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„Tortilla de patatas”  
z czerstwego pieczywa 

Hiszpanie mają swoje koronne danie: tortillę  
de patatas. Podobno zostało ono wymyślone  
w czasie wojen XIX-wiecznych przez mieszkańców 
oblężonych miast – placek z jaj, ziemniaków  
i cebuli był pożywny, a zarazem dostępny. Przez  
lata przepis się zmieniał, dochodziły nowe składniki, 
podstawowe trzy pozostawały jednak bez zmian.  
A co, jeśli zastąpić ziemniaki czerstwym pieczywem  
i dodać pomidor?

składniki:

• pół bochenka czerstwego chleba
• 1 duża cebula
• 4 jajka (w wersji wegańskiej poleca się mieszanka:  

100 g mąki z ciecierzycy i 100 g kostki tofu)
• 1 pomidor 
• sól i przyprawy: pieprz, lubczyk, majeranek
• 1 łyżeczka oliwy na patelnię
• natka pietruszki do posypania z wierzchu





sposób przygotowania:

 1.	Czerstwe pieczywo pokrój albo podrzyj na mniej-
sze kawałki, wielkości około 3x3 cm. Włóż je do 
miski i zalej wrzątkiem (tak aby całość została 
przykryta), odstaw na 10 minut. Jeśli masz kostkę 
bulionu z resztek, możesz ją dodać.

 2.	W międzyczasie rozgrzej oliwę na patelni. Cebulę  
i pomidor pokrój w drobną kostkę. Najpierw wrzuć 
na patelnię cebulę, a gdy się zeszkli, dodaj pomi-
dory i przez 5 minut smaż je razem. 

 3.	Podsmażone warzywa wymieszaj z rozmoczoną 
masą chlebową. Następnie rozbij do środka 4 jaja 
albo dodaj mieszankę wegańską i znów dobrze  
zamieszaj. 

 4.	Całość wylej na patelnię, wyrównaj krawędzie 
i wierzch. Zmniejsz ogień, przykryj naczynie  
pokrywką i smaż placek przez 10-15 minut. 

 5.	Po tym czasie przewróć placek na drugą stronę. 
Możesz pomóc sobie talerzem: przykryj patelnię  
i obróć ją do góry dnem, następnie niedosmażoną 
stroną zsuń „tortillę” z talerza na patelnię i smaż  
kolejne 10-15 minut.

 6.	Przed podaniem posyp placek posiekaną natką  
pietruszki. Pycha!



Peeling ze skórki 
pomarańczowej

składniki:

• cukier (dowolny)
• skórka pomarańczowa (z ekologicznych pomarańczy)
• masło shea albo olej kokosowy 

sposób przygotowania:

 1.	Skórkę pomarańczową pozbaw albedo (białej czę-
ści), pokrój na kawałeczki i zalej wodą w rondelku 
o grubym dnie (woda powinna przykryć skórki).

 2.	Gotuj na wolnym ogniu, ciągle mieszając, aż skórka 
zrobi się lekko szklista (w czasie smażenia możemy 
dodać odrobinę wody). 

 3.	Tak przygotowaną skórkę zmiksuj na papkę. W całym 
domu będzie teraz długo pachnieć pomarańczami :)

 4.	Cukier wymieszaj z pomarańczową pastą do uzy-
skania konsystencji mokrego piasku. Dolej stopione 
masło shea albo olej kokosowy (łyżkę-dwie na 
szklankę kosmetyku). Możesz dodać na koniec kro-
plę albo dwie olejku eterycznego, np. cynamonowego.



Pamiętaj: olejki cytrusowe należy ograniczyć latem, 
w czasie, kiedy promienie słońca palą wyjątkowo inten-
sywnie – pod wpływem słońca olejki mogą powodować 
występowanie plam na skórze. Nie powinno się ich także 
stosować podczas bardzo gorącej kąpieli.


