
Drożdżówki z Majorki: 

Ensaimadas 

 

Składniki: 

 700 g mąki pszennej 

 150 g cukru 

 4 jaja 

 200 ml oliwy z oliwek (łagodnej) 

 2 łyżeczki czystego, białego wieprzowego smalcu 

 200 ml ciepłej wody 

 40 g świeżych drożdży 

 1 łyżeczka soli 

 50 g cukru pudru, wymieszanego z 1 łyżeczką cynamonu do posypania gotowych  

drożdżówek  

 

Wykonanie: 

W ciepłej wodzie rozrabiamy drożdże z łyżką cukru. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy 

do wyrośnięcia (na około 10 minut). Przesiewamy do miski połowę mąki, do której wlewamy 

wyrośnięte drożdże. Mieszamy, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1 godzinę. 

Do wyrośniętego ciasta dodajemy jajka, resztę mąki, cukier, szczyptę soli, miękki smalec  

i wyrabiamy ciasto, dolewając stopniowo oliwę z oliwek. Odstawiamy ciasto, żeby odpoczęło 

na pół godziny, po czym dzielimy je na 3 części. Z każdego kawałka ciasta tworzymy długie 

walce, które zwijamy w luźne spirale. Ślimaczki układamy na wyłożonej papierem do 

pieczenia i wysmarowanej tłuszczem blasze i zostawiamy do wyrośnięcia na całą noc. 

Pieczemy w temperaturze 180ºC, około 20 minut. Odstawiamy żeby przestygły, a następnie 

posypujemy grubą warstwą cukru pudru z cynamonem. 

 

 



Zupa fasolowa: 

Fabada Asturiana 

 

Składniki:  

 250 g fasoli "Piękny Jaś" 

 100 g chorizo 

 100 g kaszanki 

 100 g wędzonego boczku 

 100 g golonki wieprzowej 

 1 szczypta nitek szafranu 

 1 ząbek czosnku 

 1 mała cebula 

 1 łyżeczka mielonej papryki (pimentón), najlepiej słodkiej 

 Sól 

 

Wykonanie: 

Fasolę moczymy całą noc w wodzie. W innym naczyniu w 1/2 litra wody zostawiamy 

golonkę, również na całą noc. Boczek, chorizo, cebulkę oraz ząbek czosnku wrzucamy do 

garnka z wodą, w której moczy się golonka i zagotowujemy. Zdejmujemy z powierzchni 

wywaru szumowiny pozbywając się oprócz tego nadmiaru tłuszczu. Namoczoną fasolę 

dorzucamy do gotujących się na małym ogniu mięs. Dodajemy łyżeczkę mielonej papryki 

oraz szafran. Solimy z rozwagą pamiętając o tym, że sól zawierają z pewnością boczek, 

chorizo i kaszanka. Dusimy na bardzo małym ogniu przez ok. 1,5 godziny mieszając całość 

co jakiś czas drewnianą łyżką. W razie potrzeby dolewamy wodę tak by konsystencja zalewy 

była kremowa (powinna ona przez cały czas przykrywać wszystkie składniki). 

Gdy fasola jest już odpowiednio miękka dodajemy kaszankę i gotujemy jeszcze 5 minut  

(kaszankę dokładamy na samym końcu, aby się nie rozpadła). Fasolę nakładamy ostrożnie 

na głębokie talerze lub najlepiej do glinianych miseczek. Całość polewamy gęstym wywarem 

i kładziemy na nim po małym kawałku chorizo, kaszanki, boczku i golonki (z wyjętymi 

kostkami).  

 



Grillowane krewetki: 

Gambas a la plancha 

 

Składniki: 

 średniej wielkości krewetki (mogą być krewetki tygrysie)  

 oliwa z oliwek extra virgen 

 sól morska gruboziarnista 

 cytryna 

 

Wykonanie: 

Jeśli dysponujemy mrożonymi krewetkami rozmrażamy je odpowiednio długo, tak by pozbyć 

się z nich nadmiaru wody. Na szerokiej patelni z grubym i płaskim dnem rozkładamy 

dokładnie krewetki, posypujemy je szczyptą soli, rozlewamy obok niedużą ilość oliwy  

z oliwek (ok. 1 łyżka na 10 krewetek) i podgrzewamy patelnię. Smażymy je na dużym ogniu 

przez około 1 minutę (aż się lekko zarumienią), obracamy na drugi bok, ponownie 

posypujemy solą, dolewamy odrobinę oliwy i podsmażamy przez kolejną minutę. Podajemy 

na talerzu gorące, w towarzystwie ćwiartki cytryny oraz kawałków świeżej bagietki. 

Pamiętajmy, że czas grillowania na patelni to kwestia wyczucia kucharza. Zależny jest od 

tego czy krewetki są świeże (bezpośrednio z morza), przechowywane  

w chłodni lub rozmrażane. Te ostatnie warto podsmażać nieco dłużej niż minutę z każdej ze 

stron. 

 

 

 


