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Składniki:
3 duże ogórki szklarniowe

4 ząbki czosnku

800 ml gęstego jogurtu naturalnego

½ pęczka koperku

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka cukru

pieprz

Do podania:
wędzony łosoś

koperek

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 10 minut + 2 godziny chłodzenia

Przygotowanie:
Ogórki obieramy ze skórki i kroimy, czosnek przeciskamy przez praskę. Od koperku

odrywamy grube łodygi. Wszystko dokładnie miksujemy. Dodajemy jogurt, cukier, sól i sok

z cytryny. Wszystko jeszcze raz miksujemy, do uzyskania gładkiej konsystencji.

Doprawiamy pieprzem. Zupę schładzamy w lodówce przez minimum 2  godziny.

Podajemy z  posiekanym wędzonym łososiem i ozdabiamy koperkiem.

Danie z Kotła
Chłodnik ogórkowy

Przepis i zdjęcie: Kinga Górska





PORZECZKI
Moc kolorów zawitała do letniego wydania magazynu Kocioł.

Na kolejnych stronach pojawią się przepisy z owocami w kolorze

czerwonym, czarnym oraz białym... O czym mowa? Oczywiście

o porzeczkach. Znajdziecie tu wiele smakowitych przepisów na

ich wykorzystanie. Porzeczki będą królować przede wszystkim

w  słodkościach: babeczkach, bułeczkach oraz różnego rodzaju

ciastach i plackach. Miłośnikom odważniejszych smaków

polecamy natomiast wytrawne połączenie kiełbasek i sosu

porzeczkowego. Nie zabraknie również przetworów na zimę,

bowiem słoiczek dżemu lub szklanka kompotu to doskonałe

źródło witamin na chłodniejsze dni.





Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej

7 g drożdży instant lub 25 g świeżych

125 ml ciepłego mleka

1 łyżka miodu

1 jajko

50 g miękkiego masła

szczypta soli

Składniki na lukier:
2 czubate łyżki cukru pudru

2 łyżki soku z cytryny

Składniki na wypełnienie:
250 g twarogu półtłustego mielonego

4 łyżki cukru pudru

1 żółtko

1 łyżka miękkiego masła

160 g porzeczek czerwonych i białych

Dodatkowo:
1 białko do posmarowania

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 35 minut + 25 minut pieczenia + czas wyrastania

Przygotowanie:
Przesianą mąkę mieszamy z solą i drożdżami (w przypadku świeżych drożdży należy wcześniej

zrobić zaczyn). Miód rozpuszczamy w ciepłym mleku, mieszamy z mąką. Dodajemy rozbełtane

jajko oraz miękkie masło. Wyrabiamy jednolite, lekko klejące ciasto. Przykryte ściereczką

odkładamy w ciepłe miejsce na 45 minut. Wyrośnięte ciasto dzielimy na 8 części. Formujemy

kulki i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, przykrywamy i odstawiamy do

ponownego wyrośniecie na 30 minut.

Ser miksujemy z żółtkiem, masłem i cukrem pudrem. W bułeczkach robimy wgłębienie,

wypełniamy je  serem. Na wierzchu układamy porzeczki. Pieczemy 20 minut w piekarniku

nagrzanym do 190°C. Wyłączamy piekarnik i zostawiamy jeszcze na 5 minut.

Cukier puder mieszamy z sokiem z cytryny i lekko ciepłe bułeczki polewamy lukrem.

Bułeczki z serem i porzeczkami
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej





Składniki na ciasto:
6 jajek

200 g cukru

150 ml oleju

260 g mąki pszennej

1 łyżeczka sody

3 łyżki kwaśnej śmietany

300 g czarnych porzeczek

Polewa:

80 g cukru pudru

3 łyżki mleka

1 łyżka mleka w proszku

Liczba porcji: prostokątna forma 23x29 cm

Czas przygotowania: 1 godzina 10 minut

Przygotowanie:
Jajka ubijamy z cukrem, aż staną się puszyste. Ciurkiem dolewamy olej, cały czas miksując.

Mąkę przesiewamy z sodą i partiami dodajemy do masy jajecznej, naprzemiennie ze śmietaną.

Mieszamy szpatułką lub rózgą. Blachę smarujemy masłem, dno i boki wykładamy papierem do

pieczenia, oprószamy mąką. Przelewamy ciasto do formy i posypujemy równomiernie owocami.

Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 170°C przez 50 minut lub do suchego patyczka.

Wyjmujemy z piekarnika i studzimy. Składniki na polewę mieszamy do uzyskania gładkiej

konsystencji. Polewamy ostudzone ciasto.

Ucierane ciasto z czarną porzeczką
Przepis i zdjęcie: Kinga Górska





Składniki na spód:
100 g zimnego masła

1 jajko

200 g mąki pszennej

50 g cukru pudru

2 łyżki wody

Masa serowa:
750 g tłustego twarogu sernikowego

150 ml maślanki

6 jaj

150 g cukru

40 g mąki ziemniaczanej

1 laska wanilii

szczypta soli

50 g porzeczek

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 30 minut + 1 godzina 20 minut pieczenia

Przygotowanie:
Masło kroimy w małą kostkę. Mąkę przesiewamy z cukrem pudrem, robimy wgłębienie

i wbijamy jajko, dodajemy masło. Siekamy nożem, następnie szybko zagniatamy ciasto

i  formujemy kulę. Owijamy w folię spożywczą i chłodzimy w lodówce przez 40 minut. Ciasto

wałkujemy i wylepiamy nim dno tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy

15 20 minut w 170°C do zarumienienia. Studzimy.

Ser ucieramy z cukrem i żółtkami, dodajemy maślankę, ziarenka wanilii, mąkę ziemniaczaną

i mieszamy do połączenia składników. Osobno ubijamy na sztywną pianę białka ze szczyptą soli.

Masę serową delikatnie łączymy z ubitymi białkami za pomocą szpatułki ruchami od dołu do

góry, uważając, żeby piana nie opadła.

Na wierzch układamy porzeczki. Pieczemy przez 20 minut w 180°C, następnie godzinę w 120°C.

Sernik z porzeczkami
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler





Składnik na mus z porzeczek:
450 g czerwonych porzeczek

50 g cukru

2 łyżki wody

2 łyżki syropu z dzikiego bzu

Składniki na lody:
500 ml śmietanki 30 36%

2 łyżeczki pasty z wanilii

4 żółtka

60 g cukru

100 ml wody

250 ml musu porzeczkowego

Liczba porcji: 800 ml

Czas przygotowania: 40 minut + mrożenie

Przygotowanie:
W garnku umieszczamy porzeczki razem z cukrem i wodą. Na średniej mocy palniku

doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy ogień i gotujemy, cały czas mieszając.

Gdy owoce zmiękną, zdejmujemy garnek z kuchenki i odstawiamy do przestygnięcia. Następnie

przecieramy przez sito. Powstanie gęsty mus porzeczkowy, do którego dodajemy syrop z bzu.

W misce mieszamy żółtka, cukier i wodę. Mieszankę przelewamy do garnka i podgrzewamy,

cały czas mieszając do momentu, aż masa zgęstnieje. Garnek zdejmujemy z kuchenki

i  odstawiamy do ostygnięcia na 5 minut.

W tym czasie ubijamy śmietankę na sztywno. Dodajemy pastę z wanilii i delikatnie mieszamy.

Ostygniętą mieszankę jajeczną dodajemy do ubitej śmietanki i delikatnie mieszamy, dodajemy

250 ml musu z porzeczek i ponownie dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną mieszankę lodową

przenosimy do plastikowego pojemnika, który wstawiamy do zamrażalnika na kilka godzin.

Przez pierwsze 2 godziny wyjmujemy pojemnik co 30 minut i mieszamy lody. Po 2 godzinach

pozostawiamy lody na kolejne kilka godzin, aż uzyskają odpowiednią konsystencję. Można je

przełożyć do małych pojemników na lody lub pozostawić w dużym.

Lody z czerwonej porzeczki
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies





Liczba porcji: foremka o średnicy 24 cm

Czas przygotowania: 1 godzina 35 minut

Przygotowanie:
Oddzielamy żółtka od białek. Mąkę przesiewamy, łączymy proszkiem, cukrem pudrem i solą.

Dodajemy żółtko, masło i rękoma łączymy składniki. Wlewamy wodę i wyrabiamy ciasto, które

dzielimy na pół. Jedną połówkę zawijamy w folię, drugą dzielimy jeszcze raz na pół i do jednej

z  części dodajemy kakao. Obie części również zawijamy w folię i wszystkie schładzamy

w  lodówce przez 30 minut.

Dno foremki wykładamy papierem do pieczenia. Do formy wykładamy największą, białą część

ciasta i zapiekamy przez 12 minut w temperaturze 180°C. Po tym czasie wykładamy dżem.

W międzyczasie ubijamy białka z cukrem na sztywną pianę, na koniec dodajemy mąkę

ziemniaczaną. Na dżem skubiemy czekoladowe ciasto, na to wykładamy pianę z  białek. Na sam

koniec skubiemy białą część ciasta. Całość zapiekamy przez 35–40 minut w  piekarniku

nagrzanym do 180°C. Podajemy po przestudzeniu posypane cukrem pudem

i  udekorowane  porzeczkami.

Pleśniak z czerwoną porzeczką
Przepis: Joanna Komorowska Zjęcie: Rafał Komorowski

Składniki*:
250 g masła

3 szklanki mąki pszennej

5 jajek

2 słoiki dżemu porzeczkowego

4 łyżki cukru pudru

2 łyżki kakao

1 szklanka cukru

1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki zimnej wody

szczypta soli

garść świeżych porzeczek

cukier puder do posypania ciasta

*Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej





Liczba porcji: ok. 40 sztuk

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
Jeśli nie mamy specjalnych mat do pieczenia makaroników, na niewoskowanym papierze do

pieczenia odrysowujemy (np. od kieliszka) okręgi, na które będziemy wyciskać ciasteczka.

Migdały przesiewamy z cukrem pudrem. Mieszamy z 60 g białek. Wodę mieszamy ze 150 g

cukru w małym rondelku i podgrzewamy. Gdy syrop osiągnie temperaturę 100ºC zaczynamy

ubijać białka na sztywno, pod koniec dodając stopniowo 35 g cukru. Kiedy syrop cukrowy będzie

miał temperaturę 118ºC ściągamy go z ognia i natychmiast, cienką strużką, wlewamy do białek,

ubijając na najniższych obrotach. Następnie zwiększamy obroty miksera i ubijamy,

aż  beza  ostygnie.

Bezę stopniowo przekładamy do migdałów, za każdym razem dobrze mieszając. Ciasto

przekładamy do worka cukierniczego z okrągłą końcówką i wyciskamy, trzymając prostopadle

do podłoża, na blachy wyłożone papierem z wcześniej odrysowanymi kółkami. Odstawiamy do

wyschnięcia (wierzch makaroników nie powinien się kleić do palców). Pieczemy ok. 12 minut

w  150ºC. Zostawiamy do wystygnięcia.

Porzeczki, wodę i cukier gotujemy przez kilka minut, następnie dodajemy agar agar

i  zostawiamy, aż masa wystygnie i zgęstnieje. Nakładamy ją łyżeczką na jedną połówkę

makaronika, przykrywamy drugą.

Makaroniki nadają się do jedzenia tylko w dniu przyrządzenia, ponieważ z takim nadzieniem

szybko miękną.

Makaroniki porzeczkowe
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Składniki:
150 g zmielonych migdałów

150 g cukru pudru

2x 60 g białek

150 g + 35 g cukru

50 ml wody

Nadzienie:
2 szklanki porzeczek

4 łyżki cukru

100 ml wody

1 płaska łyżeczka agar agar





Składniki na kruche spody:
250 g mąki pszennej

100 g zimnego masła

100 g cukru pudru

2 jajka

Składniki na warstwę porzeczkową:
300 g czerwonych porzeczek

60 g cukru trzcinowego

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka ekstraktu wanilii

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 1 godzina + czas studzenia

Przygotowanie:
Składniki na ciasto zagniatamy. Formujemy w kulę i owijamy folią spożywczą. Chłodzimy

w  lodówce przez godzinę. Schłodzone ciasto wałkujemy i wykładamy nim foremki, starannie

dociskając brzegi. Przygotowane formy wstawiamy na 30 minut do lodówki. Spody nakłuwamy

widelcem. Pieczemy 20 minut w temperaturze 200°C. Studzimy na kratce.

Porzeczki podgrzewamy z cukrem na wolnym ogniu. Kiedy zaczną puszczać sok, wlewamy

mąkę ziemniaczaną rozrobioną w łyżce wody i ekstrakt waniliowy. Całość gotujemy na wolnym

ogniu 3 minuty. Studzimy. Porzeczkami wypełniamy kruche babeczki.

Przygotowujemy syrop. W rondelku umieszczamy termometr cukierniczy, łączymy wodę

z   260  g cukru i na małym ogniu podgrzewamy do osiągnięcia 118°C. Nie mieszamy. Gdy syrop

zacznie osiągać temperaturę 100°C, zaczynamy ubijać białka jak na bezę, pod koniec dodając

łyżeczka po łyżeczce pozostały cukier (40 g).

Kiedy syrop osiągnie temperaturę 118°C natychmiast ściągamy go z palnika, maksymalnie

zwiększamy obroty miksera i powoli, cienką strużką wlewamy syrop cukrowy do ubijanych

białek. Miksowanie kontynuujemy przez 5 8 minut. Beza powinna być bardzo sztywna, gęsta,

lśniąca i powinna się wystudzić.

Gotową bezę przekładamy do worka cukierniczego z ozdobną tylką i dekorujemy babeczki.

Bezę opalamy palnikiem gazowym do creme brulee lub podpiekamy kilka minut w piekarniku

używając funkcji grilla.

Babeczki porzeczkowe z bezą
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki na bezę włoską:
4 białka

260 + 40 g cukru

60 ml wody





Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 15 minut + 30 minut chłodzenie + 35 minut pieczenie

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z cukrem pudrem, następnie siekamy z masłem. Dodajemy wodę i chłodnymi

dłońmi dość szybko zagniatamy jednolite ciasto. Formujemy kulę, zawijamy w folię i odkładamy

na 30 minut do lodówki. Porzeczki mieszamy z cukrem i mąką ziemniaczaną.

Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na kształt koła. Układamy na blasze wyłożonej papierem

do pieczenia, na środku układamy owoce, zostawiając 3 cm od brzegu.

Ciasto zawijamy na owoce. Pieczemy 35 minut w 200°C.

Galette podajemy ciepłą, oprószoną cukrem pudrem, z łyżką jogurtu naturalnego

lub gałką lodów.

Galette z porzeczkami
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej

125 g zimnego masła

2 łyżki cukru pudru

2 łyżki zimnej wody

Składniki na nadzienie:
450 g porzeczek czarnych i czerwonych

3 łyżki cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

kilka truskawek opcjonalnie

Dodatkowo:
1 jajko do posmarowania

cukier puder

lody do podania





Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:
Porzeczki układamy w formie do pieczenia. Mąkę, płatki owsiane, cukier oraz olej kokosowy

miksujemy i wykładamy na owoce. Pieczemy w piekarniku w 180°C przez 30 minut,

aż  kruszonka będzie zarumieniona. Podajemy na ciepło lub zimno.

Crumble wyśmienicie smakuje z lodami.

Crumble z porzeczkami
Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Składniki:
150 g czerwonych porzeczek + kilka do dekoracji

50 g płatków owsianych

50 g mąki pszennej

30 g cukru trzcinowego

1 łyżeczka cukru waniliowego

6 łyżek oleju kokosowego

świeża mięta do dekoracji









Kompot z czerwonych porzeczek
Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcie: Rafał Komorowski

Składniki:

1 kg czerwonych porzeczek

2 litry wody

ksylitol, mód lub cukier

Liczba porcji: 2 l Czas przygotowania: 20 minut

Przygotowanie:

Porzeczki wkładamy do garnka i  zalewamy wodą. Doprowadzamy do

wrzenia i gotujemy przez 10 minut. Po tym czasie kompot przecedzamy.

Dosładzamy według własnych upodobań. Pozostałe z kompotu owoce

możemy użyć do koktajlu.

Dżem z czarnej porzeczki
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Składniki:

1 kg czarnej porzeczki

500 g cukru

Liczba porcji: 2 3 słoiczki Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut

Przygotowanie:

Porzeczki umieszczamy w garnku z grubym dnem i o dużej średnicy,

zasypujemy 200 g cukru i odstawiamy na kilka godzin, aż puszczą sok.

Następnie dodajemy resztę cukru, mieszamy i  zagotowujemy. Zmniejszamy

moc palnika i gotujemy przez około 1 2 godziny bez przykrycia, mieszając

od czasu do czasu, do momentu, aż dżem uzyska odpowiednią konsystencję.

Aby sprawdzić, czy dżem jest gotowy używamy talerzyka włożonego

uprzednio na kilka minut do zamrażarki. Na zmrożony talerzyk

wylewamy łyżkę gorącego dżemu. Jeśli zgęstnieje, a na jego powierzchni

utworzy się skórka dżem nie wymaga więcej gotowania.

Gotowy, gorący dżem przekładamy do wyparzonych słoików.

Zakręcamy, odstawiamy do góry dnem.



Warstwowy deser z porzeczkami
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Składniki:
150 g czerwonych porzeczek + 50 g do dekoracji

2 łyżki nalewki porzeczkowej (opcjonalnie)

200 g śmietanki 30 36%

1 łyżka cukru pudru

50 g ciastek digestive

świeża mięta do dekoracji

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Porzeczki przekładamy do miseczki i zalewamy nalewką. Śmietankę ubijamy na

sztywno, dodajemy cukier puder i ponownie miksujemy, do połączenia się

składników. Ciastka przekładamy do woreczka foliowego i rozbijamy tłuczkiem.

Na dno słoika lub szklanki wykładamy łyżkę porzeczek, następnie 2 łyżki bitej

śmietany i 1 łyżkę ciasteczek. Układamy kolejne warstwy porzeczek, bitej śmietany

i  ciasteczek, aż do wykorzystania wszystkich składników. Dekorujemy świeżymi

porzeczkami i listkami mięty.



Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180°C.

Kiełbaski wykładamy na niewielką blaszkę lub do naczynia żaroodpornego. Mieszamy konfiturę

z musztardą i wykładamy na kiełbaski.

Wstawiamy do piekarnika i zapiekamy przez 20 25 minut. Podajemy gorące.

Kiełbaski w sosie
porzeczkowo-musztardowym

Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki:
500 g cienkich kiełbasek

1 słoiczek konfitury z czarnej porzeczki

3 czubate łyżki musztardy francuskiej



Hałuszki
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki:
1 kg ziemniaków

100–120 g mąki ziemniaczanej

sól

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:
Ziemniaki ścieramy na tarce i przez ścierkę odsączamy całą wodę. Dodajemy mąkę, mieszamy

i  ręcznie formujemy podłużne kluseczki. Gotujemy we wrzątku około 15 minut. Po wystudzeniu

opłukujemy zimną wodą. Podajemy z rozpuszczonym masłem lub tłuszczem ze skwarkami.

Przepis pochodzi z kuchni łemkowskiej i zamieszczony został w książce kucharskiej „Smaki Wrzosowej

Krainy”, wydanej w 2008 roku przez Grupę Partnerską Wrzosowa Kraina. Potrawa do tego wydawnictwa

została zaproponowana przez pana Jana Kobana z Zajazdu Kobanhofw Piotrowicach w gminie Przemków.





Krzew ojczysty

Porzeczki nie przywędrowały do nas znikąd, bo to
nasze rodzime krzewy, rosnące dziko na terenach
Europy, jak również Azji, w klimacie umiarkowa-
nym. Jedyna wędrówka, jaką odbyły, to ta z la-
sów do naszych ogrodów. Obecnie najbardziej
popularne są porzeczka czarna i czerwona, rza-
dziej spotkamy odmianę białą. Mogą dorastać na-
wet do 2 m wysokości, natomiast najczęściej
w  ogródkach utrzymuje się je na poziomie 1 1,2 m
wysokości. To owoce lata zakwitają już wczesną
wiosną, żeby zacząć owocować pod koniec czerw-
ca, aż do początku sierpnia. W uprawie bardzo ła-
twe, w większości mrozoodporne, potrzebują
niewiele dobre stanowisko, trochę słońca,
umiarkowanie wilgotna gleba, co jakiś czas przy-
cięcie usunięcie gałęzi starych, suchych. Można
tworzyć z nich owocujące żywopłoty osłonią
lub oddzielą części ogrodu, a przy tym dostarczą
wspaniałych zbiorów.

Mówi się, że czarna porzeczka jej korzenie, swo-
im zapachem odstrasza gryzonie, warto więc za-
planować dla niej miejsce, jeśli mamy problem np.
z nornicami. Przy planowaniu dobrze jest spraw-
dzić, jak krzewy te wpływają na inne rośliny
i  wzajemnie przykładowo dobrze będą rosnąć
obok pomidorów, ale już gorzej przy śliwach czy
jabłoniach. Owoce porzeczek zbiera się tylko po
całkowitym dojrzeniu (nie dojdą na parapecie, jak
np. pomidory). Co ważne, zbiór można rozłożyć
w  czasie, bo to owoce dość trwałe na krzaku
w  stanie dojrzałości utrzymują się do kilku tygo-
dni. Zauważymy natomiast, że w miarę upływu
czasu, porzeczki będą słodsze, aż do całkowitego

,,przejrzenia". Daje nam to możliwość zrywania
codziennie lub co kilka dni owoców prosto z krza-
ka, a także zaplanowania większego zbioru w do-
godnym dla nas momencie.

Czarna

Znana z bardzo wysokiej zawartości witaminy C,
porzeczka czarna bije pod tym względem rekordy,
pokonując cytrusy czy swoją czerwoną koleżankę.
Wystarczy kilka-kilkanaście kulek, żeby pokryć
nią dzienne zapotrzebowanie. Co ważne, nie traci
tej cennej zawartości po przetworzeniu, dzięki za-
wartości rutyny, dlatego doceniajmy porzeczkowe
przetwory i mrożonki. Owoce porzeczki czarnej
zawierają fitoncydy, zwane roślinnymi antybio-
tykami. Ich działanie bakterio- i grzybobójcze mo-
że wspomóc walkę z infekcjami. Pomogą w tym
też flawonoidy, które dodatkowo mają właściwo-
ści przeciwutleniające. Ponadto owoce zawierają
błonnik, kwas foliowy, liczne sole mineralne oraz
mikroelementy, a także witaminy z grupy B, wi-
taminę E, K, PP, prowitaminę A. Są też źródłem lu-
teiny. Włączyć je do diety powinny osoby, które
chcą wspomóc swój układ krwionośny - porzeczki
pomogą zapobiegać pękającym naczynkom,
zmniejszyć ciśnienie krwi oraz poziom choleste-
rolu. Mają też dobry wpływ na trawienie oraz
układ moczowy.

Liść na zdrowie

Nie tylko owoce, ale także mocno pachnące liście
czarnej porzeczki kryją wiele dobrego. Dzięki za-
wartości garbników o działaniu ściągającym i an-
tybakteryjnym, odwary z liści stosuje się

Owoc lata
Tekst: Joanna Bilska Zdjęcia: Monika Szeffler, Laura Chołodecka

Łatwa w uprawie, zdobi każdy ogród, liście pięknie pachną, a owoce są zdrowe i wspaniale

smakują. Wpolskich ogródkach popularna ,,od zawsze” – zrywa się, sortuje kolorami:

czarne, czerwone, białe... i zatrzymuje w słoikach na jesień i zimę. Byle do lata – bo już

w  lipcu znowu zaczyna się sezon na... porzeczki!





w  problemach żołądkowych, trawiennych, znane
jest też zastosowanie zewnętrznie na rany, ukąsze-
nia, owrzodzenia, a także do płukania jamy ustnej.
Ich przeciwzapalne działanie wykorzystuje się też
przy leczeniu schorzeń dróg moczowych. Z liści
czarnej porzeczki robi się nalewkę, tzw. listówkę.
Natomiast schłodzony napar skutecznie ugasi pra-
gnienie w upalne lato.

Czerwona

Piękne, czerwone grona soczystych owoców ku-
szą, aby je zerwać i od razu pogryźć, jednak sporo
osób odstrasza ich kwaśny smak. Niesłusznie. Po-
rzeczka czerwona zawiera podobne składniki od-
żywcze do czarnej, lecz w mniejszej ilości. Jest
źródłem witaminy C, P, soli mineralnych i mikro-
elementów, a także garbników, polifenoli czy
błonnika. Działa przeciwbakteryjnie i ściągająco,
wzmaga apetyt i poprawia trawienie, działa mo-
czopędnie. Dzięki zawartości kumaryny, może
wpływać na zmniejszenie krzepliwości krwi. Sok
z  porzeczki czerwonej pomoże w zwalczaniu prze-
ziębień i wzmocnieniu organizmu.

Ciekawostki

Inna nazwa czarnej porzeczki to smrodynia, mają-
ca źródło w jej charakterystycznym zapachu
(http://sjp.pwn.pl/doroszewski/).

Porzeczka czarna, z niemieckiego johannisbeere,
nazywana jest czasem winogronem Świętego Jana
ze względu na okres dojrzewania, który zaczyna
się w okolicach 24 czerwca, w dniu imienin Jana.

Porzeczki są blisko spokrewnione z agrestem, na-
leżą do tej samej rodziny agrestowatych.

Warto zasadzić kilka krzewów tych wspaniałych
owoców w ogrodzie, bo nie tylko cieszą oczy, ale
i  podniebienie, a zatrzymać można je na dłużej
w  postaci dżemów, marmolad, galaretek, soków,
nalewek, syropów, wina... Przepisów na wykorzy-
stanie w kuchni jest mnóstwo, nie tylko na słodko,
ale i wytrawnie wiele ciekawych pomysłów
znajdziecie w tym numerze magazynu, więc do
dzieła sezon w pełni!



BÓB

Zadała mi bobu moja miła dzisiaj

i tak przy tym bobie na dłużej żem przysiadł.

Obie ręce w pracy. Pisać nic nie można.

Jakaż jest w tym bobie potęga przemożna?

Ciągłe obieranie. Ciągle te łupiny.

I tak za godziną mijają godziny.

Poszływ kąt pomysły. Poszła polityka.

Traci umysł ścisły, kto bobu dotyka!

Kosztuję, smakuję i tak myślę sobie.

Może o tym bobie jakiś wiersz wyskrobię,

ale uleciały gdzieś wszystkie morały.

Zadać komuś bobu – sposób doskonały!

TakMarek Gajowniczek pisze o bobie. Nam średnio wychodzi

pisanie wierszy, za to możemy zapewnić, że wszystkie bobowe

przepisy to kulinarna poezja. Szukajcie ich na kolejnych

stronach, gotujcie i rozpływajcie się w cudnym smaku.





Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Bób wrzucamy do osolonego wrzątku i gotujemy przez 10 minut. Odcedzamy, studzimy

i  obieramy. Ziemniaki obieramy i gotujemy we wrzątku przez 15 minut. Odcedzamy i studzimy.

Warzywa przekładamy razem do miski. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek,

przyprawy, sok wyciśnięty z cytryny i ugniatamy tłuczkiem do ziemniaków. Dolewamy oliwę,

dosypujemy bułkę tartą, wbijamy jajko i mieszamy. Formujemy kotlety o średnicy 4 i grubości

2  centymetry. Na patelni z rozgrzanym olejem smażymy na złoty kolor przez mniej więcej

3 minuty z każdej strony. Podajemy z jogurtem i cytryną.

Kotlety z bobu
Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Składniki:
500 g bobu

300 g ziemniaków

3 ząbki czosnku

1 łyżeczka suszonego czosnku niedźwiedziego

2 łyżeczki posiekanej natki pietruszki

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka chili

1 jajko

3 łyżki bułki tartej

½ cytryny

3 łyżki oliwy

olej do smażenia

Do podania:
jogurt z ulubionymi ziołami

cytryna





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Bób gotujemy w osolonej wodzie przez 15 minut. Odcedzamy, studzimy i obieramy.

W garnku z grubszym dnem roztapiamy masło i podsmażamy na nim posiekany czosnek

oraz cebulę. Dodajemy ziemniaka pokrojonego w kostkę i zalewamy bulionem. Doprowadzamy

do wrzenia i gotujemy na średnim ogniu przez około 10 minut. Dodajemy obrany bób i gotujemy

przez 5 minut. Miksujemy blenderem na gładką masę. Przyprawiamy do smaku.

Warzywa obieramy, a następnie kroimy w cienkie plastry – można do tego użyć obieraczki do

warzyw. Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Skrapiamy oliwą i posypujemy

solą. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200°C z termoobiegiem. Po około 10 minutach

wyjmujemy pietruszkę i marchewkę. Plastry buraka podpiekamy jeszcze przez kilka minut.

Chipsy stwardnieją po wystygnięciu. Uwaga, pietruszka lubi się przypalać, dlatego trzeba często

sprawdzać jej poziom podpieczenia.

Zupę podajemy z  chipsami warzywnymi, plastrami sera i świeżą kolendrą.

Krem z bobu z warzywnymi chipsami
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Składniki na zupę:
500 g bobu

1 łyżka masła

1 ząbek czosnku

½ cebuli

1 ziemniak

¾ l bulionu warzywnego

½ łyżeczki soli

pieprz

Dodatkowo:
1 marchewka

1 pietruszka

1 burak

oliwa

sól

kilka plastrów sera typu parmezan

świeża kolendra





Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
Mąkę, pokrojone masło, jajko i wodę umieszczamy w malakserze i miksujemy, aż składniki zbiją

się w kulę. Ciasto zawijamy w folię i wstawiamy do lodówki na 30 minut. Po tym czasie

rozwałkowujemy je tak, by można było nim wyłożyć dno i boki formy o średnicy 24 cm. Ciasto

w  formie nakłuwamy widelcem, a następnie wykładamy papierem do pieczenie i wysypujemy

na nie kulki ceramiczne lub fasolę czy groch. Wkładamy formę do piekarnika nagrzanego do

200°C i  pieczemy przez 10 minut. Po tym czasie usuwamy z ciasta papier z kulkami i pieczemy

kolejne 10 minut.

Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę i podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę i boczek.

Dodajemy pokrojonego w kawałki kurczaka. Smażymy do momentu, aż kurczak zacznie się

rumienić. Dodajemy bób oraz wino i dusimy 3 minuty. Następnie wlewamy wywar, dodajemy

zioła i gotujemy 5 minut. Mąkę ziemniaczaną mieszamy z wodą i dodajemy do całości, dokładnie

mieszamy i gotujemy kolejne 2 minuty.

Doprawiamy solą oraz pieprzem i odstawiamy do ostygnięcia.

Farsz wykładamy na przygotowany wcześniej spód. Z ciasta francuskiego wycinamy koło,

którym przykrywamy wierzch formy. Widelcem dokładnie dociskamy wierzch do spodu. Całość

smarujemy rozbełtanym jajkiem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C na 20 minut,

ciasto ma się dobrze zarumienić. Po upieczeniu pozostawiamy na 5 minut, a następnie podajemy.

Pie z bobem i kurczakiem
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies

Składniki spód:

225 g mąki pszennej

90 g zimnego masła

1 jajko

1 łyżka zimnej wody

Dodatkowo:
1 opakowanie ciasta francuskiego

1 jajko

Składniki na farsz:
2 łyżki oliwy

1 cebula

100 g boczku

1 pierś z kurczaka

250 g bobu

20 ml białego wina

100 ml wywaru warzywnego lub rosołu

10 g posiekanej mięty

10 g posiekanej natki

1 łyżeczka posiekanego estragonu

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

50 ml wody

sól, pieprz





Liczba porcji: pk. 60 pierogów

Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:
Bardzo gorącą wodę łączymy z olejem i solą. Mieszanką zalewamy mąkę. Wyrabiamy gładkie,

elastyczne ciasto. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut, by ciasto odpoczęło.

Bób gotujemy do miękkości i obieramy. Ziarenka rozgniatamy widelcem. Cebulę drobno siekamy

i szklimy na oleju. Salami kroimy w kosteczkę i dodajemy do cebuli. Smażymy kilka minut.

Łączymy z bobem i doprawiamy solą i pieprzem.

Ciasto cienko wałkujemy i wycinamy nieduże kółka. Łyżeczką nakładamy farsz i formujemy

pierogi. Gotowe gotujemy w osolonej wodzie. Podajemy z podsmażoną cebulką

lub jogurtem i ziołami.

Pierogi z bobem
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki na ciasto:
400 g mąki pszennej

250 ml gorącej wody

50 ml oleju

1 łyżeczka soli

Składniki na farsz:
900 g bobu

200 g salami

2 cebule

kilka gałązek tymianku

sól, pieprz





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Na łyżce masła szklimy drobno posiekane szalotki i czosnek, dodajemy ryż, podsmażamy cały

czas mieszając. Zalewamy winem i pierwszą porcją bulionu. Gdy ryż wchłonie wodę, dodajemy

kolejne porcje bulionu, aż do całkowitego wchłonięcia.

W międzyczasie, w lekko osolonej wodzie gotujemy bób przez ok. 10 minut. Odcedzamy,

przelewamy zimną wodą i obieramy. Na suchej patelni obsmażamy pokrojoną szynkę, aż lekko

się zrumieni i stanie chrupiąca.

Gry ryż będzie gotowy, dodajemy do niego starty parmezan, bób, połowę szynki i resztę masła.

Wszystko dokładnie mieszamy. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Wykładamy na talerze

i  podajemy posypane resztą szynki oraz płatkami parmezanu.

Risotto z bobem i szynką parmeńską
Przepis i zdjęcie: Kinga Górska

Składniki:
180 g ryżu arborio

3 szklanki gorącego bulionu

½ szklanki białego wina

3 ząbki czosnku

2 szalotki

2 łyżki masła

200 g bobu

80 g szynki parmeńskiej

30 g parmezanu

sól, pieprz

płatki parmezanu





Tabbouleh z bobem
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:
Bób płuczemy pod bieżącą zimną wodą. Przekładamy do garnka, zalewamy dwoma szklankami

wody, dodajemy ½ łyżeczki cukru i zagotowujemy. Gdy woda zawrze, dodajemy łyżeczkę soli

i  gotujemy przez kolejne 15 minut na średniej mocy palnika. Ugotowany bób odcedzamy

i  zostawiamy do ostudzenia.

Kaszę gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Natkę pietruszki, liście mięty oraz bazylii

drobno siekamy. Mieszamy je z ugotowaną, ostudzoną kaszą, drobno pokrojonymi szalotkami

oraz ogórkiem. Na koniec dodajemy pomidorki podzielone na połówki oraz ostudzony bób.

W osobnym naczyniu łączymy sok z cytryny, miód, oliwę z oliwek, sól, pieprz oraz rozgnieciony

ząbek czosnku. Gotowy sos dodajemy do miski z sałatką. Całość dokładnie mieszamy.

Składniki:
1 szklanka bobu

¾ szklanki kaszy bulgur

4 szalotki

300 g pomidorków cherry

½ ogórka zielonego

½ pęczka mięty

½ pęczka piętuszki

⅓ pęczka bazylii

Składniki sosu:
½ szklanki soku z cytryny

1 ½ łyżki miodu

3 łyżki oliwy z oliwek

ząbek czosnku

2 łyżeczki soli

1 łyżeczka pieprzu

Dodatkowo:
½ łyżeczki cukru

1 łyżeczka soli





Sałatka z bobu, boczku i mięty
Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Składniki:

500 g bobu

200 g wędzonego boczku

pęczek mięty

50 ml oliwy

sól, pieprz

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 20 minut

Przygotowanie:

Boczek kroimy w kostkę i pieczemy na pergaminie, w piekarniku

rozgrzanym do 185°C przez 10 minut. Następnie osączamy na papierowym

ręczniku.

Bób wrzucamy na osolony wrzątek. Gotujemy 10 minut, odcedzamy

i    obieramy. Z mięty obrywamy listki.

Ugotowany bób mieszamy w misce z boczkiem, oliwą i miętą. Doprawiamy

solą oraz pieprzem i przekładamy do miseczek.



Zupa miso z bobem i tofu
Przepis i zdjęcie: Maria Romaszkan

Składniki:

1 litr bulionu dashi

4-5 płaskich łyżek jasnej pasty miso

1 szklanka ugotowanego i obranego bobu

1 kostka tofu

dymka

pieprz cytrynowy

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 20 minut

Przygotowanie:

Podgrzewamy bulion dashi na średnim ogniu. W osobnym

rondelku rozwadniamy pastę miso kilkoma łyżkami bulionu.

Kiedy pasta się rozpuści, przelewamy ją do garnka z bulionem dashi

i mieszamy.

Kroimy tofu, po czym wkładamy je razem z bobem do zupy.

Doprawiamy pieprzem cytrynowym do smaku. Szatkujemy dymkę.

Gorącą zupę przelewamy do misek, posypujemy dymką i od razu

podajemy.



Tarta z bobem i ricottą
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 45 minut + 1 godzina chłodzenie

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy razem z solą, wbijamy jajko i dodajemy pokrojone na kawałki masło.

Siekamy nożem i zagniatamy szybko ciasto. Owijamy folią spożywczą i chłodzimy w lodówce

przez minimum pół godziny. Wałkujemy na okrąg i wylepiamy formę na tartę. Boki odcinamy.

Nakłuwamy widelcem i ponownie chłodzimy około pół godziny.

Piekarnik nagrzewamy do 180°C i podpiekamy spód przez 15 minut.

Jajko, ser i śmietanę miksujemy na gładką masę. Doprawiamy. Bób układamy na kruchym

cieście i zalewamy masą serową. Pieczemy kolejne 25–35 minut, aż masa stężeje.

Posypujemy ulubionymi ziołami.

Składniki na ciasto:
200 g mąki pszennej

100 g zimnego masła

1 jajko

½ łyżeczki soli

Składniki na farsz:
350 g ugotowanego i obranego bobu

100 g sera ricotta

100 g śmietany 18%

3 jajka

sól, pieprz

szczypta papryki chili

ulubione zioła (opcjonalnie)







Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Bób wrzucamy na osolony wrzątek. Gotujemy 10 minut, odcedzamy i obieramy ze skórek.

Oliwę, ocet oraz miód wlewamy do słoiczka, zakręcamy i potrząsamy do połączenia się

składników. Umyte truskawki kroimy na kawałki, mieszamy z bobem i przygotowanym sosem.

Bułkę kroimy na grube kromki, skrapiamy oliwą i grillujemy lub opiekamy na rumiano.

Ser rozgniatamy z jogurtem mieszamy sokiem z cytryny i ziołami. Chrupiące pieczywo

smarujemy serkiem, układamy plastry sałaty oraz bób z truskawkami i sosem.

Posypujemy natką pietruszki i świeżo mielonym pieprzem.

Bruschetta z bobem i truskawkami
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Składniki:
350 g bobu

300 g truskawek

3 łyżki oliwy

3 łyżeczki miodu

3 łyżki octu balsamicznego

200 g sera typu feta

1 łyżka jogurtu greckiego

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

½ łyżeczki ziół prowansalskich

bułka weka lub bagietka

Dodatkowo:
sałata

natka pietruszki

pieprz

oliwa



Pasty z bobu
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Składniki:

500 g ugotowanego bobu

2 ząbki czosnku

8 łyżek pasty tahini

woda,sok z cytryny

sól, pieprz

oliwa z oliwek

natka pietruszka

za’atar, wędzona papryka

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 5 minut

Przygotowanie:

Ugotowany bób obieramy z łupinek, wsypujemy do

malaksera lub miski. Dodajemy czosnek, pastę tahini

i  odrobinę wody. Miksujemy i w razie potrzeby

dolewamy wody, żeby uzyskać gładką konsystencję

hummusu. Dodajemy soku z cytryny, soli i pieprzu.

Pastę podajemy polaną oliwą, posypaną natką pietruszki,

za’atarem i wędzoną papryką.

Bób ala hummus

Składniki:

250 g ugotowanego bobu

1 ząbek czosnku

sok z ½ cytryny

woda

świeża mięta

sól, pieprz

Przygotowanie:

Wszystkie składniki miksujemy na gładką pastę,

dolewając taką ilość wody, żeby miała odpowiednią

konsystencję do smarowania.

Bób z miętą i cytryną

Składniki:

500 g ugotowanego bobu

2 ząbki czarnego lub pieczonego czosnku

sok z ½ cytryny

½ czerwonej cebuli

woda

sól, pieprz, kumin

Do podania:

chlebek pita

natka pietruszki lub kolendra

czerwona cebula, pomidory, oliwa

Przygotowanie:

Bobu nie musimy obierać z łupinek. Umieszczamy

wszystkie składniki w malakserze lub misce

i  blendujemy, dodając stopniowo wody, żeby uzyskać

gładką pastę. Podajemy z chlebkiem pita, posypany

pomidorami, ziołami, cebulą i polany oliwą.

Bób po egipsku







Bób został odkryty i po raz pierwszy wszedł do po-
wszechnego użytku na Bliskim Wschodzie na oko-
ło 3 tysiące lat przed naszą erą. Nazywany „fava”
lub „faba” był hodowany wszędzie, gdzie tylko się-
gało ludzkie osadnictwo i panowały dogodne wa-
runki klimatyczne. Uprawę bobu kultywowali
Egipcjanie, Rzymianie oraz Grecy. Do dzisiaj w re-
jonach wiejskich tych obszarów zbiór strączków
powoduje duże poruszenie. Zgodnie z tradycyjny-
mi, starożytnymi przepisami, aby roślina była go-
towa do użycia, po pełnym rozkwicie należało
zerwać fasolki, a następnie je ususzyć. Taki sposób
przygotowania pozwalał na sporządzenie bardziej
sycących potraw niż miało to miejsce wieki póź-
niej w europejskich krajach, gdzie zrywano młode
strąki (w szczególności Włosi upodobali sobie spo-
żywanie bobu, kiedy jest jeszcze wielkości zielone-
go groszku). W Egipcie tymczasem ususzone
fasolki stawały się „ful madames”, co oznacza po
prostu „palone fasolki” a także „ta'amia” te naro-
dowe dania uważa się tutaj za dużo smaczniejsze
od królujących bardziej na północy pokarmów na
bazie ziaren ciecierzycy. W kuchni etiopskiej bób
mieli się na mąkę zwaną „shiro”, która zajmuje cen-
tralne miejsce w kulinarnej tradycji tego kraju.

Mimo, że w bób obecny był na stołach już w sta-
rożytności, to dziś zielone fasolki cieszą się zdecy-
dowanie lepszą opinią niż miało to miejsce w tam-
tych czasach. W Egipcie doby Faraonów, omawia-
ne przez nas warzywo, było uważane za nieczyste
i stanowiło głównie strawę dla niewolników.
Grecki filozof Pitagoras miał podobno zakazać je-
dzenia bobu, bo jego zdaniem zawierał on dusze
zmarłych. Na tym jednak nie koniec kojarzenia
warzywa ze śmiercią, wcześni chrześcijanie przy-
gotowywali je z dodatkiem szałwii właśnie
w  święto zmarłych, zaś Celtowie mieli jadać fasol-
ki jedynie na stypach.

Młode pędy bobu można spożywać na surowo al-
bo przegotowywać je zaraz po zbiorze, wtedy bo-
wiem zachowują najlepsze walory smakowe.
Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy może cie-
szyć się smakiem dużych zielonych fasolek. Już

w  starożytności nad basenem Morza Śródziemne-
go odkryto jednostkę chorobową zwaną fawi-
zmem. Miała ona być skutkiem częstego
spożywania warzywa, wiązała się z zaburzeniami
prowadzącymi do niedokrwistości. Dziś wiemy, że
za chorobę bobową – jak bywa nazywany fawizm

odpowiada konkretna mutacja w ludzkim geno-
mie. Szacunkowo jedna na tysiąc osób cierpi z po-
wodu niemożności kodowania określonego białka
odpowiadającego za dłuższe życie krwinek w na-
szym organizmie. Jedzenie bobu może zatem
u  niektórych z nas aktywować niepotrzebną i  nie-
bezpieczną przypadłość.

Jeśli jednak nie cierpicie na tę mutację, to z pew-
nością od maja do września możecie cieszyć się
sezonem na bób. W tym czasie jest on wam w sta-
nie zapewnić mnóstwo potrzebnego organizmowi
białka, błonnika, witamin A i C, potasu i żelaza.
Dzięki dużej zawartości kwasu foliowego bób jest
też idealnym pokarmem dla kobiet ciężarnych
i  osób leczących niedokrwistość. Dodatkowo po-
trafi skutecznie obniżyć cholesterol LDL w krwio-
biegu, działa odkwaszająco oraz stanowi
doskonałe źródło lewodopy, a więc związku, który
w organizmie może być zamieniony w brakującą
dopaminę. Dobrze znane dietetykom są także an-
tynowotworowe właściwości tego warzywa. Bób
potrafi uniemożliwić rozwój komórek rakowych
w jelicie grubym, ale też przede wszystkim ich po-
wstawanie.

Ważne jednak abyście w trakcie zakupów szukali
nieuszkodzonych i nie naznaczonych plamami
strączków. Przygotujcie się również na to, że pod
koniec wspomnianego okresu zbiorów fasolki bę-
dą twardsze niż na jego początku i będziecie mu-
sieli obierać je z grubej, ciężkostrawnej skórki.
W  chłodnym i suchym miejscu strączki wytrzy-
mają do trzech dni, warto jednak zapewnić im
dłuższą przydatność wkładając do lodówki. Wy-
łuskane ze strączków fasolki szybciej się psują, ale
można je zblanszować i zamrozić, co da wam
możliwość delektowania się nimi o dowolnej po-
rze roku.

Warzywo z duszą
Tekst: Mateusz Dawiec Zdjęcie: Olimpia Davies





Moja mama Władysława, z domu Jóźwicka, uro-
dziła się 3 maja 1928 r. na wsi lubelskiej w Woli
Burzeckiej. Jej ojciec Jan i matka Rozalia z domu
Chmielewska mieli już starsze dzieci: Stefana,
Aleksandra, Edwarda i Sabinę. Po Władzi urodziła
się jeszcze Helena. Kiedyś spytałam, dlaczego nosi-
li takie imiona. Mama odpowiedziała, że jej tato lu-
bił czytać książki i swoim dzieciom nadal imiona
królewskie. Stąd ta Władysława. Gdy wybuchła
wojna mama miała zaledwie 11 lat. Chodziła do
szkoły, ale konflikt zbrojny przerwał jej edukację.

Najstarszy brat Stefan ożenił się i miał troje dzieci
z żoną Wiktorią. Niestety w czasie wojny zabrano
go do niewoli. Niemcy wypuścili go do domu, gdy
było już wiadomo, że nie ma szans na przeżycie.
Zmarł pod koniec wojny. I z tym wiąże się tajem-
nicza historia rodzinna. Jego żona Wiktoria zosta-
ła z trójką dzieci. Po wojnie bratowa urodziła
kolejną córkę, która przyszła na świat zbyt długo
po śmierci „ojca”. Nikt nie wiedział czyim była
dzieckiem, ale dziadkowie nigdy nic na ten temat
nie mówili i uznali ją za swoją wnuczkę. Nawet
rodzeństwo nie wiedziało, że ich najmłodsza sio-
stra jest z innego ojca. Zresztą ciocię Wikcię wszy-
scy bardzo lubiliśmy i wołaliśmy na nią, tak jak jej
dzieci, Mamunia".

Następny brat Aleksander został z żoną i dziećmi
na ojcowiźnie, na Wrzosowie. Tam mieszkał do
końca swojego życia, a gospodarstwo przejęło jed-
no z jego dzieci. Jako dziecko nieraz tam jeździłam.
Była to wielka posiadłość, a do kolejnych domów
trzeba było bardzo długo iść.

Kolejny brat Edward w czasie wojny był w woj-
sku i razem z armią szedł na Berlin. W związku
z  tym dostał możliwość zasiedlenia gospodarstwa,
które sobie wybrał. Zawiadomił żonę Adelę, żeby

zabrała ich syna i przyjechała do niego na Ziemie
Odzyskane. Małżonka była młoda i trochę prze-
straszona daleką podróżą w nieznane, wiec wzięła
sobie moją mamę jako pomoc. Nie wiem ile lat
miała bratowa Adela, ale moja mama miała wtedy
zaledwie szesnaście. Razem przyjechały do Luba-
nia.

Mama opowiadała, że Lubań był bardzo zniszczo-
ny. Na ulicach leżał gruz, a przez środek miasta
były wytyczone tylko ścieżki. Edward wraz z żoną
oraz moją mamą osiedlili się w Kościelniku – wio-
sce pod Lubaniem. W sąsiedztwie z czasem za-
mieszkali moi dziadkowie, wspomniana już
bratowa Wiktoria z dziećmi oraz obydwie siostry.
Mama podjęła pracę w Głazowie w uruchomionej
tkalni. Tutaj poznała Ryśka Statkiewicza, z któ-
rym w czerwcu 1947 roku wzięła ślub. 5 kwietnia
następnego roku urodziły się ich dzieci, bliźniaki –
Alicja i Zdzisław. Poród nastąpił w domu w 7 mie-
siącu ciąży. Dzieci były tak małe i słabe, że zapadła
decyzja aby je jak najszybciej ochrzcić, bo nikt nie
dawał im szans na przeżycie. Przeżyły…

Początkowo zajmowali niewielki domek z muru
pruskiego. Był w fatalnym stanie, ale jego zaletą
było to, że był blisko pracy. W domu panowały
ciężkie warunki – woda na podwórku w studni.
Wodę trzeba było grzać w garnkach na kuchni
opalanej drewnem. Aby kupić większy garnek,
mama pracowała w polu przy plewieniu bura-
ków. Tato któregoś dnia naprawiał przy domu ja-
kiś uszkodzony schodek i odnalazł tam ukryte
sztućce – było to wtedy na miarę odkrycia złota.
Innym razem podczas prac porządkowych
w  ogródku natrafił na dwie skrzynie, w których
uciekający Niemcy schowali dwa serwisy stoło-
we. Część z nich zachowała się do dzisiaj. Później
przeprowadzili się do domu w którym przed woj-

Kuchnia Dolnośląska
Moja mama

Opracowała: Laura Chołodecka

Wtej serii przesiedleńczych opowieści, przedstawimy bardzo osobiste wspomnienia
o mamie pani Ewy Chmury. Będzie to historia o tym, jak nastolatka, nieco przez
przypadek, przyjechała na Ziemie Odzyskane i właśnie tutaj wmłodym wieku,

rozpoczęła nowe życie.



ną mieszkał fryzjer. Po dziś dzień jeden pokój na-
zywany jest fryzjernią, a jeszcze długo po wojnie,
w Leśnej w jednym z punktów fryzjerskich, stał
fotel, który mój tato tam odsprzedał. Mama po-
czątkowo nie pracowała. Dopiero kiedy przy za-
kładzie uruchomiono żłobek, wróciła do pracy na
tkalni, ale nie lubiła tego zajęcia.

Ja urodziłam się osiem lat po bliźniakach, bo ma-
ma bardzo bała się dzieci. Miała zaledwie 20 lat,
urodziła dwoje niemowląt, które były wcześnia-
kami i wymagały szczególnej opieki, do tego w tak
ciężkich warunkach. Mama bardzo lubiła czytać
książki i tym na pewno mnie zaraziła. Kiedy za-
bierała mnie do pracy przy pieleniu czy innych
pracach w ogrodzie, abym się tak bardzo nie nu-
dziła, opowiadała mi różne historie z obejrzanych
filmów oraz przeczytanych książek. Śpiewałyśmy
też wspólnie.

Nasz dom był zawsze pełen ludzi, przewijali się
sąsiedzi i znajomi. Przez miesiąc mieszkała tu na-
uczycielka, która nie miała się gdzie podziać, a  mu-
siała pracować podczas wakacji. Zrewanżowała
się potem, zabierając mnie do siebie do swojej ro-
dziny. Pojechałam z nią do Łodzi i potem na wieś,

gdzie miałam okazję podpatrywać jak nagrywali
„Popioły”.

Mama bardzo lubiła gotować i piec. Pamiętam
czasy, gdy ludzie zapraszali ją na wesela do przy-
gotowania jedzenia. Piekła najlepsze ciasto droż-
dżowe na świecie oraz cudowne kruche z rabar-
barem. Mama moja piekła jeszcze cudowne rurki
z  kremem. Dla niej jeden z bratanków zrobił spe-
cjalne formy na które nawijało się ciasto.

Doczekała się siedmiu wnucząt i troje prawnu-
ków. Przez wiele lat chorowała na nadciśnienie.
Po trzecim wylewie, który był bardzo rozległy, jej
stan był na tyle ciężki, że przez 3 dni nawet nie
założono jej karty w szpitalu. Oddział szpitalny
nie chciał psuć sobie statystyk. Od tamtego mo-
mentu przeżyła ponad 20 lat. Miała sparaliżowa-
ną prawą stronę, ale nauczyła się na nowo
chodzić, posługiwać lewą ręką i w samoobsłudze
radziła sobie całkiem nieźle. Pamiętam jak na
krótko przed śmiercią, już wykąpana, w czystej
pościeli, czystej koszuli nocnej powiedziała do
mnie: A to życie to przeleciało mi tak… i zrobiła gest
przesuwając lewą ręką od lewej strony do prawej.



Ciasto kruche z rabarbarem
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki na kruche ciasto:

3 szklanki mąki

250 g zimnego masła

5 żółtek

3 łyżki cukru

opakowanie proszku do pieczenia

Dodatkowo:

1 kg rabarbaru

¾ szklanki cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

5 białek

1 szklanka cukru pudru

Liczba porcji: 20 Czas przygotowania: 2 godziny + czas studzenia

Przygotowanie:

Wszystkie składniki na ciasto siekamy nożem i szybko zagniatamy.

Odstawiamy na pół godziny do lodówki. Rozgrzewamy piekarnik

do temperatury 180°C. Dużą blaszkę wykładamy papierem do

pieczenia i rozwałkowujemy ciasto. Nakłuwamy widelcem

i  pieczemy 30 minut.

Rabarbar obieramy i kroimy na centymetrowe kawałki. Wrzucamy

do rondla, zasypujemy cukrem i zalewamy niewielką ilością wody.

Dusimy kilka minut. Mąkę ziemniaczaną łączymy z  kilkoma

łyżkami wody, dodajemy do rabarbaru i mieszamy.

Ubijamy białka na sztywno razem z cukrem pudrem.

Na  podpieczony spód wykładamy rabarbar oraz pianę i pieczemy

kolejne 15 minut.

Przepis bohaterki Opowieści Przesiedleńczych Babci Władzi



Gołąbki z kaszy kukurydzianej z mięsem
Przepis i zdjęcie: Agata Kubica

Składniki:

1 duża kapusta

4 szklanki wody

2 szklanki kaszy kukurydzianej

400 g wieprzowego mięsa mielonego

1 cebula

olej do smażenia

sól i pieprz

Dodatkowo:

1–2 szklanki bulionu warzywnego

200 g wędzonego boczku albo 150 g masła

Liczba porcji: 5–6 Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:

Z kapusty wycinamy głąb i wkładamy ją do garnka z wrzącą wodą.

Parzymy i ostrożnie zdejmujemy liście. Z liści ścinamy gruby nerw.

Kaszę zalewamy wodą, lekko solimy i gotujemy pod przykryciem na

niewielkim ogniu przez około 20 minut. Odstawiamy do

wystudzenia.

Cebulę siekamy i smażymy na oleju, aż się zeszkli. Przestudzoną

cebulę łączymy z ugotowaną kaszą, mięsem mielonym

i przyprawiamy według uznania solą oraz pieprzem. Dokładnie

mieszamy.

Z masy formujemy 10–12 równych kulek i każdą zawijamy w liść.

Gołąbki układamy łączeniem do dołu w szerokim garnku o grubym

dnie, zalewamy bulionem warzywnym i dusimy na niewielkim

ogniu przez około godzinę.

Podajemy z pokrojonym w kostkę i podsmażonym boczkiem albo

jak w oryginalnym przepisie – z masłem.

Na podstawie przepisu ze „Smaki i smaczki kuchni Ślężańskiej”, Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich, 2006.



Zupa z sałaty
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Składniki:
1 marchewka

1 pietruszka

½ selera

1 por

1 l wody

1 główka sałaty

1 łyżka masła

1 łyżka mąki pszennej

1–2 łyżeczki cukru

sól, pieprz ziołowy

Dodatkowo:
śmietana do podania

świeże zioła

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:
Marchewkę, pietruszkę i seler obieramy i ścieramy na tarce jarzynowej.

Przekładamy do garnka, zalewamy wodą, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na

średnim ogniu przez 15 minut. Dodajemy umyte i poszatkowane liście sałaty

i  gotujemy jeszcze 5 minut. Miksujemy blenderem na gładką masę.

Na patelni roztapiamy masło, dodajemy mąkę i robimy jasną zasmażkę.

Przekładamy ją do garnka z zupą, mieszamy i przyprawiamy do smaku.

Podajemy ze śmietaną i świeżymi ziołami.

Na podstawie przepisu ze „Smaki i smaczki kuchni Ślężańskiej”, Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich, 2006.



Liczba porcji: 16 sztuk

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
1 kg ziemniaków obieramy i gotujemy w posolonej wodzie do miękkości, a następnie

przeciskamy przez prasę lub mielimy w maszynce do mielenia mięsa. Pozostałe 2 kg obieramy

i  ścieramy na tartce o grubych oczkach. Odsączamy z wody za pomocą gazy. Wodę odstawiamy

w naczyniu na co najmniej kwadrans, zaś surowe ziemniaki łączymy z    ugotowanymi. Wbijamy

jajka, doprawiamy solą, dodajemy skrobię, która zebrała się na dnie naczynia (po odlaniu wody)

i  dosypujemy mąki ziemniaczanej. Zagniatamy ciasto. Powinno przypominać konsystencją to na

kluski śląskie. W razie potrzeby dodajemy więcej mąki.

Łopatkę oraz boczek na farsz mielimy w maszynce do mielenia mięsa. Cebulę drobno siekamy

i  szklimy na oleju, mieszamy z mięsem. Dodajemy otarte ząbki czosnku, majeranek oraz jajko.

Doprawiamy solą i pieprzem do smaku.

Boczek surowy i wędzony na okrasę kroimy w kostkę i wrzucamy na patelnię. Smażymy powoli,

aż tłuszcz się wytopi. Wrzucamy pokrojoną w piórka cebulę, smażymy aż skwarki i cebulka

nabiorą bursztynowego koloru.

W dużym garnku nastawiamy wodę i dobrze ją solimy. Spory kawałek ciasta rozpłaszczamy na

wielkość dłoni. Na środek wykładamy porcję farszu i zlepiamy krawędzie, formując elipsoidalny

kształt. Cepeliny wrzucamy na wrzątek i gotujemy około 15 minut. W czasie gotowania

delikatnie mieszamy w garnku kilka razy. Odcedzamy i od razu podajemy z ciepłą okrasą.

Za użyczenie do sesji ceramicznych naczyń dziękujemy bolesławieckiej Ceramice Artystycznej VENA.

Cepeliny
Przepis i zdjęcie: Łukasz Majchrowski

Składniki na farsz:
1 kg łopatki wieprzowej

100 g surowego boczku

1 jajko

2 cebule

6 ząbków czosnku

2 łyżki majeranku

2 łyżki oleju

świeżo mielony czarny pieprz

sól

Składniki na ciasto:
3 kg ziemniaków

3 łyżki mąki ziemniaczanej

2 jajka

sól

Okrasa:
200 g surowego boczku

200 g wędzonego surowego boczku

2 cebule

Przepis na podstawie rad Babci Danusi, rodowitejWrocławianki.





DOMOWA PIEKARNIA
DPRZEKĄSKI DO PIWA

Wstęp: Laura Chołodecka

Tym razem domowa piekarnia zabierzeWas w podróż po pysznych wypiekach,
które idealnie sprawdzą się jako dodatek do… piwa. Letnie wieczory z chmielowym

napojem świetnie dopełnią samodzielnie przygotowane krakersy, drożdżowe
kuleczki nadziewane serem czy pikantne paluchy serowe. Sprawdźcie koniecznie

nasze propozycje, a na pewno zachwycicie nimi swoich najbliższych.



Krakersy serowe
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki:

220 g mąki pszennej

150 g sera cheddar

3 żółtka

½ łyżeczki soli

1 łyżeczka słodkiej papryki mielonej

65 g zimnego masła

60 ml piwa

Dodatkowo:

1 białko

1 łyżka maku

1 łyżka sezamu

Liczba porcji: 2 duże blachy ciasteczek Czas przygotowania: 45 minut + czas chłodzenia

Przygotowanie:

Ser i masło ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Dodajemy

pozostałe składniki i zagniatamy gładkie ciasto. Formujemy kulę

i  owijamy ją folią spożywczą. Chłodzimy w lodówce przez godzinę.

Schłodzone ciasto wałkujemy i wycinamy krakersy, które

smarujemy białkiem i posypujemy ziarenkami. Pieczemy 15 minut

w temperaturze 190°C. Studzimy na kratce.



Liczba porcji: 20

Czas przygotowania: 40 minut + czas wyrastania

Przygotowanie:
Drożdże mieszamy z mlekiem i cukrem, odstawiamy na kilka minut. Dodajemy sól, jajko, masło

i większą część mąki. Wyrabiamy, podsypując pozostałą mąką, aż uzyskamy elastyczne ciasto

(ok.  10 minut). Formujemy z niego kulę, oprószamy mąką, przekładamy do głębokiej miski

i  przykrywamy lnianą ściereczką. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 1,5–2 godziny.

Po tym czasie formujemy kulki, spłaszczamy je. Do środka dajemy kawałek sera, szczyptę

czosnku i zawijamy kule. Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, przykrywamy

ściereczką i  odstawiamy do ponownego wyrośnięcia (ok. 30 minut). Rozgrzewamy piekarnik do

200°C. Bułeczki smarujemy roztrzepanym żółtkiem i posypujemy ziołami prowansalskimi.

Pieczemy 20 minut.

Drożdżowe kulki z serem
Przepis i zdjęcie: Kinga Górska

Składniki:
400 g mąki pszennej

220 ml ciepłego mleka

2 łyżki roztopionego masła

7 g suszonych drożdży

1 jajko

½ łyżki soli

½ łyżeczki cukru

160 g żółtego sera

1 żółtko

zioła prowansalskie, suszony czosnek





Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut

Przygotowanie:
Mleko podgrzewamy w garnku na małym ogniu. Powinno być ciepłe, ale nie gorące. W osobnej

miseczce krótko ucieramy roztopione masło wraz z żółtkiem.

Do dużej miski przesiewamy mąkę pszenną. Dodajemy do niej cukier, sól oraz drożdże.

Dolewamy mleko oraz masę z masła i żółtka. Za pomocą drewnianej łyżki mieszamy całość,

a  następnie wyrabiamy aż powstanie gładkie i elastyczne ciasto, które nie będzie się lepić do rąk.

Z gotowego ciasta formujemy kulę. Przekładamy ją do miski, przykrywamy ściereczką

i  odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce, bez przeciągów, na około 60–90 minut.

Po wyrośnięciu ciasto delikatnie zagniatamy i dajemy mu odpocząć przez kilka minut.

Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na prostokąt o grubości 5 mm. Na połowie ciasta

rozsypujemy starty żółty ser oraz czerwoną paprykę w proszku, przykrywamy drugą połową

ciasta i delikatnie dociskamy, aby brzegi dokładnie się skleiły.

Powstały prostokąt kroimy wzdłuż krótszego boku na 8 pasków. Każdy z nich kilkakrotnie

skręcamy. Tak powstałe paluchy układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia

i  odstawiamy na 20 minut do wyrośnięcia, a następnie smarujemy rozmąconym żółtkiem.

Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C. Pieczemy około 15 minut, aż paluchy będą

rumiane. Po upieczeniu studzimy na kratce.

Paluchy drożdżowe z serem
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Składniki:
450 g mąki pszennej + do podsypywania

7 g suchych drożdży

250 ml mleka

1 łyżka cukru

1 łyżka soli

1 żółtko

70 g roztopionego masła

150 g tartego sera żółtego

mielona ostra papryka





Jaja od szczęśliwych kurek
Tekst: Martyna Sobka

Zdjęcia dzięki uprzejmości pani ireny piechoty

Dolina Baryczy to region obdarzonywyjątkowym bogactwem przyrody. Mieszkańcy

wykorzystują potencjał tego miejsca, czerpiąc inspiracje do aktywnych działań, w tym także do

wytwarzania lokalnych i naturalnych produktów. Jednym z takich naturalnych wyrobów są jaja

od kur zielononóżek kuropatwianych, hodowanych przez panią Irenę Piechotę w ekologicznym

gospodarstwie w Postolinie.

Kura zielononóżka kuropatwiana jest naszą rodzi-

mą, staropolską rasą kur nieśnych (znoszących ja-

ja). Tradycja chowu tego gatunku sięga końca XIX

wieku, choć szczególną popularność zdobyła w la-

tach powojennych ze względu na wyjątkową ła-

twość hodowli. Zielononóżki są bardzo dobrze

przystosowane do polskiego klimatu, bowiem ce-

chuje je wysoka odporność na niskie temperatury.

Do ich cech charakterystycznych zaliczamy rów-

nież piękne ubarwienie piór, przypominające

upierzenie kuropatwy oraz zieloną barwą łapek,

czyli tzw. skoków.

Jaja pochodzące od zielononóżek mają kolor wy-

łącznie biały i są nieco mniejsze od jaj znoszonych

przez inne, dorosłe kury. Ich niebywałym walo-

rem jest niższa zawartość cholesterolu w żółtku,

w  porównaniu z jajami pochodzącymi od innych

odmian kur hodowanych w gospodarstwach rol-

nych. Będąc naturalnym surowcem spożywczym,

są doskonałym źródłem cennych aminokwasów,

wielonasyconych kwasów tłuszczowych oraz wi-

tamin. Wysoka jakość jaj od szczęśliwych kurek to

nie tylko zasługa odpowiednich warunków śro-

dowiska, ale także właściwie dobranej paszy oraz

systemu chowu.

Jaja z gospodarstwa Pani Ireny są całkowicie na-

turalnym produktem, wytwarzanym w sposób

stuprocentowo ekologiczny, co potwierdzają licz-



ne certyfikaty zdobywane rokrocznie, począwszy

od 2003 roku. W gospodarstwie liczącym około

10,5 ha, znajduje się obecnie około 800 kur oraz

wybieg o powierzchni 1 ha. Oprócz zapewnienia

odpowiednio dużej przestrzeni, właścicielka dba

także o właściwy sposób żywienia zwierząt. Zie-

lononóżki karmione są przede wszystkim zboża-

mi – pszenicą, owsem lub mieszankami pocho-

dzącymi z własnej hodowli. Na terenie gospodar-

stwa znajduje się także specjalna mieszalnia pa-

szy, gdzie przeznaczone dla kur ziarna są śru-

towane. Oprócz gotowej paszy, szczęśliwe kurki

mają także do dyspozycji duże połacie zieleni na

wybiegu, gdzie swobodnie mogą podskubywać

trawę oraz dziobać w ziemi w poszukiwaniu owa-

dów.

Właścicielka zagląda do swoich zielononóżek trzy

razy dziennie, by uzupełnić paszę, wodę i zebrać

jaja. Oprócz tego, monitorowany jest także pobyt

kur na powietrzu, zależnie od panujących warun-

ków pogodowych. Latem zwierzęta wypuszczane

są na wybieg nawet o 4 rano, by później osłonić je

przed promieniami prażącego słońca.

Aktualnie działalność wciąż się rozwija, choć jak

przyznaje właścicielka, start był trudny. Swoje go-

spodarstwo pani Irena prowadzi już blisko 13 lat.

Początkowo znajdowało się w nim 100 sztuk kur

zielononóżek. Rozpoczęcie ekologicznej hodowli

wiązało się często z namawianiem do zakupu eko-

logicznych jaj, bowiem ich cena jest wyższa od

tych pochodzących od niosek z chowu klatkowe-

go, czy też ściółkowego. Na szczęście rosnąca

świadomość oraz zainteresowanie konsumentów

produktami lokalnymi i ekologicznymi, pozwoliło

pani Irenie na rozwój, powiększenie liczby zwie-

rząt, a także rozbudowę kurników i wybiegu. Ten

ostatni ze względu na zwiększoną liczebność kur

został podzielony na specjalne sektory, gdzie od-

dzielone są od siebie osobniki młode, młodzież

oraz dorosłe kury.

Praca w gospodarstwie ekologicznym nie należy

do najłatwiejszych, również ze względu na liczne

kontrole, którym podlegają nie tylko same zwie-

rzęta, ale i pasza oraz ziemia, po której kury „spa-

cerują”.

Jednak trud i ciężka praca popłacają, bowiem go-

spodarstwo Pani Ireny zdobyło liczne certyfikaty

jakości, a jajka pochodzące z jej hodowli sprzeda-

wane są nie tylko w samym Postolinie, ale rów-

nież w sklepach ze zdrową żywnością oraz

warzywniakach we Wrocławiu i innych mia-

stach Dolnego Śląska.





Faszerowane jajka
Przepis: Domin ik Sieradz Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Składniki:
3 jajka

3 pieczarki

½ cebuli

30 g suszonych pomidorów

1 łyżeczka majonezu

1 łyżeczka chrzanu

szczypta świeżego tymianku

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy, kroimy na połówki i wyjmujemy

żółtka. Pozostałe składniki najpierw szatkujemy, a potem miksujemy blenderem

i  doprawiamy do smaku. Powstałym nadzieniem wypełniamy białka jajek

i  przybieramy tymiankiem.



Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Marchewki gotujemy przez 5 minut w osolonej wodzie. Studzimy. Masło podgrzewamy

w  rondelku, aż zrobi się jasnobrązowe. Dodajemy śmietankę, sól, pieprz, pietruszkę i mieszamy.

Marchewki smarujemy miodem, posypujemy świeżym tymiankiem i smażymy na patelni

grillowej. Smażymy jajka.

Na talerzach układamy szpinak, boćwinę, sałatę, pokrojone w plasterki rzodkiewki i grillowane

marchewki. Polewamy sosem i na wierzchu kładziemy sadzone jajko. Solimy i posypujemy

świeżo mielonym pieprzem.

Letnia sałatka z jajkiem sadzonym
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Składniki:
świeży szpinak

boćwina (burak liściowy)

sałata

rzodkiewki

2 jajka

sól, pieprz

Grillowane marchewki:
3 młode marchewki

miód

tymianek

Sos z palonego masła:
30 g masła

1 łyżka śmietanki 30 36%

1 łyżka posiekanej pietruszki

sól, pieprz





Liczba porcji: 4 porcje

Czas przygotowania: 20 minut

Przygotowanie:
Żółtka ucieramy z cukrem pudrem i ziarenkami wanilii. W foremkach układamy po kilka

truskawek. Wlewamy masę jajeczną. Pieczemy w temperaturze 190°C przez 10 minut do

momentu, aż masa jajeczna będzie ścięta i się zrumieni. Podajemy natychmiast.

Truskawki pod koglem moglem
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki:
6 żółtek

70 g cukru pudru

ziarenka z 1 laski wanilii

truskawki





Wolne warzywa na Milejowym Polu
Wywiad przeprowadziła:Joanna Aniszczyk

Zdjęcia: Rafał Komorowski

Wciąż głodna wiedzy i charyzmatyczna kobieta, która nie potrafi stać

w  miejscu, a na zeszłorocznymWe feed the planet zorganizowanym przez

ruch Slow Food, reprezentowała Polskę jako rolnik. Kiedy nie wszystko

wychodzi tak, jakby chciała, mówi: „nie denerwujmy się, nie rezygnujmy,

wymyślmy coś innego”. Wolne warzywa, które uprawia na Milejowym Polu

są doceniane nie tylko na Dolnym Śląsku, a jej zaangażowanie przywielu

ciekawych projektach związanych z ekologią, zrównoważoną uprawą

i  kulinariami, może być dla wielu przykładem. Zapraszam na rozmowę

z  Eweliną Żygadło.





Joanna Aniszczyk: Czym jest dla Ciebie rolnic-

two?

Ewelina Żygadło: Dla mnie rolnictwo jest powro-

tem do korzeni, do podstaw, do naprawdę proste-

go życia. To też cieszenie się z podstawowych

rzeczy. Na pewnym etapie swojego życia, kiedy

człowiek ma dość gonienia za przysłowiowym

ogonem i za nie wiadomo czym, powraca do tych

wartości.

J.A.: Zdaje się, że ten zawód ma długą tradycję

w  twojej rodzinie.

E.Ż.: Tak, to już trzecie pokolenie rolników. Wcze-

śniej byli to moi dziadkowe, potem mój tato, a te-

raz jestem ja, tak więc gdzieś to rolnictwo zostało

mi przekazane, zaszczepione.

J.A.: Mając obraz tego, jak prowadzono gospodar-

stwa kiedyś uważasz, że wykonywanie tego za-

wodu jest teraz łatwiejsze, czy wręcz odwrotnie?

E.Ż.: Z jednej strony jest ciężko, a z drugiej jest mi

teraz łatwiej niż moim dziadkom. Chociaż staram

się wrócić do rolnictwa tradycyjnego, czyli: zero

używania środków chemicznych i praca rąk, co

oczywiście jest dość trudne, to jest mi jednak ła-

twiej, bo technologie poszły do przodu. Nie muszę

zaprzęgać konia i iść z pługiem w pole, bo mam

duży ciągnik, porządną maszynę. Taka prosta

czynność, jak przywiezienie przez tatę obornika

na ogród przyczepą też ułatwia mi pracę. Nawet

sprzedawanie moich produktów i wyjście z nimi

do klienta jest teraz o niebo łatwiejsze ze względu

na social media, czy internetowy sklep Milejowe-

go Pola, przez który można zakupić warzywa, nie

wychodząc z domu. Nie muszę więc pakować mo-

ich produktów do samochodu i wieźć ich na targ,

mogę się skupić na innych rzeczach i to jest ła-

twiejsze.

J.A.: Twoje rolnictwo jest połączeniem tradycji

i  nowoczesności. Ja jednak widzę coś jeszcze, chęć

rozwoju i aktywność związaną z otwieraniem się

na różne projekty. Jakie są to przedsięwzięcia

i  dlaczego bierzesz w nich udział?

E.Ż.: Całe życie lubiłam się uczyć, poznawać nowe

zagadnienia i czerpać wiedzę. Wciąż mi tego mało.

Nie lubię się zatrzymywać i stać w miejscu, więc

od początku mojej 3-letniej pracy z marką Milejo-

we Pole i z warzywami biorę udział w wielu pro-

jektach. Od początku mojej działalności jestem też

związana z gastronomią. Wszystkie te przedsię-

wzięcia dają mi niesamowitą energię i zabawę. Bo

jak mówił Juan Mari Arzak, trzeba też mieć

w  tym wszystkim zabawę i trochę dziecinności.

Patrząc nawet na Food Think Tank jak sama

wiesz to jest spontan, wariactwo i szaleństwo.

J.A.: Tak, jest w tym szaleństwie metoda, a Milejo-

we Pole było obecne od początku, w każdym pro-

jekcie FTT, od CZTERECH ŻYWIOŁÓW po

LAS-INSTALACJA. W tej chwili siedzimy w sercu

Wrocławia, na Placu Społecznym, wśród skrzy-

nek wypełnionych rosnącymi warzywami, opo-

wiedz nam o tym przedsięwzięciu i o tym, co ono

ze sobą niesie.

E.Ż.: Jest to Warzywny Ogród Społeczny, który po-

wstał dzięki zaangażowaniu bardzo fajnej dziew-

czyny – Agaty Półtorak, architektki krajobrazu,

która jest głównym koordynatorem tego projektu

i  pospinała to wszystko w jedną całość. W całość, bo

ogród jest częścią innego dużego konceptu – Wioski

Kultury, która ma swoją bazę w Wolimierzu, a tu

połączyła się z Wrocław-Europejska Stolica Kultu-

ry 2016. Ogród ma za zadanie pokazanie ludziom,

że w środku miasta można stworzyć niewielkim

nakładem środków właśnie taki warzywnik. Po-

trzeba do tego trochę energii i  zaangażowania, ale

dzięki temu możemy się cieszyć piękną zielenią

i  mieć przy tym dużą satysfakcję z włożonej pracy.

Mam nadzieję, że ludzie to docenią.

J.A.: Ewelina wiem, że to Ty zadbałaś o sadzonki, ale

wszystkiego nie zrobiłaś przecież zupełnie sama.

E.Ż.: Spotkaliśmy się w BARBARZE żeby zapro-

jektować ten ogród, później zebraliśmy ludzi

i  spotkaliśmy się w Imparcie, na końcu wysiewali-

śmy wszystko wspólnie. Projektowi towarzyszyły

różne imprezy i zaangażowało się w niego bardzo

wiele osób.

J.A.: Warzywny Ogród Społeczny to fantastyczna

idea i świetny projekt miejski, ale nie jedyny

w  którym teraz uczestniczysz. Zdaje się, że dzia-

łasz również nad morzem, w Gdańsku?



E.Ż.: Tak, zostałam zaproszona do projektu Urban

Farm Stocznia Gdańska przez menedżerkę Re-

stauracji Metamorfoza – Matyldę Grzelak. Ta kon-

kretna restauracja przygotowuje swoje potrawy

w oparciu o lokalne produkty, robią swoje masło,

zatrudniają Panią, która chodzi i zbiera zioła oraz

inne osoby zbierające w lesie nasiona i liście. Po-

przez ten projekt chcą pokazać, że można zagospo-

darować kawałek dachu Stoczni Gdańskiej i zro-

bić na nim ogród. Jest tam specjalnie zbudowana

wędzarnia, suszarnia, są hodowane grzyby i po-

stawione ule. Projekt obrazuje jak trudne są wa-

runki takiej hodowli, podsuwa przykłady

ewentualnego wykorzystania np. deszczu do na-

wadniania farmy. 10 kucharzy będzie miało za za-

danie ugotować w lipcu kolację z wszystkiego, co

to miejsce urodziło. To uczy nas wszystkich kre-

atywności, zaglądnięcia w siebie i takiego myśle-

nia, że jeśli coś nie wyszło, to nie denerwujmy się,

nie rezygnujmy, wymyślmy coś innego. Te dwa

projekty bardzo dużo mi dają. To ważne, że mogę

obserwować, jak dana roślina zachowuje się w ta-

kich warunkach.

J.A.: Wiem, że miałaś też duży wkład w projekt

CAP What’s cooking, który był organizowany na

przełomie roku, czyli od października 2015 do

kwietnia 2016 w gospodarstwach rolnych w całej

Europie. Zaangażowałaś się w ramach ruchu Slow

Food, by promować wspólną politykę rolną w Eu-

ropie, to bardzo wzniosłe.

E.Ż.: Rozpoczęliśmy akcję spotkaniem we wrze-

śniu 2015 r. w Mediolanie pod nazwą „We feed

the planet”. Podczas tego eventu ludzie z całego

świata wymieniali swoje doświadczenia produ-

cenci, rolnicy, wytwórcy, restauratorzy i wszyscy

zainteresowani tematyką wspólnej polityki rolnej

w Europie. Slow Food to wielka idea, mówiąca

o  propagowaniu uczciwych, lokalnych produk-





tów, a CAP What’s cooking było jednym z projek-

tów, który wyniknął z tego spotkania.

J.A.: Byłaś przedstawicielem polskiego rolnictwa?

E.Ż.: Tak, z każdego państwa Europy, a było ich

kilka (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Fran-

cja, Bułgaria, Dania) obecny był jeden rolnik, Pol-

skę reprezentowałam ja. Jako rolniczka jestem

bardzo zainteresowana tym zagadnieniem, w tym

roku złożyłam nawet projekt „Młody Rolnik”, a la-

da chwila składam też projekt modernizujący mo-

je gospodarstwo. Finałem CAP What’s cooking

było prócz wywiadów przeprowadzonych z każ-

dym z nas, podanie informacji o naszych gospo-

darstwach oraz nakręcenie filmu i wydanie

książki o takim samym tytule. W książce pojawił

się także wątek kulinarny, czyli danie z policzków

wieprzowych z topinamburem według receptury

kucharza – Piotra Andruszko.

J.A.: O kuchni mowa, zapytam Cię więc o to jaka

jest ta na Milejowym Polu?

E.Ż.: To kuchnia mojej mamy, która jest wszech-

stronną kucharką. Jesteśmy samowystarczalni ja-

ko gospodarstwo, mamy swoje mięso warzywa,

owoce i jaja. Menu zależne jest od sezonu, czyli te-

go, co akurat jest dostępne. Na pewno są to zupy,

kluski i pierogi, moje ulubione to te z owocami.

Poza tym mamy pełną spiżarnię kompotów, pikli

i  nalewek. To, czego jest nadmiar przerabiamy

i  pakujemy w słoiki.

J.A.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukce-

sów.

E.Ż.: Dziękuję!





Świeże Na Talerze
Tekst: Laura Chołodecka

Zdjęcia: Katarzyna Sieradz

Czy zwracacie uwagę na jakość kupowanych produktów spożywczych i czy czasem macie problem

ze znalezieniem tych tradycyjnych i wartościowych? Czy przeraża Was ilość składników zawarta

w zwykłym chlebie czywędzonej szynce? Ja sama od dłuższego czasu staram się zaopatrywać

w  dobrą mąkę z młyna, warzywa od sprawdzonego dostawcy czy tradycyjnie przygotowywane

wędliny, wędzone drewnem, a nie tylko moczone w solance o zapachu dymu wędzarniczego.

Jednak samodzielne szukanie takich wyrobów było naprawdę pracochłonne i nie zawsze udawało

mi się dotrzeć na czas aby kupić konkretny produkt.

Dobry towar od dobrego dostawcy
Kilka miesięcy temu na wrocławskim rynku za-

kupowym pojawiła się nowa inicjatywa ułatwia-

jąca zakupy takim osobom jak ja. Świeże Na

Talerze zgromadziło wśród swoich dostawców

znanych i rozpoznawalnych na lokalnym rynku

producentów, między innymi Zakład Wędliniar-

ski „Pod Bukami”, Nowicki Naturalnie, Wańczy-

kówkę, Gospodarstwo Ekologiczne „Kozia Łąka”

czyli znane wszystkim Sery Łomnickie, Spółdziel-

nię Mleczarską Międzybórz czy Gospodarstwo

Rolne Sznajder, których wyroby uhonorowane

były licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

W  ofercie znajdują się również produkty mniej-

szych wytwórców, których wyróżnia doskonały

smak, tradycyjny sposób wyrabiania oraz szcze-

gólna dbałość o świeżość gotowego produktu.

Zakupy
Początkowo Świeże działały na zasadach formula-

rzy zamówieniowych. Od miesiąca funkcjonują

jako sklep internetowy, w którym można znaleźć

ponad 200 produktów pochodzących przede

wszystkim od dolnośląskich dostawców. Klienci

mogą zaopatrzyć się w świeże warzywa i owoce

oraz różnego rodzaju przetwory – soki, dżemy czy

kiszonki, a także pełen asortyment krowiego oraz

koziego nabiału. W ofercie sklepu znajduje się

mąka z młyna oraz pieczywo, również w wersji



bezglutenowej, a także świeże mięso oraz wyko-

nywane tradycyjnymi metodami wędliny. Ko-

szyk zakupowy uzupełniają produkty znajdujące

się w  ofercie typowych sklepów ze zdrową żyw-

nością.

Jak to działa?
Sklep obsługuje mieszkańców miasta Wrocławia

i  aglomeracji wrocławskiej. Zasięg dostaw łatwo

sprawdzić wpisując kod pocztowy na stronie. Po-

przez sklep można złożyć zamówienie i wybrać

termin dostawy. Obsługa sklepu na podstawie za-

mówień składa zlecenia u producentów, którzy

rozpoczynają produkcję. Dzięki temu towar, który

przyjeżdża do naszego domu jest nie tylko zdrowy

i naturalny, ale dosłownie pochodzi prosto z pola,

wędzarni lub mleczarni. Wszystkie przesyłki do-

starcza profesjonalna firma kurierska, specjalizu-

jąca się w przewozach świeżej żywności.

Kto za tym stoi?
Pomysłodawcami i twórcami są dwa małżeństwa,

którym zależało aby produkty, które trafiają na

ich stoły nie zawierały chemii oraz zbędnych

konserwantów. Chcieli jeść zdrowe i smaczne

wyroby, które nie leżą tygodniami w magazynach

czy na półkach sklepowych, są świeże i pochodzą

z pewnego, zaufanego źródła. Chcieli też, aby ich

dzieci miały możliwość zakosztować smaków za-

pamiętanych przez nich samych w dzieciństwie,

pokazać im jak smakuje chleb na zakwasie, kieł-

basa wędzona prawdziwym dymem czy śmieta-

na, z której bez problemu można samemu zrobić

masło.

Sklep internetowy dostępny jest pod adresem

www.SwiezeNaTalerze.pl. Dla wszystkich czytel-

ników Magazynu Kocioł, którzy znajdują się

w  zasięgu dostawy mamy kod rabatowy na

pierwsze zakupy – wystarczy wpisać KOCIOL11.
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