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Drodzy Czytelnicy,
W oczekiwaniu na rozkwit rośl in minie jeszcze trochę czasu, jednak nie oznacza to,
że początek roku jest kul inarnie martwym okresem. Przeciwnie, to właśnie w zim-
ne i ciemne dni potrzebujemy pożywnych i rozgrzewających posiłków, a siłę do
działania daje nam kawa.
Stąd decyzja o wyborze gwiazd trzeciego numeru magazynu – kaszy, która będzie
filarem zimowych dań oraz kawy, dzięki której łatwiej przebrniecie przez krótkie,
nieprzyjemne dni.
Zapewne wiele wieczorów tej zimy spędzicie na karnawałowych szaleństwach, po
których samopoczucie może być dalekie od komfortu. Kocioł przychodzi na ratu-
nek z posiłkami na syndrom dnia następnego, gdybyście za bardzo rozsmakowal i
się w proponowanych przez nas alkoholach kawowych lub zimowym piwie.
Zapraszamy również do zapoznania się z tematem ziół. Kusząca i magiczna jest wi-
zja domu, wypełnionego aromatem świeżo przyrządzonego i przyprawionego zio-
łami dania, dlatego w trzecim numerze przeczytacie o tym, skąd je brać i jak
pielęgnować.
Tradycyjnie już zapraszamy do sekcji dolnośląskiej, gdzie czeka na Was zjawiskowa
gęś ze Spytkowa, która jest jednym z oficjalnych produktów regionalnych Dolnego
Śląska. Razem z przepisem na nią przedstawimy inne pomysły na dania z gęsiną
w  rol i głównej.
Zajrzyjcie również do naszej domowej piekarni. Znajdziecie w niej przewodnik po
bułkach oraz podpowiedzi jak uzyskać ich fantazyjne kształty. Mroźne dni rozpocz-
nijcie więc zapachem domowego pieczywa, kubkiem dobrej kawy i lekturą naszego
magazynu.

Redaktor numeru
Katarzyna Sieradz



3MAGAZYN KOCIOŁ STYCZEŃ/LUTY 2015

SPIS TREŚCI
4 AUTORZY

6 ALFABETYCZNY SPIS PRZEPISÓW

8 FONDUE
danie z kotła

10 DANIA Z KAWĄ

34 PODSTAWY KAWY
artykuł o kawie

38 U ŹRÓDEŁ KAWY
relacja z cuppingu w palarni kawy ETNO CAFÉ

44 DANIA Z KASZAMI

66 KIPI KASZA, KIPI GROCH
artykuł o kaszach

70 KUCHNIA DOLNOŚLĄSKA

80 SPYTKÓW – WIOSKA CZARÓW I MAGI I
reportaż o gęsi spytkowskiej

90 PIECZEMY BUŁKI
domowa piekarnia

98 ZIELEŃ W ZIMIE
o uprawie ziół w warunkach domowych

100 LOKALNY SLOW FOOD
wywiad z piotrkiem andruszko

104 PIWO ZIMOWE CHRISTMAS ALE

106 POSIŁKI NA KACA

1 14 DOMOWY OBIAD IZERSKI
recenzja restauracji polna zdrój

legenda:
danie wegetariańskie

danie rybne

danie z niskim indeksem glikemicznym

danie bezglutenowe

danie bezmleczne

danie wegańskie
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spis przepisów
Babeczki czekoladowe 27

Bezy kawowe 26

Budyń jaglany z czekoladą 46

Bul ion na gęsinie 88

Bułeczki z dynią 96

Bułki rosnące nocą 95

Bułki z kawą zbożową 97

Ciasto kawowe 24

Deser z palonej kaszy gryczanej 46

Fondue serowe 8

Gril lowana polenta 60

Irish coffee 12

Kaczka pieczona na kawowym piwie 30

Kartofle po łużycku 78

Kasza z pieczonymi warzywami 62

Kasza kukurydziana z mango i granatem 49

Kasza manna na leguminę 51

Kaszanka z jajkami przepiórczymi 112

Kaszi, czyl i sushi z kaszy 54

Kawa po wietnamsku 12

Kawowo-migdałowe biscotti 28

Kawówka 16

Koktajl ze szpinakiem 114

Krem migdałowy 76

Krupnik na bul ionie gęsim 63

Kutia 51

Likier kawowo — czekoladowy 18

Makaroniki kawowe 22

Mus kawowy 29

Omlet z serem pleśniowym 112

Orange Spiced Coffee 12

Owocowe smoothie 115

Parmezanowe placuszki z kaszy manny 64

Pasztet z gęsiej wątróbki 87

Pasztet z kaszy gryczanej 59

Pęczotto 65

Pierogi z gęsiną 86

Pierogi z pęczakiem i pieczarkami 61

Piwo zimowe Christmas Ale 104

Podpiwek kawowy 19

Ramen 108

Sałatka z kaszą gryczaną niepaloną 56

Schab w kawie 32

Sol janka 111

Spytkowska gęś nadziewana naleśnikami 84

Stek z rostbefu z sosem kawowym 33

Szarlotka jaglana 50

Tarlaki 74

Tiramisu 20

Zapiekanka z kaszy jaglanej 58

Zupa l imonkowa 109

Żurek 110
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Składniki:

300 g sera gruyere
300 g sera emmentaler
3 pieczone pomidory, obrane ze skórki,
bez gniazd nasiennych
1 ząbek czosnku
1 lampka białego wytrawnego wina
1 łyżeczka ol iwy
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
gałka muszkatołowa
pieprz

Do podania: pieczone ziemniaki lub
chrupiące pieczywo

Sery ścieramy na tarce. Kociołek smaru-
jemy ol iwą, ustawiamy na średnim ogniu
i   dodajemy przeciśnięty przez praskę
czosnek. Gdy lekko się zeszkl i , wlewamy
wino. Po zagotowaniu zaczynamy doda-
wać partiami ser, cały czas mieszając.

W osobnym naczyniu miksujemy pomi-
dory, następnie przekładamy je do se-
rów. Mieszamy, a gdy składniki połączą
się, dodajemy mąkę i doprawiamy gałką
muszkatołową oraz pieprzem. Pozosta-
wiamy na ogniu, a   kociołek umieszczamy
na środku stołu.

Serwujemy z pieczywem lub pieczonymi
ziemniaczkami, które nabijamy na długie
widelczyki i maczamy w ciepłej serowej
masie. Warto podać również na boku
mieszankę sałat z ostrym musztardowym
sosem oraz deskę wędl in. Fondue spoży-
wamy powoli, cieszymy się towarzy-
stwem i integrujemy, jedząc wspólnie
z  jednego naczynia.

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 20 minut

Fondue serowe
czyli danie z kotła
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Kawa

Picie kawy jest zwyczajem obowiązującym od 340 lat. Jednak nigdy
w  przeszłości jej spożywanie nie było tak popularne, jak
w  dzisiejszych czasach. Z powszechnego zalewania mielonej kawy
gorącą wodą rozwinęły się l iczne sposoby jej przyrządzania. Obecnie
kawa nie służy już tylko jako napój, lecz jest produktem o bardzo
wszechstronnym zastosowaniu kul inarnym.

W tej części KOTŁA dziel imy się z Wami smacznymi przepisami
właśnie z jej udziałem. Dla łasuchów przygotowal iśmy kilka
propozycji na kawowe słodkości, m.in.: makaroniki, babeczki, bezy,
biscotti lub tiramisu. Wśród innych, ciekawych receptur znajdziecie
alkohole: l ikier kawowy oraz kawówkę. Natomiast dla bardziej
zaawansowanych w domowym wytwórstwie mamy specjalny
przepis na domowy podpiwek kawowy. W ramach urozmaicenia
codziennej „nudnej kawy z mlekiem” polecamy także kilka
interesujących sposobów jej przyrządzania: po wietnamsku, po
irlandzku lub orange spiced coffee. Nie zapomniel iśmy także
o  „mięsożercach”, którym proponujemy: kaczkę pieczoną na
kawowym piwie, schab w kawie oraz soczysty stek z rostbefu
w  kawowym sosie.
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I r ish coffee

Orange Spiced Coffee

Kawa po wietnamsku

Liczba porcji: 1

Składniki:

170 ml kawy
skórka otarta z 1 i ½ pomarańczy
2 łyżki miodu
½ łyżeczki cynamonu
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
½ łyżeczki imbiru
60 ml śmietanki 30–36%
1 łyżka cukru pudru
1 łyżeczka wiórków czekoladowych

Przygotowanie:

Skórkę pomarańczową podgrzewamy przez kilka
minut w rondelku wraz z miodem, cynamonem, gał-
ką muszkatołową oraz imbirem. Następnie dodaje-
my do zaparzonej kawy i miel imy za pomocą
blendera. Śmietankę ubijamy na sztywno z cukrem
pudrem. Gotowy napój dekorujemy bitą śmietaną,
skórką pomarańczową oraz wiórkami czekolady.

Czas przygotowania: 15 minut

Liczba porcji: 1

Składniki:

1 americano
(espresso z dodatkiem wrzącej wody)
1 kiel iszek whiskey
1 łyżeczka cukru brązowego
2 łyżki schłodzonej śmietanki 36%

Przygotowanie:

Kiel iszek ogrzewamy wrzątkiem. Bardzo lekko ubi-
jamy śmietanę, tak żeby miała wciąż płynną konsy-
stencję. Przygotowujemy americano. Umieszczamy
w kiel iszku, dodajemy cukier i whiskey, mieszamy. Na
wierzch wlewamy powoli po łyżeczce śmietanę, tak
żeby nie doszło do wymieszania warstw.

Czas przygotowania: 10 minut

Liczba porcji: 1

Składniki:

1 podwójne espresso
mleko skondensowane
lód

Przygotowanie:

Przygotowujemy espresso, dolewamy mleko skon-
densowane. Dodajemy lód i mieszamy.

Czas przygotowania: 5 minut
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Przepisy i zdjęcia: Martyna Sobka i Małgorzata Zabokrzycka
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I rish coffee to znany na całym świecie koktajl kawowy, w którym według
standardów ISO określonych dla Republ iki I rlandzkiej, zawsze powinny znaleźć
się takie same składniki: kawa, irlandzka whiskey, śmietanka i cukier trzcinowy.
Wariacje na temat receptury sięgają początków dwudziestego wieku, ale swój
oficjalny początek istnienia ten narodowy napój zawdzięcza szefowi kuchni
portu lotniczego, Joe Sheridanowi, który podczas srogiej zimy w 1840 roku,
witał rozgrzewającą kawą amerykańskich podróżnych. Historia mówi, że
zapytany przez pasażerów, czy jest to kawa brazyl ijska, odpowiedział dumnie,
że jest to irish coffee. I taka została do dziś.

Tak jak składniki koktajlu są sztywno określone, tak już metody przyrządzenia
bywają różne. Najczęstszym błędem przy przyrządzaniu I rish Coffee jest
dodatek ubitej na sztywno śmietany. Powinna mieć płynną konsystencję
–Irlandczycy dodają niedostępną w Polsce double cream o zawartości tłuszczu
40–50 %, którą wystarczy wstrząsnąć przed otworzeniem. A wyglądem ma
przypominać piankę występującą przy piwach typu stout. Koktajlu nie
mieszamy, tylko pijemy przez śmietankę, a podajemy w specjalnych pucharkach
do Irish Coffee lub w lampkach od wina.
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Kawa po wietnamsku to narodowy wietnamski
napój kawowy z mlekiem skondensowanym oraz
lodem. Jest bardzo prosty do przyrządzenia
i   idealnie gasi pragnienie przy upałach. Dodatek
mleka skondensowanego podobno został zasto-
sowany przez przypadek, ze względu na ograni-
czenia w dostępie do świeżego mleka
i   utrzymania go w świeżości. To jednak strzał
w  dziesiątkę — nadaje kawie przyjemną konsy-
stencję i słodycz.
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Kawówka

Składniki:

300 ml świeżo zaparzonego espresso
1 puszka mleka skondensowanego
słodzonego
0,5 l wódki
50 ziarenek kawy

Przygotowanie:

Kawę mieszamy z mlekiem skondenso-
wanym i wódką. Dodajemy ziarenka ka-
wy i odstawiamy na 1 dzień do lodówki.
Kawówkę podajemy schłodzoną.

Liczba porcji: 1,2 l Czas przygotowania: 10 minut + 1 dzień
oczekiwania

Ekspresowy l ikier, który wystarczy przygotować na dzień
przed   babskim spotkaniem. Ten kawowy, słodki i nie za

mocny trunek umil i niejeden wieczór. Może stanowić bazę
do  drinków, jak i dodatek do lodów czy kawy
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Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Likier kawowo-czekoladowy

Przygotowanie:

Do rondelka wsypujemy oba cukry oraz kakao, wlewamy ka-
wę i   dokładnie mieszamy. Doprowadzamy do wrzenia i zdej-
mujemy z ognia. Przelewamy płyn do słoika, wkładamy laskę
wanil i i i odstawiamy na trzy dni. Kilka razy dziennie wstrzą-
samy zawartością.

Na niewielkie sitko wykładamy gęstą gazę i przesączamy płyn.
Dodajemy oba alkohole i mieszamy.

Likier przelewamy do butelek. Do każdej dodajemy po kilka zia-
ren kawy, zamykamy i odstawiamy na minimum 4 dni.

Składniki:

330 ml świeżo zaparzonego
espresso
½ szklanki cukru trzcinowego
½ szklanki cukru białego
¼ szklanki ciemnego kakao
180 ml wódki
125 ml brandy
20 całych ziaren kawy
½ laski wanil i i

Liczba porcji: 750 ml Czas przygotowania: 15 minut + tydzień oczekiwania

Delikatny i aromatyczny l i-
kier umil i nam długie zi-
mowe wieczory. Możemy
podać go samodzielnie lub
wykorzystać do przygoto-
wania drinków.

Zapakowany w ozdobną
butelkę może stanowić
niepowtarzalny prezent.
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Przepis i zdjęcie: Małgorzata Maj

Podpiwek kawowy

Przygotowanie:

Kawę zbożową zawierającą słód jęczmienny‚ kawę mieloną, cu-
kier‚ chmiel i kwasek cytrynowy wsypujemy do wody i   doprowa-
dzamy do wrzenia. Gotujemy na wolnym ogniu przez 10 minut,
a   następnie zostawiamy do wystygnięcia. Kiedy wywar osiągnie
temperaturę 35°C, odlewamy z niego pół szklanki i   rozpuszcza-
my w niej drożdże. Zostawiamy pod przykryciem na 25 minut.

Wywar odcedzamy przez gęste sito lub gazę. Wlewamy drożdże
i dokładnie mieszamy. Wypełniamy napojem plastikowe butelki
do 2/3 ich objętości. Zgniatamy je dłońmi tak‚ aby płyn podniósł
się do wysokości szyjek, po czym szczelnie zakręcamy butelki.
Podpiwek przechowujemy przez 1 dobę w temperaturze poko-
jowej. W tym czasie wytworzony przez drożdże gaz powinien
okształcić butelki do ich pierwotnego kształtu. Gdy to nastąpi‚
odkręcamy je ostrożnie i wypuszczamy gaz. Następnie zakręca-
my butle i wkładamy je do lodówki. Po 3 dniach podpiwek jest
gotowy do spożycia.

Składniki:

3 l itry wody
80 g sypanej kawy zbożowej
2 łyżeczki kawy mielonej
300 g brązowego cukru
3 g drożdży piekarniczych
20 g szyszek chmielowych
¼ łyżeczki kwasku cytrynowego

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 30 minut + 4 dni fermentacji

Podpiwek jest fermentowa-
nym napojem gazowanym
o  niewielkiej zawartości alko-
holu. Ma słodki, karmelowo-
kawowy smak. Możemy go
podać dorosłym domownikom
do obiadu, jak i poczęstować
nim gości przy wieczornym
spotkaniu.

Jest ulubionym napojem mło-
dych mam, u których podobno
pobudza laktację i dodaje sił
witalnych. Cudownie orzeź-
wia, więc najlepiej smakuje
schłodzony.
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Tiramisu

Składniki:

400 g biszkoptów podłużnych
(tzw. języczków)
500 g serka mascarpone
4 jajka
100 g cukru pudru
½ litra mocnej kawy espresso
kakao do posypania

Przygotowanie:

Jajka rozdzielamy. Żółtka ucieramy z  cu-
krem pudrem na jasny, puszysty krem,
dodajemy mascarpone i   miksujemy.
Białka ubijamy na sztywno ze szczyptą
sol i i mieszamy je del ikatnie z  masą ma-
scarpone.

Biszkopty maczamy pojedynczo w zimnej
kawie i układamy ciasno w formie, na-
stępnie nakładamy grubą warstwę kre-
mu. Na krem układamy drugą warstwę
nasączonych biszkoptów, a na nie cienką
warstwę kremu.

Po wierzchu posypujemy kakao i   odsta-
wiamy do lodówki na co najmniej kilka
godzin, a najlepiej na noc. Spożywamy
w  ciągu 24 godzin ze względu na zawar-
tość surowych jajek.

Liczba porcji: forma ok. 20x30 cm Czas przygotowania: 30 minut + noc
chłodzenia w lodówce
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Makaroniki kawowe

Składniki na masę makaronikową:

120 g mielonych migdałów
220 g cukru pudru
2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej
espresso
120 g odstanych przez 2 dni
białek
¼ łyżeczki sol i
80 g drobnego cukru do
wypieków

Składniki na kawowe ganache:

150 g gorzkiej czekolady
120 ml śmietanki 30–36%
1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej

Liczba porcji: 45 sztuk

Przygotowanie:

3 blaszki wykładamy papierem do pieczenia, na każdym od-
rysowujemy w małych odstępach 30 kółek o średnicy 3  cm.
Możemy użyć nakrętki od plastikowej butelki.

Migdały i cukier puder miksujemy i przesiewamy przez
drobne sitko. To, co zostanie na sitku, ponownie miksujemy
i   przesiewamy. Dodajemy kawę i odstawiamy.

Białka z solą ubijamy na sztywną pianę, pod koniec dodaje-
my cukier, łyżka po łyżce. Ma powstać gładka i   błyszcząca
masa, jak na bezy. Dziel imy ją na trzy części.

Łączymy pierwszą część z suchymi składnikami i dokładnie
mieszamy przy pomocy łopatki z gumową końcówką, aż cał-
kowicie się połączą. Dodajemy drugą i del ikatnie łączymy.
Przy trzeciej musimy bardzo ostrożnie mieszać, tylko w jed-
nym kierunku do momentu, aż powstanie lekko płynna ma-
sa, która nabrana na łopatkę powinna lekko spływać,
tworząc wstążkę. Gotową przekładamy do rękawa cukier-
niczego i wyciskamy na przygotowane blachy. Odstawiamy
na 30 minut, by makaroniki wyschły, a na ich wierzchu
utworzyła się cieniutka skorupka. Pieczemy w  160°C przez
10 minut i zdejmujemy je z papieru dopiero po całkowitym
ostygnięciu.

Śmietanę wlewamy do garnka i mocno podgrzewamy, nie
doprowadzając do wrzenia. Dodajemy do niej kawę i do-
kładnie mieszamy. Gorącą śmietanką zalewamy drobno po-
siekaną czekoladę. Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia
się czekolady. Ganache wstawiamy do lodówki na kilka go-
dzin, aż uzyska konsystencję gęstego kremu.

Przygotowujemy makaroniki: wykładamy jedną, niepełną
łyżeczkę kremu na ciasteczko i przykrywamy drugim.

Przechowujemy w szczelnie zamkniętej puszce lub słoiku .

Czas przygotowania: 2 godziny + 2 dni na odstanie białek
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Ciasto kawowe

Składniki na biszkopt:

6 jaj
¾ szklanki cukru
½ szklanki mąki pszennej
½ szklanki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki kakao
1 łyżka kawy rozpuszczalnej
2 łyżki oleju

Składniki na poncz:

¾ szklanki gorącej wody
1 łyżka cukru
1 łyżka kawy rozpuszczalnej

Składniki na krem grysikowy:

1 l itr mleka 3,5%
100  g kaszy manny
300  g miękkiego masła
90  g cukru pudru

Składniki na polewę kawową:

100  g czekolady białej
70  g czekolady mlecznej
70  g śmietanki 30%
1 łyżka kawy
1 łyżka gorącej wody

Przygotowanie:

Formę wykładamy papierem do piecze-
nia. Białka oddzielamy od żółtek i   ubija-
my na sztywno. Stale ubijając wsypujemy
stopniowo cukier. Następnie dodajemy
żółtka, olej i   przesiane mąki z  kakao.
Masę wylewamy do formy i   pieczemy
30  minut w  temperaturze 170°C, do su-
chego patyczka. Studzimy.

Składniki ponczu łączymy, odstawimy do
przestudzenia.

Mleko gotujemy z  kaszą manną przez
10  minut, aż zgęstnieje. Przykrywamy
fol ią spożywczą i   chłodzimy. Masło
ucieramy z  cukrem pudrem i   dodajemy
łyżka po łyżce ugotowaną kaszę. Mik-
sujemy do uzyskania gładkiego kremu.
Ciasto kroimy wzdłuż tworząc dwa
blaty, które nasączamy ponczem
i   przekładamy kremem.

Czekoladę drobno kroimy, umieszcza-
my w  miseczce ze śmietanką i   kawą
rozpuszczoną w  łyżce wody. Całość
podgrzewamy w  kąpiel i wodnej do po-
łączenia się składników. Przestudzoną
masą polewamy ciasto. Chłodzimy
w  lodówce przez 4 godziny.

Liczba porcji: forma 20x30 cm Czas przygotowania: 1 godzina 20 minut
+ czas studzenia i chłodzenia
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Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Bezy kawowe

Przygotowanie:

Białka lekko sol imy i ubijamy na sztywną pianę. Wsypujemy
stopniowo cukier puder cały czas miksując, aż białka będą
sztywne i lśniące. Pod koniec dodajemy sok z cytryny i mąkę
ziemniaczaną. W kubku rozpuszczamy kawę w jednej łyżecz-
ce gorącej wody. Strumykiem wlewamy do białek i del ikatnie
mieszamy szpatułką. Nie za długo – zależy nam na del ikat-
nych smugach.

Bezy wykładamy za pomocą łyżki na blachę wyłożoną papierem
do pieczenia, pozostawiając odstępy między nimi. Wstawiamy do
piekarnika nagrzanego do 150°C i suszymy 50 minut. Powinny
być suche z zewnątrz, w razie potrzeby pieczemy dłużej.

Śmietankę ubijamy, dodajemy cukier puder wymieszany z kawą
rozpuszczalną. Miksujemy chwilę na niskich obrotach do uzy-
skania jednol itej konsystencji. Bezy podajemy według uznania
z  kleksem bitej śmietany lub układamy na krem kolejną bezę.

Składniki na bezy:

4 białka
250 g cukru pudru
sól
1 łyżeczka soku z cytryny
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej
1 łyżeczka wody

Składniki na krem:

200 ml śmietanki 30–36%
1 łyżka cukru pudru

Liczba porcji: 12 bez Czas przygotowania: 1 godzina
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Babeczki czekoladowe

Przygotowanie:

80 g czekolady rozpuszczamy z masłem. Miksujemy mąkę z cu-
krem oraz jajkami. Dodajemy roztopioną czekoladę z masłem
i   dokładnie mieszamy.

W osobnym naczyniu rozpuszczamy pozostałą czekoladę z mle-
kiem, dodajemy kawę i dokładnie mieszamy, po czym wstawiamy
na 10 minut do lodówki.

Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Metalowe foremki do babe-
czek smarujemy masłem. Wypełniamy je do połowy czekolado-
wym ciastem. Łyżeczką nakładamy na środek krem
czekoladowo-kawowy i przykrywamy pozostałym ciastem. Ba-
beczki wstawiamy do piekarnika i pieczemy ok. 12 minut. Wy-
ciągamy i podajemy na ciepło, póki krem w środku nie zdąży
zastygnąć. Babeczki można posypać cukrem pudrem.

Składniki:

120 g gorzkiej czekolady
70 g masła
50 g cukru
40 g mąki pszennej
2 jajka
4 łyżeczki mleka
4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 30 minut

Przepis i zdjęcia: Natal ia Kozioł
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Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Kawowo-migdałowe biscotti

Przygotowanie:

Przygotowujemy espresso i pozostawiamy do ostygnięcia. Mig-
dały miksujemy na mąkę.

Masło ucieramy z cukrem na puszystą masę, dodajemy espresso
i mieszamy. Do mokrych składników dodajemy suche. Wszystko
jeszcze raz dobrze mieszamy, a następnie lekko wyrabiamy ręką.
Powstała masa powinna mieć gładką konsystencję, być bardzo
plastyczna i sprawiać wrażenie wilgotnej.

Gotowe ciasto wałkujemy na grubość 1,5 cm, wycinamy foremką
ciasteczka i pieczemy je 20 minut w 160°C.

Składniki:

100 ml espresso
200 g migdałów bez skórki
200 g mąki pszennej
100 g brązowego cukru
150 g kakao
225 g masła
szczypta sol i

Liczba porcji: 24 sztuki Czas przygotowania: 35 minut
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Mus kawowy

Przygotowanie:

Czekoladę łamiemy na mniejsze kawałki i przekładamy do ron-
delka. Dodajemy 3 łyżki śmietanki i podgrzewamy na małym
ogniu ciągle mieszając do momentu rozpuszczenia się czekolady.
Odstawiamy by przestygła.

Serek mascarpone miksujemy z cukrem pudrem. Dodajemy
ostudzoną kawę, rozpuszczoną czekoladę, cynamon i mieszamy
łyżką do połączenia się wszystkich składników. Mocno schło-
dzoną śmietankę ubijamy na sztywno z jedną łyżką cukru pudru.
Przekładamy do masy i łączymy.

Do pucharków lub szklanek wlewamy mus i wkładamy do lo-
dówki na całą noc. Przed podaniem możemy udekorować bitą
śmietaną i startą czekoladą, bądź cynamonem.

Składniki:

150 g serka mascarpone
3 łyżki cukru pudru
100 g gorzkiej czekolady
8 łyżek świeżo zaparzonego
espresso
250 ml śmietanki 30–36%
½ łyżeczki cynamonu

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 20 minut + cała noc na schłodzenie

Przepis i zdjęcie: Marcel ina Łukaszek
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Kaczka pieczona
na butelce kawowego piwa

Składniki:

1 butelka piwa Coffee Stout
1 zamarynowana kaczka
10 małych ziemniaków
3 marchewki
2 cebule
10 pomidorków koktajlowych
sól

Składniki marynaty:

100 ml gorącej wody
3 łyżki ol iwy z ol iwek
1 łyżka ciemnego sosu sojowego
1 łyżka miodu
1 łyżeczka gałki muszkatołowej
1 łyżeczka białego pieprzu
1 łyżeczka słodkiej papryki
1 łyżeczka suszonego tymianku
1 łyżeczka suszonej bazyl ii
½ łyżeczki mielonego cynamonu

Przygotowanie:

Do gorącej wody dodajemy po kolei
wszystkie składniki marynaty i łączymy
je. Umytą kaczkę wkładamy do worka
fol iowego, polewamy zalewą, wyciska-
my z worka tyle powietrza, i le nam się
uda i   szczelnie zamykamy. Masując wo-
rek rozprowadzamy i wcieramy zalewę
w  kaczkę. Odkładamy do lodówki najle-
piej na dobę, co jakiś czas ponownie na-
cierając całą kaczkę zalewą.

Otwartą butelkę piwa ustawiamy w fo-
remce. Nakładamy na nią kaczkę tak,
aby możl iwie jak największa część bu-
telki w  dolnym odcinku nie była przez
nią osłonięta. Do foremki wlewamy
również pozostałą część zalewy. Wsta-
wiamy na 30 minut do piekarnika, roz-
grzanego dolną grzałką do 180°C.
W  trakcie pieczenia co jakiś czas oble-
wamy kaczkę zalewą. Następnie do fo-
remki dokładamy obrane ziemniaki,
marchewki i cebulę i pieczemy kolejne
30 minut. Na koniec dodajemy pomidor-
ki i pieczemy jeszcze 15 minut. Po upie-
czeniu ostrożnie ściągamy kaczkę
z  butelki i porcjujemy. Podajemy z pie-
czonymi warzywami.

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 30 minut
+ marynowanie 24 godziny + pieczenie
1  godzina 15 minut

Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz
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Składniki:
2 kotlety schabowe z kością

Składniki na marynatę:
500 ml wody
1 łyżeczka sol i
1 łyżka cukru trzcinowego
2 łyżki octu winnego
2 łyżki oleju
1 l iść laurowy
1 zmiażdżony ząbek czosnku
½ pokrojonej w plastry cebul i

Składniki na przyprawę:
1 ½ łyżki mielonej kawy
1 łyżka sol i
2 łyżki cukru trzcinowego
1 łyżeczka chil l i
1 łyżeczka słodkiej papryki
½ łyżeczki pieprzu
½ łyżeczki czosnku granulowanego
⅓ łyżeczki kurkumy

Przygotowanie:
Mieszamy składniki na marynatę, zalewamy
nią mięso i odstawiamy na noc do lodówki.
Następnego dnia wyciągamy schab, osuszamy
papierowymi ręcznikami i zostawiamy aby
ogrzał się do temperatury pokojowej.

Kawę oraz pozostałe przyprawy wsypujemy do
słoiczka i potrząsamy nim aby się połączyły.
Tak przygotowaną mieszankę wykorzystamy
do przyprawienia 6–8 kotletów, możemy ją
przechowywać w słoiczku przez kilka tygodni.
Kotlety z obu stron obficie nacieramy przy-
prawą. Smażymy na patelni gril lowej lub pie-
czemy bezpośrednio na gril lu, 6–7 minut
z  każdej strony. Odstawiamy aby chwilę od-
poczęło i podajemy z warzywami oraz kie-
l iszkiem wina.

Schab w kawie

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 35 minut + 12 godzin
marynowania

Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej
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Stek z rostbefu
z sosem kawowym

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
3 steki z rostbefu (po 200–250 g każdy)
4–5 gałązek rozmarynu
2 ząbki czosnku
2 łyżki oleju
sól i świeżo mielony pieprz

Składniki na sos:
300 ml mocnej kawy
200 ml czerwonego półwytrawnego wina
8 sztuk suszonych morel i
1 łyżka masła
1 łyżeczka miodu
½ łyżeczki mielonego cynamonu
¼ łyżeczki gałki muszkatałowej
¼ łyżeczki mielonego chil l i

Przygotowanie:
Do garnka dodajemy wino i morele. Zagoto-
wujemy na dużym ogniu, po czym zmniejszamy
go i redukujemy ilość płynu o połowę. Dole-
wamy kawę, przyprawiamy cynamonem, gałką
muszkatałową oraz chil l i . Ponownie zagoto-
wujemy i redukujemy sos o połowę. Dosładza-
my miodem. Ściągamy sos z ognia i blendujemy.
Ponownie pogrzewamy go na średnim ogniu,
dodajemy masło i gotujemy przez kolejne
10  minut.
Aby przygotować stek potrzebujemy umytej
i   osuszonej wołowiny w temperaturze pokojo-
wej. Rozgniatamy w palcach czosnek i smaru-
jemy nim mięso. Na patelni gril lowej mocno
rozgrzewamy olej, dorzucamy gałązki rozma-
rynu, a na nie wykładamy steki. Smażymy
w  wysokiej temperaturze, z każdej strony po
2  minuty, aby uzyskać średni stopień wysma-
żenia. Aby uzyskać steki dobrze wysmażone,
należy trzymać je na patelni po minucie dłużej
z każdej strony.
Mięso ściągamy z patelni i zostawiamy je, aby
odpoczęło 5 minut. Przyprawiamy solą i świe-
żo mielonym pieprzem. Gotowe steki serwuje-
my z przygotowanym wcześniej sosem. Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska
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Podstawy kawy
Tekst i grafiki: Mateusz Dawiec
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Biorąc pod uwagę popularność, kawa jest drugim po wodzie najchętniej wybieranym
napojem na kuli ziemskiej. Tę samą pozycję zajmuje w rankingu towarów eksporto-
wych, w których zestawieniu ustępuje jedynie ropie naftowej. Miliony ludzi rozpo-
czynają swój dzień właśnie z nią. Potrafi postawić na nogi, ładuje nasze baterie na
resztę dnia, wzmaga entuzjazm i kreatywność, orzeźwia w najmniej sprzyjających
warunkach, przyspiesza przemianę materii, usprawnia krążenie, pogłębia oddech,
ale  przede wszystkim raduje nasze podniebienia.

Tyle wie o niej większość z nas, ale czy zasta-
nawial iśmy się kiedykolwiek, skąd się wzięła?

Dorastające do pięciu metrów wysokości
krzewy kawowe występują w strefie między-
zwrotnikowej, dziś zwanej też pasem kawo-
wym (coffee belt) , natomiast za miejsce ich
pochodzenia uważa się tereny Abisynii, Mo-
zambiku i okol ice Wielkich Jezior Afrykań-
skich, gdzie owoce kawy spożywano już
w  pierwszym tysiącleciu p.n.e.

Legendy i podania na temat początków spo-
rządzania „ciemnego napoju” różnią się od sie-
bie nieznacznie. Nieraz słyszymy o pasterzu
z  Etiopii obserwującym, jak zmienia się zacho-
wanie jego zwierząt pod wpływem nowego
przysmaku, innym razem historia opiewa losy
arabskiego kupca, któremu podobny fenomen
pomogło spostrzec okol iczne ptactwo, jeszcze
inny wariant w głównych rolach obsadza su-
fickiego mnicha i stado kóz. W każdym przy-
padku zwierzęta po spożyciu owoców kawy
pozostawały widocznie pobudzone. Ich za-
chowanie było na tyle nietypowe, że bohater,
postanowiwszy doznać tej samej tajemniczej
mocy, również ich skosztował, zaś po spróbo-
waniu podziel ił się informacją z innymi.

Od mitycznej degustacji owoców kawy do
sporządzania z nich napoju ziarna musiały
przebyć jeszcze długą drogę. Najpierw znala-
zły się w Jemenie, gdzie najprawdopodobniej
opracowano metodę palenia ziaren i ich zapa-
rzania, a następnie podróżowały wraz z Bedu-
inami po całej Arabii. Na początku swojej
wędrówki arabska kahwa pełniła istotne funk-
cje w rytuałach i ceremoniach rel igijnych,
a   mnisi używal i jej, by utrzymywać stan wyż-
szej świadomości podczas całonocnych mo-
dl itw i obrzędów. W epoce oświecenia kawa
przestała być napojem używanym wyłącznie
w celach rel igijnych. W XVI I wieku „mała czar-

na” zyskała popularność w większej części
globu i stała się świecką używką. W tym okre-
sie bujnie rozkwitała kultura anglosaskich co-
fee houses. Nowopowstające kawiarnie stały
się kolebką epoki Kanta i Voltaire’a. To tu za-
czynal i spotykać się, często przypadkiem,
specjal iści z różnych dziedzin akademickich,
umożl iwiając sobie twórcze dyskusje i przy-
spieszając przepływ nowych idei oraz naj-
świeższych osiągnięć naukowych. I to właśnie
kawa wedle wielu dzisiejszych teorii miała
„dać ludzkości mocnego kopa”, by ta, po epo-
kach pod względem spożywczym zdomino-
wanych przez napoje alkoholowe, zwróciła się
ku wierze w  potęgę rozumu.

Co zawiera kawa?

Podczas samego palenia wewnątrz każdego
z  ziarenek zachodzi ponad 1500 reakcji che-
micznych, których trwanie ustaje dopiero po
jedenastu godzinach od zakończenia procesu.
Z punktu widzenia zdrowia wielbiciel i trunku
najważniejsze, obok działającej pobudzająco
kofeiny, pozostają duże ilości przeciwutlenia-
czy – kwasów chlorogenowego i kawowego.
Pomagają one organizmowi lepiej radzić sobie
z wolnymi rodnikami. Dzięki nim kawa pita
w  odpowiednich ilościach obniża ryzyko wy-
stępowania wielu schorzeń, w tym również
nowotworów. Wedle ostatnich badań prze-
prowadzonych przez Kanadyjczyków ciemny
napar w zależności od przypadku el iminuje
bądź realnie opóźnia rozwój chorób układu
nerwowego, takich jak choćby choroba Par-
kinsona.

Jaką kawę wybrać?

Metod palenia, parzenia, pakowania, przyrzą-
dzania i podawania jest zbyt wiele, by choćby
spróbować omówić je wszystkie. Wiedzieć
jednak należy, że w sprzedaży kawy l iczą się
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niezmiennie dwie jej najpopularniejsze odmia-
ny: robusta i arabica. Dostępne na sklepowych
półkach kawy to najczęściej przygotowane
przez producentów mieszanki ziaren obu tych
typów. Cena kawy zaś wzrasta proporcjonal-
nie do zawartości arabiki w każdej z nich. Na-
par z ziaren arabiki ma niższą zawartość
kofeiny (od 1 do 1,7%), jest łagodny, bardzo
aromatyczny oraz lekko kwaskowaty. Ten spo-
rządzony z robusty cechuje się bardziej zdecy-
dowanym, gorzkawym smakiem, a   co za tym
idzie wyższą zawartością kofeiny (od 2 do 4%).
Oprócz większej intensywności, przygotowa-
na z robusty kawa posiada obfitszą od arabiki
cremę, czyl i powstającą przy parzeniu piankę.

Zanim zmiel imy i zaparzymy upragnioną kom-
pozycję ziaren, musi ona przejść przez proces
palenia, które może odbywać się na wiele spo-
sobów. Podstawowe rodzaje termicznej ob-
róbki ziaren to cinammon i americana – dla
otrzymania lekkich kaw oraz full i italian – pa-
lenia pełne, nadające kawie mocny i wyraźny
smak. Najistotniejsze jednak, bez względu na
preferowany rodzaj palenia, okazuje się pozy-
skiwanie kawy świeżo prażonej, ponieważ od
tego momentu utrzymuje ona najlepsze dla

człowieka właściwości zaledwie przez okres
około tygodnia.

Garść ciekawostek

Kawa w chrześcijańskiej Etiopii została objęta
prohibicją jako muzułmański trunek
w  1889  roku. Dziś jest narodowym napojem
tego kraju dla wszystkich ludzi, niezależnie od
wyznania.

W USA 29 września każdego roku celebro-
wane jest święto kawy – Coffee day.

Na jedno espresso przypada około 40 nasion.

Najdroższa kawa świata, Kopi Luwak, zanim
trafi do kuchni i fi l iżanek kl ientów, jest tra-
wiona przez łaskuna muzanga, zwierzę wy-
bierające na swój pokarm tylko najdojrzalsze
i   najsmaczniejsze owoce kawowca. To dopiero
wydalone przez łaskuna ziarna poddaje się
paleniu i oddaje w ręce koneserów. Kopi Lu-
wak dzięki oryginalnemu procesowi przygo-
towania ziaren jest znana z lepszego aromatu
i   braku kawowej goryczki.
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Źródła:

1. Asher Yaron: What you didn’t know about coffee.
2. Beata Szczechura: Kopi Luwak – mityczna kawa
3. Arabika czy Robusta – jaki mają smak i ich wpływ na cenę kawy
4. Jak kawa wpływa na zdrowie?
5. Palenie kawy
6. www.karmelowelungo.pl
7. Steven Johnson: Did Coffee Fuel the Age of Enl ightenment?
8. The Story of Coffee – Brought to you by Nestlé

Kocioł
Notatka
1. https://www.youtube.com/watch?v=JaQNy0Ef4YY2. http://www.pinezka.pl/content/view/1928/356/3. https://www.kawanajutro.net/arabika-czy-robusta-jaki-maja-smak-i-ich-wplyw-na-cene-kawy4. http://www.kawatopodstawa.pl/2011/05/jak-kawa-wplywa-na-zdrowie/5. http://www.coffeedesk.pl/baza-wiedzy/kawa/podstawowe-informacje/24/Palenie-Kawy6. http://karmelovelungo.pl/?p=8047. https://www.youtube.com/watch?v=tsFxH2zdi_Y8. https://www.youtube.com/watch?v=NWeaNncFrcM
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U źródeł kawy
Cupping w Palarni Kawy ETNO CAFÉ

Tekst: Joanna Aniszczyk Zdjęcia: ETNO CAFÉ, Katarzyna Sieradz
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U źródeł kawy
Cupping w Palarni Kawy ETNO CAFÉ

Tekst: Joanna Aniszczyk Zdjęcia: ETNO CAFÉ, Katarzyna Sieradz
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Pijąc ulubioną kawę, pewnie wiele razy zasta-
nawial iście się, kim był człowiek, który zasa-
dził drzewka kawowca, czym kierował się przy
wyborze miejsca do uprawy, w  jaki sposób
zbierano, selekcjonowano i   palono ziarna.

Od czego właściwie zależy jakość, smak
i   aromat kawy? Czy każdy może to ocenić,
a   jeśl i tak, to w  jaki sposób? Odpowiedzi na
te i   inne pytania szukal iśmy całą redakcją
KOTŁA w  Palarni Kawy ETNO CAFÉ polsko-
etiopskiej firmy przy ul icy Jerzmanowskiej
we Wrocławiu.

Nasze spotkanie rozpoczęl iśmy od kubka go-
rącej, świeżo parzonej kawy i   rozmowy
o  Etiopii, kolebce tego czarnego napoju oraz
miejscu pochodzenia upraw ETNO CAFÉ.
Dowiedziel iśmy się, że arabika, którą firma
importuje, pochodzi właśnie z  Wyżyny Abi-
syńskiej, gdzie wzrasta w  otoczeniu pierwot-
nych lasów na wysokości 1400–2200  m
n.p.m. Ręczne zbiory, pozwalające na pozy-
skanie tylko najdojrzalszych owoców, oraz
ich suszenie na słońcu dają pewność, że ma-
my do czynienia z  kawą wytwarzaną trady-
cyjnymi metodami. Po przybyciu do

Wrocławia, ziarna poddawane są mistrzow-
skiemu paleniu, które poprzez powolną ob-
róbkę termiczną, kontrolowaną przez
wykwal ifikowanych specjal istów tzw. ro-
asterów, nadaje kawie cechy produktu naj-
wyższej jakości.

Dlaczego te wszystkie informacje są tak
ważne? Poznanie wytwórców a  także
wszystkich procesów związanych
zarówno z  wyborem miejsca uprawy
ziarna, jak i  metodami jego zbierania,

selekcjonowana oraz samego
wypalania są niezbędne

dla określenia jakości kawy.
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Zwiedzając palarnię, zauważyl iśmy oddzielne
pomieszczenie pełne worków z kawą, gdzie
stale kontrolowana jest temperatura i wilgot-
ność powietrza. Jak widać, forma przechowy-
wania ziaren jest istotną składową całego
procesu i wpływa na jakość produktu końco-
wego. Ważne jest również samo palenie, któ-
rego przebieg miel iśmy okazję obserwować
krok po kroku.

Początkowo zielone ziarna kawy zostały
wrzucone do pieca ze specjalnym bębnem
o  wsadzie do 30 kg i wypalano je powoli, bo
w  czasie 15–25 minut i temperaturze powyżej
200°C. Później, schłodzono je powietrzem,
przez co zatrzymane zostały procesy, które
bez tego nadal zachodziłyby w kawie, a które
mają bezpośredni wpływ na powstawanie
gorzkiego smaku.

Jak się dowiedziel iśmy, umiejętności i doświad-
czenie roastera są kluczowe dla uzyskania odpo-
wiedniego smaku. To on czuwa nad całym
procesem palenia i decyduje o momencie jego
zakończenia. W ostatnim jego etapie sprawdza
stopień wypalenia ziaren poprzez wyciąganie
i   oglądnie pojedynczych próbek. Mistrzowskie
palenie sprawia, że kawa posiada cechy klasy
Premium, których nie można uzyskać metodami

przemysłowymi, niejednokrotnie poddającymi
ziarna przepaleniu, by zatuszować ich niską ja-
kość i wszelkie mankamenty.

Po zwiedzaniu przeszl iśmy do cuppingu, czyl i
degustacji , którą przeprowadza się w celu
określenia aromatu, smaku i jakości kawy.

Cały proces przebiega według
określonego protokołu, któryw każdej
części świata wygląda dokładnie tak
samo. Obowiązują ogólnie przyjęte

normy, czyli ustalona wielkość filiżanek,
gramatura ziaren potrzebna

do przeprowadzenia degustacji
oraz odpowiedni czas,

w jakim będą one parzone.

Nasz kotłowy cupping rozpoczęl iśmy od zwa-
żenia wypalonych próbek oraz określenia ich
aromatu przez wąchanie zmielonych ziaren na
sucho. Wszystko odbywało się z użyciem tzw.
koła aromatów i smaków oraz profesjonalnych
formularzy, na których zapisywal iśmy nasze
spostrzeżenia. I stotną cechą dobrego cuppin-
gu jest próbowanie kaw różniących się od bie
krajem pochodzenia, formą uprawy oraz stop-
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niem wypalenia. Miel iśmy więc możl iwość po-
równania różnych ziaren i wyboru aromatu
najbardziej nam pasującego.

Drugim etapem było zalanie ziaren gorącą
wodą o temperaturze około 90°C. Po upływie
4 minut, kiedy fil iżanka nie parzyła już w dło-
nie, mieszal iśmy napar raz jeszcze i wąchal i-
śmy ziarna na mokro. Obie części cuppingu
przypominały określanie zapachu perfum czy
wina. Okazało się, że można wyróżnić całą
masę woni, w tym aromaty rośl inne (kwiato-
we, owocowe, ziołowe), karmel izowane (orze-
chowe, karmelowe, czekoladowe), a także
palone (żywiczne, aromaty przypraw, zwęglo-
ne). W tej części degustacji widoczne były róż-
nice w kolorze naparów, ich zapachu i   smaku.

Po zebraniu pianki, przeszl iśmy do kolejnego
i   dość wesołego etapu degustacji , czyl i oceny
smaku kawy przez energiczne siorbanie napa-
ru z łyżek. Tak, siorbanie! Energiczne zasysa-
nie i rozprowadzanie kawy w całej jamie
ustnej, tak aby uruchomić wszystkie kubki
smakowe.

Po określeniu kwasowości i słodyczy, przyszła
kolej na opisanie tzw. mouthfeel, czyl i uczucia
pozostającego w ustach po degustacji napoju.

To wówczas określa się cechy naparu, a innymi
słowy ciel istość kawy, nazywaną z języka an-
gielskiego body. Ze względu na zawartość
tłuszczów w naparze, ciel istość może być
oceniana jako lekka, średnia lub ciężka. Często
przy tej okazji porównuje się konsystencję ka-
wy do wody lub mleka.

Po sprawdzeniu aromatu, smaku i gęstości
napoju, przeszl iśmy do oceny ogólnej, czyl i
subiektywnego wyboru z wszystkich ocenia-
nych kaw tej najbardziej nam smakującej.
Dzięki formularzom, na których spisywal iśmy
nasze uwagi i spostrzeżenia, porównanie
wszystkich i wybór tej jedynej były łatwiejsze.

Wizyta w Palarni Kawy ETNO CAFÉ była nie-
samowitym doświadczeniem. Możl iwość
oglądania procesu mistrzowskiego palenia
kawy oraz uczestnictwo w cuppingu, który jak
się okazało, wcale nie jest zarezerwowany
wyłącznie dla zawodowych testerów, planta-
torów czy handlowców, znacznie poszerzyły
nasze kawowe horyzonty. Można stwierdzić,
że odkryl iśmy ten napój na nowo!
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Kasze
Kasze stanowią jedną z podstaw piramidy żywienia, powinny więc być bazą naszej codziennej diety. Są niezwykle

uniwersalne i nadają się do przygotowania zarówno przystawki czy zupy, jak i dania głównego oraz deseru.
Propozycje wszystkich tych posiłków z kaszą w rol i głównej znajdziecie na kolejnych stronach.

Gatunków kasz jest mnóstwo. My postawil iśmy na te typowo polskie, czyl i na: gryczaną, jaglaną, jęczmienną, kukurydzianą
i mannę. Wśród naszych przepisów znajdziecie klasyczny krupnik, pierogi z pęczakiem oraz leguminę z kaszy manny.
Nie zabraknie również bardziej egzotycznych dań, jak pęczotto z zielonym groszkiem czy kaszi, czyl i sushi z kaszy

jęczmiennej. ZaskoczymyWas również jaglaną wersją szarlotki i czekoladowym budyniem przygotowanym na bazie kaszy.
Na mniejszy głód polecimy sałatkę z kaszą gryczaną, a na ssanie w żołądku – zapiekankę, oczywiście z kaszą!
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Czas przygotowania: 30 minut

Deser z palonej kaszy gryczanej

Budyń jaglany z czekoladą
Liczba porcji: 4

Składniki:

100 g kaszy jaglanej
500 ml niesolonego
mleka sojowego
100 g gorzkiej czekolady
3 łyżeczki miodu
½ łyżeczki sol i
½ łyżeczki chil i
1 kiwi
suszone kawałki kokosa

Przygotowanie:

Kaszę umieszczamy na sitku i dwa razy przelewamy
wrzącą wodą. Do garnka wlewamy mleko sojowe, doda-
jemy pokruszoną czekoladę, chil i , sól i kaszę jaglaną.
Gotujemy na małym ogniu przez 16–18 minut, często
mieszając. 2 minuty przed końcem rozpuszczamy
w  mieszance miód. Studzimy, mieszamy blenderem na
gładką masę. Podajemy z kiwi i suszonymi kawałkami
kokosa.

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut chłodzenia

Liczba porcji: 8

Składniki:

220 g palonej kaszy gryczanej
100 ml mleka
100 g kremu toffi
4 czubate łyżki powideł
śl iwkowych
50 g gorzkiej czekolady
syrop klonowy
1 granat lub 3 mandarynki

Przygotowanie:

Kaszę przepłukujemy zimną wodą, a następnie gotujemy
do miękkości zgodnie z przepisem na opakowaniu. Od-
cedzamy i hartujemy zimną wodą.

Czekoladę rozpuszczamy w kąpiel i wodnej.

Do dużego pojemnika blendera wsypujemy ugotowaną
kaszę. Dodajemy krem toffi, gorzką czekoladę, mleko
oraz powidła śl iwkowe. Miksujemy na gładką masę. Sło-
dzimy do smaku syropem klonowym.

Do niedużych pucharków nakładamy po 2 łyżki grycza-
nego kremu. Posypujemy ziarenkami wydrążonymi
z  granatu lub pokrojonymi w 1 cm kosteczkę cząstkami
mandarynki.

Przykrywamy kolejną warstwą kremu i przybieramy
owocami.
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Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcie: Rafał Komorowski

Kasza kukurydziana z mango i granatem

Przygotowanie:

Mleko kokosowe i wodę podgrzewamy, wrzucamy kaszę i za-
gotowujemy. Zmniejszamy ogień i gotujemy do miękkości,
pod przykryciem, często mieszając. Po ściągnięciu z ognia,
dodajemy miód. Kaszę przekładamy do 4 miseczek. W mię-
dzyczasie mango obieramy i kroimy w kostkę, wrzucamy do
garnka i zalewamy wodą. Gotujemy na wolnym ogniu, często
mieszając, do miękkości.

Kaszkę podajemy z mango i granatem. Ozdabiamy l istkami
mięty.

Składniki:

250 g kaszy kukurydzianej
400 ml mleka kokosowego

250 ml wody
2 łyżki miodu

Dodatki:

1 dojrzałe mango
½ szklanki ziarenek granatu
3 łyżki wody
1 łyżka miodu
l istki mięty

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 20 minut
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Szarlotka jaglana
Liczba porcji: 1 forma o średnicy
20–22 cm

Składniki:

200 g kaszy jaglanej
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżki cukru trzcinowego
500 g prażonych jabłek
1 łyżeczka cynamonu
½ łyżeczki kardamonu
¼ łyżeczki imbiru
olej rośl inny do
natłuszczenia formy

Przygotowanie:

Do ugotowanej kaszy jaglanej dodajemy przyprawy, cu-
kier trzcinowy i mąkę ziemniaczaną. Mieszamy. Formę
do pieczenia natłuszczamy. Połową kaszy jaglanej wyle-
piamy dno blaszki, dociskając palcami. Wykładamy pra-
żone jabłka, a na wierzch drugą część kaszy (już nie
dociskamy). Pieczemy 40 minut w temperaturze 180°C.
Posypujemy cynamonem.

Czas przygotowania: 25 minut + 40 minut pieczenia

Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler
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Kasza manna na leguminę
Liczba porcji: 6

Składniki:

1 szklanka kaszy manny
1 l mleka
1 jajko
1 łyżka masła
szczypta sol i
miód
cynamon

Przygotowanie:

Kaszę ucieramy z jajkiem, zalewamy mlekiem, dodajemy
sól i masło. Gotujemy na bardzo małym ogniu około go-
dzinę. Podajemy na ciepło lub zimno z ulubionymi do-
datkami — na przykład z miodem i cynamonem.

Czas przygotowania: 1 godzina

Kutia
Liczba porcji: 6

Składniki:

200 g kaszy pęczak
500 ml wody
200 g mielonego maku
200 ml mleka
50 g rodzynek
50 g orzechówwłoskich
30 g migdałów
3 łyżki miodu
3 łyżki syropu z agawy
2 łyżki l ikieru pomarańczowego
skórka otarta z 1 pomarańczy
½ łyżeczki ekstraktu
migdałowego
¼ łyżeczki sol i

Przygotowanie:

W garnku z grubym dnem zagotowujemy wodę z solą
i   wrzucamy przepłukany zimną wodą pęczak. Gotujemy
do momentu, aż kasza wchłonie większą część wody,
a   następnie zdejmujemy z ognia i przykrywamy pokryw-
ką. Garnek owijamy kocem i pozostawiamy na godzinę.

Mielony mak płuczemy gorącą wodą na sicie i umiesz-
czamy w misce. Mleko zagotowujemy i zalewamy nim
mak, czekamy, aż całkowicie wchłonie płyn. Rodzynki
zalewamy wrzątkiem i pozostawiamy na 10 minut.
Orzechy i migdały siekamy na mniejsze kawałki.

W misce łączymy kaszę i mak, dodajemy odcedzone ro-
dzynki, orzechy i migdały. Wlewamy miód, syrop z agawy
i l ikier pomarańczowy. Na koniec dodajemy ekstrakt
migdałowy i skórkę pomarańczową. Całość dokładnie
mieszamy.

Kutię możemy dosłodzić wedle uznania. Gotowy deser
wkładamy do lodówki i podajemy schłodzony.

Czas przygotowania: 2 godziny
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Kutia to danie, które pochodzi z kuchni Kre-
sowian i przepis na nią przekazywany jest
w  mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie.
Deser ten przygotowujemy w okresie Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jest
jedną z 12 potraw na naszym świątecznym
stole.

Przepis i zdjęcie: Ol impia Davies
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Kaszi , czyli sushi z kaszy

Składniki:

200 g kaszy jęczmiennej perłowej
4 duże arkusze nori
160 g filetu wędzonej makrel i
12 łyżeczek serka mascarpone lub
twarożkowego
2 l iście sałaty lodowej
½ pęczka szczypiorku
kiełki rzodkiewki
2 łyżki octu z białego wina
1 czubata łyżeczka cukru
½ łyżeczki sol i
sos sojowy

Przygotowanie:

Kaszę gotujemy zgodnie z przepisem na
opakowaniu, następnie przesypujemy ją
do miseczki, rozgarniamy widelcem i zo-
stawiamy do ostygnięcia. Do niewielkie-
go słoiczka wlewamy ocet, dodajemy
cukier i sól , energicznie potrząsamy do
połączenia składników i polewamy letnią
kaszę. Dokładnie mieszamy.

Na specjalnej, bambusowej matce kła-
dziemy arkusz nori krótszym bokiem do
siebie i, del ikatnie ugniatając, umiesz-
czamy na nim centymetrową warstwę
kaszy, zostawiając 4 cm wolne na końcu.
Na kaszy, nie za bl isko krawędzi, układa-
my wałeczek z dodatków: pokrojonej na
paski wędzonej makrel i , 3 łyżeczek ser-
ka, kilku łodyżek szczypiorku, połowy
zrolowanego l iścia sałaty i dowolnej ilo-
ści kiełków.

Pomagając sobie matką, ostrożnie zwija-
my arkusz nori, powol i dociskając skład-
niki. Wolny koniec glonu smarujemy
odrobiną wody i po zwinięciu odstawia-
my rulon spojeniem do dołu. Z każdym
arkuszem postępujemy analogicznie.

Gotowe rolki kroimy na 6–8 równych ka-
wałków i podajemy np. z sosem sojowym.

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 60 minut
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Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcia: Rafał Komorowski
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Sałatka z kaszą gryczaną niepaloną

Składniki:

100 g kaszy gryczanej niepalonej
100 g boczku w plasterkach
½ ogórka długiego
1 czerwona cebula
1 pęczek rzodkiewek
½ pęczku szczypiorku
2 garści rukol i

Sos:

2 łyżki ol iwy z ol iwek
2 łyżki octu balsamicznego
1–2 ząbki czosnku
sól
świeżo mielony pieprz

Przygotowanie:

Kaszę dokładnie płuczemy pod bieżącą,
zimną wodą. Gotujemy według zaleceń
producenta na sypko, w lekko osolonej
wodzie. Przelewamy zimną wodą i prze-
kładamy do miski. Boczek kroimy na
mniejsze kawałki i gril lujemy z obu stron
do uzyskania chrupiących chipsów. Od-
sączamy z nadmiaru tłuszczu na papierze
kuchennym.

Wmiseczce mieszamy ocet balsamiczny,
starty czosnek, szczyptę sol i i pieprzu
z  ol iwą. Ogórka, cebulę i rzodkiewki
kroimy w półplasterki. Szczypior i natkę
siekamy, rukolę płuczemy. Łączymy
wszystkie składniki. Sos dodajemy tuż
przed podaniem.

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 35 minut
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Przepis i zdjęcie: Bernadetta Parusińska–Ulewicz

Zapiekanka z kaszy jaglanej

Przygotowanie:

Kaszę przelewamy wrzątkiem przez sitko dla pozbycia się go-
ryczki. Gotujemy zgodnie z przepisem na opakowaniu, w lekko
osolonej wodzie. Odcedzamy, hartujemy zimną wodą.
Brokuła wrzucamy na wrzątek, gotujemy 2 minuty. Odsączamy
i   kroimy na drobne kawałki. Cebulę i czosnek obieramy, siekamy
w małą kostkę. Przesmażamy na rumiano na rozgrzanym oleju.
Dodajemy pomidory. Smażymy 5 minut, kilka razy mieszając.
Ściągamy z ognia, odstawiamy do przestudzenia i miksujemy na
gładką masę.
Do pomidorów dodajemy brokuły, kaszę, starty na grubych
oczkach ser żółty i roztarte w dłoni zioła dalmatyńskie. Dopra-
wiamy do smaku solą i pieprzem.
Kaszę przekładamy do 4 niedużych naczynek do zapiekania lub
jednej większej formy. Na wierzchu układamy pokrojoną w cien-
kie plasterki mozzarel lę. Pieczemy przez 15–20 minut w piekar-
niku nagrzanym do 180°C. Przed podaniem przybieramy l istkami
świeżej bazyl ii .

Składniki:

200 g kaszy jaglanej
400 g pomidorów z puszki
8 dużych różyczek brokułów
125 g mozzarel l i
3 łyżki tartego żółtego sera
1 szalotka
2 duże ząbki czosnku
1 łyżka ziół dalmatyńskich
2 łyżki oleju rzepakowego
sól
pieprz
świeża bazyl ia do dekoracji

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 1 godzina
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Pasztet z kaszy gryczanej

Przepis i zdjęcia: Anna Komsta

Przygotowanie:

Kaszę gryczaną gotujemy na sypko. Miksujemy z ugotowaną fa-
solą, pastą pomidorową i ol iwą. Dodajemy sok z cytryny, przy-
prawy, żółtka i na koniec bardzo del ikatnie ubitą pianę z białek.
Dla wyrazistego smaku możemy dodać posiekane pół papryczki
chil l i lub dwa ząbki czosnku.

Formę keksówkę wyścielamy papierem do pieczenia, możemy
wyłożyć spód i boki zblanszowanymi l iśćmi pora. Del ikatnie wy-
kładamy farsz do formy, stukamy, by się równomiernie ułożył.
Wierzch smarujemy ol iwą i przykrywamy papierem do pieczenia.
Pieczemy w nagrzanym piekarniku z termoobiegiem w tempe-
raturze 170°C przez 50 minut. 10 minut przed zakończeniem
pieczenia ściągamy z pasztetu papier, by się pięknie zarumienił.

Podajemy na ciepło lub zimno jako przystawkę, dodatek lub sa-
modzielne danie. Smakuje z grzankami natartymi ząbkiem
czosnku, podpłomykami, kawałkami macy.

Składniki:

200 g kaszy gryczanej palonej
200 g gotowanej białej fasol i
150 g pasty pomidorowej
2 jajka
200 g ol iwy z ol iwek
2 łyżki mąki ziemniaczanej
sok z połowy cytryny
1 łyżeczka mielonego kuminu
sól
pieprz
cukier

Liczba porcji: 1 keksówka Czas przygotowania: 30 minut + 50 minut pieczenia
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Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Grillowana polenta

Przygotowanie:

W wysokim garnku o grubym dnie zagotowujemy wodę, dodaje-
my sól i ciągle mieszając, powoli wsypujemy kaszę. Gotujemy
15  minut na małym ogniu, mieszając często.

W międzyczasie na patelni rozpuszczamy masło, dodajemy
przeciśnięty przez praskę czosnek i chil i . Podgrzewamy przez
chwilę i odstawiamy.

Garnek z kaszą ściągamy z ognia, dodajemy przygotowane masło
i ser. Mieszamy do momentu uzyskania gładkiej struktury. Po-
wstałą masę przekładamy do płaskiego, natłuszczonego naczy-
nia. Odstawiamy w chłodne miejsce do ostygnięcia i stężenia.

Zimną polentę smarujemy ol iwą, kroimy na trójkąty i gril lujemy
z  obu stron. Podajemy do sałatek lub mięs.

Składniki:

180 g kaszy kukurydzianej
600 ml wody
1 łyżeczka sol i
50 g tartego parmezanu
1 łyżka klarowanego masła
1 ząbek czosnku
½ łyżeczki płatków chil i
ol iwa

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 35 minut + 2-3 godziny chłodzenia



61MAGAZYN KOCIOŁ STYCZEŃ/LUTY 2015

Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Pierogi z pęczakiem i pieczarkami

Przygotowanie:
Pęczak płuczemy i gotujemy w wodzie ze szczyptą sol i i łyżką
masła. Od czasu do czasu mieszamy i czekamy, aż kasza wchłonie
wodę.
Pieczarki i cebulę kroimy w drobną kostkę. Ol iwę rozgrzewamy
na patelni, lekko rumienimy cebulę, dodajemy pieczarki. Pod-
smażamy na średnim ogniu kilka minut, aż zmiękną. Wsypujemy
kaszę, doprawiamy solą i pieprzem, odstawiamy do przestudze-
nia. Natkę pietruszki siekamy, ser ścieramy na tarce o grubych
oczkach, łączymy z kaszą.
Masło z solą rozpuszczamy w gorącej wodzie, dodajemy mąkę,
jajka i zagniatamy gładkie, elastyczne ciasto. Przykrywamy ście-
reczką i odstawiamy na 15 minut. Po tym czasie odcinamy po
kawałku ciasta, wałkujemy i wykrawamy szklanką krążki. Na-
kładamy farsz i formujemy pierogi. Odkładamy na oprószoną
mąką stolnicę. Gotujemy partiami w lekko osolonej wodzie, oko-
ło 5 minut.
Pierogi możemy podać z roztopionym masłem, oprószone star-
tym serem i natką pietruszki lub z podsmażoną cebulką.

Składniki na ciasto:
1 kg mąki pszennej
250 g masła
500 ml gorącej wody
2 jajka
szczypta sol i
mąka do podsypywania

Składniki na farsz:
200 g kaszy pęczak
500 ml wody
1 łyżka masła
400 g pieczarek
2 cebule
200 g długodojrzewającego
sera cheddar
1 duży pęczek pietruszki
sól , pieprz
2 łyżki ol iwy z ol iwek

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 3 godziny
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Przepis i zdjęcie: Olga Płaza

Kasza z pieczonymi warzywami

Przygotowanie:

Warzywa myjemy, pozbawiamy pestek, kroimy w kostkę i ukła-
damy na blasze do pieczenia. Polewamy mieszanką ol iwy z przy-
prawami. Pieczemy 20 minut w 200°C (termoobieg). Kaszę
gotujemy według instrukcji na opakowaniu. Zostawiamy pod
przykryciem, aby nie traciła ciepła. Wyciągamy z piekarnika wa-
rzywa i przekładamy je do miski, mieszamy z kaszą. Podajemy na
ciepło jako danie główne albo dodatek do mięs.

Składniki:

200 g kaszy jęczmiennej wiejskiej
1 bakłażan
1 cukinia
1 czerwona papryka
1 czerwona cebula
1 cebula czosnkowa
4 łyżki ol iwy z ol iwek
sól
pieprz
za’atar
sumak

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 30 minut
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Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Krupnik na bulion ie gęsim

Przygotowanie:

Kaszę płuczemy na sitku pod bieżącą wodą. Warzywa obiera-
my. Marchew i pietruszkę kroimy w drobne słupki, ziemniaki
w kostkę.

Do wrzącego bul ionu wsypujemy kaszę. Po 5 minutach dodaje-
my marchew i pietruszkę, a po kolejnych 10 minutach dokłada-
my ziemniaki.

Gotujemy na wolnym ogniu do miękkości warzyw i ziemniaków.

Składniki:

1,5 l bul ionu gęsiego
100 g kaszy pęczak
1 marchewka
1 pietruszka
3 ziemniaki
sól , pieprz

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 45 minut
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Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Parmezanowe placuszki z kaszy manny

Przygotowanie:

Kaszę mannę gotujemy na mleku i wodzie 10 minut, studzimy do
temperatury 60°C, dodajemy masło, jajko, przyprawy oraz poło-
wę startego parmezanu. Wszystko energicznie mieszamy i po-
zostawiamy do całkowitego ostygnięcia.

Za pomocą łyżki stołowej nabieramy kaszkę i w odstępach na-
kładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Nie ukle-
pujemy i nie wyrównujemy masy, temperatura podczas pieczenia
spowoduje, że placuszki same się ukształtują. Na blachę powin-
no się zmieścić jednorazowo 12 porcji . Pieczemy 20 minut
w  200°C.

Na małym ogniu rozpuszczamy resztę masła i kilka minut aro-
matyzujemy je świeżą szałwią, od czasu do czasu mieszając. Po
upieczeniu, polewamy placuszki masłem i podajemy posypane
parmezanem.

Składniki:

250 g kaszy manny
450 ml mleka
450 ml wody
1 jajko
40 g parmezanu
25 g masła + 100 g masła do
polania
świeża szałwia
chil l i w płatkach
gałka muszkatołowa
sól , pieprz

Liczba porcji: 24 Czas przygotowania: 40 minut
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Pęczotto

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:

400 g kaszy jęczmiennej pęczak
250 ml bul ionu warzywnego
1 cebula
4 pieczarki
3 łyżki masła klarowanego
2 łyżki startego parmezanu
garść zielonego groszku
gałka muszkatołowa
sól , pieprz

Przygotowanie:

Na maśle smażymy posiekaną cebulę. Dodajemy kaszę
pęczak i smażymy 2 minuty. Wlewamy jedną chochlę
bul ionu i czekamy, aż kasza go wchłonie. Powtarzamy tę
czynność do momentu, gdy pęczak będzie miękki. Do-
dajemy łyżkę masła i parmezan, dokładnie mieszamy.
Wrzucamy zielony groszek i podsmażone wcześniej na
maśle pieczarki. Przyprawiamy i podajemy.

Przepis i zdjęcie: Damian Kordas
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Tekst: Olga Płaza Zdjęcia: Olga Płaza, Monika Pazdej

Kipi kasza, kipi groch.. .

Kasza to nic innego jak jadalne nasiona
zbóż, które zostały poddane czyszczeniu
i   ewentualnie rozdrobnieniu (jednak nie tak
drobnemu jak w  przypadku mąki) . Niektóre
ziarna (jak w  przypadku pęczaku) są pozo-
stawiane w  całości. Mają zdecydowanie do-
bry wpływ na funkcjonowanie organizmu.
Dostarczają wielu niezbędnych witamin, mi-
kroelementów i   składników odżywczych.
Jedyną wadą wielu odmian kasz jest zawar-
tość glutenu, przez co nie mogą ich jeść oso-
by uczulone oraz chore na cel iakię.

Jak przyrządzać kasze?

Większość kasz można ugotować w  podobny
sposób. Na początku należy je bardzo dobrze
opłukać pod bieżącą, zimną wodą. Następnie
przesypać do garnka, zalać wodą o  dwukrot-
nie większej objętości od kaszy i   gotować pod
przykryciem na małym ogniu do czasu, aż płyn
zostanie wchłonięty. Babcinym sposobem ka-
sze można trzymać w  garnku pod przysłowio-
wą „pierzyną” przez kilka godzin – wtedy
przez długi czas zachowają ciepło. Po ugoto-
waniu można je przechowywać przez 2–3 dni
w  lodówce. Dużo wygodniej i   lepiej gotuje się
kasze, które są kupione „luzem”, bo te zapako-

wane w  woreczki trudniej jest sprawdzić, czy
już są miękkie!
Warto przyjrzeć się poszczególnym rodzajom
tego przysmaku, bo czeka tu na nas spora róż-
norodność!

Kasza gryczana palona

Jedna z  najpopularniejszych kasz na polskich
stołach, w  wielu zakątkach kraju jest obo-
wiązkowym dodatkiem podczas wigil i jnej ko-
lacji (podaje się ją razem z  sosem grzybowym).
Ma charakterystyczny (ze względu na praże-
nie) smak – lekko orzechowy, głęboki i   inten-
sywny, wytwarza się ją z  nasion gryki. To
świetne źródło przeciwutleniaczy, zawiera też
duże ilości białka o  wysokiej wartości odżyw-
czej oraz błonnika. Jest ceniona wśród osób
stosujących dietę bezglutenową.

Kasza gryczana niepalona

Jest o  wiele łagodniejsza w  smaku od kaszy
gryczanej palonej. Dzieje się tak dlatego,
że  uzyskuje się ją z  łamanych ziaren gryki i   nie
praży się ich. Choć jest mniej popularna od
wersji palonej, ma dużo więcej składników
odżywczych i   witamin.

Na długo zaspokaja głód, jest pełna błonnika, ma niski indeks glikemiczny, obniża
poziom cholesterolu, pomaga w walce ze stresem, rozgrzewa i nie zawiera konser-
wantów. O czym mowa? Oczywiście o kaszy! Od setek lat to nie ziemniaki, ryż czy
mięso były podstawą polskiej diety, ale właśnie kasze. Już w średniowieczu znana
była kasza pszenna, żytnia i jęczmienna. W XX wieku produkty mączne i ziemniaki
zajęły ich rolę, ale w dobie zdrowego odżywiania powróciły do roli gwiazd polskiego
stołu. I bardzo dobrze, bo oprócz wszystkich zdrowotnych właściwości, są też bardzo
łatwe i szybkie w przyrządzeniu. Sprawdzą się w kuchni wegan i wegetarian, ale uzu-
pełnią też dietę mięsnych smakoszy.
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Tekst: Olga Płaza Zdjęcia: Olga Płaza, Monika Pazdej

Kipi kasza, kipi groch.. .
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Kasza jęczmienna pęczak

Pęczak to całe ziarna jęczmienne, które zosta-
ły jedynie pozbawione łuski i wypolerowane.
Kasza ta skutecznie obniża poziom złego cho-
lesterolu, działa także przeciwbakteryjnie
i   przeciwzapalnie. Wśród wszystkich polskich
kasz, pęczak ma zdecydowanie najwięcej war-
tości odżywczych. Można ugotować go w po-
staci sypkiej i podać jako dodatek do mięs albo
podstawę sycących sałatek, ale stanowi rów-
nież doskonałą bazę polskiej interpretacji ri-
sotto, nazywanej pieszczotl iwie pęczottem
lub pęczakottem. Jest również półśrodkiem
do wyrobu kaszy jęczmiennej wiejskiej.

Kasza jęczmienna wiejska

Ten rodzaj kaszy to po prostu rozdrobnione
ziarna pęczaku. Może występować w 3 rodza-
jach grubości – gruba, średnia i drobna. Jest
pełna błonnika i wartości odżywczych nie-
zbędnych naszemu organizmowi. Doskonale
rozgrzewa od wewnątrz, dlatego warto ją jeść
jesienią i zimą.

Kasza jaglana

Jagły, z których jest wytwarzana, to nasiona pro-
sa. To właśnie ten rodzaj zboża uprawiany był
najwcześniej, bo już w epoce neol itu. Kasza ja-
glana bije obecnie rekordy popularności nie bez
powodu. Jest lekkostrawna i bezglutenowa, za-
wiera krzemionkę (która jest budulcem włosów i
paznokci) . Co więcej, jest bogata w żelazo, co
oznacza, że pomaga w budowie czerwonych
krwinek. Dostarcza też naszemu organizmowi
lecytynę wspomagającą prawidłowe funkcjono-
wanie układu nerwowego. Ma dość dużo kiloka-
lorii w 100 gramach (ok. 350), jednak zawarte w
niej minerały odpowiadają za przyspieszenie
przemiany materii . Aby pozbyć się jej charakte-
rystycznej, początkowej goryczki, dobrze jest
przyrządzić ją w  odpowiedni sposób – wysypać
kaszę do sitka i dwukrotnie, w odstępie kilku mi-
nut, przelać wrzątkiem. Dopiero później należy
ją ugotować.

Kasza bulgur

Kasza bulgur wytwarzana jest z najbardziej
wartościowej odmiany pszenicy, czyl i durum.

Ziarna są gotowane, suszone i gniecione.
W  kuchni Bl iskiego Wschodu jest znana od
4000 lat, a w Turcji jest uważana za dużo
zdrowszą i smaczniejszą od np. ryżu. Powinna
być stałym elementem w diecie wszystkich
osób prowadzących zdrowy tryb życia, ponie-
waż zawiera bardzo dużo błonnika. Potrafi
również… odstresować, ponieważ jest bogata
w witaminę B. Można na jej bazie przyrządzić
sałatkę, dodać ją do zupy albo przygotować
dania kuchni wschodniej.

Kasza kukurydziana

Ta drobna, żółta kasza uzyskiwana jest z zia-
ren kukurydzy. Już setki lat temu przyrządzały
ją plemiona Inków, które zauważyły, że twarde
ziarna można zmiękczyć za pomocą tłuszczu
i   podgrzewania. Kasza kukurydziana ma dużo
witaminy E, jest również polecana alergikom,
ponieważ nie wywołuje odczynów chorobo-
wych. Świetnie zagęszcza zupy i sosy, ale
można ją wykorzystać samodzielnie, np. przy-
gotowując włoską polentę.

Kasza manna

Kasza manna to najdrobniejszy rodzaj kaszy,
który otrzymujemy dzięki przemiałowi psze-
nicy na mąkę. Zwykle kojarzy się z dziecięcymi
kaszkami, ale to niejedyne jej zastosowanie!
Jest lekkostrawna i wpływa kojąco na układ
pokarmowy, dlatego jest polecana osobom,
które mają problemy z żołądkiem.

Kasza owsiana

Podbija serca i podniebienia Skandynawów,
niestety w Polsce wciąż jeszcze jest bardzo
mało popularna. Jej „więksi bracia”, czyl i płatki
owsiane to niezbędnik prawie każdej kuchni,
więc istnieje szansa, że i kasza owsiana znaj-
dzie w niej swoje miejsce. Wytwarza się ją
z  ziaren owsa, a ponieważ poddawana jest
niewielkiej obróbce, ma więcej wartości od-
żywczych od płatków. Jest też bardzo bogata
w błonnik, a to świetna wiadomość dla osób
na diecie, ponieważ zapewnia uczucie sytości
na długie godziny.
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Kuskus

Obecnie jest mu bl iżej do makaronu niż do kaszy,
ponieważ produkuje się go z granulowanej mąki.
Jednak pierwotnie kuskus wytwarzany był z zia-
ren pszenicy durum. Ta kasza jest bardzo drobna
(nieco większa niż manna) i ma jasnożółty kolor.
Jest bardzo łatwa i szybka w przygotowaniu.
Wystarczy zmieszać ją z solą oraz ol iwą i zalać
wrzątkiem na kilka minut! Jest bardzo lekko-
strawna, dlatego też poleca się ją osobom cier-
piącym na schorzenia wątroby oraz wrzody.

Tytuł artykułu to cytat znanej, dziecięcej rymo-
wanki:
Kipi kasza, kipi groch.
Lepsza kasza niż ten groch.
Bo od grochu bol i brzuch,
A od kaszy człowiek zdrów.

żródła:
Adamska E., „Kuchnia polska”
www.poradnikzdrowie.pl
www.lubiekasze.pl
www.polskagastronomia.com
www.wilanow-palac.pl
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k u c h n i a
dolnośląska
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dolnośląska

Nasza dolnośląska tradycja kulinarna to
składowa obyczajów z różnych regio-
nów. To dziedzictwo wniesione przez
osadników przybyłych na Ziemie Odzy-
skane z Kresów i Polaków wracających
do kraju po wojnie z odległych części
całej Europy. Większość z nich świado-
mie tu przybywała, aby szukać nowego,
jednak część na Dolny Śląsk trafiła
przypadkiem. Ludzkie losy bywają nie-
zwykłe, a życie potrafi pisać scenariu-
sze, które trudno byłoby nam sobie
wyobrazić – przekonacie się o tym w tej
części przesiedleńczych opowieści.

Historia zaczęła się w Żel isławicach. Obec-
nie ta niewielka miejscowość leży w grani-
cach administracyjnych województwa
świętokrzyskiego. Tutaj w roku 1932 uro-
dziła się Ala. W  dniu wybuchu wojny miała
ukończone 7 lat i pierwszego września 1939
roku miała rozpocząć naukę w szkole. Nie-
stety, wojna pokrzyżowała te plany. Szkołę
zamknięto i   zamieniono w magazyn a, co
gorsza, ojciec rodziny – Stanisław – niedłu-
go później został wywieziony na roboty
przymusowe do Niemiec.

Jednak już po kilku tygodniach uciekł i przez
niemal miesiąc szedł pieszo z Bawarii do domu
rodzinnego. Kiedy w końcu dotarł na miejsce,
był tak wychudzony i zarośnięty, że nikt z naj-
bl iższej rodziny go nie rozpoznał. Jako zbieg
musiał się ukrywać, a ponieważ we wsi stacjo-
nował oddział Niemców, kilka kolejnych mie-
sięcy spędził na strychu swojego domu. Dzięki
pomocy kuzyna, u którego stołował się nie-
miecki oficer, udało się załatwić legalny przy-
dział do obozu pracy. Załatwiono też, że
będzie do niego mogła dołączyć rodzina. Sta-
nisław trafił do obozu pracy w majątku
w  Neuhammer am Queis, dzisiejszego Święto-
szowa, a po jakimś czasie przyjechała do niego
żona wraz z dziećmi.

Rodzice Al i pracowal i na gospodarstwie,
a   w  tym czasie kilkuletnia dziewczynka opie-

kowała się młodszym rodzeństwem, gotowa-
ła, prała oraz sprzątała mieszkanie. Pobyt
w  Neuhammer nasza bohaterka wspomina
dobrze. Zarówno dorośl i , jak i dzieci nie byl i
źle traktowani przez Niemców. Rodzice za
swoją pracę otrzymywal i zapłatę w specjal-
nych bonach, a dzieci często częstowane były
łakociami.

W okolicach Świętoszowa w czasie
I  Wojny Światowej został utworzony
obóz dla jeńców rosyjskich. Podczas
II  Wojny Światowej działał tu Stalag VIII
E Neuhammer, jeden z największych
obozów na terenie Niemiec Początkowo
przetrzymywano w nim Polaków i Fran-
cuzów, potem osadzano tam jeńców ra-
dzieckich. Informacje podają, że co
najmniej 50 tys. z nich zmarło z głodu
i  chorób. Podczas wyzwolenia obozu,
13  lutego 1945 roku, przy życiu zostało
ich ok. 200. Niestety, nie było im dane
cieszyć się z wyzwolenia. Wszyscy zo-
stali uznani za zdrajców ZSRR i roz-
strzelani przez NKWD. Po wojnie, aż do
1954 obóz działał jako więzienie
NKWD o zaostrzonym rygorze.
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Wojna się kończyła. Od wschodu szły wojska Ar-
mii Czerwonej, a Niemcy uciekal i w strachu
przed Rosjanami, którzy w brutalny sposób roz-
prawial i się z mieszkańcami narodowości nie-
mieckiej. Rodzina Al i postanowiła wracać
w  ojczyste strony. Polacy zabieral i i pakowal i na
wozy wszystko to, co zostało po Niemcach. Bra-
kowało koni, więc do wozów zaprzęgnięto woły.
We wspólną drogę powrotną ruszyło około trzy-
dzieści polskich rodzin pracujących w majątku.

Jechal i bardzo wolno, ciągle słysząc odgłosy
frontu. Ta wędrówka dla 11-letniej Al i była jak
straszny sen: uciekający Niemcy, żołnierze mi-
jani po drodze, zniszczenia i nerwowa atmos-
fera. Podczas jednego z postojów nadleciały
samoloty, które zbombardowały i ostrzelały
grupę. Ocalała tylko rodzina naszej bohaterki.
Uratowało ich to, że zatrzymal i się nie na po-
lanie jak wszyscy, lecz w lesie pomiędzy drze-
wami. Gdy dojechal i w okol ice Sułowa pod
Mil iczem, napotkal i stacjonujących żołnierzy
radzieckich, którzy okradl i ich z wszystkiego,
co miel i przy sobie. Tylko z wołami przejechal i
jeszcze kilkanaście kilometrów, gdzie kolejni
Rosjanie odebral i im nawet zwierzęta.

Ograbieni ze wszystkiego, bez wołów, nie mo-
gl i kontynuować podróży i postanowil i zająć

jeden z opuszczonych domów we wsi Dziad-
kowo. Rodzina powoli rozbudowała gospo-
darstwo i zadomowiła się w nowym miejscu.
Miejscowość zasiedlal i osadnicy przybywający
z różnych stron. Wśród nich była również inna
rodzina powracająca z robót w Niemczech.
Należał do niej Zygmunt, który został później
mężem Ali.

Na skutek zawieruchy wojennej rodzina osia-
dła daleko od Żel isławic. Wniosła w nowe
miejsce zachowane tradycje kul inarne typowe
dla kuchni częstochowskiej. Na śniadanie
obowiązkowo przygotowywana był zalewajka.
To zupa z ziemniakami, cebulą oraz czosnkiem
zakwaszona domowym żytnim zakwasem.
Zalewajkę najczęściej podawano okraszoną
boczkiem z podsmażoną cebulą lub po prostu
łyżką smalcu ze skwarkami. Alternatywnym
daniem na pierwszy posiłek była zupa mleczna
podana z chlebem z masłem. Chleb wypiekano
w specjalnym piecu ustawionym na podwórzu.
Ala sama zajmowała się przygotowaniem cia-
sta i potem wypiekiem.

Na kolację jadano chleb z serem lub z kiełba-
są. Z tradycyjnych dań obiadowych podawano
zupy (bardzo często kapuśniak), kluski
przecierane, bomby (to rodzaj dużych pyz na-
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dziewanych farszem z kapusty i grzybów)
oraz babki ziemniaczane ze skwarkami. Oj-
ciec Al i zajmował się ubojem zwierząt i roz-
biorem mięsa, a także sam przygotowywał
wędl iny. W kuchni wykorzystywano sporą
ilość ziemniaków, mąki oraz mięsa. Nie na-
leży zapominać również o prażokach (pra-
żuchach), czyl i ziemniakach, do których pod
koniec gotowania wgniata się mąkę pszen-
ną. Prażoki można było podać jako dodatek
do obiadu lub jako samodzielne danie suto
okraszone skwarkami i podsmażoną cebulą.
W tym przpadku jadło się je z kwaśnym
mlekiem.

Ala to Alfreda Adach, babcia mojego mę-
ża, do dzisiaj mieszkająca we wspomnia-
nym Dziadkowie, niewielkiej wiosce pod
Mil iczem.

Tekst: Laura Chołodecka, zdjęcia z rodzinnego
archiwum
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Tarlaki

Składniki na kluski:

1 i ⅓ kg ziemniaków
mąka pszenna
sól , pieprz

Do okraszenia:

400 g surowego boczku
1 duża cebula
sól

Przygotowanie:

Boczek kroimy w kostkę, wrzucamy na
patelnię i smażymy na wolnym ogniu, tak
aby wytopić jak największą ilość tłusz-
czu. Dodajemy posiekaną cebulę smaży-
my do zeszklenia.

W dużym garnku zagotowujemy 2 l itry
osolonej wody.

Ziemniaki obieramy i ścieramy jak na
placki ziemniaczane. Do masy dodaje-
my na początek 2 łyżki mąki i dopra-
wiamy solą oraz pieprzem. I lość mąki
ustalamy metodą prób i błędów. Na
gotującą się wodę kładziemy łyżką
pierwszą kluskę i   sprawdzamy, jak się
zachowuje. Nie przejmujemy się, jeśl i
całkowicie się rozpadnie. Dodajemy
nieco mąki i robimy kolejną próbę, aż
do uzyskania zadowalającego efektu.
Ostatnie kluski po położeniu na wodę
powinny zachować swój kształt, ale nie
mogą być zbyt zwarte – część masy
powinna „zagęścić” wodę, w  której go-
tują się tarlaki, tworząc „zupę”.

Kluski podajemy w głębokim talerzu
wraz z „zupą” oraz okraszamy je bocz-
kiem z cebulą.

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 1 godzina
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Tarlaki to na pierwszy rzut oka przypominają szare kluski. Jednak po
spojrzeniu na l istę składników, sposób przygotowania oraz podania
zauważymy spore różnice. To tanie, niezwykle sycące i, nie ukrywajmy,
bardzo kaloryczne jadło. Tarlaki może nie należą do najpiękniejszych

potraw, jednak smakiem mogą konkurować praktycznie z każdym daniem.
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Krem migdałowy

Składniki na krem:

150 g migdałów
500 ml bul ionu warzywnego
300 ml białego półsłodkiego wina
15 g masła
1 łyżka mąki pszennej
1 kajzerka
2 łyżeczki cukru
sól , biały pieprz

Składniki na paluszki:

100 g ciasta francuskiego
30 g płatkówmigdałowych
1 łyżka gruboziarnistej sol i
1 białko

Przygotowanie kremu:

Migdały, bul ion i bułkę pokrojoną na
mniejsze kawałki umieszczamy w garn-
ku, doprowadzamy do wrzenia i gotuje-
my pod przykryciem 15 minut.
Miksujemy blenderem na gładką masę,
po czym dolewamy wino i mieszamy.

Z masła i mąki przygotowujemy jasną
zasmażkę. Dodajemy do niej jedną cho-
chlę zupy i mieszamy do połączenia
Wlewamy drugą i ponownie mieszamy.
Łączymy z zupą, dosypujemy cukier i po
uzyskaniu jednol itej konsystencji gotu-
jemy na średnim ogniu 5 minut. Przypra-
wiamy solą i pieprzem do smaku.

Przygotowanie paluszków:

Migdały prażymy na suchej patelni. Od-
kładamy 2 łyżki do posypania zupy. Cia-
sto francuskie kroimy na paski o grubości
1 cm. Smarujemy białkiem i posypujemy
uprażonymi płatkami migdałowymi oraz
solą. Pieczemy w piekarniku nagrzanym
do 180°C przez 8–10 minut, aż się przy-
rumienią. Zupę posypujemy odrobiną
płatków migdałowych i podajemy z pa-
luszkami.

Przepis na podstawie książki: Barbara
Jakimowicz-Klein, Grzegorz Sobel, „Kuchnia
Wrocławia”, Wydawnictwo Darbud, 2008

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 45 minut



77MAGAZYN KOCIOŁ STYCZEŃ/LUTY 2015 Przepis i zdjęcie :Katarzyna Sieradz

Migdały były znane i używane w kuchni dawnego Wrocławia. Nadziewa-
no nimi precle, dodawano do deserów oraz przygotowywano z  nich zupę.
Była ona serwowana głównie w okresach świątecznych. Zupa migdałowa
ma wyraźnie orzechowy smak i aromat wina, które czynią z  niej również
idealną propozycję niesłodkiego deseru czy kolacji we dwoje. Dosyć wy-
trawna i kremowa świetnie sprawdzi się w mroźne dni. Koniecznie podana
z paluszkami przygotowanymi z ciasta francuskiego z  dodatkiem prażo-
nych migdałów i gruboziarnistej sol i .
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Kartofle po łużycku

Składniki:

1 kg ziemniaków
½ kg twarogu
150 g mleka lub śmietany
1 cebula
świeży szczypior (opcjonalnie)
3 łyżki świeżo tłoczonego oleju lnianego
sól , pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki gotujemy wmundurkach.

Cebulę obieramy i drobno siekamy. Kro-
imy szczypior. Twaróg dokładnie roz-
gniatamy i łączymy z mlekiem lub
śmietaną. Doprawiamy i mieszamy na
gładką masę.

Gotowy twaróg polewamy olejem lnia-
nym i podajemy z ziemniakami.

Potrawę przygotowujemy z różnymi od-
mianami kartofl i . Wiosną zamiast cebul i
możemy dodać świeże dzikie zioła.

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 45 minut

Łużyce Górne (niem. Oberlausitz, górnołuż. Hornja Łužica, dolnołuż. Górna Łužy-
ca, łac. Lusatia Superior) to kraina historyczno - geograficzna w Niemczech obej-
mująca również swoim zasięgiem część Dolnego Śląska. Mieszkańcy tego
regionu uważają się za Ślązaków, a nie za Saksończyków, chociaż obecnie admi-
nistracyjnie region ten należy właśnie do Saksonii.

Łużyce zachowują swoją odmienność kulturową oraz tradycje kul inarne, w któ-
rych można zobaczyć wpływy czeskie, saksońskie czy śląskie. Z okresu średnio-
wiecza pochodzą wpływy osiedlających się tu mieszkańców Turyngii, Frankonii
czy też Szwabii. Ci osadnicy wzbogacil i kuchnię regionu o uważaną za typowo
niemiecką potrawę „Himmel und Erde” (niebo i ziemia), kartoflaną zupę czy sa-
łatkę. Górnołużyczanie miel i zawsze wielki respekt przed kartoflami zwanymi
tu „Abern” (które w XVI I I wieku wyparły z regionu kasze), przed chlebem „Brut”
oraz olejem lnianym przygotowywanym tu od setek lat. Ten szczególny szacu-
nek widać do dziś, między innymi w ulubionej potrawie regionu, jaką są kartofle
z twarogiem i olejem lnianym.

W regionie często podaje się również chleb moczony w oleju lnianym, tak jak to
czynią Włosi z ol iwą. Najważniejszą zasadą jest, aby olej lniany był tłoczony na
zimno i spożyty w przeciągu 2 dni od tłoczenia lub otwarcia butelki. Potem traci
już swoją słodycz i staje się gorzki, po prostu niesmaczny. Do dziś w wielu mia-
stach regionu panuje tradycja kupowania oleju zaraz po tłoczeniu w specjalnych
punktach sprzedaży. Słodkawo - orzechowy smakuje wybornie!
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Spytków Wioska Czarów i Magi i
Tekst: Ol impia Davies Zdjęcia: Ol impia Davies, Grażyna Legeżyńska

Gdy smutek w sercu mym zagości
Podążam drogą gdzieś daleko

Na koniec świata, gdzie płynie rzeka
Gdzie zgiełk miasta cichnie jak echo

Tam widzę łąki, pola i sady
Tam czas stoi wmiejscu jak w lesie drzewa od lat stu

Tam oddech nowy łapię zachłannie
Oczyma duszy widzę tam magię,

Co miejsce to czyni mym schronieniem
Daje nadzieję na lepsze jutro.
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Spytków Wioska Czarów i Magi i
Tekst: Ol impia Davies Zdjęcia: Ol impia Davies, Grażyna Legeżyńska

Gdy smutek w sercu mym zagości
Podążam drogą gdzieś daleko

Na koniec świata, gdzie płynie rzeka
Gdzie zgiełk miasta cichnie jak echo

Tam widzę łąki, pola i sady
Tam czas stoi wmiejscu jak w lesie drzewa od lat stu

Tam oddech nowy łapię zachłannie
Oczyma duszy widzę tam magię,

Co miejsce to czyni mym schronieniem
Daje nadzieję na lepsze jutro.
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Są takie miejsca, które raz odwiedzone zostają
zapamiętane na bardzo długo. Miejsca na po-
zór zwykłe, niczym nie różniące się od pozo-
stałych, a jednak zapisujące się w naszych
sercach. Można by rzec, że dzieją się tam ma-
giczne rzeczy, a to, co tam przeżywamy nie
jest codziennością.

Znaleźć takie miejsce na ziemi, w którym moż-
na żyć w zgodzie z naturą, z ludźmi, z sobą sa-
mym, to marzenie niejednego człowieka.
Marzenie, które spełniło się 116 osobom za-
mieszkującym malutką wieś na Dolnym Ślą-
sku. Wieś ta to Spytków, który położony jest
w  powiecie i gminie Zgorzelec, w bl iskim są-
siedztwie z Czechami i Niemcami. Być może
takich miejsc w Polsce jest wiele, ale na Pogó-
rzu Izerskim to Spytków jako pierwszy został
wioską tematyczną. Nie przez przypadek
przed wjazdem do wsi stoi drewniany słup
z  napisem: „Spytków Wioska Czarów i Magii”,
bo właśnie takie miano otrzymała.

A co sprawia, że wioska jest magiczna?

To, co najbardziej mnie urzekło, to nadanie go-
spodarstwom magicznych nazw i to, że dzieją
się w nich naprawdę niesamowite rzeczy.
W  gospodarstwie Abrakadabra odbywają się
warsztaty „Sianosploty”, na których można na-
uczyć się pleść wianki lub poznać tajniki ręko-
dzieła z siana. W gospodarstwie Hokus-Pokus
na zajęciach zatytułowanych „Wyczarowane
z  drewna” kursanci dowiadują się, jak tworzyć
drewniane obrazki z surowców naturalnych.
Dzięki takim warsztatom kultywowane są tra-
dycje ludowe, które w naszej kulturze są bar-
dzo ważne.

Z potrzeby serca i z miłości do swojego regionu w
2009 roku mieszkańcy założyl i Stowarzyszenie
„Spytków bez granic”, którego prezesem jest
pani sołtys Grażyna Legeżyńska. Stowarzysze-
nie to do kwietnia 2014 roku zreal izowało 25
projektów na łączną kwotę ponad 200 tys. zł.
dofinansowanych ze środków funduszy krajo-
wych i europejskich. Poza nim we wsi działa
Koło Hafciarskie i Klub 4H „Spytkowskie Sło-
neczka”. Dzieci, które należą do tego klubu, mo-
gą brać udział w różnego rodzaju konkursach
regionalnych.

W 2011 roku Spytków zdobył I miejsce w wo-
jewódzkim konkursie Piękna Wieś Dolnoślą-
ska w kategorii „Najlepszy start w Odnowie
Wsi”, a w tym roku został uznany za Najpięk-
niejszą Wieś Dolnego Śląska. Nie odniosłby
tego sukcesu, gdyby nie charyzma i upór
mieszkańców, którzy robią wszystko, by ich
mała wieś wciąż prężnie się rozwijała zarówno
społecznie, kulturalnie, jak i turystycznie.

Pani sołtys w wywiadzie udzielonym Telewi-
zji Bogatynia podkreślała, że praktycznie
wszyscy mieszkańcy są bardzo zaangażowa-
ni w  życie wsi oraz w działalność Stowarzy-
szenia. W ramach projektu „Uczymy się
języków naszych sąsiadów” szl ifują m.in. ję-
zyk czeski i   niemiecki. Taka postawa jest
godna podziwu, bo to ludzie tworzą charak-
ter tego miejsca i   każda wieś powinna brać ze
Spytkowa przykład.

Wioska jest bardzo interesująca pod wieloma

względami. Jest malowniczo położona nad za-
lewem „Witka”, otoczona lasami i spokojna.
Przebiega przez nią atrakcyjna, transgraniczna
ścieżka rowerowa, którą można jechać przez
całą Europę aż do samej Portugal ii . Odbywają
się tu warsztaty haftu i szydełkowania. Po-
wstała również gra terenowa „Poszukiwanie
skarbu Bobl itza”, natomiast w obrębie zalewu
utworzono ścieżkę dydaktyczno-rekreacyjną
z  grą „Czarodziej ze Spytkowa” oraz Ścieżkę
Zmysłów. Mieszkańcy co roku bardzo aktyw-
nie obchodzą Noc Świętojańską.

Pani sołtys podkreślała, że bardzo dużym
sukcesem jest dla nich prowadzenie półkolo-
nii , w których uczestniczą także dzieci z są-
siednich miejscowości.

Wyjeżdżając ze Spytkowa, warto na pamiątkę
zakupić izerską wróżkę czy kwiaty ze sznur-
ków, jednak szczególną uwagę chciałabym
zwrócić na spytkowski produkt regionalny, któ-
ry w tym roku został wpisany przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Listę
Produktów Tradycyjnych. Produkt ten to
spytkowska gęś nadziewana naleśnikami i po-
chodzi z kuchni przesiedleńców z dawnych
KresówWschodnich. Dzięki pani sołtys, która
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podczas wywiadu przybl iżyła jego historię,
wiem, że przepis przywiozła jej prababcia Me-
lania ze wsi Chlebowice. Pani sołtys opowie-
działa również, że danie to powstało
z  potrzeby wyżywienia niegdyś l icznej rodziny
– tak przyrządzona gęś była bardzo podzielna
i pożywna.

Potrawa ta zawdzięcza swój szczególny smak
i   aromat gęsinie pochodzącej z własnej ho-
dowli. Kilka gospodarstw wciąż podtrzymuje
tę tradycję. Specjalna kompozycja przypraw
i   ziół z własnych upraw nadaje dodatkowych
walorów smakowych temu daniu. Gęś nadzie-
wana naleśnikami jest wizytówką Spytkowa
i,   uprawiając turystykę (nie tylko kul inarną),
warto go odwiedzić chociaż ze względu na nią.

W zaciszu domowej kuchni postanowiłam od-
tworzyć spytkowską gęś nadziewaną naleśni-
kami i przygotowałam ją dla swojej rodziny.
Jednogłośnie została mianowana najlepszym
gęsim obiadem, jaki było nam dane jeść. Gęś
ma wspaniale chrupką skórkę, jest aroma-
tyczna, a nadzienie z faszerowanych mięsem
naleśników jest bardzo smaczne. Dodatkowo
w przekroju prezentuje się znakomicie i ideal-
nie nadaje się na wyjątkowe okazje czy święta.
Drodzy Czytelnicy serdecznie zapraszam na
moją wersję spytkowskiej gęsi.

Źródło informacji: Wywiad przeprowadzony
przez Telewizję Bogatynia we wrześniu 2014
roku.
Autor wiersza we wstępie: Olimpia Davies



84 MAGAZYN KOCIOŁ STYCZEŃ/LUTY 2015

Spytkowska gęś nadziewana naleśnikami

Składniki na gęś:

1 gęś o wadze 2,5 kg
40 ml oleju rzepakowego
10 g natki pietruszki
10 g świeżej bazyl ii
5 g cząbru
5 g świeżego oregano
1 łyżeczka sol i
½ łyżeczki pieprzu

Składniki na farsz do naleśników:

200 g wołowego mięsa mielonego
200 g wieprzowego mięsa mielonego
wątróbka z gęsi
½ cebul i
1 ząbek czosnku
1 duże jajko
2 łyżki bułki tartej
1 łyżeczka sol i
½ łyżeczki pieprzu

Składniki na naleśniki:

150 g mąki pszennej
300 ml mleka
150 ml maślanki
2 jajka
¼ łyżeczki sol i
olej rzepakowy do smażenia

Przygotowanie:

Dzień przed planowanym pieczeniem
musimy wyluzować gęś, czyl i usunąć
z  niej cały grzbiet, pozostawiając nogi
i   skrzydła przy korpusie. Wyluzowaną
gęś myjemy i osuszamy papierowym
ręcznikiem. Olej wlewamy do miski i do-
dajemy posiekane zioła, sól oraz pieprz.
Tak przygotowaną marynatą nacieramy
całą gęś, również w środku. Przykrywa-
my fol ią i wstawiamy do lodówki na noc.

Oba rodzaje mięsa umieszczamy w mik-
serze, dodajemy wątróbkę, czosnek
przeciśnięty przez praskę i startą na
tarce ścieramy cebulę. Włączamy mikser
i dodajemy jajko oraz bułkę tartą. Mik-
sujemy na gładką masę. Doprawiamy so-
lą i pieprzem.

Z podanych składników przygotowujemy
ciasto naleśnikowe i odstawiamy je na
20  minut. Ponownie mieszamy i smaży-
my naleśniki na rozgrzanej i naol iwionej
patelni. Po przestygnięciu smarujemy
mięsnym farszem i zwijamy w ruloniki.
Takimi naleśnikami nadziewamy gęś.

Gęś pieczemy w glinianym garnku z po-
krywą lub w innym podobnym naczyniu.
Przez pierwsze 20 minut bez przykrycia
w 240°C, następnie zmniejszamy tem-
peraturę do 180°C, przykrywamy garnek
i pieczemy kolejne 3 godziny.

Pieczoną gęś można podać z sosem żu-
rawinowym.

Liczba porcji: 8 Czas przygotowania: 2 dni + 3 godziny
pieczenia
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Spytkowska gęś nadziewana naleśnikami

Przepis i zdjęcie: Ol impia Davies
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Pierogi z gęsiną

Przygotowanie:

Cebulę obieramy, kroimy w  kostkę i   podsmażamy na smalcu. Po-
zostałe składniki przepuszczamy przez maszynkę do mielenia
mięsa, łączymy z  podsmażoną cebulą i   jajkiem. Doprawiamy solą
oraz pieprzem.

Wyrabiamy gładkie ciasto pierogowe. Porcję ciasta wałkuje-
my na podsypanej mąką stolnicy, wycinamy kółka i   nakłada-
my farsz. Składamy na pół, dokładnie sklejamy brzegi
i   ozdabiamy falbanką.

Pierogi gotujemy w  osolonym wrzątku. Wyciągamy łyżką cedza-
kową chwilę po wypłynięciu.

Składniki na farsz:

400 g ugotowanego mięsa gęsiego
razem z podrobami
1 marchew z gotowania bul ionu
1 pietruszka z gotowania bul ionu
1 cebula
2 łyżki smalcu gęsiego
1 jajko
sól , pieprz

Składniki na ciasto:

2 szklanki mąki pszennej
około 170 ml gorącej wody

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 45 minut

Przepis i zdjęcia: Laura Chołodecka
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Pasztet z gęsiej wątróbki

Przygotowanie:

Wątróbki zalewamy mlekiem i ostawiamy na godzinę. Oczysz-
czamy z żył, osuszamy i kroimy na mniejsze kawałki. Rozpusz-
czamy masło, szkl imy posiekaną cebulę, następnie dodajemy
pokrojone jabłko i śl iwki oraz ziele angielskie i l iść laurowy. Wle-
wamy wino i redukujemy, następnie wrzucamy wątróbki i ob-
smażamy 2 minuty. Doprawiamy pieprzem i solą. Zdejmujemy
z  palnika, przepuszczamy przez maszynkę do mielenia mięsa lub
blendujemy. Nakładamy do wyparzonych słoików do ¾ wysoko-
ści. Rozpuszczamy smalec i zalewamy po 50 ml na każdy sło-
iczek. Studzimy w lodówce minimum 4 godziny.

Składniki:

400 g gęsiej wątróbki
100 g drobiowej wątróbki
1 cebula
2 śl iwki wędzone
2 śl iwki suszone
1 jabłko
150 ml gęsiego smalcu
2 łyżki masła
1 l iść laurowy
kilka ziaren ziela angielskiego
1 szklanka białego wytrawnego
wina
sól , pieprz

Liczba porcji: 3 słoiki
o pojemności 200 ml

Czas przygotowania: 25 minut + 4 godziny chłodzenia

Przepis i zdjęcia: Monika Szeffler
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Przepis i zdjęcia: Laura Chołodecka
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Bulion na gęsin ie

Składniki:

duża porcja rosołowa z gęsi
podroby z gęsi bez wątróbki
2 marchewki
1 pietruszka
¼ selera
¼ kapusty włoskiej
1 por
1 cebula
sól , pieprz

Przygotowanie:

Warzywa czyścimy i obieramy. Mięso
i   podroby dokładnie płuczemy. Cebulę
opalamy nad gazem lub przekrojoną ru-
mienimy na suchej patelni.

Mięso i warzywa wkładamy do garnka,
zalewamy zimną wodą do przykrycia.
Dodajemy płaską łyżkę sol i i doprowa-
dzamy do wrzenia. Po zagotowaniu
zbieramy szumowiny. Czynność tę po-
wtarzamy co jakiś czas.

Gdy szumowiny przestaną się wydzielać
zmniejszamy ogień, przykrywamy garnek
i gotujemy na wolnym ogniu 2 godziny.

Na koniec bul ion doprawiamy solą i pie-
przem. Odstawiamy, aby nieco przestygł
i przecedzamy na drobnym sitku.

Bul ion można wykorzystać do przygoto-
wania dowolnej zupy, dodawać do innych
potraw.

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 3 godziny
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Domowa piekarnia
Pieczemy bułki
Tekst i zdjęcia: Laura Chołodecka

Są świetną odmianą przy domowym wypieku pieczywa. To delikatniejsze
i  subtelniejsze siostry chleba. Można przygotować je z dowolnej mąki, do
nadziania lub posypania wykorzystać ulubione dodatki, a dzięki naszej

pomysłowości nadać im różnorodne kształty. Bułki można spożywać w całości,
przygotować z nich kanapki albo opiekać.

Są bardzo powszechnym pieczywem zarówno wEuropie, jak i innych częściach
świata. Wzależności od regionu mogą przybierać odmienne kształty i różnić się
sposobem przygotowania. Wtym numerze Domowej Piekarni pokażęWam

kilka przykładów najpopularniejszych wypieków tego typu.
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Bagietka
Nazywana nieraz bułką pary-
ską lub francuską, jest uzna-
wana za jeden z symbol i
Francji . Niektórzy podają, że
wymyślona została przez pie-
karzy Napoleona, gdyż taką
długą bułkę żołnierz mógł
schować do kieszeni spodni.

Jednak powstanie dzisiejszej
bagietki bardziej związane jest
z wprowadzeniem pieców pa-
rowych na początku XX wieku,
które pozwalały na odpo-
wiedni wypiek. Bagietka może
osiągać długość nawet do
1  metra, jest wypiekana z mąki
pszennej, wyróżnia się złoci-
stą i mocno chrupiącą skórką
oraz dużymi, nieregularnymi
dziurami.

Kajzerka
To forma bardzo popularna
w  Niemczech i Austrii oraz
w  tych krajach, gdzie swoje
wpływy miało Królestwo Au-
stro-Węgierskie.

Nazwę zawdzięcza cesarzowi
(kaiserowi) Józefowi I I , który
podczas spotkania z piekarza-
mi w 1789 roku zachwycił się
nowym sposobem formowa-
nia bułek.

Rozety, które obecnie wyciska
się maszynowo, tradycyjnie
były wykonywane ręcznie
i   polegały na zawinięciu do
środka pięciu płatów ciasta.

Brioszka
Coś pomiędzy wypiekiem cu-
kierniczym a piekarskim. Za-
wiera olbrzymią ilość masła
oraz sporo jaj jak na bułkę,
dlatego jest niezwykle del i-
katna. Wyróżnia ją cienka
złocista skórka i pulchny mię-
kisz oraz chrakterystyczna
czapeczka.

Klasyczny kształt brioszki,
zwany brioche à tête, formo-
wany jest z dwóch części cia-
sta: większej będącej ciałem
i   mniejszej, czyl i główki.

Pierwsze wzmianki o niej po-
chodzą z XV wieku. Ten fran-
cuski wypiek może być
podawany w postaci wytraw-
nej lub ze słodkimi dodatkami,
stanowiąc doskonały deser.
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Ciabatta
Jest odpowiedzią włoskich piekarzy na francuskie bagietki. Historia tej niezwykle popularnej,
pszennej bułki jest bardzo krótka. Za jej twórcę uważa się weneckiego piekarza Arnoldo Caval la-
riego, który w roku 1982 po raz pierwszy zaprezentował ją swoim kl ientom. Płaska, nieco wydłu-
żona, spłaszczona bułka z miękką i del ikatnie chrupiącą skórką i dużymi, nieregularnymi dziurami
w  miękiszu bardzo szybko zawojowała cały świat. Każdy region Włoch ma swoją odmianę ciabatty.
Ten rodzaj bułki wykorzystuje się do przygotowania panini, popularnej kanapki na ciepło.

Obwarzanek
To tradycyjny, sięgający średniowiecza wypiek w kształcie splecionego, skręconego pierścienia.
Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu sposobowi przygotowania. Po uformowaniu ob-
warzanki są obgotowywane (obwarzane) w wodzie, a po osączeniu posypywane solą lub ziarnami
i   pieczone do zrumienienia. Obwarzanki Krakowskie w 2010 roku zostały wpisane do unijnego re-
jestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych (w dokumencie zostały unormowane ich wymiary,
waga i kolor) . Tą nazwą posługiwać się mogą tylko piekarze z powiatu krakowskiego i wiel ickiego.
Sprzedawane bezpośrednio z wózków są symbolem Krakowa.

Bajgiel
Przypomina obwarzanek i bardzo często jest z nim mylony. Również ma swoje korzenie w Gal icji . To
okrągła bułka z wyciętą w środku dziurką także jest obgotowywana przed pieczeniem. Bajgle ce-
chuje błyszcząca i chrupiąca skórka oraz del ikatny miękisz. Mogą być wykorzystywane do przygo-
towywania ozdobnych kanapek. W żydowskiej tradycji były prezentem, który dostawała kobieta
tuż po urodzeniu dziecka. Za sprawą żydowskich imigrantów polskiego pochodzenia bajgle stały się
niezwykle popularne w USA. Właśnie tam, na początku XX wieku otwieral i oni piekarnie wypieka-
jące ten rodzaj pieczywa.

Precel
Symbol piekarnictwa w Niemczech (Brezel ) . To kolejny po obwarzankach i bajglach produkt pie-
czony po wstępnym obgotowaniu. W odróżnieniu od wyżej opisanych, precle gotuje się w roztwo-
rze sody kaustycznej. Mają zdecydowanie inny kształt, przypominają bowiem cyfrę 8. Według
legendy precel swój wygląd zawdzięcza zakonnikowi, który uczył dzieci modl itwy i stworzył dla
nich z resztek ciasta chlebowego bułkę, która swoją formą przypomina ręce założone na ramiona.
Na całym świecie jest olbrzymia ilość rodzajów tego pieczywa. Obecnie oprócz typowych, miękkich
precl i wypieka się również te twarde, o długim terminie spożycia, podawane jako słona przekąska.

Małpi chleb
To rodzaj małych słodkich bułeczek popularnych i podawanych często na śniadanie w Stanach
Zjednoczonych. Kęsy ciasta uformowane w niewielkie kuleczki piecze się w jednej formie po
uprzednim obtoczeniu ich w roztopionym maśle, cukrze i cynamonie, nieraz z dodatkiem posieka-
nych orzechów. To jeden z rodzajów tzw. odrywanego pieczywa.

Typowe dla kuchni chińskiej drożdżowe bułeczki z mąki pszennej, tłuszczu, drożdży, cukru i octu
ryżowego z różnymi nadzieniami, zarówno mięsnymi, jak i wegetariańskimi. Zazwyczaj przygoto-
wywane są na parze, w niektórych rejonach smażone. Do gotowych bułek podawany jest sos sojo-
wy i pasta chil l i . Według legendy baozi zostały wymyślone przez wojskowego w Epoce Trzech
Królestw. Bułeczka w kształcie ludzkiej głowy została przez niego złożona jako ofiara dla bogów.

Baozi
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Lussekatt
I naczej: lussebulle, lussekatter, saffron bun, czyl i słodkie, szafranowe bułeczki niezwykle popularne
w  krajach skandynawskich. Nazywane też oczami świętej Łucji , pieczone są w dniu jej święta
13  grudnia, ale też w całym okresie adwentowym. Bułki w kształcie l itery S ozdobione są rodzyn-
kami lub koryntkami umieszczonymi w obu zawijasach i mają mocny, żółty kolor, który ciastu nada-
je szafran.

Sami pieczemy bułki . . .
Zaczynamy od wyboru przepisu i przygotowania ciasta. Po wyrobieniu i wyrośnięciu przeprowa-
dzamy czynność dzielenia oraz kształtowania ciasta bułkowego. Porcje tak zwanych kęsów powin-
ny być równe. Można do tego celu użyć wagi, lecz doświadczony piekarz wyczuwa tę masę
w  rękach. Kształtowanie ma na celu nadanie odpowiedniego wyglądu oraz jednol itej struktury
każdemu kawałkowi ciasta.

W warunkach domowych wykonuje się to ręcznie, w dużych piekarniach piekarza zastępują ma-
szyny, które nie tylko dzielą, ale i wyciskają lub nacinają ciasto, nadając bułce odpowiedni kształt
i   ewentualnie wzór.

Okrągłą bułkę formuje się jedną ręką. Porcję ciasta umieszczamy na blacie lub stolnicy, obejmujemy
dłonią i wykonując kol iste ruchy lekko dociskamy ciasto. Kciuk i mały palec powinny dotykać po-
wierzchni roboczej. Wprawny piekarz jest w stanie formować bułki obiema rękami na raz. Po kilku,
kilkunastu ruchach wyczujemy zmianę w konsystencji – mamy za sobą tak zwany proces formowa-
nia kol istego (zaokrąglania) .

Bułka nie jedną ma twarz.. .
Zaokrąglone bułki możemy po prostu upiec, jednak zabawa z ich formowaniem zaczyna się dopiero
teraz. Kolejne etapy będą uwarunkowane kształtem, który będziemy chciel i nadać gotowemu wy-
piekowi. Kęs ciasta możemy podddać obtaczaniu podłużnemu (tzw. wałkowanie lub rolowanie).
Czynność ta pozwala uformować owalną bułkę a także długiego palucha. Z wałków zaplata się
warkocze lub zawija supełki i różnego rodzaju przeplatanki. Można też taką rolkę ciasta obsypać
lekko mąką i skręcić wzdłuż osi.

Uformowane kawałki ciasta możemy w dowolny sposób nacinać. Korzystając z żyletki lub bardzo
ostrego nożyka wykonamy del ikatne rysy, krzyżyki lub bardziej fantazyjne wzorki. Zupełnie inny
rodzaj nacięć zrobimy przy pomocy zwykłych nożyczek. Odciśnięcie grzbietem dłoni rowka po-
zwol i na uformowanie przedziałka. Gotowe bułki poddajemy rozrostowi. Możemy je posmarować
roztrzepanym jajkiem a do posypania wykorzystać ulubione ziarna: sezam, słonecznik, czarnuszkę,
kminek lub gruboziarnistą sól .

Źródła:
Jeffrey Hamelman, „Chleb”, Buchmann, Warszawa 2013
„Technologia żywności: podręcznik dla technikum” cz. 4, Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Dłu-
żewskiego
„Almanach cukierniczo - piekarski materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela”, Projekt i opracowanie
Szymon Konkol
dlapiekarni.info
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Bułki rosnące nocą

Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Przygotowanie:

Drożdże rozcieramy z cukrem, dodajemy trzy łyżki mleka oraz
dwie łyżki mąki i dokładnie mieszamy. Odstawiamy na kilka mi-
nut w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły pracować.

Przesiewamy obie mąki, dodajemy pozostałe składniki oraz za-
czyn i wyrabiamy gładkie ciasto. Przykrywamy czystą ściereczką
i odstawiamy na 10 minut. Ponownie wyrabiamy.
Ciasto przekładamy do miski posmarowanej olejem, dokładnie
owijamy fol ią spożywczą i odstawiamy na noc do lodówki.

Przed pieczeniem jeszcze raz wyrabiamy i dziel imy na porcje.
Formujemy bułki, układamy je na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia. Smarujemy rozbełtanym jajkiem i posypujemy ulu-
bionymi ziarnami. Odstawiamy na około 20 minut w ciepłe miej-
sce do wyrośnięcia. Bułki pieczemy 20 minut w  temperaturze
220°C. Gotowe studzimy na kratce.

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej
bułkowej typ 650
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 łyżka cukru
1 czubata łyżeczka sol i
½ szklanki letniej wody
½ szklanki letniego mleka
⅓ szklanki oleju
40 g świeżych drożdży

Dodatkowo:

olej
jajko
ziarna do posypania

Liczba porcji: 8 bułek Czas przygotowania: 1 godzina + 12 godzin na wyrastanie ciasta

Prosty przepis na bułki
przygotowany na bazie
ciasta drożdżowego, które
wyrasta w lodówce. Ide-
alny jeśl i chcesz swoich
domowników obudzić za-
pachem świeżego pie-
czywa. Ciasto przygoto-
wuje się wieczorem, rano
wystarczy podziel ić na
porcje i upiec.
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Bułeczki z dynią

Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Przygotowanie:

Drożdże rozpuszczamy w mleku, łączymy z pozostałymi skład-
nikami zaczynu. Przykrywamy fol ią spożywczą i odstawiamy na
15 minut, by zaczyn ruszył.

W dużej misce mieszamy mąkę z cukrem, solą i makiem. Dodaje-
my zaczyn, piure dyniowe i masło. Wyrabiamy gładkie, sprężyste
ciasto. Przykrywamy fol ią spożywczą i odstawiamy do wyrasta-
nia na półtorej godziny. Ciasto powinno podwoić swoją objętość.
Wyrośnięte ciasto krótko wyrabiamy. Dziel imy na 10 części
o  wadze około 90 g. Każdą z nich dzielmy na dwie porcje, które
rolujemy w pasma o długości 28 cm. Bierzemy po dwa i oplatamy
je wokół siebie, następnie zwijamy do środka. Końcówkę ciasta
chowamy pod spód. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na
30 minut do wyrośnięcia.

Bułeczki grubo smarujemy masłem i pieczemy 20 minut w tem-
peraturze 200°C. Studzimy na kratce.

Składniki na zaczyn:

220 g mleka 3,2%
1 łyżka cukru
25 g świeżych drożdży
1 łyżka mąki

Składniki na ciasto właściwe:

500 g mąki
80 g gęstego piure dyniowego
60 g miękkiego masła
1 łyżka cukru
1 łyżka maku
1 łyżeczka sol i
2 łyżki rozpuszczonego masła do
posmarowania bułeczek

Liczba porcji: 10 bułek Czas przygotowania: 20 minut + 2 godziny wyrastania
+ 20 minut pieczenia
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Bułki z kawą zbożową

Przygotowanie:

Drożdże rozpuszczamy w wodzie, dodajemy cukier albo miód,
masło i mąkę żytnią. Mieszamy i odstawiamy na kilka minut, aż
drożdże ruszą. Następnie wlewamy letnią kawę, wsypujemy
przesianą mąkę pszenną oraz sól i wyrabiamy tak długo, aż ciasto
nie będzie się lepić do rąk. Przykrywamy ściereczką i odstawia-
my do wyrośnięcia na godzinę.

Dziel imy ciasto na 10–12 równych części i formujemy owalne
bułeczki, które nacinamy na środku. Smarujemy bułki roztrze-
panym jajkiem i posypujemy czarnuszką. Pieczemy przez 20 mi-
nut w 200°C.

Składniki:

100 g mąki żytniej chlebowej
450 g mąki pszennej chlebowej
200 ml wody
50 ml zaparzonej kawy zbożowej
1 łyżeczka cukru trzcinowego
(lub łyżka miodu)
25 g świeżych drożdży
1 łyżka miękkiego masła
1 łyżeczka sol i
1 jajko
czarnuszka

Liczba porcji: 10–12 bułek Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina wyrastania
+ 20 minut pieczenia

Przepis i zdjęcia: Monika Szeffler
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Zieleń w zimie
O uprawie ziół w warunkach domowych
Tekst: Joanna Bilska, Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Zima już w pełni i nasz ogród, zamknięty na
kłódkę, czeka na kolejny sezon. Teraz korzy-
stamy z naszych zamrożonych potraw (np. le-
czo) oraz przetworów w słoikach. Nie
ukrywamy, że kupujemy też mrożonki wa-
rzywne, żeby zrobić zupę á  la wiosenną... Ale
jest coś jeszcze, co przy odrobinie chęci i pracy
możemy sobie wszyscy podarować tą zimową
porą: świeże zioła z parapetu.

Ogólne warunki uprawy ziół w domu:
• wybieramy miejsce nasłonecznione;
• temperatura stała powinna wynosić około 15-
20°C (rośl iny nie lubią wahań, dlatego gdy para-
pet jest w dzień mocno ogrzewany, a w nocy zim-
ny, zioła mogą tego nie wytrzymać – lepsza
będzie niższa, ale stała temperatura);
• podlewamy regularnie, z umiarem, odpowied-
nio do gatunku;
• systematycznie uszczykujemy, podbieramy so-

bie pędy do kuchni – rośl iny będą stale rosły
i   rozkrzewiały się;
• używamy osobnych doniczek dla każdej rośl iny
ze względu na dobre sąsiedztwo oraz nieco od-
mienne warunki uprawy poszczególnych odmian
albo dobieramy zioła o podobnych wymaganiach
uprawy do jednego, większego pojemnika;
• pamiętamy o komunikacji: ze wszystkimi na-
szymi rośl inami – to nie jest żart – rozmawiamy.
Traktujemy je z sympatią i szacunkiem. Mówimy
coś miłego, myśl imy pozytywnie, głaszczemy po
l istku przy okazji podlewania – takie codzienne
uprzejmości.

Zioła – ze sklepu:
W niemal każdym większym sklepie możemy ku-
pić zioła w doniczkach. Od kilku lat jest to bar-
dzo popularne, kosztują około 4 zł. Czasem sama
się nawet skuszę, bo ładnie wyglądają w donicz-
ce w  kuchni. Niestety bywa, że po kilku dniach
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Zieleń w zimie
O uprawie ziół w warunkach domowych
Tekst: Joanna Bilska, Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

więdną, jeśl i nie zostaną zużyte. I to jest właśnie
najlepszy znany mi sposób na wykorzystanie ta-
kich ziół – zjeść jak najszybciej. Niestety, te rośl i-
ny hodowane są w specyficznych warunkach
i   nie są przyzwyczajone do kl imatu naszych
mieszkań ani nawet ogrodów. Słyszałam, że nie-
którym osobom z wyjątkowym drygiem do ro-
śl in, udało się takie okazy zatrzymać na dłużej
w  domu, ale w większości przypadków jest to
próżny trud i koszt. Dodatkowo, jeśl i weźmiemy
pod uwagę fakt, że cała paczka nasion kosztować
nas będzie jakieś 2 zł, czyl i połowę mniej, bilans
wypada niekorzystnie.

Zalety: dostępne od zaraz.
Wady: cena i krótkotrwałość.
Zioła do kupienia w sklepach: bazyl ia, oregano,
tymianek, mięta, rozmaryn, majeranek, mel isa,
pietruszka (naciowa), lubczyk, szałwia itp.

Zioła z nasion
Najtaniej jest posiać zioła do doniczek z ziemią.
Wysiewajmy najlepiej, kiedy tylko dzień trochę
się wydłuży, czyl i już od około połowy lutego.
Niecierpl iwi mogą zacząć nawet wcześniej. Do
doniczki o minimum 10–12 cm średnicy wsypu-
jemy 1–2 cm keramzytu lub żwiru (materiału,
który zapewni przepuszczalność), a resztę uzu-
pełniamy ziemią. Przy sianiu postępujemy zgod-
nie z instrukcją na opakowaniu danych nasion –
zwykle przysypujemy je cienką warstwą ziemi
(ewentualnie piasku lub wermikul itu) albo po
prostu nasionka dociskamy. Zapewniamy wilgoć
i słońce (bardzo ważne! ) , a po wykiełkowaniu na
kilka centymetrów przerzedzamy, zostawiając
około 10 siewek w doniczce. Możemy też przy-
gotować własną rozsadę w osobnych pojemni-
kach, np. wielodoniczkach, a następnie siewki
przesadzić do docelowych doniczek. Oba sposo-
by się sprawdzą.

Zalety: niski koszt, satysfakcja z  własnej uprawy.
Wady: dłuższy czas oczekiwania, większy wysi-
łek i   niepewność efektu.
Zioła łatwe do uprawy z  nasion: bazyl ia, oregano,
kolendra, cząber, tymianek.

Zioła z  sadzonek
Sadzonki lub rozsady ziół można też kupić
w  ogrodniczych sklepach lub od zaprzyjaźnio-
nych ogrodników czy rolników. Sprawdzamy ich
zdrowotność: oglądamy l iście, czy nie ma na nich
jakiegoś nalotu, grzyba lub szkodników, możemy
też wyjąć je z  doniczki i   obejrzeć, czy bryła ko-
rzeniowa jest zdrowa. W  domu najlepiej jest
przesadzić rośl iny do przygotowanego przez nas
pojemnika ze świeżym podłożem.

Zalety: trwałość, większa pewność efektu
uprawy.
Wady: nie znajduję. Zioła dobre do uprawy
z  sadzonek: bazyl ia, pietruszka naciowa, ore-
gano, mięta (różne odmiany), mel isa, szczypio-
rek, kolendra, cząber, tymianek, szałwia,
estragon, rozmaryn.
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Wywiad przeprowadziła: Joanna Aniszczyk Zdjęcia: Joanna Aniszczyk,
Piotr Andruszko

Lokalny Slow Food
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Czym jest Slow Food?

To międzynarodowa organizacja typu non-pro-
fit, która zgodnie ze swoim manifestem działa
na rzecz „ochrony prawa do smaku”. Zgodnie
z  fi lozofią Slow Food każdy powinien mieć do-
stęp do dobrej, czystej i uczciwie wyproduko-
wanej żywności. Ścieżkę ruchu wytyczył Carlo
Petrini, który w 1980 roku wraz z grupą działa-
czy demonstrował przeciwko powstaniu
pierwszego McDonald’s w Rzymie. Była to wal-
ka o ochronę prawa do smaku. Działania od po-
czątku skupiły się na szeroko rozumianej
obronie tradycyjnych i regionalnych produk-
tów, całym procesie ich wytwarzania, a także
na producentach. W 1989 roku w Paryżu ofi-
cjalnie utworzono organizację Slow Food i pod-
pisano tzw. Manifest Slow Food, w którym
zawarto całą filozofię ruchu.

Dziś Slow Food jest globalną ideą, zrzeszającą
mil iony ludzi w ponad 160 krajach na całym
świecie oraz obejmującą tysiące projektów.
Ruch skupia się na szeroko rozumianym prawie
do dobrego smaku, szczególnie żywności lokal-
nej, sezonowej, zdrowej i tradycyjnej, czyl i tej
produkowanej w sposób niespotykany w in-
nych miejscach na świecie, a która zagrożona
jest działalnością firm o profilu fast food.

Slow Food to również wzrost świadomości lu-
dzi poprzez edukację. Ważna jest wiedza na te-

mat samego pochodzenia żywności, ale także
ta określająca, jak nasze wybory żywieniowe
wpływają na środowisko, które nas otacza. Ce-
lem ruchu jest łączenie pasjonatów „dobrego,
czystego i uczciwego jedzenia”, którzy będą
wspólnie działać na rzecz jednego celu:
„ochrony prawa do smaku” poprzez różnego
rodzaju działania i wspólne inicjatywy.

Slow Food Youth Network to gałąź Slow Food
skupiająca młodych ludzi na całym świecie,
której zadaniem jest podnoszenie świadomo-
ści wśród innych obywateli i konsumentów
w  kwestii dokonywania dobrych wyborów
dotyczących żywności oraz sposobu życia. Czy
na naszym rodzimym gruncie działają podob-
ne grupy? Jeśli tak, to w jaki sposób przyczy-
niają się do one do promowania tych
wartości?

W Polsce mamy kilka grup skupiających się
wokół ruchu Slow Food International . Wyróż-
nia się convivia dotyczące samego Slow Food,
takie jak Convivium Cracovia, Masovia, Wiel-
kopolska, Łódź, Vigrensis, Lubuskie, Szczecin
czy Gruczno, a także działające przy nich co-
nvivia Slow Food Youth Network. Działania
tych ostatnich skupiają się głównie na wspie-
raniu lokalnej, naturalnej, sezonowej żywności
i   jej wytwórców oraz edukacji kul inarnej po-
przez organizację różnego rodzaju inicjatyw,
takich jak akcje tematyczne, seminaria czy
warsztaty kul inarne.

We Wrocławiu w ramach Slow Food Youth
Wrocław przeprowadzane były m. in. semina-
ria edukacyjne połączone właśnie z warsztata-
mi kul inarnymi, na które zapraszal iśmy
wytwórców dobrej, lokalnej i wytwarzanej
uczciwie, naturalnymi metodami żywności
Dolnego Śląska, jak np. państwa Kyś z Grupy
Producentów Ekologicznych „Dol ina Gryki” Sp.
z o. o. Głównym bohaterem zajęć z ich udzia-
łem była kasza gryczana niepalona, natomiast
ich uczestnicy po części edukacyjnej nauczyl i
się przygotować różne potrawy, a następnie
wspólnie spędzil i czas podczas ich smakowania.

Pod koniec 2014 roku zakończony został pro-
jekt edukacyjny „WOJ” (Wiedza o jedzeniu) ,
którego autorem jest Anna Rumińska. Projekt
odbył się dzięki inicjatywie pani Wójt Iwony
Łebek i przeprowadzono go w szkołach podsta-

Coraz częściej zwracamy uwagę na to,
skąd pochodzą produkty spożywcze
i  w  jaki sposób zostały wytworzone.
Większa jest również nasza świado-
mość dotycząca samego żywienia
i  zdrowego trybu życia. W  ostatnich la-
tach można także zauważyć silnie roz-
wijający się trend związany ze
wspieraniem niewielkich regionalnych
producentów żywności. O  tym, co
zgodnego z  ideą Slow Food może nam
zaoferować region Dolnego Śląska,
rozmawiałam z  Piotrem Andruszko –
liderem ruchu Slow Food Youth Wro-
cław, zawodowo gotującym pasjona-
tem dobrego i  lokalnego jedzenia.
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wowych Gminy Długołęka jako element edu-
kacji zdrowotnej. Był to cykl spotkań z  dziećmi
czwartych i   piątych klas. Zajęcia podzielono na
część teoretyczną, czyl i zajęcia lekcyjne oraz
warsztatową, na której dzieci np. same sadziły
groszek cukrowy lub smakowały lokalne pro-
dukty.

„WOJ” obejmował szeroki zakres zagadnień
i   tematów z  życia dzieci. Podczas przeprowa-
dzanych zajęć dowiadywal iśmy się  m.in. co
dzieci jedzą w  domach, co przynoszą na śniada-
nie do szkoły, jaki jest stan ich wiedzy na temat
jedzenia. Informacje, wszelkie opisy i   zdjęcia
z  real izacji projektu można znaleźć na naszej
facebookowej stronie Slow Food Youth Wro-
cław. Produkty, które były używane podczas
projektu, takie jak naturalne soki, kasza, chleb,
mąka, oleje, różnego rodzaju warzywa i   przy-
prawy, dostarczane były w  głównej mierze
dzięki uprzejmości lokalnych producentów,
którzy zostal i Mecenasami WOJ-a.

Przy tej okazji warto wymienić tych, którzy bral i
udział w  seminariach, warsztatach i   innych ak-
cjach, czyl i: Zenona Feszczuka (Młyn Usługowy),
Stawy Mil ickie S.A., Grupę Producentów Ekolo-
gicznych „Dol ina Gryki” Sp. z  o.   o., Andrzeja Ziół-
kowskiego (Olej Tłoczony na Zimno
„OGNIWO”), Małgorzatę Bl iskowską (Zielone
Marzenie Gospodarstwo Ekologiczne), Marię
i   Andrzeja Ciastoniów (Ekologiczne Gospodar-
stwo Rolne), Macieja Turka (Miód od Turka),
Malwinę Pasternak (Produkty z  Gór Sowich), Jo-
lantę i   Janusza Dziekanów (Gospodarstwo Sa-
downicze Dziekan), Jolantę Gut (Winnica
Świdnicka), Gospodarstwo Ekologiczne Anna
i   Mirosław Lech – Eko Ar, Ewel inę Żygadło (Mile-
jowe Pole), Renatę Jaworską (Smakowita Wieś),
Bożenę i   Daniela Sokołowskich (Gospodarstwo
Ekologiczna „Kozia Łąka”) , Annę Szlaczkę (Anbol
soki tłoczone) czy Maciejowy Sad. Uczestnicy
naszych wydarzeń miel i okazję poznać ich
wszystkich osobiście, porozmawiać i   uzyskać
bezpośrednie informacje na temat ich pracy jako
wytwórcy lokalnej żywności.

Czy mieszkańcy Dolnego Śląska mają dostęp
do zdrowej, lokalnej i   wytworzonej bez szko-
dy dla środowiska żywności? W  jaki sposób
i   gdzie mogą się w  nią zaopatrywać?

Tak, jak najbardziej mieszkańcy Dolnego Ślą-
ska mają taki dostęp. Miejscami, gdzie co ty-

dzień można bezpośrednio nabyć tego typu
produkty są: Bazar Ekologiczny Krótka Dro-
ga na ul icy Białoskórniczej, czynny w  okresie
wiosenno-jesiennym Jarmark Produktów
Świeżych na placu Nowy Targ, Targ na ul icy
Komandorskiej (tu na stoisku Smakowita
Wieś można kupić produkty z  Dol iny Bary-
czy, tj. wędl iny z  pastwiskowej świni Manga-
l icy, chleby na zakwasie, sery krowie czy jaja
lub na stoisku u   Katarzyny Manasterskiej
warzywa z  Iwin – Dynie i   spółka) oraz dzia-
łający w  każdą niedzielę Wrocławski Bazar
Smakoszy w  Browarze Mieszczańskim na
ul icy Hubskiej 44. Dodatkowo, na ul icy Bia-
łoskórniczej można odbierać zamówienia
złożone wcześniej przez internet na Eko-
skrzynce Wańczykówki.

Na tego typu targowiskach możemy kupić pro-
dukty najwyższej jakości, bez dodatkowej mar-
ży, bezpośrednio od producenta. Jest to też
świetna okazja, by poznać i   porozmawiać z  ich
wytwórcami.

Z  niektórymi rolnikami, np. z  Małgorzatą
Bl iskowską z  gospodarstwa ekologicznego
Zielone Marzenie, która dostarcza warzywa,
jajka, różnego rodzaju mięsa, przetwory czy
kwas chlebowy można się kontaktować
przez Facebooka.

Więcej informacji można znaleźć na naszym
profilu na FB w  albumie pt. „PYTAMY WAS:
gdzie we Wrocławiu kupić dobrą, lokalną
żywność?”.

Jakie są plany Slow Food Youth Wrocław na
Nowy Rok?

Mamy nowe plany i   zamierzenia. Do ich real i-
zacji potrzebni są nowi członkowie, którzy
w  aktywny sposób będą wspólnie z  nami
wspierać Slow Food Youth Wrocław. Naszym
priorytetem na najbl iższy czas będzie
więc  m.in. szukanie młodych ludzi, chcących
współpracować i   którzy wniosą w  nasze convi-
vum nowe pomysły oraz idee. Z  początkiem
roku ruszamy z  warsztatami kul inarno-eduka-
cyjnymi, spotkaniami i   odwiedzinami lokalnych
wytwórców, w  dalszych planach mamy również
współpracę z  takimi ośrodkami jak szkoły
i   przedszkola. Jesteśmy otwarci na wszelkie
inicjatywy zgodne z  ideą naszego ruchu. Za-
praszamy chętnych do przyłączenia się do nas!
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Piwo zimowe
Christmas Ale

Składniki:

Zasyp na 21 l

Słody:
2 kg słodu pale ale
2 kg słodu pilzneńskiego
1 kg słodu pszenicznego
500 g słodu monachijskiego
500 g słodu wiedeńskiego
500 g słodu CaraHel l
200 g słodu pszenicznego
czekoladowego
100 g palonego jęczmienia

Chmiel :
50 g Zythos 11% Alfa USA

Drożdże:
Wyeast 1214 Belgian Abbey

Dodatki:
1 łyżeczka cynamonu
skórka z 2 pomarańczy
2 łyżeczki goździków
1 laska wanil i i

Przygotowanie:

Zacieranie:
na 21 l wody
sterowane temperaturowo
63°C – 45 minut
73°C – 25 miniut
78°C – 10 minut

Wysładzanie/ filtracja:
do 25 l brzeczki

Gotowanie:
70 minut
na 60 minut – 25 g chmielu
na 30 minut – 15 g chmielu
na 10 minut – 10 g chmielu, przyprawy

Fermentacja:
Burzl iwa 18 dni
Cicha 7 dni

Rozlew:
5 g glukozy na 1 l itr piwa

Liczba porcji: 42

Czas przygotowania: 8 godzin
+ 1 miesiąc oczekiwania
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Przepis na zimowe piwo jest ukłonem w stronę
piwowarów domowych, którzy pochłonięci pa-
sją zacierania słodów i gotowania chmielu two-
rzą niepowtarzalne smakowo piwo w zaciszu
swoich domów. Receptura skierowana jest za-
tem do znawców sztuki piwowarstwa, którzy
w  ślad za podanymi poniżej wskazówkami będą
mogl i stworzyć jedyny w swoim rodzaju złoty
trunek. Wszystkich amatorów piwa zachęcamy
do warzenia, bo sztuka piwowarstwa wartą jest
zachodu.

Piwo kojarzy się z  letnim odpoczynkiem, cu-
downym orzeźwieniem nad wodą w  upalny
dzień. Wtedy też, czyl i w  sezonie wakacyjnym,
najchętniej sięgamy po ten idealnie chłodzący
napój. Dodając zaś do niego aromatycznych
słodów i   korzennych dodatków, możemy otrzy-
mać rozgrzewający trunek także na długie zi-
mowe wieczory. Takie właśnie jest zimowe
piwo w  stylu Christmas Ale. Ma ciemnobursz-

tynowy kolor oraz wyraźny aromat pomarań-
czy, wanil i i i   przypraw korzennych. Jego bogaty,
słodkawy smak podkreślony jest przez dużą
zawartość alkoholu, ok. 6%, co czyni go rela-
tywnie mocnym i   treściwym piwem. Oprócz
potężnej chmielowości otrzymujemy charak-
terystyczny dla tego Ale’a   aromat cytrusów
oraz pełną gamę zapachów zimy, przywodzą-
cych na myśl świąteczny piernik, wanil iowe
kruche ciasteczka, czy mgiełkę obieranej po-
marańczy. Zimowe piwo jest dobrym pomysłem
na karnawałową imprezę, idealnie komponuje
się też z  wykwintną kolacją. Może być miłym
dopełnieniem wieczoru we dwoje. Dzięki ko-
biecym smakom połączonym z  męską siłą na
pewno sprosta podniebieniom obu płci. Bardzo
dobrze smakuje również podgrzany, uwalniając
całą bogatą woń.

Przepis: Marek Maj Zdjęcia: Małgorzata Maj
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COŚ NA KACA
Ponosi nas fantazja, kiedy chcemy w  del ikatny sposób zdefiniować
niedyspozycję – „syndrom dnia następnego”, „kociokwik”, „tupot białych mew”.
Nie da się jednak ukryć, że daleko mu od poetycznych uniesień i   te wszystkie
uszlachetniające nazwy nie zmienią jego natury. Nie owijajmy więc w  bawełnę,
prawie każdy wie, czym jest kac morderca.

Zdarzało nam się stanąć z  nim oko w  oko i   toczyć (nierówną) walkę. Mamy stały
zestaw broni najcięższego kal ibru, bo w  przypadku starcia z  kacem nie ma
czasu i   sił na półśrodki. Przynosimy więc organizmowi ukojenie i   spokój
żołądkowi dzięki ciepłym i   pożywnym zupom z  różnych zakątków świata.
Azjatycki ramen, polski żurek, rosyjska sol janka – leczą nie tylko ciało, ale
i   duszę. Dodajemy energetycznego i   witaminowego kopa warzywnym
koktajlem i   odpowiadamy na wołanie naszego wewnętrznego ja „chcę kalorii
i   dużo tłustego jedzenia! ” przepysznym omletem z  wędzonym boczkiem.
Wszystko po to, aby zwalczyć ból istnienia i   mieć siły na kolejne imprezy,
prywatki, domówki. Albo chociaż energię potrzebną do przeżycia tego dnia
bezboleśnie!
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Zupa limonkowa

Przygotowanie:

Pomidory obieramy ze skórki, usuwamy pestki i kroimy w kostkę.
Cebulę drobno szatkujemy a czosnek wycisamy przez praskę.
Papryczki drobno siekamy. Do garnka wlewamy ol iwę, dodajemy
cebulę, czosnek i papryczki. Chwilę smażymy, aż cebula i czosnek
się zeszklą. Dosypujemy pomidory. Po 5 minutach dolewamy
bul ion i wyciskamy sok z 4 l imonek. Doprowadzamy do wrzenia.

W międzyczasie kroimy w paski awokado a pozostałą l imonkę
w  plasterki. Tortil le podsmażamy na suchej patelni przez 2 mi-
nuty z każdej strony lub opiekamy w piekarniku rozgrzanym do
150°C przez 5 minut. Kroimy w paseczki.

Na dno miseczek dajemy mięso z kurczaka, zalewamy zupą, do-
dajemy awokado, plasterki l imonki i tortil le. Posypujemy obficie
kolendrą.

Składniki:

600 ml bul ionu z kurczaka
(przygotowanego na udkach,
które zachowujemy do zupy)
3 duże pomidory
2 ząbki czosnku
1 cebula
4 l imonki
2 papryczki chil l i
1 łyżka ol iwy

Dodatki:

awokado
świeża kolendra
2 tortil le pszenne
1 l imonka

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 30 minut

Ramen

Przygotowanie:

Porcję rosołową z zielem, l iściem, kurkumą i domową vegetą za-
lewamy dwoma l itrami wody. Po zagotowaniu zmniejszamy
ogień do podtrzymania wrzenia i gotujemy pod przykryciem
z  minimalnym dostępem powietrza. Grzyby mun zalewamy
wrzątkiem i odstawiamy na 10 minut, odcedzamy, studzimy
i   kroimy w paski szerokie na pół centymetra. Po upływie 30 mi-
nut z wywaru wyciągamy porcję rosołową i obieramy ją z mięsa.
Marchewki, pietruszkę i cebulę kroimy w półplasterki, dodajemy
razem z czosnkiem, poszatkowaną kapustą, grzybami i pozosta-
łymi przyprawami do zupy. Gotujemy kolejny kwadrans, w mię-
dzyczasie przygotowujemy makaron według przepisu na
opakowaniu i gotujemy jajka na twardo. Ramen przyprawiamy
do smaku i podajemy z jajkami i makaronem oraz obficie posy-
pujemy szczypiorkiem i koperkiem.

Składniki:

½ kg drobiowej porcji rosołowej
20 g grzybówmun
6 porcji makaronu typu noodle
3 jajka
2 marchewki
1 pietruszka
¼ małej kapusty pekińskiej
1 cebula
3 ząbki czosnku
5 kulek ziela angielskiego
3 l iście laurowe
1 łyżeczka kurkumy
1 łyżka domowej vegety
szczypta cząbru
szczypta tymianku
świeży szczypiorek i koperek
sól , pieprz i ciemny sos sojowy

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 45 minut
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Przepis i zdjęcie:Bernadetta Parusińska- Ulewicz

Składniki:

400–500 g żeberek wieprzowych
200 g wołowiny (np. rostbef)
2 marchewki
1 pietruszka
¼ selera
10 cm kawałek pora
4 ogórki kiszone
150–200 ml soku z kiszonych ogórków
200 g koncentratu pomidorowego
1 średnia cebula
3 ząbki czosnku
2 l iście laurowe
6 ziaren ziela angielskiego
3–4 łyżki oleju rzepakowego
sól , pieprz
jogurt naturalny i cytryna do podania

Przygotowanie:

Mięso oczyszczamy, żeberka kroimy na mniej-
sze kawałki. Wkładamy do średniego garnka.
Wlewamy 1,75 l itra wody. Dodajemy obrane
i   pokrojone na mniejsze kawałki warzywa
(marchew, pietruszkę, seler i por) oraz l iście
laurowe i ziele angielskie. Gotujemy na nie-
wielkim ogniu 2,5–3 godziny. Pod koniec do-
dajemy płaską łyżeczkę sol i.
Wywar przecedzamy, mięso kroimy w drobną
kostkę (żeberka uprzednio oczyszczamy z ca-
łego tłuszczu). Cebulę i czosnek obieramy,
bardzo drobno siekamy. Podsmażamy na roz-
grzanym oleju do lekkiego zrumienienia, do-
dajemy koncentrat pomidorowy. Ciągle
mieszając, smażymy 2–3 minuty.
Dorzucamy starte na grubych oczkach ogórki
i   trzymamy na ogniu kolejne 3 minuty. Prze-
smażone warzywa dodajemy do wywaru
z  mięsem. Gotujemy na niewielkim ogniu przez
15 minut. Doprawiamy do smaku sokiem z ki-
szonych ogórków.

Podajemy z jogurtem naturalnym i cytryną.

Soljanka
Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 45 minut + czas gotowania
wywaru
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Żurek
Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:

1 kg białej, surowej kiełbasy
2 słoiki zakwasu do żurku
8–10 ziemniaków
200 g boczku surowego wędzonego
3 ząbki czosnku
majeranek
8 jajek

Przygotowanie:

Do dużego garnka (ok. 6 l ) wlewamy 4,5 l zim-
nej wody i wkładamy kiełbasę. Doprowadzamy
do wrzenia, ściągamy szumowiny i gotujemy na
małym ogniu 45 minut.

Wyjmujemy kiełbasę i dodajemy do wody za-
kwas (rozrabiając go najpierw z odrobiną wy-
waru w oddzielnym kubku), wyciskamy
czosnek i doprawiamy majerankiem. Trzyma-
my na małym ogniu.

Ziemniaki obieramy, kroimy w drobną kostkę
i   gotujemy około 10 minut. Odcedzamy i do-
dajemy do żurku. Boczek również kroimy
w  kostkę, podsmażamy na patelni, łączymy z
zupą. Na koniec do zupy wrzucamy podzieloną
na mniejsze kawałki białą kiełbasę. Podgrze-
wamy przez 15 minut.

Przepis i zdjęcie: Olga Płaza
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Kaszanka z jajkami przepiórczymi

Przygotowanie:

Cebulę i czosnek siekamy, szkl imy na ol iwie. Dodajemy pokrojo-
ną w dużą kostkę paprykę i podsmażamy 2 minuty. Obieramy
kaszankę z jel ita i wrzucamy na patelnię. Smażymy 4 minuty, do-
dajemy l iście szpinaku. Wbijamy jajka i doprawiamy. Układamy
pokrojoną w kostkę ostrą paprykę, przykrywamy i smażymy do
czasu, kiedy białka się zetną. Podajemy ze świeżym pieczywem.

Składniki:

350 g kaszanki
10 jajek przepiórczych
1 cebula
1 ząbek czosnku
1 mała zielona papryka
1 papryczka chil l i
garść świeżego szpinaku
ol iwa
sól i pieprz

Liczba porcji: 2 Czas przygotowania: 15 minut

Omlet z serem pleśniowym

Przygotowanie:

Boczek kroimy w plastry, układamy na blaszce i pieczemy 10 mi-
nut w 200°C (gril l ) . Jajka wbijamy do miski, doprawiamy i do-
kładnie roztrzepujemy widelcem. Rozgrzewamy patelnię,
smarujemy olejem, wlewamy jajka. Smażymy 5 minut. Omlet
posypujemy serem pleśniowym, składamy na pół i smażymy
jeszcze 2–3 minuty. Podajemy z pieczonym boczkiem i świeżymi
warzywami.

Składniki:

2 jajka
100 g sera z niebieską pleśnią
100 g surowego wędzonego
boczku
sól i pieprz
1 łyżeczka oleju rzepakowego

Liczba porcji: 1 Czas przygotowania: 15 minut
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Przepis i zdjęcie: Olga Płaza

Przepis i zdjęcie: Monika Sheffler
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Koktajl ze szpinakiem
Liczba porcji: 4

Składniki:

200 g świeżego szpinaku
1 łodyga selera naciowego
1 banan
1 szklanka wody niegazowanej
2 łyżki miodu
½ łyżeczki mielonego imbiru
2 łyżki soku z cytryny

Przygotowanie:

Do blendra wrzucamy umyte l iście szpinaku, pokrojony
na mniejsze kawałki seler naciowy i banana. Dodajemy
imbir, miód i wlewamy wodę oraz sok z cytryny. Dokład-
nie miskujemy. Jeśl i koktajl będzie za gęsty dodajemy
trochę wody. Przelewamy do szklanek.

Czas przygotowania: 15 minut

Przepis i zdjęcie: Marcel ina Łukaszek
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Owocowe smoothie
Liczba porcji: 2

Składniki:

½ melona
1 banan
1 l imonka
1 kiwi
½ laski wanil i i
2 kostki lodu
pół szklanki kefiru

Przygotowanie:

Obieramy ze skórki melona oraz banana. Z l imonki
wyciskamy sok, a z laski wanil i i wyciągamy ziarenka.

Wszystkie składniki blendujemy razem do uzyskania
gładkiej konsystencji.

Czas przygotowania: 5 minut

Przepis i zdjęcie: Damian Kordas
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Tekst i zdjęcia: Anna Komsta

Domowy obiad izerski w Polnej Zdrój

Polna Zdrój to ponad 200-letnie
odrestaurowane siedlisko wXIII-
wiecznym miasteczku Wleń na
Dolnym Śląsku. Występuje tutaj
uzdrowiskowymikroklimat – Wleń

mieści się na terenie Parku
Krajobrazowego Doliny Bobru

i  Rezerwatu Ptactwa. Siedlisko ma
status gospodarstwa ekologicznego.

Domowy obiad kojarzy mi się niezmiennie
z  kuchnią mamy i babci. Rosół, makaron, pie-
czony kurczak, ziemniaki, surówka z sezono-
wych warzyw bądź przetworów, kompot,
drożdżówka ze śl iwkami. Pyszne.

A gdyby tak nieco zmienić perspektywę? Miej-
sce, czas, ludzi, smaki. Czy jest możl iwe zjeść
swojski obiad w zupełnie nowym, nieznanym
miejscu, przy jednym stole z obcymi ludźmi?
I   czy oryginalne ciabatty z kaczką pieczoną
z  nutką pomarańczy podaną z dipem z ogórków
i kolendry potrafią zastąpić schabowego z ka-
pustą? Sprawdziłam. I odpowiadam: tak, pod
warunkiem, że na obiad zapraszają Magda
i   Mateusz Trojanowscy.

Pomysł jest prosty – gospodarze pocztą panto-
flową zapraszają na kul inarne spotkanie. Two-
rzą „wydarzenie” w grupie zapaleńców na
Facebooku, podając szczegóły: miejsce, czas,
przybl iżone menu. Lista chętnych szybko się
zapełnia, bo l iczba miejsc jest ograniczona.

Tym razem izerski obiad serwuje siedl isko Po-
lna Zdrój, innym razem organizatorami uczty
będą kolejni fascynaci niespiesznego delekto-
wania się pysznymi, choć nieoczywistymi sma-
kami. Zaproszenie na obiad przyjęłam z wielką
radością i ciekawością.

Gospodarzy poznałam, przygotowując mate-
riał o tym niezwykłym miejscu do lokalnej ga-
zety. Zainteresowanych odsyłam do 8. numeru
„Kuriera Wleńskiego”. Zresztą o fenomenie
niezwykłej sielskości Polnej Zdrój rozpisują się
regularnie magazyny l ifestylowe, a w gospo-
darstwie co rusz powstają kolejne programy
dla telewizji .

Dla niewtajemniczonych droga do Polnej Zdrój
wygląda niepozornie. Kamienna ścieżka, na
której trudno wyminąć się dwóm autom, wspi-
na się coraz wyżej. Po jednej stronie widać ru-
iny wielkiego gospodarstwa, po drugiej –
schody prowadzące do siedl iska. Od samego
wejścia czuć nieskrępowaną atmosferę domu
i   gościnność jego gospodarzy. Wchodzę na ta-
ras, gdzie Mateusz zapamiętale przygotowuje
tempurę z mąki jaglanej z sezonowych warzyw.
Rodzinny gwar zwabia mnie do kuchni pełnej
przypraw i intrygujących bibelotów. Całe sie-
dl isko dzięki zamysłowi właściciel i robi wielkie
wrażenie, ale nie onieśmiela, wręcz przeciwnie
– zachęca do zaglądania w zakamarki, dotyka-
nia starych belek, spacerów w przydomowym
warzywniku.

Zanim wszyscy siądziemy przy stole, zastana-
wiam się, jak to będzie. Kto zajmie miejsce obok
mnie i czy nie będzie nietaktem odmówić, jeśl i
coś mi nie będzie smakowało. Wymieniam kilka
słów z Magdą, bawię się z małym Bronkiem
i   starszym Frankiem – dziećmi gospodarzy.
Tymczasem goście schodzą się na umówioną
porę obiadu.

Podoba mi się wspólne nakrywanie do stołu.
Od razu pękają lody i nie czuć podziału na gości
i gospodarzy. Okazuje się, że biesiadników jest
nieco więcej niż Magda przewidziała, lecz ni-
czemu to nie przeszkadza. Wystarczy tylko do-
stawić krzesła do niedzielnego stołu.
Dokładnie tak, jak zdarza się na rodzinnych
imprezach. Stół jest sercem oszklonego salonu.
Potężny, stary, drewniany blat wykonany jest
z  desek ze dawnego podjazdu w stodole. Bez-
piecznie osadzono go na sol idnych kolumnach
z  piaskowca.
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Tekst i zdjęcia: Anna Komsta

Domowy obiad izerski w Polnej Zdrój

Polna Zdrój to ponad 200-letnie
odrestaurowane siedlisko wXIII-
wiecznym miasteczku Wleń na
Dolnym Śląsku. Występuje tutaj
uzdrowiskowymikroklimat – Wleń

mieści się na terenie Parku
Krajobrazowego Doliny Bobru

i  Rezerwatu Ptactwa. Siedlisko ma
status gospodarstwa ekologicznego.
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Autorskie menu obiadu izerskiego w Polnej Zdrój:



Przy izerskim obiedzie w Polnej Zdrój spoty-
kają się ludzie z Dolnego Śląska. W większo-
ści nie znają się wzajemnie, choć gospodarze
kojarzą prawie wszystkich. Są tu reprezen-
tanci środowiska medycznego, restaurator,
serowarka Maria – uciekinierka w Beskidy,
miłośnicy uroków naszego województwa, lu-
dzie sztuki: tłumacz, ale chyba właściwie
„człowiek renesansu”, znana polska malarka,
projektant zarządzający pensjonatami na
Dolnym Śląskim i ja.

Pewien rodzaj napięcia towarzyszącego pierw-
szemu kontaktowi ustępuje błyskawicznie, kie-
dy na stole pojawiają się kolejne dania.
Serdeczny gwar nie milknie aż do końca spo-
tkania.
Na początek interesujący wężymord w tempu-
rze krąży wokół stołu niczym fajka pokoju.
Pyszności zaserwowane przez Magdę i Mate-
usza komponują się nie tylko w smakowitą, ale
też wizualną całość – z szacunkiem do tożsa-
mości miejsca, świadomością produktów lokal-
nych, inspiracją światowymi doświadczeniami.
Tu doskonale sprawdza się zasada, że „jemy
oczami”. Gdybym nie była tak ciekawa smaków
tych potraw, być może przemówiłabym do

współbiesiadników, by choć przez chwilę nie
ruszać niczego, nie psuć tej niezwykłej, prostej,
kolorowej kompozycji niczym ze sztychów sta-
roflamandzkich mistrzów. Tymczasem łapię za
domowego burgera z pieczoną kaczką i na
dłuższy czas trudno mnie będzie oderwać od
stołu. Niby gawędzę z innymi gośćmi, ale nie
potrafię, przynajmniej na początku, skoncen-
trować się na sensownej rozmowie, bo moje
kubki smakowe absolutnie eksplodowały, a ja
musiałam powstrzymywać się przed mlaska-
niem, siorbaniem, wzdychaniem i obl izywaniem
palców. Kiedy inni czekają już na deser, ja z za-
mkniętymi oczami nadal smakuję przystawki,
zupę, dania główne. Chwilo trwaj!

Po tym obiedzie długo nie mogłam dojść do
siebie. Chciałam koniecznie skosztować
wszystkiego, pragnęłam zapamiętać nowe, in-
trygujące smaki. Powiem prawdę – chciałam
zostać w Polnej na zawsze.

Już nie mogę się doczekać następnego izer-
skiego obiadu, w kolejnych niezwykłych izer-
skich domach, gospodach, gospodarstwach.
Czuję się w nich jak u siebie.

Tempura z mąki jaglanej z sezonowych warzyw
Zapiekana dynia z pomidorkami z domowej szklarni i fetą

Zapiekane marchewki z syropem mniszkowym
Domowe ciabatty z kaczką pieczoną z nutką pomarańczy z dipem z ogórków i kolendry

Kotlety z kaszy i mięsa (zagrodowa świnia z Wojciechowa)
Smażone zielone pomidory
Dżem z domowych mirabelek

Tarty tatin z rabarbarem i klasycznie z jabłkami
Mil le feuil le z mal inami
Kim-chi z imbirem

Sałatka z avocado, mango i z kolendrą
Pizze na jogurcie z różnymi dodatkami: z karmel izowaną cebulą i regionalnym serem

z  Antoniowa, z domowym sosem pomidorowym, rozmarynem, winogronami
Domowe dipy do pizzy i tempury: miętowy z dzikiej mięty z odrobiną czosnku
niedźwiedziego z domowej skarpy, musztardowy i ostry na bazie peppadew

Autorskie menu obiadu izerskiego w Polnej Zdrój:
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W Nowym Roku życzymy Wam wszystkiego najpyszniejszego: samych
smacznych pomysłów, udanych wypieków i talerzy wystawianych po dokładkę.

Redakcja




