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PERUWIAŃSKA KUCHNIA: TYGIEL KULTUR I SMAKÓW

Okazja do zaprezentowania tradycyjnej peruwiańskiej kuchni polskiej publiczności to jednocześnie 
doskonały czas do refleksji nad jej początkami i wpływami, które oddziaływały na nią przez wiele wieków. 

Myślę, że nie będzie przesadne stwierdzenie, że peruwiańska kuchnia to mieszanina kultur i smaków. 
Jej obecne bogactwo to wynik połączenia kultur („mestizaje”), procesu, który rozpoczął się ponad 500 
lat temu. Wtedy to cywilizacja zachodnioeuropejska rozpoczęła łączenie swojego dziedzictwa z kulturą 
Inków, kultury, która połączyła starożytne ludy i cywilizacje na terenie Ameryki Południowej. 

W ten sposób, tradycyjne produkty używane w kuchni prehiszpańskiej, takie jak ziemniaki, yuca 
(maniok), ulluco, quinoa, kukurydza, cherimoya, lucuma, guanabana, orzechy, fasola, cayhua, chili, 
huacatay, i wiele innych, zostało połączonych z produktami konkwistadorów – cebulą, czosnkiem, 
burakami, ryżem, marchewkami, pszenicą, oliwkami, melonami, soczewicą, pieprzem, szparagami, 
winem, oraz innymi, przeszczepionymi na teren „Nowego Świata”. Wymiana kulinarna odbywała się 
w dwóch kierunkach. Peru dało światu wiele różnorodnych produktów, w tym prostego ziemniaka 
(„papa”), a jednocześnie, wraz z upływem czasu, dzięki zróżnicowanemu klimatowi i urodzajnym 
glebom, produkty europejskie stały się nieodłączną częścią codziennej kuchni peruwiańskiej. 

Poprzez lata, częścią peruwiańskiej gastronomii stały się także elementy afrykańskie, arabskie  
i azjatyckie, bardzo widoczne i łatwe do rozpoznania w nowoczesnych peruwiańskich daniach. Dzięki 
temu, Peru to nie tylko państwo „wszystkich krwi”, ale także kraj wszystkich smaków, mieszanina 
różnorodnych elementów, które łączą się w garnkach, patelniach i piecach. 

Fuzja i rozwój produktów peruwiańskiej ziemi i morza jest ciągle trwającym procesem, który 
zapoczątkował powstanie kuchni „nowoandyjskiej” („novoandina”) w ostatnich latach XX wieku. 
Ten trend gastronomiczny oznacza powrót do tradycyjnych andyjskich produktów, jak maca, yacón, 
kiwicha, aguaymanto, arracacha, cocona, marakuja i molle na stoły smakoszy, tym razem w innej formie. 
Poszerza to horyzonty wyobraźni współczesnych specjalistów, ale w tym samym czasie jest osiągalne dla 
przeciętnej rodziny peruwiańskiej. 

Ambasada Peru w Polsce ma zaszczyt przedstawić Państwu przykłady peruwiańskiej gastronomii, 
począwszy od tradycyjnego pisco wywodzącego się z XVI wieku, poprzez dania ukazujące pyszne smaki 
z wybrzeża, tradycyjne rośliny z rejonu Andów i egzotyczne owoce Amazonii, kończąc na deserach  
i słodkościach, opracowanych na podstawie tradycji naszych babć. 

Ta mała, acz ważna kolekcja receptur przygotowana została w celu promowania tzw. peruwiańskiego 
smaku. Być może uznacie Państwo nasz cel za zbyt ambitny, ponieważ na temat tej kuchni, jej bogactwa 
i różnorodności można napisać kilka tomów książek. Jednakże, chcielibyśmy przybliżyć zagranicznym 
czytelnikom rzeczywistość peruwiańskiej gastronomii, zachęcić do wypróbowania tradycyjnych 
przepisów, zastanowienia się nad historycznym i kulturowym bogactwem Peru i nad powodami, 
które sprawiają, że jest to kuchnia zarówno dla najprostszych i najskromniejszych, jak i dla najbardziej 
awangardowych stołów. Wspomniane bogactwo i różnorodność sprawiły, że Peru jest jednym  
z najsłynniejszych gastronomicznych miejsc na świecie.

Warszawa, listopad 2016

 Alberto Salas Barahona
Ambasador
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PERUVIAN CUISINE: A MELTING POT OF CULTURES AND FLAVOURS

The opportunity of presenting traditional Peruvian cuisine to the Polish public is an excellent time to 
reflect on the origin and the influences received by the current Peruvian cuisine through many centuries 
of civilization. 

I think that it is not an exaggeration to state that Peruvian cuisine is a melting pot of cultures and 
flavours. The current Peruvian gastronomic richness came directly from a mixture (“mestizaje”) process 
that started more than 500 years ago, when the European-occidental civilization began a melting process 
with the cultural heritage of the Inca state, which had previously reunited so many ancient peoples and 
civilization established long before in a great part of territory now known as South America. 

In this way, the traditional agricultural products commonly used in the pre-Hispanic cuisine, like 
potatoes, yucca, olluca, quinua, corn, cherimoya, lucuma, guanabana, peanuts, bens, Lima beans, cayhua, 
chilis and huacatay, among many others, were added to those brought by the conquerors, like onions, 
garlic, beets, rice, carrots, wheat, olives, melon, lentils, pepper, asparagus and wine, also among many 
others transplanted from far lands to the “New World”. In culinary matters, the discovery current worked 
two ways: Peru gave many diverse products to the world, mainly the humble papa (potato), receiving at 
the same time different products that throughout the years, thanks to Peru’s geographical and climatic 
diversity, were accustomed to its soil. These products turned out to be an integral part of the everyday 
Peruvian cuisine. 

Through the years, other elements came to be added to the Peruvian gastronomic baggage, like 
the African, Arabic and Asian influences, all of them, easily recognizable in the Peruvian dishes being 
prepared nowadays. Because of that, Peru is not only the country of “all the bloods”, but also the country 
of all the flavours, a melting pot of diverse elements easily combined and integrated in pots, frying pans 
and ovens. 

The fusion and development of the products of the Peruvian land and Peruvian sea is an evolving 
process that originated the “Novoandina” cuisine (“new-Andean”) in the last years of the 20th century. 
This is a gastronomic trend that returns to traditional Andean products like maca, yacón, kiwicha, 
aguaymanto, arracacha, cocona, maracuya and molle, and brings them to the tables of gourmets in 
different ways and different dishes. It broadens the horizons of the imagination of the contemporary 
gastronomic specialists, and it also matches the budget of an average Peruvian family. 

The Embassy of Peru in Poland has the honour to present a sample of Peruvian gastronomy, starting 
with a traditional Pisco, a Peruvian denomination of origin since the middle of the 16th century, 
continuing with various dishes that show a nice taste from the Peruvian coast, the traditional tuberous 
plant from the Andean mountains and the exotic fruits from Amazonia, ending with the sweets prepared 
according to tradition initiated by the cloisters and adapted later by our grandmothers. 

This small but important collection of recipes was prepared with the aim of promoting the so-called 
“Peruvian taste”. Perhaps you will consider our purpose too ambitious – many volumes of cookbooks can 
be written about the variety and richness of the Peruvian gastronomy. However, we would like to bring 
foreign readers to the culinary reality of Peru, to invite them to try out some of the traditional recipes, 
enjoy them and reflect on the historical and cultural richness of Peruvian cuisine, reasons that make it 
suitable for both the most humble of tables and the most avant-garde. This richness and variety made 
Peru one of the most famous gastronomic spots in the world.

Warsaw, November 2016

 Alberto Salas Barahona
Ambasador
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Składniki:
4 łyżki czystego pisco
2 łyżki soku z marakui
Białko jajka
Cukier do smaku
5 kostek lodu

Przygotowanie: 
Umieść pisco, cukier, sok, białko i kostki lodu w blenderze. Mieszaj przez 30-35 sekund i zaserwuj w kieliszku.

Preparation: 
Put pisco, sugar, juice, egg white and ice cubes in a blender. Stir for 30-35 seconds and serve in a glass.

Ingredients: 
4 tablespoons of pure pisco
2 tablespoons passion fruit juice
Egg white
Sugar to taste
5 ice cubes

MARACUYÁ SOUR
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Składniki:
1 szklanka cukru
1 szklanka soku z limonki
2 białka jajek
12 pokruszonych kostek lodu
Kilka kropel wódki Angostura Bitter
2 szklanki Pisco

Ingredients: 
1 cup sugar
1 cup key lime juice 
2 egg whites 
12 ice cubes, crushed
Few drops Angostura Bitter 
2 cups Pisco

PISCO SOUR
Koktajl
Cocktail
8 porcji / servings

Przygotowanie: 
W blenderze zmiksuj Pisco z cukrem, sokiem z limonki i Angostura Bitter. Dodaj lód, a na koniec białko. Miksuj 
razem przez kilka minut. Rozlej do małych szklanek i skrop wierzch napoju kilkoma kroplami Angostury. 

Preparation: 
Blend Pisco with sugar, lemon juice and Angostura Bitter. Add ice and finally the egg white. Blend a few minutes. 
Pour into small glasses and top with few drops of Angostura Bitter.



Przygotowanie: 
Umieść w blenderze proszek maca wraz z innymi składnikami i lodem. Zmieszaj i serwuj.

Preparation: 
Place maca powder along with other ingredients and ice in a blender. Mix and serve.

BATIDO DE MACA 
Koktajl z maca
Maca shake

Składniki:
1 banan
4-6 truskawek
½ szklanki soku pomarańczowego (można za-
stąpić mlekiem z wanilią lub mlekiem sojowym)
Lód
1 łyżeczka maca w proszku
2 łyżki jogurtu truskawkowego lub malinowego

Ingredients: 
1 banana
4-6 strawberries
½ cup orange juice (or milk with vanilla  
or soymilk)
Ice
1 teaspoon of maca powder
2 tablespoons strawberry or raspberry yogurt
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Przygotowanie: 
Połącz wszystkie składniki w szklance w wymienionej kolejności. Dopełnij Ginger Ale i ewentualnie dosłodź dla smaku.

Preparation: 
Combine all ingredients in a glass in the order as listed. Fill with Ginger Ale and add sugar to taste.

Składniki:
5 kostek lodu
60 ml Pisco Puro
½ szklanki soku z cytryny
3 kawałki cytryny
Kilka kropel Angostura
Ginger Ale
Cukier

Ingredients: 
5 ice cubes
2 oz Pisco Puro
½ cup lemon juice
3 lemon pieces
Few drops of Angostura
Ginger Ale
Sugar

CHILCANO DE PISCO 
Koktajl
Cocktail
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Przygotowanie: 
Ugotuj kawałki kukurydzy z kilkoma ziarnami anyżu. Ugotuj słodkie ziemniaki, obierz i pokrój w dwucentymetrowe 
kawałki. Przemyj rybę wodą i posól, pokrój na kawałki o grubości jednego centymetra. Drobno pokrój cebulę, 
dodaj sól. Przekrój chili na pół, usuwając pestki i skórkę.  

Połóż rybę na talerzu i dopraw ją czosnkiem i solą. Dodaj drobno posiekane chili, sok z limonki, pieprz i kolendrę. 
Odłóż na 10 minut, możesz sprawdzić ostrość próbując sok. Na wierzch ryby połóż cebulę. Talerz udekoruj 
kawałkami kukurydzy, chili, ziemniaków i liśćmi sałaty.

Preparation: 
Boil sliced corn with a few anise seeds. Boil sweet potatoes, peel and cut into slices 1 inch (2 cm) thick. Wash fish 
with water and salt. Cut in squares ½ inch thick. Slice onion thinly, add salt. Cut aji limo in halves, seeded and 
deveined. 

Place fish on serving dishes and season with crushed garlic and salt. Add finely chopped aji limo, key lime juice, 
pepper and chopped cilantro. Let set for 10 minutes (taste juice to check hotness). Place onions over fish. Decorate 
the platter with the slices of corn, aji limo, sweet potato and leaves of lettuce.

CEVICHE
Marynowana Ryba
Marinated Fish
8 porcji / servings

Składniki:
1 kg świeżego filetu z soli lub innej ryby  
o białym, delikatnym mięsie
3 średnie, drobno pokrojone cebule
Sok z 8-10 świeżo wyciśniętych limonek
5 drobno posiekanych aji limo (chili)
Sól i pieprz
1 ½ łyżeczki posiekanej kolendry
3-5 ząbków przeciśniętego czosnku
3 liście sałaty
3 żółte, słodkie ziemniaki
Kolba kukurydzy pokrojona na kilka
mniejszych kawałków
Chili do dekoracji

Ingredients: 
2.2. lb filet of sole or any fresh, white, 
tender fish
3 medium, thinly sliced onions
Juice of 8 to 10 freshly squeezed key limes
5 finely chopped aji limo / chili
Salt, pepper
1 ½ tablespoons chopped cilantro
3 to 5 cloves of crushed garlic
3 leaves of lettuce
3 yellow sweet potatoes
1-inch slices of maize corn
1 chili cut in thin slices for decoration
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Przygotowanie: 
Umieść kawałki pstrąga na talerzu. Dodaj zmiażdżony czosnek, pieprz i paprykę i wymieszaj. Polej sokiem z cytryny 
i posól, po czym posyp cebulą, pietruszką i posiekaną kolendrą.
Dopraw solą wierzch cebuli i skrop odrobiną cytryny. Udekoruj plasterkami papryki. Podawaj z sałatą i kukurydzą.

Preparation: 
Place the pieces of trout on a plate. Add crushed garlic, pepper and paprika. Stir. Pour lemon juice and add salt, then 
sprinkle with onion, parsley and chopped coriander.
Season top of onions with salt and sprinkle with dash of lemon. Garnish with sliced peppers. Serve with salad and 
corn.

CEVICHE DE TRUCHA
Ceviche z pstrąga
Trout ceviche

Składniki:
1 kg świeżego pstrąga, pokrojonego w kostkę
Sok z 12 cytryn
5 zmielonych ząbków czosnku
2 cebule, pokrojone w cienkie paski julienne
1 łyżka zmielonej żółtej papryki
1 ostra papryka pokrojona  
w plasterki, do dekoracji
Sałata
Gotowane ziarna kukurydzy
Posiekana natka pietruszki
Posiekana kolendra
Sól
Pieprz

Ingredients: 
2.2 lb of fresh trout, diced
Juice from 12 lemons
5 cloves minced garlic
2 onions, cut into thin julienne strips
1 tablespoon minced yellow pepper
1 hot pepper cut into slices, for decoration
Lettuce
Cooked corn kernels
Chopped parsley
Chopped coriander
Salt
Pepper
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Składniki:
½ kg soli lub podobnej ryby
1 papryczka aji limo/chili, bez nasion, 
drobno posiekana
Gotowane ziarna kukurydzy do dekoracji
Plasterki gotowanych słodkich  
ziemniaków do dekoracji
Marynata:
Sok z 5-6 cytryn (około 250 g)
2 łodygi selera naciowego, posiekane
½ łyżeczki czosnku
1 łyżka drobno posiekanej natki pietruszki
1 łyżka liści kolendry
½ łyżeczki posiekanego imbiru
1 łyżka posiekanej cebuli
Sól
Pieprz
Sos z papryczek chili:
½ kg żółtej papryczki chili (aji amarillo)
1 łyżka cukru
2-3 łyżki oleju roślinnego
Sól i pieprz

Ingredients: 
1.1 lb of sole or similar fish
1 pepper aji limo / chili, seeded  
and finely chopped
Cooked corn kernels for decoration
Slices of cooked sweet potatoes  
for decoration
Marinate:
Juice from 5-6 lemons (about 250 g)
2 celery stalks, chopped
½ teaspoon garlic
1 tablespoon finely chopped parsley
1 tablespoon coriander leaves
½ teaspoon chopped ginger
1 tablespoon chopped onion
Salt
Pepper
Chili sauce:
1.1 lb yellow chilli peppers (aji amarillo)
1 tablespoon sugar
2-3 tablespoons vegetable oil
Salt and pepper

TIRADITO CRIOLLO
Tiradito w stylu kreolskim
Tiradito in creole style
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Przygotowanie:

Marynata:
Zamarynuj seler, czosnek, pietruszkę, kolendrę, imbir, cebulę, sól i pieprz w soku z cytryny (świeżo wyciśniętym, 
nie wyciskaj zbyt mocno, aby sok nie zrobił się gorzki) przez 20 minut, po czym przecedź.

Sos:
Oczyść paprykę i pokrój na kawałki. Zagotuj we wrzącej wodzie z cukrem przez 5 minut. Odcedź, rozgrzej olej na 
patelni i smaż paprykę przez 5 minut. Dopraw. Umieść paprykę wraz z olejem w blenderze i miksuj aż do uzyskania 
gładkiego puree. Przepuść przez sito jeśli to konieczne. 
Wymieszaj marynatę z sosem z chili. Dodaj posiekaną natkę pietruszki i wymieszaj.
Pokrój rybę w cienkie plasterki i umieść na talerzu, nakładając na siebie jej kawałki. Dopraw rybę solą. Polej sosem 
chili i posyp papryczką, możesz dodać także ziarna kukurydzy i kawałki batatów. Podawaj od razu.

Preparation:

Marinate:
Marinate celery, garlic, parsley, coriander, ginger, onion, salt and pepper in lemon juice (freshly squeezed, do not 
squeeze too hard so that the juice won’t turn bitter) for 20 minutes, then strain.

Sauce:
Clean the peppers and cut into pieces. Boil in water with sugar for 5 minutes. Drain, heat the oil in a pan and fry 
the pepper for 5 minutes. Season. Place the peppers with the oil in a blender and blend until a smooth puree. Pass 
through a sieve if necessary. 
Mix marinate with chili sauce. Add chopped parsley and stir.
Cut the fish into thin slices and place on a plate, overlapping the pieces. Season the fish with salt. Pour the sauce 
and sprinkle with the chili peppers. Serve immediately. You can serve it also with corn beans and sweet potatoes.
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Składniki:
1 kg ziemniaków
¼ szklanki oliwy
Sok z dwóch limonek
1 łyżeczka mielonego aji amarillo
(żółtego chili)
½ kg ugotowanego łososia
½ czerwonej cebuli, pokrojonej w kostkę
2 pomidory
2 pokrojone awokado
2 szklanki majonezu
Natka pietruszki
8 oliwek
2 jajka ugotowane na twardo
Sól i pieprz

Przygotowanie: 
Ugotuj ziemniaki w osolonej wodzie, obierz i rozgnieć na puree. Dopraw solą, białym pieprzem, sokiem z limonki, 
aji i oliwą. Zmieszaj łososia z majonezem i cebulą pokrojoną w kostkę. Ułóż masę ziemniaczaną na plastikowej 
podstawie i uformuj kształt (np. koła). Na bazę połóż nadzienie, na wierzch połóż pomidory i pokrojone awokado.

Włóż na godzinę do lodówki i ułóż na naczyniu do serwowania. Udekoruj natką pietruszki, pokrojonymi oliwkami, 
jajkami ugotowanymi na twardo i pokrojonym awokado (skrop awokado kilkoma kroplami limonki aby uniknąć 
zbrązowienia). Dodatkowo można dodać majonez lub kawałki czerwonej papryki.

Preparation: 
Boil potatoes with salt, peel and mash. Combine with salt, white ground pepper, key lime juice, aji and oil. Mix 
salmon with mayonnaise and diced onion. Spread potato mixture on a thin sheet of plastic and shape (eg. circle). 
Spread the filling on the base, top with tomatoes and sliced avocado.
Refrigerate for one hour and place on a serving dish. Garnish with parsley, chooped olives and hard boiled eggs, 
sliced avocado (with drops of key lime juice to prevent discolouring) and if desired, mayonnaise and red pepper 
slices.

Ingredients: 
2.2 lb potatoes
¼ cup oil
Juice of 2 key limes
1 tablespoon ground aji amarillo
(yellow chili)
1.1 lb boiled salmon
½ red onion, diced
2 tomatoes
2 sliced avocados
2 cups mayonnaise
Parsley
8 olives
2 hardboiled eggs
Salt and pepper

CAUSA DE SALMÓN 
Causa z łososiem
Salmon causa
6 porcji / servings
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Składniki:
2 ugotowane żółte ziemniaki
2 ugotowane ziemniaki huayro
2 ugotowane białe ziemniaki
200 gramów świeżego sera
½ cebuli pokrojonej w grubsze paski
julienne
3 aji amarillo (żółte chili, bez pestek
½ szklanki mleka
¼ szklanki oleju
½ cytryny
2 jajka ugotowane na twardo
4 czarne oliwki
½ szklanki ugotowanej kukurydzy
Liście sałaty
Sól

Ingredients: 
2 cooked yellow potatoes
2 cooked huayro potatoes
2 cooked white potatoes
200 grams fresh highland cheese
½ onion in coarse julienne strips
3 aji amarillo (yellow chili peppers)
with seeds removed
½ cup milk
¼ cup oil
½ lemon
2 hard-boiled eggs
4 black olives
½ cup boiled corn
Lettuce leaves
Salt

PAPA A LA HUANCAINA
Ziemniaki w stylu huancaina
Potatoes in huancaina sauce
4 porcje / servings

Przygotowanie: 
Obierz ziemniaki i pokrój je na grube plastry. Podsmaż cebulę na złoty kolor. Roztop ser, dodaj do niego cebulę, 
chili, mleko i oliwę aż do osiągnięcia kremowej, jednolitej tekstury. Dopraw sos solą i sokiem z cytryny i polej nim 
ziemniaki. Udekoruj kawałkami ugotowanych jajek, oliwkami, kukurydzy i sałatą

Preparation: 
Peel the potatoes and cut into thick slices. Fry the onion until golden. Liquefy the cheese with the onion, chilies, 
milk and oil until reaching creamy consistency. Season with salt and lemon juice and pour over the potatoes. 
Garnish with hard-boiled eggs, olives, corn and lettuce.
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Składniki:
¼ szklanki rodzynek
1 kg ziemniaków
Sól i pieprz do smaku
4 jaja (1 świeże i 3 ugotowane na twardo)
6 łyżek oleju
½ kg mięsa mielonego
1 szklanka posiekanej cebuli
1 posiekany ząbek czosnku
1 łyżeczka papryki
6 czarnych oliwek
½ szklanki obranych pomidorów
1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki
1 łyżeczka posiekanej kolendry

Ingredients: 
¼ cup raisins
2.2 lb potatoes
Salt and pepper to taste
4 eggs (1 fresh and 3 hard-boiled)
6 tablespoons of oil
1.1 lb minced meat
1 cup chopped onion
1 clove garlic, minced
1 teaspoon of paprika
6 black olives
½ cup peeled tomatoes
1 tablespoon chopped parsley
1 teaspoon chopped cilantro

PAPA RELLENA 
Nadziewane ziemniaki
Stuffed potatoes

Przygotowanie: 
Umyj i ugotuj ziemniaki, po ugotowaniu obierz. Rozgnieć praską i ostudź. Wymieszaj ziemniaki ze świeżym 
jajkiem, solą i pieprzem.
Aby przygotować nadzienie, umieść 2 łyżki oleju w średniej patelni lub garnku. Podsmaż cebulę i dodaj czosnek,  
a następnie mięso i posiekane pomidory. Gotuj przez 5 minut po czym dodaj pietruszkę, kolendrę, posiekane 
oliwki, 3 posiekane jajka na twardo i rodzynki. Dopraw solą, pieprzem i papryką.
Za pomocą dłoni oprószonej mąką rozpłaszcz jedną porcję ziemniaków (ok. ½ szklanki). W środku umieść ok. 
1 łyżkę mięsa. Zagnij i zaciśnij krawędzie, nadając owalny kształt. Obtocz w mące ziemniaczanej i opcjonalnie  
w roztrzepanych jajku. Powtórz z resztą ziemniaków.
Rozgrzej na patelni 4 łyżki oleju. Podsmaż ziemniaki do uzyskania brązowego koloru, ostrożnie
przewracając. Podawaj z ryżem i salsą criolla.

15



Preparation: 
Wash and boil the potatoes, peel after cooking. Mash and let stand to cool. Mix potatoes with fresh eggs, salt and 
pepper. 
To prepare the filling, place 2 tablespoons of oil in a medium skillet or saucepan. Sauté the onions and add garlic, 
meat and chopped tomatoes. Cook for 5 minutes, then add parsley, coriander, chopped olives, 3 chopped hard-
boiled eggs and raisins. Season with salt, pepper and paprika. 
Using a lightly floured hands flatten one serving of potatoes (approx. ½ cup). Put approx. 1 tablespoon of meat in 
the middle. Fold and crimp the edges, forming an oval shape. Coat potato in flour and optionally in whisked egg. 
Repeat with the rest of potatoes. 
Heat 4 tablespoons oil on a frying pan. Fry the potatoes until golden brown, carefully turning on the other side. 
Serve with rice and salsa criolla.
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Składniki:
2 szklanki gotowanej czerwonej fasoli
1 ½ szklanki quinoa
2 łyżki octu balsamicznego
1 szklanka posiekanej czerwonej papryki
¾ szklanki świeżej żółtej papryki, 
oczyszczonej i posiekanej
½ szklanki posiekanej kolendry
2 szklanki gotowanej kukurydzy
3 łyżki drobno posiekanego selera
8 łyżek soku z cytryny
2/3 szklanki oliwy z oliwek
2 łyżeczki kminku
2 łyżeczki soli

Ingredients: 
2 cups cooked red beans
1 ½ cup quinoa
2 tablespoons balsamic vinegar
1 cup chopped red pepper
¾ cup fresh yellow peppers, cleaned and chopped
½ cup chopped cilantro
2 cups cooked corn
3 tablespoons finely chopped celery
8 tablespoons lemon juice
2/3 cup olive oil
2 teaspoons cumin
2 teaspoons salt

ENSALADA DE QUINUA  
Y FREJOLES ROJOS
Sałatka z quinoą  
i czerwoną fasolą
Quinoa and 
red beans salad

Przygotowanie: 
Przemyj quinoę zmieniając kilkukrotnie wodę i odsącz. Gotuj w osolonej wodzie przez 10 minut. Umieść na 
durszlaku i wypłucz w zimnej wodzie, a następnie umieść durszlak na garnku z gotującą się wodą (quinoa nie 
powinna dotykać wody). Przykryj. Zakończ gotując quinoę na parze przez około 10 minut. 
Zmieszaj gotowaną fasolę z octem balsamicznym, 1 łyżeczką soli i pieprzem do smaku. 
Po ugotowaniu quinoa odstaw do ostygnięcia. Dodaj fasolę, pieprz, kolendrę, kukurydzę, seler, sok z cytryny, oliwę 
z oliwek, kminek i chili. Dopraw.

Preparation:
Rinse quinoa changing the water several times and drain. Boil in salted water for 10 minutes. Put on a colander and 
rinse in cold water, then place a colander on a pot of simmering water (quinoa should not touch the water). Cover. 
End with boiling quinoa on steam for about 10 minutes. 
Mix cooked beans with balsamic vinegar, 1 teaspoon salt and pepper to taste. 
After cooking quinoa set aside to cool. Add beans, pepper, cilantro, corn, celery, lemon juice, olive oil, cumin and 
chili. Season.
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Składniki:
6 pomidorów w całości
1 szklanka quinoa
1 ¾ szklanki gotowanej czarnej fasoli
1 ½ łyżki octu balsamicznego
1/3 szklanki oczyszczonej 
i posiekanej papryki
½ szklanki żółtej papryki,  
oczyszczonej i posiekanej
½ szklanki drobno posiekanej kolendry
1 ½ szklanki ugotowanej kukurydzy
2 łyżki drobno posiekanego selera
1 zmiażdżony ząbek czosnku
½ szklanki posiekanej zielonej cebulki 
(zielone i białe części),
Sok z cytryny do smaku
Oliwa z oliwek
Sól
Pieprz
Kminek
Liście sałaty

Ingredients: 
6 whole tomatoes
1 cup quinoa
1¾ cups black beans, cooked
1 ½ tablespoon balsamic vinegar
1/3 cup pepper, seeded and deveined, chopped
½ cup fresh yellow peppers, seeded and deveined,  
finely chopped
½ cup cilantro, finely chopped
1 ½ cups cooked corn
2 tablespoons finely chopped celery
1 clove garlic, crushed
½ cup green onion (green and white parts), 
chopped
Lemon juice to taste
Olive oil
Salt
Pepper
Cumin
Lettuce leaves

TOMATES RELLENOS CON 
ENSALADA DE QUINUA
Pomidory faszerowane  
sałatką z quinoą
Tomatoes stuffed  
with quinoa salad

Przygotowanie: 
Przemyj quinoę kilka razy, aż woda będzie czysta i przejrzysta. Odcedź i dodaj do garnka z gotującą się wodą. 
Mieszaj drewnianą łyżką i gotuj przez 12-15 minut lub do miękkości. Odcedź i pozostaw do ostygnięcia.
Wymieszaj gotowaną fasolę z octem balsamicznym, 1 łyżeczką soli i pieprzem do smaku. 
Wymieszaj quinoę z fasolą, papryką, kukurydzą, kolendrą, selerem, czosnkiem i zieloną cebulką.
Dopraw solą, pieprzem, sokiem z cytryny, kminkiem i oliwą z oliwek. Odstaw na czas przygotowywania pomidorów.
Zetnij poziomo górę pomidorów, łyżką dokładnie oczyść ich wnętrze. Posyp solą i umieść odwrócone na kratce 
na 15 minut, aby odsączyć płyn. Wypełnij fasolą i sałatką z quinoa. Umieść pomidory na sałatce i udekoruj liśćmi 
sałaty.
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Preparation: 
Wash the quinoa several times until the water runs clear and clean. Drain and add to a pan of boiling water. Stir 
with a wooden spoon and cook for 12-15 minutes or until soft. Drain and set aside to let cool.
Mix cooked beans with balsamic vinegar, 1 teaspoon salt and pepper to taste.
Mix the quinoa with beans, pepper, cilantro, corn, celery, garlic and green onion. Season with salt, pepper, lemon 
juice, cumin and olive oil. Let stand while preparing the tomatoes. 
Cut the top of the tomatoes horizontally. With a spoon carefully empty the inside of the tomatoes. Sprinkle with salt 
and place inverted on a grid for 15 minutes to remove liquid. Fill with beans and quinoa salad. Place the tomatoes 
on a salad and garnish with lettuce leaves.
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Marynata:
2 zmielone ząbki czosnku
¼ szklanki mielonej 
czerwonej papryczki (aji panca)
Sól i pieprz
Kminek
¾ szklanki octu
½ łyżeczki soli

Anticuchos:
1 wołowe serce, czyste i oczyszczone 
z tłuszczu (ew. polędwica)
Sól
Olej
Świeżo mielona żółta papryczka
Patyczki szaszłykowe

Przygotowanie: 
Marynata:
Dobrze wymieszaj składniki.
Anticuchos:
Oczyść wołowinę z tłuszczu i żył. Pokrój na kawałki ok. 2,5-3 cm. Umieść je w misce i zalej marynatą. Marynuj 
przynajmniej 12 godzin.
Na każdy patyczek nadziej 3 kawałki mięsa. Rozgrzej grill lub piekarnik i umieść w nich anticuchos posmarowane 
mieszanką z papryki i oleju. Obróć podczas pieczenia. 
Podawaj na gorąco 2 szaszłyki na osobę wraz z ziemniakami, kawałkiem świeżej kukurydzy i ostrej czerwonej 
papryki dla dodania ostrości.

Marinade:
2 minced cloves of garlic
¼ cup minced red pepper (aji panca)
Salt and pepper
Cumin
¾ cup vinegar
½ teaspoon salt

Anticuchos:
1 beef heart, pure and cleansed from fat
(alternatively loin)
Salt
Oil
Freshly diced yellow peppers
Skewer sticks

ANTICUCHOS  
DE CORAZON DE RES
Szaszłyki z serca wołowego
Beef heart skewers
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Preparation:

Marinade:
Mix well the ingredients.

Anticuchos:
Clean the beef of fat and veins. Cut into pieces approx. 2.5 to 3 cm. Place them in a bowl and pour the marinade 
over. Marinate for at least 12 hours.
Put 3 pieces of meat on each skewer. Preheat the grill or oven and place anticuchos there, spread with a mixture of 
paprika and oil. Turn over during baking.
Serve 2 skewers per person with potatoes, a piece of fresh corn and red chilli to add hotness.
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Składniki:
3 łyżki oleju
½ szklanki posiekanej cebuli
½ łyżeczki zmielonego czosnku
1 łyżka koncentratu pomidorowego
Oregano
Pieprz i sól do smaku
6 szklanek wody
½ kg świeżego bobu, przekrojonego wzdłuż 
3 białe ziemniaki, obrane i pokrojone
2 jajka
½ szklanki pokrojonego sera
¾ szklanki mleka zagęszczonego
Pietruszka
Posiekana kolendra

Przygotowanie: 
Rozgrzej olej na patelni i przysmaż cebulę z czosnkiem, koncentratem pomidorowym, oregano, solą i pieprzem. 
Dodaj wodę i doprowadź do wrzenia. Dodaj bób i pokrojone ziemniaki, gotuj aż do miękkości.
Wymieszaj jajka z serem i dodaj do garnka. Dodaj mleko z posiekaną natką pietruszki i kolendrą. Dobrze wymieszaj 
i odpowiednio przypraw.

Preparation:
Heat the oil in a frying pan, fry the onion with garlic, tomato paste, oregano, salt and pepper. Add water and bring 
to boil. Add beans and diced potatoes and cook until tender. 
Mix the eggs with cheese and add to the pot. Add milk with chopped parsley and coriander. Mix well and spice 
properly.

Ingredients: 
3 tablespoons oil
½ cup chopped onion
½ teaspoon minced garlic
1 tablespoon tomato paste
Oregano
Pepper and salt to taste
6 cups water
½ kg of fresh fava beans, cut along
3 white potatoes, peeled and chopped
2 eggs
½ cup chopped cheese
¾ cup condensed milk
Parsley
Chopped coriander

CHUPE DE HABAS
Zupa z bobem
Fava beans soup
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Składniki:
½ kg dużych krewetek
¾ szklanki oleju roślinnego
1 duża cebula 
1 obrany i pokrojony pomidor
6 łyżeczek aji panca (czerwonego chili) / 
pasty z suszonego aji panca
1 kg groszku
4 małe ziemniaki
2 kukurydze, pokrojone na  
kilkucentymetrowe kawałki
½ szklanki ryżu
1 szklanka mleka skondensowanego 
150 g sera, np. feta, pokrojonego w kostkę
4 jajka
2 ząbki czosnku
½ łyżeczki kminku
1 łyżeczka oregano
Sól i pieprz

SALSA DE ROCOTO 
Sos z ostrych papryczek
4 rocotos (czerwone ostre papryczki)
½ szklanka oliwy
1 średnia, grubo pokrojona cebula,
½ szklanki (100 g) sera, np. ricotta lub feta
Sól

SALSA DE ROCOTO
Red hot pepper sauce
4 rocotos / red hot pepper
½ cup oil
1 medium size onion, coarsely chopped
½ cup (100g) fresh farmer cheese (ricotta of feta)
Salt

Ingredients: 
1.1 lb large shrimps
¾ cup vegetable oil
1 large onion
1 peeled and chopped tomato
6 tablespoons aji panca / sun dried  
red aji (chili) paste
2.2 lb peas
4 small potatoes 
2 corns, cut in 2-inch slices
½ cup rice
1 cup evaporated milk
150 g fresh farmers cheese (feta), diced
4 eggs
2 cloves garlic
½ tablespoons cumin
1 tablespoon oregano
Salt, pepper

CHUPE DE CAMARONES
Zupa z krewetek
Shrimp soup
12 porcji / servings
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Przygotowanie: 
Obierz krewetki i usuń pancerzyki (zachowaj je razem z głowami). Oddziel 12 całych krewetek do dekoracji. Dodaj 
główki i pancerzyki krewetek do posolonej i gotującej się wody, gotuj na średnim ogniu pod przykryciem przez 45 
min. Zostaw do ostygnięcia, a następnie odcedź. 
Na dużej patelni podsmaż czosnek, cebulę i pomidory. Dodaj pastę z chili, sól, pieprz, kminek i krewetki. Gotuj 
przez około 10 minut, często mieszając. Dodaj bulion krewetkowy przygotowany wcześniej i gotuj przez kolejne 
15 minut.  
Na drugiej patelni ugotuj obrane ziemniaki z solą w małej ilości wody. 45 minut przed podaniem dodaj ryż, groszek 
i kukurydzę. 
Do średniej wielkości naczynia wlej 2 szklanki zupy i podgotuj. W tym wywarze ugotuj jajka na twardo  
– w zależności od wielkości naczynia, można gotować kilka jajek jednocześnie. 
Dodaj całe krewetki, mleko i oregano, kiedy ryż i inne składniki są już gotowe. Poczekaj, aż krewetki zrobią się 
różowe i od razu podawaj. 

Sos z rocoto:
Przekrój chili na pół, usuwając pestki. Używając rękawiczek, umyj chili je o siebie. Nasącz w wodzie przez 8 godzin, 
co godzinę zmieniając wodę. Następnie ugotuj je trzy razy, za każdym razem zmieniając wodę. Zmiksuj rocotos z 
oliwą, cebulą, czosnkiem i solą. 

Serwowanie:
Na każdym talerzu połóż porcję sera i ziemniaków. Nalej zupę, połóż jajko i całą krewetkę na wierzchu. W sosjerce 
podaj sos z chili

Preparation:
Peel and devein shrimps. Reserve corals, skins and heads. Separate 12 whole shrimps for decoration. Add heads and 
skins from shrimps to boiling, salted water and cook covered, at medium heat, for 45 minutes. Cool, then blend and 
strain. Save the stock. 
In a large pan, sauté onion, tomato and garlic. Add red hot pepper paste, salt, pepper, cumin and the shrimps’ corals. 
Cook stirring frequently for approximately 10 minutes. Add stock from shrimps and boil for 15 minutes. Set aside. 
In a medium-size pan, cook peeled potatoes with salt in a small amount of water. 45 minutes before serving, add 
rice, peas and corn to boiling stock. 
Pour 2 cups of soup in a medium-size skillet and simmer. Poach eggs in this soup. Several eggs can be cooked at the 
same time, depending on the size of the skillet. Set aside. 
Add shrimp tails, whole shrimps, milk and oregano, when rice and all ingredients are cooked. Wait until shrimps 
turn pink to serve immediately. 

Salsa de rocoto: 
Cut rocotos in halves, seed and devein. Using gloves, wash rocotos by rubbing one against the other. Soak in water 
for 8 hours, changing water every hour. Place in pan and boil 3 times changing water each time. Blend or process 
peppers with oil, onion, cheese and salt. Serve sauce in a sauceboat. 

Serving:
Place cheese and potato in a soup bowl. Pour soup, place poached egg and a whole shrimp on top. Serve with red 
hot pepper sauce in a sauceboat.
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Składniki:
1 duży kurczak lub 8 kawałków
½ szklanki oleju roślinnego
2 ząbki czosnku
1 szklanka posiekanej cebuli pokrojonej  
w kostkę
¾ szklanki mielonej kolendry
¾ szklanki groszku
Pasta z świeżej żółtej papryki
1 łyżka mielonej papryki
½ szklanki ciemnego piwa
4 średnie żółte ziemniaki
1 szklanka ryżu
1 papryka pokrojona w paski
1 mały por
6 łodyg selera
6 ½ szklanki bulionu z kurczaka
Sól i pieprz do smaku

Ingredients: 
1 large chicken or 8 pieces
½ cup vegetable oil
2 cloves garlic
1 cup chopped onion, diced
¾ cup ground coriander
¾ cup peas

Pasta from fresh yellow pepper
1 tablespoon ground pepper
½ cup dark beer
4 medium yellow potatoes
1 cup rice
1 bell pepper cut into strips
1 small leek
6 stalks celery
6 ½ cup chicken broth
Salt and pepper to taste

AGUADITO DE POLLO 
Aguadito z kurczaka 
Chicken aguadito

Przygotowanie: 
Oczyść kurczaka i pokrój na kawałki.
Przygotuj rosół: gotuj na małym ogniu pod przykryciem przez 75 minut: 10 szklanek wody, 2 łyżeczki soli, głowę, 
nogi i kręgosłup kurczaka, por i seler.
Dopraw kurczaka i podsmaż na gorącym oleju. Po wyjęciu mięsa, na tym samym oleju podsmaż zmiażdżone ząbki 
czosnku, posiekaną cebulę i chili. Gotuj przez kilka minut, dodaj kolendrę, dopraw solą i pieprzem. Dodaj bulion  
i piwo. Zagotuj, a następnie dodaj groszek i paprykę.
Dodaj ryż i kawałki kurczaka 15 minut przed podaniem. Po 10 minutach gotowania dodaj obrane połówki 
ziemniaków. Gotuj na wolnym ogniu w przykrytym naczyniu. Jeśli zupa zbyt gęstnieje dodaj więcej bulionu lub 
wody. Prawidłowa konsystencja to taka jak gęstej zupy.
Podawaj od razu po przygotowaniu, aby zupa nie zgęstniała. 
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Preparation: 
Clean the chicken and cut into pieces.
Prepare the soup: cook 10 cups water, 2 teaspoons salt, chicken head, legs and spine, leek and celery over low heat 
and covered for 75 minutes. 
Season the chicken and fry in hot oil. After removing the meat, fry crushed garlic cloves, chopped onion and chili 
in the same oil. Cook for a few minutes, add the coriander, season with salt and pepper. Add broth and beer. Bring 
to the boil, then add peas and peppers.
Add rice and chicken 15 minutes before serving. After 10 minutes of cooking, add halves of peeled potatoes. Cook 
over low heat in a covered dish. If the soup thickens too much, add more broth or water. The correct consistency is 
like thick soup.
Serve immediately after preparation, so that the soup will not thicken.
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Składniki:
2 kg wołowiny (klatka piersiowa, biodra)
½ kg ciecierzycy nasączonej 
poprzedniego dnia
4 średnie, obrane i przekrojone 
na pół marchewki
1 kg zielonej fasoli
2 przekrojone wzdłuż pory
4 łodygi selera
1 obrana rzepa, pokrojona na 2 lub 3 kawałki
8 średnich białych ziemniaków, obranych 
i przekrojonych na pół
1 średnia kapusta, przekrojona na pół
1 kg żółtego manioku, obranego  
i pokrojonego na duże kawałki
4 kolby kukurydzy, przekrojone 
na 2 lub 3 kawałki
1 łyżeczka cukru
sól do smaku

Ingredients: 
4.4 lb of beef (chest, hip)
1.1 lb chickpeas, soaked the previous day
4 medium carrots, peeled and cut in half
2.2 lb green beans
2 leeks cut in half
4 celery stalks
1 peeled turnip, cut into 2 or 3 pieces
8 white medium potatoes, peeled and cut in half
1 medium cabbage, cut in half
2.2 lb of yellow cassava, peeled and cut
into large pieces
4 corns cut in 2 or 3 pieces
1 teaspoon of sugar
Salt

SANCOCHADO
Bulion z wołowiną i warzywami
Soup with beef and vegetables
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Przygotowanie: 
W dużym garnku zagotuj dużą ilość wody. Dodaj kawałki mięsa i ponownie doprowadź do wrzenia. Usuwaj pianę 
utworzoną na powierzchni w celu usunięcia zanieczyszczeń z bulionu. Gotuj przez godzinę, pod przykryciem i na 
średnim ogniu. 
Dopraw i dodaj marchew, fasolę, rzepę, seler i pory. Gotuj przez 5 minut, a następnie dodaj kapustę, ziemniaki  
i maniok. Kiedy warzywa się ugotują, umieść je w osobnym garnku. 
Kiedy mięso jest już ugotowane, wyjmij je z garnka i umieść razem z innymi warzywami. Odcedź wywar. 
Ugotuj kukurydze w wodzie z 1 łyżeczką cukru. Po ugotowaniu umieść je razem z innymi warzywami. Następnie 
ugotuj słodkie ziemniaki oraz oddzielnie fasolę w niesolonej wodzie, po czym umieść je w garnku z innymi 
warzywami. 
W jednym naczyniu podaj sam gorący bulion, w osobnym naczyniu podaj warzywa oraz mięso.

Preparation: 
Bring to boil plenty of water in a large pot. Add the pieces of meat and bring to boil again.
Remove the foam formed on the surface to remove contaminants from the broth. Cook for an hour, covered and 
over medium heat.
Season and add carrots, beans, turnip, celery and leeks. Cook for 5 minutes, then add cabbage, potatoes and cassava. 
When the vegetables will be ready, place them in a separate pan.
When the meat is cooked, remove it from the pot and put together with other vegetables. Strain the broth.
Cook the corn in water with 1 teaspoon of sugar. When cooked, put them together with other vegetables. Then 
cook sweet potatoes, and separately beans in non-salted water, when done put them in a pan with other vegetables.
Serve the hot broth in one dish and vegetables and meat in a separate bowl.

28



Składniki:
6 filetów z ryby
½ szklanki octu
2 duże cebule
2 żółte papryki
1 gałązka mięty
Sól
Pieprz
Kminek
1 ½ szklanki oleju
4 łyżki pasty z chili mirasol
2 ząbki czosnku
2 gotowane kukurydze, pokrojone  
w grube plastry
2 ugotowane słodkie ziemniaki
3 jajka na twardo
Liście sałaty

Ingredients: 
6 fish fillets
½ cup vinegar
2 large onions
2 yellow peppers
1 sprig of mint
Salt
Pepper
Cumin
1 ½ cup oil
4 tablespoons chili paste mirasol
2 cloves of garlic
2 boiled corns, cut into thick slices
2 cooked sweet potatoes, peeled and chopped
3 hard-boiled eggs
Lettuce leaves

ESCABECHE DE PESCADO
Marynowana ryba
Marinated fish

Przygotowanie: 
Wlej ocet do miski, dodaj cebulę, żółtą paprykę pokrojoną w paski i miętę. Dopraw solą, pieprzem i kminkiem. 
Marynuj przez godzinę. 
Umyj i osusz filety. Dopraw pieprzem i solą, a następnie podsmaż na gorącym oleju.
Podsmaż na oleju czosnek i pastę chili mirasol. Dodaj zamarynowane w occie cebulę i paprykę i doprowadź do wrzenia.
Pokryj rybę sosem i pozostaw do ostygnięcia.
Połóż filety z sosem na naczyniu do serwowania przyozdobionym liśćmi sałaty wraz z kukurydzą, ziemniakami  
i ćwiartkami jajek na twardo.

Przygotowanie pasty mirasol:
Suszone chili należy moczyć w zimnej wodzie przez 6 godzin, zmieniając wodę dwukrotnie. Następnie należy 
oczyścić papryczkę z nasion i z żyłek. Gotować w wodzie przez 2 godziny, zmieniając wodę co godzinę aby złagodzić 
ostrość. Następnie połączyć chili z olejem, aby otrzymać pastę. 
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Preparation: 
Pour vinegar into a bowl, add onion, yellow pepper cut into strips and mint. Season with salt, pepper and cumin. 
Marinate for one hour. 
Wash and dry the fillets. Season with salt and pepper, then fry in hot oil.
Fry garlic and chili mirasol paste. Add onion and pepper marinated in vinegar and bring to boil. 
Cover the fish with the sauce and let stand to cool.
Place the fillets with sauce on a serving dish garnished with lettuce leaves, along with corn, potatoes and hard-
boiled egg wedges.

Preparation of mirasol paste:
Put chili in cold water for 6 hours, changing the water twice. Then remove the seeds and veins. Boil in water for  
2 hours, changing the water every hour to soften the spiciness. Combine chili with oil to obtain a paste.
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Składniki:
6 filetów z ryby
Sok z cytryny
Mąka
½ szklanki oleju roślinnego
2 średnie cebule, pokrojone w grube plastry
2 ząbki czosnku, drobno posiekane
2 pomidory, obrane i bez nasion, 
pokrojone w kawałki
Świeża mielona żółta papryka do smaku
1 żółta papryka, oczyszczona, 
pokrojona w paski
1 łyżka posiekanej kolendry
Sól
Pieprz

Przygotowanie: 
Dopraw filety, obtocz je w mące i smaż na gorącym oleju. Po wyjęciu połóż na papierowym ręczniku dla odsączenia 
tłuszczu. Przykryj aby zapobiec wystygnięciu. 
Podsmaż cebulę na rozgrzanym oleju. Dodaj czosnek i gotuj, aż cebula stanie się przezroczysta.
Dodaj mieloną oraz pokrojoną paprykę, pomidory i kolendrę, Dopraw. Ułóż na wierzchu filety i gotuj przez  
5 minut na małym ogniu. Skrop sokiem z cytryny. 
Podawaj z gotowanymi ziemniakami i białym ryżem.

Preparation:
Season the fillets, coat them in flour and fry in hot oil. After removing put them on a paper towel
to drain the grease. Cover to prevent cooling.

Sauté the onion in hot oil. Add garlic and cook until onions are translucent. Add minced and chopped peppers, 
tomatoes and coriander. Season. Place fillets on the top and cook for 5 minutes on low heat. Sprinkle with lemon 
juice. 

Serve with boiled potatoes and white rice.

Ingredients: 
6 fish fillets
Lemon juice
Flour
½ cup vegetable oil
2 medium onions, cut into thick slices
2 cloves garlic, finely chopped
2 tomatoes, peeled and seeded, chopped
Fresh diced yellow pepper to taste
1 yellow pepper, cleaned, cut into strips
1 tablespoon chopped cilantro
Salt
Pepper

PESCADO  
A LA CHORRILLANA
Ryba w stylu chorrillana
Chorrillana-style fish

31



Składniki:
2 kg jagnięciny, pokrojonej w średniej  
wielkości kawałki
½ szklanki oleju
2 duże cebule, drobno posiekane
1 łyżka mielonego czosnku
Mielona papryka do smaku
½ łyżeczki kminku
Sól i pieprz
1 ½ szklanki kolendry z odrobiną  
oliwy i cytryny 
1 szklanka białego wina
1 butelka piwa
1 kg żółtych ziemniaków, gotowanych  
i obranych
1 szklanka gotowanego groszku

Ingredients: 
4.4 lb of lamb, cut into medium-sized pieces
½ cup oil
2 large onions, finely chopped
1 tablespoon minced garlic
Ground pepper to taste
½ teaspoon cumin
Salt and pepper
1 ½ cup cilantro with a little olive oil and lemon
1 cup white wine
1 bottle of beer
2.2 lb of yellow potatoes, cooked and peeled
1 cup cooked peas

SECO DE CORDERO 
Jagnięcina
Lamb

Preparation:
Heat the oil in a pan, add the pieces of lamb and fry. Remove from the pan after the meat is golden brown. Fry 
onions and garlic in the same fat, until soft. Add pepper, cumin and meat. Season with salt and pepper.
Add beer, wine and coriander. Cover the pot and cook over medium heat until meat is tender. Then add peas and 
potatoes. Continue cooking until the liquid evaporates and the plate thickens. Serve with white rice.

Przygotowanie: 
Rozgrzej olej w garnku, dodaj kawałki jagnięciny i podsmaż. Wyjmij z garnka po uzyskaniu przez mięso złotego 
koloru. Na tym samym tłuszczu podsmaż do miękkości cebulę i czosnek. Dodaj pieprz i kminek, a następnie mięso. 
Dopraw solą i pieprzem.
Dodaj piwo, wino i kolendrę. Przykryj garnek i gotuj na średnim ogniu, aż mięso będzie miękkie. Następnie dodaj 
groszek i ziemniaki. Kontynuuj gotowanie aż do wyparowania płynu i zgęstnienia. Podawaj z białym ryżem. 
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Składniki:
1 kg polędwicy wołowej, pokrojonej na
cienkie paski
2 czerwone cebule, obrane i pokrojone
na ósemki
1 kg ziemniaków pokrojonych na paski
(jak frytki)
4 aji amarillo (żółtej papryczki chili),
pokrojone na cienkie paski
4 pomidory pokrojone na ósemki
2 łyżki posiekanej pietruszki
1 łyżki octu balsamicznego
2 łyżki sosu sojowego
1 ¼ szklanki oliwy
½ łyżeczki soku z limonki
Pieprz do smaku

Przygotowanie: 
Na dużym ogniu rozgrzej ½ szklanki oliwy. Dodaj wołowinę i szybko podsmaż, aż mięso zabrązowi się ze wszystkich 
stron. Zdejmij mięso z patelni i pozostaw je przykryte na talerzu. 
Opcjonalnie: Dla niepowtarzalnego smaku dodaj do smażącego się mięsa ¼ szklanki Pisco i podpal. Przykryj  
i odstaw. 
Zmniejsz ogień pod patelnią i dodaj 1 ½ łyżeczki oliwy, dodaj cebulę i podsmaż do momentu, kiedy jej brzegi będą 
przypieczone i zaczną mięknąć (około 2 minut). Dodaj papryczkę, pomidory, pietruszkę, sól, pieprz, sos sojowy  
i ocet. Podsmaż kolejne 2 minuty, aż zmiękną pomidory. Dodaj wołowinę i delikatnie wymieszaj. 
Rozgrzej ¾ szklanki oleju na średnim ogniu, dodaj ziemniaki i podsmaż aż staną się miękkie i zabrązowione, około 
15 minut. Odsącz nadmiar tłuszczu na ręczniku papierowym. 
Połóż ryż na środku talerza do serwowania, ułóż mięso i frytki po obu stronach. Posyp danie natką pietruszki.

Ingredients: 
2.2 lb beef tenderloin, sliced into
thin strips
2 red onions, peeled and cut in eight
pieces
2.2 lb potatoes, peeled and cut for
French fries
4 fresh yellow aji (chili), sliced into
thin strips
4 tomatoes cut in eights
2 tablespoons chopped parsley
1 tablespoon balsamic vinegar
2 tablespoons soy sauce
1 ¼ cups oil
½ teaspoon key lime juice
Pepper

LOMO SALTADO
Smażona polędwica wołowa
Sautéed beef tenderloin
8 porcji / servings
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Preparation: 
Heat ½ cup oil in a large skillet over high heat. Add beef and quickly sauté until beef is seared and browned on all 
sides. Remove pan from heat and transfer beef to a plate. Save covered. 
Optional: For a special taste pour ¼ coup Pisco over boiling meat and ignite. Cover and set aside.
Return pan to medium-high heat and add 1 ½ tablespoons oil. Add onions and sauté until edges are seared and they 
begin to soften, about 2 minutes. Add aji amarillo, tomatoes, parsley, salt, pepper, soy sauce and vinegar. Sauté until 
tomatoes have softened, about 2 minutes. Add beef and toss gently.
Heat ¾ cups oil in a large non-stick skillet over medium heat. Add potatoes and sauté until browned and tender, 
about 15 minutes. Drain on paper towel.
Unmold rice in center of serving dish. Place beef and French fries on each side. Sprinkle with finely chopped parsley.
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Składniki:
1 kaczka
½ szklanki oleju roślinnego
2 przeciśnięte ząbki czosnku
1 szklanka posiekanej cebuli
¾ szklanki posiekanych liści
kolendry, zmiksowanych z ¼ szklanki wody
¾ szklanki groszku
Aji amarillo (żółta papryczka chili)
1 łyżeczka papryki w proszku
½ szklanki ciemnego piwa
8 średniej wielkości ziemniaków, obranych
i przekrojonych na pół
1 szklanka ryżu
1 czerwona papryka, pokrojona w paski
1 mały por
6 łodyg selera
6 ½ szklanki bulionu drobiowego
Do smaku: kminek, sól i pieprz

Przygotowanie: 
Oczyść kaczkę i pokrój ją na kawałki. Zrób bulion, gotując go na małym ogniu przez 2 godziny – 10 szklanek wody, 
2 łyżeczki soli, głowa, nogi i kręgosłup kaczki, oraz pokrojone na duże kawałki por i seler. 
Dopraw kaczkę i podsmaż mięso na rozgrzanym tłuszczu aż do nabrania złotego koloru (nie musi być dokładnie 
wysmażona). Zdejmij z patelni i pozostaw pod przykryciem. Na tym samym oleju podsmaż czosnek, cebulę  
i papryczkę. Dodaj zmiksowaną kolendrę, pieprz i sól. Przełóż wszystko na dużą patelnię. Dodaj bulion, piwo  
i kawałki kaczki. Na końcu dodaj groszek i paprykę. Gotuj przez kolejne 8-10 minut 
Niekoniecznie trzeba to robić zaraz przed podaniem, można przygotować danie z wyprzedzeniem. Na 15 minut 
przed podaniem zagotuj danie, dodaj ryż i dobrze wymieszaj. Zmniejsz ogień i przykryj patelnię. 5 minut przed 
„dojściem” ryżu dodaj ziemniaki. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, dodaj bulion i wodę – idealna konsystencja to 
taka jak gęstej zupy.

Ingredients: 
1 tender duck
½ cup vegetable oil
2 crushed garlic cloves
1 cup chopped onion
¾ cup coriander leaves,
chopped and blended with ¼ cup water
¾ cup peas
Ground aji amarillo fresco (fresh yellow chili)
1 tablespoon paprika
½ cup black beer
8 medium size yellow potatoes, peeled and
cut in halves
1 cup rice
1 red pepper cut in strips
1 small leak
6 celery stalks
6 ½ cups chicken broth
Cumin, salt and pepper to taste

ARROZ CON PATO
Gulasz z kaczki podawany z ryżem
Duck stew with green rice
6-8 porcji / servings
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Preparation: 
Clean duck and cut into pieces. Make a broth by boiling over low heat for two hours: 10 cups water, 2 tablespoons 
salt, legs and spine from duck, add leek and celery cut into large pieces. 
Season duck and fry in hot oil until golden and tender (it doesn’t have to be thoroughly cooked). Remove from pan 
and save covered. In the same oil, sauté the garlic, chopped onion and aji or chili paste. Add the blended coriander, 
salt and pepper. Transfer this a large pan. Add broth, black beer and the duck pieces. Finally add peas and red 
pepper. Cook 8 to 10 minutes more. 
This can be done in advance, not necessarily just before the serving. Fifteen minutes before serving bring the 
mixture to boil, incorporate rice and mix it well with a wooden spoon. Lower the heat and cover pan to continue 
cooking. Five minutes before rice is done add yellow potatoes. If the mixture becomes too thick add some broth or 
water - the ideal consistency is that of a thick soup.
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Składniki:
1 duży kurczak lub kura
1 kg ugotowanych ziemniaków
8 posiekanych ząbków czosnku
1 łodyga selera
1 liść laurowy
1 grubo pokrojona marchewka
2 pokrojone cebule
4 łyżeczki (100g) aji amarillo (żółtego chili)
6 kromek chleba namoczonych w ¾
szklanki mleka
2 łyżeczki (50g) zmielonych orzechów pecan
2 łyżeczki (50g) parmezanu
10 wydrążonych czarnych oliwek
3 jajka ugotowane na twardo (do dekoracji)
¼ szklanki oliwy
Sól i pieprz do smaku
Posiekana natka pietruszki

Ingredients: 
1 hen or large chicken
2.2 lb (1kg) boiled potatoes
8 finely chopped cloves of garlic
1 celery stalk
1 bay leaf
1 carrot, coarsely chopped
2 chopped onions, coarsely cut
4 tablespoons (100g) ground aji amarillo
fresco (fresh yellow chili)
6 slices bread soaked in milk  
(approximately ¾ cup)
2 tablespoons (50g) ground pecans
2 tablespoons (50g) ground parmesan cheese
10 pitted black olives
3 hardboiled eggs for decoration
¼ cup oil
Salt, pepper to taste
Chopped parsley

AJÍ DE GALLINA
Kurczak w sosie aji
Chicken in aji sauce
10 porcji / servings

Przygotowanie: 
Umieść kurczaka lub kurę na patelni razem z selerem, listkiem laurowym, marchewką i solą. Zalej gorącą wodą, 
doprowadź do wrzenia i gotuj, aż mięso stanie się miękkie (kurczak potrzebuje ok. 35 minut, kura więcej). Zdejmij 
kurczaka z patelni i porwij na mniejsze kawałki. Zachowaj około ½ szklanki bulionu. 
Na osobnej patelni podsmaż czosnek, cebulę, pieprz i chili, dopóki cebula będzie miękka, ale nie brązowa. Dodaj 
chleb namoczony w mleku i zamieszaj. Dodaj bulion i ewentualnie mleko, do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Dodaj kawałki mięsa, sól i orzechy pecan. Umieść danie na środku talerza do serwowania i udekoruj połówkami 
ziemniaków. Posyp parmezanem, ozdób oliwkami, połówkami jajek na twardo i pietruszką. Podawaj z białym 
ryżem.
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Preparation: 
Place hen or chicken in pan with celery, bay leaf, carrot and salt. Cover with hot water. Bring to a boil and cook 
until tender (chicken will take 35 minutes, while hen will take longer). Remove chicken from pan and shred in large 
pieces. Save approximately ½ cup broth.
In a separate pan sauté garlic, onion, pepper and chili, until onion is cooked but not colored. Add bread soaked in 
milk and stir. Add broth and milk if necessary to reach the desired consistency.
Add the shredded chicken, salt and ground pecans. Place mixture in the center of platter and decorate with potatoes 
cut in halves. Sprinkle with parmesan, garnish with olives, hard-boiled eggs cut in halves and parsley. Serve with 
white rice.
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Składniki:
1 puszka (1 ¼ szklanki) mleka
skondensowanego
1 puszka (400 ml) niesłodzonego mleka
skondensowanego
1 laska cynamonu
5 żółtek jajek
1 łyżeczka wanilii
1 szklanka (200g) cukru
¼ szklanki wina porto
2 białka jajek
Cynamon

Ingredients: 
1 can (1 ¼ cups) condensed milk
1 can (400 ml) of evaporated milk
1 stick of cinnamon
5 egg yolks
1 tablespoon vanilla
1 cup (200g) cukru
¼ cup of port wine
2 egg whites
Ground cinnamon

SUSPIRO DE LIMEÑA
Westchnienie Limianki
Limeña’s sigh
6-8 porcji / servings

Przygotowanie: 
W średniej wielkości rondelku połącz mleko i cynamon. Zagotuj, ciągle mieszając, aż do osiągnięcia kremowej  
i gęstej konsystencji. Odstaw na 10 minut.
Ubij żółtka, dodaj wanilię i stopniowo dolewaj masę otrzymaną z mleka, dobrze mieszając.
Wlej całość do naczynia do serwowania lub do pojedynczych kubeczków.
W rondelku połącz wino i cukier. Zagotuj aż do pojawienia się na syropie bąbelków.
Ubij na sztywno białka, powoli wlewaj do nich syrop i kontynuuj ubijanie, aż beza stanie się twarda. Dopełnij 
kubeczki bezą i posyp cynamonem.

Preparation: 
In a medium-size saucepan combine milks with cinnamon. Bring to a boil stirring constantly with a wooden spoon 
until creamy and thick. Let stand for 10 minutes. 
Beat egg yolks, add vanilla and gradually incorporate to milk preparation, mixing well.
Pour into a serving bowl or individual cups.
In a saucepan combine sugar and port wine. Bring to a boil and continue until syrup reaches soft ball stage  
(230o F on a candy thermometer)
Beat egg whites until stiff. Start pouring the hot syrup into the whites and continue beating until meringue is cool 
and thick. Top the cups with meringue and sprinkle with cinnamon.
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Składniki:
½ szklanki ryżu
3 szklanki wody
2 puszki mleka skondensowanego
1 puszka niesłodzonego mleka
skondensowanego
¼ szklanki wina porto
1 laska cynamonu
Cynamon mielony
Skórka pomarańczy

Ingredients: 
½ cup rice
3 cups water
2 cans condensed milk
1 can evaporated milk
¼ cup port wine
1 stick cinnamon
Powdered cinnamon
Orange rind

ARROZ CON LECHE
Pudding ryżowy
Rice pudding
8 porcji / servings

Przygotowanie: 
Przemyj ryż i gotuj go przez 15 minut, dodając skórkę pomarańczy i laskę cynamonu. Następnie usuń oba dodatki 
i wlej puszki mleka. Gotuj na małym ogniu, mieszając przez 5 minut. Dodaj wino porto i gotuj przez kolejne  
3 minuty. Pozostaw do ostygnięcia na 10 minut. Wlej deser do naczynia i posyp cynamonem.

Preparation: 
Wash rice and boil it in water for 15 minutes, adding the orange rind and the stick of cinnamon. Then remove them 
and add both cans of milk. Cook over low heat, stirring constantly with a wooden spoon for 5 minutes. Add port 
wine and cook 3 minutes more. Let rice cool for 10 minutes. Pour into a dessert dish and sprinkle with powdered 
cinnamon.
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Składniki:

Turrón: 
625 g (5 szklanek) mąki
200 g zimnego masła
3 żółtka jajek
5 łyżek wody anyżowej
1 łyżeczka soli

Syrop:
550 g nierafinowanego brązowego cukru
(chancaca)
½ szklanki wody
¼ skórki pomarańczowej (bez białej części)
6 goździków

Ingredients: 

Turrón:
625 g (5 cups) of flour
200 g of cold butter
3 egg yolks
5 tablespoons anise water
1 teaspoon salt

Syrup:
1 lb dark brown sugar (chancaca)
1⁄ 2cup water
1⁄4 orange rind (only orange part)
6 cloves

TURRÓN DE DOÑA PEPA
Nugat Doña Pepy
Doña Pepa’s Nougat Candy
16 porcji / servings

Przygotowanie: 
Zmieszaj suche składniki z masłem, dodaj żółtka jajek i wodę anyżową. Wyrabiaj masę aż stanie się jednolita  
i gładka. Uformuj rurki o średnicy 1 cm i długości 18 cm. Następnie wyłóż je na blachę do pieczenia, pozostawiając 
niewielką przestrzeń między rurkami. Wstaw do piekarnika i piecz w temperaturze 175 stopni przez 25 minut, aż 
zrobią się złociste. Po upieczeniu pozostaw do przestygnięcia. 
Połącz wszystkie składniki syropu i gotuj razem przez około 40 minut na wolnym ogniu, aż do osiągnięcia 
temperatury 113°C (jeśli nie posiadasz termometru, wlej nieco masy do zimnej wody i zaobserwuj czy na dnie 
utworzy się miękka kulka).
Wyłóż rurki tak, aby mocno do siebie przylegały i polej warstwę zimnym syropem. Następnie wyłóż kolejną 
warstwę turrón, układając rurki w przeciwną stronę, i powtórz czynność. Deser powinien składać się z trzech 
warstw pokrytych syropem. Udekoruj turrón kolorowymi posypkami.
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Preparation: 
Mix all the dry ingredients and join them with butter. Add egg yolks and anise water. Knead dough until soft. Take 
small portions of dough and roll into sticks 9 inches long and 1/2 inch of diameter. Transfer sticks to a baking sheet, 
leaving some space between them. Bake for 25 minutes in 350°F until lightly golden. Set aside for cooling. 
Bring all the ingredients of syrup to boil. Simmer for 40 minutes until mixture reaches 238° F (113° C) on a candy 
thermometer (if you don’t own one, drop a bit of syrup into cold water and see if it forms a soft ball) Place sticks on 
a serving dish, one beside the other, in one layer. Pour cold syrup on top. 
Place a second layer of sticks crosswise and pour syrup. Repeat a third layer and cover with the rest of syrup. 
Decorate turrón with sprinkles.
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Składniki:
1 ¼ szklanki mąki kukurydzianej
½ szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
¼ szklanki cukru pudru
2 żółtka
1 łyżeczka startej skórki  
cytryny lub pomarańczy
1-2 łyżki mleka (jeśli okaże się to konieczne)
¾ lub 1 szklanka karmelu do wypełnienia
3 łyżki masła lub margaryny

Ingredients: 
1 ¼ cup corn flour
½ cup flour
2 teaspoons of baking powder
¼ cup powdered sugar
2 egg yolks
1 teaspoon lemon or orange grated zest
1-2 tablespoons of milk (if necessary)
¾ or 1 cup caramel to fill
3 tablespoons of butter or margarine

ALFAJORES DE MAICENA
Alfajores z mąki kukurydzianej
Cornstarch alfajores

Przygotowanie: 
Przesiej mąkę kukurydzianą z mąką i proszkiem do pieczenia. Ubij masło z cukrem pudrem aż do uzyskania 
kremowej konsystencji. Następnie, cały czas ubijając, dodawaj pojedynczo żółtka. 
Dodaj mieszankę mąki kukurydzianej oraz startą skórkę z cytryny lub pomarańczy.
Ugnieć ciasto, formując kształt kuli. Przykryj ściereczką i odstaw na 20 minut. Jeśli ciasto jest zbyt suche, dolej 
trochę mleka. Posyp obficie mąką i rozwałkowuj ciasto na grubość ok. 3 mm. Wytnij z ciasta ok. 5 cm kółka, które 
posłużą do przygotowania alfajores. Następnie umieść je na blasze posmarowanej tłuszczem i posypanej mąką.
Piecz w piekarniku w 175°C przez 30 minut lub aż do momentu przyrumienienia krawędzi - powinny być białe. 
Wyjmij z piekarnika i ostudź. Po wystygnięciu na ciastko połóż obficie karmel i przykryj kolejnym ciastkiem.
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Preparation:
Sift the flour, corn flour and baking powder. Beat butter with sugar until creamy. Then, whipping constantly, add 
the egg yolks one by one. 
Add cornstarch mixture and grated zest of lemon or orange. 
Knead the dough, forming the shape of a sphere. Cover with a cloth and let stand for 20 minutes. If the dough is 
too dry, add a little milk. Sprinkle generously with flour and roll out the dough to a thickness of approx. 3 mm. 
Cut approx. 5 cm wheels, which will be used to prepare alfajores. Then place them on a greased and floured baking 
sheet.
Bake in the oven at 175°C for 30 minutes or until the edges start to brown- they should be white. Remove from oven 
and let stand to cool. Once cooled, put a plenty of caramel on the cake and cover with another cookie.
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Składniki:
5 żółtek
1 szklanka przesianej mąki
½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka roztopionego masła
½ łyżeczki pisco
Budyń śmietankowy
Cukier puder
Olej do smażenia guargueros

Ingredients: 
5 egg yolks
1 cup sifted flour
½ teaspoon baking powder
1 tablespoon melted butter
½ teaspoon pisco
Blancmange
Powdered sugar
Oil for frying guargueros

GÜARGÜEROS

Przygotowanie: 
Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, wysyp na blat i zrób w środku dołek. W środku umieść żółtka zmieszane 
z pisco i z roztopionym, ostudzonym masłem. Dobrze wyrób ciasto i pozostaw przykryte na około 30 minut.
Cienko rozwałkowuj ciasto na posypanej mąką powierzchni. Pokrój na kwadraty 8-10 cm. Złącz przeciwległe 
krawędzie białkami jajek formując kształt rurek. Następnie smaż w gorącym oleju, aby zapobiec wchłonięciu zbyt 
dużo tłuszczu przez ciasto. 
Wyłóż na ręcznik papierowy. Kiedy wystygną, wypełnij końce budyniem. Posyp z wierzchu z cukrem pudrem.

Preparation:
Mix flour with baking powder, pour on the table and make a hole in the middle. Place the egg yolks mixed with 
pisco and melted, cool butter in the center. Knead the dough and leave covered for about 30 minutes.
Thinly roll out the dough on a floured surface. Cut into squares of 8-10 cm. Merge opposite edges with the egg 
whites to form the shape of the tubes. Fry in hot oil to prevent the cake from absorbing too much fat.
Put fried cake on a paper towel. When cool, fill the ends with the pudding. Sprinkle the top with powdered sugar.
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PISCO
To nazwa peruwiańskiej rzeki, doliny, miasta i portu

Oraz winogronowy trunek, „aguardiente”, pochodzący z XVI wieku 

Is a Peruvian river, a valley, a city, a port
And the grape „aguardiente” since XVIth century

Peruwiański produkt tradycyjny
Peruvian denomination of origin

2016, WARSZAWA


