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dania mączne

ხინკალი

4–6
porcji

chinkali
650 g mąki
200 g cielęciny lub wołowiny
300 g wieprzowiny
2,5 dużej cebuli
pieprz i sól do smaku
2–2,5 szklanki wywaru z kości
(bez żadnych warzyw)
1,5 szklanki ugotowanej i ostudzonej wody
1,5 łyżeczki soli do wody

Chinkali to potrawa stanowiąca samodzielne
danie obiadowe. Przypomina polski kołdun,
ale jest większe i wypełnione rosołem. Sztuką
jest nie tylko zrobić chinkali, lecz także je zjeść
– najważniejsze to nie uronić ani kropli rosołu.
Potrawę tę trudno sklasyfikować w zachodniej
tradycji kulinarnej, ponieważ nie jest to ani
przystawka, ani danie główne. Chinkali mają
jednak stałe miejsce w kuchni gruzińskiej,
zwłaszcza podawane z czarnym pieprzem
i zimnym piwem.
Więcej informacji na temat lepienia chinkali
publikuję na moim kanale w serwisie YouTube.

Mąkę wsypać do rondla. Osoloną wodę zagoto
wać i ostudzić. Dolewać powoli do mąki i ugniatać
do otrzymania twardego ciasta. Odkroić kawałek
i rozwałkować na grubość około 8 milimetrów. Za
pomocą szklanki wykrawać z ciasta krążki, odło
żyć na bok i przykryć serwetką, żeby nie wyschły.
Mięso zmielić, wymieszać z pieprzem i drobno
posiekaną cebulą, dolać wywar z kości. Farsz po
winien przypominać gęstością purée. Przygoto
wać spory garnek z osoloną wodą, zagotować na
dużym ogniu pod przykryciem. Wykrojone krąż
ki rozwałkować na placki o średnicy około 15 cen
tymetrów i grubości 2–3 milimetrów, posypując
mąką. Na dużej stolnicy rozłożyć jednocześnie
15–20 placków. Farsz mieszać cały czas, by bu
lion nie oddzielił się od mięsa, nakładać łyżką na
placki po 1–1,5 łyżki. Brzegi ciasta zagiąć do góry
kciukiem i palcem wskazującym. Wykonywać
kolejne fałdy – po zrobieniu około 12 powstałą
sakiewkę zakręcić i zamknąć, a następnie włożyć
do wrzątku, wprawiając w ruch obrotowy, tak by
jak najwolniej doszła do dna. Mieszać delikatnie
drewnianą łyżką, gotować 20 minut. Chinka
li je się, chwytając za powstały z fałdek ogonek
i odgryzając małe kawałki, tak by nie wylał się
ze środka gorący bulion. Gruzini często żartują
z nieobeznanych obcokrajowców, sugerując im,
by gorące chinkali zjedli na jeden kęs.
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ხიდან ხემდე
მანძილის
od drzewa do drzewa
Dąb i orzech mają w Gruzji ważne znaczenie symboliczne. Zaraz po urodzeniu niemowlę kładzie
się w orzechowej kołysce, której ścianki strzegą
malca przed upadkiem na ziemię. Dziecko stopniowo rośnie, czyni dobro, popełnia błędy i uczy
się na nich, a życie toczy się dalej i w mgnieniu
oka dobiega końca. Upływa tak szybko jak woda
wyciekająca między palcami… Gdy nadchodzi
starość, w głowie zaczyna kołatać pytanie: „Co
dobrego udało mi się uczynić krewnym, bliskim
i światu?”. Warto myśleć o tym wcześniej, póki
jeszcze czas na zmianę postępowania. Liczy się
bowiem nie to, kim się jest, lecz co dało się innym.
„Jak z orzecha robi się kołyski, tak z dębu – trumny” – głosi powiedzenie. Wznoszę toast za długą
drogę dzielącą drewno orzechowe od dębowego.
Wypijmy za długie życie!

dania z bakłażana

მთლიანი
ბადრიჯანი
ნიგვზით

4–6
porcji

całe bakłażany
z orzechami
1 kg średniej wielkości bakłażanów
1,5–2 szklanki łuskanych orzechów
włoskich
1 pęczek natki pietruszki
kilka gałązek natki selera
2–3 gałązki fioletowej bazylii
2–3 pęczki kolendry
ocet lub syrop z granatów (narszarab)
papryka mielona

Bakłażany umyć, odkroić ogonki i delikatnie na
ciąć wzdłuż z jednej strony w taki sposób, żeby
powstała kieszeń. Włożyć do garnka i zalać wrząt
kiem. Gotować, sprawdzając co jakiś czas widel
cem, czy nie są zbyt miękkie. Po ugotowaniu wyjąć
i położyć na tacce, przycisnąć, by wyciekła woda.
Orzechy zalać wrzątkiem, odstawić do ostygnięcia
i odcedzić. Orzechy, natkę pietruszki i selera, ba
zylię (zostawić parę listków do dekoracji), kolendrę
i paprykę utłuc w moździerzu, pod koniec dodać
ocet lub syrop z granatów i sól. Otrzymaną masą
nafaszerować i obłożyć z wierzchu bakłażany. Po
dawać z przybraniem z natki pietruszki i listków
bazylii, polać olejem z orzechów włoskich.

olej z orzechów włoskich
sól
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dania z fasoli

ლობიოს
კატლეტები

4–6
porcji

kotlety fasolowe
300 g czerwonej fasoli
miąższ z połowy bochenka białego chleba
białko z 2 jajek
1 szklanka bułki tartej
1 szklanka masła klarowanego

Fasolę namoczyć, ugotować, odcedzić i utłuc
drewnianym tłuczkiem. Miąższ chleba namo
czyć w mleku, dodać białka, wymieszać z przy
prawami i połączyć z fasolą. Uformować kulki
wielkości jajka przepiórki lub trochę większe,
spłaszczyć i obtoczyć w bułce tartej. Smażyć na
maśle na małym ogniu.

1 szklanka mleka
słodka lub ostra mielona papryka
pieprz
sól
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sosy

ტყემლის
საწებელა
tkemali
2 kg czerwonych, zielonych lub żółtych
mirabelek
2 pęczki świeżej kolendry
2 pęczki natki pietruszki
1 pęczek natki selera
1 główka czosnku
czerwony pieprz
sól
opcjonalnie: olej

Mirabelki włożyć do garnka, zalać wodą do poło
wy wysokości. Gotować do miękkości, odstawić
do ostygnięcia. Odcedzić sok i zostawić do póź
niejszego wykorzystania. Miąższ przetrzeć przez
sitko, by usunąć pestki. Aby ułatwić ten proces,
można dodać nieco odlanego wcześniej soku.
Natkę pietruszki i selera oraz kolendrę zmikso
wać w blenderze lub utrzeć w moździerzu, dodać
posiekany czosnek, połączyć z miąższem z mi
rabelek. Przyprawić czerwonym pieprzem i solą,
dodać resztę soku do momentu uzyskania płynnej
konsystencji (podobnej do keczupu). Chcąc zrobić
zapas na zimę, należy całość zagotować, przelać
do szklanych butelek z nakrętkami, pozostawiając
3–4 centymetry od góry, zalać z wierzchu zwyk
łym olejem aż do końca, aby zapobiec pleśnieniu.
Można stosować do mięsa ugotowanego lub sma
żonego na grillu.
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coś na ząb

ახალი
გოზინაყი
nowoczesne gozinaki
0,5 kg młodych, świeżo łuskanych orzechów
włoskich
1 szklanka miodu
3–4 łyżki cukru pudru
papier do pieczenia
opcjonalnie: owoce kandyzowane
opcjonalnie: szczypta mielonego
cynamonu, imbiru, trochę anyżu, wanilii,
goździki lub przyprawa do piernika

Więcej informacji na temat przyrządzania
gozinaki, tradycyjnych gruzińskich słodyczy,
publikuję na moim kanale w serwisie YouTube.

Orzechy przekroić ostrym nożem na pół i lekko
uprażyć na patelni, pilnując, żeby nie nabrały
czerwonego koloru i nie zgorzkniały (najlepiej
próbować w trakcie prażenia). Wysypać na me
talową tackę, delikatnie potrząsać i przedmu
chać, aby pozbyć się skórek. Pokroić nożem
w drobną kostkę. Na głęboką patelnię z grubym
spodem wylać miód i gotować na średnim ogniu
przez 10–15 minut. Gdy się podniesie, na chwi
lę zestawić z ognia. Kiedy ostygnie, znów pod
grzewać. Pianę zdejmować łyżką. Tę czynność
powtórzyć trzy, cztery razy. W trakcie gotowa
nia zaczerpnąć małą łyżeczkę miodu, wylać na
talerz, gdy nieco ostygnie, wziąć między pal
ce – jeśli z masy da się szybko zrobić kulki, to
znaczy, że już czas wsypać orzechy. Drugą me
todą sprawdzenia jest wlanie łyżeczki miodu do
zimnej wody w przezroczystym kubku – jeżeli
się skurczy, jest gotowy. Po wsypaniu orzechów
mieszać ciągle drewnianą łyżką przez około
5 minut, aż orzechy się zarumienią. Pod koniec
dodać cukier puder, opcjonalnie kandyzowane
owoce, dokładnie wymieszać i odstawić z ognia.
Masę szybko przelać na zwilżony wodą papier
do pieczenia i zamoczoną w wodzie metalową
łyżką uformować kwadrat o grubości 3–5 mili
metrów. Wygładzić, odstawić na kilka godzin
w chłodne miejsce. Pokroić na małe kwadraciki
o boku 5 centymetrów. Można dodać według
uznania szczyptę mielonego cynamonu, imbiru,
trochę anyżu, wanilii, goździki lub przyprawę do
piernika.
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