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Zaletą topinamburu jest jego uniwersalność. Na domowych talerzach stanowi podstawowe źródło 
potrzebnych mikroelementów i witamin. Może być podstawową bazą każdego posiłku. 
Topinambur, czyli słonecznik bulwiasty, po latach dominacji ziemniaka wraca do łask i do kart 
najlepszych restauracji. 

Odpowiednio przyrządzony, potrafi zachwycić bardzo wyrafinowane gusta smakowe. 

Jego wielką zaletą jest możliwość spożycia na surowo. Tak więc ten bulwiasty słonecznik jest 
doskonałym dodatkiem do sałatek i surówek. 

Topinambur to roślina, która ma wyjątkowe właściwości. Można ją stosować w przypadku 
zaburzeń trawiennych i sercowo-naczyniowych. Jest także sprawdzonym sposobem na 
odchudzanie. Ponadto, dzięki obecności inuliny, zalecana jest diabetykom, w celu obniżenia 
poziomu glukozy we krwi. 

 

Topinambur: 

 

• pomaga zapobiegać i wspiera leczenie cukrzycy, otyłości, 

• obniża poziom cukru we krwi, 

• obniża poziom cholesterolu i oczyszcza organizm, 

• reguluje ciśnienie krwi i pracę układu pokarmowego, 

• chroni wątrobę i nerki, 

▪  zwiększa również odporność organizmu, obniża stres, dostarcza energii i zwiększa 
zdolność koncentracji, 

• zalecany dla rekonwalescentów, a także zapobiega osteoporozie. 

 

Topinambur, zawiera biologicznie czynne składniki: błonnik i minerały - żelazo, krzem, magnez, 
potas, fosfor, wapń, oraz witaminy B, C, pektyny, kwasy organiczne i aminokwasy. 

 

Bulwy można też przechowywać w lodówce przez ok. 2 miesiące. Można też je przechowywać w 
chłodnym miejscu pod piaskiem i torfem, wytrzymają tak przez ok. 5 miesięcy. Najgorsze dla bulw 
słonecznika bulwiastego jest suche powietrze, które prowadzi do ich przeschnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wartości odżywcze topinamburu surowego (w 100 g) 

 

Wartość energetyczna - 73 kcal 

Białko ogółem - 2 g 

Tłuszcz - 0,01 g 

Węglowodany - 17,44 g (w tym cukry proste 9.60) 

Błonnik - 1,6 g 

 

Witaminy 

 

Witamina C – 4 mg 

Tiamina – 0,200 mg 

Ryboflawina – 0,060 mg 

Niacyna - 1,300 mg 

Witamina B6  - 0,077 mg 

Kwas foliowy -  13 µg 

Witamina A – 20 IU 

Witamina E – 0,19 mg 

Witamina K - 0,1 µg 

 

Minerały 

 

Wapń – 14 mg 

Żelazo - 3,40 mg 

Magnez - 17 mg 

Fosfor - 78 mg 

Potas - 429 mg 

Sód – 4 mg 

Cynk - 0,12 mg 

 

Źródło danych: USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

 

Poniżej podaję  kilka  propozycji w jaki sposób można wykorzystać to bardzo zdrowe warzywo. 

Smacznego! 

 

 



Kiszony topinambur  

Składniki na 2 średnie słoiki: 
solanka: litr wody i łyżka soli 

kilo bulw topinambura – umytego i wyszorowanego szczotką do warzyw 

4 ząbki czosnku 

korzeń chrzanu obrany i pokrojony na pół 

2 listki laurowe 

  

Jak ukisić topinambur – domowy kiszony topinambur? 
Do każdego wyparzonego słoika wrzucamy po 2 ząbki czosnku, listek laurowy i kawałek korzenia 
chrzanu. Dodajemy bulwy topinambura i zalewamy posoloną wodą. Odstawiamy na co najmniej 
tydzień. 

 Kiszony topinambur ma konsystencję marynowanego czosnku i jest lekko orzechowy. Jest pyszny. 
I nie trzeba go obierać jak do gotowania. Jest też bardzo zdrowy na jelita, bo zawiera prebiotyk inu-
linę.  

 

 

Topinambur duszony na masełku 

na 1 porcję: 
 2-3 średnie topinambury 
 2 łyżki masła 
 2 ząbki czosnku 
 natka pietruszki 
 sól, pieprz 
 
Topinambur wyszorować dokładnie szczoteczką i pokroić w plasterki, dusić na maśle do miękkości 
(ok. 10-15 minut). Przyprawić, czosnek dodać na samym końcu aby nie zgorzkniał. 
 
 



Zupa topinamburowa (przykład I): 

Składniki: 

 3 szklanki topinamburu (umytego, obranego i pokrojonego) 
 1 cebula 
 1/2 szklanki białego wytrawnego wina 
 sól morska 
 świeżo mielony pieprz 
 świeży rozmaryn (kilka listków) 
 oliwa z oliwek 
 4 szklanki wody ** 
 kiełki 
 

Obraną i pokrojoną w kostkę cebulę zeszklić na rozgrzanej patelni. W towarzystwie oliwy z oliwek 
oczywiście. Następnie wrzucić topinambur do garnka, zalać winem i dodać cebulkę, pozostawić na 
wolnym ogniu do czasu, aż wino odparuje. W międzyczasie dodać trochę soli i pieprzu oraz 
rozmaryn, aby smaki przegryzły się. Kiedy aromat wina i warzyw rozejdzie się na cały dom to 
znak, że trzeba dolać wodę. Gotować jakieś 40 minut, aż wszystko będzie mięciutkie. Na koniec 
zblendować na gładką masę. 

Podawać ozdobioną lekko pikantnymi kiełkami rzodkiewki, nie tylko ładnie wyglądają, ale 
ciekawie komponują się z łagodnym smakiem zupy. 

 

Grzanki: 

- bułeczka pszenna 

- masło 

 

Bułeczkę pokroić w kromeczki, położyć na rozgrzaną suchą patelnię, po minucie zmienić stronę i 
na przypieczoną już stronę położyć listki masła. 

 

*Konsystencję zupy reguluje się ilością dodanych płynów, jeśli ktoś woli bardzo gęste zupy, można 
dodać 3 szklanki i ewentualnie później uzupełnić ilość wody. W opcji dla mięsożerców można 
dodać bulion, ale topinambur ma dość delikatny smak więc mi szkoda by było go zakłócać nawet 
bulionem warzywnym. 

 

 



Kremowa zupa z topinamburu (przykład II) 

Składniki: 

 ¾ kg topinamburu, 
 ½ selera, 
 1 pietruszka, 
 oliwa z oliwek, 
 pestki dyni, 
 sok z połowy cytryny, 
 słodka śmietana (opcjonalnie), 
 kurkuma, suszony lubczyk, suszona natka pietruszki, mielona kolendra, słodka papryka, sól 
morska, pieprz, liść laurowy. 
 
Do litra zimnej wody wciskamy sok z cytryny. Nożykiem usuwamy z bulwy wystające małe cześć 
korzeni (ułatwia to późniejsze obieranie). Obieramy topinambur i zanurzamy w zakwaszonej 
wodzie na kilka minut. Obieramy seler i pietruszkę, kroimy na talarki. Rozgrzewamy w garnku 
kilka łyżek wody – kiedy się zagotuje dodać 2 łyżki oliwy. Wrzucamy ½ łyżeczki kurkumy, 
mieszamy i podgrzewamy do 1 min. Następnie dodajemy pokrojone warzywa (dusić na małym 
ogniu). W międzyczasie kroimy topinambur. Dusimy wszystko kilka minut, następnie zalewamy 
dwoma litrami wrzątku i przyprawiamy. Gotować na małym ogniu pod przykryciem przez ok. 40 
min. Zupę zmiksujemy, wcześniej wyjmując liść laurowy. Podawać z prażonymi pestkami dyni i 
odrobiną śmietany. 

Zupa topinamburowo-serowa (przykład III) 

Składniki (4 spore porcje): 

• 190 g selera korzeniowego (1/4 bulwy) 
• 85 g marchwi (1 szt.) 
• 45 g pietruszki (1 szt.) 
• 170 g cebuli (1 duża) 
• 520 g topinamburu (2-3 spore bulwy) 
• masło klarowane do smażenia 
• około 650 ml wody 
• 50 g dziugasa albo grana padano 
• 100 g cheddara 
• 80 g śmietany kremówki 
• przyprawy: sól morska, biały pieprz, gałka muszkatołowa, natka pietruszki 

Obrane i pokrojone w kostkę warzywa, partiami albo wszystkie na raz podsmaż na maśle do 
lekkiego zrumienienia. Topinambur ma delikatną skórkę, więc tylko porządnie go wyszoruj. 

Podsmażone warzywa przełóż do garnka, zalej wodą w takiej ilości, żeby były przykryte, wsyp pół 
łyżeczki soli i gotuj do miękkości. 

Do garnka dodaj starte na tarce sery i kremówkę, zmiksuj. Jeśli zupa jest bardzo gęsta, dolej tyle 
wrzątku, aby uzyskać konsystencję zupy kremu. 

Dopraw do smaku solą, pieprzem i gałką muszkatołową. 

Podawaj z natką pietruszki i odrobiną tartego twardego sera. 

 



Topinambur pieczony 

Składniki: 
(1 blacha - 3 porcje) 

• topinambur w ilości na jedną blachę 
• 2 ząbki czosnku 
• płaska łyżeczka kminku 
• 2 gałązki rozmarynu 
• sól do smaku 
• solidny chlust oliwy 

Topinambur należy wyszorować i oskrobać jak młode ziemniaki, po czym pokroić w grube plastry. 
W misce dokładnie wymieszać z roztartym czosnkiem, listkami rozmarynu, solą i oliwą. Rozłożyć 
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec około godzinę (może trochę mniej, trzeba uważać) 
w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. 
 
 
Placki z topinamburu 
 
Składniki: 

 2,5 szklanki startych na grubych oczkach topinamburów 
 2 duże łyżki mąki, 
 1/3 szklanki mleka, 
 1-2 jajka, sól i pieprz 
 olej roślinny 
  

Wszystkie składniki, oprócz oleju wkładamy do dużej miski i dokładnie mieszamy aby 
konsystencja była podobna jak dla placków ziemniaczanych. Następnie rozgrzewamy patelnię i 
wlewamy na nią olej. Kładziemy ciasto i smażymy placki, podobnie jak placki ziemniaczane. Po 
zdjęciu z patelni położyć je na talerz z ręcznikiem papierowym dzięki czemu odcieknie nadmiar 
oleju. 

 
Placki z topinamburu najlepiej smakują gdy nieco ostygną, można też na nie zetrzeć trochę 
żółtego sera. 

Porada kulinarna: 

Ze względu na dużą zawartość żelaza bulwy topinamburu szybko ciemnieją. Aby temu zapobiec, 
zaraz po obraniu należy zanurzyć bulwę na 5 minut w zimnej wodzie zakwaszonej cytryną (na litr 
wody sok z połówki cytryny). 

 

 



Baba ziemniaczana z topinamburem 

 

Składniki: 

 1,5 kg ziemniaków 
 0,5 kg topinamburu 
 0,3 kg leśnych grzybów 
 2 cebule 
 3 łyżki mąki pszennej 
 2 jajka 
 2 łyżki kwaśnej śmietany 
 1 łyżka tymianku 
 1 łyżka majeranku 
 pieprz kolorowy 
 sól 
 masło 
 

Sposób przygotowania: 

1. Obrany topinambur myję i wkładam o garnka, następnie zalewam mlekiem i gotuję przez 
kilkanaście minut. 

2. Maślaki obieram i myję w osolonej wodzie, dzięki temu pozbędę się piasku, resztki liści i 
igieł. Trzeba to zrobić szybko aby grzyby nie nasiąknęły zbyt dużą ilością wody. Piasek i inne 
brudki osiadły na dnie zlewu dlatego umyte grzyby zbieram z góry i osączam na sitku. Następnie 
przekładam je do garnka, wsypuję łyżeczkę soli i obgotowuję przez 10-15 minut. 

3. W międzyczasie cebulę kroję w kostkę i przesmażam ją na dwóch łyżkach masła. 

4. Topinambur zdążył się ugotować – odcedzam go na sitku, opłukuje pod bieżącą wodą i 
pozostawiam do ostygnięcia. 

5. Obgotowane grzyby kroję na mniejsze kawałki, ale niezbyt małe, chcę aby było je czuć w 
babie. Pokrojone grzyby dodaję do cebuli, przesmażam kilka minut, do momentu, aż odparuje z 
nich woda, zostawiam je do ostygnięcia. 

6. Teraz na drobnych oczkach tarki ucieram ziemniaki.Topinambur już wystygł i można 
przecisnąć go przez praskę i dodać do odciśniętych ziemniaków. 

7. Do miski wbijam teraz dwa jaja, przesiewam mąkę i dokładnie mieszam składniki. Dodaję 
kolorowy pieprz, sól, tymianek, który orzeźwi i podkreśli smak baby i majeranek, który podobnie 
jak tymianek świetnie komponuje się z ziemniakami i grzybami. Jeszcze raz dokładnie mieszam i 
dodaję przestudzone grzyby z cebulą. 

8. Wymieszaną masę przekładam do formy wysmarowanej masłem, wyrównuję i wkładam do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piekę przez około 1,15-1,20 minut (po około 40 minutach 
pieczenia wierzch baby smaruję kwaśną śmietaną, po zapieczeniu będzie miała pyszną, 
przypieczoną skorupkę). 

Babę ziemniaczaną podaję od razu po przygotowaniu lub następnego dnia odgrzaną na patelni, 
obowiązkowo z kleksem kwaśnej śmietany. Polecam ten przepis bo baba ziemniaczana 
z  topinamburem jest wyjątkowa i bardzo delikatna, a jej lekko orzechowy smak podkreślają 
aromatyczne zioła i leśne grzyby. 

 

 



Pizza z topinamburem. 

ciasto na 2 pizze: 

 20g drożdży w kostce 
 łyżka cukru 
 szczypta soli 
 1/2 kg mąki pszennej typ 550 
 1 kubek wody 
 parę łyżek oliwy z oliwek 
 parę topinamburów 
 pęczek pietruszki 
 1/2 szklanki oliwy 
 1/4 kubka orzechów 
 2 łyżki soku z cytryny 
 sól 
 pieprz czarny 
 

1. Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. 

2. Do plastikowej bądź ceramicznej miski przełóż drożdże. Zasyp je cukrem. Dodaj 2 łyżki 
mąki i 3 łyżki ciepłej wody. Wymieszaj, przykryj ściereczką i zostaw na około 10 minut. 

3. Dodaj sól i resztę mąki i powoli dolewaj wody mieszając drugą ręką. Zacznij wyrabiać 
ciasto. 

4. Na koniec dodaj oliwę z oliwek. Przełóż ciasto na blat i zacznij wyrabiać. Im dłużej bawisz 
się z ciastem tym będzie elastyczniejsze. Uwielbiam tę czynność i miękkość drożdżowego ciasta. 

5. Ciasto podziel na 2 części. Z każdej uformuj kulkę, a następnie rozwałkuj ją na cienkie 
placki. Przełóż placki na blachę lub kamień do pieczenia pizzy. 

6. Pietruszkę, orzechy i sól umieść w moździerzu. Zacznij trzeć pietruszkę na pesto. Dodaj sok 
z cytryny i powoli stopniowo dodawaj oliwę. Dodaj jej tyle by pesto uzyskało Twoją ulubioną 
konsystencję. 

7. Cienki placek na pizzę posmaruj pesto. 

8. Topinambur dobrze umyj. Następnie przy pomocy obieraczki do warzyw lub sera, pokrój 
bulwy na cienkie plastry. Rozłóż topinambur na pizze. Całość posól i posyp świeżo startym 
pieprzem. 

9. Piecz w rozgrzanym do 200 stopni piekarniku około 10- 20 minut, aż pizza się zarumieni. 

10. Przed podaniem polej całość oliwą z oliwek. 

 



Topinambur w zapiekance makaronowej 

Na jedną porcję zapiekanki: 

 50 g makaronu spaghetti 
 3 średnie bulwy topinamburu 
 50 g koziego sera 
 50 g mozzarelli 
 łyżka śmietany 12% 
 łyżka ziaren słonecznika 
 sól, pieprz 
 
Topinambur obrać ze skórki i pokroić w talarki. 

Makaron ugotować all dente. 

Sery, śmietanę i ziarna wymieszać ze sobą, dodać makaron, topinambur, przyprawić. Całość 
przełożyć do naczynia żaroodpornego z przykrywką. Zapiekać przez ok 25 minut pod przykryciem, 
aby makaron nie wysechł z wierzchu. 

 

Purée z topinamburu 

Topinambur umyć, obrać, ugotować w niewielkiej ilości wody lekko osolonej do miękkości. Odlać 
wodę, odparować. Dodać masło i utrzeć na gładkie puree. 

 

 



Gulasz wołowy z topinamburem 

 

Składniki: 

 500 g wołowiny 
 Sól, świeżo zmielony pieprz 
 1 litr wody 
 1 cebula czerwona 
 1 łyżka oliwy z oliwek 
 2 liście laurowe 
 2 ziarna ziela angielskiego 
 ½ laski cynamonu 
 1 łyżeczka pokrojonego Chilli 
 100 g topinamburu 
 Słodka papryka w proszku 
 
Przygotowanie: 

Wołowinę kroimy na mniejsze kawałki, posypujemy solą oraz pieprzem. Patelnię rozgrzewamy, 
podsmażamy na niej wołowinę. Odkładamy na bok. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek i 
podsmażamy na niej drobno posiekaną cebulę. Dodajemy wołowinę, wodę, liście laurowe, ziele 
angielskie, cynamon oraz Chilli. 

 

Gotujemy na wolnym ogniu do czasu, aż wołowina będzie już prawie krucha. Czas zależy od mięsa, 
moja wołowina potrzebowała ponad 2 godzin. Jeżeli jest taka potrzeba dolewamy wodę. 
Topinambur obieramy i kroimy na cienkie plasterki, dodajemy do gulaszu. Dusimy razem z 
wołowiną, doprawiamy solą, pieprzem oraz słodką papryką. 

 

 



Pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem i musem orzechowym z purée z topinamburu i 
sosem serowym 

Składniki na kurczaka: 

 2 piersi z kurczaka 
 garść liści szpinaku 
 1 ząbek czosnku 
 1 łyżka masła 
 folia spożywcza 
 świeży tymianek do dekoracji 
 

Składniki na nadzienie: 

 2 łyżki mielonych orzechów (ja robiłam i z laskowymi i z włoskimi) 
 skrawki kurczaka 
 1 jajko 
 1/2 małego opakowania śmietanki 30% 
 

Składniki na sos serowy: 

 1/2 małego opakowania śmietanki 30% 
 20 dkg startego sera żółtego 
 1 łyżeczka białego pieprzu 
 pół łyżeczki gałki muszkatołowej 
 szczypta posiekanego świeżego tymianku 
 

Składniki na purée z topinamburu: 

 kilka bulw topinamburu 
 2 łyżki masła 
 szczypta soli 
 1/2 małego opakowania śmietanki 30% 
 

Przygotowanie: 

 

Purée: Topinambur obieram i gotuję jak ziemniaki aż będzie miękki. Przekładam go do malaksera 
lub miksera, dodaję masło, szczyptę soli. Łącze składniki. Powoli dolewam śmietankę aż uzyskam 
gładką konsystencję. 

Sos serowy: W garnku podgrzewam śmietankę do wrzenia. Dodaję ser żółty i mieszam aż się 
rozpuści. Przyprawiam. 

Nadzienie do mięsa: Skrawki mięsa, mielone orzechy miksuje na gładką masę.  Dodaję jajko i 
śmietanę aż uzyskam konsystencje musu. 

Mięso: Piersi z kurczaka oporządzam, odkrawam skrawki mięsa aby pierś była równa. Rozbijam ją 
na płasko. Na patelni, na maśle przysmażam pokrojony w plasterki czosnek. Dodaję szpinak 
blanszuje. Na rozłożone piersi nakładam wcześniej przygotowany mus, dodaję szpinak i zawijam w 
folię spożywczą. Gotuję przez 20 minut. 

 

Pierś podaję na talerzu z sosem serowym i pure, dekoruje tymiankiem. 

 



Kurczak zapiekany z topinamburem 

Składniki: 

 6 udek z kurczaka 
 15 dkg topinamburu 
 2 marchewki 
 2 cebule 
 3 ząbki czosnku 
 sól, pieprz 
 1/2 łyżeczki majeranku 
 1/2 łyżeczki bazylii suszonej 
 przyprawa do kurczaka 
 2 łyżki octu winnego 
 2 łyżki octu balsamicznego 
 1 łyżka oleju 
 1 łyżeczka octu 
 

Cebulę kroję w piórka, czosnek przeciskam przez praskę. Dodaję do udek kurczaka. Doprawiam 
solą, pieprzem, przyprawą do kurczaka, majerankiem, bazylią, octem winnym, octem 
balsamicznym, i olejem. Całość mieszam i odstawiam na noc do lodówki. Na drugi dzień 
przekładam do naczynia żaroodpornego, dodaję obrany i pokrojoną w paski marchewkę. 
Topinambur skrobię jak ziemniaki, i wkładam do miseczki z wodą  i octem. Nie ściemnieje wtedy. 
Dodaję przekrojony na pół do kurczaka. Wstawiam do piekarnika temp 200 stopni 45 minut. 

 

 



Sałatka z roszponką, topinamburem, kiełkami i pomidorami 

 

Składniki: (na 4 osoby) 

 400g roszponki 
 10-12 pomidorków koktajlowych 
 5 topinamburów 
 kiełki rzodkiewki 
 parmezan 
 

 

Marynata do topinamburu: 

 2 łyżki oleju rzepakowego 
 sól i pieprz 
 pół łyżeczki chili w płatkach 
 1 łyżeczka słodkiej czerwonej papryki mielonej 
 

Sos cytrynowo-miodowy: 

 2 łyżki oliwy z oliwek 
 sok z połówki cytryny 
 1 łyżeczka miodu 
 sól 
 pieprz 
 

Wykonanie: 

Bulwy topinamburu dokładnie myjemy, osuszamy i kroimy ze skórką w cienkie krążki. 
Przygotowujemy marynatę łącząc ze sobą wszystkie składniki: olej rzepakowy, pół łyżeczki chili w 
płatkach, 1 łyżeczkę słodkiej mielonej czerwonej papryki oraz doprawiamy solą i pieprzem. Krążki 
topinamburu zalewamy marynatą, dokładnie mieszamy i układamy na blasze do pieczenia 
wyłożonej pergaminem. Chipsy z topinamburu pieczemy około 15-20 minut, w temperaturze 180 
stopniach C – mają być chrupkie, ale nie spalone. 

Przygotowujemy sos do sałatki: oliwę z oliwek łączymy z sokiem z cytryny, miodem i doprawiamy 
solą oraz pieprzem. 

Roszponkę myjemy i osuszamy, a następnie polewamy sosem i chwilę mieszamy, aż wszystkie 
listki roszponki będą pokryte sosem. Rozkładamy roszponkę na 4 talerze, dokładamy połówki bądź 
ćwiartki pomidorków koktajlowych, kiełki rzodkiewki, posypujemy świeżo startym parmezanem, a 
na koniec układamy ciepłe chipsy z topinamburu. Sałatka gotowa! 

 



Sałatka z topinamburem 

 400 g bulw topinamburu 
 szczypta sody oczyszczonej 
 1 puszka groszku 
 1 mała puszka kukurydzy 
 4 jajka na twardo 
 4-6 ogórków konserwowych 
 
Na sos: 
 2 łyżki majonezu 
 2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego 
 1 łyżeczka musztardy (najlepiej Dijon) 
 1 łyżeczka cukru 
 2-3 łyżki soku z cytryny 
 sól i pieprz do smaku 
 
Topinambur ugotuj w osolonej wodzie tak jak ziemniaki w mundurkach, z tą różnicą, że do 
gotowania topinamburu warto dodać szczyptę sody. Ugotowany ostudź. Skórka na bulwach jest tak 
delikatna, że nie ma potrzeby jej usuwać. 
Kukurydzę i groszek odsącz z zalewy, przełóż do miski. Jajka, ogórki i topinambur pokrój w 
kosteczkę i wrzuć do miski. Posól i dobrze popieprz, delikatnie wymieszaj.  
Przygotuj sos: 
Do kubka włóż wszystkie składniki sosu, wymieszaj. Połącz z sałatką, a następnie przełóż do 
salaterki i udekoruj. Smacznego! 
 
 



Sałatka warzywna z topinamburu 
 
Składniki: 

 4 ugotowane na twardo jajka 
 4 bulwy topinamburu 
 4 duże ogórki kiszone 
 1/2 kg pieczarek 
 1 duża cebula 
 1-2 łyżki majonezu na oliwie (bez cukru) 
 do smaku sól i pieprz 
 

Przygotowanie: 

Krok 1 Pieczarki i cebule obieramy, kroimy w kostkę i podsmażamy na niewielkiej ilości oliwy. 
Pod koniec smażenia solimy do smaku. Nieobrany topinambur gotujemy w lekko osolonej wodzie 
aż będzie można w niego wbić widelec. Wyjmujemy z wody i po wystygnięciu obieramy. 

Topinambur, jajka i ogórki kiszone kroimy w kostkę. Dorzucamy przestudzone pieczarki z cebulą, 
majonez, doprawiamy solą i pieprzem do smaku. I gotowe. 

 

Krok 2 Topinambur doskonale zastępuje marchewkę i ziemniaka. Ugotowany i obrany wygląda jak 
ciemny ziemniak, w smaku jest lekko słodkawy, jak marchewka w sałatce. Opcjonalnie dorzucić 
można również ciecierzyce z puszki, według mnie jednak sałatka od tego robi się cięższa, taka 
bardziej mączna. Jak tradycyjna sałatka od groszku. Można też dodać gotowanej pietruszki. 

Krok 3 Sałatka może niezbyt reprezentacyjna, ale dla tęskniących za tradycyjną polską sałatką 
warzywną doskonała. 

 



Sałatka ziemniaczano -topinamburowa 

Na dużą miskę: 

 700 g ziemniaków 
 300 g bulw topinamburu 
 100 g łuskanych pestek słonecznika 
 100 g łuskanych pestek dyni 
 50 g zblanszowanych migdałów lekko posiekanych 
 50 g siemienia lnianego 
 60 g odsączonych kaparów (można zamiast kaparów dodać pokrojone w kosteczkę ogórki 
kiszone) 
 pęczek natki pietruszki 
 na sos: 
 100 ml oliwy z oliwek 
 sok z połowy cytryny 
 2 solidne ząbki czosnku 
 sól i świeżo zmielony pieprz do smaku 
 

Uwaga: sos musi być mocny i wyrazisty, i musi być go dużo, ponieważ ziemniaki go wchłoną. 

Ziemniaki wyszoruj dokładnie szczoteczką, nie obieraj. Topinambur możesz obrać, gdyż bulwy 
często są mocno guzowate (ja nie obieram tylko szoruję szczoteczką i obcinam brzydkie końcówki). 
Ziemniaki i topinambur ugotuj oddzielnie tak, by nie były za miękkie (bo rozpadną się w sałatce). 
Wystudź i pokrój w kostkę 2 x 2 cm. 

Pestki słonecznika, dyni oraz migdały upraż na suchej patelni. Siemię lniane upraż na suchej patelni 
oddzielnie (z pozostałymi pestkami by się spaliło), koniecznie pod przykrywką, gdyż strzela jak 
szalone. Gdy przestanie strzelać jest gotowe. 

Wszystkie składniki sosu wymieszaj w słoiczku na emulsję. Natkę drobno posiekaj. 

W misce wymieszaj pokrojone ziemniaki, topinambur, uprażone pestki i siemię, kapary i posiekaną 
natkę. Dodaj sos i dokładnie wymieszaj. Sałatkę, przykrytą folią, odstaw w chłodne miejsce 
przynajmniej na 4 godziny, lub na całą noc. Jeśli rano stwierdzisz, że ziemniaki wchłonęły cały sos 
i sałatka jest za sucha, dolej oliwy. 

 



Surówka z topinamburu 

Składniki: 
• 500 g topinamburu 
• 500 g marchewki 
• 2 łyżki posiekanego koperku 
• 2 łyżki oleju z orzechów włoskich 
• 3 łyżki soku z cytryny 
• sól 
• pieprz 

 
Sposób przygotowania: 
 
Marchewkę i topinambur obierz, umyj i zetrzyj na tarce. Topinambur od razu skrop sokiem z 
cytryny - szybko ciemnieje. Dodaj koperek, przyprawy i olej. Wszystkie składniki wymieszaj i 
odstaw na kilkanaście minut. Posyp przed podaniem prażonymi ziarnami słonecznika. 
 
 
Chipsy z topinamburu 

Składniki na 4 porcje: 

 4 bulwy topinamburu (240 g) 
 1 – 2 łyżki oliwy 
 sól morska, świeżo mielony pieprz 
 świeże zioła, np. gałązka rozmarynu, estragonu itp. 
 

Przygotowanie 

 

Bulwy dokładnie myjemy i szorujemy szczotką. Nie obieramy topinamburu, ponieważ w dużym 
stopniu pozbawimy go błonnika. Kroimy na cienkie plastry, umieszczamy w misce, skrapiamy 
oliwą, posypujemy odrobiną soli morskiej i świeżo mielonym pieprzem oraz posiekanymi ziołami, 
wszystko razem mieszamy. Piekarnik nagrzewamy do 180°C.  Chipsy umieszczamy na blasze lub w 
naczyniu żaroodpornym, pieczemy na złocisty kolor. Czas pieczenia uzależniony jest od grubości 
plastrów topinamburu, może trwać od 20 do 30 minut. 

 
 



Ciasto topinamburowe 
Składniki: 

Ciasto 

• 4 jajka 
• 1,5 szklanki cukru 
• 1 szklanka oleju 
• 2 szklanki mąki 
• 1 szklanka topinamburu startego na tarce o bardzo drobnym oczku 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
• 2 łyżeczki cynamonu 
• 1 łyżeczka przyprawy do piernika 

Jak przygotować: 

Krok 1 - przetrzeć topinambur 

Topinambur czyścimy, a następnie przecieramy na tarce o bardzo drobnym oczku. 

Krok 2 - miksujemy jajka, cukier, olej, mąkę 

Wbijamy jajka, wsypujemy cukier i miksujemy aż cukier się rozpuści i uzyskamy jednolitą masę. 
Kiedy masa jest już jednolita to na przemian dodajemy nieco oleju i mąki pszennej aż 
wykorzystamy cały olej i mąkę. 

Krok 3 - łączymy proszek, sodę, przyprawę do piernika, cynamon 

Przesiewamy proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, przyprawę do piernika oraz cynamon i 
dokładnie miksujemy z masą. Po wymieszaniu masa jest już gotowa 

Krok 4 - dodajemy topinambur do masy 

Przetarty wcześniej topinambur dodajemy do przygotowanej masy. Dokładnie mieszamy. 

Krok 5 - wlewamy masę do formy 

Formę do pieczenia smarujemy margaryną bądź masłem, pokrywamy folią do pieczenia i wlewamy 
gotową masę. Rozprowadzamy aby masa równomiernie pokryła powierzchnię formy. 

Krok 6 - pieczemy 

Formę do pieczenia wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 160°C na godzinę i 10 minut. Po 
wyjęciu ciasta można je posypać cukrem pudrem lub polać polewą. 

 

 



Chleb topinamburowo-orkiszowy 

Składniki:  1 bochenek ze standardowej keksówki + 2-3 bułki 

 500 g mąki orkiszowej (typ 650) 
 500 g topinamburu 
 2 płaskie łyżeczki soli 
 20 g świeżych drożdży (lub 7 g suchych) 
 pęczek tymianku (lub łyżka suszonego) 
 125 ml wody lub maślanki 

Przygotowanie: 

Topinambur wyszorować i ugotować w mundurkach przez ok. 25 minut (zalecam ciut krótszy czas, 
ale o tym niżej) w lekko osolonej wodzie.  
 
Listeczki tymianku oderwać od gałązek i grubo posiekać, wymieszać w misce z mąką. Dodać 
suchych drożdży (jeśli takich używamy). Wodę (lub maślankę) wymieszać ze świeżymi drożdżami 
(jeśli używamy).  
 
Ostudzony topinambur obrać (za długo gotowany da się jedynie wyciskać z "mundurków"), dodać 
do wody z drożdżami i zblendować.  
Dodać mokrą masę do suchej, wymieszać i zagnieść ciasto. Jeśli jest zbyt lepka, dodać trochę mąki 
(moja była bardzo lepka, bo dałam 145 ml wody, musiałam więc dodać aż 6 czubatych łyżek 
mąki!). Przykryć ręczniczkiem i odstawić w ciepłe miejsce, aż ciasto podwoi swoją objętość (zaleca 
się 2 godziny, ale w naprawdę ciepłym miejscu jest to jednak krócej, u mnie godzina).  
Gdy ciasto podwoi objętość, zagnieść je ponownie, włożyć do foremki (z rowkami) wysypanej 
mąką i odstawić na jeszcze 45 min.  
 
Piekarnik rozgrzać do 220 st. C, ciasto wyłożyć z foremki na pokrytą papierem blachę (ja piekłam 
w żaroodpornej keksówce + 2 bułki). Ustawić blachę na drugiej półce od dołu. Na dnie ustawić 
naczynie z wodą. Piec 15 minut, następnie obniżyć temperaturę do 200 st. C i piec jeszcze 35 
minut.  
 
Świeżo upieczony chleb ostudzić. 

 

 Wskazówki i uwagi: 

Zamiast tymianku można dodać ziół prowansalskich, kminku, majeranku czy cząbru. Można zrobić 
też wersję pikantną z ostrą papryczką lub żółtą z kurkumą.  
 
Zamiast maślanki można użyć wody (125 ml wody lub 120 ml wody i 5 ml oleju). 
 
 



Zimowy mus z jabłek i topinamburu 

Składniki: 

 ½ kg topinamburu, 
 2 duże słodkie jabłka, 
 1-2 łyżki miodu, 
 ½ łyżeczki cynamonu, 
 garść rodzynek. 

Obrany i zakwaszony topinambur suszymy na ściereczce. Bulwy i jabłka kroimy na małe kawałki. 
Na dno garnka wlewamy ok. 2 cm wody, wrzucamy topinambur i prużymy pod przykryciem ok. 15 
min, aż całkowicie zmięknie, następnie na wierzch dodajemy pokrojone jabłka i cynamon. Dusić 
jeszcze ok. 5 min. Całość miksujemy. Dodajemy rodzynki. Mus można poprzekładać do małych 
słoiczków i pasteryzować. Idealnie nadaje się jako dodatek do owsianki, kaszy jaglanej, gofrów czy 
jako nadzienie do babeczek. 

 

Ostatnia propozycja to herbata z plasterkami topinamburu. 


