra

2 łyżeczki miso
200 g grzybów shiitake, pokrojonych
w plasterki

Przygotowanie
1.

5.

Wymieszaj sos ketjap z miso.

Dodaj kiełki i smaż jeszcze przez 1 minutę.

2.

6.

Włóż filety z makreli do naczynia i zalej
marynatą. Zadbaj, aby marynata dokładnie
pokryła makrelę. Przykryj
i wstaw do lodówki na 30 minut.

Podgrzej bliny zgodnie z wskazówkami
na opakowaniu.

3.
Podgrzej na patelni 1 łyżkę oleju słonecznikowego i smaż makrelę przez 10 minut, aż
bę-dzie gotowa. Wyjmij z patelni.

4.
Dodaj na patelnię grzyby shiitake i smaż
je na dużym ogniu przez 3 minuty.

7.
Nałóż na każdego blina nieco kiełków
i grzybów shiitake, a na to połóż kawałek
fileta z makreli.

8.
Posyp świeżą kolendrą i skrop sosem
ketjap

Przystawka

dla 4 osób

Czas przygotowania:

40 minut

Bruschetta
z marynowaną makrelą
W tym przepisie makrelę najpierw się smaży, a następnie marynuje we
wspaniałym sosie pomi-dorowym. W połączeniu z chrupiącą ciabattą
nie można się oprzeć jej smakowi!
Wskazówka: danie można przyrządzić także, używając makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
2 świeże filety z makreli

50 ml białego octu winnego

1 ciabatta, pokrojona

½ łyżki cukru

2 ząbki czosnku

świeża bazylia

1 cebula, posiekana

2 łyżki oliwy

250 g passaty z pomidorów

pieprz i sól do smaku

Przygotowanie
1.

5.

Rozgrzej piekarnik do 200˚C. Połóż ciabattę na blachę wyłożoną papierem do
pieczenia.

Dodaj passatę z pomidorów, ocet i cukier,
zagotuj.

2.
Natrzyj kromki ciabatty przekrojonym 1 ząbkiem czosnku, skrop oliwą i posyp odrobiną
soli. Zapiekaj przez 8 minut na kolor złotobrązowy.

3.
Podgrzej na patelni 1 łyżkę oliwy. Przypraw makrelę solą i pieprzem, a następnie smaż skórą
do dołu, aż będzie gotowa. Zdejmij z patelni.

4.
Dodaj 1 łyżkę oliwy i podsmaż cebulę razem
z przeciśniętym przez praskę drugim ząbkiem
czosnku.

6.
Gotuj na małym ogniu przez 20 minut.

7.
Włóż makrelę do sosu pomidorowego
i gotuj na małym ogniu jeszcze prze
10 minut.

8.
Rozłóż makrelę na ciabattę i podawaj
z resztą sosu i bazylią.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

15 minut

Czas pieczenia:

20 minut

Enchilady z makrelą
Dobrze wypełnione enchilady z makrelą są idealne dla całej rodziny.
To danie można błyskawicz-nie przygotować w piekarniku. Enchilady są
wypełnione makrelą, papryką i pomidorami, a w pie-karniku uzyskują przyjemnie chrupiącą skórkę z roztopionego sera.
Wskazówka: danie można przyrządzić także, używając makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
350 g świeżego filetu z makreli,
pokrojonego na kawałki

1 ząbek czosnku, przeciśnięty
przez praskę

8 pełnoziarnistych wrapów

1 puszka krojonych pomidorów (400 g)

3 papryki w różnych kolorach,
pokrojone w kostkę

1,5 łyżki przyprawy meksykańskiej

100 g startego sera żółtego

1 łyżka oleju słonecznikowego
sól i pieprz do smaku

1 posiekana cebula

Przygotowanie
1.

4.

Rozgrzej piekarnik do 200˚C i wysmaruj
naczynie żaroodporne olejem słonecznikowym.

Na talerzu połóż wrap i nałóż na niego 3 łyżki
warzyw z makrelą. Zwiń w rulon i umieść
w naczyniu żaroodpornym złączeniem w dół.

2.

5.

Smaż cebulę, czosnek i paprykę przez 10 minut na średnim ogniu w 1 łyżce oleju sło-necznikowego.

Powtarzaj czynność z pozostałymi wrapami,
posmaruj ewentualnie pozostałym nadzie-niem i posyp serem.

3.

6.

Dodaj pomidory z puszki, przyprawę i surową
makrelę, wymieszaj, dopraw solą i pie-przem.

Zapiekaj enchilady przez kolejne 20 minut
w piekarniku, aż ser ładnie się rozpuści i nabierze złotobrązowego koloru.

Przystawka

dla 4 osób

Czas przygotowania:

10 do 20 minut

Kanapka z makrelą
i awokado

Czego potrzebujesz?
300 g makreli ugotowanej na parze

4 pełnoziarniste bułki

1 awokado

6 listków radicchio, porwanych na duże
kawałki

2 łyżki (półtłustego) majonezu
2 łyżki jogurtu greckiego
1 łyżka musztardy ziarnistej

garść rukoli
sól i świeżo mielony czarny pieprz

Przygotowanie
1.

4.

Usuń głowę i skórę makreli, a mięso ryby
oddziel od ości. Usuń ewentual-ne pozostałe drobne ości i podziel mięso na spore
kawałki.

Rozetnij bułki i posmaruj przecięte powierzchnie majonezem musztardowym.

2.
Przekrój awokado na pół, usuń pestkę i obierz
ze skórki. Pokrój na długie plastry.

3.
W miseczce wymieszaj majonez, jogurt
i musztardę, dodaj trochę soli i świeżo zmielone-go czarnego pieprzu.

5.
Ułóż bułki na talerzu i połóż na nie radicchio, rukolę i awokado. Na wierzchu ułóż
kawałki makreli.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

20 minut

Kremowe spaghetti
z porem, skwarkami
i makrelą
Wskazówka: zamiast pora możesz użyć szpinaku lub groszku zielonego.

Czego potrzebujesz?
4 podwójne lub 8 pojedynczych filetów z
makreli ze skórą (razem około 500 g)
300 g spaghetti
4 łyżki oliwy
150 g wędzonego boczku, pokrojonego
w kostkę

2 szalotki, drobno posiekane
500 g pora, pokrojonego na talarki
100 ml wytrawnego białego wina
1 opakowanie crème fraîche (200 g)
2 łyżki natki pietruszki, drobno
posiekanej

Przygotowanie
1.

5.

Ugotuj spaghetti w dużej ilości osolonej
wody zgodnie z instrukcją na opakowaniu, aż bę-dzie al dente.

Oprósz filety z makreli solą i pieprzem i smaż
po 2-3 minuty z każdej strony, aż będą brą-zowe i gotowe.

2.

6.

Na patelni rozgrzej 2 łyżki oliwy. Smaż boczek
z szalotką przez 3 minuty. Dodaj por i smaż
przez 4 minuty, aż będzie gotowy.

Odcedź spaghetti i wymieszaj z porami.
Dopraw solą i pieprzem.

3.
Wlej wino do pora. Dodaj creme fraiche i podgrzewaj przez kolejne 2 minuty.

4.
W międzyczasie rozgrzej na patelni pozostałe
2 łyżki oliwy.

7.
Rozdziel spaghetti na 4 talerze. Dodaj filety
z makreli i posyp natką pietruszki.

Danie lunchowe lub główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

20 minut

Kuskus z makrelą
i jabłkiem
Zadziwiająco odświeżajace i pełne smaku danie jednogarnkowe: kuskus
z makrelą jest pyszny za-równo na zimno, jak i na ciepło. Dzięki kurkumie
ma piękny żółty kolor, a płatki chili dodają ostrości. Można dorzucić ewentualnie trochę startej marchewki dla dodatkowej porcji warzyw.
Wskazówka: danie można przyrządzić także, używając makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
300 g świeżego filetu z makreli

sok z 1 cytryny

250 g kuskusu

1 łyżeczka płatków chili

1 kostka bulionu warzywnego

75 g rukoli

1 łyżeczka kurkumy

sól i pieprz do smaku

2 jabłka, obrane i pokrojone w kostkę
1 łyżka oliwy

Przygotowanie
1.

4.

Zagotuj 500 ml wody z kostką bulionu
warzywnego i kurkumą.

Wymieszaj jabłko, cytrynę, płatki chili i rukolę
(zachowaj garść do dekoracji) z kuskusem
i dopraw solą i pieprzem.

2.
Wyłącz ogień i dodaj kuskus. Wymieszaj widelcem i pozostaw pod przykryciem.

3.
Rozgrzej na patelni oliwę i smaż na niej filety
z makreli, skórą do dołu, aż będą prawie
go-towe, około 5 do 8 minut. Odwróć je na
chwilę i smaż, aż będą gotowe. Pokrój filety na
kawałki.

5.
Następnie dodaj kawałki makreli, ostrożnie
wymieszaj i podawaj z resztą rukoli.

Danie bufetowe

dla 8 osób

Czas przygotowania:

25 minut

KUSKUS z makrelą

Czego potrzebujesz?
2 puszki filetów z makreli w sosie
pomidorowym John West po 125 g

250 g pomidorków koktajlowych,
pokrojonych na ćwiartki 		

300 g kuskusu

2 łyżki soku z cytryny

1 ogórek

150 ml oliwy extra vergine			

7 łyżek natki pietruszki

pieprz i sól do smaku

5 łyżek bazylii

		

5 łyżek mięty

Przygotowanie
3.

1.
Przygotuj kuskus zgodnie z instrukcją na
opakowaniu, wymieszaj widelcem
i odstaw do lekkiego ostygnięcia. Ogórek
obierz i pokrój w drobną kostkę. Posiekaj
drobno zioła.

2.

Dodaj do kuskusu filety z makreli z sosem
pomidorowym i wymieszaj delikatnie.

4.
Rozłóż liście sałaty na atrakcyjnym naczyniu
i nałóż na nie kuskus. Podawaj natychmiast.

Wymieszaj kuskus z ogórkiem, ziołami, pomidorami, sokiem z cytryny i oliwą, dopraw solą
i pieprzem do smaku.
Propozycja podania: z sałatą rzymską lub lodową

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

40 minut

Mafé z makreli |
makrela z dynią
i masłem orzechowym
Wyjątkowe danie afrykańskie! Mafé zazwyczaj przygotowuje się z kurczakiem, ale smak makreli również jest wyśmienity w połączeniu z sosem
orzechowym. Przyjemnie pikantne dzięki samba-lowi.

Czego potrzebujesz?
400 g świeżego filetu z makreli, pokrojonego na kawałki
2 ząbki czosnku
1 łyżka pasty sambal (lub więcej do
smaku)
70 g przecieru pomidorowego (1 puszka)
500 g dyni piżmowej, pokrojonej w kostkę
o boku 2 cm

500 g pokrojonej kapusty pekińskiej
200 g masła orzechowego
pieprz i sól do smaku
750 ml wody
2 łyżki oleju słonecznikowego
Do podania: natka pietruszki i ryż

Przygotowanie
1.
Podsmaż czosnek na 2 łyżkach oleju
słonecznikowego przez kilka minut.

2.
Następnie dodaj pastę sambal i przecier pomidorowy i krótko podgrzej.

3.
Dodaj warzywa, sos orzechowy, wodę
oraz szczodrą szczyptę soli i pieprzu.

4.
Doprowadź do wrzenia i gotuj na wolnym
ogniu przez 30 minut. Po 20 minutach dodaj
kawałki makreli.

5.
Podawaj z natką pietruszki i ryżem.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

20 minut

Makaron z makrelą,
bakłażanem i tapenadą
Makaron z makrelą, bakłażanem i tapenadą to danie jednogarnkowe,
a więc idealne na każdy dzień tygodnia. Z zaledwie kilku składników
możesz stworzyć smaczny posiłek, który znajdzie się na stole w 20 minut.
Wskazówka: danie można przyrządzić także, używając makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
250 g świeżego filetu z makreli,
pokrojonego na kawałki
1 cebula, posiekana
2 bakłażany, pokrojone w kostkę
280 g tapenady z czarnych oliwek

300 g spaghetti (pełnoziarnistego)
bazylia, kilka świeżych listków
3 łyżki oliwy
pieprz i sól do smaku

Przygotowanie
1.
Ugotuj spaghetti w dużej ilości osolonej
wody zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Od-cedź i zachowaj filiżankę wody z
gotowania.

2.
Na patelni rozgrzej 2 łyżki oliwy i podsmaż
cebulę przez 2 minuty.

3.
Dodaj bakłażan i smaż na średnim ogniu przez
około 10 minut, aż będzie miękki i delikatny

4.
Dodaj kawałki filetów z makreli i smaż przez
5 minut, aż będą gotowe. Dopraw solą
i pieprzem.

5.
Dodaj spaghetti do warzyw i ryby i wymieszaj
z tapenadą. Możesz dodać trochę płynu z gotowania spaghetti, aby uzyskać nieco gładszą
konsystencję.

6.
Podawaj natychmiast z kilkoma listkami
świeżej bazylii.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

20 minut

Makrela z białą fasolą
i bekonem
Takiej białej fasoli jeszcze nie jedliście! Połączenie z makrelą i boczkiem
tworzy bardzo smaczne danie. I na dodatek jest gotowe w 15 minut!

Czego potrzebujesz?
4 świeże filety z makreli

½ łyżeczki płatków chili

100 g bekonu

1 słoik białej fasoli (720 g)

2 ząbki czosnku, drobno posiekane

oliwa

2 łyżeczki przyprawy włoskiej

pieprz i sól

Przygotowanie
1.

5.

Opłucz fasolę i odsącz ją.

Rozgrzej patelnię grillową, posmaruj filety
z makreli oliwą, posyp solą i pieprzem i grilluj je
od strony skóry, aż będą gotowe. Odwróć
i krótko podsmaż z drugiej strony.

2.
Na patelni z grubym dnem rozgrzej oliwę
i usmaż boczek na chrupiąco, aż będzie miał
złocistobrązowy kolor. Zdejmij boczek z patelni
i odłóż na ręcznik kuchenny.

3.
Podsmaż na patelni czosnek i płatki chili na
wolnym ogniu.

4.
Dodaj fasolę i przyprawę włoską i smaż przez
kilka minut na małym ogniu.

6.
Pokrój drobno boczek i wymieszaj z fasolą,
zachowując trochę do posypania makreli.

7.
Podawaj fasolkę z makrelą i boczkiem oraz
smacznym świeżym pieczywem.

Danie lunchowe lub główne

dla 4 osób

Marynowanie:

Czas przygotowania:

3-4 godziny

15 minut

Świeża makrela
marynowana w winie
Wskazówka: Świeże makrele zazwyczaj nie są jeszcze oczyszczone. Dobrze więc wybrać
filety z makreli.

Czego potrzebujesz?
4 świeże filety z makreli
1 łyżka nasion kolendry
½ łyżki czarnego pieprzu w ziarnach
1 cebula, obrana

150 g julienne z marchewki
(podłużne, cienkie słupki)
3 gałązki tymianku
500 ml wytrawnego białego wina
2 łyżki octu (z cydru)

Przygotowanie
1.

5.

Posyp filety z makreli solą.

Osusz makrelę ręcznikiem kuchennym i włóż
filety do gorącego płynu. Podgrzewaj makrelę
przez 1-2 minuty. Łyżką cedzakową przełóż
filety do dużej miski i pokryj je warzywami
i marynatą z wina.

2.
Rozgnieć nasiona kolendry i ziarna pieprzu
w moździerzu lub na desce za pomocą zaokrą-glonej strony łyżki.

3.
Pokrój cebulę w cienkie półplasterki. Rozłóż
cebulę i marchew na dnie szerokiej patelni
i włóż pomiędzy nie gałązki tymianku. Posyp
nasionami kolendry i pieprzem i nalej wina
i octu.

4.
Doprowadź całość do wrzenia na średnim
ogniu i gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut.

6.
Pozwól makreli ostygnąć w marynacie, a następnie marynuj ją przez kolejne 3-4 godziny
w lodówce, pod przykryciem.

7.
Podawaj makrelę w marynacie z grubo pokrojonym wiejskim chlebem, rzodkiewkami
i sałatką z zielonej fasolki.

Danie lunchowe lub przekąska

dla 4 osób

Marynowanie:

30 minut

Czas przygotowania:

20 minut

Panzanella z wędzoną
makrelą

Czego potrzebujesz?
2 puszki filetów z wędzonej makreli
w oleju słonecznikowym John West po
190 g, odsączone
4 grube kromki białego chleba, bez skórki
6 dojrzałych, pełnych smaku pomidorów
kiściowych (np. Tasty Tom), w cząstkach
1/2 ogórka, obranego

2 grilowane papryki (słoik), odsączone
1 czerwona cebula, pokrojona na cienkie
półplasterki
2 łyżki kaparów, odsączonych
6 łyżek oliwy extra vergine
2 łyżki czerwonego octu winnego

1 mały pęczek bazylii

Przygotowanie
1.

4.

Rozdrobnij chleb na małe kawałki, wymieszaj z pomidorami, lekko dociśnij, aby
wilgoć z pomidorów została wchłonięta
przez chleb, i pozostaw na 10 minut.

Zmieszaj oliwę i ocet na dressing, dopraw solą
i pieprzem.

2.
Przekrój ogórek wzdłuż na pół, łyżeczką usuń
nasiona i pokrój połówki na kawałki.

3.
Porwij duże liście bazylii na mniejsze kawałki
i pokrój paprykę na kawałki.

5.
Wymieszaj wszystko oprócz ryby i pozostaw
na 20 minut w temperaturze pokojowej.

6.
Podziel filety z makreli na zgrabne kawałki
i umieść je na panzanelli tuż przed podaniem.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

10 minut

Czas pieczenie:

30 minut

Papryka nadziewana
makrelą i szpinakiem
Nadziewane czerwone papryki z makrelą i szpinakiem to uczta dla oczu
i kubków smakowych. Bliskowschodnia mieszanka przypraw ras el hanout
nadaje im pikantny charakter. Smaki pasują do siebie idealnie, na dodatek
jest to danie łatwe do wykonania.
Wskazówka: danie można przyrządzić także, używając makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
200 g świeżej makreli

1,5 łyżki przyprawy ras el hanout

4 czerwone papryki

2 łyżki przecieru pomidorowego

200 g ugotowanego brązowego ryżu

50 ml wody

150 g liści szpinaku

1 łyżka oliwy

1 ząbek czosnku, przeciśnięty
przez praskę

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie
1.

4.

Odetnij wierzchołki papryk i odłóż je na
bok. Następnie wydrąż papryki.

Następnie dodaj ugotowany ryż, ras el hanout
i wodę.

2.

5.

Na patelni podsmaż czosnek na oliwie i dodaj
przecier pomidorowy.

Dołóż surową makrelę, wymieszaj i dopraw
solą i pieprzem.

3.

6.

Dodaj szpinak i smaż, mieszając, aż straci
objętość.

Rozdziel całość na 4 papryki, przykryj odkrojonymi wierzchołkami i wstaw na 30 minut do
piekarnika nagrzanego do 200°C.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

10 minut

Czas pieczenie:

30 minut

Pieczona makrela
(traybake) z ziemniakami
i marchewką
To danie główne nie jest pracochłonne. Piekarnik wykonuje większość pracy, a makrelę zjada się w najczystszej postaci. Znana z kuchni afrykańskiej
pieczona makrela (traybake) z ziemniakami i marchewką to idealne danie
do zabrania do pracy lub szkoły!

Czego potrzebujesz?
3 świeże filety z makreli po 150 g,
opłukane i osuszone
500 g ziemniaków, pokrojonych
na kawałki
500 g marchewki, obranej, przekrojonej
na połówki, a następnie wzdłuż na cztery
części

1 czerwona cebula, pokrojona na kawałki
2 łyżki + 1 łyżeczka przyprawy garam
masala
2 łyżki oliwy
pieprz i sól do smaku
natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie
1.
Rozgrzej piekarnik do 200˚C i wyłóż blachę papierem do pieczenia.

2.
Wymieszaj ziemniaki, marchewkę i cebulę
z 2 łyżkami przyprawy garam masala, oliwą
oraz solą i pieprzem.

3.
Wstaw blachę do piekarnika na 20 minut,
a w międzyczasie posyp filety z makreli solą
i pieprzem oraz 1 łyżeczką garam masala.

4.
Połóż filety z makreli na wierzchu ziemniaków
i marchewki i piecz przez kolejne 10-12 minut,
aż makrela będzie gotowa.

5.
Posyp świeżą natką pietruszki.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

25 minut

Pikantne penne
z pomidorami i makrelą

Czego potrzebujesz?
2 ugotowane na parze makrele
o wadze 300 g

½ łyżki papryki mielonej

300 g penne

3 łyżki natki pietruszki, drobno
posiekanej

1 pomarańcza

100 g małych czarnych oliwek bez pestki

750 g pomidorów, w kawałkach

100 g fety, pokruszonej

3 łyżki oliwy

Sól i pieprz do smaku

2 ząbki czosnku, przeciśniętego
przez praskę

Przygotowanie
1.

3.

Gotuj penne w dużej ilości wrzącej wody z
odrobiną soli przez 10-12 minut, aż będzie
al dente. Wyszoruj pomarańczę do czysta
i zetrzyj skórkę. Wyciśnij sok z połowy
pomarańczy. Połowę pomidorów pokrój
na ćwiartki, a resztę na małe kawałki.

Na patelni rozgrzej oliwę i dodaj kawałki
pomidorów, skórkę z pomarańczy, czosnek,
paprykę, pietruszkę i oliwki wraz z sokiem z pomarańczy oraz odrobiną soli i pieprzu. Smaż
całość przez 2-4 minuty na wolnym ogniu.

2.
Usuń głowę i skórę z makreli, oddziel mięso od
ości. Powyjmuj pozostałe ewentualnie drobne
ości i podziel mięso na kawałki.

4.
Odcedź makaron w durszlaku. Dodaj penne,
makrelę i cząstki pomidorów do sosu pomidoro-wego i podgrzewaj jeszcze przez 2-4
minuty.

5.
Podawaj penne z pomidorami i makrelą
w głębokich talerzach posypane kawałkami
fety.

Danie lunchowe lub główne

dla 4-6 osób

Czas przygotowania:

30 minut

Pizza z makrelą,
kalafiorem i kurkumą
Pizza z makrelą ma bogaty smak dzięki kurkumie i hummusowi. Makrelę
dodaje się do potrawy w ostatnich minutach. Podawaj tę pizzę z zieloną
sałatą lub zjedz kawałek na lunch.
Wskazówka: danie jest pyszne także przyrządzone z makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
2 świeże filety z makreli, pokrojone na
kawałki
1 świeży spód do pizzy
½ kalafiora, podzielonego na niewielkie
różyczki

200 g hummusu
2 łyżki czarnych oliwek
sól i pieprz
kolendra

1 łyżeczka kurkumy

Przygotowanie
1.

4.

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni.

Poukładaj na wierzchu różyczki kalafiora
i oliwki, a następnie zapiekaj przez 10 minut
w piekarniku.

2.
Gotuj różyczki kalafiora przez 10 minut. Dobrze
odsącz i wymieszaj z kurkumą. Dopraw solą.

3.
Rozłóż ciasto na blasze, używając dołączonego papieru do pieczenia i posmaruj hummu-sem.

5.
Następnie rozłóż na cieście makrelę, posyp
obficie solą i pieprzem i zapiekaj przez kolejne
5 do 10 minut, aż makrela będzie gotowa.

6.
Udekoruj świeżą kolendrą.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

40 minut

Potrawka z soczewicy
i makreli z ciecierzycą
Makrela jest wystarczająco sycąca, żeby przyrządzić z niej potrawkę.
W połączeniu z soczewicą i ciecierzycą jest to pikantne danie o afrykańskim charakterze. Pyszne ze świeżo upieczonym chlebem!
Wskazówka: danie jest pyszne także przyrządzone z makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
400 g świeżego filetu z makreli,
pokrojonego na kawałki

800 g pomidorów w kawałkach (2 puszki)

2 czerwone cebule, posiekane

10 g natki pietruszki, posiekanej drobno +
dodatkowo do podania

2 łyżeczki świeżego imbiru, startego

2 łyżki oliwy

1 puszka ciecierzycy 400 g

pieprz i sól do smaku

100 g zielonej soczewicy

Przygotowanie
1.

3.

Na dużej patelni rozgrzej 2 łyżki
oliwy i podsmażaj na niej cebulę
i imbir przez kilka mi-nut.

Po 20 minutach dodaj kawałki makreli.

2.
Dodaj wszystkie składniki, oprócz makreli.
Doprowadź do wrzenia i gotuj na wolnym
ogniu przez 30 minut.

4.
Dopraw do smaku solą i pieprzem i mieszając,
dodaj pietruszkę.

5.
Podawaj z chlebem, ryżem lub puree
z ziemniaków.

Danie lunchowe lub główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

20 minut

Pieczenie:

35-40 minut

Quiche z makrelą
i papryką
Wskazówka: Aby uzyskać lżejszy quiche, użyj spodu na tartę (mrożonego), zastąp śmietankę śmietaną 18% i wykorzystaj o połowę mniej sera.

Czego potrzebujesz?
1 wędzona makrela (około 400 g)

4 jajka

ciasto francuskie (mrożone), rozmrożone

150 ml śmietanki

2 łyżki oliwy

150 g startego żółtego sera

3 papryki, pokrojone w paski

2 łyżki świeżego tymianku

Przygotowanie
1.

3.

Rozgrzej piekarnik do 200ºC.
Wyłóż ciastem francuskim
natłuszczoną formę do quiche
lub tarty.

Rozłóż połowę papryki i makreli na cieście. Zalej połową masy jajeczno-serowej. Na wierzchu
rozłóż pozostałą paprykę i makrelę. Na koniec
wylej resztę masy.

2.

4.

Rozgrzej oliwę na patelni. Smaż paprykę przez
5 min. W międzyczasie oczyść makrelę i pokrój
ją na kawałki. Ubij jajka ze śmietanką, serem,
tymiankiem oraz solą i pieprzem do smaku.

Zapiekaj quiche w rozgrzanym piekarniku
przez 35-40 minut, aż będzie gotowy i nabierze złocistobrązowego koloru. Będzie pyszny
z zieloną sałatą

Danie lunchowe lub bufetowe

dla 4 osób

Czas przygotowania:

20 minut

Sałatka z makreli
z pomarańczą i zielona
fasolką
Czego potrzebujesz?
1 ugotowana na parze/wędzona makrela
o wadze 400 g
250 g fasolki szparagowej, przeciętej
na pół
2 pomarańcze
½ łyżki białego octu winnego

1 łyżka musztardy
4 łyżki oliwy extra virgine
świeżo zmielony czarny pieprz
1 dymka, cienko pokrojona
2 łyżki małych czarnych oliwek
75 g rukoli

Przygotowanie
1.

3.

Zdejmij skórę z makreli i oddziel mięso od
ości. Podziel filety na spore kawałki. Ugotuj
fasolkę w dużej ilości wrzącej wody z odrobiną soli przez 8 minut, aż będzie gotowa.
Opłucz na sitku pod zimną wodą
i dobrze odsącz.

Wymieszaj kawałki makreli, cząstki pomarańczy, fasolkę szparagową, cebulę dymkę i oliwki
z dressingiem. Odstaw sałatkę na 10 minut.

2.

4.
Tuż przed podaniem dodaj do sałatki rukolę.

Obierz dokładnie pomarańcze, odetnij też
białą skórkę. Wytnij miąższ spomiędzy błonek
i zbierz sok, który wypłynął podczas tej czynności. W miseczce ubij sok z octem, musztardą i oliwą na dressing. Dodaj sól i pieprz do
smaku.

Pyszne z bagietką lub focaccią. Na lunch możesz podawać sałatkę także w głębokich
talerzach.

Sałatka z makreli
Wskazówka: Surowe buraki w sałatce są pyszne i chrupiące. Oczywiście można też użyć
gotowanych buraków lub buraków ze słoika.

Czego potrzebujesz?
2 makrele ugotowane na parze (300 g
lub 500 g fileta z makreli)

4-5 łyżki oleju z orzechów włoskich
lub oliwy

1 fenkuł

2 łyżki szczypiorku, drobno posiekanego

1 ogórek, pokrojony w plasterki

1 główka sałaty (np. Salanova), umyta,

1 (surowy) burak 300 g, obrany

listki porwane na kawałki

1½ łyżki białego octu winnego

2 łyżki kaparów

1 łyżeczka musztardy

Przygotowanie
1.

3.

Z octu, oleju z orzechów włoskich,
musztardy, soli i świeżo zmielonego pieprzu przygotuj dressing.

Usuń skórę, głowę i ogon makreli i oddziel
mięso ryby od ości.

2.
Zetrzyj buraka na grubej tarce w cienkie paski
(julienne) i wymieszaj je z 2 łyżkami dressingu
i 1 łyżką szczypiorku. Bulwę kopru włoskiego
pokrój w cienkie plasterki i wymieszaj z 2 łyżkami dressingu i posiekanymi piórkami kopru
włoskiego.

4.
Ułóż sałatę na głębokich talerzach i rozłóż
na niej koper włoski, buraki i ogórka. Ułóż
makrelę na sałatce i skrop ją resztą dressingu. Posyp kaparami i szczypiorkiem. Danie
będzie pyszne z pełnoziarnistym chlebem
razowym.

Przekąska lub przystawka

9 sztuk

Czas przygotowania:

30 minut

Taco cups z pastą
z makreli
Pyszna, niecodzienna przekąska! Taco cups (kubeczki z ciasta taco)
z pastą z makreli smakują wy-śmienicie. Podawaj je jako przekąskę
lub przystawkę.
Wskazówka: danie można przyrządzić także, używając makreli wędzonej

Czego potrzebujesz?
200 g świeżego filetu z makreli,
pokrojonego w kawałki
3 pełnoziarniste tortille
4 plasterki jalapeños, drobno posiekane
+ dodatkowo do podania
½ małej cebuli, posiekanej

75 g majonezu
80 g sera cheddar, startego
sól do smaku
świeża kolendra do podania
forma do muffinek

½ łyżeczki czosnku w proszku

Przygotowanie
1.

4.

Rozgrzej piekarnik do 180˚C. Za pomocą
okrągłej formy lub naczynia o średnicy
około 10 cm wytnij 9 kółek z tortilli.

Rozłóż masę do taco cups i posyp cheddarem.

2.
Umieść kółka z tortilli w natłuszczonej formie
do muffinek.

3.
Wymieszaj makrelę z jalapeños, cebulą, czosnkiem w proszku i majonezem, dopraw solą.

5.
Piecz przez 15 minut, aż do uzyskania złotobrązowego koloru.

6.
Podawaj ze świeżą kolendrą i dodatkowymi
jalapeños do smaku.

Przekąska lub przystawka

dla 4 osób

Czas przygotowania:

30 minut

Zapiekane roladki
z makreli
Pyszne roladki z makreli nie tylko pięknie wyglądają na półmisku, ale są też
łatwe do wykonania z niewielu składników. Idealne danie kuchni śródziemnomorskiej na długi wieczór biesiadowania przy stole.

Czego potrzebujesz?
4 świeże filety z makreli, przepołowione
wzdłuż

2 łyżki ziół włoskich(oregano, rozmaryn,
szałwia i tymianek)

200 g pomidorków koktajlowych, pokrojonych na duże kawałki

1 łyżka oliwy

20 czarnych oliwek, grubo posiekanych
6 łyżek bułki tartej

pieprz i sól do smaku
świeża natka pietruszki

Przygotowanie
1.

4.

Rozgrzej piekarnik do 180˚C i wysmaruj
tłuszczem naczynie żaroodporne.

Ostrożnie zwiń, zabezpiecz patykiem do
szaszłyka i obtocz w pozostałej bułce tartej.

2.

5.

Wymieszaj pomidorki koktajlowe z 1 łyżką
oliwy, oliwkami, 4 łyżkami bułki tartej, ziołami
włoskimi oraz solą i pieprzem.

Ułóż w naczyniu do zapiekania, rozłóż
wokół nich resztę nadzienia pomidorowego i zapie-kaj przez 15 minut, aż staną się
złotobrązowe.

3.
Filety z makreli ułóż na desce do krojenia
i nakładaj na nie łyżką masę.

6.
Udekoruj pietruszką do smaku.

Danie główne

dla 4 osób

Czas przygotowania:

20 minut

Pieczenie:

20-25 minut

Zapiekanka z makreli
i bakłażana
Czego potrzebujesz?
3 świeże makrele, oczyszczone i pokrojone w filety
2 bakłażany
4 łyżki oliwy
1 duża cebula, grubo posiekana
2 ząbki czosnku, drobno posiekane

3 łyżki rodzynek
1 łyżka suszonego oregano
czarny pieprz, świeżo zmielony
sok z 1 cytryny
150 g jogurtu greckiego
1 jajko

Przygotowanie
5.

1.
Pokrój bakłażany w kostkę i posyp solą,
zostaw na 10 minut.

2.
Rozgrzej piekarnik do 200°C.

3.
Na patelni rozgrzej 3 łyżki oliwy i delikatnie
zeszklij cebulę i czosnek. Osusz bakłażana
ręcznikiem kuchennym i dodaj do cebuli. Smaż
bakłażana na dużym ogniu przez 2-4 minu-ty,
aż zmięknie i zbrązowieje.

4.
Dodaj rodzynki i oregano, dopraw solą
i pieprzem do smaku.

Natrzyj filety z makreli solą, pieprzem
i odrobiną soku z cytryny. Rozłóż bakłażany na dnie wysmarowanego tłuszczem
naczynia żaroodpornego i ułóż na nich filety
z makreli.

6.
Wymieszaj jogurt grecki z jajkiem, resztą soku
z cytryny i ostatnią łyżką oliwy, a następnie
polej tą mieszanką rybę.

7.
Umieść naczynie na środkowym poziomie
piekarnika i piecz makrelę przez 20-25 minut,
aż nabierze złotobrązowego koloru i będzie
gotowa. Potrawa będzie smakować znakomicie z kaszą bulgur i sałatką z pomidorów.

Bulgur można kupić w dobrze zaopatrzonych supermarketach i w sklepach tureckich.
Najpierw delikatnie podsmaż kaszę na oliwie z oliwek. Jeśli chcesz, podsmaż z bulgurem posiekaną cebulę i trochę czosnku, a następnie dodaj bulion, w proporcji 1,5 części
bulionu na 1 część bulguru. Dodaj sól do smaku i gotuj bulgur przez 15 minut,
aż zmięknie. Tuż przed podaniem wmieszaj drobno posiekaną miętę i koperek.

SUPER DOBRA
SUPERSMACZNA
SUPERCENA

SUPERzdrowa

Jak SUPER ma być?
”Makrela SUPERDOBRA” to nazwa ogólnokrajowej kampanii promocyjnej, która ma na celu pokazanie zalet makreli.
Jest to bowiem nie tylko smaczny, lecz także zdrowy, niedrogi
i zrównoważony gatunek ryby, co czyni ją SUPER wyborem.

SUPERZRÓWNOWAŻONA

Głównym zadaniem kampanii jest podkreślenie różnych pozytywnych cech makreli, które razem sprawiają, że warto postawić właśnie na nią. Odpowiadamy ponadto na coraz częstsze
pytanie – czy ryba ta należy do produktów, które możemy jeść z czystym sumieniem. Podkreślamy, że oprócz tego, że jest smaczna, makrela jest również bardzo zdrowa, przystępna
cenowo i zrównoważona – a wszystko to w celu zapewnienia konsumentom większej wiedzy
na temat tej uniwersalnej ryby oraz przedstawienia jej walorów.
Ambasadorem inicjatywy został Jakub Kuroń – kucharz i propagator zdrowej żywności.
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