
ЩО ПРИГОТУВАТИ НА
НОВИЙ 2021 РІК

ЗУСТРІНЬТЕ НОВИЙ РІК ЩАСЛИВИМИ!
А пам'ятаєте, як ви чекали Нового року в дитинстві?  Вирізали

сніжинки, прикрашали ялинку, розвішували гірлянди... Тепер свято

перетворилось на суєту: що приготувати, що купити, як усе встигнути

і не заснути до того, як проб'є 12. 

Давайте зробимо так, щоб зустріти Новий рік щасливими?

Як же хочеться приготувати щось цікаве і щоб кожен вередулька

знайшов для себе смачненьке за столом! А ще - щоб це готування не

зайняло цілий день, і ви з чудовим настроєм дивились улюблений

новорічний фільм і загадували бажання, коли настане час

відкорковувати шампанське.

Тому я приготувала вам подарунок: план-меню на новорічну ніч. Ці

страви легкі і швидкі в приготуванні, а частину з них можна зробити

заздалегідь і вивільнити собі час на 31 грудня.

Хіба не чудово за 12 днів до Нового року мати чітке розуміння, що ви

будете готувати і який ваш оптимальний список покупок? Тепер

можна подумати про святкове вбрання і зачіску!

Втім, якщо це меню вам не зовсім підходить, я можу скласти

індивідуальний план зі списком покупок. Звертайтесь!
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ЗАКУСКИ
 Тарталетки
Складники

Крем-сир

1 упаковка риби, посоленої і порізаної

1 лимон

кріп

1 упаковка готових тарталеток

 Жульєн
Складники

300 гр "Королівських" шампіньйонів

150 мл вершків 20%

100 гр твердого сиру типу "Голландський"

Сіль, перець
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Журавлиновий соус можна

приготувати завчасно: він

чудово збережеться в

холодильнику до 2 тижнів.

Желе також зробіть 29-30

грудня. Так ви зекономите

час, щоб помріяти і зустріти

Новий рік у доброму гуморі :)

САЛАТИ
"Зимовий"

Банка порізаних маринованих

шампіньйонів

2 відварених курячих філе

2 червоних помідори

200 гр твердого сиру типу

«Голландський»

Майонез

Слой 1. Відварене куряче філе порізати

кубиками, викласти на блюдо, змастити

майонезом

Слой 2. Шампіньйони відцідити з банки, 

 викласти поверх філе, змастити майонезом

Слой 3. Помідори нарізати кубиками,

викласти поверх, змастити майонезом

Слой 4. Зверху вкрити тертим сиром

Зауважте, що додатково солити слої не

потрібно, хіба філе у процесі відварювання.

Складники

Особливості приготування

"Коза в город�"
Складники

4 середні морквини

Листя салату або мікс-салат

150 гр  козячого сиру

50 гр насіння соняшника

4 ст. л. олії

1 ст. л. бальзамічного оцту

Сушений базилік або тим’ян

Особливості приготування

Моркву припустити під кришкою і

порізати соломкою

Листя салату порвати

Сир порізати кубиками або покришити,

якщо м'який

Олію, бальзамічний оцет, сушені травки

змішати в заправку

Насіння підсмажити на сковороді і

посипати зверху

"Жовте море"

Складники

2 банки консервованого тунця (300 гр)

1 банка консервованої кукурудзи

1 жовтий перець

1 невелика головка салату типу «Айсберг»

3 круто зварених яйця

2 авокадо

2 ст.л. оливкової олії

2 ст.л. бальзамічного оцту

1 ст.л. лимонного соку

2 ст.л. апельсинового соку

Дрібка солі, орегано

Особливості приготування

Тунець розім'яти виделкою у мисці

Кукурудзу відцідити і висипати до тунця

Салат порізати смужками

Перець і авокадо порізати соломкою

Яйця -кубиками

Олію, бальзамік, орегано, сіль, лимонний і

апельсиновий сік змішати в заправку

Свинина з айвою та журавлиновим соусом
ОСНОВНА СТРАВА
Складники

600-800 гр свинної вирізки

2 айви

300 гр свіжої журавлини

50 гр сушеної журавлини

150 мл червоного вина

Сіль, перець мелений і горошком, паприка, розмарин,

кукурудзяний крохмаль (1 ч.л.), олія

Особливості приготування

Соус

У блендері подрібнити свіжу журавлину і перетерти її через сито, щоб

позбутись шкірок.

В сотейник влити вино й журавлину, додати сушену журавлину, сіль,

2-3 горошини перцю, гілочку розмарину й уварювати на повільному

вогні до зменшення об’єму вдвічі. 

Кукурудзяний крохмаль розвести в маленькій кількості води (близько

50 мл) і влити в сотейник. При цьому активно розмішуйте, щоб

крохмаль рівномірно  розійшовся. Доведіть до загустіння.

М'ясо

Вирізку надріжте повздовж: так, щоб вона була майже навпіл, але не до

кінця. Втріть в неї сіль, перець, сушений тим’ян і гарно змастіть олією.

В утворену довгу «кишеню» вкладіть скибочки айви. Покладіть

вирізку в щільну форму – наприклад, форму для кекса, і обкладіть

рештою скибок айви. Ставте в духовку хвилин на 40-50 при 180ᵒС, але

загляньте до неї хвилин за 20 і переверніть іншим боком, якщо почне

надто припікатись зверху.

Якщо потрібен гарнір, викладіть вирізку на більше деко і обкладіть

навколо порізаною на четвертинки картоплею, не забувши посолити.

Поливайте порізані шматочки м’яса розігрітим журавлиновим соусом.

panichyketova.com

ДЕСЕРТ
 "Мозаїка"

Складники

3 пакетики різнокольорового желе

1 пакетик желатину

400 мл сметани 20%

100 гр цукру

Особливості приготування

Візьміть три широкі неглибокі посудини. Розведіть в них

окремо по пакетику желе згідно з інструкцією на упаковці. 

 Дайте застигнути, найкраще залишити на ніч. Желатин

розвести  у 50 мл  гарячої води. Поки желатин набухає і

вистигає, збити міксером сметану з цукром. До сметани

влити желатин  і розмішати міксером на малій швидкості. 

Желе порізати кубиками, змішати у великій мисці разом зі

сметаною з желатином і поставити застигати як мінімум

годин на 6-8. Для подачі підігрійте миску знизу в гарячій

воді і спритно перекиньте желейну масу на  велике блюдо.
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