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Drodzy Czytelnicy,

Musimy się Wam przyznać, że zimowy numer KOTŁA doprowadził nas 
do łez. A to za sprawą bohaterki tego wydania – cebuli. Siekaliśmy, kroiliśmy 
w kostkę, piórka, plastry, krążki i połówki. Rozłożyliśmy ją na czynniki 
pierwsze i przerobiliśmy na 10 sposobów. Następnie zabraliśmy się za suszone 
owoce, które również znajdziecie w przepisach na kolejnych stronach.  
Suszone śliwki, żurawinę, rodzynki, jabłka, gruszki, morele i daktyle 
zaserwowaliśmy zarówno na słodko, jak i wytrawnie. Do tej pory  
nie możemy się zdecydować, który przepis smakuje nam najbardziej,  
więc czekamy na Waszych faworytów.

Tworząc ten numer spędziliśmy też całkiem sporo czasu w łóżku…  
na jedzeniu. Dlatego też zapraszamy Was na leniwe, weekendowe śniadanie 
pod ciepłą kołderką. Gdy już napełnicie brzuszki i zdecydujecie się opuścić 
domowe pielesze, to zajrzyjcie koniecznie do rodzinnej piekarni  
Złoto Nadodrza i spróbujcie jednego z najlepszych chlebów w mieście  
– Chleba Szefa.

W zimowym KOTLE spotkacie się jeszcze z Mariolą Monczak,  
szefową kuchni restauracji „Pod Papugami”, znajdującej się w sercu 
Wrocławia. Poznacie też ciocię Halinkę i historię o tym, jak dotarła  
na Dolny Śląsk oraz jedno z dań, które pamięta z dzieciństwa.

Zaparzcie więc aromatyczną herbatę i wejdźcie razem z nami w ten zimowy, 
lekko świąteczny, pyszny nastrój.

Redaktor naczelna
Katarzyna Sieradz





Wydawca: Stowarzyszenie KOCIOŁ
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www.facebook.com/MagazynKociol
www.instagram.com/magazynkociol
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Przygotowanie:
Mięso z karkówki i łopatki myjemy, a następnie zalewamy mlekiem

(najlepiej w kamionkowym naczyniu). Odstawiamy do lodówki na 3 dni. 
Rozpalamy ognisko i rozgrzewamy kociołek. Dopiero jak utworzy się żar, zaczynamy gotowanie. 

Osuszamy mięso ręcznikiem papierowym i kroimy w grubą kostkę. Boczek kroimy w kostkę
i wrzucamy do kociołka. Smażymy do momentu kiedy się zarumieni i dodajemy pokrojoną

w piórka cebulę oraz czosnek pokrojony w plasterki. Smażymy około 4 minuty
i dokładamy partiami mięso. Marchewkę, seler, pietruszkę i por obieramy i kroimy w grubsze 

plastry. Dorzucamy warzywa oraz resztę składników (liście laurowe, wino, sos sojowy, ocet 
winny, papryki, pieprz ziołowy). Dusimy całość pod przykryciem około 3 godziny.

Na koniec przyprawiamy wszystko pieprzem i solą. 

Składniki:
3 szklanki mleka

½ kg karkówki z dzika
½ kg łopatki z dzika

300 g wędzonego boczku z dzika
2 duże cebule

4 ząbki czosnku
3 marchewki

1 korzeń pietruszki
½ korzenia selera

1 mały por
300 ml czerwonego wytrawnego wina

4 liście laurowe
3 łyżki sosu sojowego
2 łyżki octu winnego

1 łyżeczka słodkiej papryki
1 łyżeczka ostrej papryki

1 łyżeczka pieprzu ziołowego
sól i pieprz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  3 godziny 15 minut + 3 dni moczenia mięsa

 DANIE Z KOTŁA
GULASZ Z DZIKA 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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 CEBULA 
Rysa na nowym samochodzie, świeżo pomalowana ściana ochlapana kawą  

czy laptop, który odmawia uruchomienia się, nie doprowadzają nas  
do takich łez jak ona. Z drugiej strony kochamy jej smak, właściwości  
i tak szerokie zastosowanie w kuchni. Prawdopodobnie Amerykanie  

nazwaliby ten stan love-hate relationship, ale kiedy już wywietrzymy kuchnię 
i otrzemy łzy (choć niektórzy podchodzą do niej w goglach,  

żeby nie być posądzonymi o nadmierne wzruszenia), to więcej w nas miłości  
niż złych uczuć. 

Oczywiście mowa tu o cebuli w jej wszystkich aromatycznych odmianach:  
białej, żółtej, czerwonej, dymce, czosnkowej. Mianujemy ją jednym z bohaterów 

numeru i odmieniamy przez wszystkie (kulinarne) przypadki. 

Sprawdźcie, co tym razem przygotowaliśmy! 
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Przygotowanie:
Cebule obieramy, kroimy w cienkie plastry i wkładamy do garnka. Skrapiamy oliwą, doprawiamy 

solą i smażymy na średnim ogniu przez 15 minut. Zmniejszamy ogień i smażymy cebule przez 
kolejne 30 minut, często mieszając. Dodajemy cukier i ocet balsamiczny. Całość dusimy przez 

kolejne 45 minut na małym ogniu do uzyskania konsystencji kleistej marmolady.

Do mleka wsypujemy drożdże, mieszamy i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. Roztapiamy 
masło i zostawiamy do wystudzenia. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy masło, 1 jajko, sól, 

cukier oraz rozczyn. Wyrabiamy ciasto tak długo, aż będzie odchodzić od ręki. Przekładamy 
je do natłuszczonej miski i zostawiamy w lodówce na 2 godziny. Po tym czasie kroimy ciasto 

na 10–12 części, formujemy kulki i kładziemy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. 
Przykrywamy bułki ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia na godzinę. Następnie smarujemy 

je rozkłóconym jajkiem i posypujemy na wierzchu sezamem. Pieczemy 20 minut w 170°C.

Polewa z syropu balsamicznego:
Ocet balsamiczny wlewamy do rondelka, dodajemy gwiazdki anyżu i zagotowujemy. 

Zmniejszamy ogień i gotujemy do wyparowania połowy octu. Dodajemy cukier i gotujemy 
do czasu uzyskania konsystencji syropu.

Bułeczki kroimy na plastry, smarujemy konfiturą z cebuli, kładziemy ser kozi, a na wierzchu 
skrapiamy delikatnie syropem balsamicznym.

Składniki na
konfiturę z cebuli:

8 dużych cebul
4 łyżki oliwy

2 łyżki brązowego cukru
4 łyżki octu balsamicznego

sól

Składniki na bułeczki 
drożdżowe:

1 szklanka ciepłego mleka
1 łyżeczka drożdży instant

500 g mąki pszennej
2 jajka

2 łyżki masła
2 łyżki cukru
½ łyżeczki soli

sezam do posypania

Składniki na polewę z syropu 
balsamicznego:

½ szklanki octu balsamicznego
3 łyżeczki brązowego cukru

4 gwiazdki anyżu

Dodatkowo:
ser kozi

Liczba porcji: 10–12

Czas przygotowania:  3 godziny 45 minut

BUŁECZKI DROŻDŻOWE Z KONFITURĄ Z CEBULI 
W POLEWIE Z SYROPU BALSAMICZNEGO

PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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Przygotowanie:
Masło roztapiamy i studzimy. Mleko podgrzewamy, żeby było ciepłe (nie gorące).

W misce mieszamy drożdże z mlekiem i cukrem, stopniowo dodajemy przesianą mąkę z solą 
i wbijamy 2 jajka. Wyrabiamy na gładkie ciasto. W razie gdyby lepiło się do rąk podsypujemy 

mąką. Na końcu dodajemy stopione masło i nadal wyrabiamy do czasu aż masło „wejdzie” 
w ciasto. Zostawiamy do wyrośnięcia przykryte ściereczką na godzinę. 

W międzyczasie obieramy cebulę i kroimy ją w piórka. Rozgrzewamy olej na patelni i wrzucamy 
cebulę. Dodajemy szczyptę soli, pieprzu i kminek. Dusimy pod przykryciem 8–10 minut na małym 

ogniu, od czasu do czasu mieszamy.

Ciasto dzielimy na 10–12 równych części i wyrabiamy bułeczki, układamy je na blaszce 
w odstępach kilkucentymetrowych (sporo urosną), spłaszczamy, smarujemy rozbełtanym 

jajkiem i na środku każdej bułeczki układamy po 2 łyżki farszu z cebuli. Zostawiamy na 5 minut 
do wyrośnięcia i pieczemy w 200°C przez 15–20 minut do zarumienienia.

Składniki:
600 g mąki pszennej

250 g mleka
100 g masła

30 g świeżych drożdży lub 8 g instant
3 jajka

1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru

Na nadzienie:
4 cebule

1 łyżeczka kminku w całości
2 łyżki oliwy

Liczba porcji: 10–12 sztuk

Czas przygotowania:  2 godziny

 CEBULARZE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
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Przygotowanie:
Schab myjemy, oczyszczamy i kroimy w ponad centymetrowe plastry. Zalewamy
mlekiem (najlepiej w kamionkowym naczyniu). Odstawiamy do lodówki na 3 dni. 

Mięso wyciągamy z naczynia i osuszamy ręcznikiem papierowym. Kotlety rozbijamy
cieniutko jak na zrazy wołowe. Oprószamy z obu stron solą i pieprzem. Na środek kotletów

układamy plastry cebuli. Zwijamy je podobnie jak krokiety. Zawijamy boki do środka 
a następnie w rulon. Odkładamy na 5 minut do zamrażarki. W tym czasie rozgrzewamy olej 

na patelni. Zrazy obsmażamy z każdej strony i wykładamy mięso z patelni. Na ten sam tłuszcz
wrzucamy drobno pokrojoną jedną cebulę i drobno pokrojony czosnek. Dolewamy wino,

bulion, sos sojowy i ocet winny. Całość doprowadzamy do wrzenia. Dokładamy liście
laurowe. Wkładamy do środka zrazy, przykrywamy i dusimy godzinę. Co jakiś czas

kontrolujemy i mieszamy całość. Wyciągamy mięso a sos przecieramy przez sito. Na koniec
doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z ziemniakami i ogórkiem kiszonym.

Składniki:
1 szklanki mleka

½ kg schabu z jelenia
200 ml bulionu mięsnego

3 cebule
3 łyżki oleju roślinnego

2 ząbki czosnku
100 ml czerwonego wytrawnego wina

2 liście laurowe
2 łyżki sosu sojowego
1 łyżki octu winnego

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  2 godziny + 3 dni moczenia mięsa

 CEBULOWE ZRAZY Z JELENIA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Cebulę obieramy i przekrawamy na połówki. Układamy je w żaroodpornym naczyniu 

posmarowanym klarowanym masłem. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C 
i pieczemy przez 40–50 minut, aż staną się miękkie.

W tym czasie przygotowujemy beszamel. Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła i wsypujemy 
mąkę. Smażymy krótką chwilę, a następnie wolnym ruchem, cały czas mieszając, wlewamy 
śmietanę. Gdy sos stanie się jednorodny i gęsty zdejmujemy patelnię z ognia i przyprawiamy 

pieprzem, solą oraz gałką muszkatołową do smaku. Podpieczone cebule polewamy beszamelem, 
a następnie posypujemy startym serem. Wstawiamy z powrotem do piekarnika

na około 20 minut, aż ser się rozpuści, a wierzch przypiecze. Podajemy od razu po przygotowaniu.

Składniki:
6 średniej wielkości cebul
200 ml śmietany 30–36%

100 g sera gruyère, parmezanu lub grana padano
1 łyżka masła

1 łyżeczka masła klarowanego
1 łyżka mąki pszennej
gałka muszkatołowa

pieprz, sól 

Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania:  2 godziny  30 minut

 GRATYNA Z CEBULI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Cebulę kroimy w grubą kostkę. Do garnka o grubym dnie wsypujemy cukier i podgrzewamy, 

aż się skarmelizuje i będzie całkiem płynny. Nie mieszamy podczas karmelizacji. Dodajemy 
masło, sok z cytryny i wrzątek, mieszamy kołysząc i potrząsając garnkiem. Dorzucamy cebulę 

i mieszamy drewnianą łyżką. Gotujemy, aż płyn całkiem odparuje, a cebula zrobi się złota. 
Zdejmujemy z ognia i studzimy.

Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. W misce mieszamy mąkę, proszek do pieczenia, mak i cukier. 
Wlewamy mleko, olej i wbijamy jajko. Miksujemy krótko. Dodajemy skarmelizowaną zimną 
cebulę i ponownie miksujemy. Ciasto rozdzielamy pomiędzy papilotki/foremki do muffinek

do ¾ ich wysokości. Na wierzchu kładziemy po 2–3 cienkie krążki cebuli, posypujemy szczyptą 
maku i dużą szczyptą cukru. Pieczemy około 25 minut do ładnego zrumienienia.

Podajemy po ostudzeniu lub jeszcze ciepłe.

Składniki:
300 g obranej białej cebuli

5 łyżek cukru
1 łyżka masła

sok z ¼ cytryny
½ szklanki wrzącej wody

Składniki na ciasto:
2 szklanki mąki pszennej

½ szklanki cukru
2 łyżeczki proszku do 

pieczenia
3 łyżki maku

1 jajko
½ szklanki oleju

1 szklanka mleka

Składniki na wierzch:
1 łyżka maku
1 łyżka cukru

pojedyncze krążki cebuli

Liczba porcji: 12–13 sztuk

Czas przygotowania:  1 godzina

 MUFFINY CEBULOWO-MAKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Wykładamy płaskie naczynie (u mnie o wymiarach 36 x 23 cm) folią spożywczą.

Zagotowujemy wodę i mleko, następnie dodajemy mąkę kukurydzianą i mieszamy dokładnie 
trzepaczką, gotując jeszcze ok. 5 minut do zgęstnienia.

Wylewamy polentę do naczynia i wkładamy do lodówki do zastygnięcia.

W międzyczasie rozgrzewamy w rondlu 2 łyżki oliwy z oliwek. Kroimy cebulę w pióra 
i wrzucamy na rozgrzaną oliwę. Smażymy 5 minut, po czym dodajemy 3 łyżeczki miodu, 

przyprawy, wino i ocet. Dusimy ok. 20 minut.

Wyjmujemy polentę i wykrawamy z niej kółka (np. szklanką). Przekładamy na talerz, układamy 
cebulę, posypujemy pokruszonym serem kozim i posiekanymi orzechami, polewamy miodem.

Składniki na polentę:
2 szklanki mleka
2 szklanki wody

1 szklanka mąki kukurydzianej
½ łyżeczki soli

½ łyżeczki kardamonu, imbiru i cynamonu

Składniki na dodatki:
1 żółta cebula 

1 czerwona cebula 
6–8 łyżeczek miodu

1 łyżka octu balsamicznego
1 łyżka czerwonego wina 

½ łyżeczki kardamonu i cynamonu
garść orzechów włoskich

50 g twarożkowego serka koziego

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  25 minut + 30 minut chłodzenia

 POLENTA Z KARMELIZOWANĄ CEBULĄ I MIODEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Cebulę obieramy i kroimy w kostkę 5–7 mm. Dodajemy czubatą łyżeczkę soli i mieszamy, 
rozdzielając łuski. Przekładamy do zamykanego pojemnika lub do worka, dodajemy mąkę 

i dokładnie potrząsamy tak, aby obtoczyć kostki cebuli.

W wysokim rondlu rozgrzewamy olej i wrzucamy niewielkimi porcjami cebulę. Smażymy ją 
na złoty kolor i wyciągamy łyżką cedzakową na ręcznik papierowy.

Dużą blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i tam przekładamy odsączoną cebulkę.

Rozgrzewamy piekarnik do 100°C. Włączamy funkcję termoobiegu i suszymy  
przy lekko uchylonych drzwiach 30–35 minut.  

Gotową cebulkę przekładamy do szczelnie zamykanych słoiczków.

Składniki:
4 duże cebule

½ szklanki mąki pszennej
½ l oleju do smażenia

sól
 

Liczba porcji: 2 słoiczki

Czas przygotowania:  1 godzina

 PRAŻONA CEBULKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Wodę gotujemy z cukrem, octem, zielem angielskim i liściem laurowym.

Zalewę studzimy i zalewamy nią śledzie.
Odstawiamy na przynajmniej 3–4 godziny. Może być na całą noc.

Składniki zalewę octową:
500 g śledzi na tacce

500 ml wody
3 ziela angielskie

1 liść laurowy
2 łyżki octu

1 łyżka cukru

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  30 minut + czas marynowania

 ŚLEDZIE W CZERWONEJ CEBULI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUCJA SERAFIN

Przygotowanie:
Cebulę kroimy w piórka i szklimy na rozgrzanym oleju. Do miękkiej cebuli dodajemy ocet 

balsamiczny i jabłkowy. Podsmażamy na małym ogniu, aż płyn odparuje i podsypujemy cukrem. 
Dodajemy cienko pokrojone chili i żurawinę. Mieszając podgrzewamy do momentu,

aż cukier się rozpuści. Zdejmujemy z ognia i studzimy.

Śledzie kroimy po skosie w 3 centymetrowe kawałki i przekładamy w miseczce naprzemiennie 
z cebulką. Zamykamy szczelnie i odstawiamy do lodówki na minimum 24 godziny. 

Składniki na czerwoną cebulkę:
500 g czerwonej cebuli

3 łyżki oleju rzepakowego
5 łyżek octu balsamicznego

2 łyżki octu jabłkowego
2 łyżki cukru trzcinowego

½ papryczki chili
2 łyżki suszonej żurawiny
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Przygotowanie:
Cebulę przekrawamy na pół i kroimy wzdłuż na plasterki. W garnku rozgrzewamy oliwę, 

dodajemy masło i wrzucamy cebulę. Zmniejszamy ogień i smażymy ok. 45 minut do lekkiego 
zbrązowienia. Dolewamy wino, zwiększamy ogień i 3 minuty odparowujemy.

Dodajemy bulion, tymianek i gotujemy pod przykryciem kolejne 20 minut.

Gdy zupa jest prawie gotowa, nagrzewamy piekarnik do 200°C. Bagietkę kroimy na kromki, 
układamy na blasze, skrapiamy oliwą i podpiekamy 10 minut.

Po 5 minutach przewracamy na drugą stronę.

Zupę przelewamy do żaroodpornego naczynia lub porcjujemy w żarodopornych miseczkach. 
Bagietki nacieramy czosnkiem, układamy na zupie i posypujemy serem.

Zapiekamy 5 minut pod górnym grillem.

Składniki:
5–6 średniej wielkości cebul (600 g)

100 ml białego wina
1 l bulionu warzywnego

1½ łyżeczki świeżego tymianku lub 1 płaska łyżeczka suszonego
2 łyżki oliwy

1 łyżka klarowanego masła
1 bagietka 

1 ząbek czosnku
150 g żółtego sera

sól, pieprz
 

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania:  1 godzina 40 minut

 ZUPA CEBULOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Składniki:
4 duże cebule czerwone

2 duże marchewki
 6 ząbków czosnku
4 plasterki limonki
1–2 papryczki chilli
2 plasterki imbiru

½  łyżeczki gorczycy
4 goździki

½ łyżki soli kamiennej niejodowanej
1 litr wody

Liczba porcji: 2 słoiki po 0,5 litra

Czas przygotowania:   10 minut + 5–10 dni kiszenia

 KISZONA CEBULA Z MARCHEWKĄ 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Przygotowanie:
Cebulę obieramy i kroimy w półplasterki. Marchewkę obieramy, myjemy i kroimy  
według własnych preferencji. Mogą to być np. plasterki lub jak na zdjęciu – słupki.  

Limonkę kroimy na ćwiartki. Czosnek obieramy i kroimy w plasterki.  
Przygotowujemy solankę: do letniej wody dodajemy sól i mieszamy.

Układamy przyprawy w słoikach, układamy warzywa, limonkę.
Zalewamy przygotowaną solanką.

Warzywa kisimy 5–10 dni w zależności od temperatury, jaka panuje w pomieszczeniu.
Po tym czasie słoiki przenosimy do lodówki lub piwnicy.
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 WARZYWO RODEM Z PREHISTORII 
TEKST: MARTYNA SOBKA, ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Cebula i jej krewniacy, czyli por, dymka oraz czosnek zaliczają się do jednego 
rodzaju warzyw i cechują specyficznym smakiem i aromatem, będącym 

podstawą wielu wyrazistych potraw. Surowa cebula ma smak gryzący i ostry, 
jednak po uduszeniu lub ugotowaniu staje się on słodszy i delikatniejszy.   

Dzięki swoim niepowtarzalnym walorom smakowym i zdrowotnym,  
cebula święci triumfy w kuchniach na całym świecie.



Cebula to wielowarstwowa bulwa, która stanowi podstawę przepisów niemal wszystkich nacji na 
świecie. Przypuszcza się, iż pochodzi z Azji Środkowej, choć nie jest wiadomo jakie było pierwsze 
miejsce jej uprawy. Cebula znana jest od tysiącleci. Pierwsze doniesienia mówią, że rysunki cebuli 
znajdowano w wykopaliskach w Palestynie pochodzących jeszcze z okresu przed naszą erą. Z kolei 
warzywa zbliżone do dzisiejszej cebuli uprawiane były w czasach starożytnego Rzymu, Egiptu, czy 
Grecji ze względu na odporność na warunki atmosferyczne i łatwość przechowywania.

Na przestrzeni lat cebula zyskała rzeszę wielbicieli nie tylko w kuchni lecz również 
w medycynie naturalnej i ludowej. O jej właściwościach leczniczych opowiadano z pokolenia 
na pokolenie, tworząc receptury pomocne w leczeniu wielu schorzeń m.in. przeziębień, cho-
rób reumatycznych czy nadciśnienia. Przez wieki cebulę zaliczano do najskuteczniejszych le-
ków przeciwszkorbutowych. W dalekie wyprawy zabierali ją marynarze, rybacy i kupcy. 
Wszystko to dzięki silnym związkom bakteriobójczym, które kryją się pod łuskami tego warzywa, 
oprócz manganu, siarki, fosforu i cynku.

Ze względu na łatwość uprawy, cebula jest warzywem całorocznym lecz szczyt jej zbiorów wypa-
da latem, kiedy jest najdojrzalsza, a zarazem najsmaczniejsza. Niekiedy zbiera się ją również wcze-
śniej, zanim w pełni dojrzeje, aby pozyskać delikatniejsze w smaku bulwy.
Wyróżnia się dwa podstawowe typy cebuli: obcinaną oraz sprzedawaną ze szczypiorem. Najbar-
dziej powszechną odmianą cebuli obcinanej jest odmiana yellow globe.
Zaraz po niej plasują się: łagodna cebula czerwona, purpurowa szalotka, cebula biała i mała cebulka 
perłowa. Z kolei wśród najpopularniejszych odmian świeżych ze szczypiorem znajdziemy dymkę i 
cebulę walla walla.

Ciekawostki o cebuli:
•  Cebula wzrusza nas w trakcie krojenia ze względu na swoją specyficzną, warstwową bu-

dowę. W wyniku przerwania struktury komórek w trakcie siekania nożem wydziela spe-
cjalny enzym – allinaza, który uwalniając się, łączy się z innymi związkami chemicznymi 
w warzywie. W wyniku zachodzących procesów chemicznych wydziela się lotny gaz, działający 
drażniąco na oczy.  

•  W starożytnym Egipcie cebula symbolizowała życie wieczne, dlatego umieszczano ją w mumiach, 
m. in. Mumia Faraona Ramzesa IV miała umieszczone dwie cebule w oczodołach.

•  Starożytni, greccy sportowcy oraz rzymscy gladiatorzy wierzyli, że zjedzenie cebuli poprawia 
sprawność fizyczną. Często również nacierano mięśnie mieszanką cebuli z oliwą tuż przed waż-
nym turniejem lub walką.

•  Przecięta cebula, przyłożona do miejsca ukąszenia uśmierza ból, zmniejsza uczucie pieczenia oraz 
łagodzi stan zapalny. 

•  Jako jedno z nielicznych warzyw, cebula zachowuje swoje wartości odżywcze również po obrób-
ce termicznej.

 

J. Liano, T. Deserio, Zdrowa kuchnia prosto z targu, Buchman, str. 111

M. Kosobudzka, Dlaczego płaczemy, krojąc cebulę?, wyborcza.pl,

All about onions, [w:] https://www.onions-usa.org/all-about-onions/history-of-onions
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 SUSZONE OWOCE 
Małe i pomarszczone, przez niektórych kojarzone tylko z kompotem z suszu 

na Gwiazdkę (który zwykle budzi co najmniej skrajne uczucia wśród pijących), 
a przecież mogą stanowić zdrową przekąskę i uzupełnić smak dań – tych 

słodkich, jak i wytrawnych. Suszone owoce przeważnie mają niski indeks 
glikemiczny (poza np. daktylami i figami), są zdrowszą przekąską niż gotowe 

słodycze oraz pozwolą na długie przechowywani owoców bez psucia się.
W tym numerze wrzuciliśmy je do śniadaniowej granoli, upiekliśmy z ciastem 
drożdżowym, dodaliśmy do pieczonej szynki, a nawet udaliśmy się kulinarnie 

w kierunku Azji, aby dorzucić je do pierożków gyoza. To tylko początek 
inspiracji – sprawdźcie cały dział!
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Przygotowanie:
Spód:

Śliwki zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na kwadrans. Odlewamy wodę i miksujemy na purée 
wraz z olejem kokosowym. Łączymy z amarantusem i zagniatamy masę rękami.

Wykładamy ją na spód i boki foremki na tartę (nieprzywierającej, ze zdejmowanym dnem).
Wygładzamy szpatułką i wkładamy do lodówki na 30 minut.

Nadzienie:
Śliwki zalewamy ponownie wrzątkiem i odstawiamy na kwadrans. Odlewamy wodę

i miksujemy na purée wraz z olejem kokosowym.
Nadzienie wykładamy na schłodzony spód i wyrównujemy szpatułką.

Polewa:
Mleko kokosowe podgrzewamy w rondelku wraz z czekoladą i ksylitolem lub erytrytolem. 

Następnie odstawiamy do schłodzenia i polewamy masą tartę. Wierzch dekorujemy suszonymi 
śliwkami i wstawiamy ponownie do lodówki na 30–60 minut, aż polewa stężeje.

Składniki:
Spód:

2 szklanki amarantusa ekspandowanego
100 g suszonych śliwek

1 łyżka oleju kokosowego
 

Nadzienie:
250 g suszonych śliwek

2 łyżki oleju kokosowego
 

Polewa:
150 g mleka kokosowego

100 g gorzkiej czekolady bez cukru, 90%
2 łyżki ksylitolu lub erytrytolu

kilka suszonych śliwek

Liczba porcji: forma na tartę o średnicy 20 cm (8 porcji)

Czas przygotowania:  1 godzina i 30 minut

 TARTA Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI I CZEKOLADĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 180ºC. Blachę piekarnika wykładamy papierem do pieczenia.

Orzechy włoskie przekrajamy na pół, a laskowe siekamy na mniejsze kawałki.
W dużej misce mieszamy pokrojone orzechy, płatki migdałów i płatki owsiane.

W małym rondlu podgrzewamy miód, kakao, olej kokosowy i szczyptę soli do momentu 
połączenia składników. Wlewamy do miski z płatkami i orzechami. Dokładnie mieszamy

i wykładamy na przygotowaną blachę, rozkładając masę równomiernie na całej powierzchni. 
Pieczemy 15–20 min, co jakiś czas mieszając granolę, aby się nie przypaliła.

Wyciągamy, odstawiamy do ostudzenia. Następnie dodajemy żurawinę, rodzynki oraz drobno 
pokrojoną gorzką czekoladę. Dokładnie mieszamy. Wsypujemy do szczelnie zamykanego słoika 

lub pojemnika. Przechowujemy w suchym miejscu ok. miesiąc.
Granolę podajemy z mlekiem lub jogurtem naturalnym. 

Składniki:
250 g płatków owsianych
50 g orzechów włoskich

65 g orzechów laskowych
50 g płatków migdałowych

65 g suszonej żurawiny
50 g rodzynek

165 g miodu lub syropu z agawy
2 łyżki kakao

2–3 łyżki oleju kokosowego
60 g gorzkiej czekolady

1 szczypta soli 

Liczba porcji: 20–25 porcji

Czas przygotowania:  40 minut + czas studzenia

 CZEKOLADOWA GRANOLA
Z RODZYNKAMI I ŻURAWINĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: MARTYNA SOBKA
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Przygotowanie:
W dużej misce mieszamy mleko z pokruszonymi drożdżami, 20 g cukru i 20 g mąki, odstawiamy 

na około 20 minut. Dodajemy pozostałe 50 g cukru, 480 g mąki, 2 jajka i mieszamy, a następnie 
wyrabiamy, na oprószonym mąką blacie, gładkie, elastyczne ciasto. Przekładamy do miski, 

przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy na około 1 godzinę. 

Podrośnięte ciasto dzielimy na 4 części, każdą rozwałkowujemy na koło o średnicy około 30 
cm. Na pierwsze nakładamy 1 czubatą łyżkę masy makowej, rozsmarowujemy zostawiając 

1 cm margines i posypujemy 1 łyżką suszonej żurawiny. Nakładamy drugie koło, na którym 
rozsmarowujemy czubatą łyżkę masy makowej (zostawiając 1 cm margines) i posypujemy łyżką 

suszonej żurawiny. To samo robimy z trzecim kołem, masą makową i żurawiną. Nakładamy 
4 koło z ciasta, delikatnie sklejamy brzegi i dzielimy na 16 równych części, nie docinając do środka. 

Kawałki skręcamy parami (jeden w lewo, drugi w prawo) i sklejamy na końcach. Przykrywamy 
ściereczką i zostawiamy na około 30 minut. 

Podrośniętą gwiazdę drożdżową smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy  
pozostałą 1 łyżką suszonej żurawiny. Pieczemy w 180°C przez około 25 minut.

Wystudzoną gwiazdę dekorujemy lukrem, którego przygotowanie polega  
na wymieszaniu cukru pudru z sokiem z cytryny lub wodą.

Składniki na gwiazdę:
150 g ciepłego mleka
25 świeżych drożdży

70 g cukru
500 g mąki pszennej + do podsypania

3 jajka
75 g miękkiego masła

300 g masy makowej (3 czubate łyżki)
50 g suszonej żurawiny (4 łyżki)

Składniki na lukier:
½ szklanki cukru pudru

1–2 łyżki soku z cytryny lub wody

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania:  3 godziny 

 GWIAZDA DROŻDŻOWA Z MAKIEM I ŻURAWINĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Filety kroimy na około 4 centymetrowe paski. Przyprawiamy solą, pieprzem oraz pieprzem
ziołowym. Odstawiamy rybę na około 30 minut do lodówki. Rozgrzewamy olej na patelni

i wrzucamy pokrojoną w plastry cebulę. Cebulę smażymy do uzyskania złotego koloru.

Całość zalewamy piwem i doprowadzamy do wrzenia. Delikatnie wkładamy kawałki karpia
oraz suszone owoce. Po 10 minutach wyciągamy kawałki karpia na talerz.

Piwo odparowujemy, aż zostanie nam ¼ płynu.

Na koniec doprawiamy solą i pieprzem.
Serwujemy kawałki ryby przykryte owocami i sosem.

Składniki:
2 filety z karpia (waga obu około 800g)

1 duża cebula
1 szklanka suszonych jabłek

½ szklanki suszonych gruszek
1 piwo (pszeniczne)

2 łyżki oleju roślinnego
1 łyżeczka pieprzu ziołowego

sól, pieprz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  45 minut

 KARP DUSZONY W PIWIE Z SUSZONYMI  
 JABŁKAMI I GRUSZKAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Jajka ucieramy z cukrem na puszystą masę. Dodajemy olej i dalej ubijamy.  

Większe owoce suszone kroimy na mniejsze kawałki. Jabłko obieramy i kroimy w średnią kostkę.
Sodę oczyszczoną mieszamy z sokiem z cytryny i razem z mąką i proszkiem do pieczenia 

dodajemy do masy i na małych obrotach miksera łączymy składniki.
Na koniec dodajemy suszone owoce oraz jabłko i mieszamy.

Wykładamy keksówkę papierem do pieczenia lub smarujemy tłuszczem i wysypujemy mąką. 
Wylewamy ciasto i pieczemy w 170°C 40–45 minut lub do suchego patyczka. 

Składniki:
3 jajka

150 ml oleju rzepakowego (lub słonecznikowego)
160 g cukru

300 g mąki orkiszowej białej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka przyprawy do piernika
1 jabłko

szklanka suszonych owoców

Liczba porcji: 1 keksówka

Czas przygotowania:  5 minut + 45 minut pieczenia

 KEKS ŚWIĄTECZNY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
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Przygotowanie:
W garnku roztapiamy masło. Wsypujemy kaszę, mieszamy i podsmażamy przez minutę. 

Zalewamy mleczkiem i dodajemy skórkę z cytryny. Przykrywamy i gotujemy na małym ogniu 
przez 15 minut. W tym czasie suszone owoce wsypujemy do garnka, morele i daktyle kroimy 

na mniejsze kawałki. Wlewamy wodę i gotujemy pod przykryciem 10 minut.

W 3 łyżkach zimnej wody rozpuszczamy mąkę ziemniaczaną. Do owoców wlewamy sok 
malinowy a następnie wodę z mąką. Mieszamy energicznie i doprowadzamy do zagotowania. 

Zdejmujemy z ognia. Ugotowaną jaglankę odstawiamy w garnku na 5 minut.
Podajemy gorącą z ciepłym sosem.

Składniki:
½ szklanki kaszy jaglanej

400 g mleczka kokosowego
skórka otarta z połowy cytryny

1 łyżeczka masła roślinnego
1 szklanka suszonych owoców (rodzynki, żurawina, jagody goji, morele, daktyle)

5–6 łyżek soku malinowego (najlepiej domowego)
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

1 szklanka wody + 3 łyżki

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  30 minut

 JAGLANKA Z SOSEM Z SUSZONYCH OWOCÓW 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy i łączymy z proszkiem do pieczenia. Masło i jajko przekładamy do misy  
miksera i dodając cukier ucieramy ciasto. Dodajemy cukier z wanilią, sól i nadal ucieramy. 

Dodajemy mąkę, mieszamy.

Orzechy rozdrabniamy i wraz z żurawiną dodajemy do ciasta. Formujemy kule,  
zawijamy w folię spożywczą i przekładamy do lodówki na 40 minut. Po tym  czasie  

ciasto rozwałkowujemy (np. między papierem do pieczenia),  
wykrawamy kształty ciasteczek

i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

Ciastka pieczemy ok. 15 minut w temp. 200°C, do lekkiego zarumienienia.
Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.

Składniki:
120 g miękkiego masła

4 łyżki drobnego cukru do wypieków
150 g mąki pszennej

1 jajko L
łyżeczka proszku do pieczenia

60 g orzechów
60 g suszonej żurawiny
2 łyżki cukru z wanilią

szczypta soli

Liczba porcji: ok. 25 ciasteczek

Czas przygotowania: 1 godzina i 15 minut

 CIASTECZKA UCIERANE Z BAKALIAMI 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:

Sos z suszonych owoców
Wszystkie owoce płuczemy i wrzucamy do garnka. Zalewamy zimną wodą, dodajemy 
przyprawy i gotujemy przez 1 godzinę na małym ogniu. Następnie odcedzamy owoce

i zostawiamy je do farszu. Kompot przecedzamy dodatkowo przez gazę i z powrotem przelewamy 
do garnka. Redukujemy na małym ogniu aż powstanie gęsty sos

— powinno nam zostać około 100 ml płynu.

Farsz
Piersi z kaczki czyścimy, myjemy i osuszamy. Następnie nacinamy ostrym nożem skórkę na krzyż. 

Patelnię mocno rozgrzewamy i wrzucamy klarowane masło. Piersi układamy skórą do dołu 
i smażymy przez około 4 minuty, aż stanie się brązowo-złota. Następnie obracamy na drugą 

stronę i smażymy przez około 1 minutę.

Piersi przekładamy do naczynia żaroodpornego, podlewamy częścią tłuszczu i wstawiamy 
do piekarnika nagrzanego do 200°C. Pieczemy 15–20 minut.

Następnie odstawiamy do całkowitego wystudzenia.

Na pozostałym tłuszczu smażymy na złoto drobno posiekaną cebulę. 
Upieczone mięso kroimy na mniejsze kawałki i mielimy za pomocą maszynki do mielenia mięsa. 

Składniki:
Ciasto:

150 g mąki ryżowej
150 g mąki pszennej

½ łyżeczki soli
ok. 150 ml wrzątku

2 łyżki oleju

Farsz:
2 kacze piersi

garść suszonej żurawiny
2 łyżki ciemnego sosu 

sojowego

2 papryczki chili
2 cm kłącza imbiru

3 ząbki czosnku
1 cebula

1 łyżka octu ryżowego
1 łyżeczka klarowanego masła

sól, pieprz

Sos z suszonych owoców:
100 g suszonych śliwek
100 g suszonych jabłek

100 g suszonych gruszek
100 g suszonych moreli

3 goździki
1 gwiazdka anyżu

kawałek kory cynamonu
1 l wody

Dodatkowo do podania:
ciemny sos sojowy

czarny sezam
świeży tymianek

Liczba porcji: ok. 50 pierożków (5–6 porcji)

Czas przygotowania:  3 godziny

 PIEROŻKI GYOZA Z PIECZONĄ KACZKĄ  
 I SOSEM Z SUSZONYCH OWOCÓW 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przez maszynkę przepuszczamy również mniej więcej połowę owoców suszonych użytych 
do sosu oraz papryczki chili. Wszystko łączymy i przyprawiamy startym imbirem oraz 
czosnkiem. Dodajemy ocet ryżowy, cebulę, posiekaną żurawinę oraz tłuszcz pozostały 

z pieczenia kaczki. Farsz dokładnie mieszamy i doprawiamy solą oraz pieprzem do smaku.

Ciasto
Obie mąki mieszamy w misce wraz z solą. Wlewamy powoli wrzątek, mieszając masę łyżką 

lub pałeczkami. Kolejno dodajemy olej, mieszamy i zaczynamy wyrabiać ciasto rękami. 
Gdy stanie się elastyczne zawijamy w kulkę i odstawiamy na 30 minut pod przykryciem.

Ciasto cienko rozwałkowujemy (na ok. 1 mm) na podsypanym mąką pszenną blacie  
i wycinamy okręgi. Na każdy okrąg kładziemy łyżeczką farsz i sklejamy pierogi, lepiąc je 

od góry i formując falbankę.

Gotowe pierogi gotujemy na parze pod przykryciem przez około 8 minut. Możemy do tego celu 
wykorzystać bambusowy koszyk do gotowania na parze lub zagotować wodę w garnku,  

położyć płaskie sito i przykryć je papierem śniadaniowym (aby pierogi nie przywarły).  
Podczas gotowania pierogi nakrywamy metalową lub szklaną miską.

Gotowe pierożki podajemy z sosem z suszu, sosem sojowym, czarnym sezamem  
i świeżym tymiankiem.
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Przygotowanie spodu: 
Wykładamy spód tortownicy papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.

Zalewamy daktyle i śliwki herbatą i odstawiamy na noc lub co najmniej 1 godzinę.
Odsączamy, zostawiając herbatę do wykorzystania.

Blendujemy daktyle ze śliwkami i pozostałymi składnikami na spód, dodając 1 łyżkę herbaty. 
Wykładamy na dno tortownicy i odstawiamy do lodówki.

Przygotowanie powideł śliwkowych:
Odkładamy na bok 7 śliwek, pozostałe śliwki zagotowujemy z ½ szklanki herbaty z odsączania 

(reszta nie jest już potrzebna) i blendujemy na powidła. Odstawiamy.

Przygotowanie masy:
W misce miksujemy sery z mąką, śmietaną, erytrolem i przyprawami. Dodajemy jajka

i krótko miksujemy, tylko do połączenia składników. Odłożone wcześniej śliwki (7) kroimy na pół, 
obtaczamy w odrobinie mąki i wrzucamy do masy. Mieszamy i wylewamy na spód sernika.

Na wierzchu sernika delikatnie wykładamy łyżką powidła w kilku miejscach.
Wykałaczką robimy „ósemki”, tworząc wzorki.

Na najniższy poziom piekarnika wstawiamy większą formę wypełnioną wodą. Na wyższym 
poziomie wstawiamy sernik i pieczemy 15 minut w 180°. Następnie zmniejszamy temperaturę 
do 120° i pieczemy jeszcze 80 minut. Studzimy w piekarniku, przy uchylonych drzwiczkach. 

Następnie wkładamy do lodówki na min. 8 godzin. Przed podaniem posypujemy cynamonem.

Składniki na spód:
20 daktyli

6 śliwek suszonych
7 orzechów włoskich

200 ml zaparzonej czarnej herbaty
1 kopiasta łyżka kakao

½ szklanka płatków owsianych

Składniki na sernik:
250 g mascarpone

550 g twarogu na sernik
3 łyżki mąki ziemniaczanej

60 ml śmietany 30–36%
½ szklanki erytrolu (lub cukru)

1½ łyżki cynamonu
1 łyżeczka kardamonu

1 łyżeczka suszonego imbiru
4 jajka

200 g suszonych śliwek 

Czas przygotowania:  20 minut + 1 godzina 35 minut pieczenia  

+ 8 godzin chłodzenia + 1 godzina nasączania

Średnica tortownicy: 21 cm

 SERNIK CYNAMONOWY Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:

Mięso
Szynkę myjemy, osuszamy i umieszczamy w naczyniu żaroodpornym. Posypujemy ją solą, 

pieprzem i cynamonem. Do naczynia dodajemy pokrojone jabłko, pomarańczę i suszone owoce. 
Całość odstawiamy do lodówki na 15 minut, po czym pieczemy w 170°C przez godzinę.

Sałatka z buraków
Buraki gotujemy. Na patelni prażymy słonecznik. Oliwę łączymy z miodem, szczyptą soli

i pieprzu. Pokrojone w kostkę buraki i ser feta mieszamy w misce,
posypujemy słonecznikiem i polewamy sosem.

Szynkę podajemy z ugotowanym kuskusem i sałatką z buraków.

Mięso
800 g szynki wieprzowej

1 jabłko
1 pomarańcza

50 g suszonych moreli
100 g rodzynek

50 g suszonej żurawiny
3 liście laurowe

2 łyżeczki cynamonu
sól, pieprz

Sałatka z buraków
2 buraki

100 g sera feta
2 łyżeczki słonecznika

2 łyżki oliwy
1 łyżka miodu

sól, pieprz
 

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  1 godzina 20 minut

 SZYNKA W OWOCACH Z SAŁATKĄ Z BURAKÓW 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Składniki:
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Przygotowanie:
Daktyle zalewamy amaretto odstawiamy na 15 minut. Wszystkie suszone owoce razem
z likierem w którym moczyły się daktyle oraz gorącą wodą rozdrabniamy w malakserze

lub mielimy w maszynce. Odstawiamy do lodówki na 30 minut. 

Ze schłodzonej masy formujemy trufle które obtaczamy w kakao. Przechowujemy w lodówce.

Składniki:
200 g suszonych śliwek
100 g suszonych moreli
50 g suszonych daktyli
50 g suszonej żurawiny

50 ml amaretto
3 łyżki gorącej wody

1 łyżeczka kakao

Liczba porcji: 20 trufli wielkości orzecha włoskiego

Czas przygotowania:  30 minut + 45 minut namaczania/chłodzenia

 TRUFLE Z SUSZONYCH OWOCÓW 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewamy do 200°C. W miseczce mieszamy ricottę z oregano,  

listkami tymianku i startą na dużych oczkach mozzarellą. Ciasto francuskie rozkładamy  
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Na cieście rozsmarowujemy przygotowaną  

pastę z ricotty zostawiając z każdej strony czysty rant szerokości 2 cm. Układamy suszone 
pomidory, rozkruszamy na całej powierzchni ciasta ser z niebieską pleśnią.

Figi kroimy w cienkie plasterki i rozmieszczamy na tarcie. Całość oprószamy pieprzem.

Pieczemy 20 minut. Po wyjęciu z piekarnika posypujemy startym parmezanem.

Składniki:
płat ciasta francuskiego o wymiarach 25/40 cm

50 g sera z niebieską pleśnią
2 łyżki drobno startego parmezanu

½ kuli mozzarelli
½ łyżeczki suszonego oregano

4 całe figi suszone
3 łyżki ricotty

kilkanaście suszonych pomidorów z oleju
2 gałązki świeżego tymianku
świeżo mielony czarny pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut.

 TARTA SEROWO-FIGOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Suszenie owoców stało się powszechne już tysiące lat temu. Dzięki tej czynności, 
wydłużała się znacznie przydatność do spożycia produktów. Poza tym, owoc 
w takiej formie ceniony był za swą słodycz oraz wartości odżywcze. Nie inaczej 
jest dziś – przez cały rok możemy cieszyć się smakiem suszonych owoców, dodając 
je do potraw czy po prostu podjadając jako zdrową przekąskę między posiłkami.

Suszone owoce powstają w procesie odparowywania wody z owoców świeżych. Suszy się je w ca-
łości, bądź kroi na mniejsze kawałki, obiera ze skórki lub ją pozostawia – najważniejsze jest osusze-
nie do takiego stopnia, który zapewni trwałość i pozwoli korzystać z ich właściwości i smaku przez 
długie miesiące. Co ważne, owoc suszony zawiera te same składniki i właściwości, co owoc świeży, 
zmienia się tylko jego objętość. Dlatego też można sięgać po te produkty przy niedoborze witamin, 
mając jednak na uwadze ich kaloryczność.

A skoro o witaminach już mowa, warto przyjrzeć się nieco bliżej wartościom odżywczym suszo-
nych owoców. Otóż, są one bogate w błonnik, a także regulują pracę układu pokarmowego. Sięgając 
regularnie po ten rodzaj owoców, możemy zmniejszyć ryzyko otyłości i chorób krążenia. Ponadto 
zawierają w sobie substancje bioaktywne, które to mogą zmniejszać zachorowalność na choroby 
przewlekłe. Co istotne, są one pozbawione tłuszczów,a także zawierają minerały takie jak potas, 
miedź, magnez czy żelazo. A to dopiero początek...

Każdy z rodzajów suszonych owoców, ma swoje nieocenione właściwości. I tak na przykład su-
szone jabłka będą idealną przekąską dla osób, które chcą wzmocnić swój układ odpornościowy 
(witamina C), obniżyć cholesterol, załagodzić niestrawność, poprawić krążenie krwi czy kon-
dycję włosów, skóry i paznokci (witamina B). Z kolei miłośnicy suszonych daktyli wzbogacą 
swój organizm w witaminę A, B1, B2 i PP oraz kwas foliowy. Dodatkowo, ten rodzaj owoców 
ma działanie przeciwbólowe i jest pomocny przy zaparciach. Natomiast w przypadku wysokie-
go ciśnienia krwi czy częstych skurczach, idealnym suplementem diety będą suszone banany. 
Suszone śliwki, powszechnie znane jako antidotum na problemy żołądkowe, są także cennym 
źródłem błonnika, żelaza, fosforu oraz witaminy A, E i C. Popularne rodzynki zawierają zaś re-
sweratrol czyli składnik o działaniu przeciwnowotworowym. Ponadto regulują one gospodar-
kę wodną naszego organizmu (fosfor), wpływają na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy (jod), 
a także obniżają zachorowania na osteoporozę (wapń). Są też cennym źródłem witamin z grupy B. 
Osoby borykające się z trądzikiem, powinny sięgać po suszone morele, które bogate są w beta-ka-
roten. A jeśli ktoś cierpi na infekcje pęcherza moczowego, pomocne będzie spożywanie suszonego 
ananasa. Co ciekawe, największą zawartość błonnika mają suszone figi. Dodatkowo, jest to najcen-
niejsze spośród produktów roślinnych źródło wapnia.

Kupując suszone owoce w sklepie, warto przyjrzeć się uważniej ich składowi. Należy przede wszyst-
kim wystrzegać się tych, które zawierają olej, cukier, a także dwutlenek siarki, który oznaczany jest 
jako E220. Wpływa on na wygląd i trwałość owoców, jednak może mieć negatywne oddziaływa-
nie na nasze organizmy. Jeśli chcemy mieć pewność, że spożywane przez nas owoce nie zawierają 

 SUSZONE OWOCE 
TEKST: KATARZYNA STOCHMIAŁEK, ZDJĘCIA: NATALIA BOGUBOWICZ
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konserwantów, możemy je wysuszyć w domu. Można do tego wykorzystać specjalną suszarkę do 
owoców, która nada się także do suszenia grzybów bądź po prostu piekarnik, nagrzany do tem-
peratury nie wyższej niż 40–50 stopni Celsjusza. Przed suszeniem należy owoce dokładnie umyć 
i ewentualnie skroić w plasterki, następnie równomiernie wyłożyć na blaszkę wyłożoną pergami-
nem. Prawidłowo wysuszony owoc powinien być elastyczny.

Słodkie i pyszne suszone owoce są niezaprzeczalnie ważnym elementem zdrowej diety. Dlatego 
też warto po nie sięgać jak najczęściej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy często nie 
mamy dostępu do świeżych owoców. Wzbogacenie jadłospisu o ten produkt z pewnością korzyst-
nie wpłynie na nasze zdrowie i pomoże zapobiec wszelkim dolegliwościom.
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Podziękowania dla Katarzyny Frydrych z Cottonbadger za udostępnienie pościeli.
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Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do miski razem z proszkiem do pieczenia, solą i cukrem. Wszystko mieszamy, 

następnie dodajemy jaja, olej roślinny oraz mleko. Miksujemy na gładką masę do połączenia 
składników. Rozgrzewamy gofrownicę. Nakładamy ciasto chochelką i wyrównujemy ciasto po 
całej powierzchni. Gofry pieczemy około 4 minuty. Po upieczeniu, odkładamy gofry na kratkę, 

żeby troszkę ostygły. 

W rondelku rozgrzewamy masło. Wrzucamy drobno posiekaną szalotkę. Smażymy do uzyskania 
złotego koloru. Całość zalewamy śmietaną i gotujemy około 5 minut. 

Doprawiamy solą i pieprzem. 

Rozgrzewamy patelnię, na którą wykładamy plastry boczku. Boczek smażymy do momentu, 
kiedy z obu stron zrobi się złoty. 

W małym garnku zagotowujemy wodę i ocet. Jajka wbijamy pojedynczo do kubków/filiżanek 
(1 jajko = 1 kubek). Jak tylko woda się zagotuje, zmniejszamy ogień i płynnym ruchem wlewamy 
do niej jajko. Gotujemy 3 minuty. Łyżką cedzakową wyławiamy jajko i wykładamy je na talerz. 

To samo robimy z resztą jajek. 

Wykładamy gofry na talerz, na gofry kładziemy jajko, plastry boczku i plastry awokado. 
Posypujemy rukolą, a na sam koniec polewamy sosem śmietanowym. 

Składniki na gofry:
1 szklanka mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do 
pieczenia

1 łyżka cukru
2 jaja

½ szklanki oleju roślinnego 
1 szklanka mleka

szczypta soli

Składniki na sos śmietanowy:
150 ml śmietany 30–36%

1 cebula szalotka
1 łyżeczka masła

sól i pieprz

Dodatki do gofrów:
8 cienkich plastrów boczku

½ awokado
4 jajka

500 ml wody
1 garść rukoli
1 łyżka octu

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

 GOFRY Z JAJKIEM W KOSZULCE, BOCZKIEM 
I SOSEM ŚMIETANOWYM 

PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA
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Składniki na smoothie :
2 szklanki truskawek (mogą być mrożone)

1 łyżka wiórków kokosowych
1 łyżka cukru

1 łyżka soku z cytryny
1 banan

1 szklanka mleka

Składniki na wierzch smoothie:
8 borówek

6 malin
1 łyżka wiórków kokosowych

½ łyżeczki nasion chia
8 mrożonych czerwonych porzeczek

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut

 SMOOTHIE BOWL 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Przygotowanie:
Banana obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Truskawki odszypułkowujemy, płuczemy

i wrzucamy razem z resztą składników na smoothie do blendera kielichowego.
Miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Przekładamy do miseczek i posypujemy wiórkami 

kokosowymi, nasionami chia, czerwonymi porzeczkami, malinami i borówkami. 
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Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, ok. 8 minut. Studzimy w zimnej wodzie, obieramy i rozdrabniamy 

widelcem. Dodajemy majonez, kapary, doprawiamy świeżo mielonym pieprzem i solą.
Podajemy na bajglach.

Składniki na pastę jajeczną:
2–3 jajka

2 łyżeczki majonezu
½ pęczka szczypiorku

kilka kaparów
sól i pieprz

2 bajgle (do podania)

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

 PASTA Z   TUŃCZYKA  
PRZEPIS: OLGA PŁAZA

Składniki na wegańską pastę z „tuńczyka”:

Oczywiście ta pasta nie smakuje dokładnie tak, jak pasty rybne. Jednak jest pysznym 
zamiennikiem – do tego w pełni wegańskim, a więc również bez laktozy.

1 puszka ciecierzycy
½ czerwonej cebuli
2–3 kiszone ogórki

garść natki pietruszki
1–2 łyżki wegańskiego majonezu

czarna sól (opcjonalnie, może być też zwykła)
pieprz sok z cytryny
sezam (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Ciecierzycę dokładnie odcedzamy i miksujemy (kilka razy, ruchem pulsacyjnym, aby nie 
rozdrobnić jej za bardzo). Przekładamy do miski. Drobno siekamy cebulę i ogórki kiszone, 

dodajemy do ciecierzycy. Siekamy natkę pietruszki, dodajemy do miski. Doprawiamy całość solą, 
pieprzem i majonezem, dokładnie mieszamy. Podajemy z bajglem, posypując dodatkowo natką 

pietruszką i sezamem oraz skrapiając sokiem z cytryny.

„ ”
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Przygotowanie:
Wsypujemy płatki do rondelka, dolewamy mleka, wsypujemy cukier i przyprawę korzenną

(po 1 łyżeczce). Dokładnie mieszamy i zaczynamy podgrzewać na małym ogniu, 5–8 minut, aby 
płatki zmiękły. Jeśli mleka kokosowego będzie zbyt mało, można do garnka dodać kilka łyżek 

wody. W tym czasie kroimy śliwki w ósemki wzdłuż.

Wrzucamy do drugiego garnka, dodajemy pozostały cukier i przyprawę korzenną.
Wlewamy 3–4 łyżki wody. Podgrzewamy, aż śliwki się zagotują i lekko zmiękną (4–5 minut),

ale wciąż zachowają swój kształt.

Ugotowane płatki przekładamy do dwóch misek, na wierzchu układamy śliwki, a całość 
posypujemy wiórkami kokosowymi i ekspandowaną gryką (lub innymi, ulubionymi dodatkami). 

Ugotowane płatki można przechowywać 1–2 dni w lodówce i odgrzać przed podaniem.

Składniki:
80 g płatków gryczanych

½ puszki mleka kokosowego
woda (opcjonalnie)

4 duże śliwki
2 łyżeczki cukru kokosowego

2 łyżeczki przyprawy korzennej (lub piernikowej)
wiórki kokosowe

gryka ekspandowana (opcjonalnie, do podania)

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut

 GRYCZANKA Z KORZENNYMI ŚLIWKAMI 
PRZEPIS: OLGA PŁAZA
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Przygotowanie:
Mokre składniki miksujemy za pomocą blendera, dodajemy suche i mieszamy do połączenia 

składników. Odstawiamy ciasto na 15 minut.

Patelnię smarujemy tłuszczemy i smażymy placuszki do zarumieniania po około 2 minuty 
z każdej strony. Układamy jeden na drugim, posypujemy owocami

i polewamy miodem lub melasą. 

Składniki:
2 banany

1 szklanka jogurtu naturalnego lub kefiru
1 jajko

⅓ szklanki oleju rzepakowego
1½ szklanki białej mąki orkiszowej

1 łyżka cukru trzcinowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia

dowolne owoce
melasa lub miód do polania

Liczba porcji: 12 placuszków

Czas przygotowania:  10 minut

 ORKISZOWE PLACUSZKI BANANOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
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Przygotowanie:

Sos rumowy:
W rondelku mieszamy rum z cukrem i wodą, dodajemy całe gwiazdki anyżu i obrany kawałek 

imbiru. Podgrzewamy całość na małym ogniu przez 20 minut.
Po tym czasie dodajemy sok z limonki, mieszamy.
Przed polaniem owoców wyciągamy anyż i imbir.

Sałatka:
Wykrawaczem do owoców robimy kulki z melona. Mango, kaki, awokado, jabłka, gruszki i ser 

pleśniowy kroimy w kostkę. Banana i kiwi przekrawamy na półksiężyce.
Całość umieszczamy w misce.

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  40 minut

 SAŁATKA OWOCOWA W SOSIE RUMOWYM 
PRZEPIS: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Składniki:
½ melona
1 mango

1 kaki
1 awokado

2 jabłka
2 gruszki
1 banan
1 kiwi

100 g sera pleśniowego niebieskiego

Składniki na sos rumowy:
⅓ szklanki rumu

⅓ szklanki brązowego cukru
½ szklanki wody

½ limonki
4 gwiazdki anyżu
kawałek imbiru
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Historia Piekarni Złoto Nadodrza rozpoczęła się 

w 1979 roku, kiedy to Pan Michał Krajewski przy-

jechał do Wrocławia z Nidzicy na Warmii. Zawodu 

uczył się praktycznie od 14 roku życia. Pracował we 

wrocławskich Zakładach Spółdzielczych Ciastkar-

sko –Piekarskich, a później zdecydował się otworzyć 

własną piekarnię przy ulicy Henryka Pobożnego 20. 

Działał prawie nieprzerwanie – nie licząc 3 miesięcy 

przerwy spowodowanej powodzią – do 2005 roku, 

kiedy to zmarł i wówczas zakład przejął jego syn – 

Krzysztof Krajewski.

Nie było łatwo, ponieważ w tym czasie piekarnia 

borykała się ze sporymi problemami finansowy-

mi, ale dzięki ciężkiej pracy, pomysłom całej ro-

dziny i  wdrażaniu nowych produktów, udało się 

utrzymać i rozwinąć firmę. Te innowacje to jednak 

wracanie do starych receptur, bo Pan Michał wy-

piekał chleb w tradycyjny sposób. Wszystkie próby 

wykonywane były w oparciu o książki i receptury, 

które po nim zostały. W tamtych czasach nie znano 

żadnych środków ulepszających pieczywo czy goto-

wych mieszanek, które obecnie są używane w wie-

lu piekarniach. Jak mówi Pan Krzysztof: „Ludzie 

zauważają walory zdrowego jedzenia, a żołądka się 

 PRAWDZIWE ZŁOTO NADODRZA 
TEKST: JOANNA ANISZCZYK

ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
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nie oszuka”, dlatego tu na Nadodrzu klienci dostają 

zdrowe pieczywo, produkowane w większości na 

zakwasie. Co ciekawe, zakwas jest przerabiany nie-

ustannie od momentu otwarcia piekarni i ma się 

całkiem nieźle.

Sztandarowym i bardzo cenionym przez klientów 

Państwa Krajewskich produktem jest 100 procen-

towy żytni Chleb Szefa. Robi się go z wody, mąki 

żytniej typu 720 i soli, a swoją nazwę zawdzięcza 

nieżyjącej już pracownicy Złota Nadodrza – Pani 

Ewie Frączak. Piekarnia w swojej ofercie ma rów-

nież chleb żytni razowy produkowany na tej samej 

zasadzie, z mąki typu 2000. Można tu także kupić 

Chleb Poligonowy, robiony na drożdżach, z dodat-

kiem mąki pszennej chlebowej i płatków ziemnia-

czanych. Jego nazwa wzięła się od pieczywa roz-

dawanego żołnierzom idącym na front. Zawierało 

ono ziemniaki, które podtrzymywały wilgotność 

i zapobiegały jego wysychaniu. Złoto Nadodrza to 

również bułki pszenne zwykłe, wieloziarniste ra-

zowe, grahamki i chyba najbardziej znana bułka 

czarna. Ta ostatnia jest bułką pszenną z dodatkiem 

mąki pszennej palonej, od której bierze swój kolor. 

Koneserzy opisują jej smak jako podobny do kawy. 

Amatorom słodkich wypieków na pewno posma-

kują bułki słodkie z różnymi nadzieniami, sezono-

wymi owocami i kruszonką, ciasta i przede wszyst-

kim pączki lwowsko-wrocławskie. Pomysł na te 

pączki zrodził się podczas współpracy z Infopunk-

tem Nadodrze, który działa na rzecz rewitalizacji 

tegoż osiedla, zwłaszcza w kwestii rzemiosła. Na te 

słodkości nie trzeba czekać do tłustego czwartku, bo 

codziennie są dostępne w piekarni.

Pomimo różnych zawirowań, napotykanych trud-

ności oraz faktu, że Złoto Nadodrza nie jest tzw. fa-

bryką chleba (liczy zaledwie 14 osób), ma się dobrze 

i działa bardzo prężnie. Zjednało sobie serca wro-

cławian i poza piekarnią na Nadodrzu, dostarcza 

swój towar łącznie do 40 punktów na terenie całego 

miasta.
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy oliwę na patelni i wrzucamy kawałki porwanego chleba. Smażymy, aż do 

uzyskania złotego koloru. Ściągamy z patelni na płaski talerz, wyłożony ręcznikiem papierowym. 
Maliny wkładamy do małego rondelka. Zasypujemy cukrem i zalewamy sokiem z cytryny oraz 

octem balsamicznym. Owoce rozgniatamy widelcem i gotujemy około 4 minuty. Na wyłączonym 
już palniku dodajemy oliwę i doprawiamy solą i pieprzem. 

Wątróbkę oczyszczamy, płuczemy pod bieżącą wodą i odcedzamy. Rozgrzewamy masło na patelni 
i dodajemy pokrojoną w półkrążki cebulę. Jak cebula zrobi się złota, dodajemy wątróbkę, którą 

doprawiamy pieprzem i pieprzem ziołowym.
Smażymy całość około 10 minut, a na koniec doprawiamy solą. 

Sałatę niedbale rwiemy na kawałki i układamy na dwóch talerzach. Następnie na sałaty 
wykładamy jeszcze ciepłą wątróbkę oraz grzanki. Całość posypujemy ziarnami granatu, plastrami 

czerwonej cebuli oraz rukolą. Na koniec polewamy wszystko sosem malinowym. 

Składniki:
150 g wątróbki drobiowej

1 cebula
1 szklanka porwanego chleba żytniego na 

zakwasie
2 plastry czerwonej cebuli

4 łyżki ziaren granatu
¼ główki sałaty lodowej

1 garść rukoli
1 łyżeczka pieprzu ziołowego

2 łyżki masła

Składniki na sos malinowy:
½ szklanki malin (świeżych lub mrożonych)

1 łyżka cukru
2 łyżki soku z cytryny

1 łyżka octu balsamicznego
3 łyżki oliwy

sól i pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  30 minut

 SAŁATKA Z WĄTRÓBKĄ I Z GRZANKAMI Z CHLEBA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Jajka roztrzepujemy z solą. Dodajemy parmezan i dokładnie mieszamy.  

Namaczamy każdą kromkę w rozbełtanym jajku. Rozgrzewamy olej na dużej patelni  
i smażymy z obu stron na złoty kolor. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu  

na ręczniku papierowym i od razu podajemy.

Składniki:
8–10 cienkich kromek chleba żytniego na zakwasie

4 jajka
4–5 łyżek startego parmezanu

¼ łyżeczki soli
olej do smażenia

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  15 minut

 WYTRAWNE TOSTY FRANCUSKIE  
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Halinka to moja ciocia, starsza siostra taty. Przy herbacie i lampce wina opowiedziała mi o tym,

jak z Brześcia dotarła na Dolny Śląsk, gdzie mieszkała w Jeleniej-Górze, Świdnicy i Oleśnicy.

Dziękuję Ciociu, że podzieliłaś się swoimi wspomnieniami.

 HALINKA 
OPOWIEŚĆ SPISAŁA: KATARZYNA SIERADZ

ZDJĘCIA: PRYWATNE ARCHIWUM HALINKI, KATARZYNA SIERADZ

Urodziłam się 29 września 1944 roku w gajówce 

koło Międzyrzecza Podlaskiego. Trwały działa-

nia wojenne. Tata będąc w wojsku, szedł z II Armią 

Wojska Polskiego na Pragę. Zostałyśmy z mamą 

w bezpiecznym miejscu, najprawdopodobniej u jakiś 

znajomych. Wojna się skończyła w maju 1945 i tata 

musiał wrócić po mamę i po mnie. Te tereny, któ-

re kiedyś były ich domem rodzinnym czyli Brześć 

nad Bugiem, gdzie mieszkał z moją babcią Julią, zo-

stały wcielone do Związku Radzieckiego. Tam nie 

było po co wracać, bo to już nie były nasze strony. 

Jedyne, co było do wyboru to osiedlenie się na tere-

nach, gdzie nikt ich nie wygoni, czyli na ziemiach 

odzyskanych, czyli na ziemiach zachodnich. Spora 

część rodziny przeniosła się na te tereny. Najmłod-

sza siostra taty – ciocia Marysia zamieszkała z bab-

cią Julią w Jeleniej Górze, młodszy brat taty – wujek 

Lucjan z rodziną był też w Jeleniej Górze, a  wujek 

Bronek z rodziną i ciocia Władzia zamieszkali 

w Świdnicy. Ostatni brat – Stanisław zamieszkał w 

Gdańsku. Cała reszta skupiona była na Dolnym Ślą-

sku, co najprawdopodobniej zostało ustalone na ja-
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kiejś naradzie rodzinnej. Cała rodzina przeniosła się 

z Brześcia. Podróż trwała tygodniami lub wręcz mie-

siącami. Po przeprowadzce przez długi czas była oba-

wa, że pewnego dnia przyjdą Niemcy i nas przegonią. 

Była obawa, że to wszystko takie chwilowe. To prze-

radzało się w lata, dziesiątki lat. Każdy miał poczucie 

tymczasowości. 

Dom wyglądał nieciekawie. Stary budynek, jed-

no piętro wyżej było. Ja miałam wąski pokoik 

z jednym oknem, gdzie nie było ogrzewania. Piec 

był tylko w dużym pokoju i się otwierało drzwi. Za 

bardzo ciepło to nie było. Pamiętam, że przez lata 

spałam w koszuli i swetrze, bo mi było zimno. Tyle, 

co tam naleciało z pieca z drugiego pokoju. Na ze-

wnątrz był wspólny, dobudowany ,,sraczyk”, drew-

niany. W nocy jak się chciało siusiu, to siusiało się do 

wiadra. 

Kuchnia przedzielona była kotarą. Tam się goto-

wało, a jak trzeba było się wykąpać to mama z tatą 

przynosili cynkową balię i się grzało wodę w ko-

tłe. Więc kąpali się po kolei: wpierw dzieci, mama, 

na końcu tata, w tej brudnej wodzie. Kąpiel raz 

na tydzień, góra. I to w sobotę, aby być czystym 

na niedzielę. Nie było ciepłej wody. Woda w ogó-

le była na zewnątrz, dopiero później tata przekuł 

i mieliśmy zlew w kuchni. Pod schodami była ko-

móreczka w której trzymaliśmy kapustę kiszoną, 

ogórki, ziemniaki. 

Moja mama zmarła, gdy miałam kilka lat. Przepro-

wadzili mnie do Świdnicy, do najstarszej siostry taty 

– cioci Władzi i chodziłam tam do 1, 2 i 3 klasy pod-

stawówki. Ciocia miała znajomą w Pszennie – Annę. 

Jeździłyśmy do niej czasami i szyła to jakąś sukien-

kę, to fartuszek do szkoły. I taka była sympatyczna. 

Powiedziałam do taty ,,fajna ta pani Ania”. Poznali 

się, zaiskrzyło i tato ożenił się po raz drugi. Przepro-

wadziliśmy się z powrotem do domu w Jeleniej Gó-

rze. Po jakimś czasie urodził się Tadziu, a potem Ela. 

Miałam 12 lat, jak się urodził Tadziu. 

Bidnie było. Mama pracowała w szwalni na akord, 

tata miał rentę, bo chorował na serce. Wcześniej 

pracował przy kolei i był brygadzistą. Nadzorował 

czy wagony są należycie posprzątane. Później był 

na rencie, mama pracowała, a on mógł się dziećmi 

zająć. Strasznie bidnie było. Z tego, co pamiętam to 

wśród moich rówieśników był podobny rodzaj bie-

dy. Niektórym tylko wiodło się trochę lepiej. W tym 

czasie w szkole wymagali mundurków, więc mama 

mi szyła fartuszki z podszewek, to pod tym się 

wszystko ukryło. Dzięki temu nie biła w oczy taka 

nierówność społeczna, która była. Większość miała 

podobnie. Gorzej nie miał nikt. 

Skończyłam szkołę. Chciałam się dalej uczyć, ale nie 

było gdzie. Była bida straszna i nie było możliwości. 

Na miejscu nie było nic. Żadnej filii, niczego, żeby 

po ogólniaku pójść. Chciałam studiować, ale żeby 

dojeżdżać do Wrocławia, to mowy nawet nie było, 

albo żeby mieć akademik, bo to wszystko wymaga-

ło pieniędzy. 

Z biedy i braku jedzenia mama robiła na śniadanie 

dosyć twardą zacierkę z mąki i wody. Ciasto się sku-

bało i wrzucało na wrząca, osolona wodę. Z tą zawie-

sistą wodą w której to się gotowało, nalewała na ta-

lerz bez odcedzania, i dolewała odrobinę mleka. Jak 

się wzięło pajdę chleba z marmoladą, którą się same-

mu wyrabiało, do tej zacierki, to już była wyżera. 

Każda szanująca się, bidna rodzina kisiła kapustę. Na 

kolację na smalcu robiło się skwareczki i dodawało 

przepłukaną kiszoną kapustę. Przykrywało się to 

pokrywką, gotowało chwilę, aż kapusta zmięknie. 

I do tego był chleb. To było całkiem dobre. 

W domu w Jeleniej Górze mieszkaliśmy z dwa-

dzieścia lat. Później rodzice wyprowadzili się na 

Zabobrze, które jawiło się jako luksus niesłychany. 

Przede wszystkim łazienka w domu, ciepła woda. Ja 

miałam z 20 lat jak wyszłam za mąż i się przeprowa-

dziłam do Oleśnicy i tam mieszkam do dziś.
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Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  20 minut

 KAPUSTA ZE SKWARKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Na podstawie opowieści cioci Halinki, bohaterki historii przesiedleńczej. W wersji sprzed lat ilość 
skwarek była zdecydowanie mniejsza, a szczęście miał ten, kto na nie trafił w trakcie jedzenia.

Przygotowanie:
Na smalcu podsmażamy boczek, dodajemy opłukaną kapustę,  

mieszamy i przykrywamy pokrywką.  
Dusimy około 10 minut, aż kapusta zmięknie.  

Podajemy z chlebem.

Składniki:
2 łyżki smalcu

100 g wędzonego boczku pokrojoneago w kostkę
350 g kiszonej kapusty z marchewką
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Przygotowanie:
Fasolę zalewamy zimna wodą i moczymy przez noc w lodówce. Odlewamy wodę, zalewamy 

świeżą i gotujemy 60 minut. Ugotowaną fasolę odstawiamy w wodzie do ostygnięcia, następnie 
odcedzamy. Wywar po gotowaniu fasoli doprawiamy solą i pieprzem, część wykorzystujemy do 

ugotowania grzybów (15 minut) w pozostałej moczymy bułki.
Pokrojoną cebulę przesmażamy na maśle. 

Fasolę, bułki, cebulę oraz grzyby mielimy w maszynce wykorzystując sitko o średnich oczkach. 
Dodajemy majeranek, tymianek i kminek. Doprawiamy solą i pieprzem, farsz powinien być 

wyrazisty w smaku. Dodajemy jajko i dokładnie mieszamy, jeżeli masa jest zbyt rzadka dodajemy 
trochę bułki tartej.

Foremkę do pieczenia wykładamy plastrami boczku, wykładamy połowę farszu. Na środku 
układamy śliwki i przykrywamy pozostałą częścią farszu. Wierzch przykrywamy boczkiem

i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190°C. Pieczemy 30 minut.

Uwagi:

* oryginalny przepis nie zawiera suszonej śliwki oraz boczku i jest pieczony w foremce wysypanej bułką tartą.

Składniki:
350 g fasoli Jaś
2 duże cebule 

30 g suszonych grzybów
2 czerstwe bułki

1 jajko
1 łyżeczka majeranku
1 łyżeczka tymianku

1 łyżeczka mielonego kminku (w oryginalnym przepisie cząber)
1 łyżka masła klarowanego

sól, pieprz

Opcjonalnie:
150 g wędzonego boczku w cienkich plastrach*

90 g suszonych śliwek*

Liczba porcji: keksówka 25 cm

Czas przygotowania:  2 godziny 30 minut + 8 godzin moczenie

 PASZTET Z FASOLI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Na podstawie przepisu zespołu folklorystycznego „Lasowanie”, gm. Pieńsk. „Pasztet z fasoli” z książki 
„Kuchnia Dolnego Śląska”, Barbara Jakimowicz-Klein, Wrocław-Radków 2014



Składniki:
150 g białej fasoli

3–5 śledzi
2 buraki (ok. 300 g)

3 ziemniaki (ok. 300 g)
1–2 cebule

masło, do smażenia
2–3 kiszone ogórki

sól, pieprz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  13 godzin i 30 minut 

 SAŁATKA WIGILIJNA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Na podstawie przepisu na Sałatkę wigilijną pań z zespołu ludowego Żarki z Żarek Średnich 
w gminie Pieńsk, „Dolnośląska książka kucharska”, Gazeta Wrocławska

Przygotowanie:
Fasolę zalewamy wodą i odstawiamy na około 12 godzin. Gotujemy w świeżej,  

osolonej wodzie przez 50–60 minut, do miękkości. Odcedzamy i studzimy.

Śledzie wkładamy do miski, zalewamy zimną wodą i odstawiamy na kilka godzin  
(przy mało słonych śledziach można ten krok pominąć). Buraki i ziemniaki gotujemy  

(oddzielnie) do miękkości. Odcedzamy, studzimy, obieramy i kroimy w kostkę.

Cebulę kroimy w kostkę, oprószamy solą i szklimy na maśle. W misce umieszczamy  
fasolę, śledzie pokrojone w słupki, buraki, ziemniaki, podsmażoną cebulę wraz z masłem  

i ogórki pokrojone w kostkę. Mieszamy i przyprawiamy solą i pieprzem.

Przed podaniem odstawiamy na kilka godzin do lodówki.
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Mariola Monczak to pełna młodzieńczej energii Szefowa 
Kuchni Restauracji „Pod Papugami”, która znajduje się 

w samym sercu Wrocławia. Gotuje wyraziście i – jak mówi  
– podpisuje się pod swoją kuchnią obiema rękoma. Sekretem 

jej sukcesu jest dewiza, że trzeba być otwartym i nie 
ograniczać się. Gotowała już w Instytucie Paula Bocusea, 
ale marzy o wspólnych kulinarnych inicjatywach, które 
chciałaby realizować z innymi kucharzami tu, w naszym 

mieście. O tym co ją inspiruje i czym jest dla niej pomaczajka 
opowie nam w tej rozmowie.

 JEŚLI CZEGOŚ NIE ROBI SIĘ OD SERCA,  
 STARANNIE OD POCZĄTKU DO KOŃCA,  

 TO TAK BYĆ NIE MOŻE 
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK

ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

ZDJĘCIA POTRAW: MATEUSZ GZIK
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Joanna Aniszczyk: Zdaje się, że debiut w kuchni 

miałaś trudny, bo rodzinie ciężko było zaakcepto-

wać twój wybór. Rodzice protestowali?

Mariola Monczak: Skończyłam gastronomik tutaj 

we Wrocławiu, zdałam maturę i poszłam na studia 

w imię zasady, że „trzeba coś w życiu robić”. No ale 

na tych studiach na Akademii Rolniczej, nie podo-

bało mi się i robiłam wszystko, by stamtąd uciec. 

Wpadłam na pomysł, żeby znaleźć sobie jakąś pra-

cę. Tato się oczywiście obraził. I mimo, że byłam 

córeczką tatusia, zdecydowałam, że zaczynam po-

szukiwania. Przeczytałam w gazecie, że otwiera się 

nowa restauracja we Wrocławiu, wzięłam więc ze 

sobą cv i przyszłam na rozmowę. Szef kuchni po-

wiedział jednak, że dziewczyn nie zatrudnia, bo są 

słabe i płaczą. Wstawił się za mną mój ówczesny 

chłopak i poprosił, żeby Szef dał mi szansę. Wtedy 

za każdą cenę chciałam mu udowodnić, że dam radę 

i weszłam w ten męski świat.

J.A.: Byłaś jedyną kobietą w zespole?

M.M.: Tak, ale w niczym mi to nie przeszkodziło 

i z większością ekipy mam nadal dobry kontakt. Jak 

zaczynałam to pierwszą taką naszą bandą byliśmy 

z Marcinem Zawadą pracującym dziś za granicą 

i Sławkiem Podlewskim, który jest teraz Szefem 

kuchni w Soczewce.

J.A.: Jak sobie dawałaś radę?

M.M.: Było ciężko. Chcę jednak zaznaczyć, że praco-

wałam w bardzo fajnym zespole i wszyscy mi po-

magali, ale za każdym razem musiałam sobie i im 

udowodnić, że dam radę. Nie raz myślałam, że jest 

mi ciężko i źle, ale zawsze starałam się pracować 

na równi z innymi. Jak trzeba było zostać w pra-

cy 15 godzin, zostawałam 15, jak 17, to zostawałam 

17. Początkowo Szef nie wpuszczał mnie na palniki 

i wciąż tkwiłam na wydawce, ale byłam zdetermi-

nowana i krok po kroku szłam do przodu. Zosta-

łam Szefową zmiany, a od 4 lat jestem tu Szefową 

kuchni.

J.A.: Jesteś w „Pod Papugami” od początku?

M.M.: Tak, od samego początku. Przez ten czas prze-

winęło się wiele osób i mogę powiedzieć, że wyszło 

stąd wielu wrocławskich kucharzy, z którymi mia-
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łam przyjemność pracować, m. in. Michał Abramo-

wicz (Restauracja Terminal Hotel), Michał Czekaj-

ło (Browar Stu Mostów), Paweł Błaszczyk (Alyki), 

Dawid Domaradzki (Stary Klasztor). To była taka 

nasza banda, stanowiliśmy mocny team.

J.A.: Czy praca z mężczyznami Cię zaprawiła? Je-

steś twardą Szefową?

M.M.: Może nie aż tak. Ja dużo tłumaczę swoim lu-

dziom. Oni wiedzą, że jeśli czegoś nie zrobimy od 

serca, starannie od początku do końca, to tak być 

nie może. Zawsze pytam czy chcieliby przyjść na 

kolację i jeść złe lub źle podane jedzenie. Dużo roz-

mawiam z moim zespołem i zawsze proszę, żeby po-

stawili się w sytuacji naszych gości. Natomiast nie 

jestem łatwą osobą i jeżeli jestem czegoś pewna, to 

będę tego broniła i o to walczyła. To się nie zawsze 

wszystkim podoba. Kuchnia jest moim królestwem 

i podpisuję się pod nią obiema rękoma.

J.A.: Czyli relacje Szefowa Kuchni – Zespół nie są 

sztywne i jest pomiędzy Wami dialog?

M.M.: Sporo rzeczy uzgadniamy wspólnie, jeśli 

mają uwagi to razem zastanawiamy się co zrobić, 

żeby było jeszcze lepiej. Oni mają inne spojrzenie 

na to wszystko, inne nie znaczy gorsze. Trzeba to 

brać pod uwagę. Nasz zespół jest młody, to są ludzie 

dwudziestokilkuletni, ale wszyscy współpracują 

i  potrafią się wzajemnie poprawiać, dyskutować 

ze sobą. Mamy 100 miejsc w środku, 65 w ogród-

ku i nie ma mowy o tym, by nie komunikować się 

ze sobą. Uwielbiam działać z nimi, każdego z nich 

jestem w stanie scharakteryzować i o każdym opo-

wiedzieć. Ten zespół powoduje, że jestem uśmiech-

nięta i to oni dają mi bardzo dużo pozytywnej 

energii.

J.A.: Pracując tu 16 lat masz porównanie jak ga-

stronomia wyglądała na początku, a jak jest teraz.

M.M.: Jak zaczynałam to nie było Facebooka, In-

stagrama, nie było tylu rzeczy w Internecie, ile się 

teraz publikuje. Wiedzę czerpało się od szefa, cho-

dziło się do księgarni i kupowało co wypłatę książ-

ki, z których uzbierała mi się niezła biblioteczka. To 

było czytanie i próbowanie. Obecnie mamy dostęp 

do bardzo wielu produktów, mamy też bardzo dużo 
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narzędzi, które nam wszystko ułatwiają. Trzeba być 

tylko otwartym i nie ograniczać się. Teraz możesz 

poczytać opinie na temat każdego miejsca, a kiedy 

Papugi się otworzyły, nasi goście nie mieli takich 

możliwości, musieli tu przyjść, zobaczyć na własne 

oczy i przekonać się. Nikt nie sprawdzał wcześniej 

restauracji w Internecie.

J.A.: Goście są teraz inni?

M.M.: Goście są bardziej świadomi, ale i bardziej 

roszczeniowi. Natomiast jeśli chcą mi coś powie-

dzieć, zawsze wychodzę do nich i rozmawiamy. 

Jestem pewna tego, co wydaję i nie wystarczają mi 

argumenty, że coś komuś nie smakuje, bo to jest po 

prostu rzecz gustu. Oczekuję naprawdę konstruk-

tywnych uwag.

J.A.: Czyli nie zamykasz się na nie?

M.M.: Ja nawet potrzebuję uwag. One powodują, że 

pracuję nad sobą i nad daniami. Lubię też rozmowy 

z właścicielem Papug – Tomaszem Koprowskim. To 

jest osoba, która nie wtrąca się w kuchnię, ale pró-

buje wszystkich moich dań. Dyskutujemy o  nich, 

potem to analizuję i czasami coś modyfikuję. Uwagi 

są potrzebne, krytyka też, ale tylko jeśli jest uzasad-

niona. Wiem, że teraz jest bardzo wielu krytyków 

kulinarnych, zwłaszcza wśród blogerów, ale dla 

mnie najważniejszymi krytykami są moi goście. 

Najważniejszy jest feedback od nich. To oni zacze-

piają mnie w drzwiach i mówią, że to co jedli np. 

dziś, było rewelacyjne. Nie mogę powiedzieć, że na 

100 talerzy mamy wszystkie super idealne, ale bar-

dzo się staramy.

J.A.: A jak zmieniała się kuchnia na przestrzeni 

tych lat?

M.M.: Bardzo się zmieniła. Wstępny projekt „Pod 

Papugami” to miało być miejsce spotkań, gdzie ser-

wowane będą małe przekąski, drinki itd. Więc 

pierwszą kartę stanowiły sandwiche i małe dania, 

tj. skrzydełka z kurczaka.

J.A.: Na pewno macie stałych bywalców, którzy 

przychodzą tu od samego początku. Czy macie 

jakieś klasyki, które przypominają o początkach 

Papug?
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M.M.: Nie możemy oczekiwać, że ludzie będą przy-

chodzić do jednej restauracji, kiedy wokół jest tyle 

innych, ale tak, wracają i mamy grupę osób, któ-

re przychodzą do nas od samego początku. Ludzie 

kochają niektóre rzeczy w Papugach i czasami nie 

mogę zmienić niektórych dań, bo goście po prostu 

chcą na nie przychodzić. Proszą żeby nie wyrzucać 

ich z karty, bo kojarzą się im właśnie z tym miejscem 

i wszystkimi miłymi chwilami, które wiążą się z ich 

jedzeniem.

J.A. Dlatego karta dzieli się na dwie części – podsta-

wową i sezonową?

M.M.: Tak, mamy klasyki nie do ruszenia, np. 

pikantne krewetki, carpaccio z polędwiczki woło-

wej czy sałatki. Próbowałam je modyfikować, doda-

wać inne składniki, ale zawsze wracałam zgodnie 

z prośbami gości do tego, co było na początku i stąd 

karta podstawowa.

J.A.: Jak często zmienia się karta sezonowa?

M.M.: Co miesiąc, co półtora miesiąca. Serwujemy 

zupy, przystawki i dania główne opracowane zgod-

nie z tym, co pojawia się sezonowo. Jeśli teraz mamy 

dziczyznę, to będzie to np. karczek lub schab z dzika. 

Karta ma również pozycje wegetariańskie, dlatego 

każdy znajdzie coś dla siebie. W Papugach jest także 

lunch menu oraz menu weekendowe.

J.A.: Gdyby ktoś miał tu przyjść po raz pierwszy, 

to jak w kilku słowach opisałabyś swoją kuchnię?

M.M.: Ja gotuję to, co mi serce podpowiada i moje 

smaki są zdecydowane i konkretne. Lubię dziwne 

połączenia, dużo eksperymentuję. Można powie-

dzieć, że jest to kuchnia fusion. Nie zamykam się 

w jednym schemacie i serwuję różnorodne jedzenie. 

Specjalizuję się w kaczce, która wśród naszych gości 

cieszy się dużym powodzeniem. Lubię przyrządzać 

gęsinę, a teraz w karcie serwuję także dziczyznę 

i łopatkę jagnięcą.

J.A.: Papugi to również bar, który od zawsze ser-

wuje rewelacyjne koktajle.

M.M.: Mamy młodą ekipę, która mocno drąży te-

mat i wciąż się doszkala. Chłopaki serwują drinki, 

koktajle alkoholowe i bezalkoholowe. Dzieje się 
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tu dużo cyklicznych imprez, tj. Ladies – Sylwester 

w  sierpniu, podczas którego frekwencja jest re-

kordowa. Rok temu obchodziliśmy 15-lecie „Pod 

papugami” i z tej okazji wspólnie z winnicą Arma-

gnac Castarede powstałą w 1832 r. wypuściliśmy 

jubileuszowy armagnac, który był równolatkiem 

naszej restauracji. W tym roku zorganizowaliśmy 

konkurs barmański i chcielibyśmy by stał się on 

coroczną tradycją.

J.A.: Niewiele restauracji może poszczycić się wła-

snym trunkiem. Wróćmy do konkursu, kiedy za-

siadałaś w jury, na co zwracałaś uwagę?

M.M.: Chyba byłam srogą jurorką. Starałam się być 

bardzo obiektywna. Dyskutowałam z innymi juro-

rami, nawet dość intensywnie. Dla mnie najważ-

niejszy był smak. Wizualna strona też była istotna, 

ale pod kątem smaku koktajl musiał być petardą.

J.A.: Zatrudniasz kobiety?

M.M.: Tak, miałam niedawno świetną dziewczynę w 

zespole. Bardzo cieszyłam się z tej współpracy i było 

mi raźniej. Niestety poddała się, bo nie dawała rady 

fizycznie i było mi bardzo przykro, kiedy odeszła.

J.A.: Czy swoich ludzi szkolisz jak w Instytucie 

Paula Bocusea?

M.M.: Po powrocie z Francji faktycznie mocno pra-

cowałam nad wdrożeniem całej zdobytej wiedzy. 

Uczyłam mój zespół i wiem, że kilka rzeczy potrafią 

zrobić naprawdę celująco. Nie odpuszczam, każdy 

z nich wie jak zrobić rilette, klasyczne sosy i stoso-

wać wszystkie techniki tak, jak to się robi w kuchni 

francuskiej. To trzeba opanować w stu procentach, 

a potem można robić kuchnię po swojemu i nie bać 

się eksperymentować.

J.A.: Jaki jest twój styl pracy i skąd czerpiesz inspi-

racje?

M.M.: Inspiracje czerpię – prócz książek oraz tego, 

co można znaleźć w Internecie – ze smaków dzie-

ciństwa. Pochodzę z wielodzietnej rodziny, więc go-

towanie było prawdziwym wyczynem. Wszystko 

robiliśmy razem i razem też zasiadaliśmy do stołu. 

Wiele dań przygotowywanych przez moich rodzi-

ców, jak np. naleśniki smażone z pomaczajką przy-

gotowuję tradycyjnie tak, jak oni to robili. Danie 

pochodzi ze wschodu, w moim domu było robione 

w niedzielę. Przepis przekazał mi tato. Najpierw 
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smażenie boczku, dodawanie kwaśnej śmietany 

i jajek, przy tym trzeba pilnować, żeby wszystko od-

powiednio się ścięło. Taty już z nami nie ma, ale po-

maczajka to jest smak mojego dzieciństwa. Dla mnie 

zawsze bardzo oczywiste było to, że każdej niedzieli 

na zmianę z siostrą piekłyśmy ciasto. Kiszonki za-

wsze królowały u nas na zimowym stole, mama 

robiła pyszne ogórki lub kiszone buraki. A moż-

na powiedzieć, że dopiero teraz przeżywają boom. 

W dobie tego, gdzie wszyscy inspirujemy się tym, co 

zagraniczne, nie doceniamy lub zapominamy o na-

szej tradycji i produktach.

J.A.: Razem z Sebastianem Zarzecznym wygrali-

ście w 2015 roku ogólnopolski Konkurs – „Kulinar-

ny Rajd Mistrzów Haston City Hotel”, jak wywal-

czyliście to zwycięstwo?

M.M.: Konkurs był podzielony na 2 części, pierw-

sza polegała na filetowaniu flądry oraz pokroje-

niu warzyw techniką julienne, brunoise, emince, 

macédoine, a także ziemniaków na sposób cocot-

tes i rissolleés. Mieliśmy na to 10 minut. W drugiej 

części przygotowaliśmy przekąskę ciepłą dla 8 osób 

z obowiązkowym wykorzystaniem fileta z łososia, 

małż bouchot lub hiszpańskich i szafranu oraz da-

nia głównego z użyciem górki cielęcej z kością, wi-

nogron i mięty.

J.A.: Czyli mocna praca zespołowa.

M.M.: Zawsze. Nie umiem pracować sama i muszę 

z kimś rozmawiać. Czasami gdy idę do biura i ktoś 

mnie spyta o nowe menu, to nagle w głowie rodzi 

mi się kilka rzeczy. Rozmowa sprawia, że te rzeczy 

zaczynają mi się łączyć. Rozmawiam, czytam, pró-

buję, wysłuchuję uwag, dzielę się spostrzeżeniami, 

a czasami realizuję to, co ktoś dorzuci od siebie.

J.A.: Masz jakieś marzenia?

M.M.: Byłoby fajnie zrobić tour po gwiazdkowych 

restauracjach chociaż tych w Europie. I chciałabym 

też żebyśmy wszyscy wyszli poza swoje podwórko. 

Ja pomimo tego, że pracuję tu 16 rok, staram się wy-

chodzić poza swój rewir i chciałabym żebyśmy my 

kucharze stworzyli coś razem właśnie tu we Wro-

cławiu.

J.A.: Tego Tobie życzę i dziękuję za wywiad.
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