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Danie z Kotła
Zupa mleczna kluskami
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:

1 l mleka
½ laski wanilii
1 żółtko
2 łyżki cukru

Kluski:

1 jajko
3 łyżki mąki pszennej
szczypta soli

Przygotowanie:

Jajko mieszamy z mąką, aby nie było grudek. Masa ma być dość zwarta i klejąca.
Mleko podgrzewamy na małym ogniu z laską wanilii. Kiedy zacznie się gotować,
zmniejszamy ogień i kładziemy kluski na mleku za pomocą łyżki. Całość mieszamy.
Kluski są gotowe, kiedy wypłyną na wierzch. Wyławiamy je za pomocą sitka i wkładamy
do miski. Ubijamy żółtko z cukrem na kogiel mogiel, następnie dodajemy łyżkę gorącego
mleka i ciągle mieszając wlewamy całość do mleka.
Podgrzewamy, wyławiamy laskę wanilli i zalewamy kluseczki.

Mleko
Mleko niemal we wszystkich krajach świata jest podstawą żywienia
człowieka już od najmłodszych lat. To także baza wielu znakomitych
potraw i ciast, które goszczą w naszej kuchni na co dzień. Odkładając
na bok teorie i spory dotyczące jego zdrowotności, przygotowaliśmy
dla Was dział „mlekiem płynący”. Znajdziecie w nim pomysły na
dania słodkie i wytrawne. Na kolejnych stronach zaprosimy Was na
szklaneczkę mlecznego koktajlu oraz łyżeczkę słodkiego budyniu,
czy kajmaku. Poczęstujemy wykwintnym kurczakiem duszonym
w mleku oraz kawałkiem domowego sera. Alergikom i weganom
polecimy natomiast mleka roślinne, które stanowią doskonałe źródło
składników odżywczych.

Ricotta domowa
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji:
Składniki:

2 l świeżego
niepasteryzowanego mleka
sok z 1 dużej cytryny
szczypta soli
durszlak
gaza lub cienka ściereczka

Czas przygotowania: 30 minut + czas na ocieknięcie
Przygotowanie:

Mleko wlewamy do dużego szerokiego garnka, solimy. Stawiamy na
najmniejszym ogniu i powoli ogrzewamy. Gdy zaczyna się gotować, jego
temperatura osiągnie około 9 °C, wlewamy sok z cytryny i gotujemy kilka
minut na bardzo małym ogniu.
Gdy utworzy się skrzep i ser oddzieli się od serwatki zdejmujemy garnek
z ognia i całkowicie studzimy.
Łyżką cedzakową delikatnie ściągamy skrzep i przekładamy na gazę.
Pozostałe mleko zlewamy ostrożnie na durszlak. Gazę zaciskamy u góry
i delikatnie ściskamy. Pozostawiamy do odsączenia. Po godzinie ser
ostrożnie wyciągamy, przekładamy do miseczki i schładzamy w lodówce.

Twaróg domowy
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji:
Składniki:

3 l zsiadłego mleka
niepasteryzowanego
durszlak
gaza lub cienka ściereczka

Czas przygotowania: 1 godzina + czas na ocieknięcie
Przygotowanie:

Mleko wlewamy do dużego szerokiego garnka. Stawiamy na najmniejszym
ogniu i powoli ogrzewamy. Mleko nie może się za bardzo podgrzać,
powinno być ledwo gorące. Gdy mleko za bardzo się ogrzewa, ściągamy je
z ognia i studzimy. Postępujemy tak do momentu, aż twaróg się zetnie
i oddzieli od serwatki.
Ostudzony zlewamy na durszlak wyłożony gazą i odstawiamy do
ocieknięcia. Gazę zawiązujemy, tworząc sakiewkę i skręcamy delikatnie.
Przykrywamy talerzykiem i dociskamy czymś ciężkim, na przykład
słoikiem z wodą. Po kilku godzinach ser jest gotowy.

Budyń z wanilią
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:

500 ml mleka
½ laski wanilii
1 łyżka masła
2 łyżki cukru
2 czubate łyżki skrobi ziemniaczanej
2 żółtka

Przygotowanie:

Laskę wanilii przecinamy wzdłuż i wyskrobujemy ziarenka. Odlewamy pół szklanki mleka resztę
zagotowujemy z cukrem i masłem oraz ziarenkami wanilii. Pozostałe mleko miksujemy ze skrobią
i żółtkami. Wlewamy do gotującego się mleka. Zmniejszamy ogień i energicznie mieszając
doprowadzamy do wrzenia. Przelewamy do schłodzonych zimną wodą salaterek.
Podajemy na ciepło lub zimno.

Gulabi phirni
/indyjski pudding różany/
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 5–6

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + 2 godziny chłodzenia
Phirni (czyt. firni) to popularny indyjski deser, podawany na zimno w ceramicznych miseczkach.
Jego podstawą jest mleko i ryż basmati. Phirni może mieć różne dodatki smakowe, jak szafran, mango,
orzechy, pomarańcze, kokos czy migdały. My proponujemy wersję różaną z kardamonem. Jeśli nie posiadacie
syropu różanego, możecie wykorzystać łatwo dostępny ekstrakt różany, ale wtedy trzeba zwiększyć
w przepisie ilość cukru.

Składniki:

70 g ryżu basmati
1 litr mleka pełnotłustego
100 g cukru
4 łyżki syropu różanego
¼– łyżeczki kardamonu
ew. różowy barwnik
pistacje i płatki róży do dekoracji

Przygotowanie:

Ryż moczymy przez godzinę w 4–5 łyżkach wody, a następnie miksujemy na w miarę gładką pastę.
Mieszamy z ok. ½ szklanki mleka. Pozostałe mleko z cukrem zagotowujemy, dodajemy syrop różany,
barwnik oraz ryżową mieszankę i cały czas mieszając, gotujemy chwilę, po czym zmniejszamy ogień na
średni. Całość gotujemy ok. 20 minut, co chwilę mieszając, aż pudding zgęstnieje. Przekładamy do
pucharków, czekamy, aż ostygnie do temperatury pokojowej i chłodzimy minimum godzinę w lodówce.
Podajemy posypany pistacjami i płatkami róż.

Rolada czekoladowa z mlecznym kremem
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji: ok. 15 porcji
Czas przygotowania: 1 godzina + czas chłodzenia
Składniki na ciasto:

6 jajek
80 g cukru
50 g mąki pszennej
10 g mąki ziemniaczanej
30 g kakao

2 szklanki mleka w proszku
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Składniki na polewę czekoladową:
100 g gorzkiej czekolady
40 g masła

Dodatkowo:

Składniki na krem:

100 ml gorącej wody
2 łyżki cukru z wanilią

170 ml mleka
100 g cukru
250 g masła

Przygotowanie:

Jajka ubijamy z cukrem na puszystą pianę. Wsypujemy przesiane mąki i kakao. Szpatułką delikatnie
łączymy składniki.
Dużą blaszkę z piekarnika wykładamy papierem do pieczenia. Wykładamy masę i wyrównujemy.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C z z funkcją termoobieg, przez 10 minut.
Gotowy biszkopt studzimy, obracamy górą do dołu i ściągamy papier do pieczenia.
Mleko, cukier i ekstrakt waniliowy zagotowujemy w rondelku. Zdejmujemy z ognia i studzimy. Masło
ucieramy na puch i stopniowo, nie przerywając miksowania, wlewamy mleko. Następnie wsypujemy
mleko w proszku i mieszamy do połączenia się składników.
Biszkopt nasączamy wodą z cukrem waniliowym. Masę mleczną rozkładamy równo na cieście. Zwijamy
wzdłuż dłuższego boku. Owijamy papierem do pieczenia i chłodzimy w lodówce przez 4 godziny.
Czekoladę z masłem roztapiamy w kąpieli wodnej i polewamy gotową roladę.

Tres leches
Przepis i zdjęcie: Agata Kubica

Liczba porcji: tortownica o średnicy 23 cm
Czas przygotowania: 2 godziny + czas chłodzenia
Składniki:

4 jajka
100 g cukru
110 g mąki tortowej
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
100 ml mleka
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

Do nasączenia:

150 g śmietanki 30 36%
250 g słodzonego mleka
skondensowanego
200 g mleka zagęszczonego

Do dekoracji:

150 g śmietanki 30 36%
3–4 kiwi lub 50 g płatków
migdałowych

Przygotowanie:

Piekarnik rozgrzewamy do 175°C. Tortownicę o średnicy 23 cm wykładamy papierem do pieczenia.
Rozdzielamy białka od żółtek. Białka ubijamy na sztywno, pod koniec stopniowo dodając cukier.
Następnie dodajemy po jednym żółtku, miksując na wolniejszych obrotach.
Delikatnie miksujemy i do masy jajecznej dodajemy po łyżce mąki przesianej z proszkiem do pieczenia.
Na koniec dolewamy mleko z ekstraktem waniliowym i mieszamy do połączenia składników. Ciasto
wylewamy do przygotowanej formy i pieczemy przez około 30 minut (do suchego patyczka).
Upieczone ciasto studzimy przez kwadrans. W międzyczasie miksujemy kremówkę, mleko
skondensowane oraz zagęszczone. Ciasto nakłuwamy wykałaczką co 2 cm i stopniowo nasączamy
mleczną mieszanką. Powinniśmy zużyć cały płyn.
Ciasto wstawiamy do lodówki na co najmniej 2 godziny do schłodzenia (najlepiej na noc). Przed
podaniem dekorujemy ubitą śmietaną i pokrojonymi na cząstki owocami. Zamiast owoców możemy
użyć uprażonych płatków migdałowych.

MLEKA R

Przepisy i zdjęcia: Olga

OŚLINNE

a Płaza, Sabina Skalska

Mleko owsiane

Mleko ryżowe

Liczba porcji: 800 ml
Czas przygotowania: 20 minut

Liczba porcji: 800 ml
Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:

Składniki:

120 g płatków owsianych
1 l wody

Przygotowanie:

+ 3 godziny namaczania ryżu
150 g białego ryżu
1 l wody

Przygotowanie:

Płatki zalewamy 500 ml zimnej wody
i odstawiamy na 15 minut. Umieszczamy je
(z całym płynem) w blenderze, uzupełniamy
pozostałą wodą i miksujemy przez 3 minuty. Jeśli
mleko jest zbyt tłuste, można je dalej rozcieńczać
wodą. Przecedzamy przez sitko, wlewamy do
butelki i przechowujemy w lodówce.

Ryż moczymy w 500 ml zimnej wody przez
3 godziny. Po tym czasie umieszczamy go
w blenderze (razem z płynem), zalewamy
pozostałą wodą i miksujemy przez 5 minut.
Przecedzamy przez sitko, przelewamy do butelek,
przechowujemy w lodówce. Przed użyciem
wstrząsamy butelką.

Mleko kokosowe

Mleko Migdałowe

Liczba porcji: 500 ml
Czas przygotowania: 10 minut

Liczba porcji: 600 ml
Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:

100 g wiórków kokosowych
250 ml gorącej wody
500 ml zimnej wody, najlepiej źródlanej

Przygotowanie:

Wiórki kokosowe zalewamy gorącą wodą
i miksujemy około minuty. Dolewamy 250 ml
zimnej wody i miksujemy kolejną minutę.
Przecedzamy przez gazę. Odciśnięte wiórki
wsadzamy z powrotem do blendera, zalewamy
pozostałą wodą i kontynuujemy miksowanie.
Powtarzamy odciskanie przez gazę.
Wiórki można wykorzystać do wypieków
lub deserów. Mleko możemy przechowywać
w lodówce 2 3 dni.

+ 8 godzin moczenia

Składniki:

150 g migdałów
750 ml zimnej wody, najlepiej źródlanej
szczypta soli

Przygotowanie:

Migdały zalewamy zimną wodą i odstawiamy do
namoczenia, najlepiej na całą noc. Po tym czasie
odcedzamy i umieszczamy w blenderze.
Dolewamy wodę, solimy i miksujemy kilka minut.
Mleko przelewamy przez gazę i wyciskamy
dokładnie zmiksowane orzechy. Zmielone
migdały możemy wykorzystać do wypieków lub
deserów. Mleko możemy przechowywać
w lodówce 2 3 dni.

Kajmak
/Dulce de leche/
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Liczba porcji: około 250 g
Składniki:
500 ml tłustego mleka
200 ml śmietanki 36%
2 i ½ szklanki cukru
1 laska wanilii
szczypta soli

Czas przygotowania: 3 godziny
Przygotowanie:
Wszystkie składniki umieszczamy w rondlu z grubym dnem oraz
o dużej średnicy (z dużą powierzchnią parowania). Mieszamy je,
zagotowujemy, a następnie zmniejszamy płomień i gotujemy przez
kolejne 2 3 godziny, mieszając całość bardzo rzadko. Po tym czasie
sprawdzamy, czy masa zaczyna się pienić, bo to oznacza początek
karmelizowania. Wówczas wyciągamy wanilię, a całość mieszamy
częściej, aby nie przywierała do dna. Kajmak jest gotowy, gdy ma
bursztynowy kolor i nie spływa z łyżki.

Jeśli chcemy otrzymać bardziej gęstą i ciemniejszą masę, gotujemy
jeszcze kilkanaście minut. Gotowy kajmak przelewamy do słoiczka
i ostudzamy (wówczas jeszcze odrobinę zgęstnieje). Przechowujemy
w lodówce.

KOKTAJLE MLE

Przepisy i zdjęcia: żaneta hajnowska,

ECZNE

, martyna sobka

koktajl czekoladowy
Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 5 minut
Składniki:

3 gałki lodów czekoladowych
½ szklanki mleka

Do dekoracji:

bita śmietana
posypka czekoladowa
wiśnia w syropie
kilka kostek czekolady
śmietanka 30–36%

Przygotowanie:

Kilka kostek czekolady rozpuszczamy w kąpieli wodnej,
pod koniec dodając odrobinę śmietanki. Lody
czekoladowe i mleko miksujemy w shakerze. Schłodzoną
szklankę ozdabiamy od środka sosem czekoladowym,
wlewamy koktajl. Dekorujemy ubitą śmietaną, posypką
czekoladową i wisienką.

koktajl z białą czekoladą
i truskawkami
Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:

¾ szklanki mleka
2 gałki lodów waniliowych
½ szklanki świeżych truskawek
40 g białej czekolady
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka cukru

Do dekoracji:

bita śmietana
świeże truskawki
posypka cukrowa w kolorze czerwonym

Przygotowanie:

Białą czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej,
a następnie miksujemy razem z mlekiem oraz lodami
waniliowymi.
Truskawki miksujemy z sokiem z cytryny oraz łyżeczką
cukru. Gotowym musem pokrywamy ścianki wysokiej
szklanki. Ostrożnie wlewamy pozostałą część koktajlu.
Całość dekorujemy bitą śmietaną, posypką cukrową oraz
kawałkami świeżych truskawek.

Koktajl z solonym
karmelem
Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 5 minut

+ 30 minut na przygotowanie sosu

Składniki:

3 gałki lodów śmietankowych
½ szklanki mleka
bita śmietana
pianki marshmallow
rozpuszczona czekolada
baton orzechowy z karmelem

Solony karmel:

100 g cukru
600 ml wody
120 g śmietanki 30–36%
½ –1 łyżeczka soli
posypka czekoladowa
wiśnia w syropie
kilka kostek czekolady
śmietanka 30–36%

Przygotowanie:

Najpierw przygotowujemy solony karmel. W rondelku
mieszamy wodę z cukrem, aż większość się rozpuści.
Rondelek stawiamy na duży ogień i doprowadzamy do
wrzenia. Nie mieszamy, ani nie ruszamy rondelkiem.
Gotujemy do momentu, kiedy zacznie się złocić. Kiedy
osiągniemy pożądany, głęboki ciemno-złoty kolor,
zmniejszamy gaz. Powoli i delikatnie dolewamy
śmietanę wymieszaną z solą. Mieszamy, aż wszystkie
składniki się połączą, a następnie odstawiamy
do wystygnięcia.
Lody, mleko i 3–4 łyżki karmelu miksujemy w
shakerze. Do schłodzonej szklanki wlewamy koktajl.
Dekorujemy ubitą śmietanką, piankami, rozpuszczoną
czekoladą, batonem z orzechami oraz karmelem.

Koktajl bananowy
z masłem orzechowym
i preclami
Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 5 minut
Składniki:

¾ szklanki mleka
1 banan
2 gałki lodów śmietankowych
6 precli
1–2 łyżki masła orzechowego

Do dekoracji:

bita śmietana
plasterki banana
precle
posiekane orzechy ziemne

Przygotowanie:

W dzbanku blendera umieszczamy wszystkie składniki
koktajlu. Miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji.
Przelewamy do wysokiej szklanki. Dekorujemy bitą
śmietaną, kawałkami banana oraz precli.
Całość posypujemy posiekanymi orzechami ziemnymi.

Kurczak w mleku
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina pieczenia
Składniki:
1 kg podudzi z kurczaka
2 cebule
5 ząbków czosnku
1 i ½ szklanki mleka
1 garść listków szałwii
skórka z 1 cytryny
4 łyżki oleju
sól, pieprz ziołowy

Przygotowanie:

Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy na nim mięso ze wszystkich stron. Przyprawiamy
solą i pieprzem. Przekładamy do naczynia żaroodpornego, dodajemy cebule pokrojone na
ćwiartki i pokrojony czosnek. Zalewamy mlekiem i posypujemy listkami szałwii oraz skórką
otartą z cytryny. Wstawiamy do zimnego piekarnika i rozgrzewamy go do 180°C. Pieczemy
przez godzinę od rozgrzania piekarnika. Podajemy z pieczonymi ziemniaczkami i sałatką.

Schab w mleku
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut + czas marynowania mięsa
Składniki:
1 ½ kg schabu z kością
1 l mleka
1 łyżka masła
świeży rozmaryn
5 goździków
1 łyżeczka świeżo startej gałki muszkatołowej
5 ząbków czosnku
sól, pieprz

Przygotowanie:

Schab płuczemy i osuszamy. Układamy w garnku rzymskim lub naczyniu żaroodpornym.
Masło rozcieramy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, gałką muszkatołową, solą
i pieprzem. Nacieramy schab i wbijamy goździki. Zostawiamy do przegryzienia na noc
w lodówce lub na minimum 6 godzin. Schab zalewamy litrem mleka, posypujemy świeżo
startą gałką muszkatołową i na wierzch kładziemy gałązkę rozmarynu. Przykrywamy
i pieczemy około 2 godziny 15 minut w 160°C. Na ostatnie pół godziny odkrywamy,
żeby schab się przyrumienił. Podajemy razem z puree ziemniaczanym i dodatkami.
Mleko ze schabu możemy odparować w garnuszku i powstałym sosem polać porcje mięsa.

DROGA MLECZNA
czyli jak mleko trafiło do kuchni
Tekst: Mateusz Dawiec, Zdjęcia: Katarzyna Sieradz, Monika Szeffler

O

koło dziesięciu tysięcy lat przed naszą
erą, rozpoczęła się wielka rewolucja. Praludzie z koczowników stopniowo zmieniali się w osadników, zaczynali
udomawiać zwierzęta i coraz częściej oddawali się
pracy na roli. Wedle badań genetycznych, człowiek żyjący jeszcze 7000 lat temu nie posiadał
możliwości trawienia laktozy, jako że w jego DNA
brakowało genów odpowiedzialnych za produkcję
rozkładających ją enzymów. Jednak, jak pokazują
znaleziska archeologiczne dokonane w latach siedemdziesiątych na terenie Polski przez archeologa
Piotra Boguckiego, nasi praprzodkowie jako jedni
z pierwszych nauczyli się radzić sobie z niemożnością trawienia laktozy wyrabiając żywność ze
sfermentowanego mleka.
W tym samym czasie zdarzały się już wśród nich
przypadki mutacji, która pozwala na produkcję
owego brakującego składnika, a w konsekwencji
na przyswajanie mleka udomowionych zwierząt.
Około 6000 lat temu obdarzeni nową zdolnością
„mutanci” rozpoczęli zakładanie pierwszych hodowli zwierząt mlekodajnych, a mleko na stałe zagościło w ich diecie.
Dziś odsetek ludzi nietolerujących laktozy różni
się w zależności od przynależności etnicznej i pochodzenia. W Polsce stanowi on między 20 a 25 %
osób dorosłych, ale już na przykład wśród Aborygenów, Bantu lub Chińczyków to liczba przekraczająca 80% dojrzałej populacji.
Oprócz celów spożywczych, mleko od niepamiętnych czasów służyło także kosmetyce ciała. Znana wszystkim opowieść o kąpielach mlecznych

Kleopatry, to jeden z wielu przykładów takiego
zastosowania białego płynu. Kleopatra, królowa
Egiptu, regularnie zażywała kąpieli w oślim mleku, a więc w cieczy, której skład ma być najbliższy
mleku ludzkiemu (biorąc pod uwagę resztę udomowionego bydła). Legenda głosi, że do celów kosmetycznych władczyni, mleko dostarczało aż 700
oślic. Dla porównania, żona cesarza Nerona Sabina Poppea, hodowała specjalnie do kąpieli mlecznych 500 sztuk bydła. Także faraonowa Nefretete
oraz Sisi, cesarzowa Austro-Węgier, żona Franciszka Józefa, znane są ze stosowania mleka w codziennych zabiegach higienicznych. Kosmetyki
na bazie oślego mleka produkowane są z niesłabnącym powodzeniem do dziś.
Według Ajurvedy, starożytnej hinduskiej nauki
o długowieczności, mleko jest dla człowieka „nektarem” i właśnie z tego powodu powinno być
uważane za najbardziej naturalny pokarm. Prawdziwość tych słów potwierdzać ma popularność
napoju na całym świecie, a także dobra sława, jaką cieszą się wytworzone z niego produkty.
W Biblii mleko pojawia się przede wszystkim
w charakterze symbolu dostatku i obfitości, na
przykład w słynnej „Krainie mlekiem i miodem
płynącej” z Księgi Wyjścia, ale także jako najbardziej naturalny pokarm dla człowieka „Jak nowo
narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego mleka duchowego” w Liście św. Piotra.
Mimo iż we wspomnianym już starożytnym
Egipcie mleko i jego pochodne produkty zarezerwowane były tylko dla członków rodziny królewskiej, kapłanów oraz najbogatszych obywateli,

kolejne wieki przyniosły wielki rozkwit powszechnego przemysłu mleczarskiego. Do piątego
stulecia naszej ery popularność krów i owiec
związana z ich mlekodajnością sięgnęła zenitu.
W czternastego wieku mleko krowie wyprzedziło
swoją sławą mleko owcze. We wczesnym siedemnastym stuleciu europejskie krowy mleczne zostały sprowadzone do Ameryki Północnej.
Następnie Ludwik Pasteur, francuski mikrobiolog,

przeprowadził pierwszą pasteryzację w 1862 i to
dzięki niemu zrewolucjonizowano sposób przechowywania mleka oraz jego higieniczność.
W 1895 wprowadzono do obrotu maszyny pasteryzujące, a już w 1884 w stanie Nowy Jork wymyślono pierwszą butelkę na mleko. W latach
trzydziestych XX w. wieku puszki zostały zastąpione przez kartoniki, które pozwoliły na szerszą
dystrybucję napoju.

W dzisiejszych czasach z racji wielkiej, przemysłowej skali produkcji mleczarskiej, coraz częściej
podnoszą się głosy, o tym, że mleko wcale nie jest
tak zdrowe, jak można by sądzić. Niektóre środowiska mówią nawet o jego szkodliwości. Patrząc
jednak na skład białej cieczy trudno zrozumieć te
postulaty.

Co pływa w mleku?
Mleko stanowi jedno z najbardziej obfitych źródeł
wapnia, pierwiastka budującego i wzmacniającego ludzki kościec. Jedna szklanka tej białej cieczy
pokrywa niemal 1/3 dziennego zapotrzebowania
na wapń, zaś fakt, że występuje on w połączeniu
z kazeiną sprawia, że jako pierwiastek staje się
o wiele lepiej przyswajalny. Drugim ważnym dla
lepszej przyswajalności czynnikiem jest proporcja
wapnia do fosforu (idealny stosunek to 2:1), która
w mleku krowim wynosi 1,27:1. Ponadto, mleko
zawiera szereg innych makro i mikroelementów
potrzebnych naszym organizmom, takich jak fosfor, potas, selen, fluor czy cynk.
Dodatkowo mleko jest bogate w białka, średnio jego zawartość stanowi 3,1%. Na białka obecne
w mleku składają się wspomniana już kazeina –
stanowi ona większość, bo aż 2,5% białek napoju –
a także białka serwatkowe. W białkach mleka
znajduje się szeroki przekrój aminokwasów egzogennych, a więc takich, których organizm nie potrafi wytworzyć samodzielnie.
Kolejnym ważnym składnikiem mleka są witaminy, głównie te z grupy B oraz witaminy A i D. Jeśli
prowadzisz aktywny tryb życia, z całą pewnością
mleko i zawarta w nim ryboflawina (witamina
B2), będą działały na twoją korzyść zarówno przy
przemianie tłuszczów w potrzebną energię, jak
i przy produkcji adrenaliny. Jej niedobór zaś łatwo
poznasz po złym samopoczuciu, ospałości i nerwowości.
Wśród wielu kwasów tłuszczowych (nasyconych
i nienasyconych), niezbędnych choćby do dobrego
funkcjonowania mózgu, tłuszcz mleczny zawiera
również kwas linolowy przejawiający dobroczyn-

ne działanie antyoksydacyjne, a przy tym chroniący przed miażdżycą, osteoporozą, zapobiegający urazom kości i utracie masy mięśniowej
oraz, wedle ostatnich badań przeprowadzonych
na Harvardzie, opóźniający rozwój nowotworów.
Co więcej, spożywane regularnie mleczne produkty pomagają utrzymać odpowiedni skład mikroflory bakteryjnej naszego przewodu pokarmowego, przeciwdziałając tym samym problemom jelitowym. Zawarte w mleku szczepy bakterii pobudzają też układ odpornościowy do
działania, a w szerszej perspektywie podnoszą
naszą odporność na infekcje bakteryjne i wirusowe. Dlatego właśnie, mleko jest najzdrowsze, kiedy pije się je codziennie!

Garść ciekawostek
Kiedy Marco Polo w 1275 roku zawitał do Mongolii, spisał w swoich dziennikach niesamowity proces tworzenia mleka w proszku, które ręcznie
produkowali miejscowi. Na początku do gotującego się mleka dodawali oni ryżu i całą mieszankę
podgrzewali aż do zgęstnienia, po czym suszyli na
świeżym powietrzu. Wysuszone porcje zaś kruszyli tak długo, dopóki nie otrzymali drobnego
białego proszku.
Krowie wymiona utrzymują od dziesięciu do
dwudziestu dwóch kilogramów czystego mleka.
Kozie mleko nie wywołuje reakcji alergicznej.
Dzieje się tak ponieważ nie zawiera ono głównego
alergenu stymulującego niepożądane odpowiedzi
organizmu, B-laktoglobuliny.
Przeciętna krowa w całym swoim życiu produkuje około 200 tysięcy szklanek mleka.
W czasach wczesnych odkryć geograficznych
statki utrzymywały na pokładzie kozy, by te zapewniały marynarzom świeże mleko.
Kozie mleko ulega rozkładowi w procesie trawienia już po 20 minutach, podczas gdy mleku krowiemu zajmuje to całą godzinę.

RZODKIEWKA
Ciężko bez niej przeżyć jesień i zimę. W marcu przebieramy nogami,
żeby puścić się pędem na okoliczny targ, kiedy tylko pojawi się jedna
z najbardziej wyczekiwanych nowalijek! A potem wystarczy już
tylko szczypta gruboziarnistej soli i odrobina masła tak zagryzana
rzodkiewka to jedno z najlepszych wspomnień dzieciństwa. Teraz
wiemy też, że to małe, niepozorne warzywo to także skarbnica
witamin. Wspomaga pracę wątroby, a dzięki zawartemu w niej
potasowi, obniża ciśnienie. Nie mogło jej zabraknąć w pierwszym,
wiosennym numerze tego roku. Na kolejnych stronach znajdziecie
wiele wcieleń rzodkiewki marynowanej, duszonej, grillowanej
i zmiksowanej na kremową zupę. Wrzuciliśmy ją też do koktajlu,
nafaszerowaliśmy i dodaliśmy do risotto. Dajcie się porwać
rzodkiewkowemu szaleństwu na wiosnę!

Faszerowane rzodkiewki
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Liczba porcji: 1
Składniki:

5–6 rzodkiewek
4 czubate łyżeczki serka
śmietankowego
1 łyżeczka majonezu
kilka gałązek szczypiorku
kawałek zielonego ogórka
pieprz, sól
kiełki, szczypiorek do dekoracji

Czas przygotowania: 10 minut
Przygotowanie:

Rzodkiewki dokładnie myjemy, odcinamy liście, zostawiając 1 cm
wystających gałązek. Następnie kroimy je na połówki i wykrawamy dołek
w białej części.
W osobnej miseczce łączymy serek, majonez, posiekany szczypiorek oraz
pokrojony w bardzo drobną kosteczkę ogórek. Farsz doprawiamy solą
i pieprzem, a następnie nakładamy na rzodkiewki. Całość dekorujemy
szczypiorkiem oraz kiełkami.

jajka faszerowane rzodkiewką
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Liczba porcji: 2
Składniki:

3 jajka
2–3 rzodkiewki
2 łyżki majonezu
1 łyżka serka śmietankowego
1 łyżka posiekanego koperku
sól, pieprz

Czas przygotowania: 1 godzina + czas na ocieknięcie
Przygotowanie:

Jajka wkładamy do zimnej wody i gotujemy na twardo przez
około 7–8 minut od momentu gdy woda zawrze. Po tym czasie przelewamy
je zimną wodą i ostudzone obieramy ze skorupek.
Jajka przecinamy na pół wzdłuż, następnie ostrożnie usuwamy żółtka.
W miseczce rozdrabniamy je widelcem. Dodajemy majonez, serek oraz
drobno posiekane rzodkiewki (kilka plasterków odkładamy do dekoracji).
Doprawiamy solą i pieprzem. Gotową pastą wypełniamy białka, a całość
ozdabiamy półplasterkami rzodkiewki oraz koperkiem.

Sałatka z pieczonych rzodkiewek
Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:

10 rzodkiewek
100 g wędzonego pstrąga
2–3 garście sałat (np. rukoli, liści botwinki czy roszponki)
garść kiełek rzodkiewki
1 łyżka oleju roślinnego

Dip:

3 łyżki oliwy
5 liści czosnku niedźwiedziego
sól, pieprz

Przygotowanie:

Przygotowujemy dip. Liście czosnku niedźwiedziego zalewamy wrzątkiem, pozostawiamy na 2 minuty
i odcedzamy. Kroimy na drobne kawałki i miksujemy z oliwą, solą i pieprzem na gładką masę.
Rzodkiewki myjemy i kroimy w plastry. Pstrąga rwiemy na drobne kawałki. Rozgrzewamy patelnię
grillową i smarujemy łyżką oleju. Układamy na niej plastry rzodkiewki i smażymy po 1–2 minuty
z każdej strony, pilnując, żeby ich nie przypalić. Na talerzu układamy sałaty, kiełki, pstrąga i rzodkiewki.
Polewamy dipem bezpośrednio przed podaniem.

Chłodnik z rzodkiewką
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut + chłodzenie
Składniki:
1 pęczek rzodkiewki (8–10 sztuk)
100 g ogórka
1 mały ząbek czosnku
350 ml zsiadłego mleka
100 ml maślanki
1 łyżka posiekanego koperku
sól, pieprz
1 ugotowane jajko

Przygotowanie:

Umyte rzodkiewki i ogórka ścieramy na tarce o grubych oczkach. Dodajemy czosnek przeciśnięty przez
praskę, posiekany koperek, zsiadłe mleko i maślankę. Mieszamy, doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Podajemy schłodzony z ugotowanym na twardo jajkiem.

Zupa krem z rzodkiewek
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:

3 pęczki rzodkiewek, razem z liśćmi
1 średni batat
1 cebula
4 czubate łyżki mascarpone
2 łyżki masła
¾ l wody
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

Przygotowanie:

Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Obieramy batata i ścieramy go na tarce na dużych oczkach.
Rzodkiewki dokładnie płuczemy pod bieżącą wodą. 5 rzodkiewek kroimy na plasterki i lekko opiekamy
na patelni grillowej. Resztę razem z liśćmi kroimy na mniejsze kawałki.
W garnku z grubym dnem rozpuszczamy masło i szklimy oprószoną solą cebulę. Dodajemy batata
i dusimy na wolnym ogniu do miękkości, wrzucamy rzodkiewki razem liśćmi, solimy i dusimy jeszcze
kilka minut. Zalewamy wodą i gotujemy 2–3 minuty.
Za pomocą blendera miksujemy całość na krem, dodajemy mascarpone i dokładnie mieszamy.
Doprawiamy do smaku solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową.
Rozlewamy do miseczek, dekorujemy plasterkami grillowanej rzodkiewki.

Sałatka z rzodkiewką
Przepis i zdjęcie: Olga Płaza

Liczba porcji: 4
Składniki:

1 pęczek rzodkiewek
200 g czarnej soczewicy
½ długiego ogórka
½ pęczka szczypiorku
2–3 łyżki sezamu
2 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki soku z cytryny
1 łyżeczka musztardy
sól, pieprz

Czas przygotowania: 30 minut
Przygotowanie:

Soczewicę płuczemy i gotujemy do miękkości ok. 15 minut. W tym czasie
myjemy rzodkiewki i ogórka i kroimy je w kostkę. Wrzucamy do miski.
Siekamy szczypiorek i dodajemy go do warzyw. Na suchej patelni prażymy
sezam. W osobnej miseczce mieszamy dokładnie oliwę, sok z cytryny,
musztardę, sól i pieprz. Odcedzamy soczewicę, wrzucamy do warzyw.
Całość polewamy sosem i mieszamy. Posypujemy prażonym sezamem.

Kiszone rzodkiewki
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Liczba porcji: 2 słoiki o poj. ½ l
Składniki:

4 pęczki rzodkiewki
1 l wody
2 łyżki soli
2 gałązki kopru (lub łyżka nasion)
4 ząbki czosnku
1 łyżka gorczycy
4 liście laurowe
korzeń chrzanu (opcjonalnie)

Czas przygotowania: 15 minut + 5 dni
Przygotowanie:

Rzodkiewki myjemy, odcinamy liście i ogonki (jeżeli są ładne zostawiamy).
Do wyparzonych słoików wkładamy rzodkiewki i po połowie przypraw.
Sól rozpuszczamy w ciepłej wodzie i zalewamy rzodkiewki.
Słoik zakręcamy i zostawiamy w chłodnym miejscu. Proces kiszenia trwa
około 4–5 dni.

Twarożek z rzodkiewką
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 2
Składniki:

200 g twarogu
5 rzodkiewek
2-3 łyżki drobno pokrojonego
szczypiorku
2 łyżki jogurtu naturalnego
sól, pieprz

Czas przygotowania: 10 minut
Przygotowanie:

Twarożek rozdrabniamy widelcem. Rzodkiewki kroimy w kostkę i razem
ze szczypiorkiem przekładamy do serka. Dodajemy jogurt naturalny
i przyprawiamy do smaku.

Dwukolorowy koktajl rzodkiewkowy
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki na zielone pesto:

3 łyżki orzechów włoskich
liście z połowy pęczka rzodkiewek
1 ząbek czosnku
1 łyżka oliwy
2 łyżki jogurtu naturalnego
szczypta soli

Składniki na różowy koktajl:

pęczek rzodkiewek
300 ml gęstego jogurtu naturalnego
sól

Przygotowanie:

Rzodkiewki razem z liśćmi płuczemy pod bieżącą wodą i osuszamy na ręczniku papierowym. Liście
siekamy, korzenie kroimy na mniejsze kawałki. Wszystkie składniki pesto ucieramy w moździerzu.
W kubku miksującym rozdrabniamy korzenie rzodkiewek, łączymy z jogurtem i doprawiamy solą.
Do szklanek wykładamy pesto, delikatnie zalewamy koktajlem i podajemy.

Risotto z rzodkiewką
Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Liczba porcji: 2
Składniki:

170 g ryżu arborio
800ml bulionu warzywnego
100 ml białego wina
1 szalotka
4–5 dużych rzodkiewek
20 g tartego parmezanu
3 łyżki masła
pół pęczka koperku
sól, pieprz
do podania: kiełki rzodkiewki

Czas przygotowania: 30 minut
Przygotowanie:

Na głębokiej patelni lub w szerokim garnku z grubym dnem rozgrzewamy
2 łyżki masła. Dorzucamy pokrojoną w kostkę szalotkę. Smażymy,
aż cebula się zeszkli. Dosypujemy ryż i dokładnie mieszamy do czasu, kiedy
ziarna zrobią się przeźroczyste. Podlewamy winem i czekamy, aż odparuje.
Następnie wlewamy chochlę ciepłego bulionu, mieszamy czekając, aż ryż
wchłonie płyn. Czynność powtarzamy kilkakrotnie, aż ryż będzie al dente.
4 rzodkiewki ścieramy na tarce o grubych oczkach i wrzucamy do ryżu
wraz z ostatnią chochlą bulionu. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku.
Ściągamy risotto z gazu, dodajemy parmezan, łyżkę masła i posiekany
koperek. Dokładnie mieszamy i przykrywamy przykrywką. Risotto
podajemy z plastrami świeżej rzodkiewki i kiełkami.

Roladki z łososia z rzodkiewką
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji: 2
Składniki:

250 g wędzonego łososia
w plasterkach
serek śmietankowy
½ awokado
½ długiego ogórka
4 rzodkiewki
kiełki rzodkiewki
sól, pieprz
1 łyżka soku z cytryny
Do podania:
jasny sos sojowy
sezam

Czas przygotowania: 30 minut + czas chłodzenia
Przygotowanie:

Na blacie rozkładamy 3 pasy folii spożywczej tak by nachodziły na siebie.
Awokado kroimy wzdłuż w centymetrowe plastry i skrapiamy sokiem
z cytryny. Ogórka nie obieramy i kroimy wzdłuż na sześć części.
Rzodkiewkę kroimy w cienkie plasterki.
Plastry łososia układamy na foli spożywczej, mniej więcej na środku,
zostawiając sobie z prawej i lewej strony trochę wolnego miejsca. Plasterki
kładziemy tak by nachodziły na siebie, tworząc jednolitą powierzchnię.
Na tym rozsmarowujemy serek. Układamy rzędami rzodkiewkę, awokado,
ogórka i kiełki. Delikatnie solimy i obsypujemy pieprzem.
Pomagając sobie folią, która jest naszą podstawą, zawijamy roladę wzdłuż
dłuższego boku. Mocno dociskamy, tak by była zwarta i nie rozchodziła się.
Rolujemy wykorzystując cały zapas foli spożywczej, na koniec mocno
dociskamy boki zawijając folię pod spód.
Roladę chłodzimy w lodówce przez 2 godziny. Schłodzoną kroimy w równe
plastry. Podajemy obsypane sezamem z sosem sojowym.

Pstrąg z rzodkiewkami
duszonymi w palonym maśle
Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
4 filety pstrąga tęczowego
400 g fasoli mung
pęczek rzodkiewki
100 g masła
100 ml oleju
½ cytryny
kilka listków roszponki
sól, pieprz

Przygotowanie:

Myjemy warzywa oraz rybę. Wszystko osuszamy za pomocą papierowego ręcznika.
Przy rzodkiewkach pozostawiamy około pół centymetra łodyżek i odcinamy liście. Kroimy je na
połówki, a jeśli są większe – na ćwiartki.
Filety kroimy na 3 lub 4 kawałki, w zależności od ich wielkości. Doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy
z olejem i odkładamy na 20 minut. Fasolkę gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
W niewielkim naczyniu roztapiamy na małym ogniu masło i podgrzewamy do momentu, aż nabierze
złoto-brązowego koloru. Wrzucamy do niego pokrojone rzodkiewki i dusimy około 2 minuty, po tym
czasie wyciągamy je łyżką cedzakową i odsączamy na papierowym ręczniku.
Na suchej, mocno rozgrzanej patelni smażymy pstrąga około 2–3 minuty z każdej strony.
Układamy rybę na fasoli, dekorujemy rzodkiewkami i roszponką.

Rzodkiewka, bo o niej dzisiaj będzie, jest
odmianą rzodkwi zwyczajnej, która z kolei
należy do rodziny kapustowatych. Historię
ma niezwykle długą, bo w warzywie naszym
ponoć lubowali się egipscy faraonowie i to
tam zostały wyhodowane pierwsze
rzodkiewki. Do dzisiaj zdołała podbić prawie
cały świat. Co w niej takiego wyjątkowego?

Egipski przysmak
Tekst: Joanna Bilska Zdjęcie: Monika Pazdej

W

Samo dobro

iadomość dla tych, którzy dbają
o włosy i paznokcie – rzodkiewka ma
na nie wspaniały wpływ, dzięki zawartości siarki, która oddziałuje korzystnie na ich porost i ogólną kondycję. Osobom
z problemem niedokrwistości poleca się jedzenie
rzodkiewki, gdyż zawarte w niej żelazo, mangan
i miedź przyspieszają procesy krwiotwórcze. Długa lista witamin to kolejny powód do radości: C, A,
E, grupa B, K i PP. Do tego kwas foliowy i sporo
pierwiastków obok już wymienionych: wapń, fosfor, magnez, potas, cynk i sód. Sokiem z tego warzywa warto się wspomóc w leczeniu chorób
gardła czy kaszlu. Korzeń rzodkiewki zawiera
również dużo wody i jest niskokaloryczny, co docenią osoby odchudzające się. Ale nie wszyscy
wiedzą, że jadalne są też jej liście! Można zrobić
z nich pesto czy farsze, dodać do zupy czy koktajlu
albo po prostu zjeść na surowo w sałatce czy na
kanapce. Z nasion można też uzyskać w bardzo
prosty sposób aromatyczne kiełki, które są wspaniałym dodatkiem do wielu potraw. Kolejną alternatywą jest wysianie nasion do ziemi, aby po
kilku dniach zajadać kilkucentymetrowe, świeże
listki.

Ostro(żnie)
Po swoich krewnych – kapustowatych, rzodkiewka dziedziczy olejek gorczycowy, któremu zawdzięcza tę charakterystyczną ostrość w smaku.
Zawierający wspomnianą już siarkę, działa antybakteryjnie, antyseptycznie, pobudza układ trawienny. Natomiast w połączeniu z innymi olejkami eterycznymi, kwasami organicznymi i glikozydami, tworzy mieszankę sprawiającą, że osoby
z pewnymi chorobami układu trawiennego powinny na rzodkiewkę uważać. Nie poleca się spożywania tego warzywa, jeśli ktoś ma wrzody
żołądka lub dwunastnicy, choroby nerek czy wątroby oraz zapalenie przewodu pokarmowego. Po-

za tym korzeń ten powoduje u niektórych
wzdęcia, ale nie jest to powód, by z niej rezygnować. Warto zjeść ją z aromatycznymi ziołami –
kminkiem czy koprem, które zmniejszą to działanie. Spróbujcie naszego przepisu na chłodnik
z rzodkiewki ze świeżym koperkiem albo wegetariańskiego risotto, wspaniale przyprawionego!

Każdy może
Uprawiać rzodkiewkę jest nietrudno, wystarczy
kawałek ziemi w dość słonecznym miejscu i zapewnienie wilgotności. Niezależnie od koloru
rzodkiewki, bulwa – rozwinięta górna część korzenia, będzie biała w środku i dość soczysta, potrzebuje więc sporo wody do wzrostu. Nasiona
rzodkiewki najlepiej wysiewać pojedynczo, już
w odstępach pozwalających na jej rozrost. Inaczej
będzie wymagała przerywania, ale tu z powodzeniem wyrwane listki można po prostu zjeść. Przy
doborze odpowiednich odmian, wysiewając sukcesywnie, można to warzywo mieć w ogrodzie
praktycznie przez cały sezon. A odmian jest wiele,
różnią się kształtem – okrągłe czy podłużne, i kolorem – najbardziej popularne czerwone, ale też
żółte czy białe. Warto zostawić kilka roślin do zakwitnięcia – kwiaty małe, białe i dość niepozorne
są bardzo miododajne, więc pożyteczne dla pszczół, a dodatkowo uzyskać można własne, ekologiczne nasiona.

Ciekawostki
Świeżego soku z rzodkiewki można używać w celu wybielenia piegów.
Nie ma naturalnie rosnących, dzikich odmian
rzodkiewki w Polsce. Ponoć można spotkać tę roślinę w Chinach – ojczyźnie rzodkwi zwyczajnej.
Rzodkiewki można kisić! Podajemy na to przepis
w aktualnym numerze.
Wysuszone i zmielone na proszek liście rzodkiewki są używane w zwalczaniu grzybicy skóry
i paznokci.

Już ja Wam pokażę Dolny Śląsk
Wywiad przeprowadziła: Olga Płaza
Zdjęcia: Rafał Komorowski, archiwum prywatne

Matka-wariatka. Wprawdzie bez kawy ani rusz,
ale już po pierwszej filiżance staje się superbohaterką. Jej szczególna moc to nadludzka siła do
zarządzania ludźmi (i projektami), talent do
odkrywania nieznanych miejsc na Dolnym Śląsku
i… gromadzenie retro talerzy. Plotki głoszą, że ma
ich już więcej niż Wrocław mostów. W domu nie
ma dla nikogo taryfy ulgowej – przy kolejnych
kulinarnych ujęciach pomaga mąż, dwie córki,
a nawet koty (choć tylko jeden z nich z entuzjazmem). O tym, jak gotuje, co szczególnie
przypadło jej do serca spośród dań Dolnego Śląska
i skąd wziął się pomysł na KOCIOŁ, opowiada
redaktor naczelna magazynu,
Katarzyna Sieradz.

Olga Płaza: Jakie masz ulubione smaki?

O.P.: Skąd wziął się pomysł na KOCIOŁ?

Katarzyna Sieradz: Moja kuchnia jest mocno sezonowa. Staram się korzystać przede wszystkim
z produktów, które uda mi się zakupić na przydomowym bazarku lub wyhodować latem na balkonie. Duży wpływ na moje dania ma kuchnia
włoska, która opiera się na prostych smakach powstałych przez połączenie zaledwie kilku składników. Od niedawna jest też azjatycka nutka oraz
oczywiście polska.

K.S.: Dwa lata temu był taki czas, kiedy prowadzenie bloga kulinarnego już mi nie wystarczało. Rozmyślenia o rozszerzeniu działań zbiegły się z modą
na powstawanie magazynów internetowych. Postanowiłam spróbować i zebrać najlepszych lokalnych blogerów kulinarnych. Wspólnie, od podstaw i na zasadzie prób i błędów, stworzyliśmy
dwumiesięcznik. Stawiamy na sezonowe produkty i lokalnych producentów. Dolnośląska nuta jest
tutaj bardzo ważna. Kuchnia dolnośląska wzbudza wiele kontrowersji. Od dłuższego czasu przyglądam się debatom na ten temat. Sama jestem po
stronie tych, którzy mocno w nią wierzą, odkrywają i kibicują, aby w dalszym ciągu się rozwijała.

O.P.: Czy zdarzają Ci się też kulinarne wpadki?
K.S.: Oczywiście! Do tej pory ciężko jest mi się
przemóc, żeby zrobić pierogi. Lepiliśmy kiedyś
z mężem przez pięć godzin dwa rodzaje. Mocno
improwizowaliśmy z farszami i niestety jeden był
przekombinowany, przez co połowa wylądowała
w koszu. Od tego czasu pierogi kupuję.

Od kilku lat fascynuje mnie Dolny Śląsk. Uwielbiamy całą rodziną zwiedzać jego zakątki. Zamki,
sztolnie, kolorowe jeziorka - to wszystko jest zale-

dwie kilkadziesiąt kilometrów od Wrocławia,
w którym mieszkamy. W weekendy lubimy przejechać się na drugi koniec miasta, zwiedzić Wołów z przewodnikiem lub skoczyć na obiad
w okolice Stawów Milickich. Na wakacje zazwyczaj też wybieramy region - Stronie Śląskie, Karpacz czy Kłodzko. Dobrze nam tutaj, chociaż góry
mogłyby być jeszcze bliżej.

O.P.: Które dolnośląskie danie wspominasz najlepiej?
K.S.: Kuchnia dolnośląska za każdym razem mnie
zaskakuje. W dawnych przepisach nie brakuje
wyobraźni i nietypowych zestawień, jak na przykład w popularnej w XVII wieku zupie na piwie
z dodatkiem żółtek, cynamonu i mięsa z piskląt
perliczki czy daniu zawierającym wędzony boczek i marynowane śledzie. Z przepisów, które
wypróbowałam, najbardziej zasmakowała mi zupa z raków. To szary bulion z charakterystycznym
pomarańczowym tłuszczem na wierzchu, który
powstaje przez podsmażenie roztłuczonych szczypiec skorupiaków. Kiedyś ta zupa była bardzo popularna, ponieważ Dolny Śląsk był pełen raków.
Dzisiaj trzeba się dobrze nagimnastykować, żeby
je zdobyć.

O.P.: Co najbardziej lubisz gotować z wykorzystaniem naszych bohaterów numeru?
K.S.: Szykowanie przepisów z bohaterami numerów to zawsze małe wyzwanie, bo dania muszą
być naprawdę dobre, przepisy jak najbardziej
szczegółowe i jeszcze sesja zdjęciowa musi się
udać. W tym numerze jestem bardzo zadowolona
z kurczaka w mleku. Może dlatego, że obawiałam
się tego połączenia smaków, a jest pyszne. Próbowałam też sałatki z pieczonymi rzodkiewkami jest rewelacyjna.

Kuchnia Dolnośląska
Historia Emilii
Wspomnienia pani Emilii Brackiej, opracowała Laura Chołodecka

Nasza bohaterka Emilia na Dolny Śląsk przybyła w roku 1946 jako niespełna roczna dziewczynka.
Jej rodzina przed wojną mieszkała w Zadwórzu, obecnie leżącym na Ukrainie, w obwodzie
lwowskim. Wychowała się w niewielkiej miejscowości pod Kudową, później mieszkała w Krakowie,
Zgorzelcu, Bytomiu aż na stałe osiedliła się w Dąbrowie Górniczej. Jej córka Joanna kilka lat temu
„powróciła” na Dolny Śląsk i obecnie mieszka w Dobrzykowicach pod Wrocławiem.

G

dy moja córka Asia zaproponowała,
abym spisała wspomnienia z dzieciństwa, nie byłam przekonana czy jest co
opisywać. Urodziłam się jesienią 1945
roku, w czasie, kiedy moi rodzice powrócili ze
wschodu, gdzie zostali wysiedleni i zatrzymali się
w rodzinnej wiosce skąd pochodzili, aby potem
dalej ruszyć na Ziemie Odzyskane.

Przyjechali w okolice Kudowy Zdrój, do małej
miejscowości Gołaczów, położonej wśród wzniesień, porośniętej lasami mieszanymi, z drogą, rzeką i domami czyli gospodarstwami rolnymi.
Ja byłam ósmym dzieckiem i miałam jeszcze
młodszą siostrę i brata. Reszta rodzeństwa była
starsza. W naszym gospodarstwie było dużo
krów, owce, konie i sporo kur, gęsi, więc jako dzieci wszyscy mieliśmy obowiązki w domu. Młodsze
pomagały mamie, starsi pracowali razem z tatą
w polu. Oprócz tego chodziliśmy też do szkoły. Tak
się złożyło, że w naszej wiosce znajdowała się
szkoła, gdzie były cztery klasy i jedna nauczycielka. Dzieci uczyły się razem, ja chodziłam ze starszym bratem do jednej klasy, więc mieliśmy
wspólny elementarz i tornister, taki z tektury
i drewniany piórnik.

Z tego okresu pamiętam Komunię Św., kościół był
daleko, bo aż 8 km, a religii w szkole nie było w latach pięćdziesiątych. Przygotowania trwały tylko
2 miesiące, przez maj i kwiecień. Cała uroczystość
odbyła się rano, o godzinie siódmej. Bardzo wcześnie musieliśmy wstać, ubrać się, bez śniadania, bo
tak kiedyś było przyjęte. Dzieci było dużo z całej
parafii. Po zakończeniu uroczystości miało miejsce
wspólne śniadanie, przygotowane przez rodziców
na terenie plebanii. Aż do dzisiaj mam w pamięci

smak kakao, bułki z masłem i szynką oraz drożdżowego ciasta z posypką. Po przyjeździe do do-

mu był zwykły niedzielny obiad bez gości
i prezentów.
W tym okresie szkoły, podczas zimowej przerwy,
która była w trakcie świąt i Nowego Roku do
7 stycznia, organizowaliśmy szkolne przedstawienia obrzędu z tego czasu. Po tym była najważniejsza część, czyli Dziadek Mróz i paczki z różnymi
smakołykami. To były jedyne prezenty dla dzieci
w okresie Bożego Narodzenia. Gdy przeszliśmy do
szkoły gminnej, to jest od piątej do siódmej klasy,
już tego zwyczaju nie praktykowano. Były robione jasełka w kościele, ale te organizowane przez
siostry zakonne.
W domu nie była tylko praca i nauka. W zależności od pory roku, młodsze dzieci i starsza młodzież
znajdowała czas na różne zabawy. Latem była to
gra w piłkę, jazda na rowerze i zajmowanie się
młodszym rodzeństwem, podczas gdy rodzice byli
w polu. W okolicach, w których mieszkaliśmy było dużo poziomek, jagód, malin, po miedzach rosły
dzikie czereśnie. Były wielkości jagód, ale gdy dojrzały bardzo nam wszystkim smakowały. W lasach rosły grzyby, więc zajęć nam nie brakowało.

Ja lubiłam czas wykopków, czas ognisk i pieczenia ziemniaków. W okresie jesieni w naszej wsi
były organizowane przez mieszkańców wspólne
wykopki ziemniaków, kolejno u każdego gospodarza, więc miało miejsce też ogólne świętowanie. Było pieczenie baraniny, placków drożdżowych ze śliwkami i jabłkami, był to tez czas
zbiorów owoców i wędzenia śliwek. Woń dymu
snuła się po wsi.

W okresie zimowym były też inne rozrywki. Ludzie mieli więcej czasu na spotkania. Kobiety zbierały się na darcie pierza i przędzenie owczej
wełny. Potem robiły rękawiczki i swetry. Ja też
już chyba od dziesiątego roku załapałam szybko
sztukę robienia na drutach. Robiłam rękawiczki
z jednym palcem i skarpety, nawet w późniejszym
czasie był to mój mały zarobek.
Dzieci wyżywały się zimą na sankach, nartach.
Robiliśmy ślizgawki na rzece, wieczorem jak starsza młodzież miała dobry humor, to zabierała nas
na wspólne kuligi. To była wspaniała jazda. Droga
przez wieś była bardzo zaśnieżona, nikt wtenczas
ich nie posypywał solą, samochodów nie było, tylko sanie duże, które ciągnęły konie. Miały dzwoneczki przyczepione i tak dzwoniły.
Dużo też czytałam, moja mama jak miała wolną
choć małą chwilkę, to uwielbiała czytać książki,
nawet latem kiedy zdarzało się paść krowy to zawsze brała ze sobą książkę, jednak takie chwile
zdarzały się rzadko.
W okresie od piątej do siódmej klasy, gdy panowały mroźne i śnieżne zimy, to od grudnia do marca
mieszkałam u sióstr zakonnych. Jak wcześniej
wspomniałam, szkoła gminna była 8 km od moje-

go domu. Starsi bracia dojeżdżali pociągiem lub na
nartach, na skróty, przez pola i górki. Wiosną i jesienią chodziłam też tymi samymi skrótami lub
jeździłam pociągiem. W szkole mieliśmy dożywianie, to jest drugie śniadanie bułka, mleko lub kakao, po lekcjach ciepły jednodaniowy obiad.
Oczywiście dopłacali rodzice.
W szkole była już zorganizowana sala gimnastyczna przystosowana z klasy. Nasz kierownik
szkoły był historykiem, ale też bardzo zależało mu
aby młodzież ćwiczyła i uprawiała sport, więc
dbał o ciekawe zajęcia – strzelanie z łuku, biegi,
gry zespołowe, piłka ręczna lub gra w palanta. Sami sprzątaliśmy klasę po lekcjach, robili to dyżurni, dbaliśmy o boisko szkolne, trzeba było kosić
trawę. Zimową porą były organizowane zawody,
to jest zjazdy saneczkowe na czas, na łyżwach
i zjazdy na nartach. Tak jak w okresie letnim braliśmy udział w zawodach międzyszkolnych, tak też
zimą były takie zawody. Bardzo lubiłam zjazdy saneczkowe i nawet miałam dobre czasy.

Czas szkoły był takim okresem, który lubiłam,
choć trzeba było uporać się z przedmiotami, za
którymi nie przepadałam, to jest fizyką i chemią.
Lubiłam geografię i historię. Byłam poza domem,
więc miałam mniej obowiązków domowych. Nie
lubiłam też wakacji, zawsze zazdrościłam dzieciom, które przyjeżdżały do nas głównie ze Śląska.
Mogły bawić się, chodzić na wycieczki i były ciekawe wszystkiego, co było na wsi to nas bardzo
dziwiło.

Czasem, jak było mniej pracy w polu i w ogrodzie,
to wybieraliśmy się do Kudowy, oczywiście na
piechotę, 10 kilometrów w jedną stronę. Frajdą
były lody na wafelku lub rurka ze śmietaną, ale to
zdarzało się rzadko. W niedzielę pójście do kościoła też sprawiało radość. Była ładna, odświętna sukienka i buciki. Zawsze był to dobry czas, aby
choć trochę być poza domem.
Gdy kończyłam szkołę podstawową, byłam już takim podlotkiem, ciekawa świata. W siódmej klasie przygotowaliśmy się do wybierania zawodu
i szkoły. U nas w pobliżu, w Kłodzku, oddalonym
30 km, były szkoły zawodowe i średnie. Moja mama zawsze chciała abym nauczyła się szyć, a ponieważ lubiłam szyć, robić na drutach więc
ustalono, że będę uczyć się w tym kierunku. Choć
miałam chęć iść do szkoły zawodowej, to mama
postanowiła, że będę uczyła się zawodu bezpośrednio u krawcowej i tak się stało. Jedyne, mi się

udało, to opuścić dom rodzinny dużo dalej, aż do
Krakowa. Tam rodzina znalazła mi miejsce.

Było to nowe wyzwanie i tak zaczęło się moje
dorosłe życie – poznawanie ludzi, kultury, bycia
i podejmowanie samodzielnych decyzji. Do domu
przyjeżdżałam na wakacje. Były to radosne chwile
bycia wśród swoich znajomych kątów, tęskniłam
za przyrodą i za tym co mnie otaczało. Chociaż
była praca w domu, może było więcej obowiązków, ale to mi już tak nie przeszkadzało, raczej
sprawiało radość.
Po zakończeniu tej nauki nie wróciłam już do mojej wioski koło Kudowy i zaczęłam samodzielne
życie w świecie. Teraz z upływem lat wspomi-

nam ten czas mojego dzieciństwa i dorastania
z nostalgią, czas, który był i już nie powróci. Czasem powracam myślami do wspomnień, których
mi nikt nie odbierze. Moje wnuki pytały mnie, co
robiłam, jak byłam w ich wieku i jakie bajki wtedy oglądałam. Gdy usłyszeli, że bajek i telewizji
nie było, a bajeczek nikt nam nie czytał, że musiałam w ich wieku pomagać w zajęciach domowych
stwierdziły, że miałam niefajnie i że to było nie
fair.

Młode ziemniaki ze smażoną śmietaną
Opracowanie przepisu i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki:

1 kg młodych ziemniaków
500 ml kwaśnej tłustej śmietany od gospodarza
1 pęczek szczypiorku
sól

Przygotowanie:

Młode ziemniaki skrobiemy i gotujemy w osolonej wodzie.
Śmietanę przesmażamy na patelni, aż na brzegach pojawi się złota
skorupka. Szczypiorek drobno kroimy, dodajemy do śmietany i chwilę
trzymamy na ogniu. Polewamy ugotowane w całości ziemniaki.

Dolnośląskie śledzie
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 20 minut + kilka godzin moczenia śledzi
Na przełomie XVIII i XIX wieku jadano we Wrocławiu śledzie po polsku z dodatkiem rzodkiewek,
jabłka, kaparów i goździków. To ciekawe i odważne połączenie smaków. W oryginale z octem winnym
i oliwą, my jednak proponujemy wersję z nabiałem, czyli z jogurtem lub śmietaną.

Składniki na farsz:

400 g odsączonych śledzi
1 pęczek rzodkiewek
1 jabłko
2 łyżki kaparów
2 łyżki posiekanego szczypiorku
5 suszonych goździków
5 łyżek gęstego jogurtu naturalnego lub śmietany
1 łyżka majonezu
1 łyżka sok z cytryny

Przygotowanie:

Śledzie moczymy w wodzie przez kilka godzin, a najlepiej przez całą noc. Kroimy na małe kawałki
i przekładamy do miski. Dodajemy drobno pokrojoną rzodkiewkę i jabłko oraz pozostałe składniki.
Dokładnie mieszamy i odstawiamy na kilka godzin do lodówki, aby smaki się połączyły.

Placki na kwaśnym mleku
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 8 placków
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:

250 ml kwaśnego mleka
1 jajko
450 g mąki + do podsypywania
½ łyżeczki sody
¼ łyżeczki soli
olej do smażenia

Przygotowanie:

Jajko, mleko, sól i sodę mieszamy w misce. Dosypujemy mąkę i zagniatamy ciasto.
Przekładamy na stolnicę i wyrabiamy, jak na drożdżowe, aż ciasto będzie elastyczne i dobrze
napowietrzone. Dzielimy je na 4 części. Każdy kawałek wałkujemy na cienki placek, który
następnie kroimy na pół. Placki smażymy na rozgrzanym oleju, na średnim ogniu.

DOMOWA PIEKARNIA
DRUGIE ŻYCIE PIECZYWA
Wstęp: Laura Chołodecka

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu chleb obdarzano niezwykłym szacunkiem. Przed rozkrojeniem
nowego bochenka robiono na nim znak krzyża, upuszczony przypadkiem na ziemię był
podnoszony i całowany w ramach przeprosin. Chleb zawsze był symbolem ciężkiej pracy, dostatku
i sytości oraz błogosławieństwa dla domu i rodziny. Brak szacunku uważany był za grzech,
a wyrzucanie go do śmietnika było rzeczą niewyobrażalną.
W naszych czasach nieco zatarł się tak mocny kult chleba. W kubłach ląduje wszystko to,
co w nadmiarze kupimy czy ugotujemy. My kochamy chleb, dlatego proponujemy Wam cykl,
w którym podpowiemy jak można niezbyt świeżemu pieczywu dać drugie życie.

Grzanki do zupy
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

2 łyżki oleju
2 szklanki pokrojonego w kostkę chleba

Przygotowanie:

Olejem równomiernie polewamy pokrojony chleb i mieszamy. Wykładamy
na dużą blaszkę. Opiekamy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około
25 minut. Podczas pieczenia co jakiś czas mieszamy tak, aby grzanki
równomiernie się zarumieniły.

Pudding chlebowy
Przepis: Olga Płaza, zdjęcie: Olga Płaza, Sabina Skalska

Liczba porcji: 4
Składniki:

bochenka chleba razowego
1 bułka grahamka
5 dużych jajek
6 plastrów szynki szwarcwaldzkiej
4–5 plastrów żółtego sera
3 cebule dymki
sól, pieprz

Czas przygotowania: 1 godzina
Przygotowanie:

Chleb i bułkę rwiemy na niewielkie kawałki. W miseczce roztrzepujemy
widelcem jajka. Solimy je i doprawiamy pieprzem. Pieczywo zalewamy
masą jajeczną, dokładnie mieszamy i zostawiamy na pół godziny.
Rozgrzewamy piekarnik do 190°C (termoobieg). Kroimy ser i szynkę
w kostkę, dymkę drobno siekamy. Wrzucamy je do chleba (zostawiamy
część dymki do dekoracji) i mieszamy. Całą masę umieszczamy
w naczyniu do zapiekania. Pieczemy ok. 25 minut.

Pudding z croissantów
Przepis: Sabina Skalska Zdjęcie: Olga Płaza, Sabina Skalska

Liczba porcji: 2
Składniki:

2 czerstwe croissanty
2 jajka
200 ml śmietanki 30–36%
sok z 2 pomarańczy
garść rodzynek
½ łyżeczki cynamonu
½ łyżeczki kardamonu

Czas przygotowania: 10 minut + 30 minut pieczenia
Przygotowanie:

Croissanty kroimy na grube plastry i maczamy w soku
pomarańczowym. Formę do zapiekania smarujemy masłem i ciasno
układamy w niej croissanty. Posypujemy rodzynkami. W miseczce
roztrzepujemy jajka ze śmietanką i przyprawami. Zalewamy tym
croissanty. Zapiekamy w 190°C przez 30 minut.

Pieczywo czosnkowe
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 2–3
Czas przygotowania: 20 minut + pieczenie 1 godzina
Składniki :

1 bagietka 30 cm

Masło czosnkowe:

ilość wystarczy na 3–4 bagietki
150 g masła
15 g parmezanu
1 główka czosnku
1 łyżka oliwy
2 łyżki koperku
1 łyżka posiekanego koperku lub innych świeżych ziół
sól

Przygotowanie:

Obcinamy czubek czosnku, odkrywając w ten sposób ząbki. Polewamy oliwą, oprószamy solą
i zawijamy w folię aluminiową. Pieczemy 35 minut w 180°C. Odstawiamy do ostygnięcia,
a następnie wyciskamy czosnek ze skórki. Miękkie masło mieszamy z rozgniecionym czosnkiem,
posiekanym drobno koperkiem i startym na drobnych oczkach parmezanem.
Doprawiamy do smaku solą.
Bagietkę nacinamy. W nacięcia wkładamy masło czosnkowe, zawijamy w folię aluminiową.
Pieczemy 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C, odwijamy folię i dopiekamy 5 minut.

Sałatka z chleba i pomidorów
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:

4 kromki jednodniowego chleba
250 g pomidorków koktajlowych
1 garść rukoli
1 garść roszponki
1 czerwona papryka
kilka czarnych oliwek
½ małej czerwonej cebuli
¼ świeżego ogórka
1 łyżka natki pietruszki
2 łyżki świeżej bazylii
½ szklanki oliwy z oliwek
2 łyżki czerwonego octu winnego
1 ząbek czosnku
sok z ½ cytryny
sól, pieprz

Przygotowanie:

Chleb, pomidory i paprykę skrapiamy oliwą. Lekko solimy i pieprzymy. Pieczemy w piekarniku
rozgrzanym do 230°C do momentu, aż pieczywo się zrumieni, a na pomidorach popęka skórka. Gotowe
ściągamy z rusztu, paprykę zostawiamy jeszcze na około 7 minut. Odkładamy paprykę do ostygnięcia
i zdejmujemy z niej skórkę, usuwamy nasiona i cienko kroimy.
Sałaty łączymy w misce z pomidorkami, cienko pokrojonym w plasterki ogórkiem i cebulą. Wrzucamy
natkę pietruszki, bazylię, oliwki i pokrojony w dużą kostkę chleb.
Pozostałą oliwę łączymy z czerwonym octem, posiekanym ząbkiem czosnku i sokiem z cytryny.
Doprawiamy solą i pieprzem. Łączymy z sałatką.

Tradycja przede wszystkim
Tekst: Kinga Górska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości masarni Urbanowski

Masarnia Urbanowski to firma działająca w Zawidowicach – maleńkiej miejscowości na Dolnym
Śląsku. Założona została przez Bronisława Urbanowskiego, który swą pasję oraz tajniki domowej,
tradycyjnej receptury, przekazał synowi. To właśnie rodzina oraz odpowiednie podejście do
produkcji niemal każdego pętka kiełbasy, świadczą o wyjątkowości tego miejsca.

M

asarnia powstała w 1990 roku w czasie
ustrojowego przełomu, kiedy to rynek
otworzył się na prywatne przedsiębiorstwa. Bronisław Urbanowski, rolnik z wykształcenia, uznał, że jest to moment, by rodzinna
tradycja ujrzała światło dzienne. Na początku nie
było problemów z dystrybucją wspomina jego
syn nasz towar schodził na pniu. Teraz rynek
jest bardzo nasycony, ale my wciąż mamy swoich
stałych klientów, którzy doceniają to, że wiedzą
jak powstaje kiełbasa czy szynka. Od lat 90 wiele
się zmieniło, ale niektóre receptury pozostają
nienaruszone. Szynka tradycyjna, polędwica
tradycyjna, czy kiełbasa domowa od 26 lat
powstają dokładnie w ten sam sposób. Asortyment z roku na rok jest coraz szerszy, ale
wszystkie produkty łączy jedno tradycyjny
sposób ich wytwarzania. Jednym z najbardziej

popularnych produktów jest Kiełbasa Nożem
Krojona. Można by pomyśleć, że taka nazwa to
zwykły zabieg marketingowy. Nic bardziej mylnego. Rzeczywiście kiełbasa krojona jest nożem,
nie mielona, a ręcznie siekana przez masarza.
Innym popisowym wyrobem jest kiełbasa
z polędwiczek. Nasze mięso pochodzi z własnej
ubojni, lub z gospodarstw rolnych w promieniu
50 km od Bierutowa – mówi Marcin Urbanowski –
tym się szczycimy. Nasi dostawcy prawdopodobnie nie mają nawet pojęcia, że niektórzy
hodowcy stosują antybiotyki do wzrostu mięśni
zwierzęcia. My wiemy skąd pochodzi mięso,
a nasi konsumenci to doceniają.
Mimo, że większość produktów firmy Urbanowski to wyroby z wieprzowiny, absolutnie nie
ograniczają się do jednego rodzaju mięsa. Idziemy

Urbanowscy mają świadomość tego, że przeciętny
klient, kupując na przykład kiełbasę śląską, nie
zastanawia się nad tym, jak się ją wytwarza.
Jednak kiełbasa, kiełbasie nierówna, dlatego
starają się ją zrobić tak, by różniła się od
konkurencji, nie smakiem, ale przede wszystkim
sposobem produkcji i zawartością mięsa.
Wyroby Urbanowskich można kupić w lokalnych
sklepach, czyli w Oleśnicy i Bierutowie, ale
również we Wrocławiu. Dostępne są w sklepie na
pl. Św. Macieja i w dwóch sklepach na targowisku
przy Bacciarellego. Oprócz tego w produkty
masarni zaopatrują się niektóre wrocławskie
hotele, w tym Plaza Hotel. Mamy w planach
rozszerzyć dystrybucję, ale wolimy pozostać
lokalnym wytwórcami zdradza Pan Marcin
przede wszystkim chcemy skupić się na promocji
wieprzowiny pochodzącej z naszej własnej ubojni.

z duchem czasu mówi Pan Marcin masarnia
oferuje również polędwiczki, drobiowe, wędzone
piersi, kurczaki oraz kabanosy z drobiem. Jednak
syn właściciela tego miejsca nie ukrywa, że
najlepsze z ich wyrobów to właśnie te wieprzowe,
z mięsa pochodzącego z własnej ubojni. Przyznaje,
że sam nie może przejść po zakładzie, bez urwania
pętka kaszanki, która właśnie wyszła spod rąk
masarzy.
Masarnia wywarza 3 tony wyrobów tygodniowo,
a cały asortyment jest na bieżąco dystrybuowany.
W naszym zakładzie pracuje 10 osób wylicza
Marcin Urbanowski – wszyscy są doświadczonymi pracownikami, bo staramy się o jak
najbardziej profesjonalne podejście do produkcji.
Jest tech-nolog żywności, czy specjaliści od
systemu zarządzania jakością, ale sami zajmujemy
się dystrybucją i marketingiem. Nie jest łatwo,
kon-kurencja na rynku jest coraz większa.
Szczególnie trudno równać się z molochami, które
nie tylko mają dużo większy budżet na marketing,
szko-lenia, maszyny, ale szybciej docierają do
klienta, obniżając ceny produktów. Bardzo często
dzieje się to jednak kosztem pewnych składników,
które zastępowane są tymi tańszymi, gorszej
jakości lub po prostu wodą. Wąskie grono
konsumentów decyduje się na konkretny wyrób,
bo pochodzi z lokalnej wieprzowiny i jest w stanie
zapłacić za to odrobinę więcej.

Firma Urbanowski należy do Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Jest
zwycięzcą wielu nagród. Została wyróżniona
w konkursie pod patronatem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla produktów najwyższej jakości w przemyśle mięsnym za Salceson
Zawidowicki, Kiełbasę Nożem Krojoną oraz
Szynkę z Zawidowic. W konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów otrzymała
nagrody, za kiełbasę Białą surową z Zawidowic
i Kiełbasę Nożem Krojoną z Zawidowic. Otrzymała również nominację do nagrody „Perła 2011”
w ramach targów Polagra w Poznaniu za Zawidowicką Szynkę z Prosięcia.

Pierogi z kaszanką i konfiturą cebulową
Przepis: Joanna Aniszczyk Zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Liczba porcji: 80 szt. małych pierożków
Czas przygotowania: 45 minut + 1 godzina przygotowanie konfitury
Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej + do podsypania
1 jajo
25 g masła
200 ml wody
szczypta soli

Składniki na konfiturę cebulową:
500 g cebuli
350 g cukru
250 ml octu balsamicznego
sól, pieprz

Składniki na farsz:

500 g kaszanki
250 g konfitury z cebuli
kilka gałązek świeżego tymianku
pieprz czerwony w ziarenkach
sól, pieprz

Przygotowanie:

Cebulę kroimy w piórka. Do garnka wlewamy ocet balsamiczny, dodajemy cukier i podgrzewamy na
małym ogniu do momentu rozpuszczenia. Dodajemy cebulę i gotujemy około 30 minut, często mieszając.
Konfiturę cebulową chłodzimy w lodówce.
Masło kroimy na małe kawałki. Mąkę przesiewamy do miski i mieszamy ze szczyptą soli. Usypujemy
kopiec, robimy zagłębienie, dodajemy jajko, masło i wlewamy ciepłą wodę. Mieszamy i zagniatamy.
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 10 minut.
Kaszankę obieramy, drobno kroimy, dodajemy konfiturę cebulową, listki tymianku, sól, pieprz czarny
mielony i kilka rozgniecionych ziarenek pieprzu czerwonego.
Ciasto dzielimy, cienko rozwałkowujemy i wycinamy małe kółka. Nakładamy farsz i lepimy pierożki.
Gotujemy je w posolonym wrzątku przez około 2 minuty (licząc od wypłynięcia na wierzch). Pierogi
podajemy polane odrobiną rozpuszczonego masła lub przesmażone.

Leczo
Przepis: Dominik Sieradz, Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:

pęto kiełbasy wiejskiej
3 cebule
3 kolorowe papryki
1 łyżeczka papryki słodkiej w proszku
4 pomidory
3 łyżki oleju rzepakowego

Przygotowanie:

W garnku rozgrzewamy olej i wrzucamy kiełbasę pokrojoną na półtalarki. Gdy się zarumieni,
wyciągamy ją i dodajemy poszatkowaną w piórka cebulę. Do zeszklonej cebuli wsypujemy łyżeczkę
czerwonej papryki i mieszamy. Dodajemy pokrojoną w cienkie, kilkucentymetrowe paski paprykę
i dusimy przez 15 minut, kilkakrotnie mieszając. W międzyczasie przygotowujemy pomidory,
pozbawiając je skóry i szypułek i krojąc na ćwiartki. Dodajemy do garnka i dusimy przez kolejne
10 minut. Dorzucamy kiełbasę i mieszamy, po czym dusimy przez kolejne 5 minut.
Leczo można doprawić solą lub sosem pepperoncino.

Zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut + 35 minut pieczenia
Składniki:

500 g ziemniaków
200 g wędzonej kiełbasy
1 czerwona cebula
2 ząbki czosnku
100 ml jogurtu greckiego
75 ml mleka
1 jajko
2 łyżki oleju
szczypta gałki muszkatołowej
sól, pieprz

Przygotowanie:

Na patelni rozgrzewamy łyżkę oleju, przesmażamy pokrojoną w piórka cebulę oraz posiekany czosnek.
Dodajemy pokrojoną w plasterki kiełbasę i smażymy, aż się zrumieni. Ziemniaki obieramy, kroimy na
cienkie plasterki i wrzucamy na wrzącą, osoloną wodę. Gotujemy 5 minut, odcedzamy i pozwalamy im
chwilę odparować.
Jogurt mieszamy z mlekiem, jajkiem i gałką, doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Formę do
zapiekania smarujemy olejem. Na spodzie układamy połowę ziemniaków, na to kiełbasę z cebulą i na
wierzchu pozostałe ziemniaki. Całość zalewamy przygotowanym sosem jogurtowym. Zapiekamy
35 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C, na ostatnie 5 minut włączamy termoobieg i pozwalamy
ziemniakom się lekko przypiec. Podajemy posypane szczypiorkiem lub natką pietruszki.

Tartaletki z kaszanką i jabłkiem
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:

1 opakowanie ciasta francuskiego
2 pętka kaszanki
1 2 jabłka

Przygotowanie:

Arkusz ciasta kroimy na mniejsze kawałki i układamy na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia. Na wierzch układamy plasterki kaszanki i pokrojone w plasterki jabłko.
Pieczemy do zrumienienia ciasta w temperaturze 220°C około 20 minut.

Sałatka na ciepło z kaszanką
Przepis i zdjęcie: Agata Kubica

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:

400 g ziemniaków
olej rzepakowy
1 mała cebula
2 spore liście jarmużu
1 kaszanka (ok. 100 g)
½ zielonego jabłka
1 gałązka tymianku
sól, pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę o wymiarach 1,5 cm x 1,5 cm. Na patelni rozgrzewamy olej
i smażymy ziemniaki, aż zrumienią się z każdej strony i nie będą w środku surowe (około 20 minut).
W międzyczasie na odrobinie oleju szklimy drobno posiekaną cebulę. Odstawiamy na bok.
Gdy ziemniaki będą gotowe, na patelnię wrzucamy porwany na kawałki jarmuż (bez twardych łodyg),
doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem i trzymamy na małym ogniu przez 2 3 minuty.
Kaszankę obieramy z osłonki, rozdrabniamy i mieszamy z posiekaną gałązką tymianku. Podgrzewamy
na osobnej patelni, aż kaszanka stanie się miękka.
Jabłko pozbawiamy gniazda nasiennego i kroimy w dość drobną kostkę. Na talerzu układamy warstwę
ziemniaków, na nich kawałki jarmużu i jabłka, na to kaszankę i zeszkloną cebulkę. Wieńczymy
jarmużem, ziemniakami i jabłkiem. Dekorujemy tymiankiem. Podajemy na ciepło.

Jak karmią w Dobrej Karmie II?
Tekst i zdjęcia: Sabina Skalska

Do Dobrej Karmy II zawitaliśmy na niedzielny obiad, dzień po oficjalnym otwarciu. Wybór tego
miejsca był nieprzypadkowy, ponieważ już od dawna wiedzieliśmy, że znana na wrocławskim
rynku gastronomicznym restauracja Dobra Karma z ulicy Cybulskiego 17 doczekała się młodszej
siostry. Wszystkie odwiedziny w Dobrej Karmie należały do bardzo udanych i całkowicie
zaspokajały oczekiwania naszych podniebień. Należy tutaj wspomnieć, że w 2015 roku została ona
wyróżniona przez żółty przewodnik Gault&Millau, co oznacza, że znajduje się w gronie
najlepszych restauracji we Wrocławiu. Dlatego też byliśmy ciekawi,
czy Dobra Karma II kulinarnie dorówna starszej siostrze.

R

estauracja mieści się w centrum miasta
i zajmuje 3 poziomy jednej z kamienic na
ulicy Kościuszki, tuż przy placu o tej samej nazwie. Duże, przejrzyste okna i gwar
widoczny z zewnątrz sprawiają, że nie sposób minąć tego miejsca. Po wejściu do lokalu, wita nas
miła obsługa stojąca za barem przystrojonym
świeżymi tulipanami. Mamy równeż widok na
kuchnię, którą można podglądać przez okno znajdujące się wewnątrz lokalu (szczegół warty podkreślenia, ponieważ dzięki niemu restauracja
zachowuje ducha Dobrej Karmy). Wystrój jest
bardzo minimalistyczny: beton oraz wyeksponowane na ścianach cegły, drewniane stoły i nowoczesne żarówki dające intymne światło. Na piętro
lokalu prowadzą schody z przepięknie rzeźbioną,
metalową balustradą. Płynąca z głośników spokojna muzyka puszczana jest z gramofonu, a winyle wymienia sam właścicel.
Zajmujemy stolik przy oknie, ponieważ wszystkie
miejsca na piętrze są zajęte, a piwnica lokalu jest
tego dnia zamknięta dla gości. Po chwili pojawia
się kelnerka i wręcza nam karty, osobne z jedzeniem i napojami. Dania zawarte w menu zaspokoją gusta mięsożerców, wegetarian i wegan.
Znajdzie się też kilka potraw przygotowanych
specjalnie dla dzieci, pizze oraz desery. Stała karta
bazująca na lokalnych składnikach jest sezonowa,
natomiast codziennie serwowane jest inne danie
dnia. W spisie potraw zamieszczono również notatkę o pochodzeniu składników. Sezonowe menu
prezentuje się smakowicie, dlatego mamy niemały
problem z wyborem. Po dłuższej chwili decydujemy się na przystawki oraz mięsne i wegańskie danie główne.
Po około 20 minutach otrzymujemy startery. Zamówiliśmy pasztet z wędzonego jesiotra z musem
jabłkowym, chałką z czarnuszką, rodzynkami sułtańskimi z rumem oraz ptysie z makiem wypełnione musem z koziego sera z Łomnicy, z jabłkiem
i z miodem. Duża, jak na przystawkę, porcja pasztetu z wędzonego jesiotra podana została w towarzystwie świeżej chałki i pysznego musu jabłkowego, którego na talerzu mogłoby być więcej.
Pasztet był bardzo delikatny i wilgotny z wyraźnym smakiem wędzonej ryby. Słodkie, moczone
w rumie rodzynki doskonale wykańczały danie.
Wytrawne ptysie z aksamitnym musem z koziego
sera, którego smak nie był za intensywny, doskonale łączyły się z jabłkowym musem. Również tutaj kompozycja prosiła się o więcej musu jabłkowego (jako, że smakowo idealnie domykał ca-

łość dania). Obie przystawki okazały się dobrze
zbalansowane smakowo, dlatego też wiedzieliśmy,
że dania główne nas nie zawiodą. Jedynie w prezentacji obu potraw brakowało żywego, wyrazistego, kolorowego elementu.
Pierwsze danie główne, które trafia na nasz stół,
to kurczak kukurydziany przygotowany metodą
sous – vide, podany z puree ziemniaczano-grzybowym, korzenną salsą jabłkową i majonezem pietruszkowym. Dzięki użyciu metody sous – vide
kurczak był soczysty i tak miękki, że rozpływał
się w ustach. Do tego aksamitne puree z dominującym smakiem grzybów oraz nieziemsko smaczny majonez pietruszkowy. Całość wykończona
jabłkową salsą z nutą korzenno-cynamonową. Danie znakomicie prezentowało się na talerzu.
Naszym drugim wyborem z menu była propozycja wegańska: gołąbki z białą kaszą gryczaną, pastą z buraka i wędzonej śliwki, ogórkiem kiszonym, podane z chipsami z jarmużu i sosem pomidorowo-cynamonowym. Dużo smaków na
pierwszy rzut oka nieco kontrowersyjnych. Jednak w Dobrej Karmie II wiedzą jak je łączyć, tak
żeby goście wychodzili zadowoleni. Gołąbki przygotowano z delikatnej kapusty włoskiej. W kontrastującym z tą delikatnością farszu, mimo dominującego smaku wędzonej śliwki, można było wyczuć zarówno buraki, jak i białą kaszę gryczaną.
Dało to charakterystyczny ziemisto-dymny efekt

smakowy, mocno kojarzący się z obecną porą roku. Podany do gołąbków sos był przyjemnie pomidorowy, a cynamon idealnie łączył się
z wędzoną śliwką. Danie podano z chrupiącymi
chipsami z jarmużu i orzechami laskowymi, które
uzupełniały smakowo całą kompozycję. Niestety
nie wyczuliśmy nigdzie ogórków kiszonych.
Należy również wspomnieć, że obsługa lokalu była bardzo miła i zorientowana w karcie, a jeden
z właścicieli ucinał sobie krótkie pogawędki z gośćmi, opowiadając o lokalu. Jedynie warto byłoby
poprawić drobne problemy z synchronizacją wydawania napojów i dań, ale biorąc pod uwagę
sympatyczną i wyluzowaną atmosferę lokalu, nie
przeszkadzało to nam podczas wizyty. Dobra Karma II to również miejsce przyjazne zwierzakom.
Wizytę w Dobrej Karmie II zakończyliśmy bardzo
dobrą kawą i bez zbytnio nadszarpniętego budżetu wyszliśmy najedzeni i zadowoleni. Bowiem
w Dobrej Karmie II stosunek ceny do jakości produktów jest bardzo uczciwy i korzystny. Na pewno pojawimy się tam ponownie.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULINARNYCH I REG

MARZEC

12.03.2016
Kiermasz Wielkanocny, Centrum Kultury – MBP
w Głuszycy
12.03.2016
Jarmark Wielkanocny, Wołów
12.03.2016
Wystawa Stołów Wielkanocnych, Oborniki Śląskie
12-13.03.2016
Kiermasz Wielkanocny w Pałacu i na Folwarku,
Pałac Łomnica
13.03.2016
Jarmark Rękodzieła, Jerzmanki
19.03.2016
Jarmark Wielkanocny, Ząbkowice Śląskie – Rynek
19.03.2016
Wiosenny Jarmark Świąteczny, Złotoryja
19-20.03.2016
Dni Baby Wielkanocnej, Piechowice
19-20.03.2016
III Jarmark Wielkanocny, Oława – Rynek
20.03.2016
XII Tradycje Stołu Wielkanocnego, Marcinowice
20.03.2016
Jarmark Wielkanocny, Bardo
20.03.2016
Kaziuki, Ścinawa

KWIECIEŃ

16-17.04.2016
Kiermasz Wiosenny, Pałac Ł
23.04.2016
Targi Produktu Regionalneg
Ząbkowice Śląskie
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