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Uwaga, uwaga – przywołujemy wiosnę! 

Endywia, radicchio, rukola, roszponka, rzymska, lodowa, masłowa – wystąp. 
Sałaty, będziecie teraz rządzić na naszych talerzach. A wspierać was będzie 
biały ser, dzięki któremu udowodnimy, że nawet z tak klasycznym  
składnikiem może być lekko, łatwo i przyjemnie.

W następnej kolejności na stół zapraszamy dzieci. Tak, tak, na stół.  
Wszystkie ręce i nogi na pokład. Przygotowaliśmy dla Was jedzenie, którym 
można się bawić, można się brudzić, można je zgniatać, można nawet siedzieć 
ze stopą w talerzu, a co! Pozwalamy na wszystko.

W wiosennym numerze podziwiamy też Jańcię, dolnoślązaczkę ze Lwowa. 
Gotujemy jej zupę kapuścianą, a także inne potrawy, które dotarły  
na Dolny Śląsk – bośniackie pirincze i łużyckie słodkie kulki.  
I tak właśnie sobie mieszamy w tym KOTLE.

Na deser mamy herbacianego czarodzieja – Piotrka Mońkę, który wyjaśnia,  
że czerwona to czarna, a czarna to czerwona. Jest też o białej, żółtej  
i niebiesko-zielonej.

Witaj nam wiosno, hej!

Katarzyna Sieradz 
redaktor naczelna
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 LEGENDA 

DANIE WEGETARIAŃSKIE DANIE BEZGLUTENOWE

DANIE WEGAŃSKIE DANIE RYBNE

DANIE BEZMLECZNE DANIE Z NISKIM  
INDEKSEM GLIKEMICZNYM
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 SPIS PRZEPISÓW 
Buddha bowl z boczniakami,  

prażoną ciecierzycą i sosem z tahini 50

Budyń czekoladowy 86

Buraczki 90

Drożdżówki z serem, truskawkami i kruszonką 14

Jajeczne muffiny z warzywami 84

Kakao 80

Krem z endywii 52

Kruche ciasteczka serowe 16

Makaron z sosem serowym 126

Marchewka ze śliwką 82

Mini pizze z rukolą 54

Mini serniczki limonkowe z bezą włoską 18

Muffiny z serem 20

Oponki 22

Owsianka pieczona 98

Pascha czeko-matcha 24

Pasta z jajek 108

Pesto z rukoli 58

Pieczone bataty 128

Pierogi leniwe z chrupiącą okrasą 26

Pierogi z kaszą gryczaną i białym serem 28

Pirincze 112

Placki twarogowe 30

Placki ziemniaczane z twarogiem 32

Placuszki z rukolą, guacamole i granatem 62

Polenta z karmelizowaną radicchio 60

Pulpeciki indycze 92

Pulpeciki wegetariańskie 96

Pulpeciki wieprzowe 94

Raviolo z płynnym żółtkiem 34

Różowe placki bananowe 76

Sałata masłowa ze śmietaną 56

Sałatka Cezar 66

Sałatka z roszponki z mozarellą 64

Sernik nowojorski 36

Sernik z masłem orzechowym,  

solonym karmelem i czekoladą 38

Słodkie kulki z twarogu 110

Smażony makaron z twarogiem 40

Smoothie chia z rukolą i roszponką 68

Sos pomidorowy 88

Tortille z sałatą lodową i łososiem 70

Twarożek z czarną rzepą i ogórkiem 42

Zawijaniec serowy 44

Zupa chrzanowa z batatów 10

Zupa jarzynowa 78

Zupa kapuściana 105
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Przygotowanie:
Bataty obieramy i ścieramy na tarce na dużych oczkach. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę.

W dużym rondlu rozgrzewamy olej, dodajemy cebulę, oprószamy solą i szklimy.
Wrzucamy bataty i dusimy 15 minut. 

Zalewamy bulionem i śmietaną, doprawiamy solą i gotujemy 30 minut.
Miksujemy na krem i doprawiamy tartym chrzanem oraz solą.

Podajemy z jajkami pokrojonymi w ćwiartki.

Składniki:
2 średniej wielkości bataty

1 cebula
250 ml słodkiej śmietany 18%

750 ml bulionu
3 – 4 łyżki tartego chrzanu

3 łyżki oleju
sól

4 jajka ugotowane na twardo

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

 DANIE Z KOTŁA 
 ZUPA CHRZANOWA Z BATATÓW 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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 BIAŁY SER 
Jaki składnik można wykorzystać zarówno do przywołania 

smaków dzieciństwa, jak i przygotowania kulinarnych klasyków? 
Biały ser! Dlatego pokażemy Wam najprostszy przepis  

na makaron z serem, placki twarogowe  
czy pierogi z kaszą gryczaną i serem. Ale udowodnimy też,  

że ravioli z białym serem i płynnym żółtkiem to nic trudnego.  
Na deser od razu zróbcie przynajmniej dwie różne rzeczy.  

Bo nie da się wybrać tylko jednej spośród mini serniczków,  
sernika nowojorskiego, muffinów, serowego zawijańca  

czy sernika z masłem orzechowym i solonym karmelem.
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Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto łączymy ze sobą i zagniatamy gładkie, jednolite ciasto. Można do 
tego użyć miksera i mieszadeł w kształcie haków. Przekładamy do miski, przykrywamy czystą 

ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Ciasto powinno podwoić swoją objętość, co zajmuje około 
1,5 godziny. W tym czasie przygotowujemy masę serową miksując ze sobą dokładnie wszystkie 
składniki. Następnie roztapiamy masło, które jest składnikiem kruszonki i mieszamy je z mąką

i cukrem. Truskawki kroimy na plasterki, a białko łączymy z mlekiem. Na oprószonym 
mąką blacie dzielimy wyrośnięte ciasto na 12 części. Każdą formujemy w kulkę i układamy 
na 2 blachach wyłożonych papierem do pieczenia. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy 

do ponownego wyrośnięcia na około 30 minut. Rozgrzewamy piekarnik do 200°C.

Dnem szklanki robimy wgłębienia w bułeczkach (dociskając prawie do samej blachy), po czym 
wkładamy w nie masę serową i układamy truskawki. Brzegi drożdżówek smarujemy białkiem 

wymieszanym z mlekiem, a następnie posypujemy kruszonką.

Pieczemy przez około 15 minut, aż drożdżówki się zarumienią. Jeżeli będą za szybko się rumienić, 
to można pod koniec pieczenia obniżyć temperaturę do 180°C. 

Składniki na ciasto:
350 g mąki pszennej + do podsypania
20 g drożdży świeżych, pokruszonych

1 jajko
80 g cukru

40 g miękkiego masła
szczypta soli

150 g ciepłego mleka

Składniki na masę serową:
250 g twarogu półtłustego

1 żółtko
70 g cukru

40 g miękkiego masła

Składniki na kruszonkę:
45 g masła

80 g mąki pszennej
40 g cukru

Dodatkowo:
150 g truskawek

1 białko
1 łyżka mleka

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 2 godziny 45 minut

 DROŻDŻÓWKI Z SEREM,  
 TRUSKAWKAMI I KRUSZONKĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
JBataty obieramy i ścieramy na tarce na dużych oczkach. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę.

W dużym rondlu rozgrzewamy olej, dodajemy cebulę, oprószamy solą i szklimy. Wrzucamy bataty 
i dusimy 15 minut. 

Zalewamy bulionem i śmietaną, doprawiamy solą i gotujemy 30 minut.
Miksujemy na krem i doprawiamy tartym chrzanem oraz solą.

Podajemy z jajkami pokrojonymi w ćwiartki.

Składniki:
82 średniej wielkości bataty

1 cebula
250 ml słodkiej śmietany 18%

750 ml bulionu
3 – 4 łyżki tartego chrzanu

3 łyżki oleju
sól

4 jajka ugotowane na twardo

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 60 minut

 WYTRAWNE ZUPA CHRZANOWA Z BATATÓW 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Przygotowanie:
Wszystkie składniki poza jajkiem powinny być wcześniej schłodzone. Masło kroimy w kostkę, ser 
kruszymy, dodajemy mąkę i cukier, wbijamy jajko i szybko zagniatamy w kulę. Można też zrobić to 

za pomocą miksera planetarnego. Ciasto powinno być gładkie i elastyczne, może się kleić do rąk, 
ale nie podsypujemy mąką, bo ciastka będą zbyt twarde.

Chłodzimy w lodówce przez 1 godzinę lub wkładamy do zamrażalnika na 10 minut. Nagrzewamy 
piekarnik do 180°C. Formujemy kulki wielkości piłeczki pingpongowej, układamy w odstępach na 

blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i spłaszczamy za pomocą widelca. Posypujemy cukrem 
gruboziarnistym. Pieczemy około 12 minut do zarumienienia.

Składniki:
200 g sera twarogowego półtłustego

200 g masła
400 g mąki pszennej

1 jajko
2 łyżki cukru trzcinowego + do posypania

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

 KRUCHE CIASTECZKA SEROWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
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Składniki na serniczki:
500 g tłustego twarogu

2 jajka
1/2 szklanki cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 limonki

Składniki na spód:
150 g ciasteczek imbirowych

40 g masła

Składniki na bezę włoską:
2 białka

140 g cukru + 1 łyżka
30 ml wody

2–3 plasterki limonki do dekoracji

Liczba porcji: 16

Czas przygotowania: 1 godzina + kilka godzin studzenia i chłodzenia

 MINI SERNICZKI LIMONKOWE Z BEZĄ WŁOSKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Przygotowanie:

Serniczki
Twaróg, jajka, cukier, sok z 2 limonek i otartą skórkę oraz mąkę ziemniaczaną miksujemy 

w malakserze na gładką masę.

Ciastka imbirowe rozdrabniamy blenderem na proszek. Dodajemy roztopione masło i łączymy.
Każdą papilotkę (o średnicy 5 cm) wykładamy 1 łyżeczką zmiksowanych ciasteczek. Wlewamy 
czubatą łyżkę masy serowej, tak, aby wypełniła niemal całą papilotkę i wkładamy do foremki 

na muffiny lub w kokile. Pieczemy 25–30 minut w 160°C, aż ser się zetnie. Odstawiamy 
do całkowitego wystudzenia, a następnie chłodzimy przez 2–3 godziny w lodówce. 

Serniczki dekorujemy bezą włoską przed podaniem.

Beza włoska
Do rondla wsypujemy cukier i wlewamy wodę. Gotujemy na małym ogniu bez mieszania, 
aż powstający syrop osiągnie 118°C. Białka ubijamy na sztywno, pod koniec dodając 1 łyżkę 

cukru i zaczynamy wlewać cieniutką strużką lekko wystudzony syrop (powinien mieć około 
100°C), miksując cały czas na średnich obrotach. Po wlaniu całego syropu zwiększamy obroty 

do maksimum i miksujemy kolejne 10 minut. Pianę umieszczamy w rękawie cukierniczym 
z tylką w kształcie gwiazdki i wyciskamy bezę na każdy z serniczków, formując stożek.  

Bezę przypiekamy przy pomocy palnika gazowego (jak do crème brûlée).
Podajemy od razu lub przechowujemy w lodówce.
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Przygotowanie:
Przygotowujemy nadzienie muffinek miksując blenderem twaróg z żółtkiem i cukrem na jednolitą 

masę. W dużej misce łączymy suche składniki, a w mniejszej ubijamy delikatnie trzepaczką 
płynne. Mokre składniki wlewamy do suchych i szybko, ale niedokładnie mieszamy. Każdą 

papilotkę umieszczoną na blasze do muffinek napełniamy ciastem do 1/3 wysokości. W środek 
wkładamy 1 łyżkę masy serowej i zalewamy resztą ciasta tak, by całość zajęła 3/4 wysokości 
papilotki. Wykładamy po łyżce ciasta, masy serowej i ciasta tak, by nadzienie było otoczone 

ciastem. Blaszkę umieszczamy w piekarniku nagrzanym do 180°C i pieczemy przez 30 minut. Po 
wystudzeniu posypujemy cukrem pudrem.

Składniki na ciasto:
3/4 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej

1/2 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka skórki startej z cytryny

1/2 szklanki cukru trzcinowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 jajko
1 białko

1/3 szklanki mleka
2 łyżki oleju rzepakowego
1 łyżeczka soku z cytryny

cukier puder

Składniki na masę serową:
200 g twarogu półtłustego

1 żółtko
2 łyżeczki cukru trzcinowego

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 45 minut

 MUFFINY Z SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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Przygotowanie:
Twaróg rozgniatamy za pomocą tłuczka do ziemniaków. Na stolnicę wsypujemy mąkę 
wymieszaną z sodą oczyszczoną, cukrem i cukrem waniliowym. Dodajemy ser, żółtka,

ocet i śmietanę. Składniki siekamy nożem i zagniatamy rękami na gładkie ciasto.
Ciasto dzielimy na kilka części. Każdą rozwałkowujemy, podsypując w razie potrzeby mąką, 
na grubość 1–1,5 cm. Wykrawamy kółka szklanką, a w kółkach dziurki małym kieliszkiem.

Skrawki ponownie zagniatamy i dalej wykrawamy, aż do wykończenia całego ciasta. Układamy je 
na oprószonym mąką blacie.

Oponki wrzucamy po kilka sztuk na mocno rozgrzany olej, np. w niewielkim garnku.
Olej powinien być do wysokości co najmniej 4 cm. od dna garnka. Czekamy, aż zezłocą się z jednej 

strony i odwracamy widelcem na drugą stronę. Usmażone wykładamy na papierowe ręczniki 
dla odsączenia nadmiaru tłuszczu. Gdy lekko przestygną posypujemy cukrem pudrem.

Składniki na ciasto:
400 g półtłustego twarogu

5 łyżek cukru
400 g mąki pszennej + do podsypania

3 żółtka
1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka octu
1 łyżeczka cukru waniliowego

200 g gęstej kwaśnej śmietany 18%

Składniki dodatkowe:
olej rzepakowy do głębokiego smażenia

cukier puder

Liczba porcji: około 40 sztuk

Czas przygotowania: 45 minut

 OPONKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Twaróg mielimy albo blendujemy na gładko. Masło ucieramy z erytrolem. Ciągle miksując, 

dodajemy po jednym żółtku, a następnie po jednej łyżce sera. Dzielimy na dwie części.
Do jednej części dodajemy czekoladę startą na tarce, skórkę pomarańczową, wanilię, jagody goji

i migdały. Do drugiej herbatę matcha i skórkę z cytryny. Dokładnie mieszamy.
Wykładamy miskę gazą. Wlewamy najpierw warstwę zieloną, wyrównujemy – na to wylewamy 

warstwę czekoladową. Przykrywamy gazą, na wierzch kładziemy talerzyk i czymś obciążamy. 
Wkładamy do lodówki na a co najmniej 5 godzin, a najlepiej na całą noc.

Następnego dnia odsłaniamy wierzch paschy, przykrywamy dużym talerzem i obracamy  
do góry nogami. Ściągamy delikatnie gazę. Paschę dekorujemy pistacjami, granatem  

i startą skórka cytrynową oraz tartą czekoladą. 

Składniki na paschę:
500 g twarogu tłustego
100 g miękkiego masła

4 żółtka
100 g erytrolu (lub cukru)

tabliczka gorzkiej czekolady
skórka z 1 pomarańczy

1 łyżeczka wanilii w proszku
3 łyżeczki migdałów w słupkach

2 łyżeczki jagód goji
skórka z 1 cytryny

2 łyżeczki herbaty matcha

Do ozdobienia:
6 pistacji

2 łyżeczki ziaren granata
skórka z 1 cytryny

2 kostki czekolady gorzkiej

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 20 minut + 5 godzin chłodzenia

 PASCHA CZEKO-MATCHA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO 
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Przygotowanie:
Panko wsypujemy na suchą, rozgrzaną patelnię. Mieszamy i czekamy, aż większość panierki 
zrobi się złota. Dodajemy prażoną cebulkę, przeciśnięty przez praskę czosnek, doprawiamy 
solą i pieprzem. Podsmażamy przez minutę. Dorzucamy posiekane masło i czekamy do jego 

rozpuszczenia. Mieszamy i zdejmujemy z ognia.

Ser rozdrabniamy widelcem w dużej misce. Dodajemy żółtka, sól, pieprz i mąkę. Mieszamy.
Z białek ubijamy pianę i przekładamy do sera. Po krótkim wymieszaniu przekładamy wszystko 

na stolnicę i wyrabiamy ciasto rękami. Ciasto dzielimy na kilka części i z każdej rolujemy wałeczki. 
Odcinamy ukośnie kluski, tak jak tradycyjne kopytka. Wrzucamy na osolony wrzątek 

i gotujemy około 2 minuty od wypłynięcia. Podajemy od razu z chrupiącą, cebulową okrasą.

Składniki na ciasto:
500 g półtłustego twarogu

2 jajka
1 szklanka mąki pszennej + do podsypania

duża szczypta soli
duża szczypta pieprzu

Składniki na okrasę:
80 g masła

1 ząbek czosnku
¾ szklanki prażonej cebulki
¾ szklanki panierki panko

sól, pieprz

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 30 minut

 PIEROGI LENIWE Z CHRUPIĄCĄ OKRASĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:

Ciasto
Do przesianej mąki dodajemy sól, jajko, wodę i zaczynamy zagniatać ciasto. Gdy składniki się 

połączą, wlewamy olej. W razie potrzeby dodajemy więcej mąki lub wody.
Ciasto zagniatamy do momentu, aż będzie miękkie i elastyczne (7–10 minut).

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na pół godziny do odpoczęcia.

Farsz
Kaszę gryczaną gotujemy do miękkości w lekko osolonym wrzątku. Studzimy. Cebulę drobno 
siekamy i smażymy na złoto na klarowanym maśle. Łączymy z kaszą i dodajemy pokruszony 

twaróg. Farsz przyprawiamy solą oraz pieprzem do smaku.
Z kawałka ciasta formujemy wałeczek, kroimy na części i każdą rozwałkowujemy na kształt 

okręgu o średnicy ok. 6 cm. Na każdy kawałek ciasta nakładamy po łyżeczce farszu, a następnie 
składamy na pół i sklejamy dokładnie brzegi. Uformowane pierogi odkładamy na stolnicy 

posypanej mąką.

Pierogi gotujemy w lekko osolonym wrzątku przez 2–3 minuty od wypłynięcia,
delikatnie mieszając. Wyławiamy łyżką cedzakową.

Składniki na ciasto:
300 g mąki pszennej + do podsypania

1 jajko
około 150 ml ciepłej wody

1 łyżka oleju
½ łyżeczki soli

Składniki na farsz
100 g kaszy gryczanej

200 g półtłustego twarogu
1 duża cebula

1 łyżka masła klarowanego
sól, pieprz

Dodatkowo
100 g słoniny

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

 PIEROGI Z KASZĄ GRYCZANĄ I BIAŁYM SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI



MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2018 29



MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 201830

Przygotowanie:
W jednej misce ucieramy twaróg z żółtkami, olejem, cukrem, mąką, sodą i cukrem waniliowym. 

W drugiej ubijamy białka na sztywną pianę. Białka delikatnie dodajemy do masy twarogowej tak, 
aby zachowała puszystość.

Ciasto twarogowe wykładamy łyżką na rozgrzaną, natłuszczoną patelnię, smażymy na małej 
mocy palnika z obu stron na złotobrązowy kolor.

Placki podajemy na ciepło lub na zimno z ulubionymi dodatkami
np. miodem, owocami, śmietaną itp.

Składniki:
150 g twarogu, półtłustego

2 jajka, białka oddzielone od żółtek
3 łyżki mąki pszennej 

1 łyżeczka cukru waniliowego 
30 g cukru

½ łyżeczki sody
1 łyżka oleju + ilość do natłuszczenia patelni

Liczba porcji: 12 placków

Czas przygotowania: 40 minut

 PLACKI TWAROGOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MARTYNA SOBKA
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Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce razem z cebulą.  

Odlewamy wodę i dodajemy pozostałe składniki. Starannie mieszamy ciasto.  
Smażymy na rozgrzanym oleju po 1 łyżce ciasta, z obu stron na złocisty kolor.  

Podajemy ze śmietaną i majerankiem.

Składniki:
1 kg ziemniaków

250 g twarogu półtłustego
2 jajka

¾ szklanki mąki pszennej
⅓ szklanki bułki tartej

½ łyżeczki sody oczyszczonej
2 cebule

sól, pieprz
olej do smażenia

Liczba porcji: dla 4 osób

Czas przygotowania: 1 godzina

 PLACKI ZIEMNIACZANE Z TWAROGIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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Przygotowanie:
Z mąki, jajek i soli wyrabiamy ciasto, w razie potrzeby dolewamy wodę. Formujemy kulę, 

zawijamy w ściereczkę i odkładamy na godzinę. 
Rozgrzewamy patelnię, dodajemy pokrojony w drobną kostkę boczek. Po około 4 minutach 

dorzucamy pokrojoną w kostkę cebulę. Całość smażymy na złoty kolor. Twaróg rozdrabniamy 
widelcem dodając boczek z cebulą, mleko i natkę pietruszki. Na koniec doprawiamy całość solą, 

pieprzem i pieprzem ziołowym. 

Ciasto cienko rozwałkowujemy. Na płatach ciasta kładziemy po łyżce farszu. W każdej z „górek” 
farszu tworzymy łyżeczką wgłębienia – tak żeby można było położyć tam żółtko. Na wierzch 

kładziemy drugi płat ciasta i dokładnie zlepiamy brzegi raviolo. Jeżeli brzegi nie chcą się zlepiać, 
wystarczy posmarować je mokrym pędzelkiem. Wycinamy raviolo.

Gotujemy w osolonej wodzie 3 minuty. Wyciągamy łyżką cedzakową. 
Masło rozpuszczamy wraz z szałwią. Doprowadzamy do wrzenia i wyłączmy palnik. 

Raviolo podajemy polane masłem szałwiowym i świeżo zmielonym pieprzem. 

Składniki:
200 g mąki pszennej

2 jajka
szczypta soli
4 łyżki wody

Składniki na masło szałwiowe:
6 liści szałwii
3 łyżki masła 

Składniki na farsz:
1 łyżka masła

1 cebula
100 g boczku

250 g twarogu półtłustego
3 łyżki posiekanej natki pietruszki

3 łyżki mleka
1 płaska łyżeczka pieprzu ziołowego

10 żółtek

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

 RAVIOLO Z PŁYNNYM ŻÓŁTKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Herbatniki rozdrabniamy w malakserze. Masło rozpuszczamy w rondelku. Wsypujemy do niego 
ciastka i mieszamy. Masę przekładamy do wyłożonej papierem tortownicy i ugniatamy.

Pieczemy w 180°C przez 15 minut. Studzimy.

Cukier miksujemy w malakserze. Ser mielimy 3-krotnie w maszynce do mięsa lub dokładnie 
miksujemy w malakserze. 

Do sporej miski dodajemy wszystkie składniki i na wolnych obrotach miksujemy jedynie 
do połączenia składników.

Formę z upieczonym spodem obkładamy dokładnie folią aluminiową, żeby nie przemokła 
w trakcie pieczenia. Wewnątrz boki smarujemy masłem i wlewamy masę serową.

Do głębokiej formy lub blachy do piekarnika wstawiamy foremkę z sernikiem i wlewamy tyle 
wody, żeby sięgała minimum do połowy tortownicy. Dzięki temu sernik będzie się równo piekł, 

nie będzie rosnąć i wyjdzie wilgotny. Pieczemy w 160°C przez 1,5 godziny. Sernik jest gotowy, 
kiedy cała góra jest ścięta, a środek lekko się trzęsie przy ruszaniu foremką, ale widać,  

że nie jest już płynny. Zostawiamy najpierw na godzinę w zamkniętym piekarniku. Potem 
studzimy w temperaturze pokojowej, a na koniec wkładamy na kilka godzin do lodówki.

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej ze śmietanką i polewamy nią sernik.

Składniki na spód:
100 g herbatników

50 g masła

Polewa:
100 g białej czekolady
2 łyżki śmietany 30%

Masa serowa:
1 kg tłustego twarogu 

200 g cukru
6 jajek

sok z ½ cytryny
skórka z 1 cytryny

3 łyżeczki ekstraktu waniliowego
100 g creme fraiche lub śmietany

½ łyżeczki soli

Liczba porcji: tortownica 20 cm

Czas przygotowania: 2 godziny + kilka godzin studzenia i chłodzenia

 SERNIK NOWOJORSKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŻANETA HAJNOWSKA
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Przygotowanie:
Krakersowy spód

Krakersy mielimy blendujemy na proszek. Dodajemy rozpuszczone masło i wykładamy  
na spód formy o wymiarach 12⨉26 cm pokrytej papierem do pieczenia.

Sernik z masłem orzechowym
Wszystkie składniki miksujemy w malakserze na gładko. Masę wylewamy na krakersowy spód. 

Sernik pieczemy przez 45–50 minut w 160°C do suchego patyczka. 
Następnie wyjmujemy i studzimy.

Solony karmel z orzechami
W rondelku umieszczamy cukier, masło i śmietankę. Gotujemy na małym ogniu przez 15 minut, 

aż masa zgęstnieje i nabierze brązowego koloru. Wlewamy ekstrakt waniliowy, dodajemy sól 
morską i orzeszki. (Można wykorzystać również prażone i solone orzeszki. Wtedy pomijamy 

dodatek soli). Mieszamy i natychmiast wylewamy na upieczony i wystudzony sernik. 
Wyrównujemy szpatułką.

Polewa czekoladowa
Czekoladę rozpuszczamy z masłem w kąpieli wodnej i wylewamy na masę karmelową.

Sernik wstawiamy do lodówki na 2–3 godziny, aby polewa stężała.
Gdy stanie się gęsta, wierzch zdobimy preclami.

Składniki:
400 g tłustego twarogu

100 g mascarpone
100 g masła orzechowego 100%

2 jajka
150 g cukru

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
2 łyżki mąki ziemniaczanej

Krakersowy spód:
150 g krakersów

40 g masła

Solony karmel z orzechami:
200 g brązowego cukru

100 g masła
50 ml śmietany 30%

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
¼ łyżeczki soli morskiej

200 g orzechów ziemnych (obranych, 
niesolonych)

Polewa czekoladowa:
200 g mlecznej czekolady

30 g masła
garść precelków

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + kilka godzin studzenia i chłodzenia

 SERNIK Z MASŁEM ORZECHOWYM, SOLONYM 
KARMELEM I CZEKOLADĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Makaron gotujemy według instrukcji na opakowaniu, najlepiej dzień wcześniej. Makaron musi 

odstać i być dobrze schłodzony. 

Na patelni rozgrzewamy olej i masło. Dodajemy makaron, który równomiernie rozprowadzamy 
na patelni. Smażymy z jednej strony, bez mieszania około 7 minut, następnie szpatułką obracamy 

makaron na drugą stronę i smażymy kolejne 7 minut. 

Makaron powinien lekko się zezłocić z obu stron. Dodajemy twaróg i delikatnie mieszamy całość. 
Ser powinien lekko się rozpuścić.

Tak usmażony makaron wykładamy na talerze i posypujemy solą morską.

Składniki:
250 g makaronu typu nitki

1 łyżka masła
1 łyżka oleju

200 g tłustego twarogu
sól do smaku

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

 SMAŻONY MAKARON Z TWAROGIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: OLIMPIA DAVIES
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Przygotowanie:
Ogórka myjemy i osuszamy. Ścieramy ze skórką na grubych oczkach tarki.

Ser rozdrabniamy w miseczce widelcem. Dodajemy startą rzepę, ogórka, śmietanę i cukier. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Mieszamy.

Składniki:
250 g białego tłustego sera

½ długiego ogórka szklarniowego
⅔ szklanki czarnej rzepy startej na grubych oczkach

2 łyżki kwaśnej śmietany 18%
¾ łyżeczki cukru

sól, pieprz

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 10 minut 

 TWAROŻEK Z CZARNĄ RZEPĄ I OGÓRKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Drożdże rozcieramy z łyżką cukru, zalewamy połową ciepłego mleka i mieszamy z dwoma 

łyżkami mąki. Zaczyn przykrywamy i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. Mąkę mieszamy 
z solą i cukrem dodajemy zaczyn, jajko i pozostałe ciepłe mleko. Mieszamy łyżką, gdy składniki 
wstępnie się połączą dodajemy rozpuszczone masło. Wyrabiamy gładkie, lekko klejące ciasto. 

Odstawiamy na godzinę do podwojenia objętości.

Twaróg rozgniatamy widelcem, mieszamy z jajkiem i cukrami. Ciasto rozwałkowujemy 
na prostokąt. Smarujemy przygotowanym serem, zostawiamy 2 cm czystego brzegu. Na ser 

równomiernie rozsypujemy żurawinę. Zwijamy w rulon, łączenie umieszczamy pod spodem. 

Nożem przekrawamy rulon wzdłuż, jedną końcówkę zostawiamy nieprzeciętą.  
Ciasto splatamy tak aby na wierzchu był widoczny ser. Zalepiamy końcówki  

i przekładamy do formy wyłożonej papierem.

Odstawiamy na 20 minut, przed pieczeniem smarujemy rozbełtanym jajkiem i posypujemy 
płatkami migdałów. Pieczemy 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Składniki:
420 g mąki pszennej 

15 g świeżych drożdży
160 ml ciepłego mleka

60 g cukru
1 jajko

50 g roztopionego masła
szczypta soli

Składniki na nadzienie:
500 g półtłustego twarogu

1 jajko
1 łyżka cukru z wanilią

3 łyżki cukru
50 g żurawiny lub rodzynek

Dodatkowo:
płatki migdałów do posypania

jajko do posmarowania

Liczba porcji: keksówka 32 ⨉ 11 cm

Czas przygotowania: 3 godziny 

 ZAWIJANIEC SEROWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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 CO WARTO WIEDZIEĆ O BIAŁYM SERZE? 
Szerokie zastosowanie twarogu w kuchni sprawia, że jest on częstym gościem  

na naszych stołach. Czy to w formie pysznej pasty na kanapkę, farszu  
do ukochanych przez większość z nas pierogów ruskich, bądź jako dodatek 

do sernika. Warto jednak wiedzieć, że oprócz walorów smakowych, biały ser 
posiada sporo wartości odżywczych i może mieć korzystny wpływ  

na leczenie wielu dolegliwości zdrowotnych.

Pochodzenie i produkcja

Historia sera jest ściśle związana z dziejami hodowli bydła na Bliskim Wschodzie, która miała swoje po-

czątki 9000 lat p.n.e. Najprawdopodobniej znane było już wówczas zsiadłe mleko, co wskazuje na to, że na 

stołach pojawił się też biały ser. Wyrabianiem twarogu we wczesnych latach zajmowali się również Słowia-

nie, którzy pozyskany ser suszyli na słońcu bądź w piecach. Już wtedy twaróg stosowano do wyrobu ciast. 

Popularność biały ser zyskał sobie w VI wieku p.n.e. W związku z tym, poszukiwano nowych metod jego 

produkcji – dodawano sól, produkt był przetapiany i chłodzony. W I wieku natomiast wynaleziono prasę, 

która służyła do wyrobu tegoż sera.

Twaróg powstaje z kwaśnego mleka, które poddawane jest procesowi podgrzewania, w wyniku czego tworzy 

się skrzep. Potem następuje ostudzenie i odlanie serwatki, a ze skrzepu otrzymuje się gotowy produkt. Biały 

ser rozróżnia się najczęściej przez wzgląd na ilość zawartego w nim tłuszczu. I tak oto kolejno mamy ser twa-

rogowy chudy, półtłusty, tłusty, pełnotłusty oraz śmietankowy. Ma on postać kremową bądź ziarnistą.

Wartości odżywcze

Ser ten bogaty jest w wiele witamin i składników, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie naszego 

organizmu. Warto sięgać po twaróg półtłusty, ponieważ zawiera on w sobie magnez, jod, cynk, potas, fosfor, 

wapń, a także witaminy B1,B2,B12,B6,PP,A,D,E oraz selen. Co istotne, biały ser to bardzo cenne źródło biał-

ka: w twarogu chudym jego zawartość wynosi 80%, półtłustym ok. 67%, a w tłustym ok. 53%. Dzięki temu, 

po spożyciu tego produktu, czujemy się dłużej syci.

Dodatkowo, włączenie białego sera do swojej diety zaleca się osobom z chorobami układu krążenia, pod-

wyższonym poziomem cholesterolu, nadkwasotą żołądka, chorobą wrzodową, stanem zapalnym błony 

śluzowej jelit, a także tym, którzy chcą wzmocnić układ kostny. Spożywanie twarogu jest również wska-

zane dla osób, które przeszły zatrucie pokarmowe bądź zmagają się z mdłościami. Ponadto biały ser będzie 

idealnym składnikiem w dietach odchudzających. Prócz straconych kilogramów, włączenie twarogu do ja-

dłospisu, może także korzystnie wpłynąć stan naszej skóry oraz poprawić wzrok.

Zastosowanie w kuchni

Biały ser jest produktem bardzo uniwersalnym. W kuchni można go wykorzystać na wiele sposobów – na 

słodko oraz na słono. Na bazie twarogu powstaje wiele pysznych past śniadaniowych z dodatkiem warzyw, 

owoców czy np. wędzonej ryby. Ponadto stosuje się go jako nadzienie do naleśników czy pierogów, a także 

niezbędny składnik lubianych słodkich przysmaków, takich jak sernik, drożdżówki czy racuchy. Popular-

nym daniem jest także makaron z  serem. Co ciekawe, twaróg może być też doskonałym zamiennikiem 

innych, tłustych serów np. w sałatkach. Jest smaczny zarówno w wersji deserowej jak i wytrawnej. Śmiało 

sięgajmy więc po ten produkt w naszej codziennej diecie!
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 SAŁATA 
Palce już odmroziliśmy, buty przemoczyliśmy, przeżyliśmy krótkie dni  

i długie noce, a teraz przebieramy nogami ze zniecierpliwienia.  
Niech przyjdzie już wiosna! A wraz z nią lepsza pogoda, więcej słońca  

i nowalijki – zielone witaminy na talerzu! Przy całej naszej miłości  
do warzyw korzeniowych, chętnie zjemy wreszcie coś lżejszego.  
Na przykład sałatę. Dlatego cały dział poświęciliśmy przepisom  

z tym zdrowym, lekkim i bardzo wiosennym warzywem.  

Jest coś dla tych, którzy planują wiosenny detoks  
(koktajl chia z rukolą i roszponką i sałatka z roszponki z mozzarellą),  

ale też dla kulinarnych hedonistów, bo po co odmawiać sobie  
przyjemności zjedzenia pizzy, tortilli czy placuszków z rukolą!
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Przygotowanie:
Boczniaki: Boczniaki oczyszczamy. Czosnek drobno siekamy i łączymy go z sosem sojowym, 
syropem z agawy, octem ryżowym, płatkami chili, imbirem i olejem sezamowym. Marynatą 

nacieramy boczniaki, a następnie smażymy je na suchej patelni przez kilka minut.  
Po usmażeniu posypujemy posiekaną natką pietruszki i sezamem.

Prażona ciecierzyca: Ciecierzycę odcedzamy z zalewy i osuszamy papierowym ręcznikiem. 
Mieszamy z przyprawami oraz olejem i przekładamy na blachę. Pieczemy przez 30–40 minut

w 180°C, mieszając od czasu do czasu, aż stanie się chrupiąca.

Sos z tahini: Do naczynia wlewamy tahini i sok z cytryny. Miksujemy powoli blenderem,  
dodając stopniowo wodę, aż uzyskamy gęsty sos o konsystencji śmietany.  

Następnie dodajemy syrop z agawy i doprawiamy solą.

Podanie: Do miseczek nakładamy roszponkę i wykładamy smażone boczniaki, prażoną ciecierzycę, 
pokrojone w słupki marchewkę i awokado oraz rzodkiewkę. Polewamy całość sosem z tahini.

Składniki na boczniaki:
500 g boczniaków

1 ząbek czosnku
2 łyżki sosu sojowego

1 łyżka syropu z agawy
1 łyżka octu ryżowego
szczypta płatków chili

½ łyżeczki mielonego imbiru
1 łyżeczka oleju, np. sezamowego
1 łyżka siekanej natki pietruszki

1 łyżeczka sezamu

Składniki na prażoną ciecierzycę:
1 puszka ciecierzycy

½ łyżeczki ostrej papryki w proszku
½ łyżeczki słodkiej papryki w proszku

½ łyżeczki suszonego rozmarynu
½ łyżeczki soli

1 łyżeczka oleju, np. sezamowego

Składniki na sos z tahini:
3 łyżki pasty sezamowej tahini

2 łyżki soku z cytryny
1 łyżeczka syropu z agawy

6 łyżek zimnej wody
szczypta soli

Dodatkowo:
200 g roszponki

2 marchewki
1 awokado

garść rzodkiewek

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 45 minut

 BUDDHA BOWL Z BOCZNIAKAMI, PRAŻONĄ 
CIECIERZYCĄ I SOSEM Z TAHINI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Masło rozgrzewamy w garnku, dodajemy szalotkę pokrojoną w paski i rozgnieciony czosnek. 

Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę, myjemy a następnie dodajemy do garnka. Podsmażamy 
około 4 minuty i dokładamy seler naciowy pokrojony w większe kawałki.

Dusimy jeszcze 3 minuty i zalewamy wodą tak, żeby przykryć wszystkie warzywa wodą. 
Gotujemy tak długo, aż warzywa będą miękkie.

Na patelni grillowej przez 3 minuty grillujemy endywię, a następnie przekładamy do garnka. 
Gotujemy 3 minuty i dokładnie miksujemy ręcznym blenderem.

Doprawiamy solą, pieprzem i pieprzem ziołowym.

Podajemy posypane szczypiorkiem ozdobione kleksem śmietany. 

Składniki:
200 g endywii

2 cebule szalotki
1 ząbek czosnku

4 ziemniaki
2 gałązki selera naciowego

2 łyżki posiekanego szczypiorku
3 łyżki kwaśnej śmietany

sól, pieprz
1 łyżeczka pieprzu ziołowego

1 łyżka masła
woda

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut

 KREM Z ENDYWII 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Drożdże kruszymy do miski i mieszamy z cukrem. Po chwili dodajemy mąkę, wodę, oliwę 

i sól i zagniatamy gładkie, jednolite ciasto. Można do tego użyć miksera i mieszadeł w kształcie 
haków. Ciasto przekładamy do miski wysmarowanej oliwą, przykrywamy czystą ściereczką 

i odstawiamy do wyrośnięcia. 

Ciasto powinno podwoić swoją objętość, co zajmuje około 1,5 godziny. Na oprószonym mąką 
blacie dzielimy wyrośnięte ciasto na 3 lub 6 części. Każdą formujemy w kulkę, a następnie 

rozwałkowujemy na cienkie placki i układamy na 2 blachach posmarowanych oliwą. 

Brzegi każdej pizzy zawijamy do środka i dociskamy, tworząc ranty. Na spodzie każdej pizzy 
rozsmarowujemy sos pomidorowy i układamy chorizo, pieczarki i jajka pokrojone w plastry. 

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 250°C przez około 5 minut. Następnie układamy ser  
na wierzchu każdej pizzy i pieczemy przez jeszcze około 5 minut, aż pizze się zarumienią. 

Podajemy udekorowane świeżą rukolą.

Składniki na 6 mini-pizz:
15 g świeżych drożdży

1 łyżeczka cukru
350 g mąki pszennej + do podsypania

200 g ciepłej wody
2 łyżki oliwy + do posmarowania

1 łyżeczka soli

Dodatkowo:
sos pomidorowy (ewentualnie ketchup)

chorizo, ostre
pieczarki

jajko ugotowane na twardo
ser żółty

rukola

Liczba porcji: 3 duże lub 6 małych

Czas przygotowania: 2 godziny

 MINI PIZZE Z RUKOLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Sałatę płuczemy, osuszamy i rwiemy na kawałki. Dodajemy śmietanę, mieszamy ręką,  

wyciskając soki z sałaty i posypujemy cukrem i solą.

Podajemy jako dodatek do obiadu, na przykład zamiast mizerii. 

Składniki:
1 główka sałaty masłowej

2 łyżki śmietany
1 łyżeczka cukru

szczypta soli

Liczba porcji: 2 porcje

Czas przygotowania: 5 minut

 SAŁATA MASŁOWA ZE ŚMIETANĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
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Przygotowanie:
Słonecznik prażymy na patelni około 4 minuty. Na koniec dodajemy sos sojowy 
i mieszamy. Przekładamy na płaski talerz, aż do momentu wystudzenia. Rukolę, 

słonecznik, oliwę, ser, czosnek i sok z cytryny umieszczamy w blenderze kielichowym.

Miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Doprawiamy solą i pieprzem.

Składniki:
100 g rukoli 

50 g słonecznika
1 łyżka sosu sojowego

100 ml oliwy
20 g startego sera grana padano

1 mały ząbek czosnku
2 łyżki soku z cytryny

sól, pieprz

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 15 minut

 PESTO Z RUKOLI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie polenty:
Do garnka wlewamy bulion i mleko, całość doprowadzamy do wrzenia. Dodajemy kaszkę, 

wsypując ją cienką strugą, cały czas mieszając, do momentu zagotowania. Zmniejszamy moc 
palnika i gotujemy ok. 25 minut, nie przestając mieszać. Po tym czasie polenta powinna zgęstnieć. 
Dodajemy masło, parmezan, sól i pieprz. Jeśli polenta jest zbyt gęsta można dodać więcej mleka. 

Podajemy jeszcze gorącą z karmelizowaną sałatą.

Przygotowanie karmelizowanej radicchio:
W garnku z grubym dnem rozgrzewamy oliwę i masło. Dodajemy pokrojoną w piórka 

czerwoną cebulę, którą podsmażamy, aż się zeszkli. Dodajemy pokrojoną sałatę radicchio 
i lekko podsmażamy. W szklance mieszamy wodę, ocet winny, balsamiczny i cukier. Wlewamy 
do garnka z cebulą i sałatą, mieszamy. Gotujemy, aż całość dobrze się skarmelizuje (ok. 10 minut). 

Doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z polentą posypując świeżym tymiankiem
i dodatkową porcją parmezanu.

Składniki na kremową polentę:
500 ml bulionu
500 ml mleka

170 g kaszki kukurydzianej
30 g masła

40 g tartego parmezanu
sól, pieprz

Składniki na na karmelizowaną radicchio:
1 czerwona cebula

1 główka sałaty radicchio
20 g masła

4 łyżki oleju
30 ml wody

15 ml octu winnego
15 ml octu balsamicznego

1 łyżka cukru
½ łyżeczki soli

¼ łyżeczki pieprzu
10 g świeżego tymianku

20 g parmezanu

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

 KREMOWA POLENTA  
 Z KARMELIZOWANĄ RADICCHIO 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: OLIMPIA DAVIES
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Przygotowanie:
W jednej misce mieszamy wszystkie suche składniki na placuszki, oprócz słonecznika. W drugiej 
roztrzepujemy jajka z kefirem i olejem. Mokre dodajemy do suchych i miksujemy. Odstawiamy na 
5 minut. Dodajemy posiekaną rukolę i słonecznik. Nakłądamy łyżką na suchą patelnię i smażymy 

na małym ogniu 2 minuty z każdej strony. 

W międzyczasie robimy guacamole: blendujemy wszystkie składniki. 
Na talerzu układamy rukolę, na to jeden placuszek. Smarujemy guacamole, kładziemy kilka 
listków rukoli i posypujemy ziarnami granata. Czynności powtarzamy. Wierzch smarujemy 
guacamole, posypujemy granatem i wszystko polewamy oliwą z oliwek i sokiem z cytryny.

Składniki na placuszki:
1 szklanka mąki pszennej pełnoziarnistej

1 łyżeczka sody oczyszczonej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia

po 1 łyżeczce soli, pieprzu i mielonej kolendry
1 jajko

2 łyżki oleju
200 ml kefiru

1 łyżka ziaren słonecznika
50 g rukoli

Składniki na guacamole:
1 małe awokado

1 łyżka oliwy z oliwek
2 ząbki czosnku
sok z ½ cytryny

po ½ łyżeczki kolendry, soli i pieprzu

Składniki do podania:
¼ granata 
50 g rukoli

2 łyżeczki oliwy z oliwek
2 łyżeczki soku z cytryny

Liczba porcji: 2 porcje

Czas przygotowania: 20 minut 

 PLACUSZKI Z RUKOLĄ, GUACAMOLE I GRANATEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO 
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Przygotowanie:
Na suchej patelni prażymy pestki słonecznika. Roszponkę myjemy, odrywamy i wyrzucamy 

korzonki, a liście wrzucamy do miski. Mozzarellę, suszone pomidory i cebulę kroimy w kostkę. 
Składniki wrzucamy do miski z roszponką i mieszamy. Oliwę, sok z cytryny i przyprawy 

mieszamy w kubku. Dorzucamy do miski wystudzone pestki słonecznika,  
całość polewamy sosem.

Składniki:
125 g roszponki

200 g sera mozzarella
270 g suszonych pomidorów w oleju

1 czerwona cebula
3 łyżki pestek słonecznika

3 łyżki oliwy z oliwek
½ łyżeczki suszonej bazylii

½ łyżeczki przyprawy włoskiej
½ łyżeczki oregano

½ łyżeczki soku z cytryny

Liczba porcji: 4 porcje

Czas przygotowania: 15 minut

 SAŁATKA Z ROSZPONKI Z MOZARELLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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Przygotowanie:
Ciabattę kroimy w grubą kostkę, skrapiamy oliwą i wykładamy na blachę. Podpiekamy 15 minut 

w 180°C. Anchois rozcieramy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, łączymy z musztardą, 
sokiem z cytryny i sosem worcestershire. Dolewając powoli oliwę mieszamy do uzyskania 

jednolitego sosu. Sałatę mieszamy z grzankami, startym serem i sosem. 

Sałatkę Cezar można podać również z jajkiem lub pieczonym boczkiem.

Składniki:
2 mini główki sałaty rzymskiej  

lub ½ zwyczajnej
6 łyżek parmezanu lub grana padano

Składniki na grzanki:
1 ciabatta lub inne białe pieczywo

3 łyżki oliwy

Składniki na sos:
2 ząbki czosnku
3 filety anchois

1 łyżka soku z cytryny
½ łyżeczki musztardy

100 ml oliwy
½ łyżeczki sosu worcestershire

pieprz

Liczba porcji: 2 porcje

Czas przygotowania: 25 minut

 SAŁATKA CEZAR 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Składniki:
duża garść rukoli

duża garść roszponki
½ długiego ogórka szklarniowego

1 duża gruszka
2 dojrzałe kiwi

2 łyżki soku z cytryny
3 łyżeczki nasion chia

Liczba porcji: 2–3 porcje

Czas przygotowania: 10 minut + 1 godzina chłodzenia

 SMOOTHIE CHIA Z RUKOLĄ I ROSZPONKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Przygotowanie:
Ogórka myjemy i osuszamy. Gruszkę i kiwi obieramy ze skórki, kroimy na mniejsze kawałki.

Rukolę i roszponkę płuczemy i odwirowujemy w wirówce do sałaty.

Wrzucamy do wysokiego naczynia, dodajemy gruszkę, kiwi, ogórka i sok z cytryny. Blendujemy.
Wsypujemy nasiona chia i po wymieszaniu przelewamy do szklanek lub słoiczków.

Wstawiamy na 1 godzinę do lodówki.
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Przygotowanie:
Ogórka i papryki myjemy i osuszamy.  

Papryki kroimy w paseczki, ogórka w półplasterki.  
Sałatę lodową szatkujemy na grube kawałki. Cebulę siekamy w kostkę.

Serek śmietankowy mieszamy z jogurtem i posiekanym koperkiem.  
Doprawiamy solą i pieprzem.

Bierzemy jeden placek tortilli i podgrzewamy go na suchej, mocno rozgrzanej patelni,  
po 10 sekund z każdej strony. Od razu rozsmarowujemy na środku sporą łyżkę serka z koperkiem. 

Układamy po trochę sałaty, papryki czerwonej i żółtej, cebuli, ogórka, 2–3 oliwki  
oraz plastry łososia. Zwijamy jak krokiety. Tak samo postępujemy z kolejnymi plackami.

Składniki:
4 placki tortilli pszennej o średnicy 25 cm

½ sałaty lodowej
150 g wędzonego łososia

135 g kanapkowego serka śmietankowego
1 łyżka jogurtu naturalnego

kilka gałązek koperku
½ czerwonej papryki

½ żółtej papryki
½ długiego ogórka szklarniowego

kilkanaście czarnych oliwek
½ czerwonej cebuli

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 25 minut

 TORTILLE Z SAŁATĄ LODOWĄ I ŁOSOSIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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 ZIELONO MI 
Ta zielona, liściasta roślina doczekała się wielu nowych znaczeń  

– w świecie hip hopu sałata oznacza pieniądze, a w gwarze białostockiej (podobno) 
taksówkę. Jako że nigdy nie byłam raperem,  

a Białystok umiem wskazać na mapie, ale nigdy do niego nie zawitałam,  
to przedstawię naszą poczciwą sałatę tylko od kulinarnej strony.

Pochodzenie sałaty

Najwcześniejsze wzmianki historyczne o  sałacie pochodzą z  czasów budowy pierwszych piramid – po-

dobno była ona częścią pożywienia dla 10 000 osób, które pracowały przy budowlach w Egipcie. O jednej  

z  odmian warzywa można przeczytać w  opisach uczt Baltazara. Podawano tam sałatkę z  endywii i  ziół, 

które miały pochodzić z ogrodów Semiramidy. Co ciekawe, w mitologii wyczytać możemy, że Afrodyta wy-

korzystywała pola sałaty do… ukrywania tam swoich kochanków. W taki sposób schowała też Adonisa, 

który niestety nie miał szczęścia i zginął w sałacie, stratowany przez byka. Jednak we Włoszech twierdzi 

się, że ta właśnie historia dała początek opowieści przekazywanej do dziś dzieciom przez ich rodziców – że 

wzięły się z kapusty lub sałaty i to z niej pochodzą. W Starożytności często stawiano też dwie przeciwstaw-

ne tezy na temat jedzenia sałaty. Według niektórych mędrców, wzmacniała potencję, a według innych – 

wręcz przeciwnie, mogła nawet być przyczyną bezpłodności. Na szczęście te rozważania porzucono kilka 

tysięcy lat temu.

Do Polski sałata przywędrowała wraz z królową Boną i ze względu na jej niewielkie wymagania w upra-

wie, bardzo szybko stała się powszechnym warzywem. Najpopularniejszym gatunkiem sałaty w Polsce jest 

sałata masłowa.

Właściwości sałaty

Choć w przeważającej mierze składa się z wody, to jej zielone liście kryją sporo pozytywnych dla zdrowia 

właściwości. Zawarty w sałacie zielony barwnik (chlorofil) działa bakteriobójczo, rozprawia się też z wolny-

mi rodnikami. Im ciemniejsza odmiana sałaty, tym więcej w niej chlorofilu. Oprócz tego, sałata jest niskoka-

loryczna i lekkostrawna. Znajdziemy w niej żelazo, wapń, potas, witaminy A i E oraz kwas foliowy, dlatego 

warto spożywać ją w czasie ciąży. Przeprowadzone w USA badania wskazują także, że wprowadzenie sała-

ty do regularnego jadłospisu (zwłaszcza na kolację) poprawia jakość snu i ułatwia zasypianie.

Sałata w kuchni

Pierwszym i  oczywistym skojarzeniem z  kuchennym wykorzystaniem sałaty jest użycie jej do sałatek.  

W zależności od tego, na jakim smaku nam zależy, możemy dodać delikatną sałatę lodową lub masłową, lek-

ko orzechową i pikantną rukolę, endywię, roszponkę i wiele innych. Jednak sałaty nie musimy jeść tylko na 

surowo. Możemy przygotować z niej zupy krem, zmiksować na koktajle, upiec w piekarniku, a także usma-

żyć na patelni i podawać np. z sosem orzechowym. Liście sałaty to też znakomite zamienniki dla pieczywa 

(kanapki na sałacie) lub tacos i naleśników (można je w podobny sposób faszerować).

”„
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 JEDZENIE DLA MAŁYCH DZIECI 
SESJĘ PRZYGOTOWAŁY: KATARZYNA SIERADZ, MONIKA PAZDEJ ORAZ LAURA CHOŁODECKA

DEGUSTACJA POTRAW: HANIA, WAŃDZIA, WERONIKA, MAJKA I TYMON

Babcia zupę gotowała 
I do garnka powrzucała: 

Dwie marchewki, trzy pietruszki, 
Sól i cztery kurze nóżki, 

Garść guzików, pół ziemniaka, 
Trzy gazety i buraka, 

Ząbek czosnku, kości cztery, 
Trzy pluskiewki, dwa selery, 

Kłębek nici, motek wełny, 
Aż się garnek zrobił pełny! 

Gotowała siedem dni 
A tę zupę zjesz dziś ty!

Ta sesja to było nie lada wyzwanie… W jednym domu: piątka dzieci,  
trzy mamy, babcia i prababcia oraz kotka, która próbowała być w centrum 

uwagi. Ojciec i dziadek uciekli. Guzików, nici i pluskiew nie dodałyśmy,  
ale i tak wyszło pysznie, a po sesji zostały same puste talerze…
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Przygotowanie:
Banana, mąkę, cukier, sok z buraków i jajko umieszczamy w misce i miksujemy blenderem na 
jednolitą masę. Dla uzyskania bardziej puszystych placków można oddzielić żółtko od białka, 
żółtko zmiksować z resztą składników, a białko ubić ze szczyptą soli na sztywno, a następnie 

delikatnie wmieszać w bananową masę. Placki smażymy na niewielkiej ilości oleju lub bez niego, 
na nieprzywierającej patelni. Podajemy z dżemem lub serkiem waniliowym i świeżymi owocami.

Składniki:
1 banan (około 120 g)

100 g mąki pszennej lub orkiszowej
30 g brązowego cukru (opcjonalnie)

70 g soku z buraków (lub 35 g soku z buraków i 35 g mleka dla uzyskania jasnoróżowego koloru)
1 jajko

olej do smażenia (opcjonalnie)

Liczba porcji: 2–4

Czas przygotowania: 20 minut

 RÓŻOWE PLACKI BANANOWE 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
W garnku rozgrzewamy masło, na którym szklimy cebulę. Dodajemy pokrojoną w kostkę 

marchewkę i dusimy 3 minuty. Zalewamy bulionem, zagotowujemy. Dodajemy pokrojonego 
ziemniaka oraz podzielone na różyczki kalafiora i brokuła. Gotujemy około 10 minut,  

do miękkości warzyw. 

Składniki:
200 g kalafiora
100 g brokuła

1 duży ziemniak
1 marchewka

¼ cebuli
1 łyżka masła klarowanego

1 l bulionu warzywnego
śmietana do zabielenia (opcjonalnie)

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 25 minut

 ZUPA JARZYNOWA 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
2 szklanki mleka wlewamy do garnka i lekko podgrzewamy. Do pozostałej pół szklanki mleka 

dodajemy kakao i dokładnie mieszamy, a następnie przelewamy do garnka z podgrzanym 
mlekiem i mieszamy do uzyskania jednolitego koloru. Słodzimy do smaku.  

Podajemy na ciepło lub po ostudzeniu.

Składniki:
½ szklanki mleka

2–3 łyżki kakao naturalnego, niesłodzonego
2–4 łyżki miodu

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 5 minut

 KAKAO 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
2 szklanki mleka wlewamy do garnka i lekko podgrzewamy. Do pozostałej pół szklanki mleka 

dodajemy kakao i dokładnie mieszamy, a następnie przelewamy do garnka z podgrzanym 
mlekiem i mieszamy do uzyskania jednolitego koloru. Słodzimy do smaku. Podajemy na ciepło lub 

po ostudzeniu.

Składniki:
½ szklanki mleka

2–3 łyżki kakao naturalnego, niesłodzonego
2–4 łyżki miodu

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 5 minut

 KAKAO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Przygotowanie:
Marchewkę ścieramy na tarce. Dodajemy pokrojone suszone śliwki. Mieszamy z sokiem, miodem 

i oliwą. Podajemy posypane pestkami dyni.

Składniki:
1 marchewka 

30 g suszonych śliwek
1 łyżka miodu

1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka oliwy

pestki dyni (opcjonalnie)

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

 MARCHEWKA ZE ŚLIWKĄ 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Marchewkę i brokuła gotujemy na parze, warzywa powinny być półtwarde.  

Do dwóch osobnych misek wbijamy po 2 jajka, roztrzepujemy. Do jednej dodajemy  
pokrojoną w kostkę marchewkę, groszek, kukurydzę oraz żółty ser.  

W drugiej mieszamy podzielonego na małe cząstki brokuła 
i pokrojony w kostkę ser feta. Doprawiamy szczyptą pieprzu.

Formę do muffinek wykładamy papilotkami lub smarujemy tłuszczem i wypełniamy je  
masą jajeczną. Pieczemy 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Muffiny można podawać na ciepło lub zimno.

Do przygotowania można też użyć mrożonej mieszanki warzyw,  
które należy wcześniej rozmrozić na sitku.

Składniki:
2 jajka

2 łyżki startego żółtego sera 
2 łyżki zielonego groszku

2 łyżki kukurydzy konserwowej
1 mała marchewka

2 jajka
3 różyczki brokuła

40 g sera feta
pieprz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 45 minut

 JAJECZNE MUFFINY Z WARZYWAMI 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Pół szklanki mleka zagotowujemy z masłem i cukrem.  

Pozostałe mleko miksujemy z żółtkiem, mąkami i kakao.  
Do gotującego się mleka wlewamy zmiksowany płyn  

i cały czas mieszając, doprowadzamy do wrzenia.

Ściągamy z kuchenki i mieszamy jeszcze przez chwilę.  
Podajemy na ciepło z owocami lub migdałami.

Składniki:
250 ml mleka
1 łyżka masła
1 łyżka cukru

1 żółtko
1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka mąki pszennej
1 łyżka kakao

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 45 minut

 BUDYŃ CZEKOLADOWY 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Cebulę i czosnek obieramy. Cebulę kroimy w kostkę, czosnek rozcieramy z solą. Rozgrzewamy 

oliwę i szklimy na niej oprószoną solą cebulę. Dodajemy czosnek, a po chwili pomidory oraz 
posiekaną drobno bazylię. Doprawiamy solą i pieprzem i dusimy na wolnym ogniu 30 minut.

Składniki:
800 g pomidorów z puszki

1 cebula
2 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy
garść świeżej bazylii

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

 SOS POMIDOROWY 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Ugotowane, wystudzone buraczki obieramy 

ze skórki i ścieramy na tarce o grubych 
oczkach. Doprawiamy octem, solą i cukrem. 

Podajemy na zimno z oliwą. 

Składniki:
2 buraki

½ łyżeczki octu jabłkowego
szczypta cukru

szczypta soli
łyżka oliwy

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut + studzenie

 BURACZKI 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Cebulę kroimy w drobną kostkę, oprószamy solą. Wszystkie składniki  

dokładnie wyrabiamy i doprawiamy solą oraz pieprzem.

Formujemy małe pulpety (ułatwi nam to maczanie rąk w wodzie).  
Gotujemy na parze około 30 minut.

Pulpety możemy również ugotować dodając je bezpośrednio do sosu.

Składniki:
500 g mielonego mięsa z udźca indyka

1 mała czerwona cebula
1 jajko

2 łyżki bułki tartej
sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

 PULPECIKI INDYCZE 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Cebulę kroimy w drobną kostkę, oprószamy solą. Wszystkie składniki dokładnie wyrabiamy 

i doprawiamy solą oraz pieprzem.

Formujemy małe pulpety (ułatwi nam to maczanie rąk w wodzie).

Gotujemy na parze około 30 minut.
Pulpety możemy również ugotować dodając je bezpośrednio do sosu.

Składniki:
500 g mielonego mięsa z szynki wieprzowej

1 mała cebula
1 jajko

½ pęczka posiekanej natki pietruszki
½ bułki

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

 PULPECIKI WIEPRZOWE 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Cebulę kroimy w drobną kostkę. Warzywa odsączamy na sicie.  

Odkładamy po dwie łyżki z każdego rodzaju i resztę mielimy w maszynce  
korzystając z największych oczek. Dodajemy cebulę, jajka oraz bułkę  

i doprawiamy solą oraz pieprzem.

Formujemy pulpeciki i gotujemy je na parze około 15 minut.  
Pulpety zaraz po ugotowaniu są bardzo delikatne i należy je nieco przestudzić.  

Pulpety możemy również ugotować dodając je bezpośrednio do sosu.

Składniki:
1 puszka kukurydzy
1 puszka ciecierzycy

1 puszka groszku
½ cebuli
2 jajka

4 łyżki tartej bułki
sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

 PULPECIKI WEGETARIAŃSKIE 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Owoce obieramy i kroimy na niewielkie kawałki. W misce ubijamy 

jajka, dodajemy jogurt oraz mleko i dokładnie mieszamy. Masę 
mieszamy z płatkami i pokrojonymi owocami. Odstawiamy  

na 15 minut. Owsiankę wykładamy do formy lub małych foremek. 
Pieczemy w temperaturze 180°C około pół godziny.

Składniki:
½ szklanki mleka (krowiego lub roślinnego)

200 g jogurtu naturalnego
2 jajka

1 szklanka płatków owsianych
1 banan

1 gruszka

 OWSIANKA PIECZONA 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
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OPOWIEŚĆ O JAŃCI
OPOWIEŚĆ SPISAŁA: NATALIA JAKUBOWSKA

ZDJĘCIA: PRYWATNE ARCHIWUM BABCI JAŃCI

Urodziłam się 27 kwietnia 1926 roku w  Rodaty-

czach, koło Lwowa. Byłam najstarsza z rodzeństwa, 

mam jeszcze brata Bronka (ur. 1939 r.) i nieżyjącego 

już brata Władysława (ur. 1931 r.). 

Mama Zofia rocznik 1903 i tato Jan 1899. Urodziłam się 

i wychowałam w Rodatyczach, a dokładnie w dzielni-

cy Wojtoczyzna. Rodatycze leżą na trasie Przemyśl – 

Lwów. Liczyły 700 numerów – była tam kolej (stacja), 

dlatego miejscowość miała ogromny prestiż. W miej-

scowości mieliśmy też młyn, policję, księdza, który 

miał kaplicę na Leśniczówce, był też kościół. Na sa-

mym środku wsi znajdowała się cerkiew. Wieś miała 

dzielnice, każda się nazywała inaczej – koło cmentarza 

– tam był majątek i dziedzic Szczykota, bliżej była ple-

bania, jeszcze bliżej, po prawej stronie, był Kutenberg 

– to taka działka Polaków, a  zaraz obok była wioska 

Żbadyn. Był jeszcze Łan, Wojtyczyzna, Zabrudzie 

i Piaskowa Góra i tam gdzie młyn – to mieszkał Żyd. 

Byłam najstarszą z rodzeństwa. Pamiętam jak jako 

mała dziewczynka stałam koło domu i  tato powie-

dział, że urodził mi się brat – Władek. Akuszerka 

z  wioski odebrała poród. Będąc dzieckiem chodzi-

łam na pole wiązać snopki. Mama długo chorowa-

ła, a  ja jej pomagałam przy myciu i  codziennych 

czynnościach. W  związku z  tym, że było biednie 

i brakowało różnych rzeczy, między innymi cukru, 

to musieliśmy wymieniać produkty w punkcie wy-

miany u  Kuciemby (miał młyn). 10 kg pszenicy za 

5 kg cukru. Kuciemba natomiast przywoził cukier 

z dalekiej wioski Tuczapy.

Mając siedem lat poszłam do szkoły, do pierwszej 

klasy. Na wiosce najpierw była szkoła 4 letnia – na 

Wojtoczyźnie – w  dzielnicy, w  której mieszkaliśmy. 

Potem do piątej klasy poszłam do szkoły siedmiokla-

sowej – bardziej oddalonej części Rodatycz, w dzielni-

cy Skotnik. Za Skotnikiem była plebania, a potem to 

już koniec wsi. 

Skończyłam czwartą i piątą klasę i wybuchła wojna 

w  1939 roku. Mama znowu zaczęła chorować. Ojca 

wcielili do wojska, jako pierwszego ze wsi razem 

z  innym mężczyzną. Musiał zostawić żonę i  dzieci. 

Poszedł do wojska do Lwowa – zabrali go na pierw-

szy rzut – pierwsza mobilizacja, a  ja zostałam przy 

mamie i starszej babci (73 lata). Jak zaczęło się bom-

bardowanie to przenieśliśmy się do wioski obok – do 

rodziny, którą tam mieliśmy. Mama była chora i sła-

ba. Wszyscy razem z dziećmi siedzieliśmy w piwnicy 

u rodziny. Jednego razu wyruszyłam z wioski gdzie 

Jancia – moja babcia, mama mojej mamy. A tak naprawdę Joanna Zdobylak. Pewnej soboty  
podczas jedzenia zupy kapuścianej, babcia opowiedziała mi historię swojego życia.
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się schroniliśmy do naszego rodzinnego domu do Ro-

datycz po jedzenie i  potrzebne dla nas rzeczy. Wte-

dy najechali Niemcy na Rodatycze i  zaczęli strzelać 

i bombardować stację. Było to tylko kilometr od na-

szego domu, a  miałam wrażenie, jakby bomby spa-

dały obok mnie. Schowałam się pod leżankę w kącie, 

babcia też gdzieś uciekła, żeby się skryć. Kiedy prze-

stali ostrzeliwać to razem z babcią polem wróciłyśmy 

do drugiej wioski do rodziny i  do mamy. Gdy prze-

szedł już front przez wioskę, zaczęliśmy normalne 

życie. Ojciec uciekł z  granicy polsko-rosyjskiej, czyli 

uciekł z wojska. Trafił do domostwa znajomego męż-

czyzny, gdzie pozbył się ubrania wojskowego, a znajo-

my dał mu swoje ubrania, żeby nie został rozpozna-

ny i znowu wcielony do wojska. Nie wracał drogą, bo 

tam prowadzili jeńców. Uciekał lasami i  polami, aż 

trafił z powrotem do domu. W listopadzie mama uro-

dziła młodszego brata Bronka, którym z powodu jej 

choroby, musiałam się zajmować. 

Jak Niemcy jechali pociągami i zatrzymywali się na 

stacji, to przynosiłam im jabłka i gruszki do wagonów, 

oni w zamian dawali papierosy dla mojego ojca. Z bie-

giem czasu Niemcy u  nas zamieszkali, kwaterowali 

się w większej liczbie domów. Gdy ojciec wrócił to by-

liśmy już w swoim domu. Po ofensywie ucichło i było 

już spokojnie. 

Gdy miałam 15 lat to gmina wydała pismo z informa-

cją, że mamy się wyprowadzać. Podstawiali wagony 

i ludzie musieli się w nie zapakować i wyjechać. My 

jechaliśmy drugim transportem. Zostawiliśmy dom, 

ziemię, stodołę, wozownie, oborę, całe gniazdo żół-

ciutkich małych gęsi i psa. W podwójnej stodole zo-
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stały narzędzia – brony, kierat (służył do młócenia), 

pługi, płużki, zboże. Zabraliśmy ze sobą tylko łóżka – 

położyli je na dach, to po drodze pospadały, więc i tak 

nie dowieźliśmy ich na miejsce. Zapakowaliśmy też 

parę worków ze zbożem, dwa kufry z rzeczami, parę 

obrazów. Krowę wzięli Niemcy. Konia zabraliśmy ze 

sobą, maszynę do szycia i potrzebne kuchenne drob-

ne rzeczy. Kociołek na trzech nogach, w którym się 

ogrzewało i gotowało jedzenie w podróży.

Nasza podróż trwała rok. Pierwszym przystankiem 

były Strzelce Opolskie, potem wioska Dolna. Tam 

niestety nie mogliśmy się zatrzymać, bo wcześniej 

byli już Ślązacy, którzy podpisali obywatelstwo. Ko-

lejnym przystankiem był Gubin. Tam kompletnie 

nic nie było, więc wróciliśmy do Milicza – do swo-

ich. Wcześniej wysiedli tam ludzie z Rodatycz i Baru. 

Osiedliliśmy sie w  Słabocinie, gmina Cieszków, po-

wiat Milicz. Początki były bardzo trudne. Zamieszka-

liśmy w  budynku majątku. Długo mieszkaliśmy na 

walizkach, wydawało się nam, że wrócimy jeszcze 

do Rodatycz. W domu zajmowałam się gotowaniem 

i codziennymi domowymi obowiązkami, a także wy-

pasaniem krów. Chciałam uczyć się na krawcową. 

Niestety rodzice się nie zgodzili, bo mama była słaba, 

chorowita i ktoś musiał zajmować nią i domem. Tutaj 

dostaliśmy ziemię w  zamian za to, co zostawiliśmy 

w  Rodatyczach. W  Rodatyczach mieliśmy wszyst-

ko nowe, a tutaj otrzymaliśmy zaniedbane budynki 

w  dużo gorszym stanie. Była straszna bieda, ludzie 

przyjeżdżający remontowali swoje domy demontując 

okna, drzwi z  niezamieszkałych, dlatego my trafili-

śmy na mieszkanie niekompletne. Trzeba było dopro-

wadzić je do stanu zamieszkania. 

Gdy miałam 24 lata wyszłam za mąż za sąsiada, żeby 

być blisko moich rodziców. Mąż Tadeusz był także 

z Kresów Wschodnich – z Rodatycz. Wcześniej prze-

bywał wraz z całą rodziną na Syberii. Wrócił tylko 

z matką, a ojciec wraz z bratem umarli na Sybirze. Tu-

taj zaczął pracować na kolei w służbie ochrony kolei 

we Wrocławiu. Urodziło nam się troje dzieci, dlatego 

mąż Tadeusz musiał pójść do pracy, żeby utrzymać 

całą rodzinę. Ja byłam w domu, zajmowałam się go-

spodarstwem i  dziećmi. Jedzenie w  Słabocinie nie 

różniło się od tego ze Wschodu. 

Jedliśmy dużo ziemniaków, kapusty, grochu, fasoli, 

bobu, kaszy gryczanej, kaszy jaglanej. Takiej kaszy 

jaglanej jaka była w Rodatyczach, nie jadłam już ni-

gdy w życiu. Była żółciutka i inaczej pachniała niż ta 

dzisiejsza. 

Piekłam chleb w piecu chlebowym opalanym drew-

nem, bułki, plecione drożdżowe strucle, pączki. Pie-

roga (kulebiaka) piekłam przynajmniej dwa razy 

w tygodniu. Suszyłam jabłka, z których potem robi-

łam kompoty. Bardzo często robiłam pierogi. Suszy-

łam dużo grzybów i potem przygotowywałam często 

pierogi z  kapustą i  grzybami, pierogi ziemniaczane 

z twarogiem tzw. ruskie – ale to nie ruskie tylko na-

sze polskie; pierogi z kaszą gryczaną i kapustą. Robi-

łam też kaszankę – dawałam w grube kiszki i piekłam 

w piecu. Kiełbasę też robiłam. 

W  niedzielę nie gotowałam rosołu, tylko barszcz 

czerwony razem z kartoflami. 

To co utkwiło mi w pamięci i moim wnukom i wnucz-

kom to zapewne pieróg (kulebiak) z serem rozrobio-

nym ze śmietaną oraz zupa kapuściana. 

Przepis na zupę znajdziecie na kolejnych stronach.
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Przygotowanie:
Masło rozgrzewamy w garnku z grubszym dnem. Wrzucamy 1 cebulę pokrojoną w kostkę. 

Kapustę szatkujemy i dodajemy do cebuli. Całość podsmażamy 5 minut. Dorzucamy ziele 
angielskie i liście laurowe. Dokładamy marchewkę startą na grubych oczkach. Zalewamy wodą 

tak, żeby płyn przykrył kapustę. Ziemniaki gotujemy, odcedzamy i dokładnie tłuczemy. Łączymy 
je z kapustą. Na koniec dodajemy obrane jabłko starte na tarce. Gotujemy do momentu, aż się 
rozgotuje w zupie. Doprawiamy solą i pieprzem. Na patelni podsmażamy boczek pokrojony 
w kostkę. Dodajemy pokrojoną w kostkę drugą cebulę. Smażymy całość na złoty kolor. Zupę 

podajemy w miseczkach posypaną boczkiem z cebulą.

Składniki:
1 łyżka oliwy
2 łyżki masła

2 liście laurowe
2 ziela angielskie

2 cebule
1 marchewka
4 ziemniaki

½ główki kapusty
1 jabłko

4 grubsze plastry boczku

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 40 minut

 ZUPA KAPUŚCIANA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Masło ucieramy z ugotowanymi na twardo, zmielonymi jajkami oraz drobno posiekaną

cebulką. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem.

Na podstawie przepisu z Kresów Wschodnich według Marii Pławiak z Pogorzelisk  
w gminie Chocianów. Receptura została zamieszczona w publikacji „Smaki Wrzosowej Krainy”.

Składniki:
6 jajek

1 mała cebula
75 g masła

2 – 3 łyżki gęstej śmietany
1 łyżka majeranku

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 15 minut

 PASTA Z JAJEK 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Ugotowane ziemniaki ubijamy. Dodajemy pozostałe składniki i całość ponownie ubijamy  

do ich połączenia. W razie potrzeby dodajemy mąki, aby ciasto się nie kleiło. Dłońmi oprószonymi 
mąką formujemy niewielkie kulki i smażymy je w głębokim, rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor. 

Najlepiej smakują na ciepło, z sokiem jabłkowym. Po wystudzeniu oprószamy cukrem pudrem.

„Łużyckie przysmaki”, na podstawie publikacji Płomjo. Serbski casopis za dźěći. 6/7/2007, s. 25. 
(Z górnołużyckiego tłumaczyła Ludmiła Galczewska, Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie  

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu).

Składniki:
500 g ugotowanych ziemniaków

320 g twarogu
140 g mąki pszennej

50 g cukru
2 jajka

1 opakowanie cukru waniliowego
3 łyżki rodzynek

skórka otarta z cytryny
szczypta soli

tłuszcz do pieczenia
cukier puder do posypania

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 45 minut

 SŁODKIE KULKI Z TWAROGU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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Przygotowanie:
Ryż gotujemy w osolonej wodzie do miękkości, mięso podsmażamy na łyżeczce oleju.  

Do mięsa dodajemy pieczarki, paprykę i cebulę pokrojone w kostkę. Dusimy, aż warzywa zmiękną. 
Lekko studzimy i mieszamy z ryżem oraz serem. Dodajemy 1 jajko, 1 łyżkę bułki tartej  

i przyprawiamy do smaku (max. 1 łyżeczka soli i ½ łyżeczki pieprzu).

W dłoniach formujemy kulki o średnicy 4 cm. Zanurzamy je w 2 roztrzepanych jajkach,
a następnie w bułce tartej. Smażymy na głębokim oleju na złoty kolor.

Podajemy bezpośrednio po przygotowaniu. 

Danie pochodzi z kuchni bośniackiej. Przygotowane zostało na podstawie przepisu  
Marii Wesołowskiej, Różyniec, gm. Gromadka, „Smaki Wrzosowej Krainy”, Chocianów 2008.

Składniki:
100 g ryżu

200 g mięsa mielonego, wieprzowego
100 g pieczarek

100 g czerwonej papryki (½ jednej papryki)
100 g cebuli (1 szt.)

80 g startego, żółtego sera
3 jajka

bułka tarta
olej do smażenia

sól, pieprz

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 1 godzina

 PIRINCZE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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 HERBATA JEST DOBRA WTEDY,  
KIEDY NAM SMAKUJE 

WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK

ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Joanna Aniszczyk: Piotrek, kiedy herbata jest dobra?

Piotr Mońka: To jest pytanie, na które nie jest łatwo 

odpowiedzieć. Herbata jest dobra wtedy, kiedy nam 

smakuje.

J.A.: Ale nie chodzi chyba tylko o nasze kubki sma-

kowe?

P.M.: Absolutnie nie. Na to jak odbieramy picie her-

baty ma wpływ bardzo wiele czynników: jakość 

herbaty, wody, sposób zaparzenia, rodzaj naczyń, 

nawet pogoda i miejsce, a na towarzystwie kończąc.

J.A.: To może o samej herbacie na początek?

P.M.: Wszystkie rodzaje herbat to jest jedna i  ta 

sama roślina Camellia sinensis, czyli herbata chiń-

ska występująca w  2 podstawowych odmianach 

botanicznych: typowej chińskiej – Camellia sinensis 

var. Sinensis oraz assamskiej – Camellia sinensis var. 

assamica. One minimalnie różnią się od siebie, przy 

czym druga jest rośliną nieco silniejszą, o większych 

liściach. Stare drzewa i krzewy herbaciane zostały 

odkryte w Indiach, w Assamie, a dokładniej w Doli-

nie Rzeki Brahmaputry, natomiast najstarsze rośli-

ny znajdujemy w  Chinach w  Junnanie. Kolor her-

baty mówi nam w jaki sposób zostały przetworzone 

liście już po zebraniu z krzewu.

J.A.: Wracamy do tego, że jest to jedna roślina.

P.M.: Tak, wszystkie kolory herbat pozyskujemy 

z jednej rośliny. Zbiera się świeże liście, te które wy-

rosną na wiosnę, a następnie się je przetwarza.

J.A.: Jak je rozróżnić?

P.M.: Można wymienić 6 podstawowych kolorów 

herbat. Nieprzetworzoną zieloną, a  na końcu tej 

drogi znajdują się herbaty czarne, w pełni fermen-

towane, czyli całkowicie przetworzone. Przemiany 

biochemiczne liści – dla uproszczenia – nazywa się 

fermentacją, ale tak naprawdę jest to złożony proces 

biochemiczny, podczas którego następuje i  fermen-

tacja beztlenowa i utlenianie enzymatyczne w całej 

objętości liścia. W Chinach na herbaty czarne mówi 

się Hong cha, co dosłownie znaczy herbata czer-

wona. Pomiędzy tymi dwoma rodzajami są jeszcze 

herbaty częściowo przetworzone. Zaliczamy do 

nich herbaty białe, gdzie przemiany biochemiczne 

zachodzą do około 20%, żółte – z podobną 20% fer-

mentacją, ale przy jej produkcji dodatkowo zachodzi 

też specjalny proces beztlenowy, następnie niebie-

sko-zielone herbaty Oolong, przy których przemia-

ny następują w przedziale 20–80%. Tę herbatę nazy-

wa się też niebieską, turkusową lub szmaragdową 

i z niej można wydobyć najciekawsze napary, bo jest 

ona najbardziej zróżnicowana, a  jej paleta smaków 

i aromatów jest największa.

J.A.: Na smak herbaty ma wpływ to, skąd pochodzą 

liście?

P.M.: Duży wpływ na to, co czujemy pijąc herbatę, 

ma jej pochodzenie. To gdzie była uprawiana, a na-

wet w jakiej części danego kraju, na jakiej wysoko-

ści, w  jakim stanowisku i  glebie. Nie chodzi tylko 

o  warunki klimatyczne, czy geologiczne, ale też 

o tradycję. Na przykład herbaty zielone chińskie i ja-

pońskie znacznie różnią się od siebie. Żeby herbata 

została zieloną, trzeba w  świeżych liściach znisz-

czyć enzymy poprzez podgrzanie świeżych liści. 

W  Chinach robi się to na dużych podgrzewanych 

patelniach, misach lub wokach, a  w  Japonii działa 

się parą wodną, czyli przepuszcza się listki przez 

specjalne maszynki, w  których para wodna osią-

gająca temperaturę 100 stopni i  powoduje ten sam 

efekt. Smak i  kolor herbaty zielonej japońskiej jest 

Od 2010 roku konsekwentnie kroczy ścieżką herbaty, wciąż rozwijając swoja pasję.  

Na co dzień można spotkać go w jedynej we Wrocławiu ortodoksyjnej herbaciarni Czajownia, 

młodszej siostry czeskiej marki Dobra Cajovna stworzonej w latach 90. przez Towarzystwo 

Miłośników Herbaty z Pragi. Jako amator podróży i kontaktów międzykulturowych udał się 

Korei, Japonii oraz Indii, by zgłębiać temat herbaty u źródeł. Szkolił się u m. in. u japońskiego 

Mistrza Ceremonii Pana Masahiro Takada, czy u Park Sou Won, kwalifikowanej nauczycielki 

koreańskiej ceremonii herbaty. Piotr Mońka – bo o nim mowa – jest również zdobywcą  

II miejsca i wyróżnienia w konkursie Tea Masters Cup Poland 2016 w kategorii Tea Pairing  

za przedstawienie piwa z herbatą. O sobie mówi „Samozwańczy ambasador herbaty i kultury 

picia”, dla nas jest żywym przykładem na to, jak pasja zamienia się w filozofię życia.
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różny od chińskiej. Mówi się, że jest bardziej zielo-

na, w smaku trawiasta, roślinna a nawet gloniasta. 

W samych tylko Chinach herbata z różnych regio-

nów może być zupełnie inna ze względu na np. pa-

nujące tam warunki klimatyczne, czy obecność in-

nych roślin na plantacji. Są herbaty rosnące wśród 

sadów owocowych i  jest to wyczuwalne w smaku, 

np. herbata Bi Luo Chung Tai Hu ma wyraźny po-

smak brzoskwiń, nektarynek i  śliwek, które rosną 

opodal plantacji.

J.A.: Ważne jest to, które listki zerwiemy?

P.M.: To również ma wpływ na smak. Najdroższe 

i  bardzo cenione są liście z  pierwszego zbioru. Nie 

czeka się by urosły, tylko zbiera się jak najmniejsze, 

dosłownie drobne igiełki. Co innego jest z Banchą, ja-

pońską herbatą, którą zbiera się w lecie. Czyli są to 

już duże, rozwinięte liście i  ona jest zupełnie inna. 

Ważne jest też jak liście są uformowane w  trakcie 

obróbki, mogą być zwinięte w kuleczkę, w rulonik, 

czy są cięte, rozdrobnione, czy pozostawione w cało-

ści. Czyli to jak wygląda liść ma wpływ na to w jaki 

sposób herbatę traktujemy, jak ją parzymy.

J.A.: I jaki napar z niej uzyskamy?

P.M.: Parzenie herbat liściastych, całolistnych pole-

ga na tym, by systematycznie i powoli wydobywać 

walory z  liści zalewając ją wodą. Herbata ekspre-

sowa zalana wrzątkiem parzy się bardzo szybko, 

od razu jest mocna i gotowa do picia dlatego, że ten 

kontakt wody z  rozdrobnionym liściem jest bar-

dzo duży i natychmiastowy. Natomiast do herbaty 

zwiniętej w kuleczkę woda będzie wchodzić syste-

matycznie, a listek będzie się powoli otwierać. Czyli 

będzie się dłużej zaparzać, a smak i aromat wolniej 

uwalniać. Herbaty o  dużych, zwiniętych liściach 

należy parzyć wielokrotnie i zalewać je kilka razy. 

Zrobić pierwszy napar, wypić, zrobić następny i tak 

do momentu aż poczujemy, że już wszystko co było 

zawarte w liściach, uwolniliśmy.

J.A.: Czy w związku z tym, każdy jest w stanie odpo-

wiednio zaparzać herbatę, nawet bez przeszkolenia? 

Słowem, czy trzeba być mistrzem ceremonii aby 

zrobić dobrą herbatę w domu?

P.M.: Absolutnie nie trzeba być mistrzem ceremonii. 

Ja jestem za tym, by pić herbatę dla przyjemności. 

Kiedy robi się herbatę według pewnych zasad to jest 

świetne, ale nie mam żadnych pretensji ani żalu do 

ludzi, którzy lepszej jakości herbaty traktują bezce-

remonialnie, po swojemu. Trzeba jednak pamiętać, 

że nie chodzi wyłącznie o to, by tylko zaspokoić pra-

gnienie ale właśnie czerpać tę przyjemność. Nie ma 

sztywnych zasad robienia idealnego naparu. Można 

powiedzieć, że istnieją pewne ramy i o nich możemy 

porozmawiać ale jeżeli chodzi o ideał, to na przygo-

towanie herbaty ma wpływ bardzo wiele czynni-
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ków, a każdy z nas ma także inny smak. Je-

stem za tym, żeby nie traktować herbaty tak 

jak to stało się przy rewolucji kawowej, czyli 

parząc ją z wagą, menzurką i  stoperem. Nie 

można się zafiksować, że aby zrobić dobrą 

herbatę, trzeba mieć termometr i odmierzyć 

wszystko co do joty. Tu chodzi o odkrywanie 

i smakowanie. Ważne jest, by podczas parze-

nia – i tu proszę mi wierzyć – myśleć o tym, 

żeby ta herbata wyszła dobrze i ona wtedy 

naprawdę taka będzie. Trzeba się nad tym 

skupić, oderwać się na chwilę i  obserwo-

wać jak się listki rozwijają, czy woda robi się 

mętna czy jest klarowna. Po drugim, trze-

cim parzeniu to przyjdzie samo. Parzenie 

herbaty to przecież wydobywanie aromatu 

i  smaku z  liści. Można ogólnie powiedzieć, 

że mają na to wpływ 3 czynniki: proporcja 

suszu w  stosunku do ilości wody, tempera-

tura wody i czas parzenia. Tymi czynnikami 

można manipulować, czyli jak nam się syp-

nie więcej to już nie odsypujmy tego, tylko 

parzmy to krócej albo wodą o niższej tempe-

raturze. Herbaty całolistne parzymy w taki 

sposób, żeby liście miały swobodę pływania 

w tym w czym je zaparzamy, nie ogranicza-

my liści sitkami, zaparzaczami. Dobrze jest 

też wygrzać naczynie do którego będziemy 

wrzucać liście, czyli przed wrzuceniem her-

baty zalać do pełna wrzątkiem czajniczek. 

Następnie tą wodę wylewamy np. do czarek 

czy filiżanek i dodajemy tyle suszu, żeby za-

kryć dno czajniczka. Liście w ciepłym czajni-

ku zaczną uwalniać aromat i można powie-

dzieć, że będą wiedziały, że za chwilę będą 

parzone i przygotują się do tego. Jeśli chcemy 

schłodzić wodę na herbatę zieloną, to czeka-

my 5–10 minut i  następnie wlewamy wodę 

do czajniczka, w  którym znajdują się listki 

herbaty. Po minucie, dwóch, wlewamy her-

batę do czarek. Zasada jest taka, że im wyż-

szej jakości herbata, tym parzymy delikatniej 

czyli wodą o niższej temperaturze lub krócej. 

Przy zielonych herbatach japońskich napar 

możemy parzyć 1–1,5 minuty, a drugi – gdzie 

listki będą już bardziej rozwinięte –trochę 

krócej, a trzeci znowu możemy przeciągnąć 
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nieco dłużej. Trzeba analizować ten proces. Oprócz 

doznań smakowych dochodzą jeszcze walory este-

tyczne, czyli warto zastanowić się w jakiej zastawie 

napar przygotujemy.

J.A.: Jak wygląda testing czy sprawdzenie herbat?

P.M.: W fabrykach herbaty robi się to za pomocą te-

sterów, czyli naczyń o  objętości 150 ml, w  których 

standardowo zaparza się 2,5 g suszu. Takie naczy-

nia ustawia się w  rządku po kilka lub kilkanaście 

sztuk i ocenia się jakość herbaty w trakcie produkcji. 

W  każdym znajduje się taka sama ilość suszu oraz 

identyczna ilość wody o  tej samej temperaturze. 

Wtedy porównuje się napary i sprawdza czy nie ma 

różnic. Tę metodę stosują też wszyscy importerzy, 

którzy testują próbki jakie do nich przyjeżdżają.

J.A.: Jak to się stało, że jesteś częścią Czajowni?

P.M.: Czajownia jest pomysłem mojej żony Moniki, 

a ja tu tylko sprzątam (śmiech). Wszystko zaczęło się 

od tego, że w czeskiej części Cieszyna, z którego po-

chodzę, znajduje się Dobra Czajownia, do której cha-

dzaliśmy z  Moniką na herbatę i  fajkę wodną, przy 

każdej wizycie w moich rodzinnych stronach. Ona 

zawsze powtarzała, że chciałaby mieć takie miej-

sce i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, 

że trzeba taką herbaciarnię otworzyć we Wrocła-

wiu. To był rok 2010, było całkiem inaczej na wro-

cławskim rynku gastronomicznym i  proszę sobie 

wyobrazić, że bez żadnego doświadczenia w gastro-

nomii i wszystkich dziś dostępnych narzędzi marke-

tingowych, otworzyliśmy ten lokal. Mało tego, nie 

było takiego świadomego klienta jeśli chodzi o pro-

dukt. Budowaliśmy wszystko od podstaw, mozolnie 

i  powoli, sami, z  wielką pokorą, uczyliśmy się her-

baty. Przed otwarciem uzyskaliśmy dotację z  Unii 

Europejskiej, która pokryła pewną część kosztów 

związanych z  przystosowaniem lokalu. Weszliśmy 

w  model franczyzowy i  od siedmiu lat, codziennie 

zdobywamy nowych klientów. Bazujemy na mar-

ketingu szeptanym i  to jest super, że ludzie podają 

sobie te informacje i przychodzą do nas z polecenia. 

Tak zbudowaliśmy swoją markę, poprzez położenie 

głównego nacisku na zadowolenie naszych Gości, 

którzy wracają i  polecają nas swoim znajomym. 

Mamy oczywiście stałych klientów, ale codziennie 

trafi do nas ktoś zupełnie nowy, jest to miejsce abso-

lutnie dla wszystkich od licealisty, przez naukowca, 

starsze panie, matki z dziećmi, turystę aż do biznes-

mena. Czajownia jest dla wszystkich, którzy chcą 

się napić dobrej herbaty. Monika jest tu praktycznie 

cały czas, jak nie ciałem to duchem i bez niej Czajow-

nia by nie istniała. Ona jest jej sercem. Jej usposo-

bienie i podejście do innych ludzi jest nie do przece-

nienia. Chodzi mi zarówno o naszych pracowników, 

którzy nazywają ją Czajo-Mamą jak i gości. Monika 
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daje ciepło temu miejscu i  trzyma je w  całości, a  ja 

jestem gońcem, takim człowiekiem biegającym po 

mieście. Bycie częścią Czajowni to także przynależ-

ność do społeczności, bardzo ze sobą zżytej, dzielącej 

tę samą pasję i  podobnie postrzegającej otaczający 

nas świat.

J.A.: Ale klient się zmienił w przeciągu tych 7 lat?

P.M.: Najbardziej budujące jest to, że przychodzą mło-

dzi ludzie, którzy są zafascynowani herbatą i znają 

się na tym tak bardzo, że czasami sami jesteśmy za-

skoczeni ogromem ich wiedzy. Potrafią oszczędzać 

tzw. kieszonkowe by przyjść i kupić sobie najlepszą 

japońską herbatę, po to, by mieć przyjemność picia. 

Bo jak się wsiąknie w herbatę to później nie wraca 

się już do tych ekspresowych. Zaczyna się zbierać 

odpowiednią ceramikę, różne przyrządy i naczynia 

do herbaty. Są też biznesmeni, którzy w ciągu dnia 

potrafią przyjść żeby wyrwać się ze świata korpo-

racji i chwilę się zrelaksować. Czujemy, że jesteśmy 

miejscem gdzie ludzie odpoczywają i  to od począt-

ku się nie zmieniło. Natomiast z pewnością wzrosła 

świadomość i wiedza naszych gości.

J.A.: Czy Ty też podróżujesz w miejsca skąd herbata 

pochodzi?

P.M.: Raz do roku Czesi organizują jeden lub dwa 

wyjazdy dla właścicieli Czajowni bezpośrednio do 

naszych producentów i plantatorów. Jeździmy tam 

po to, by zobaczyć na żywo tych ludzi, poznać kul-

turę herbaty i  żeby zrozumieć procesy zachodzące 

przy jej tworzeniu. Dla tubylców jest to czasami 

tak śmieszne, jakby np. do Polski przyjechała grupa 

Japończyków i szła na pole owsa by oglądać w jaki 

sposób ono rośnie, jak jest mielone i  w  jaki sposób 

wypieka się z  niego chleb. Dla tamtejszych ludzi 

to, że idziemy oglądać jak rośnie herbata, może być 

śmieszne. Pierwszy raz miałem okazję pojechać na 

taką plantację w  2014 roku do Korei i  Japonii było 

to 4 lata, po otworzeniu naszej Czajowni. Był to dla 

mnie moment przełomowy, który pozwolił mi bar-

dzo wiele rzeczy zrozumieć i był dużym krokiem do 

przodu. Ci, którzy zajmują się herbatą powinni zoba-

czyć te miejsca na żywo, u źródła. 

J.A.: W jaki sposób wygląda wybór herbaty na gieł-

dzie i jej ocena?

P.M.: Generalnie na giełdach herbaty nie robi się 

żadnych ceremonii. Najważniejszy etap to testing 

herbaty. Przed zakupem należy jej spróbować, oce-

nić, ustalić jakość, sklasyfikować według własnego 

doświadczenia. To jest kluczowy element i  jego po-

wodzenie wynika przede wszystkim z umiejętności 

i doświadczenia herbacianego kipera, który herbatę 

degustuje i  podejmuje decyzje ile może zapłacić za 

dany lot herbaty. Lot herbaty to jej partia, zazwy-

czaj zebrana jednego dnia na konkretnej plantacji. 
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W  Japonii na giełdzie herbacianej zalewa się dużą 

ilość liści wrzątkiem, kiperzy mają specjalne sitka, 

którymi wyciągają zaparzone liście, wąchają i  pró-

bują. Analizują herbatę pod kątem odrzucenia, czyli 

szukają defektów w  smaku i  aromacie wybierając 

tylko tę idealną. Na świecie robi się dziesiątki tysię-

cy sortów rocznie, my selekcjonujemy herbaty czyli 

wybieramy do 100 różnych gatunków, według jak 

najlepszego zestawienia jakości do ceny. Mamy więc 

w ofercie herbaty do picia codziennego za 10–15 zł za 

100 g, aż po wysokojakościowe herbaty, gdzie paczka 

50 g kosztuje w granicach 100 zł. Budujemy biznes 

przede wszystkim na ludziach, na zaufaniu do nich. 

Znamy swoich dostawców i od kilkunastu lat pielę-

gnujemy kontakty z nimi i dbamy aby dla obu stron 

było to jak najlepsze. Niektórzy z  naszych dostaw-

ców są plantatorami i producentami, inni kupcami 

herbacianymi. Pan Cho w  Korei jest przy herbacie 

cały czas. Widzi jak rośnie, w jakich warunkach się 

znajduje i  jest w  stanie ocenić jej jakość tu i  teraz. 

Nie musi jej specjalnie testować. Nie interesują nas 

inne herbaty z tego regionu, ponieważ wiemy, że to 

właśnie on jest najlepszym producentem. W Japonii 

mamy Pana Takadę, który nie jest plantatorem ani 

producentem, ale dystrybutorem i znawcą herbaty. 

Ma w Japonii rozległe kontakty, jeździ po polach, po 

fabrykach i wie skąd brać herbatę. To on selekcjonu-

je ją dla nas. Co roku dostajemy mnóstwo ofert od 

innych ludzi ale współpracujemy właśnie z nim bo 

mamy do niego zaufanie. W  Indiach jest zupełnie 

inaczej. Tam w XIX wieku herbatę zaczęli uprawiać 

Brytyjczycy. Fabryki są państwowe, choć bywają 

też prywatne, ale nie da się kupić herbaty w fabry-

ce. Zajmują się tym kupcy mający biura w Kalkucie. 

W Indiach współpracujemy z jednym człowiekiem, 

który co roku zdobywa dla nas i wysyła próbki su-

szu z różnych ogrodów i fabryk. Za jego pośrednic-

twem selekcjonujemy i  kupujemy herbatę. Na Sri 

Lance współpracujemy z  jedną z  najstarszych firm 

i od nich mamy 4 sorty herbaty cejlońskiej – dwa li-

ściastej klasycznej nizinnej i wysokogórskiej. Mamy 

tez herbatę łamaną cejlońską Earl Gray wielko-

listny. Tak mamy dobraną ofertę, by z  każdego za-

kątka mieć te podstawowe sorty. Od 2 lat idziemy 

w kierunku herbat organicznych czyli herbat przy 

których producent spełnia normy unijne i  posiada 

odpowiedni certyfikat. Oczywiście współpracuje-

my również z takimi plantacjami jak np. w Indiach 

gdzie na własne oczy sprawdziliśmy, że plantator 

nie używa pestycydów, od kilku lat stosuje uprawę 

organiczną, ale nie ma certyfikatu Unii Europejskiej.

J.A.: Z czego to wynika?

P.M.: To wymaga audytów, nakładu kosztów itd. 

Odkąd wprowadzono np. w  Assamie uprawę bio, 

efektywność produkcji spadła o  połowę. Krzewy 

herbaciane zaczęły obrastać winobluszczem i  część 

zbieraczy zajmuje się tylko jego plewieniem. Ograni-

czona jest przez to również wegetacja herbaty. Jest 

ona droższa ale nie ma certyfikatu, czyli oznaczenia 

organic, dlatego my zaczęliśmy stosować oznacze-

nia Naturally Grown, czyli uprawiana w  sposób or-

ganiczny. Wiemy, że to jest zdrowa herbata, ale nie 

ma certyfikatu. Od zeszłego roku mamy też herbaty 

z Rwandy i tam zajmuje się nią firma skupiająca rolni-

ków w spółdzielni i można powiedzieć, że ich herbata 

może być nazywana humanitarną, ponieważ pozwa-

la tamtejszym pracownikom na rozwój. Zatrudnia się 

lokalnych rolników, a firma zajmuje się dystrybucją.

J.A.: Czy są jakieś szczególne, poszukiwane herbaty?

P.M.: Te wyjazdy są właśnie po to, by je odkrywać. 

Mamy już jedną z nich w ofercie i jest to herbata bia-

ła z północy Tajlandii, która jest uprawiana w sposób 

Forest Friendly Farming, czyli są to pierwotne krze-

wy herbaty, które rosną w  dżungli w  naturalnym 

ekosystemie. Nie zostały zasadzone tylko rosną tam 

naturalnie jako drzewa z mocnym systemem korze-

niowym, bez sztucznego nawadniania i  jakichkol-

wiek środków. Zbiór tej herbaty jest naprawdę mały 

i pozyskiwany w naturalny sposób. I to jest ten kie-

runek, w którym chcemy iść, czyli zbierać herbaty 

bez uszczerbku dla ekosystemu.

J.A.: Ja pamiętam pewną kolację, na której zaser-

wowałeś tzw. szampana wśród herbat. Czy to jakiś 

szczególny rodzaj herbat?

P.M.: Lubię mocne, wyraźne smaki i to jest herbata 

uprawiana w Himalajach na wysokości około 2 ty-

sięcy metrów w Darjeelingu czyli słynnym regionie, 

w którym Brytyjczycy uprawiali herbatę już od po-

łowy XIX wieku. Jest to miejsce idealne do uprawy 

herbaty. Wszystkie ogrody tworzą krzewy przy-

wiezione przed prawie 200 laty w to miejsce z Chin. 

Herbata ma specyficzne warunki wzrostu, jest 

uprawiana na glebie bogatej w minerały, rośnie na 

zboczach gdzie są częste deszcze, ale i słońce. Woda 
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spływa swobodnie i herbata w niej nie stoi. Uważa-

ne za najlepsze herbaty na świecie są właśnie Dar-

jeelingi regionu pierwszych wiosennych zbiorów, 

tzw. First Flush. Jest to pierwsza herbata w sezonie 

czyli zrywa się malutkie listki. Klasyfikuje się ją jako 

czarną ale nie przetwarza się jej całkowicie i jej liście 

są brązowo-zielone. Ma specyficzny smak piżma, 

kwiatów, nuty miodowe, owocowe i cytrusowe. Pra-

wie 90 ogrodów herbacianych usytuowanych jest 

na różnej wysokości i  każdej na wiosny czeka się 

z  niecierpliwością na herbatę Darjeeling First Flush 

czyli tzw. „herbatę lotniczą”, o którą wszyscy się zabi-

jają. Producenci, którzy mają pierwsze loty (tj. od kil-

kudziesięciu do 300 kg), czyli partie herbaty zebrane 

jednego dnia, wysyłają próbki do lokalnych specja-

listów, a ci dają znać importerom, którą z nich war-

to zakupić. Wtedy kupuje się cały lot. Taką herbatę 

oznacza się np. Darjing First Flash Lot 01/2018, a ta 

z następnego dnia to już Lot 02/2018. Każdy sprze-

dawca chce mieć ten prestiżowy pierwszy numer 

choć zdarza się, że jednak lot 2 lub 3 może być dużo 

lepszy. Bo pierwszą herbatę zazwyczaj zrywa się 

od najniższych partii, a ta zbierana wyżej powinna 

mieć lepsze walory. Choć nie ma na to reguły i  za-

wsze trzeba polegać na testach próbek.

J.A.: Czyli w tym wypadku przy First Flush chodzi 

zwyczajnie o to by być pierwszym?

P.M.: Dokładnie tak. Wszyscy walczą, kto pierwszy 

będzie mieć First Flush z danego roku. Czasami zda-

rzają się pierwsze herbaty już w lutym ale nie war-

to dać się nabrać bo to jest jeszcze herbata zimowa 

z  najniższych partii. Nie ma tej mocy i  nie jest tak 

atrakcyjna, za to bardzo bardzo droga. Warto pocze-

kać do marca, kwietnia i  wtedy jest fenomenalna 

i kosztuje jak standardowy First Flush. Choć i wśród 

miłośników herbaty znajdują się napaleńcy, którzy 

nie przepuszczą zimowego First Flusha.

J.A.: Zawsze pytam moich rozmówców, jakie jest ich 

marzenie?

P.M.: Zobaczyć cały świat. Nie tylko fizycznie po-

jechać w  każde miejsce, bo to jest niemożliwe, ale 

może też zobaczyć kulę ziemską z kosmosu. Chciał-

bym zobaczyć, jak żyją ludzie w innych krajach, jacy 

są. Pragnąłbym też dożyć sędziwego wieku w zdro-

wiu i żeby moja rodzina dobrze się miała.

J.A.: I tego Tobie życzę. Dziękuję za wywiad.

P.M.: Dziękuję.
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 A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD PROSIAKA 
TEKST: MARTYNA SOBKA, ZDJĘCIA: WAŃCZYKÓWKA

Państwo Wańczyk prowadzą hodowlę zwierząt, 
uprawę roślin w  systemie ekologicznym, a  tak-
że profesjonalnie zajmują się przetwórstwem 
mleka krowiego, koziego i owczego. Ich wyroby 
bazują na tradycyjnej recepturze, nawiązując do 
podstaw serowarstwa. Jednak sama przygoda 
z produkcją serów, rozpoczęła się dla nich zupeł-
nie przypadkowo. W 2004 roku pan Wańczyk 

startował od 2 ha ziemi i  uprawy zboża, którą 
umożliwiły mu dotacje. Niestety zbiorów było 
niewiele. W  tej sytuacji zaprzyjaźniony rolnik 
polecił mu zajęcie się hodowlą zwierząt, aby 
spożytkować zboże. Pierwszym zwierzęciem 
w  gospodarstwie był prosiak, dopiero później 
pojawiła się krowa, którą Wańczyk otrzymał 
w prezencie od sąsiada. Z czasem stado rozrosło 

Wańczykówka to ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne  
prowadzone przez Sylwestra i Lucynę Wańczyk,  

które oprócz malowniczej okolicy i widoku na góry sudeckie,  
słynie przede wszystkim ze znakomitych serów.
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się do 5 sztuk, których mleko trzeba było wyko-
rzystać, dlatego Wańczykowie zajęli się sprzeda-
żą mleka w butelkach w rodzinnym Krzeszowie. 
Kiedy małżeństwo nie nadążało z rozlewaniem 
nadmiaru mleka do butelek, pojawił się pomysł 
produkcji zagrodowego sera. Na decyzję o staniu 
się serowarem wpłynęła wizyta na targach Po-
lAgra, gdzie pan Sylwester zobaczył inne sery 
sprzedawane w dobrych cenach, wówczas zain-
spirował się i pomyślał: „Skoro oni mogą, to co, ja 
nie mogę?”.

Swój pierwszy przepis pan Wańczyk otrzymał 
od kuzynki. Dzięki zaangażowaniu i  chęci do 
eksperymentowania, już od momentu stworze-
nia pierwszych wyrobów, zyskały one swoich 
sympatyków. Mimo to, przez pierwsze lata dzia-
łalności Wańczykowie nie myśleli o serach jako 
o poważnym biznesie. Pani Lucyna produkowa-
ła sery w domowej kuchni i traktowała to jako 
swoją pasję. Z biegiem czasu pasja ta rozwinęła 
się na tyle, że obecnie serowarstwo jest głów-
nym źródłem dochodu gospodarstwa.

Dzięki pozytywnym opiniom gości z  agrotu-
rystki oraz wsparciu Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, Wańczykowie poczuli motywację, aby 
zaistnieć ze swoimi wyrobami. Zaledwie rok po 
wyprodukowaniu pierwszego sera podpuszcz-
kowego, zdobyli pierwsze miejsce w  konkursie 
na Produkt Lokalny Ziemi Kamiennogórskiej, 
zarówno wśród jury, jak i publiczności. Obecnie 
ich praca i  doświadczenie zostały wielokrotnie 
docenione w krajowych konkursach, ale i rów-
nież przez ekspertów z Włoch i Francji.

Na znakomite wyniki zdobyte w  konkursach 
wpłynęła przede wszystkim jakość wyrobów, 
którą w Wańczykówce stawia się na pierwszym 
miejscu. Pan Sylwester opowiada, iż sekretem se-
rowarstwa jest przede wszystkim dobrej jakości 
surowiec, czyli mleko. Jego smak i aromat zależy 
od rasy zwierzęcia, sposobu jego hodowli – w tym 
także diety. Mleko zmienia się bowiem wraz ze 
zmianami pór roku. Jest inne wiosną, gdy łąki roz-
kwitają w  kwiaty, zioła i  samosiejki, a  inne zimą, 
gdy zwierzęta przeżuwają suche siano. Wszystko 
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to jest wyczuwalne w  aromacie mleka i  w  natu-
ralny sposób wpływa na finalny produkt, który 
z niego powstanie. Z tego względu najsmaczniejsze 
sery w Polsce produkuje się w maju i we wrześniu.

Oprócz jakości surowca dla pana Sylwestra 
istotna jest również rola higieny pracy tj. stery-
lizacji naczyń i  urządzeń oraz mycia rąk przed 
i po każdym etapie produkcji. W zanieczyszczo-
nym mleku mogą się bowiem rozwinąć niepo-
żądane drobnoustroje, które zdominują kultury 
bakterii odpowiedzialne za właściwą przemia-
nę mleka w ser czy jogurt.

W dbałości o  jakość w Wańczykówce unika się 
dodatku chemicznych emulgatorów i  tłuszczy 
roślinnych, a większość produktów nie podlega 
pasteryzacji, aby nie tracić niezbędnych aroma-

tów z mleka. Pan Sylwester tłumaczy, że z 10 li-
trów mleka można wyprodukować około 1 kg 
sera podpuszczkowego, a z kolei aż z 12–13 litrów 
– 1 kg sera twardego, górskiego. Na szczęście 
świadomych konsumentów przybywa, dlatego 
sery od Wańczyków trafiają do wielu punktów 
na Dolnym Śląsku, a  także innych stałych od-
biorców na terenie całej Polski.

Wańczykowie zdają sobie sprawę, że ich pasja 
zamienia się w  pełnowymiarowy biznes. Z  ma-
łego gospodarstwa pod lasem, przekształcili się 
w ponad 40 ha przetwórnię, z 22 krowami i po-
wierzchnią liczącą niemal 200 m kwadratowych. 
Pan Sylwester nie spoczął jednak na laurach, 
wciąż poszukuje sera idealnego i  lubi ekspery-
mentować w  zaciszu swojego gospodarstwa do-
dając do serów rozmaite dodatki np. piwo.
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Przygotowanie:
Makaron gotujemy według instrukcji na opakowaniu. Na patelni rozgrzewamy oliwę.  

Wrzucamy pokrojoną w drobną kostkę cebulę szalotkę i czosnek. Podsmażamy około 4 minuty. 

Dokładamy pokrojone w grubszą kostkę sery i zalewamy wszystko śmietanką.  
Jeśli sos jest za gęsty, dolewamy trochę wody z makaronu. Gotujemy na małym ogniu,  

aż do rozpuszczenia serów.

Na koniec dorzucamy pokrojone suszone pomidory i karczochy. Doprawiamy solą i pieprzem.

 Składniki:
1 łyżka oliwy

1 cebula szalotka
1 ząbek czosnku

50 g sera długodojrzewającego „Winowajca”
40 g sera kwasowo-podpuszczkowego „Sonata”

100 ml śmietanki 30–36%
4 pomidory z zalewy

4 kawałki karczochów z zalewy
250 g makaronu spaghetti

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 MAKARON Z SOSEM SEROWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Bataty myjemy, osuszamy i kroimy w centymetrowe plastry. Smarujemy olejem z obu stron  

i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch oprószamy solą.
Pieczemy około godzinę w temperaturze 190°C. 

Rozcieramy czosnek z solą i mieszamy z masłem. Natkę drobno siekamy. Ser ścieramy na tarce  
na dużych oczkach. Podpieczone bataty smarujemy masłem czosnkowym, posypujemy serem 

i natką. Blaszkę wstawiamy do piekarnika na kolejne 10 minut. 

Składniki:
13 średniej wielkości bataty

3 łyżki oleju
50 g twardego żółtego sera typu gouda

2 duże ząbki czosnku
2 łyżki miękkiego masła

kilka listków natki pietruszki
sól

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

 PIECZONE BATATY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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