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Tak, tak, dobrze przeczytaliście  

Wiedzieliście, że istnieje takie święto? Bardzo 

sympatyczne, chyba się ze mną zgodzicie? 

 

 

 



Historia makaronu i jego święta 

Makaron jest produktem nie tylko niezwykle 

uniwersalnym, ale również bardzo prostym w 

przygotowaniu. Są to główne powody jego popularności 

na całym świecie – 

także w Polsce. 

Historia jego 

powstania jest do tej 

pory niejasna. 

Powszechnie uważa 

się, że pierwszy makaron miał długość 20 cali i powstał w 

Chinach około 4 tys. lat temu. Włosi twierdzą jednak, że 

jest to ich pomysł, który narodził się w Rzymie w I w. 

p.n.e.  

 

Jedna kwestia w 

tym sporze nie 

podlega 

wątpliwości –

 makaron na 

przestrzeni ostatnich stuleci zdobył ogromną 

popularność. Nie dziwi więc fakt, że zostało ustanowione 

na jego cześć święto, czyli Światowy Dzień Makaronu. 

Stało się to w 1995 roku z inicjatywy 40 producentów, 



którzy chcieli pokazać, że jest to produkt chętnie 

spożywany na całym świecie. Od tego czasu fiesta ta 

zyskuje na popularności w bardzo szybkim tempie – 

zapewne dlatego, że z roku na rok przybywa amatorów 

makaronowej uczty. 

 

W roku 2020 Światowy Dzień 

Makaronu przypada na 25 

października (niedziela) 

 

Dziś warto przyrządzić makaron na swój ulubiony 

sposób, bądź trochę z nim poeksperymentować. Przy 

okazji można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, 

choćby tego, że wyróżniono około 600 gatunków i 

kształtów makaronu. 

 

 

https://www.kalbi.pl/25-pazdziernika
https://www.kalbi.pl/25-pazdziernika


Nauczyć gości prawdziwej biesiady 

we włoskim stylu  

W jedzeniu makaronu 

najważniejsze jest 

spotkanie. Pretekst do 

prawdziwie włoskiego 

biesiadowania zawsze 

się znajdzie. Spotykamy 

się po latach, ugotujmy 

makaron. Świętujemy 

sukces, ugotujmy 

makaron. Urodziło nam 

się dziecko, ugotujmy 

makaron. 

Przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, ugotujmy 

makaron. Tak Włosi podchodzą do jedzenia. 

Najważniejsze jest w nim przecież budowanie dobrych 

relacji pomiędzy ludźmi zasiadającymi przy jednym stole.  

Smaczne jedzenie, rozmowa przy stole to idealny sposób 

na podtrzymywanie przyjaźni, zatrzymanie czasu na co 

dzień i delektowanie się chwilą. Sprawmy, aby podczas 

Światowego Dnia Makaronu, nasi goście uczestniczyli z 



nami w prawdziwie włoskiej kolacji. Niech będzie 

serdecznie, gościnnie, bezpośrednio i radośnie. Stół 

nakryjmy zwyczajnym obrusem w kratę, dajmy 

pokosztować różnych dań, porozmawiajmy i wspólnie 

świętujmy z biesiadnikami.  

 

Światowy Dzień 

Makaronu to nie tylko 

święto tego 

popularnego 

składnika, ale przede 

wszystkim stylu życia, 

radości i wspólnego 

bycia przy stole. Włosi wiedzą, jak to robić. Weźmy z nich 

przykład   

Spytacie, jak? No więc najlepiej, jak skorzystamy z którejś 

z tradycyjnych receptur na przepyszne włoskie specjały. 

Poniżej znajdziecie kilka z nich. 

 



Kilka sprawdzonych przepisów 

kulinarnych mistrzów włoskiej 

kuchni 

 SPAGHETTI 

BOLOGNESE 

SKŁADNIKI   

 OK. 8 PORCJI 

 150 g boczku* 

 1 cebula 

 2 łodygi selera naciowego 

 1 marchewka 

 2 łyżki oliwy 

 500 g mielonego mięsa gotowanego lub parzonego cielęcego lub 

wołowo-wieprzowego 

 1 szklanka czerwonego wina 

 1 szklanka gorącego bulionu 

 4 łyżki koncentratu pomidorowego 

 1 puszka obranych pomidorów 

 1/2 szklanki mleka 

 makaron spaghetti (75 g / porcję) 

 tarty parmezan 

PRZYGOTOWANIE 

 Boczek pokroić w drobną kostkę i włożyć na dużą patelnię, wytopić na 

małym ogniu aż się zrumieni. Przesunąć na bok, w wytopiony tłuszcz 

włożyć drobno posiekaną cebulę i zeszklić. Dodać drobno posiekany seler 



naciowy i startą marchewkę. Obsmażyć, następnie wszystko przełożyć do 

garnka. 

 Na patelnię wlać oliwę i obsmażyć mięso. Obsmażone mięso przełożyć do 

garnka z boczkiem i warzywami. Wlać wino i gotować mieszając ok. 5 

minut. Dodać gorący bulion i koncentrat pomidorowy, wymieszać. Dodać 

pomidory z puszki, doprawić solą i pieprzem. Drewnianą łyżką rozdrobnić 

pomidory i wymieszać. 

 Przykryć i gotować na małym ogniu przez minimum 2 godziny, od czasu do 

czasu mieszając. W połowie gotowania dodać mleko. Podawać z 

ugotowanym makaronem spaghetti posypując tartym parmezanem. 

 

 

 LASAGNE BOLOGNESE  

SKŁADNIKI 

 6 - 8 PORCJI 

 15 płatów 

lasagne  

 150 g tartego 

parmezanu 

SOS BOLOŃSKI 

 3 łyżki oliwy 

 1 cebula 

 2 łodygi selera naciowego 

 1 marchewka 

 150 g boczku wędzonego lub gotowanego 

 500 g mielonego mięsa wieprzowo-wołowego 

 1 szklanka białego lub czerwonego wina 

 4 łyżki koncentratu pomidorowego 

 1 szklanka gorącego bulionu 

 400 g passaty pomidorowej 



SOS BESZAMELOWY 

 4 łyżki masła 

 3 łyżki mąki 

 650 ml mleka 

 szczypta gałki muszkatołowej 

 

 PRZYGOTOWANIE 

SOS BOLOŃSKI 

 Na oliwie, w dużym garnku, zeszklić drobno posiekaną cebulę, dodać 

posiekany w drobną kosteczkę seler naciowy oraz startą marchewkę 

(warzywa można też rozdrobnić w malakserze). 

 Obsmażyć, następnie przesunąć na bok i w wolne miejsce włożyć 

pokrojony w drobną kosteczkę boczek. Zrumienić i wymieszać z 

warzywami. 

 Przesunąć wszystko na bok garnka i partiami wkładać mięso: włożyć 1/3 

część mięsa i obsmażyć mieszając co chwilę, aż zmieni kolor z czerwonego 

na brązowy. Następnie wymieszać z warzywami i boczkiem, przesunąć na 

bok, powtórzyć z resztą mięsa. 

 Wlać wino i gotować na średnim ogniu przez 3 minuty, dodać gorący 

bulion wymieszany z koncentratem pomidorowym, zagotować, dodać 

passatę pomidorową. 

 Doprawić solą i pieprzem. Przykryć i gotować na małym ogniu 2 

godziny (można dłużej). Od czasu do czasu zamieszać. 

SOS BESZAMELOWY 

 W średnim garnku dobrze rozgrzać masło, dodać mąkę i smażyć przez 

około 2 minuty ciągle mieszając. Stopniowo wlewać mleko cały czas 

energicznie mieszając aż sos będzie gładki. 

 Gotować na wolnym ogniu przez kilka minut. Odstawić z ognia, doprawić 

solą i gałką muszkatołową. 



PIECZENIE 

 Piekarnik nagrzać do 175 stopni C (grzanie góra-dół bez termoobiegu). 

Przygotować żaroodporną formę o wymiarach około 19 x 27 cm. 

Wysmarować ją masłem, wlać i rozprowadzić ok. 100 ml sosu 

beszamelowego, ułożyć pierwszą warstwę płatów lasagne (mogą 

nieznacznie na siebie nachodzić). 

 Na płatach lasagne rozprowadzić warstwę sosu bolońskiego, następnie 

polać sosem beszamelowym i posypać parmezanem. Powtórzyć jeszcze 4-

krotnie. 

 Tak złożoną lasagne włożyć do piekarnika i piec 45 minut (w połowie czasu 

pieczenia przykryć folią aluminiową). Po wyjęciu z piekarnika odczekać 5 

minut przed porcjowaniem. 

 

 SPAGHETTI  CARBONARA  

SKŁADNIKI 

 2 PORCJE 

 2 jajka 

 100 g boczku (wędzonego lub suszonego - 

pancetty) 

 150 g makaronu spaghetti 

 2 ząbki czosnku 

 2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki 

 30 g sera Pecorino (lub Parmezanu lub Grana Padano) 

 sól i świeżo zmielony czarny pieprz 

PRZYGOTOWANIE 

 Makaron ugotować al dente w osolonej wodzie. Jajka sparzyć wrzątkiem, 

wbić do głębokiego talerza, doprawić solą i roztrzepać widelcem. 

 Na patelnię włożyć pokrojony w kosteczkę boczek i podsmażyć na małym 

ogniu przez kilka minut aż się lekko zrumieni. Dodać starty czosnek oraz 

posiekaną natkę pietruszki i smażyć jeszcze przez kilkanaście sekund. 



 Trzymając patelnię na małym ogniu dodać makaron i wymieszać. Odstawić 

z ognia, dodać połowę sera i doprawić świeżo zmielonym pieprzem. 

 Makaron polać roztrzepanymi jajkami i wymieszać. Jajka nie mogą 

całkowicie się ściąć, mają utworzyć kremowy sos i tylko trochę zgęstnieć od 

gorącego makaronu. 

 Wyłożyć na talerze i posypać pozostałym serem. 

 

 CONCHIGLIONI AL SALMONE ZAPIEKANE Z ŁOSOSIEM  

SKŁADNIKI: NA TRZY PORCJE:     

 25 dag conchiglioni (duże muszle) 

 30 dag surowego łososia 

 3 obrane pomidory 

 1/2 szklanki białego wina 

 2/3 szklanki śmietany 

 10 dag startego parmezanu 

 3 ząbki czosnku 

 2 łyżki mąki 

 łyżka masła 

 4 łyżki oliwy 

 sól, pieprz 

 1,5 szklanki sosu pomidorowego z bazylią 

 

PRZYGOTOWANIE 

 Zrób farsz: pokrój łososia, posyp mąką, usmaż na oliwie. Dodaj pokrojone pomidory, 

posiekany czosnek, gorące wino z masłem i śmietanę. Gotuj parę minut na małym ogniu. 

 Wlej sos pomidorowy do żaroodpornego naczynia. Ugotowane conchiglioni nadziej farszem, 

posyp parmezanem, piecz 5 minut w temp. 220°C. 

 

 

 

 



Kochani, pamiętajcie tylko, że biesiadowanie w szerszym 
gronie jest niewskazane w tym trudnym okresie pandemii i 

trzeba je odłożyć na bezpieczniejsze czasy. Nic jednak nie stoi 
na przeszkodzie, abyście taką przepyszną włoską ucztę 

zaserwowali Waszym najbliższym  
 
 

BUON APPETITO 
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