
 

Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami  

na drodze do mistrzostwa zawodowego 

Makaron Calabria 

 

1. Składniki na ciasto makaronowe 

mąka durum - semolina 100 g na osobę  

( lub inna mąka makaronowa) 

1 jajko na każde 100 g mąki  

odrobina wody i oleju 

szczypta soli 

 

 

 

 

2. Składniki na sos pomidorowy:  

500 g świeżych pomidorów  

(obranych, pokrojonych w kostkę  

i zmiksowanych)  

 50 ml  łyżki oliwy z oliwek  

 50 g słodkiej czerwonej cebuli 

 2 - 3 ząbki czosnku 

 5 dużych liści bazylii  

 sól  

szczypta płatków czerwonej papryki  

 

 Oliwę rozgrzać na dużej patelni na średnim ogniu.  Dodać pokrojoną w kostkę cebulę  

i czosnek. Smażyć na  Złoty kolor (około 1 minuty).  Dodać pomidory, bazylię, sól, pieprz. Gotować 

na wolnym ogniu, mieszając od czasu do czasu, aż sos zgęstnieje (około 10 - 15 minut).   

 

Przygotowanie ciasta  

Przesiać mąkę i usypać z niej kopczyk. Zrobić  w nim dołek, dodać  rozbełtane jajka i sól.  Mąkę 

zagarnąć i połączyć z jajkami. Dalej zagniatać ciasto ręką. Na początku ciasto będzie dość sztywne  

i ciężko będzie się je wyrabiać, ale z upływem czasu będzie robić się coraz bardziej gładkie  

i elastyczne oraz miękkie. Wyrobione ciasto będzie gładkie, jednolite i porowate na przekroju. Wtedy 

należy je zawinąć w folię spożywczą i odłożyć na 30 minut, aby odpoczęło. Ciasto zrobi się jeszcze 

delikatniejsze, będzie też gotowe do wałkowania. Tak przygotowane ciasto trzeba przepuścić przez 

specjalną maszynę do makaronu ustawioną na najniższy poziom, a uzyskany arkusz złożyć na pół, 

mocno przyciskając do siebie oba płaty. Czynność powtórzyć jeszcze 3 - 4 razy, aby ciasto stało się 

gładkie i jedwabiste (wykonuj tę czynność dopóki ciasto nie uzyska pożądanej grubości, za każdym 

razem zmieniając ustawienia o jedną pozycję). Te same czynności należy powtarzać, wykorzystując 

pozostałe kawałki ciasta, a gotowe arkusze makaronu przechowywać jeden na drugim, oddzielając je 

czystymi ręcznikami do naczyń. Ciasto podsuszyć. Ostatnim krokiem jest nadanie domowemu 

makaronowi pożądanej formy. Można zrobić to ręcznie lub wykorzystać maszynkę do makaronu. 

Uformowany makaron przesypać mąką i pozostawić do podsuszenia. Makaron ugotowany al dente 

wymieszać dokładnie z sosem pomidorowym. 
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