
K I SZ O NY  KALAF I O R  

Kisić można nie tylko ogórki czy kapustę, lecz całą masę innych warzyw. Obecność listków 

dębowych gwarantuje, że warzywa będą jędrne i chrupiące. Dodatek zakwasu buraczanego 

przyspiesza fermentację, ale nie jest konieczny. Jeżeli więc chcesz uzyskać różowy kolor bez do-

datku zakwasu, do każdego słoiczka włóż po kilka kawałków buraka. Spróbuj też kisić warzywa 

z dodatkiem igieł sosnowych – nadają przetworom wyjątkową nutę świeżości.

SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA

Wodę zagotować z solą. W czystych słoikach umieścić przyprawy, po czym ciasno po-

układać różyczki kala�ora. Zalać najpierw niewielką ilością zakwasu buraczanego, a potem 

uzupełnić wystudzoną solanką. Trzeba pamiętać, by wszystkie warzywa były zanurzone. 

Jeżeli wypływają, trzeba je obciążyć małym słoiczkiem lub talerzykiem. Zostawić na 3 dni. 

Następnie zakręcić i odstawić w chłodne miejsce, na przykład do piwnicy na 2–3 tygodnie.

SKŁADNIK I 

1 kg różyczek kala�ora

2,5 l wody źródlanej

500 ml zakwasu buraczanego

2 łyżki soli kamiennej

do każdego słoika

2 małe listki dębowe

1–2 ząbki czosnku

1 kawałek korzenia chrzanu

1 kwiat koperku
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Smażone liście klonu to japońska jesienna przekąska. Po spróbowaniu kilku gatunków stwier-

dziłam, że najsmaczniejsze są liście małych ozdobnych drzewek klonów japońskich, jednak 

inne gatunki też można wykorzystać. Jesienne liście są bogate w składniki przeciwutleniające 

i bakteriobójcze: żółte – w luteinę, a czerwone – w antocyjany. Przebarwiające się na czerwono 

liście klonu japońskiego są wyjątkowo smaczne.

SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA

Wymieszać mąki, wodę, sól i sezam. Ciasto powinno być gęste, ale nie za bardzo, by nie 

zgniotło liści. Zbyt rzadkie ciasto z kolei spłynie z liści lub od nich odpadnie w czasie 

smażenia. 

Liście umyć i osuszyć. Maczać je w cieście i smażyć w dobrze rozgrzanym tłuszczu. Osączyć 

na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu.

SKŁADNIK I 
 n a  4  po rc j e

30–40 jesiennych liści klonu 

japońskiego

1 szklanka mąki pszennej

½ szklanki mąki kukurydzianej

1 szklanka wody

ziarno sezamu (opcjonalnie)

sól

tłuszcz do smażenia (np. kokosowy)


