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Jest chata na końcu wsi, jest ogród, krótko przycięta trawa

i miejsce na ognisko. Ognisko, przy którym mają spotkać się

przyjaciele, ogień pali się już od dłuższego czasu, wytrwale

podsycany produkuje coraz większe ilości żaru. Dziś będzie

męskie spotkanie, męskie rozmowy, może zagrają w piłkę,

napiją się piwa. Wieczorem, kiedy zrobi się chłodniej usiądą

bliżej ogniska, ogrzeją zmarznięte ręce. Głodni i zachęceni

zapachami otworzą kociołek.



Składniki:
4 małe golonki przednie

300 surowego boczku

1 kg kiszonej kapusty

4 marchewki

3 cebule

½ l ciemnego piwa

4 gałązki lubczyku

1 łyżka listków świeżego tymianku

sól, pieprz, mielony kminek

liście kapusty do wyłożenia kociołka

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 2 godziny marynowanie + 3 godziny pieczenie

Przygotowanie:
Odkrawamy skórę z boczku i kroimy go w plastry. Cebulę kroimy w półplasterki,

a marchewkę w grube plastry. Boczek i golonki solimy i oprószamy pieprzem, przekładamy

1 pokrojoną cebulą i odstawiamy na minimum 2 godziny do lodówki.

Rozpalamy ognisko aby uzyskać sporą ilość żaru. Wnętrze kociołka smarujemy olejem, na

spód kładziemy skórę z boczku, a całość wykładamy liśćmi z kapusty. Kolejno wykładamy

połowę plastrów boczku, połowę cebuli i kiszonej kapusty którą oprószamy kminkiem oraz

2 pokrojone w grube plastry marchewki. Ciasno układamy golonki, przykrywamy resztą

cebuli. Na wierzch kładziemy pozostałą kiszona kapustę, marchewkę oraz boczek. Całość

zalewamy piwem i przykrywamy liśćmi kapusty.

Tak przygotowany kociołek wstawiamy do żaru. Pieczemy 3 godziny, przez cały czas

utrzymując wysoką temperaturę paleniska. Ważne, aby kociołek nie stał w ogniu. Podajemy

z kromką żytniego chleba.

Danie z Kotła
Golonki w kiszonej kapuście

Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej







ŚLIWKI
Soczyste węgierki, małe i żółciutkie mirabelki oraz słoneczne

renklody – o czym mowa? Oczywiście o śliwkach. Można zrobić

z  nich powidła i wykwintne chutneye. Można nadziać nimi tarty,

ciasta czymięsiwa...

Jeśli na samą myśl o tych potrawach cieknie Wam ślinka... mamy

Was! Wpadliście jak śliwka w kompot! Na szczęście na kolejnych

stronach znajdziecie rozwiązanie tego problemu, bowiem mamy

dla Was zbiór smakowitych przepisów, w których śliwki pełnią

iście królewską rolę.

Wypróbujcie naszych knedli, śliwek pod kruszonką, polędwiczek

w sosie śliwkowym oraz wielu innych, znakomitych dań. Niech

taka kompozycja smaków przywiedzie Wam na myśl smak

późnego lata.



Składniki na ciasto:
1 kg śliwek węgierek

100 g cukru

2 czubate łyżki ciemnego kakao

Liczba porcji: 2 słoiczki

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
Z umytych śliwek usuwamy pestki. Wrzucamy do rondla

z  szerokim dnem i mieszamy z cukrem. Ostawiamy na 30 minut.

Kiedy śliwki puszczą sok stawiamy garnek na dużym gazie

i  redukujemy płyn, co jakiś czas mieszając. Po 30 minutach, gdy

powidła zgęstnieją, zmniejszamy gaz i smażymy kolejne pół

godziny. Na koniec dodajemy kakao, mieszamy i zagotowujemy.

Gorące przekładamy do słoiczków.

Czekodżem śliwkowy
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej





Składniki:
800 g śliwek

2 czerwone cebule

3-centymetrowy kawałek imbiru

5 łyżek ksylitolu

4 łyżki oliwy

sól

Liczba porcji: słoiczek ok. 300 ml

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Na patelni lekko rozgrzewamy oliwę,

dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę oraz

drobno posiekany imbir. Oprószamy solą

i  szklimy na wolnym ogniu. Dodajemy

pozbawione pestek śliwki, ksylitol

i  smażymy na wolnym ogniu, co jakiś czas

mieszając. Pod koniec doprawiamy solą.

Chutney śliwkowy w dwóch odsłonach
Przepisy i zdjęcie: Laura Chołodecka

Chutney to gęsty sos wywodzący się z kuchni indyjskiej. Przygotowuje się go z owoców i warzyw, dodając

i  doprawiając przeróżnymi dodatkami: przyprawami korzennymi, octem winnym, musztardą, cebulą,

czosnkiem, rodzynkami czy innymi suszonymi owocami.

Można go stosować do mięs, serów pleśniowych oraz dań wegetariańskich.

Aromatyczny

Składniki:
600 g śliwek

½ szklanki cukru muscovado

½ szklanki rodzynek

½ łyżeczki płatków chili

sól

Liczba porcji: słoiczek ok. 200 ml

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Do rondla z grubym dnem wrzucamy

pozbawione pestek śliwki, zasypujemy

cukrem i smażymy, co jakiś czas mieszając.

Dodajemy rodzynki oraz płatki chili,

doprawiamy solą i na wolnym ogniu

smażymy jeszcze kilka minut.

Pikantny





Liczba porcji: 16 knedli

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, gotujemy i przeciskamy przez praskę. Odstawiamy do ostygnięcia.

Śliwki nacinamy wzdłuż i wyciągamy pestki. Ziemniaki przekładamy na podsypaną mąką

stolnicę, po środku robimy dołek, do którego wbijamy jajka, dodajemy sól i mąkę. Zagniatamy

i  dzielimy na 4 części. Z każdej z nich przygotowujemy 4 kulki, które lekko rozwałkowujemy.

Na  środku każdego placuszka nakładamy całą śliwkę, zawijamy ją ciastem i  formujemy kule. Do

osolonego wrzątku wrzucamy knedle i gotujemy 3 minuty od momentu, kiedy wypłyną na

powierzchnię. Podajemy polane rozpuszczonym masłem i posypane brązowym cukrem.

Knedle ze śliwkami
Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Składniki:
500 g śliwek węgierek

700 g ziemniaków

350 g mąki pszennej + do podsypania

100 g masła

2 jajka

cukier brązowy

sól





Składniki:
½ szklanki płatków owsianych

½ szklanki mąki pszennej

1 łyżka cukru brązowego

1 łyżeczka proszku

½ łyżeczki sody

1 jajko

¾ szklanki maślanki

szczypta soli

olej

Duszone śliwki:
8 śliwek węgierek

3 łyżki miodu

½ łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka masła

1 płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

Przygotowanie:
Płatki owsiane blendujemy na proszek, mieszamy z mąką, cukrem, proszkiem, sodą i  solą.

W misce roztrzepujemy jajko i dodajemy jogurt naturalny. Mokre składniki łączymy z suchymi.

Rozgrzewamy patelnię, smarujemy odrobiną oleju i wycieramy ręcznikiem papierowym.

Smażymy placuszki po 2 3 minuty z każdej strony.

W rondelku rozgrzewamy masło, dodajemy pokrojone w ósemki śliwki. Dolewamy miód

i  dusimy bez przykrycia 10 minut, co jakiś czas mieszając. Na koniec zagęszczamy mąką

ziemniaczaną połączoną z odrobiną zimnej wody.

Gotowe pankejki podajemy z ciepłymi śliwkami.

Pankejki owsiane ze śliwkami
Przepis i zdjęcie: Kinga Górska





Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:
Śliwki myjemy, kroimy na połówki i pozbawiamy pestek. W rondlu rozgrzewamy 1 łyżkę

klarowanego masła, wrzucamy przepołowioną wzdłuż laskę wanilii, korę cynamonu i płatki

chili. Po chwili dodajemy śliwki, ocet oraz syrop klonowy. Cały czas delikatnie mieszając,

gotujemy na małym ogniu przez około 10 minut, zanim śliwki się rozpadną. Następnie około

połowę owoców wyjmujemy, a resztę miksujemy blenderem na gładki sos.

Bataty obieramy i gotujemy do miękkości w osolonym wrzątku. Następnie dodajemy kokosową

śmietankę i miksujemy blenderem na purée. Przyprawiamy gałką muszkatołową do smaku.

Gotowe purée rozsmarowujemy na talerzu.

Polędwiczki myjemy, pozbawiamy błonek, a następnie nacieramy solą, pieprzem utłuczonym

uprzednio w moździerzu i posiekanym rozmarynem. Odstawiamy na pół godziny. Na patelni

rozgrzewamy łyżkę klarowanego masła i wrzucamy polędwiczki. Smażymy je na złoto z obu

stron (po ok. 2 min) i wkładamy do żaroodpornego naczynia. Mięso pieczemy w piekarniku

nagrzanym do 180°C 15 minut. Następnie naczynie wyjmujemy, a polędwiczki odstawiamy na

10 minut, kroimy w plastry i układamy na purée. Podajemy z  połówkami śliwek

oraz sosem śliwkowym.

Polędwiczki w sosie śliwkowym
Przepis i zjęcie: Łukasz Majchrowski

Składniki:
500 g polędwiczek wieprzowych

1 gałązka świeżego rozmarynu

1 łyżka klarowanego masła

sól, pieprz

Purée z batatów:
2 duże bataty

3 łyżki śmietanki kokosowej

szczypta gałki muszkatołowej

sól

Sos śliwkowy:
1 kg śliwek węgierek

1 laska wanilii

1 laska cynamonu

szczypta płatków chili

1 łyżka octu winnego

1 łyżka syropu klonowego

1 łyżka klarowanego masła





Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 30 minut + 1 godzina chłodzenia + 40 minut pieczenia

Przygotowanie:
Masło kroimy w kostkę, dodajemy mąkę, cukier puder, masło orzechowe i jogurt. Zagniatamy

gładkie ciasto. Formujemy w kulę, owijamy folią spożywczą i chłodzimy w lodówce przez

godzinę. W tym czasie śliwki kroimy na pół i pozbawiamy pestek. Posypujemy łyżką cukru

i  odstawiamy, by puściły sok.

Schłodzone ciasto wałkujemy na kształt koła o średnicy mniej więcej 45 cm. Na środku

równomiernie rozsypujemy bułkę tartą i układamy śliwki. Brzegi ciasta zostawiamy wolne

i  nakładamy je na owoce. Ciasto smarujemy białkiem i posypujemy cukrem trzcinowym.

Pieczemy 40 minut w temperaturze 200°C. Podajemy z lodami, bitą śmietaną lub bezami.

Rustykalna tarta ze śliwkami
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki:
250 g mąki pszennej

150 g zimnego masła

60 g cukru pudru

80 g masła orzechowego

1 łyżka jogurtu naturalnego

12 śliwek

2 łyżki cukru trzcinowego

2 łyżki bułki tartej

1 białko





Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:
Śliwki kroimy na ćwiartki, ser kruszymy, orzechy grubo siekamy. Rozkładamy na

talerzu roszponkę i śliwki. Posypujemy serem i orzechami. Składniki dressingu

dokładnie mieszamy i  skrapiamy sałatkę.

Sałatka ze śliwkami
Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Składniki:
4 śliwki węgierki

50 g roszponki

80 g sera z błękitną pleśnią

garść orzechów włoskich

Dressing:
6 łyżek oliwy z oliwek

3 łyżki soku z cytryny

sól





Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut + chłodzenie 15 minut

Przygotowanie:
Śliwki myjemy, przekrawamy na pół, usuwamy pestki. Mieszamy z cukrem i cynamonem.

Przekładamy do dużego naczynia do zapiekania lub 4 małych. Przygotowujemy kruszonkę.

Masło łączymy z mąką, migdałami i cukrem (w razie potrzeby dodajemy trochę mąki

i migdałów). Kruszonkę schładzamy z zamrażalniku przez 15 minut. Śliwki posypujemy

kruszonką oraz płatkami. Pieczemy ok. 30 minut w temp. 170°C.

Podajemy ciepłe z  gałką lodów lub łyżką jogurtu czy śmietany.

Śliwki pod kruszonką migdałowo-owsianą
Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcie: Rafał Komorowski

Składniki:
800 g śliwek

2 łyżki cukru trzcinowego

1½ łyżki cynamonu

Kruszonka:
1½ łyżki miękkiego masła

½ szklanki mąki owsianej razowej

½ szklanki migdałów tartych lub drobno posiekanych

½ szklanki cukru trzcinowego

3 łyżki płatków migdałowych





Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy na stolnicę, na środku robimy wgłębienie i wkładamy w nie masło. Całość

siekamy nożem na małe kawałeczki. Dodajemy jajko i cukier puder, krótko wyrabiamy.

Zagniecione ciasto owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na 30 minut.

W tym czasie śliwki myjemy, usuwamy pestki i kroimy w ćwiartki. Na patelnię wsypujemy

cukier, polewamy wodą i podgrzewamy, nie mieszając, do momentu, aż rozpuszczony cukier

zacznie bulgotać. Dodajemy śliwki i cynamon, smażymy przez 5 minut. Śliwki przekładamy na

talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, lekko je odsączamy i odstawiamy do ostudzenia.

Schłodzone ciasto wykładamy na formę do tarty o średnicy ok. 26 cm, nakłuwamy widelcem na

całej powierzchni, pieczemy 20 minut w temperaturze 180°C. Wyciągamy i studzimy.

Do małego rondelka wkładamy 260 g cukru, dodajemy 60 ml wody i dokładnie mieszamy.

W  garnuszku umieszczamy termometr cukierniczy i gotujemy syrop cukrowy na średniej mocy

palnika, nie mieszając go, do momentu osiągnięcia temperatury 118°C. W tym czasie ubijamy

białka na sztywno, pod koniec dodając cukier (40 g), łyżeczka po łyżeczce. Gdy syrop osiągnie

wymaganą temperaturę, zdejmujemy go z  palnika, obroty miksera zwiększamy do maksimum

i  powoli, cienką strużką wlewamy syrop cukrowy do ubijanych białek.

Kontynuujemy przez 6 8 minut. Odstawiamy na kilka minut do ostudzenia.

Śliwki układamy na całej powierzchni upieczonego spodu do tarty. Bezę przekładamy do rękawa

cukierniczego z ozdobną tylką. Wyciskamy ją na śliwki, dekorując tartę. Bezowe wzory

karmelizujemy palnikiem do creme brulee. Alternatywnie, zapiekamy tartę z bezą w  piekarniku

pod grillem w temperaturze 200°C przez około 5 7 minut.

Tarta z karmelizowanymi śliwkami
i bezą włoską

Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Składniki na ciasto:
185 g mąki pszennej

100 g masła

50 g cukru pudru

25 g kakao

1 jajko

szczypta soli

Składniki na karmelizowane śliwki:
600 g twardych śliwek węgierek

50 g cukru trzcinowego

2 3 łyżki wody

½ łyżeczki cynamonu

Składniki na bezę włoską:
4 białka w temperaturze pokojowej

300 g drobnego cukru (260 g + 40 g)

60 ml wody





Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:
Mleko z masłem podgrzewamy w garnuszku. Powinno być ciepłe, ale nie gorące. Wszystkie

suche składniki mieszamy razem wmisce i stopniowo dolewamy mleko z masłem, mieszając

drewnianą, następnie wyrabiamy do momentu, aż ciasto zacznie odklejać się od rąk. Możemy

delikatnie podsypywać mąką, ale nie za dużo - ciasto wtedy straci na puszystości.

Zostawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Powinno podwoić swoją objętość.

Ciasto rozwałkowujemy na okrąg o średnicy 30 cm i kroimy na 8 równych trójkątów.

Nakładamy po łyżce konfitury na każdy z nich i zwijamy do środka.

Układamy rogaliki na papierze do pieczenia i odstawiamy do ponownego wyrośniącia na

15 minut. Następnie smarujemy rozbełtanym jajkiem.

Pieczemy 15 minut w temperaturze 190°C.

Rogaliki orkiszowe z powidłami
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Składniki:
7g suchych drożdży

350 g mąki orkiszowej typ 700

2 łyżki ksylitolu

60 g masła

200 ml mleka

200 g powideł śliwkowych

1 jajko (opcjonalnie)





Tysiące odmian, wiele kolorów i kształtów, nie do końca znane pochodzenie, mnóstwo

wspaniałych właściwości odżywczych oraz przepyszny smak – to charakterystyka

ogromnej rodziny śliwek. A wśród nich Śliwka Węgierka, Mirabelka i Renkloda, czyli

najbardziej powszechne odmiany domowe, które znajdziemyw polskich sadach i sklepach.



Odmiany

Na wstępie kilka słów o rodzinie - śliwka należy do
różowatych, a jej kuzynkami są brzoskwinie i  mo-
rele, czereśnie, wiśnie czy czeremchy. Drzewa śli-
wy znane były już w starożytnym Egipcie,
uprawiali je też Grecy i Rzymianie. Mówi się
również o  jej oryginalnym pochodzeniu z okolic
Morza Kaspijskiego. Najbardziej znaną u nas od-
mianą jest Śliwka Węgierka. Jej nazwa bez nie-
spodzianki pochodzi najprawdopodobniej od
kraju, z którego przywędrowała do Polski w XVII
wieku. Owoce są ciemno-fioletowe lub granatowe,
a ich kształt owalny, lekko podłużny. Pod ciemną
skórką kryje się zielonożółty miąższ. Kolejną od-
mianę Mirabelkę – spotkać można często przy
drogach, rosnącą dziko, a także w ogrodach. To
śliwka o mniejszych, okrągłych, żółtych, słodkich
owocach. Renkloda natomiast występuje w wielu
barwach od zielonej, przez żółtą po jasnofioleto-
wą. Owoce są duże, mięsiste i słodkie. Pochodzi
z  Francji, a w Polsce z powodzeniem uprawiana jest
od około 25 lat.

Właściwości

Wszystkie śliwki mają podobne właściwości
i  składniki odżywcze. Duża zawartość błonnika
wpływa dobroczynnie na układ pokarmowy
i  wydalniczy śliwki wzmagają apetyt i popra-
wiają trawienie, polecane są przy zaparciach,
a  spożyte w zbyt dużych ilościach mogą działać
wręcz przeczyszczająco. Przodują w tym zwłasz-
cza suszone owoce, które błonnika zawierają kil-
kakrotnie więcej, niż świeże. Najlepiej jeść
regularnie kilka owoców dziennie, co zapewni do-
brą kondycję jelita grubego. Dzięki zawartości wi-
taminy A i E oraz polifenoli (zwłaszcza
w  ciemnych odmianach), śliwki mają właściwości
przeciwutleniające. Dodatkowo znajdziemy
w  nich potas, żelazo, magnez, fosfor i wapń. Pestki
śliwek (jak i jabłek, wiśni czy gruszek) mają też
w  składzie amigdalinę, którą jedni uważają za po-
mocną w zwalczaniu nowotworów, a inni za tru-

jącą. Często zaleca się zjedzenie owoców wraz
z  pestkami, ale już nie samych pestek w większej
ilości ze względu na możliwość wydzielania szko-
dliwych substancji w organizmie. Na suszone
śliwki uważać powinny osoby z cukrzycą i na
diecie, są bowiem bardzo kaloryczne.

Z czym to się je

Śliwki oprócz jedzenia prosto z drzewa na surowo
oraz suszenia, można dodawać i przyrządzać na
wiele sposobów. Są składnikiem licznych ciast
i  deserów, a słynne śliwki w czekoladzie można
znaleźć na półkach każdego sklepu. Ich słodki,
ciężki smak wykorzystuje się też w daniach mię-
snych - sos śliwkowy może być zarówno polewą
do lodów, jak i polędwicy. Słynne powidła to chy-
ba najbardziej znany sposób przetwarzania tych
owoców, ale można z nich również robić nalewki
i  soki, kandyzować je i zamykać w zalewie octo-
wej czy słodkim syropie. Olej z pestek śliwek sto-
suje się w także w kuchni jako dodatek do sałatek,
sosów czy potraw rybnych.

Ciekawostki

Wyciąg z kory śliwy afrykańskiej jest wykorzy-
stywany w leczeniu chorób prostaty.

Logo chińskich linii lotniczych China Airlines to
kwiat śliwy.

Olej z pestek śliwki, tłoczony na zimno, ma szero-
kie zastosowanie w kosmetyce. Jest bogatym źró-
dłem nienasyconych kwasów tłuszczowych,
antyoksydantów czy fitosteroli roślinnych.

W Japonii kwiat śliwy (Ume – śliwa japońska,
morela japońska) symbolizuje długie życie oraz
kobiecą czystość.

Jednym ze szkodników śliwek jest owocówka
śliwkóweczka, to właśnie jej larwy możemy cza-
sem znaleźć w tych pysznych owocach.

Śliwki robaczywki
Tekst: Joanna Bilska Zdjęcie: Monika Pazdej



BAKŁAŻAN
Choć ciężko w  to dziś uwierzyć, to Europejczycy bardzo nieufnie

traktowali bakłażana, kiedywarzywo to przywędrowało” na kontynent.

Nazywany szalonym jabłkiem, był posądzany o  wywoływanie epilepsji

i  gorączki, a  także… szaleństwa. Nic więc dziwnego, że chociaż na polskie

stoły trafił w  XVwieku, to przez cztery stulecia pełnił wyłącznie rolę

ozdobną, a  dopiero w  XIX stuleciu odważni zdecydowali się na jego

konsumpcję. I  całe szczęście!

Cudownie fioletowy bakłażan nie tylko przyciąga oko wyglądem, jest też

pysznym składnikiem kuchni śródziemnomorskiej oraz bliskowschodniej.

Nie zwlekajcie więc, tylko obejrzyjcie nasz bakłażanowy dział

i  wypróbujcie pastę z  bakłażana, łososia na caponacie, musakę albo pchali.

A  to tylko część bakłażanowych inspiracji. Jedzcie bakłażanywłaśnie

teraz, jesienią, bo o  tej porze roku mają niepowtarzalny smak i  aromat.





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:
Bakłażana kroimy w dużą kostkę, solimy i odstawiamy do puszczenia soku na 20 minut,

odsączamy z wody. Na łyżce oliwy podsmażamy drobno posiekaną cebulę, seler i czosnek,

dodajemy bakłażana. Podlewamy więcej oliwy i smażymy, aż bakłażan będzie miękki. Dodajemy

obrane ze skórki i drobno pokrojone pomidory oraz cukier, doprawiamy solą. Dusimy do

miękkości, w razie potrzeby podlewając wodą lub oliwą. Wmiędzyczasie dolewamy ocet.

Na koniec dodajemy pokrojone oliwki i kapary. Doprawiamy pieprzem i oregano.

Łososia oczyszczamy, nacieramy przeciśniętym przez praskę czosnkiem i skrapiamy sokiem

z  cytryny. Odstawiamy na 10 minut. Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Rybę oprószamy papryką

i płatkami chilli, przekładamy na blachę i pieczemy 10 minut.

Gotowego łososia układamy na ciepłej caponacie, ozdabiamy pietruszką i cytryną.

Podajemy ze  świeżym pieczywem.

Łosoś na caponacie
Przepis i zdjęcie: Kinga Górska

Składniki na caponatę:
1 bakłażan

½ białej cebuli

2 łodygi selera naciowego

2 ząbki czosnku

300 g pomidorów

5 łyżek oliwy

4 łyżki octu balsamicznego

2 łyżki kaparów

3 łyżki czarnych lub zielonych oliwek

1 łyżeczka suszonego oregano

1 łyżeczka cukru

sól, pieprz

Łosoś:
2 dzwonka łososia

1 łyżeczka soku z cytryny

1 ząbek czosnku

¼ łyżeczki ostrej papryki

chili w płatkach

Do podania:
świeża pietruszka

plastry cytryny





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

Przygotowanie:
Cebulę i czosnek obieramy i kroimy w kostkę, szklimy na rozgrzanej oliwie. Bakłażana kroimy

w kostkę, wrzucamy na patelnię, mieszamy, chwilę smażymy. Dodajemy wino i dusimy około

5 minut. Pomidora przekrawamy na pół, ścieramy go na tarce na największych oczkach,

wyrzucamy skórkę, która nam została. Starte pomidory dodajemy na patelnię. Pomidorki

koktajlowe przekrawamy na pół, dodajemy na patelnię, doprawiamy solą i pieprzem, chwilę

dusimy. Wmiędzyczasie gotujemy makaron według przepisu na makaron. Odcedzamy

makaron, zostawiając ¼    szklanki wody z gotowania. Łączymy makaron z sosem, dodajemy

bazylię. W razie potrzeby podlewamy zachowaną wodą. Przed podaniem posypujemy serem.

Makaron z bakłażanem,
pomidorami i serem kozim

Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcie: Rafał Komorowski

Składniki na zupę:
1 bakłażan

250 g pomidorów koktajlowych

1 pomidor

1 cebula

150 g makaronu spaghetti razowego

2 ząbki czosnku

150 ml wina białego wytrawnego lub bulionu

2 łyżki oliwy z oliwek

sól morska

pieprz świeżo mielony

garść świeżej bazylii

ser kozi twardy





Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Bakłażany kroimy wzdłuż na plastry i suto posypujemy solą. Odstawiamy na kwadrans.

Cebulę i czosnek drobno siekamy, następnie podsmażamy na odrobinie oleju kokosowego.

Wrzucamy mięso i smażymy przez kilka minut. Wlewamy passatę i gotujemy 10 minut na

małym ogniu, często mieszając. Mięso doprawiamy oregano, bazylią, płatkami chili, pieprzem

oraz solą. Z bakłażanów odlewamy wodę, delikatnie płuczemy i dokładnie osuszamy

papierowym ręcznikiem. Plastry smażymy kolejno z obu stron na oleju kokosowym i odsączamy

na ręczniku z nadmiaru tłuszczu. Na spód formy do zapiekania wykładamy kilka plastrów

bakłażana i  przykrywamy częścią mielonego mięsa. Czynność powtarzamy, uzyskując kilka

warstw zapiekanki (ostatnią warstwą powinien być bakłażan).

Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki oleju kokosowego i wsypujemy mąkę kukurydzianą.

Rozprowadzamy ją dokładnie w tłuszczu i zmniejszamy ogień do minimum, gdy zaczną pojawiać

się bąble powietrza. Następnie powoli wlewamy mleko kokosowe, energicznie mieszając. Całość

podgrzewamy, aż sos stanie się gęsty. Kokosowym beszamelem polewamy zapiekankę

i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C. Pieczemy 25 minut i podajemy.

Zapiekanka a'la musaka
Przepis i zdjęcie: Łukasz Majchrowski

Składniki na musakę:
500 g mielonego mięsa z indyka

2 duże bakłażany

1 cebula

3 ząbki czosnku

500 ml passaty pomidorowej

1 łyżeczka suszonego oregano

1 łyżeczka suszonej bazylii

szczypta płatków chili

olej kokosowy

sól, pieprz

   Składniki na beszamel:
2 łyżki oleju kokosowego

1 łyżka mąki kukurydzianej

200 ml mleka kokosowego

szczypta gałki muszkatołowej





Baba ghanoush

Pasty z pieczonego bakłażana
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Składniki:

1 bakłażan

2 czerwone papryki

1 ząbek czosnku

2 łyżki soku z cytryny

1 łyżeczka słodkiej papryki

sól, pieprz

Przygotowanie:

Bakłażana przekrawamy na pół, nacinamy,

polewamy oliwą. Papryki przecinamy na pół

i  pozbywamy się gniazd nasiennych. Warzywa

pieczemy 45 minut w  temperaturze 200°C. Za

pomocą łyżki wydrążamy miąższ z bakłażana,

a  paprykę obieramy ze skóry. Dodajemy

pozostałe składniki i miksujemy za pomocą

blendera na gładką masę.

Pasta z bakłażana i papryki

Składniki:

2 bakłażany

2 łyżki masła orzechowego (niesolonego)

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

Przygotowanie:

Bakłażany przekrawamy na pół, nacinamy,

polewamy oliwą i pieczemy 45 minut

w  temperaturze 200°C. Za pomocą łyżki

wydrążamy miąższ, skórkę wyrzucamy.

Dodajemy pozostałe składniki i miksujemy za

pomocą blendera na gładką masę.

Pasta z bakłażana i masła orzechowego

Składniki:

2 bakłażany

2 łyżki tahini

2 ząbki czosnku

3 łyżki soku z cytryny

oliwa

sól, pieprz

Przygotowanie:

Bakłażany przekrawamy na pół, nacinamy,

polewamy oliwą i pieczemy 45 minut

w  temperaturze 200°C. Za pomocą łyżki

wydrążamy miąższ, skórkę wyrzucamy.

Dodajemy pozostałe składniki i miksujemy za

pomocą blendera na gładką masę.

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 1 godzina





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Bakłażany kroimy na ćwiartki, każdy kawałek nakłuwamy kilkakrotnie nożem od strony skórki

i pieczemy 35 minut w piekarniku rozgrzanym do 200°C. Na suchej patelni podprażamy orzechy

do momentu, aż będą złoto-brązowe. Zdejmujemy i na tej samej patelni prażymy ziarenka

kolendry oraz paprykę. Odstawiamy do ostygnięcia.

Cebulę oraz czosnek kroimy na ćwiartki, ze świeżej kolendry obrywamy listki (zostawiamy je do

przybrania dania), a łodyżki drobno siekamy. Po wyciągnięciu bakłażana z piekarnika studzimy

go, a następnie miksujemy razem z orzechami, cebulą, czosnkiem, przyprawami, octem oraz

łodyżkami kolendry. Jeśli masa jest sucha, należy dolewać po łyżce wody i miksować.

Pastę pchali podajemy na talerzu, posypaną listkami kolendry oraz pestkami granatu. Można

ozdobić całość kwiatami jadalnymi.

Pchali z bakłażana
Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Składniki:
2 małe bakłażany

150 g orzechów nerkowca

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka białego octu winnego

½ łyżeczki ostrej papryki w proszku

½ łyżeczki ziarenek kolendry

pęczek świeżej kolendry

1 owoc granatu

sól, pieprz





Ratatouille
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 1 godzina 10 minut

Przygotowanie:
Pomidory obieramy ze skórki. Wszystkie warzywa kroimy w kostkę. W rondlu rozgrzewamy

oliwę z oliwek. Wrzucamy paprykę i na małym ogniu przez chwilę podsmażamy. Dodajemy

czosnek i cebulę. Gdy cebula zmięknie dokładamy bakłażana i kolejno po kilku minutach cukinię

i pomidory. Całość przykrywamy i dusimy 15 minut. Doprawiamy solą, pieprzem, suszonymi

i  świeżymi ziołami. Podajemy na przykład z grzankami.

Składniki:
2 bakłażany

1 cukinia

4 pomidory

1 żółta papryka

1 czerwona papryka

1 zielona papryka

1 cebula

3 ząbki czosnku

kilka listków bazylii

kilka gałązek świeżego tymianku

2 łyżeczki ziół prowansalskich

2 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz





Roladki z bakłażana z pastą orzechową
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Składniki:

1 bakłażan

1 szklanka orzechów włoskich

3 łyżki oliwy z oliwek

2 ząbki czosnku

1 ostra papryczka chili

1 gałązka cząbru (tylko listki)

1 gałązka bazylii (tylko listki)

1 gałązka tymianku (tylko listki)

łyżeczki mielonej kolendry

1 łyżka octu z białego wina

pestki granatu do posypania

sól morska

pieprz mielony

Liczba porcji: 2 Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:

Bakłażana myjemy i kroimy wzdłuż na cienkie plastry. Posypujemy solą,

odstawiamy na 10 minut, następnie płuczemy pod zimną wodą, aby

straciły gorycz. Na patelni rozgrzewamy 1 łyżkę oliwy i smażymy plastry

bakłażana z obu stron, do momentu aż będą mocno rumiane. Bakłażany

zdejmujemy na papierowy ręcznik i odsączamy nadmiar oliwy,

odstawiamy do ostudzenia.

W tym czasie orzechy, czosnek, zioła, papryczkę chili i 2 łyżki oliwy

z  oliwek rozcieramy w blenderze lub w malakserze na gładką pastę.

Dodajemy przyprawy oraz ocet winny i dokładnie mieszamy.

Przed podaniem ostudzone plastry bakłażana smarujemy pastą orzechową,

zwijamy roladki, posypujemy pestkami granatu.



Pieczony bakłażan z zieloną herbatą
Przepis i zdjęcie: Maria Romaszkan

Składniki:

1 bakłażan

kilka szczypt zielonej herbaty

oliwa do posmarowania bakłażana

Składniki na sos:

3 łyżki octu ryżowego

1½ łyżki oleju sezamowego

1 łyżka sosu sojowego

2 3 łyżki wody

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka sezamu

Liczba porcji: 2 Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:

Nagrzewamy piekarnik do 200°C. Blachę wykładamy papierem do

pieczenia. Kroimy bakłażana na krążki grubości około 1 cm

i  rozkładamy je na blasze. Posypujemy solą, świeżo zmielonym

pieprzem i zieloną herbatą. Smarujemy krążki oliwą i wsadzamy do

piekarnika na około 20 min.

Wmiędzyczasie robimy sos: w miseczce łączymy wszystkie

składniki. Wsadzamy miseczkę do mikrofalówki na 10 20 sekund,

a  następnie mieszamy, aby rozpuścić cukier.

Wyjmujemy bakłażany z piekarnika, przekładamy na dwa talerze,

sos rozlewamy do dwóch małych naczynek. Podajemy od.



Krem z pieczonych bakłażanów
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki:

2 bakłażany

5 pomidorów malinowych

4 młode cebule

2 czerwone papryki

1 puszka mleka kokosowego

4 łyżki oliwy

gruboziarnista sól

świeżo mielony pieprz

świeży tymianek do podania

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:

Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 220°C. Warzywa płuczemy,

wycieramy. Cebulę obieramy i kroimy w grube pióra. Paprykę kroimy

wzdłuż i usuwamy pestki. Bakłażana dzielimy na pół i nacinamy miąższ.

Pomidory przekrawamy i usuwamy szypułki. Warzywa wykładamy na

blaszkę, skrapiamy oliwą i posypujemy solą. Opiekamy w piekarniku około

pół godziny. Lekko studzimy i ściągamy skórki z papryki i pomidorów,

wydrążamy miąższ z bakłażana. Wszystkie warzywa umieszczamy

w  garnku i dodajemy mleko kokosowe. Zagotowujemy i blendujemy.

Doprawiamy solą i świeżo mielonym pieprzem. Podajemy ze świeżym

tymiankiem.



Zupa z bakłażanów i białej fasoli
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki:

2 bakłażany

2 puszki białej fasoli

2 cebule

1 szklanka bulionu warzywnego

szklanki oliwy

gruboziarnista sól

świeżo mielony pieprz

natka pietruszki do podania

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 50 minut

Przygotowanie:

Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 220°C. Bakłażana nakłuwamy

i wstawiamy do piekarnika na około pół godziny. Po lekkim przestudzeniu

wydrążamy miąższ.

Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę,

oprószamy solą i szklimy. Dodajemy bakłażana i dusimy 10 minut.

Wlewamy bulion, dokładamy fasolę razem z zalewą i doprawiamy solą

i  pieprzem. Gotujemy na wolnym ogniu kolejne 10 minut. Zupę podajemy

posypaną posiekaną natką pietruszki.



Owoc o wielu imionach
Tekst: Joanna Bilska Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Botanicznie jagoda – bo nie jest on warzywem, a owocem. Najpopularniejszy u nas to ten

o  podłużnym kształcie i purpurowej, błyszczącej skórce, ale znane są też odmiany żółte,

pomarańczowe czy zielone. Pochodzi z rodziny psiankowatych, czyli jest kuzynem

pomidorów, ziemniaków i papryki, a jego zaskakującym krewnym jest tytoń. Przez wiele

lat uważany za trujący, dzisiaj dumnie gości na stołach całego świata. Bakłażan.



Prawdopodobna historia

Bakłażan pokonał do nas długą drogę na przestrzeni
wieków. Jego ojczyzną najprawdopodobniej są tere-
ny południowo–wschodniej Azji – Indii, a dzisiejsze-
go Pakistanu, gdzie znany był już ok. 2000 lat p.n.e.
Kolejno wędrował do Chin, gdzie był ulubionym
przysmakiem władców, tam również wyhodowano
sporo jego nowych odmian. Podbił też tereny na za-
chód od Indii i Pakistanu – Bliski Wschód, aż po
Egipt, a na północy – Turcję. Do Hiszpanii przywieźli
go Maurowie około VIII wieku. We Włoszech poja-
wił się około XIII wieku. Początkowo kraje europej-
skie traktowały bakłażan jedynie jako roślinę
ozdobną ze względu na oryginalny kształt jej owo-
ców, przy czym uważany był za trujący. A na pol-
skich stołach oberżyna zagościła dopiero w XIX
wieku.

Wiele imion

Przez wieki swojej wędrówki bakłażan zdobył mnó-
stwo przydomków. W języku polskim mniej znane
nazwy to jajko krzewiste, psianka podłużna (to na-
zwa botaniczna) czy bakman. Zwie się ten owoc
również gruszką miłosną, bo z jakiegoś powodu
uważany był i jest w niektórych krajach za afrody-
zjak. W języku angielskim natomiast można się spo-
tkać z nazwą apple of love, co znaczy jabłko miłości.
Nasza nazwa oberżyna wzięła się od aubergine,
a  skąd pochodzi ten wyraz? Otóż z katalońskiego al-
bergínia, a ten z  arabskiego al–baðinj n, który to wy-
wodzi się z  perskiego bâdenjân, a tenże ze
starożytnego języka Indii – Sanskrytu, gdzie brzmi
v tiga–gama¹. Według Słownika Wyrazów Obcych²,
nazwa bakłażan przeszła o wiele krótszą drogę, bo
po prostu od kształtu naczynia z długą szyjką, które
z  rosyjskiego nazywa się bakłażán. Jeśli natomiast
spojrzymy na włoską nazwę naszego owocu – me-
lanzana, to składa się ona z łacińskiego mala – jabłko
i  insana – szalony. I tak można śledzić wędrówkę
oberżyny lub zostawić to naukowcom i  zobaczyć,
dlaczego kochamy bakłażany.

Za smak i zawartość

Smak ma neutralny, ale charakterystyczny. Jest do-
skonałym dodatkiem do wielu potraw, a  zwłaszcza
tłustych mięs, wspomagając ich trawienie poprzez
absorbowanie tłuszczu. Poleca się go komponować
z  bardziej wyrazistymi dodatkami, jak na przykład
ser feta, czosnek, zioła czy suszone pomidory. Obe-
rżynę, która jest najczęściej dostępna u nas w skle-
pach, trzeba najpierw odpowiednio przygotować,

pozbywając się smaku goryczki – plastry czy kawał-
ki posypać solą i odstawić na pół godziny, po czym
odsączyć. Tak przygotowane można gotować bądź
smażyć, bakłażan surowy bowiem może być trujący
z powodu zawartości solaniny. Warto dodać, że
mniejsze owoce czy inne odmiany niekonieczne
wymagają solenia. Oberżyna to w około 90% pro-
centach woda, zawiera też dużo błonnika, a do tego
jest niskokaloryczna i obniża poziom cholesterolu we
krwi, dlatego poleca się ją w wielu dietach odchu-
dzających i dla diabetyków. Niestety trzeba uważać,
bo sama w sobie może być ciężkostrawna. Nie poleca
się jej osobom z chorobami układu trawiennego
i  moczowego oraz kobietom w ciąży. W  większości
przypadków warto jednak włączyć ten owoc do ja-
dłospisu, bo zawiera bardzo dużo potasu, sporo ma-
gnezu, fosforu i wapnia, a w jego ciemnej skórce
znajdują się substancje antyutleniające.

Uprawa

W naszym klimacie bakłażan jest rośliną jednorocz-
ną i najlepiej dojrzewa się pod osłonami ze względu
na swój długi okres wegetacji i duże wymagania
cieplne. W cieplejszych rejonach Polski można jed-
nak pokusić się o jego uprawę w gruncie, ważne tutaj
będzie osłonięcie chociaż przed wiatrem i zapewnie-
nie stanowiska słonecznego. Wymagania glebowe
ma podobne do pomidorów czy papryk, trzeba też
zapewnić mu wilgoć, a już na jesień jest szansa na
własne, świeże jagody oberżyny.

Ciekawostki

Sok z bakłażana jest zalecany przez Kamasutrę.

W Azji popularnie stosuje się bakłażany do okładów
przy poparzeniach i reumatyzmie.

Oberżyna jest tak popularna w kuchni Bliskiego
Wschodu, że doczekała się własnego powiedzenia
The dream of three aubergines is a sign of happiness –
"Sen o trzech bakłażanach jest zwiastunem szczę-
ścia".

Przy ugryzieniu skorpiona, z pomocą przyjdzie okład
ze świeżego bakłażana.

¹http://sinpi.net/baklazan–a–oberzyna/,
http://www.etymonline.com/index.php?term=auber
gine
²http://www.netsprint.swo.pwn.pl/ha-
slo.php?id=2579





Gienia urodziła się 13 lipca 1927 roku w  Goździko-
wie. Jej dziadek ze strony matki miał tam wielkie
gospodarstwo, które w  latach 30-stych sprzedał
Niemcom i  przeniósł się z  rodziną do Żnina w  Byd-
goskiem.

Pochodzący z  Galicji ojciec Gieni, Grzegorz Wierz-
bicki, w  latach 20-tych wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych. Były to czasy wielkiego napływu
Polaków do Detroit, które dzięki szybkiemu roz-
wojowi przemysłu samochodowego nazywane
było „Motor City”. To właśnie tutaj osiedliło się
wielu naszych rodaków i  tutaj też przez kilka lat
mieszkał Grzegorz. Podczas pobytu w  Stanach
imał się on różnych zajęć – poza pracą w  zakła-
dach samochodowych, dorabiał przemycając swo-
ich rodaków do Ameryki. Kiedy powrócił do
ojczyzny, przywiózł nie tylko sporą fortunę, ale
też nieznaną wówczas w  Polsce technologię spa-
wania, która zapewniła mu dostatnie życie. Kupił
gospodarstwo aby jakoś ulokować pieniądze,
a  w  Pleszewie założył zakład naprawy rowerów.
Współpracował też między innymi z  gorzelnią,
gdzie był niezwykle cenionym fachowcem, wła-
śnie z  powodu unikalnych umiejętności spawania.

Kiedy wybuchła wojna Gienia miała 12 lat. Nie
wspomina czasów wojny i  okupacji źle. Dla niej
był to czas młodzieńczych zabaw i  typowej dla na-
stolatki beztroski. Dobrze sytuowany ojciec oraz
jego pozycja pozwalała na w  miarę spokojne i  jak
na tamten okres dostatnie życie. Jeden z  sąsiadów,
Niemiec, sprezentował jej pierwszą „harmoszkę”.
Ojciec zaczął uczyć Gienię grać, a  ta okazała się
bardzo zdolna i  szybko opanowała instrument.
Chcąc rozwijać talent muzyczny u  swojej córki,
Grzegorz poprosił sąsiada o  zdobycie akordeonu
klawiszowego i  zatrudnił dla niej nauczyciela.

Później okazało się, że umiejętność gry na tym in-
strumencie, wielokrotnie pomogła jej w  życiu.

Jak wspomina Gienia, w  czasie okupacji ich rodzi-
na nie przymierała głodem. Jej ojciec, który miał
dostęp do spirytusu, wymieniał go u  Niemców na
kartki na mięso, a  także na słodycze. Dzięki wro-
dzonej łatwości do nawiązywania kontaktów,
Gienia pożyczała nieraz od znajomych Niemców
„kennkartę” i  kupowała w  ten sposób produkty
niedostępne dla Polaków – na przykład prawdzi-
we lody śmietankowe. W  ten sam sposób udawało
jej się niejednokrotnie wychodzić do kina.

Jako nastolatka Gienia nie musiała pracować
i  większość czasu spędzała na czytaniu książek,
grze na akordeonie i  spotkaniach ze znajomymi.
Niestety kiedy przekroczyła czternasty rok życia,
znalazła się na liście osób przeznaczonych do wy-
wiezienia na roboty przymusowe do Niemiec.
Gdy ojciec dowiedział się o  tym, szybko załatwił jej
pracę u  znajomego ogrodnika. Dziewczyna, która
nigdy wcześniej nie pracowała, nie potrafiła od-
naleźć się w  pracy na roli. Koleżanki podśmiewały
się z  niej kiedy zauważyły, że Gienia nie wiedziała
jak posługiwać się szpadlem i  motyką. Jednak
dzięki wrodzonej zaradności, szybko odnalazła się
w  nowym miejscu, a  pomógł jej w  tym akordeon.
Od kiedy po raz pierwszy przyniosła instrument
i w  czasie przerwy obiadowej zaczęła grać, śpiewać
i  uczyć pozostałe dziewczyny tańczyć, zdobyła ich
podziw. Współpracowniczki uwielbiały też słu-
chać miłosnych historii, które Gienia wymyślała
wzorując się na przeczytanych romansach.
W większości niepiśmiennym koleżankom te opo-
wiadania spodobały się tak bardzo, że wykony-
wały za Gienię całą pracę, tak aby mogła ona
skupić się na opowieści.

Kuchnia Dolnośląska
Dziewczyna z akordeonem

Opracowała: Laura Chołodecka

Tym razem bohaterką opowieści przesiedleńczych będzie babcia mojego męża od
strony taty. Jest niesamowitą i wyjątkową osobą, która pomimo wieku, energią
mogłaby obdarować kilkanaście osób. Babcia Gienia niedawno obchodziła

89  urodziny, a historię tę spisałam na podstawie jej kilkugodzinnej opowieści, której
cała rodzina słuchała z zapartym tchem.



Gienia wielokrotnie występowała na różnych im-
prezach. Wspomina powiatowe dożynki w  Plesze-
wie podczas których prowadziła orkiestrę. Grała
na akordeonie i  tańczyła w  pierwszej parze. Wraz
ze znajomymi uczestniczyła w  przedstawieniach
i  defiladach. Tuż po wojnie ciężko było o  stroje,
więc przygotowywali się je z  tego, co udało się
zdobyć – z  bibuły czy przerabianych ubrań.

Po wojnie Gienia przyjeżdżała do Krośnic w  od-
wiedziny do swojej ciotki, gdzie zawsze wzbudza-
ła zainteresowanie. Jak wspomina, wszystkie
dziewczyny na wsi ubierały się w  długie spódnice,
a  jej strój, w  stylu plisowana krótka spódniczka do
kolan i  biała marynarska bluzeczka niezwykle
wyróżniał się na ich tle. Pewnego razu została po-
proszona o  zagranie na dożynkach wiejskich i  tam
wypatrzył ją Flawian, który również był zakocha-
ny w  akordeonie. Przez całą wojnę nie rozstawał
się ze swoim instrumentem, który odebrał mu ja-
kiś „rusek” już po wyzwoleniu.

Rodzina odradzała Flawianowi ten związek, mó-
wiąc że to „dziewczyna z  miasta”. Gienia sama
przyznaje, że praca na roli nie była dla niej, jednak
pomimo przestróg ze strony rodziny, Flawian po-
prosił ją o  rękę. Urodziło im się siedmiu synów,

z  których najstarszy, Rysiek, jest moim teściem.
Jest też babcią dwunastu wnucząt oraz prababcią
dla dziewiątki prawnucząt.



Jajecznica na śmietanie
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki na kruche ciasto:

4 jajka

4 łyżki tłustej ukwaszonej śmietany

sól, pieprz

Liczba porcji: 2 Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:

Na lekko rozgrzaną patelnię wykładamy śmietanę i podsmażamy

kilka minut na wolnym ogniu. Dodajemy roztrzepane jajka, solimy

i  smażymy do lekkiego ścięcia. Na koniec doprawiamy pieprzem.

Jajecznicę podajemy z pieczywem i szczypiorkiem lub drobno

posiekaną cebulką.

Przepis bohaterki Opowieści Przesiedleńczych Babci Gieni



Składniki:
3–4 ziemniaki

150 g żółtego sera

1 jajko

1 łyżka mąki pszennej

2 łyżki posiekanego koperku

sól, pieprz

olej do smażenia

Liczba porcji: 8 placków

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Obrane ziemniaki i ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Dodajemy jajko, mąkę, koperek, sól

i  pieprz. Smażymy na mocno rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Podajemy z sosem

czosnkowym lub śmietaną.

Przepis pani WandyWójcik z Koła GospodyńWiejskich wWambierzycach, „Smaki pogranicza.

Dziedzictwo kulinarne ziemi radkowsko–broumovsko–polickiej”, Barbara Jakimowicz-Klein, Radków 2015

Placki ziemniaczane z żółtym serem
wykonanie i zdjęcie: Katarzyna Sieradz



Liczba porcji: 8 placków

Czas przygotowania: 30 minut



Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 30 minut + 2 godziny

Przygotowanie:
Ziemniaki myjemy i gotujemy w łupinach. Po wyjęciu z wody studzimy, obieramy i kroimy na

ósemki. Śledzie odsalamy, namaczając je w wodzie. Filety z zalewy olejowej potrzebują 15 minut,

a filety z zalewy solankowej – około godziny. Kroimy w centymetrowe paski.

Jabłka obieramy i usuwamy gniazda nasienne. Kroimy w ćwiartki, a następnie w cienkie paski.

Ogórki kroimy wzdłuż, po czym na drobne półkrążki. Śledzie, jabłka i ogórki mieszamy

z  ziemniakami. Całość zalewamy bulionem i odstawiamy do ostygnięcia.

Ocet mieszamy z cukrem, solą i pieprzem. Dressingiem polewamy potrawę i odstawiamy na

godzinę do lodówki.

Bezpośrednio przed podaniem na patelni podsmażamy na chrupiąco pokrojony w drobną kostkę

boczek. Na wytopionym tłuszczu smażymy na rumiano pokrojoną w kostkę cebulę. Całością

polewamy gotową sałatkę i podajemy.

Sałatka śledziowa z Zoblitz
/Zoblitzer Heringssalat/

Przepis: Domin ik Sieradz Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Składniki:
300 g drobnych, młodych

ziemniaków

200 g filetów śledziowych

3 korniszony lub ogórki małosolne

2 kwaśne jabłka

125 ml gorącego bulionu

125 g surowego boczku

1 cebula

4 łyżki octu balsamicznego

1 łyżeczka cukru

sól, pieprz

Na podstawie przepisu z rodzinnej książki kucharskiej, spisanej przez Johannesa Schrama (1882–1949),

zawodowego kucharza, którywędrował po kraju, doskonaląc swój warsztat, aby na końcu osiąść

w  Löwenbergu (Lwówek Śląski) i prowadzić swą restaurację “Zum Burgkeller”





Liczba porcji: 10–12

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
Z mąki, jajek, mleka i soli zagniatamy ciast, aż będzie jednolite, elastyczne i nieklejące.

Odkładamy do miski, przykrywamy bawełnianą ściereczką i odstawiamy na 30 minut.

Śliwki przekrajamy na pół, usuwamy pestki i dodajemy cukier z cynamonem. Mieszamy.

Na stole rozkładamy obrus, posypujemy go mąką i przekładamy ciasto. Rozwałkowujemy

najcieniej jak się da tak, aby jeden bok był krótszy. Podsypujemy mąką w razie potrzeby, pod

koniec można ciasto rozciągać dłońmi. Powinno prześwitywać.

Polewamy ciasto roztopionym masłem, wzdłóż krótszego boku wykładamy śliwki i zwijamy

w  rulon, pomagając sobie obrusem. Wierzch smarujemy masłem. Pieczemy w 200°C

ok.  45 minut. Gotowy posypujemy cukrem pudrem. Najlepiej smakuje na ciepło z lodami.

Strudel śliwkowy
Przepis i Zdjęcie: Źaneta Hajnowska

Przepis na podstawie książki „Kochbuch der Frieda Staude"

Składniki:

375 g mąki pszennej

+ do podsypywania

2 jajka

100 ml mleka

szczypta soli

1 kg śliwek

4 łyżki cukru z cynamonem

35 g roztopionego masła

cukier puder do posypania





Na zdrowie!
Tekst: Małgorzata Zabokrzycka

Sezon na jesienne przeziębienie możemy oficjalnie uznać za otwarty! Co zrobić, żeby
nasze organizmy poradziły sobie z infekcjami?Wmyśl zasady, iż łatwiej zapobiegać

niż leczyć, wprowadźmy kilka zdrowych nawyków, żeby żeby czuć się dobrze
i  uniknąć jesiennych przeziębień.



Po pierwsze zadbajmy o stały, regularny sen.
Zbawienny dla naszego zdrowia będzie również
codzienny spacer. I dieta! Ta, potrafi czynić cuda,
zarówno w profilaktyce jak i leczeniu przeziębień.
Wśród starych domowych metod, rodem z „babci-
nej apteczki” najczęściej pojawia się herbata z im-
birem, mleko z miodem i czosnkiem, rosół,
grzaniec czy wódka z pieprzem. Zaciekawieni tym
tematem, przyjrzeliśmy się więc bliżej najnow-
szym doniesieniom dietetyki i stworzyliśmy prze-
pisy, które dodadzą nam zdrowia.

Przeziębienia nie lubią witamin, zadbajmy więc
o  to, żeby nasza dieta była bogata w warzywa
i  owoce. Nim sięgniemy po reklamowane suple-
menty i leki, warto przyjrzeć się własnemu jadło-
spisowi i zadbać, żeby był pełny składników,
bogatych w witaminy i przeciwutleniacze, które

wzmocnią odporność. Należy też wyeliminować
produkty, które ją obniżają. Cukier odstawmy
więc lepiej na bok. Nie znaczy to jednak, że ze
słodkiego mamy rezygnować! Zastąpmy go dobro-
tliwym miodem. Pamiętajmy jednak, że aby miód
zachował swoje właściwości, należy go dodawać
do ostudzonych potraw i napojów.

Przy pierwszych objawach infekcji, warto sięgnąć
po polską królową kasz, sławną już ze swoich
cennych dla zdrowia właściwości – kaszę jaglaną.
Ma działanie antywirusowe, przeciwgrzybicze
i  zasadotwórcze. Przyrządziliśmy na jej bazie
pyszne budynie jaglane. Najlepiej wykonać je na
mleku roślinnym, które w odróżnieniu od mleka
krowiego, nie ochładza i nie nawilża organizmu.
Dietetycy są w tej kwestii dość zgodni – nabiał
w  przypadku przeziębień należy ograniczać.



Budyń bananowy z masłem orzechowym
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

szklanki kaszy jaglanej

1 szklanka mleka roślinnego

+ do miksowania

1 banan

3 łyżeczki masła orzechowego

garść orzechów ziemnych

miód

Przygotowanie:
Kaszę płuczemy we wrzątku, wsypujemy do garnka, zalewamy

mlekiem i  gotujemy do miękkości. W  razie potrzeby dolewamy

mleko. Ugotowaną kaszę umieszczamy w wysokim naczyniu do

miksowania. Dodajemy banana oraz masło orzechowe i miksując,

dolewamy stopniowo mleko, żeby uzyskać konsystencję budyniu.

Podajemy z  uprażonymi orzechami, kawałkami banana i miodem.

Budyń waniliowy z malinami
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

szklanki kaszy jaglanej

1 szklanka mleka roślinnego

+ do miksowania

laski wanilii

miód

maliny

Przygotowanie:
Kaszę płuczemy we wrzątku, wsypujemy do garnka, zalewamy

mlekiem. Z laski wanilii wydłubujemy nasiona, dodajemy je razem

z  pustym strączkiemdo kaszy i  gotujemy do miękkości. W razie

potrzeby dolewamy mleko. Ugotowaną kaszę umieszczamy

w wysokim naczyniu do miksowania. Dodajemy miód i miksując

dolewamy stopniowo mleka, żeby uzyskać konsystencję budyniu.

Podajemy z malinami (poza sezonem z  dżemem lub sokiem

malinowym).



Budyń czekoladowy z chili
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
szklanki kaszy jaglanej

1 szklanka mleka roślinnego + do miksowania

3–4 łyżeczki gorzkiego kakao

2 łyżki miodu

chili w proszku

Przygotowanie:
Kaszę płuczemy we wrzątku, wsypujemy do garnka, zalewamy mlekiem i  gotujemy do

miękkości. W  razie potrzeby dolewamy mleko. Ugotowaną kaszę umieszczamy w wysokim

naczyniu do miksowania. Dodajemy kakao, miód, szczyptę chili i miksujemy na gładki krem.

Dolewamy stopniowo mleko, żeby uzyskać konsystencję budyniu. W razie potrzeby

doprawiamy chili lub miodem.



Kolejnym superproduktem w profilaktyce i lecze-
niu przeziębień jest kurkuma. Ta indyjska przy-
prawa w połączeniu ze wspomnianym już
miodem i cytryną da naturalny antybiotyk, który
może być używany bez ryzyka wystąpienia efek-
tów ubocznych przy leczeniu zarówno infekcji
wirusowych jak i bakteryjnych. Koniecznie wy-
próbujcie przepisu na nasz napar z ich wykorzy-
staniem.

Zdrowych składników nie musimy jednak szukać
daleko siemię lniane to niezastąpione polskie
superfoods. Dlatego nie mogło zabraknąć w na-
szym zestawieniu przepisu z jego wykorzysta-
niem – proponujemy kisiel z siemienia lnianego
z  borówkami. Bardzo dobrze nawilża śluzówkę
przewodu pokarmowego, a do tego ma działanie
osłonowe – jest więc niezastąpiony przy kuracji
antybiotykowej. Ponadto jest bardzo dobrym
środkiem przeciwkaszlowym, skutecznym rów-
nież przy zapaleniu oskrzeli.

Cenne dla naszego zdrowia będą również wspo-
mniane borówki. To moc witamin i przeciwutle-
niaczy. Sięgnęliśmy po nie również przy
kompozycji przepisu na jabłkową owsiankę. Tam
prym wiedzie jednak owoc stanowiący wręcz
symbol polskiej jesieni czyli jabłko. Natura daje
nam bowiem najlepsze rozwiązania. Stare, angiel-
skie przysłowie „one apple a day, keeps doctor
away” mówi prawdę – jabłko w codziennej diecie,
zdrowia nam doda.

Jako ostatnie na tapetę wzięliśmy czosnek i cebu-
lę. Nasze babcie, które zawsze zachęcały do ich
spożywania, miały rację - to naturalne antybioty-
ki, absolutni leczniczy liderzy. Na ich bazie przy-
gotowaliśmy rozgrzewającą zupę-krem, która
pomoże zwalczyć przeziębienie.

Zapraszamy do korzystania z przepisów przygo-
towanych przez naszych blogerów i cieszmy się
w  zdrowiu złotą, piękną jesienią!

Liczba porcji: 1 szklanka

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Kurkumę delikatnie skrobiemy nożem i  kroimy na kawałki. Wrzucamy do szklanki wraz

z  rozmarynem, zalewamy wrzątkiem i  przykrywamy spodeczkiem. Odstawiamy na kwadrans.

Sparzoną uprzednio cytrynę kroimy na plasterki i wrzucamy do naparu. Słodzimy miodem

i  pijemy, póki napar jest ciepły.

Napar z kurkumy
Przepis i zdjęcie: Łukasz Majchrowski

Składniki:
5 cm kłącza kurkumy

½ cytryny

2 łyżki miodu

1 gałązka rozmarynu

300 ml wrzątku





Kisiel z siemienia lnianego z malinami
Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Siemię lnianę wrzucamy do garnuszka, zalewamy wodą i gotujemy

15 minut, mieszając od czasu do czasu.

Maliny ugniatamy widelcem i łączymy z gotowym kisielem.

Dosładzamy miodem.

Składniki:
2 łyżki siemienia lnianego

250 g malin

200 ml wody

2 łyżki miodu

Liczba porcji: 3



Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

Krem z pieczonej cebuli i czosnku
Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Czas przygotowania: 1 godzina pieczenia + 30 minut gotowania

Przygotowanie:
Obraną cebulę kroimy w  ósemki. Szczyt główki czosnku odcinamy.

Warzywa umieszczamy w naczyniu żaroodpornym, dodajemy

gałązki rozmarynu, przyprawiamy solą i pieprzem, skrapiamy oliwą

i  pieczemy przez godzinę w  180°C.

Upieczoną cebulę i  czosnek przekładamy do garnka, zalewamy

bulionem i  dodajemy pokrojonego w kostkę ziemniaka. Gotujemy

15 minut. Całość blendujemy, dolewamy śmietankę i  zagotowujemy

ponownie. Przyprawiamy tymiankiem, gałką muszkatołową

i w razie potrzeby solą i  pieprzem.

Składniki:
2 kg cebuli

1 główka czosnku

1 duży ziemniak

330 ml śmietanki 30 36%

800 ml bulionu warzywnego

2 gałązki świeżego rozmarynu

tymianek

gałka muszkatołowa

sól, pierz

oliwa z oliwek

Liczba porcji: 4



Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Jabłko ścieramy na tarce o dużych oczkach. Orzechy delikatnie rozbijamy wmoździerzu.

Do  rondelka wsypujemy płatki owsiane i wlewamy sok jabłkowy. Doprowadzamy do wrzenia

i  odstawiamy do wystudzenia. Dodajemy 2 łyżeczki jogurtu, miód, starte jabłko, orzechy (kilka

pozostawiamy do dekoracji). Doprawiamy cynamonem i imbirem. Całość mieszamy. Podajemy

w miseczkach posypane owocami, orzechami i polane miodem.

Jabłkowa owsianka z cynamonem i imbirem
Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Składniki:

1 jabłko

2 łyżki orzechów włoskich

1 szklanki płatków owsianych

1 ½ szklanki soku jabłkowego

2 łyżeczki jogurtu

1 łyżeczka miodu

½ łyżeczki cynamonu

¼ łyżeczki imbiru (można dodać więcej)

Do podania:

orzechy, borówki amerykańskie, plasterki jabłka, miód





SAD Z DUSZĄ
OWOCE LUTYNI
Tekst i zdjęcia: Monika Szeffler

Kilka kilometrów na zachód odWrocławia, a jednak z dala od głównych dróg, tuż za Leśnicą położony

jest piękny sad Anny i Bolesława Szlączków. To miejsce niezwykłe, gdzie można wsłuchać się w śpiew

ptaków i bzyczenie owadów. I to właśnie tam rosną owoce, które możemy później znaleźć w pysznym

soku tłoczonym na zimno, bez dodatków konserwantów i cukru. Mowa o Owocach Lutyni.
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Sad założyli w 1978 roku rodzice Pani Ani. Wła-
ścicelka Owoców Lutyni wychowała się w tej
miejscowości i z czasem sadownictwo stało się jej
wielką pasją, którą zaraziła męża. Oprócz kilku
odmian jabłek w miejscu tym uprawiane są mię-
dzy innymi gruszki, śliwki, brzoskwinie, czy wi-
śnie. Ponadto znajduje się tu mała pasieka. Od
początku istnienia owoce uprawiane są przy uży-
ciu minimalnej liczby środków ochrony roślin
i  nawozów. Od 2003 roku gospodarze stosują Za-
sady Integrowanej Produkcji i jako drudzy na Dol-
nym Śląsku otrzymali Certyfikat.

Integrowana Produkcja opiera się na ścisłym mo-
nitorowaniu stanu sadu, dopiero parametry decy-
dują, czy daną roślinę trzeba opryskać, czy nie.
Na szczęście w sadzie jest niewiele szkodników,
a  w walce z nimi pomagają ptaki, które mieszkają

w nieużytku porośniętym krzewami i drzewami –
nazwanym przez Panią Anię gajem.

Panią gospodarz duszę tego miejsca, każdego
dnia można spotkać w sadzie, gdzie dogląda swo-
ich drzew. Zawsze zabiera ze sobą specjalną lupę
za pomocą której od razu może zauważyć mszyce
i  inne szkodniki, które osadzają się na liściach
drzew owocowych, by możliwie szybko zareago-
wać. Jak mówi Pani Ania – od poniedziałku do so-
boty w sadzie pracują, a w niedzielę odpoczywają.
Spacerują, myślą o przyszłości, rozpalają ognisko
i  spędzają czas z rodziną. Państwo Szlączka każde-
go dnia się uczą, doszkalają – ten sad to ich pasja.
Mogłoby się wydawać, że praca w takim miejscu
trwa tylko w czasie sezonu owocowego. Nic bar-
dziej mylnego. W momencie zebrania ostatnich
jabłek z drzew zaczyna się przygotowanie sadu do



zimy. Od listopada do kwietnia trzeba z wielką
starannością przyciąć drzewka, pomyśleć o no-
wych rozsadach oraz wyciąć schorowane rośliny.
W maju i czerwcu należy przerzedzić drzewa, po-
nieważ zbyt duża ilość owoców mogłaby sprawić,
że owoce będą niewystarczająco duże.

Lato i  wczesna jesień to czas zbiorów i dodatkowo
wzmożona sprzedaż owoców – jarmarki i imprezy
plenerowe, na których czesto można zobaczyć ca-
łą rodzinę. Latem przy pracy dzielnie pomagają
również synowie.

Kilka lat temu Pani Ania z Panem Bolesławem
rozpoczęli produkowanie soku owocowego na ba-
zie najlepszych odmian jabłek. Niesłodzone, czy-
ste soki wiśniowe, porzeczkowe czy pigwowe są
niesmaczne, a w połączeniu z jabłkami tworzą

zgrany duet. Zanim rozpoczęli sprzedawać sok,
powstało kilka połączeń smakowych i rodzina
wybierała najlepsze, które później trafiły do
klientów. Nim napijemy się soku, owoce trafiają
z  drzew do skrzyń, następnie do basenu z wodą,
gdzie są dokładnie myte, by w końcu trafić do roz-
drabniacza, gdzie miazga spada do tłoczni, a sok
przelany jest przez sito do zbiornika i napełniane
są nim worki – tak powstaje stuprocentowy sok
owocowy, który trafia do chłodni, a następnie na
stoły klientów Owoców Lutyni. Sok jabłkowo–pi-
gwowy został wyróżniony w konkursie „Nasze
kulinarne dziedzictwo” i to właśnie z niego naj-
bardziej dumna jest Pani Ania.

To nie koniec pomysłów sadowników – w planach
mają produkcję przetworów i suszenie owoców.
Ostatnią nowością jest butelkowany ocet jabłkowy.



Ciastka owsiane z sokiem jabłkowym
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Liczba porcji: 26 ciastek

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Wszystkie suche składniki, tj. płatki owsiane, wiórki kokosowe, rodzynki, słonecznik, mąkę,

proszek do pieczenia, i sól umieszczamy wmisce. W osobnym naczyniu łączymy jajko, sok

jabłkowy, esencję waniliową i olej. Mokre składniki wlewamy do suchych, dokładnie mieszamy,

odstawiamy na 10–15 minut, do zgęstnienia.

Z uzyskanej masy formujemy kulki wielkości śliwki, układamy na blasze wyłożonej papierem do

pieczenia, lekko spłaszczając, aby uzyskać formę ciasteczka.

Ciastka wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 200°C, pieczemy partiami po

około 9 sztuk, przez 10–12 minut. Studzimy na kratce.

Składniki:

1 i ½ szklanki płatków owsianych

¾ szklanki rodzynek

½ szklanki wiórków kokosowych

szklanki ziaren słonecznika

1 szklanka mąki pszennej

1 jajko

1 szklanka soku jabłkowego

¼ szklanki oleju

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka esencji waniliowej

szczypta soli





Kisiel jabłkowy z malinami
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 3 porcje

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
2 szklanki soku jabłkowego

1–2 łyżki cukru (opcjonalnie)

2 łyżki mąki ziemniaczanej

½ szklanki wody

100 g malin

Przygotowanie:
Sok wlewamy do garnka, dodajemy cukier i  zagotowujemy. Mąkę rozpuszczamy w wodzie

i  dodajemy do garnka. Gotujemy na średnim ogniu przez kilka minut, cały czas mieszając.

Przelewamy do szklaneczek i  do każdej wrzucamy po kilka malin. Podajemy na ciepło lub po

schłodzeniu.







Kocham to, co robię
i staram się robić to jak najlepiej

Wywiad przeprowadziła: Joanna Aniszczyk
Zdjęcia: Rafał Komorowski

Jest taki rodzaj kobiet, który swoją charyzmą i  energią mogą wprost zarażać.

Jeśli dodamy do tego pracowitość i  nieprzeciętny talent do gotowania, okaże

się że mamy do czynienia z  najlepszą Kobietą Szefem w  Polsce. Niesamowicie

konkretną, ale też bardzo kreatywną, umiejącą poskładać smaki, tekstury

i  koloryw  prawdziwe kulinarne dzieło sztuki. Kobietą potrafiącą biegać po

lesie ze swoją malutką córką Mają, by zbierać pędy świerku lub przeczesującą

pobliskie terenyw  oszukiwaniu płatków róż, by potem przygotować deser

w  swojej restauracji na wrocławskim Biskupinie.

Podczas robienia tego materiału zostaliśmy zaskoczeni szybkością i  precyzją

jej działania. W  kilka chwil przygotowała dla nas przepyszne gnudi

z  bryndzą na emulsji z  pieczonego kurczaka z  jagodami, kurkami,

musztardowcem i  piniami. Widać, że to, co robi, robi całym sercem.

Zapraszam na wywiad z  Katarzyną Daniłowicz – pierwszą w  Polsce Kobietą

Top Chefem, wyróżnioną przez Gault &Millau tytułem Kobiety Szefa 2016

roku, właścicielką Restauracji Olszewskiego 128.



Joanna Aniszczyk: Jak się trafia do programu

o  ogromnej oglądalności, jakim jest Top Chef?

Katarzyna Daniłowicz: Nabór do Top Chefa odby-
wa się poprzez castingi oraz tzw. polecenie danego

szefa przez inne osoby. Do programu trafiłam

przez to, że dziewczyny z  tej produkcji przyszły do

hotelu, w  którym pracowałam razem z  Bogusiem

Mroczko i  szukały uczestników. Właściwie to

przyszły chyba bardziej do Bogusia, no ale jak zo-

baczyły dziewczynę, to zaczęły mnie namawiać

i  przekonywać do wzięcia udziału w  tej edycji.

J.A.: Czym Cię przekonały?

K. D.: Razem z  Bogusiem jeszcze przed Top Chefem

startowaliśmy w  różnych konkursach kulinar-

nych, w  tym w  Kulinarnym Pucharze Polski. Od

zawsze interesował nas rozwój, a  udział w  progra-

mie przyszedł przypadkowo. Generalnie jest bar-

dzo mało dziewczyn, które gotują, a  jeszcze mniej

tych, które zdecydowałyby się do takiego progra-

mu pójść. Top Chef jest jednak show telewizyjnym

i  nie mogą w  nim występować sami faceci, bo

choćby byli świetni, to nie będzie ciekawe, nie bę-

dzie fajnych emocji i  tak dalej. Więc gdy przyszły

i  mnie namawiały, to na początku byłam absolut-

nie na „nie”, ale przekonały mnie tym, że w  pro-

gramie się naprawdę gotuje, że to nie jest żadna

ściema, i  że czas działania jest prawdziwy.

J.A.: Jakie miałaś założenie biorąc udział w  czwar-
tej edycji Top Chef?

K.D.: Poszłam do Top Chefa głównie po to, żeby się
sprawdzić i  to rzeczywiście była próba moich

możliwości. Nagrywanie takiego programu jest

niesamowicie stresującym przeżyciem, bo jest on

tworzony z  udziałem profesjonalistów, którzy

prezentując w  nim swoje umiejętności, mają wiele

do stracenia. Kiedy idziesz do Master Chefa, nie

ryzykujesz zbyt wiele, najwyżej okaże się, że jed-

nak nie gotujesz aż tak dobrze. Idąc do Top Chefa

można się po prostu ośmieszyć będąc dobrym ku-

charzem i  stracić przez to bardzo wiele. Dlatego

jest to mocno stresujące, bo musisz pokazać się

z  jak najlepszej strony.

J.A.: Od strony widza wszystko wydaje się bardzo
proste, trzeba tylko wziąć produkty i  coś z  nich

ugotować. A  jak to jest po drugiej stronie ekranu?

K.D.: Przez wzięciem udziału w  programie ogląda-

łam tylko jego trzecią serię i  byłam zaskoczona

słabym poziomem gotowania. Zastanawiałam się

dlaczego tak się dzieje i  gdy sama wzięłam w  nim



udział, to wszystko zrozumiałam. Nie chodzi tylko

o  stres, czyli o  to, że nie masz ani jednej myśli

w  głowie na początku konkurencji, ale przede

wszystkim o  czas wykonania. Prawda jest taka, że

masz około czterdziestu minut na wymyślenie da-

nia, dobranie i  odnalezienie składników, ich przy-

gotowanie i  na samo gotowanie. Mówiąc

przygotowanie składników, mam na myśli umy-

cie brudnych warzyw, usunięcie łusek z  ryb i  ich

wyfiletowanie. Człowiek nie jest w  stanie sobie

uzmysłowić, że te czterdzieści minut to też czasem

zmiana wizji dania, bo coś się w  międzyczasie nie

udało, obrobienie tego termicznie i  wyniesienie na

talerzu w  trzech porcjach. Na gotowanie zostaje

piętnaście minut i  przez to techniki, na których

bazujemy, strasznie się zamykają.

J.A.: Co to znaczy?

K.D.: Choć jestem przyzwyczajona do gotowania

od podstaw, robienia glaceów, wolnego przygoto-

wywania mięsa, czyli takich technik, które wyra-

żają szacunek do surowca, to bardzo mocno

zawężałam swój wachlarz. Do tego trzeba dodać

cukiernicze rzeczy, które mało kto potrafi bez re-

ceptury zrobić, a  w  takim programie nie ma się

żadnej możliwości zaglądnięcia do przepisu. Jesteś

tylko ty i  produkt.

J.A.: I  trzeba się z  tym zmierzyć.

K.D.: Na tyle, na ile jesteś w  stanie najprościej go
pokazać, na tyle jesteś w  stanie tym wygrać. Każ-

dy, kto kombinował, nie zaszedł daleko.

J.A.: Kasia, Gault & Millau nagrodził Cię tytułem
„Kobieta Szef 2016”. To bardzo prestiżowe wyróż-

nienie, ale zastanawiam się czy my w  Polsce nie

mamy za mało kobiet w  tej profesji? Jakie jest

twoje zdanie?

K.D.: Na pewno jest ich mało. Czy za mało, ciężko
jest mi się wypowiedzieć, bo rynek kształtuje się

zależnie od zapotrzebowania czy chęci ludzkich.

Myślę, że gdyby więcej kobiet chciało być szefowy-

mi kuchni, to by nimi były. To nie jest tak, że są

mniej zdolne, po prostu są inne czynniki, które

sprawiają, że rezygnują z  tego zawodu. Rodzina,

macierzyństwo – to są rzeczy których czasem nie

da się z  tą pracą pogodzić. Ja jestem w  komfortowej

sytuacji, że razem z  moim partnerem wspólnie pro-

wadzimy restaurację i  możemy to jakoś rozdzielić,

choć jest to oczywiście okupione tym, że spędzamy

razem tylko jeden dzień w  tygodniu. Moje dziecko

spędza też cztery dni z  babcią i  gdyby nie to, nie by-

łabym w  stanie być tym, kim jestem. Musiałabym

z  tego zrezygnować, jak wiele innych ambitnych



i  świetnych dziewczyn, które wychodzą ze szkoły,

coś zaczynają i  po prostu znikają.

J.A.: Czy Ty od początku wiedziałaś, że chcesz być
szefową kuchni?

K.D.: Wiedziałam, że kocham gotować już w  li-

ceum, ale nie przypuszczałam, że będę się tym zaj-

mować profesjonalnie. Ze strony rodziny była

ogromna presja na studia, rozwój i  robienie czegoś

bardziej prestiżowego. Skończyłam więc architek-

turę, ale zaraz potem poszłam do gastronomika.

Można powiedzieć, że wszystko rodziło się z  cza-

sem i  równolegle zmieniały się moje aspiracje, po-

nieważ idąc do szkoły gastronomicznej nie

miałam pojęcia o  gastronomii powiedzmy ,,wyż-

szych lotów”. Wiedziałam, że mam smak i  robię

tradycyjne potrawy bardzo dobrze, ale tak na-

prawdę to nie miałam pojęcia o  tym, co można ro-

bić w  gotowaniu. Powoli do wszystkiego

dojrzewałam, jeździłam na konkursy, trafiłam na

dobrych szefów kuchni i  finalnie jak człowiek ma

jakieś aspiracje i  wie do czego dążyć, to jest mu ła-

twiej dojść do czegoś niż osobie, która jest w  tej

branży zupełnie przez przypadek.

J.A.: Wiele osób, nawet takich, które z  gotowa-
niem kompletnie nie mają nic wspólnego, chce za-

kładać własne restauracje. Masz dla nich jakieś

rady?

K.D.: Strasznie chcę odradzić to każdej osobie,
która nie zna tego biznesu, bo uważam, że to ją

unieszczęśliwi, a  mało tego - zmarnuje jej pie-

niądze. Jeśli ktoś nie jest pasjonatem gotowania,

zalecam znaleźć wspólnika, kogoś, kto się na

tym zna i  dawać jemu wolną rękę jeśli cho-

dzi  o  zarządzanie gastronomią. Tak też rozpo-

częliśmy prowadzenie naszej restauracji

Olszewskiego 128. Odkupiliśmy lokal, który

podupadał, zainwestowaliśmy w  wyposażenie

i wprowadziliśmy masę zmian.

J.A.: Zmienię trochę temat i  wrócę do twojej

kuchni. Kiedy patrzy się na talerze, które z  niej

wychodzą, to są pięknie zaprojektowane potrawy.

Widać, że przykładasz dużą uwagę nie tylko do

tego jak smakuje, ale i  jak wygląda jedzenie.

K.D.: Oczywiście skupiam uwagę na tym, jak wy-

glądają moje dania. To, że jestem architektem

z  wykształcenia bardzo pomaga, ponieważ spra-

wia, że mam podstawy kompozycji. Również to, że

miałam do czynienia z  fakturami ułatwia mi prze-

noszenie moich wizji na talerz. To daje mi pew-

ność, że wiem, w  którą stronę iść i  nie robię



niczego po omacku. Konsystencja, faktura, kolor -

to wszystko jest bardzo ważne w  jedzeniu.

J.A.: Gdybyś miała opisać to, co gotujesz, to co byś
powiedziała?

K.D.: Moja kuchnia jest sezonowa i  jest zmienna.
Mam czasem takie okresy, że na pewne produk-

ty mam tzw. zajawkę i  bardzo dużo tego uży-

wam, a  później mi przechodzi. Jestem ciekawa

bardzo różnych rzeczy i  ta ciekawość powoduje

rozwój oraz zmiany w  karcie. Osoby, które

przyjdą spróbować tego, co gotuję na pewno nie

mogą spodziewać się proporcji w  rodzaju dużo

dodatków skrobiowych i  kawałeczka mięsa, tyl-

ko dań kompletnych, przy których nie trzeba

dobierać osobno surówki. W  Olszewskiego 128

staramy się pokazać gościom nasze kompozycje

tak, żeby ocenili je takie, jakimi one są, bo na-

szym zdaniem są skończone. Zachęcamy do pró-

bowania przystawek, które bazują na bardzo

wysokiej jakości składnikach i  są rodzajem po-

dróży przez smak. Prócz takich wykwintnych

propozycji mamy w  karcie również część bistro,

z  której serwujemy burgery podawane w  buł-

kach przygotowywanych przez nas na zakwa-

sie, na syropie klonowym, na brązowym maśle.

Przygotowujemy nasze dania od podstaw, rów-

nież makarony robimy sami. Kochamy to, co ro-

bimy i  staramy się robić to jak najlepiej.

J.A.: Masz swoje ulubione danie, jakiś smak, który
pamiętasz z  rodzinnego domu?

K.D.: Tak, knedle ze śliwkami. Ja ogólnie bardzo
mało jem słodyczy, więc lubię słodkie dodatki do

dań, do mięs. U mnie w  domu robiło się bardzo du-

żo przetworów w  rodzaju gruszek z  cynamonem

i  octem, zestawiających różne słodko-kwaśne

składniki. Bardzo też lubię ziemniaki i  potrawy

mączne, które się u  mnie w  domu gotowało. Dużo

korzystam z  tego w  restauracji i  przygotowuję róż-

ne wersje kluseczek w  nowoczesnym wydaniu.

Dzisiaj mamy akurat gnudi wywodzące się z  wło-

skiej kuchni, ale z  bryndzą, więc po polsku. Poza

tym lubię proste jedzenie np. kanapkę z  dobrego

chleba z masłem, pomidorem i  solą.

J.A.: O  czym marzy Katarzyna Daniłowicz?

K.D.: Chciałabym możliwie niedługo wyjechać na

jakieś wakacje.

J.A.: I  tego Ci życzę! Dziękuję za wywiad.

K.D.: Również dziękuję.
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