KOCIOŁ
D O LN O Ś LĄS KI

M AG AZYN

KU LI N AR N Y

BOHATEROWIE NUMERU:
SZPINAK, PIWO
SERY Z KAMIENNEJ GÓRY
DRUGIE ŻYCIE PIECZYWA
RECENZJA Z BROWARU CHRZĄSTAWA
WYWIAD Z KUBĄ KORCZAKIEM

NUMER 11
MAJ/CZERWIEC 2016

SPIS TREŚCI

w kotle
redakcja
Katarzyna Sieradz

Laura Chołodecka
korekta

PR & social media

gotujzkasia.pl

cafebabilon.pl

olgaplaza.pl

Żaneta Hajnowska
skład

Martyna Sobka

redaktor numeru

Małgorzata Zabokrzycka

cupcakefactory.pl

smakiempisany.pl

trawkacytrynowa.pl

Joanna Bilska

Joanna Komorowska
korekta składu

wsparcie techniczne

ogrodniczaobsesja.blogspot.pl

apetyt-na-kuchnie.pl

gotujzkasia.pl

redaktor naczelna

korekta

Olga Płaza

postprodukcja zdjęć

Dominik Sieradz

Wydawca: Stowarzyszenie KOCIOŁ
www.magazynkociol.pl
kontakt@magazynkociol.pl
www.facebook.com/MagazynKociol
www.instagram.com/magazynkociol

mieszają
Joanna Aniszczyk

Mateusz Dawiec

Olimpia Davies

ilovetoeat.pl

pomyslowepieczenie.
blogspot.com

dawiecillustration.com

Kinga Górska

Rafał Komorowski

Rafał Kowal

mojebistro.pl

apetyt-na-kuchnie.pl

old-white-table.blogspot.com

Agata Kubica

Monika Pazdej

Łucja Serafin

agatagotuje.pl

zchatynakoncuwsi.
blogspot.com

Sabina Skalska

trzyswinki.blogspot.com

fabrykakulinarnychinspiracji.
blogspot.com

Monika Szeffler
przezogrodek.pl

współpraca

Katarzyna Stochmiałek
korekta tekstu

Joanna Tchórzewska
grafika

legenda:
DANIE WEGETARIAŃSKIE

DANIE BEZGLUTENOWE

DANIE WEGAŃSKIE

DANIE RYBNE

DANIE BEZMLECZNE

DANIE Z NISKIM
INDEKSEM GLIKEMICZNYM

spis przepisów
Beeramisu
Cake pops szpinakowe
Cannelloni ze szpinakiem
Chleb na piwie
Chleb nacinany
Ciasto zebra ze szpinakiem
Czekoladowe ciasto na ciemnym piwie
Dip z ser z niebieską pleśnią
Drinki na bazie piwa
Faszerowane placki
Grillowana kanapka z serem pleśniowym
Gulasz wołowy na ciemnym piwie
Hałuszki
Jajko w bułce
Koktajle szpinakowe
Krążki cebulowe
Krem ze szpinaku
Kurczak na piwie
Musztarda piwna

60
30
28
68
85
32
58
96
62
50
97
74
82
86
34
64
20
70
67

Mużdej
Naleśniki na piwie
Naleśniki szpinakowe
Naleśniki ze szpinakiem, łososiem i ricottą
Pesto szpinakowe
Placki z chleba
Placki na ciemnym piwie
Podudzia kurczaka w ciemnym piwie
Racuchy na piwie
Ravioli ze szpinakiem i ricottą
Ribollita
Shakshuka ze szpinakiem i pomidorami
Szpinak w 3 odsłonach
Szpinakowe gnocchi
Szpinakowy omlet
Tort owocowy na piwie pszenicznym
Tosty francuskie
Zupa piwna
Zupa pomidorowa z chlebem

81
54
17
26
16
83
52
72
48
27
90
22
14
24
17
56
88
10
92

Co roku z wielkim napięcie
z jego nadejściem czuję pr
świeżą i soczystą. Ogarnia
na spotkania z przyjaciółm
i świeże powietrze wzm
przygotowujemy

Tegoroczny sezon grillowy
z dużą ilością sera, boczkie
z ziołowymi grzanka

Przygotowana w kociołku
biesiadników. Was ró
spróbow

em czekam na maj. Dopiero
rawdziwą wiosnę. Zieloną,
mnie wtedy wielka ochota
mi. Przebywanie w ogrodzie
magają apetyt. Wspólnie
y coś smacznego.

y rozpoczęłam zupą piwną
em i białą kiełbasą. Podana
ami, syci i rozgrzewa.

u skupiła uwagę wszystkich
również zachęcam do
wania.

Danie z Kotła
Zupa piwna z serem
Przepis i zdjęcia: Łucja Serafin

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:

400 g parzonej białej kiełbasy
200 g wędzonego boczku
200 g twardego sera
2 cebule
1 l bulionu
½ l jasnego piwa pszenicznego
250 ml śmietanki
1 łyżeczka mielonego imbiru
1 łyżeczka słodkiej papryki
½ łyżeczki pieprzu kajeńskiego
2 liście laurowe
sól morska
pęczek natki pietruszki
grzanki do podania

Przygotowanie:

Boczek kroimy w cienkie paski i podsmażamy, aż zrobi się chrupiący. Cebulę kroimy
w półplasterki, dodajemy do kociołka. Doprawiamy imbirem, papryką, pieprzem i liśćmi
laurowymi. Dorzucamy pokrojoną w centymetrowe kawałki białą kiełbasę. Smażymy kilka
minut. Zalewamy bulionem, śmietaną i piwem. Dokładamy starty na drobnych oczkach ser.
Przykrywamy i gotujemy 15 minut. Pod koniec doprawiamy solą i obficie obsypujemy natką
pietruszki. Podajemy z grzankami.

SZPINAK
Nielubiany i wybierany z talerza przez wiele osób już od czasów
przedszkolnych. O czym mowa? Oczywiście, o szpinaku!
Na kolejnych stronach postaramy się odczarować wizerunek
zielonej papki pozbawionej smaku.
Świeży i chrupiący szpinak to kolejny bohater numeru. Potrawy
z jego udziałem mają nie tylko wspaniały smak, ale też
przepiękny wygląd. Motywem przewodnim w tym dziale będzie
zatem kolor zielony...
Zielona będzie też zawartość szklanek, miseczek i talerzy.
Na kolejnych stronach pojawią się szpinakowe koktajle, zupa,
naleśniki, gnocchi, a także słodkie desery.

Szpinak w 3 odsłonach
Przepisy i zdjęcie: Malgorzata Zabokrzycka

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10–20 minut

orientalny
Składniki:

200 g szpinaku
4 łyżki ciecierzycy
po ½ łyżeczki płatków chili i sezamu
1 ząbek czosnku
2 łyżeczki oleju sezamowego
sól, pieprz
limonka do podania

Przygotowanie:

Na patelni podgrzewamy olej z pokrojonym na
cienkie plasterki czosnkiem. Po lekkim
zrumienieniu dodajemy szpinak. Gdy zwiędnie
dosypujemy ciecierzycę i posypujemy płatkami
chili oraz sezamem.

śródziemnom
Składniki:

250 g szpinaku
1 łyżka startego parme
1 ząbek czosnku
1 łyżka masła lub oli
gałka muszkatołow
sól, pieprz

Przygotowanie:

Na patelni podgrzewamy tłuszcz
w plasterki czosnkiem. Po lekkim
dodajemy szpinak. Gdy zwiędni
parmezanem i gałką muszk
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a la szakszuka
Składniki:

250 g szpinaku
2 łyżki śmietany 18%
1 ząbek czosnku
2 jajka
1 łyżka oliwy lub masła

Przygotowanie:

Szpinak gotujemy we wrzątku przez 2 minuty. Odsączamy,
mieszamy ze śmietaną, doprawiamy solą i pieprzem. Danie
możemy przygotować na dwa sposoby. W piekarniku pieczemy w 180°C, aż białko będzie ścięte. Na patelni - dusimy
przez 10-12 minut pod przykryciem.

Pesto ze szpinaku
Przepis i zdjęcie: Rafał Kowal

Liczba porcji: 4
Składniki:

250 g liści szpinaku
100 g sera typu parmezan
150 g pestek dyni
150 ml oleju rzepakowego
z pierwszego tłoczenia
2 ząbki czosnku
szczypta soli

Czas przygotowania: 15 minut
Przygotowanie:

Szpinak płuczemy, czosnek obieramy z łupin, ser ścieramy na tarce.
Umieszczamy wszystkie składniki w misie blendera i ucieramy na gładką
masę, dodając stopniowo olej.

Szpinakowy omlet
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies

Liczba porcji: 2
Składniki:

1 szklanka świeżego szpinaku
1 łyżka świeżej posiekanej mięty
1 łyżka świeżego posiekanego
koperku
½ szklanki śmietanki
3 jajka
sól, pieprz
olej do smażenia

Czas przygotowania: 15 minut
Przygotowanie:

Szpinak, zioła i śmietankę umieszczamy w blenderze kielichowym
i miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji. Zawartość blendera
przelewamy do miski, dodajemy sól, pieprz, jajka i dokładnie mieszamy.
Rozgrzewamy patelnię z odrobiną oleju i wylewamy połowę jajecznej
masy, którą równomiernie rozprowadzamy, jak na naleśniki. Smażymy,
aż całość lekko się zetnie (około 3 minuty). Upieczony omlet przekładamy
na talerz i smażymy drugi w taki sam sposób. Podajemy z ulubionymi
dodatkami.

Naleśniki szpinakowe
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji: 20
Składniki:

1 ½ szklanki wody gazowanej
1 szklanka mleka
200 g mąki pszennej
80 g młodego szpinaku
4 jajka
50 g roztopionego masła
½ łyżeczki soli

Czas przygotowania: 40 minut
Przygotowanie:

Szpinak zalewamy wodą gazowaną i miksujemy blenderem na gładko.
Dolewamy mleko, lekko roztrzepane jajka, przesianą mąkę, masło i sól.
Miksujemy do połączenia się składników. Ciasto odstawiamy na 20 minut.
Rozgrzewamy patelnię o średnicy 20 cm. Lekko smarujemy masłem
i smażymy naleśniki.
Szpinak w naleśnikach jest wyczuwalny, jednak na tyle delikatnie,
że można je podać zarówno na słodko jak i słono.

Krem ze szpinaku
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:

1 l bulionu warzywnego
1 cebula
1 łyżka oliwy z oliwek
2 ząbki czosnku
250 g świeżego szpinaku
sól, pieprz
gałka muszkatołowa

Do podania:

50 ml jogurtu naturalnego (lub mleka kokosowego w wersji wegańskiej)
garść uprażonych pestek słonecznika

Przygotowanie:

Na oliwie podsmażamy posiekaną cebulę. Kiedy się zeszkli dodajemy przeciśniety przez praskę
czosnek. Zalewamy bulionem i gotujemy 15 minut. W tym czasie szpinak płuczemy pod bieżącą wodą
i oszuszamy. Do wrzącego bulionu (gotująca woda spowoduje, że szpinak nie straci koloru) wrzucamy
szpinak i gotujemy do czasu, aż się skurczy. Miksujemy za pomocą blendera na gładki krem.
Doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową wedle uznania. Podajemy z kleksem jogurtu
i pestkami słonecznika.

Shakshuka ze szpinakiem i pomidorami
Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcie: Rafał Komorowski

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:

2–3 jajka
200 g szpinaku baby
garść pomidorów koktajlowych
¼ cebuli
1 ząbek czosnku
1 łyżka oleju
czarnuszka
sól, pieprz

Przygotowanie:

Szpinak płuczemy. Cebulę i czosnek kroimy w kostkę. Rozgrzewamy olej, wsypujemy czosnek
i cebulę, całość szklimy. Dodajemy przekrojone na pół pomidorki, solimy i pieprzymy. Smażymy
chwilkę. Dokładamy szpinak, jeśli nie mieści się na raz na patelni dodajemy go porcjami. Gdy szpinak
będzie już gotowy, robimy 2–3 wgłębienia i w te miejsca wbijamy po 1 jajku. Jajka posypujemy
czarnuszką, solą i pieprzem. Zmniejszamy ogień i smażymy całość do ścięcia się białek.
Podajemy od razu z pieczywem.

Szpinakowe gnocchi z gorgonzolą i chorizo
Przepis i zdjęcie: Kinga Górska

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut
Składniki:

750 g mączystych ziemniaków
200 g mąki pszennej
150 g mrożonego szpinaku
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka suszonego czosnku

Składniki na sos:

200 ml słodkiej śmietanki 18%
150 g sera gorgonzola
100 ml mleka
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka oliwy
szczypta chili
100 g kiełbasy chorizo
sól, pieprz

Do podania:

świeża pietruszka
papryczka chili

Przygotowanie:

Ziemniaki oczyszczamy i gotujemy w łupinach do miękkości, potem studzimy i obieramy. Szpinak
rozmrażamy i odparowujemy na patelni, tak żeby zostało jak najmniej wody. Ziemniaki tłuczemy lub
mielimy razem ze szpinakiem, łączymy z większą częścią mąki, doprawiamy solą i czosnkiem. Na
stolnicę wysypujemy resztę mąki i wykładamy na nią ciasto. Wyrabiamy do uzyskania gładkiej,
zwartej konsystencji. Formujemy podłużne wałeczki, z których odkrawamy po kawałku. Palcem
robimy wgłębienie i zwijamy gnocchi, robiąc prążki za pomocą widelca, odkładamy na oprószony
mąką blat. Gnocchi gotujemy w osolonej wodzie, do wypłynięcia.
Na patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy posiekane ząbki czosnku i podsmażamy. Dolewamy
śmietankę i mleko, dodajemy pokruszony ser, mieszamy aż do rozpuszczenia. Doprawiamy solą,
pieprzem i chili. Na osobnej patelni podprażamy pokrojoną w paseczki kiełbasę chorizo. Gotowym
sosem polewamy ugotowane gnocchi, posypujemy chorizo, pietruszką i świeżymi plasterkami chili.

Naleśniki ze szpinakiem, łososiem i ricottą
Przepis: Joanna Komorowska

Liczba porcji: 4
Składniki:

4 naleśniki
2 garści szpinaku baby
100 g łososia wędzonego
300 g sera ricotta
2 ząbki czosnku
sól, pieprz

Zdjęcie: Rafał Komorowski

Czas przygotowania: 30 minut
Przygotowanie:

Serek mieszamy ze startym czosnkiem, doprawiamy solą i pieprzem do
smaku. Wykładamy ¼ serka na naleśnik, rozsmarowujemy go. Układamy
łososia oraz szpinak (bez ogonków), naleśnika rolujemy. Zawijamy w ten
sposób kolejne naleśniki. Gotowe możemy pokroić lub zaserwować
w całości z porcją sałatki.

Ravioli ze szpinakiem i ricottą
Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Liczba porcji: 30 pierożków
Składniki:
250 g mąki typu 00
2 jajka i 1 żółtko
250 g świeżego szpinaku
125 g sera ricotta
50 g sera parmezan
100 g masła
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

Czas przygotowania: 40 minut
Przygotowanie:

Mąkę mieszamy z jajkami, żółtkiem i szczyptą soli, przez około 10 minut
zagniatamy ciasto. Wkładamy je do plastikowego woreczka i zostawiamy
na 15 minut, by odpoczęło.
Umyty szpinak wrzucamy do wrzącej wody i blanszujemy przez pół
minuty. Odcedzamy i hartujemy w zimnej wodzie. Odsączamy
i blendujemy. Ricottę mieszamy z parmezanem, doprawiamy gałką
muszkatołową, solą i pieprzem, dodajemy szpinak i dokładnie mieszamy.
Gotową masę wkładamy do rękawa cukierniczego.
Makaron dzielimy na dwie części. Jedną cienko rozwałkowujemy, a drugą
wkładamy do foliowego woreczka. Z jednego kawałka powinniśmy
otrzymać dwa podłużne prostokąty. Na jeden z nich nakładamy
w odstępach farsz, przykrywamy drugim, dociskamy wokół farszu i za
pomocą ząbkowanego kółka tnącego wykrawamy małe 3x3 cm pierożki.
Gotujemy we wrzącej wodzie przez 2 minuty. Podajemy polane
roztopionym masłem i posypane parmezanem.

Cannelloni ze szpinakiem
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut + 40 minut pieczenia
Składniki:

Składniki na nadzienie:

10 rurek cannelloni
100 g sera mozzarella

Składniki na sos:

400 ml passaty pomidorowej
2 cebule dymki
1 garść listków bazylii
½ łyżeczki cukru
sól, pieprz

200 g świeżego szpinaku
250 g sera ricotta
40 g sera parmezan
½ cebuli
2 ząbki czosnku
1 łyżka klarowanego masła
sól, pieprz
gałka muszkatołowa

Przygotowanie:

Na maśle przesmażamy pokrojoną w kostkę cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek.
Dodajemy szpinak i smażymy, aż zwiędnie i odstawiamy do przestygnięcia. Szpinak mieszamy
z ricottą i startym parmezanem. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i szczyptą gałki
muszkatołowej.
Passatę pomidorową blendujemy z cebulą i przyprawami. sosu wylewamy na dno żaroodpornego
naczynia. Przygotowanym farszem wypełniamy makaronowe rurki cannelloni, układamy
w naczyniu. Pozostałym sosem polewamy makaron, na wierzchu układamy plasterki mozzarelli.
Przykrywamy folią aluminiową i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C.
Pieczemy 30 minut, ściągamy folię i dopiekamy kolejne 10 minut.

Cake pops szpinakowe
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji: 20 sztuk
Czas przygotowania: 2 godziny + czas chłodzenia
Składniki na ciasto:

150 g młodego szpinaku
120 g cukru
2 jajka
½ szklanki oleju
1 szklanka mąki pszennej
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na cake pops:

ciasto szpinakowe
125 g serka mascarpone
200 g białej czekolady
100 g gorzkiej czekolady
skórka z jednej cytryny
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki oleju rzepakowego
kolorowa posypka
patyczki do lizaków

Przygotowanie:

Szpinak miksujemy jak najdrobniej. Jajka ubijamy z cukrem na jasną, puszystą masę.
Nie przerywamy miksowania i wlewamy cienkim strumieniem olej. Następnie dodajemy szpinak.
Wsypujemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia. Mieszamy szpatułką do połączenia
składników. Ciasto przelewamy do wyłożonej papierem do pieczenia keksówki. Pieczemy
w temperaturze 180°C przez 40 minut. Upieczone ciasto całkowicie studzimy.
Ostudzone ciasto kruszymy i łączymy z serkiem, skórką i sokiem cytrynowym. Zagniatamy tworząc
jednolitą masę. Zawijamy w folię spożywczą i chłodzimy 1 godzinę w zamrażarce. Schłodzoną masę
dzielimy na 20 równych części i formujemy kuleczki jednakowej wielkości.
Chłodzimy w zamrażarce przez 15 minut.
W tym czasie roztapiamy w kąpieli wodnej białą czekoladę z łyżką oleju. Końcówkę patyczka
zanurzamy w roztopionej czekoladzie i wbijamy w środek pierwszego ciastka. Zanurzamy
ciasteczkowego lizaka w czekoladzie i czekamy, aż nadmiar czekolady spłynie. Ozdabiamy kolorową
posypką i umieszczamy pionowo w słoiczku, by czekolada zastygła.
Podobnie postępujemy z pozostałymi kuleczkami.
Kilka porcji obtaczamy w gorzkiej czekoladzie roztopionej w kąpieli wodnej z dodatkiem oleju
i dekorujemy kolorową posypką.

Ciasto zebra ze szpinakiem
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 12
Czas przygotowania: 1 godzina + czas studzenia
Składniki:

3 duże jajka
1 ½ szklanki cukru pudru
1 szklanka mleka migdałowego
szklanki oleju + do posmarowania tortownicy
2 ½ szklanki mąki pszennej
2 płaskie łyżki proszku do pieczenia
3 łyżki kakao
200 g mrożonego, rozdrobnionego szpinaku
skórka starta z połowy cytryny
cukier puder do posypania

Przygotowanie:

Szpinak rozmrażamy. Odciskamy nadmiar wody i dokładnie odsączamy na sitku. Mąkę przesiewamy
razem z proszkiem do pieczenia.
Jajka ubijamy z cukrem na jasną puszystą masę. Dodajemy olej, mleko oraz przesianą mąkę
i dokładnie mieszamy. Ciasto dzielimy na trzy części. Do pierwszej dodajemy skórkę cytrynową,
do drugiej kakao, a do trzeciej szpinak.
Spód tortownicy o średnicy 28 cm wykładamy papierem do pieczenia, boki smarujemy olejem.
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Na środek tortownicy wykładamy łyżkę białego ciasta, na środek
białego ciasta wykładamy łyżkę zielonego, na środek zielonego łyżkę brązowego. Powtarzamy do
wyłożenia całości.
Pieczemy około 45 minut do suchego patyczka. Studzimy w formie. Ostudzone ciasto przekładamy
na paterę i oprószamy cukrem pudrem.

Zielony

Przepisy i zdjęcia: Olga P

Zapraszamy Was do magicznego świata zie
łykać tabletki czy suplementy mamy recept
kubków z przepysznymi mieszankam

Detoks

Płaza i Laura Chołodecka

elonych koktajli na bazie szpinaku. Zamiast
tę na zdrowie w postaci niezwykle prostych
mi - na słodko, na kwaśno i na słono.

Greengo
Składniki:

2 garście liści młodego szpinaku
1 szklanka wody
1 jabłko
sok z 1/2 cytryny
Ten koktajl to idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą
zapewnić organizmowi wiosenny lub letni detoks. Jest
kwaskowaty i bogaty w luteinę oraz witaminę C. Dzięki
zawartości dużej ilości cytryny oczyszcza wątrobę
i wspomaga jej pracę.

Mocarz
Składniki:

2 garście liści młodego szpinaku
½ szklanki wody
sok wyciśnięty z 1 pomarańczy
1 szklanka truskawek
1 łyżeczka syropu z agawy lub miodu (opcjonalnie)
kilka listków świeżej mięty (opcjonalnie)

Spice
Składniki:

2 garści liści młodego szpinaku
szklanki wody
szklanki jogurtu naturalnego
1 ogórek szklarniowy
1 ząbek czosnku
sól do smaku

Devils
Składniki:

1 garść liści młodego szpinaku
1 szklanka mleka migdałowego
1 dojrzały banan
1 łyżka masła orzechowego
1 łyżka nasion chia
Informacje o potrawie:
Bardzo sycący koktajl, który jest bogaty
w zdrowe węglowodany i białko zawarte
w nasionach chia, a także tłuszcze z masła
orzechowego. To szybka alternatywa dla
zwykłych przekąsek, która zapewnia
organizmowi uczucie sytości na kilka godzin.

Funky
Składniki:

2 garście liści młodego szpinaku
1 szklanka wody
¼ świeżego dojrzałego ananasa
opcjonalnie kilka listków świeżej mięty
Informacje o potrawie:
Zawarty w koktajlu ananas posłuży za naturalny słodzik i to
dzięki niemu koktajl nie wymaga dodatkowego dosładzania.
Zawarta w tym owocu bromelaina działa przeciwzapalnie
i przeciwbólowo, wspomaga również proces odchudzania.

Aby własnoręcznie przygotować taki kubek zdrowia
wystarczy zaledwie kilka czynności. Do każdego koktajlu
dokładnie myjemy warzywa i owoce. Owoce takie jak
jabłka pozbawiamy gniazd naasiennych. Owoców
i warzyw nie obieramy ze skórki. Wszystkie składniki
kroimy na mniejsze kawałki i umieszczamy w blenderze.
Zalewamy jogurtem, mlekiem roślinnym, sokiem lub
wodą i miksujemy na gładką masę. Możemy doprawić do
smaku. Pijemy od razu po zblendowaniu.

Zielona dłoń
Tekst: Joanna Bilska Zdjęcie: Monika Pazdej

Z czasów dzieciństwa pamiętam szpinak jako zieloną papę przy ziemniakach na talerzu
w szkolnej stołówce. Nie wiem nawet, czy kiedykolwiek go spróbowałam, bo wyglądał
nieapetycznie i miał bardzo zły marketing - nikt go nie lubił... Teraz szpinak jest tak
popularny, jak niegdyś makaron z serem – w kantynach, na stołówkach, w restauracjach,
zapiekany, blanszowany, na surowo... Co się kryje w tych niepozornych liściach?

Ż

elazo - to pierwsze, co przychodzi do głowy,
ponieważ znany był z jego wyjątkowo wysokiej
zawartości. Mit ten jednak obalono, bo zawarty
w nim pierwiastek okazał się niełatwo przyswajalny przez ludzki organizm. Co nie zmienia faktu,
że to bardzo zdrowe warzywo, bo zawiera i wspomniane żelazo i sporo witaminy C oraz potasu,
wapnia, sodu, magnezu i fosforu. Witamina K –
budulec kości, A – bardzo cenna dla ogólnego rozwoju organizmu, i dużo witamin z grupy B: ryboflawina, niacyna, tiamina i B6, czynią szpinak
atrakcyjnym składnikiem diety, w dodatku niskokalorycznej. Jest i druga strona medalu – mówi
się, że z powodu wysokiej zawartości szczawianów, tego warzywa powinny unikać osoby z chorobami nerek i żołądka. Warto jednak w tym
momencie dodać, że wysoką zawartość tych
związków organicznych mają także powszechnie
spożywane produkty, jak np. czarna herbata,krowie mleko, fasola, mandarynki czy zielone jabłka.
Jak zwykle więc, rolę odgrywa tu zdrowy rozsądek i warto najpierw przyjrzeć się swojej codziennej diecie i nawykom, zanim odmówimy sobie
spożywania tego wspaniałego warzywa.
Za ojczyznę szpinaku uważa się Persję – to prawdopodobnie stąd pochodzi nasz bohater. Następnie dotarł do Chin - dziś czołowego producenta
szpinaku na świecie, a potem do reszty świata,
w tym Europy i Polski. Szpinak warzywny (łac.
Spinacia oleracea ) nie występuje u nas w odmianach dzikich – nie spotkamy go więc na łąkach
czy nieużytkach, ale możemy uprawiać we własnym ogrodzie czy na balkonie. Lubi miejsca słoneczne, ale dobrze urośnie też na bardziej
cienistych stanowiskach, jest bowiem rośliną, która najlepszy plon daje w dniach krótszych, a wydłużające się letnie doby skracają jego możliwości
plonowania i wtedy zaczyna kwitnąć. Dlatego dla
najlepszych zbiorów, warzywo to można siać aż
trzy razy w roku: wczesną wiosną, na przełomie
marca i kwietnia – sałatkę ze świeżymi listkami
zjemy wtedy już w maju; następnie w sierpniu na
zbiór jesienny oraz na początku września (specjalne odmiany) na zbiór następnego roku wiosną.
Szpinak jest więc świetną rośliną poplonową. Gleby lubi obojętne i próchnicze – ze względu na
płytki system korzeniowy, składniki pokarmowe
będzie pobierał z ich wyższych warstw. Umiarkowanie wilgotna ziemia to coś, co trzeba tej roślinie
zapewnić, czy to przez dobre ściółkowanie, czy
przez regularne nawadnianie. Jeśli odpowiednio

o niego zadbać, można się cieszyć własnymi, ekologicznymi, świeżymi liśćmi przez długi okres. Jest
to ważne zwłaszcza, że szpinak kupny często jest
intensywne nawożony azotem, a roślina ta bardzo
łatwo magazynuje azotany – związki chemiczne,
które w zbyt dużej ilości mogą być szkodliwe dla
ludzkiego organizmu.
Odmian szpinaku jest wiele, a w sklepach najczęściej znaleźć można dwa typy liści – małe i gładkie
oraz duże i pofałdowane, z grubszymi łodygami.
Te pierwsze są zwykle łagodniejsze w smaku
i najlepsze do spożycia na surowo, podczas gdy
większe już liście nadadzą się świetnie do gotowania, blanszowania, do zup. W sklepach ogrodniczych natomiast zaskoczyć nas mogą opakowania
z nasionami szpinaku nowozelandzkiego. W rzeczywistości jest to trętwian czterorożny (łac. Tetragonia tetragonioides), zwany szpinakiem prawdopodobnie z powodu podobieństwa do tej rośliny, zarówno w wyglądzie, jak i w smaku. Jego
domem jest Nowa Zelandia - tam jest rośliną wieloletnią, nieodporną na mróz, dlatego w Polsce
możemy go uprawiać jako warzywo jednoroczne.
Ponieważ w walorach smakowych i odżywczych
trętwian nie ustępuje szpinakowi warzywnemu,
można je stosować w kuchni zamiennie. Dodatkową jego zaletą jest to, że urośnie w tych letnich,
gorących, długich dniach – właśnie wtedy, kiedy
nasz warzywny szpinak sobie nie radzi. Dlatego
dla wielbicieli zielonych liści, świetnym rozwiązaniem jest uprawiać oba te warzywa na przemian i zbierać plony od wiosny do jesieni, bez
przerwy.
Ciekawostki
Nazwa ,,szpinak” prawdopodobnie pochodzi od
perskiego „aspanakh”, oznaczającego „zieloną dłoń”.
Pod koniec XIX wieku zaczęto przyrządzać ze
szpinaku lecznicze wino.
W amerykańskim komiksie i kreskówce o przygodach marynarza Popeye, szpinak daje temu bohaterowi nadludzką siłę nie z powodu zawartości
żelaza – jak powszechnie sądzono, a witaminy A.

PIWO
W polskiej kuchni od setek lat gotuje się z użyciem piwa. Nawet
Alexander Dumas wspominał o polskiej, ciemnej zupie piwnej
z pieprzem i śmietaną. W tym numerze wpuszczamy więc
chmielowy trunek do kuchni i sprawdzamy, z czym jego smak
komponuje się najlepiej.
Dzięki zawartości drożdży, ciasta, placki i naleśniki z dodatkiem
piwa stają się pulchne, lekkie jak piórka i miękkie. Zerknijcie do
środka działu – znajdziecie cztery przepisy na przepyszne placki!
Piwo jest trunkiem wyróżniającym się goryczą - w zależności od
rodzaju, goryczka jest mniej lub bardziej wyczuwalna. I właśnie
ten smak doskonale komponuje się z daniami mięsnymi
i drobnymi przekąskami. Na kolejnych stronach odnajdziecie
przepisy na kurczaka w piwie, mięsny gulasz, cebulowe krążki,
a nawet… słodkości z dodatkiem piwa!

Placki na piwie
Przepisy i zdjęcia: Katarzyna Sieradz, Martyna Sobka

Zapraszamy do plackowego raju! Znajdziecie w nim placki,
naleśniki, racuchy. Łączy je to, że wszystkie są przygotowane na
bazie piw - jasnego, pszenicznego i ciemnego oraz to, że są
wyborne! Prawie wszystkie zaserwować można w wersji
słodkiej, jak i słonej. Wybór dodatków zależy wyłącznie od
Waszej wyobraźni.

Racuchy na piwie
Liczba porcji: 25–30 sztuk
Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina oczekiwania
Składniki:
300 ml piwa pszenicznego
100 ml mleka
około 350 g mąki pszennej
30 g świeżych drożdży
½ łyżki cukru
2 jajka
sól
1–2 jabłka
olej do smażenia

Do podania:

cukier puder
Przygotowanie:

Do miseczki rozkruszamy drożdże, dodajemy cukier i razem rozcieramy. Do garnka nalewamy mleko
i podgrzewamy, aby było ciepłe, ale nie gorące. Kilka łyżek dodajemy do drożdży roztartych
z cukrem. Dokładnie mieszamy i odstawiamy, aż rozczyn podwoi swoją objętość.
Do pozostałej części mleka dolewamy piwo, wbijamy jajka i ubijamy przez chwilę za pomocą
trzepaczki. Dodajemy sól, gotowy rozczyn oraz stopniowo dosypujemy mąkę, ciągle mieszając.
Gotowe ciasto nie powinno być zbyt rzadkie, ani za gęste. Najlepiej jeśli wolno spływa z trzepaczki,
ciągnącym strumieniem.
Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w drobną kostkę. Wrzucamy do ciasta. Całość
dokładnie mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę do wyrośnięcia.
Ciasto nabieramy łyżką i umieszczamy na patelni z rozgrzanym olejem. Racuchy smażymy z obu
stron na złoty kolor, na średniej mocy palnika. Podajemy z cukrem pudrem.

Faszerowane placki
Liczba porcji: 12 sztuk
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na placki:

300 g mąki pszennej
150 ml jasnego piwa
50 g śmietany
½ łyżeczki soli
olej do smażenia

Składniki na farsz:

20 g masła
100 g świeżego szpinaku
1 ząbek czosnku
100 g fety
pieprz

Przygotowanie:

Masło roztapiamy na patelni lub w garnku z grubszym dnem. Wrzucamy szpinak, a kiedy zmniejszy
swoją objętość dodajemy drobno posiekany czosnek i po chwili fetę. Przyprawiamy do smaku
pieprzem.
Szykujemy małą miseczkę z wodą. Wszystkie składniki na placki zagniatamy ze sobą i wyrabiamy
gładkie ciasto. Na podsypanej mąką stolnicy rozwałkowujemy je na cienki placek. Foremką do
ciastek lub szklanką wycinamy kształty - po dwa na jeden placek. Na środek jednego nakładamy
farsz i rozprowadzamy go po cieście, zostawiając ½ cm od brzegu, który smarujemy odrobiną wody.
Przykrywamy drugim kawałkiem ciasta i sklejamy. Na koniec dociskamy brzegi końcówką widelca.
Smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Przed podaniem odsączamy z nadmiary
tłuszczu na papierowym ręczniku.

Placki na ciemnym piwie
Liczba porcji: 14 sztuk
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka ciemnego piwa
2 jajka
2 łyżki cukru
2 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli
2 łyżki oleju
Przygotowanie:

Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywną pianę. W osobnym naczyniu łączymy żółtka
z piwem i olejem. Dodajemy przesiane suche składniki. Całość dokładnie mieszamy. Na koniec
dodajemy pianę z białek i delikatnie mieszamy, tylko do połączenia składników. Smażymy placki na
suchej patelni, na średniej mocy palnika. Możemy podawać ze świeżymi owocami i syropem
klonowym.

Naleśniki na piwie
Liczba porcji: 15 sztuk
Czas przygotowania: 30 minut + 30 minut czekania
Składniki:
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka jasnego piwa
2 jajka
2 łyżki stopionego masła
sól
Przygotowanie:

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą do uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawiamy do lodówki
na 30 minut. Naleśniki smażymy na teflonowej, mocno rozgrzanej patelni na złoty kolor z obu stron.
Możemy podawać z sosem pomidorowym, szynką parmeńską, pomidorkami koktajlowymi,
parmezanem i świeżą bazylią.

Torcik owocowy na piwie pszenicznym
Przepis i zdjęcie: Kinga Górska

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 1 godzina 20 minut + czas chłodzenia
Składniki na ciasto:

120 g miękkiego masła
3 jajka
250 g cukru
285 g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka piwa pszenicznego
1 łyżeczka esencji waniliowej

Składniki na krem:

250 g serka mascarpone
400 ml śmietanki 30–36%
½ szklanki cukru pudru
6 łyżek marmolady truskawkowej
6 dużych truskawek
2 kiwi

Do dekoracji:

roztopiona czekolada

Przygotowanie:

Do miski przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia. Masło miksujemy z cukrem, wbijamy po
jednym jajku. Następnie dodajemy połowę mąki i pół szklanki piwa, wciąż miksując, a potem resztę
składników, aż do połączenia masy. Nagrzewamy piekarnik do 165°C.
Ciasto rozdzielamy na dwie części i przelewamy do form wysmarowanych masłem, których dół
wyłożony jest papierem do pieczenia, a boki oprószone mąką. Blaty pieczemy ok. 25 minut.
Wyjmujemy z piekarnika, studzimy i wyciągamy z formy.
Mascarpone i śmietankę umieszczamy w misie miksera i ubijamy za pomocą uprzednio schłodzonej
końcówki. Pod koniec ubijania dodajemy cukier puder, jeszcze chwilę miksując.
Zimne blaty przekładamy marmoladą i kremem, najlepiej przy użyciu rękawa cukierniczego.
Całość posypujemy świeżymi, pokrojonymi owocami i polewamy roztopioną czekoladą.

Czekoladowe ciasto na ciemnym piwie
Przepis i zdjęcie: Agata Kubica

Liczba porcji: tortownica o średnicy 23 cm lub większa
Czas przygotowania: 1 godzina + czas na studzenie
Składniki:

250 ml ciemnego piwa
150 g rozpuszczonego masła
70 g kakao
300 g cukru trzcinowego
2 jajka
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
140 g maślanki
300 g mąki tortowej

2 łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Dodatkowo:

masło i bułka tarta do przygotowania formy
150 g serka typu philadelphia
2 płaskie łyżki cukru pudru
1 łyżeczka kakao

Przygotowanie:

Mieszamy masło z piwem. Dodajemy cukier trzcinowy i kakao. Wbijamy jajka, wlewamy maślankę
i ekstrakt waniliowy. Miksujemy. W osobnej misce mieszamy mąkę z sodą i proszkiem do pieczenia.
Wsypujemy do płynnych składników i mieszamy do połączenia.
Masę wylewamy do formy wysmarowanej masłem i oprószonej bułką tartą. Pieczemy przez około
50 minut w temperaturze 175°C (do suchego patyczka) w formie o średnicy 23 cm lub nieco krócej
w szerszej. Ciasto po 10 minutach od upieczenia wykładamy na kratkę do studzenia.
Chłodne ciasto smarujemy serkiem wymieszanym z cukrem pudrem i oprószamy kakao. Możemy
za pomocą łyżki rozsmarować kakao po serku, tworząc nieregularne wzory.

Beeramisu
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut + czas chłodzenia
Składniki:

250 g serka mascarpone
150 ml ciemnego piwa
2 jajka
50 g cukru pudru
100 g włoskich biszkoptów

Do dekoracji:

wiórki czekoladowe
maliny

Przygotowanie:

Sparzamy skorupki jajek. Oddzielamy żółtko od białka . Żółtka ubijamy z cukrem pudrem na jasny,
puszysty krem. Dodajemy schłodzone mascarpone i ponownie ubijamy. Białka ubijamy na sztywno
i dodajemy do masy z mascarpone. Delikatnie mieszamy. Biszkopty łamiemy na mniejsze części,
maczamy w piwie i przekładamy w ozdobnych szklankach na przemian z kremem. Wierzch
dekorujemy czekoladą i malinami. Przed podaniem schładzamy przez kilka godzin.

Drinki na bazie piwa
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 15 minut
Piwne mohito

Składniki:

50 ml rumu
150 ml jasnego piwa
garść mięty
½ limonki pokrojonej w plasterki
lód
1 łyżka cukru trzcinowego

Przygotowanie:

Ugniatamy w szklance miętę, cukier
trzcinowy i limonkę. Dodajemy rum,
wypełniamy szklankę lodem i zalewamy
piwem. Ozdabiamy miętą i limonką.
Podajemy w wysokiej szklance lub słoiku.

Piwo pomarańczowe z sokiem malinowym

Składniki:

1 pomarańcza
250 ml jasnego piwa
50 ml soku malinowego
lód

Przygotowanie:

Wyciskamy sok z pomarańczy, dodajemy
lód, piwo i na koniec wlewamy sok
malinowy. Ozdabiamy plastrami
pomarańczy.

Domowy radler truskawkowy

Składniki:

250 ml piwa
100 ml wody gazowanej
1 cytryna
5 truskawek

Przygotowanie:

W szklance ugniatamy truskawki z wodą,
dodajemy sok z cytryny i zalewamy
piwem. Ozdabiamy truskawkami.

Krążki cebulowe
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:

250 ml zimnego piwa
90 g mąki pszennej
2 cebule
1 łyżeczka ziół prowansalskich
½ łyżeczki soli
¼ łyżeczki pieprzu
olej do smażenia

Przygotowanie:

Cebule obieramy i kroimy na plastry o grubości 1 cm. Dzielimy na krążki, oprószamy łyżką mąki.
Mąkę mieszamy z solą, pieprzem i ziołami. Dolewamy zimne piwo i mieszamy do uzyskania
jednolitego ciasta. Cebulę maczamy w cieście i smażymy na dobrze rozgrzanym oleju. Krążki
smażymy ok. 4 minuty, w międzyczasie obracamy. Po usmażeniu odkładamy na papierowy ręcznik.
Ciasto piwne należy użyć od razu po przygotowaniu, tak aby dwutlenek węgla znajdujący się
w piwie nie ulotnił się.
Krążki cebulowe możemy podać jako przekąskę do piwa lub dodatek do steków czy hamburgerów.

Musztarda piwna
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies

Liczba porcji: 4 słoiczki po 250 g
Czas przygotowania: 1 dzień
Składniki:

150g żółtej gorczycy
150g czarnej gorczycy
350 ml piwa
1 łyżeczka soli
1 mała papryczka chili
150 ml octu jabłkowego
5 łyżek miodu
½ łyżki mielonej gałki muszkatołowej
½ łyżeczki kurkumy

Przygotowanie:

Oba rodzaje gorczycy zalewamy piwem i odstawiamy do namoczenia na całą noc. Po tym czasie
nasiona napęcznieją. Przenosimy je do malaksera, dodajemy pozostałe składniki i miksujemy do
otrzymania konsystencji musztardy. Najlepiej robić to w 3 turach. Gotową musztardę przenosimy do
wyparzonych słoików, zakręcamy i przechowujemy w lodówce do 3 miesięcy.

Chleb na piwie
Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 4 godziny wyrastania + 45 minut pieczenia
Składniki:
600 g mąki pszennej chlebowej
+ do podsypania
400 ml piwa typu porter
50 g siemienia lnianego
50 g ziaren słonecznika
10 g soli
8 g suszonych drożdży
Przygotowanie:

Mąkę mieszamy z drożdżami, solą, ziarnami słonecznika i siemieniem lnianym. Następnie wlewamy
piwo, mieszamy łyżką i wyrabiamy ciasto przez około 5 minut, podsypując stolnicę małą ilością mąki.
Dno miski oprószamy mąką, wkładamy do niej ciasto, przykrywamy je folią spożywczą
i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 3 godziny. Po tym czasie powinno podwoić swoją objętość.
Wyciągamy ciasto z miski, ponownie je zagniatamy i formujemy bochenek. Przykrywamy go
ściereczką i pozostawiamy na godzinę w ciepłym miejscu. Po upływie tego czasu, nacinamy chleb
z wierzchu w kilku miejscach i pieczemy przez 40 minut w 200°C.

Kurczak na piwie
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 2 godziny + czas marynowania
Składniki:

1 kurczak
3 łyżeczki soli
2 łyżeczki słodkiej papryki
1 łyżeczka sproszkowanego chili
1 butelka piwa typu porter
kilka niedużych ziemniaków
kilka marchewek
kilka pietruszek

Przygotowanie:

W miseczce mieszamy słodką paprykę, chili oraz sól. Nacieramy kurczaka, również wewnątrz,
przekładamy do miski, przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy do lodówki na kilka godzin
do zamarynowania.
Usuwamy naklejki z butelki i myjemy dokładnie, aby usunąć resztki kleju.
Ziemniaki, marchewkę oraz pietruszkę dokładnie szorujemy. Ziemniaki nacinamy lub kroimy na
ćwiartki, pozostałe warzywa dzielimy na mniejsze kawałki. Przekładamy wszystko do wysokiej
foremki. Otwieramy butelkę i odlewamy połowę piwa do szklanki. Butelkę stawiamy na środku
foremki i nadziewamy na nią kurczaka.
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C i wstawiamy blaszkę. Pieczemy nieco ponad 1 ½ godziny. Co jakiś
czas polewamy kurczaka i warzywa wytapiającym się tłuszczem oraz piwem odlanym do szklanki.
Warzywa warto podczas pieczenia obrócić kilka razy.
Pod koniec pieczenia włączamy termoobieg, aby kurczak się przyrumienił.

Podudzia kurczaka w ciemnym piwie
Przepis: Joanna Komorowska

Zdjęcie: Rafał Komorowski

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + czas marynowania
Składniki:
1 kg podudzi kurczaka
500 ml piwa ciemnego
1 łyżka miodu
3 gałązki świeżego rozmarynu
3 łyżki oleju
sól, pieprz
ostra papryka w proszku lub w strączkach (opcjonalnie)
Przygotowanie:

Kurczaka płuczemy, osuszamy ręcznikiem papierowym i przekładamy go do większej miski.
Dodajemy pokrojony rozmaryn, sól (ok. 1 łyżeczkę), pieprz, paprykę, miód i olej. Wszystko dokładnie
mieszamy i odstawiamy w chłodne miejsce na 1 godzinę. Po tym czasie zawartość miski
przekładamy do naczynia żaroodpornego, zalewamy piwem i wstawiamy do nagrzanego do 160°C
piekarnika. Pieczemy na środkowej półce kilkakrotnie obracając kurczaka. Podajemy z porcją
warzyw i świeżym pieczywem.

Gulasz wołowy na ciemnym piwie
Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 3 godziny
Składniki:
600 g wołowiny na gulasz
500 ml ciemnego piwa
1 duża cebula
1 pietruszka
2 marchewki
6 pieczarek
2 ząbki czosnku
papryka mielona słodka
pieprz cayenne
3 liście laurowe
3 ziela angielskie
sól
1 łyżka mąki pszennej
olej do smażenia
Przygotowanie:

Wołowinę kroimy w kostkę 2x2 cm. Nacieramy przeciśniętym przez praskę czosnkiem, papryką
i pieprzem cayenne. Odstawiamy na 30 minut. W tym czasie kroimy cebulę w kostkę i pieczarki
w ćwiartki. Marchewki i pietruszki obieramy i kroimy w pólplasterki.
Na głębokiej patelni rozgrzewamy olej i partiami obsmażamy mięso z każdej strony. Przekładamy je
do garnka, dodajemy cebulę i podsmażamy 2–3 minuty. Zalewamy całość piwem, dorzucamy liście
laurowe oraz ziele angielskie i podgrzewamy do zagotowania. Zmniejszamy ogień tak, aby gulasz
lekko bulgotał, przykrywamy i dusimy około godziny. Po tym czasie dodajemy pozostałe warzywa
i dalej dusimy na średnim ogniu. Jeśli za dużo piwa odparowało, dolewamy wodę.
Po kolejnej godzinie sprawdzamy mięso. Kiedy będzie odpowiednio miękkie, zagęszczamy gulasz
mąką rozrobioną w niewielkiej ilości zimnej wody. Zagotowujemy i na koniec solimy do smaku.

Piwo kiedyś i piwo dziś
Tekst: Dominik Sieradz
Zdjęcie: Katarzyna Sieradz
Konsultacja: Igor Wankiewicz

O piwie od kilku lat jest w Polsce dość głośno. Napój,
błędnie nazywany zupą chmielową, znany jest jednak
znacznie dłużej. Pierwsze piwo powstało
prawdopodobnie kilka tysięcy lat temu na Bliskim
Wschodzie, ale dopiero gdzieś około X wieku n.e. zaczęło
przypominać wyglądem i smakiem to, które znamy dziś.

Początkowo, piwo warzono prawie wyłącznie
w klasztorach. Uznawano je za lekarstwo, ponieważ było znacznie bezpieczniejsze w spożyciu od ówczesnej wody pitnej. Odkryto
również, że dodatek chmielu konserwuje ten
napój. Lawinowo powstawały browary
dworskie i miejskie, zwłaszcza na terenie dzisiejszych Niemiec i Republiki Czeskiej. Nadawany przez władze przywilej uprawiania
chmielu na potrzeby piwowarstwa był wówczas niemałą nobilitacją. Jakość piwa nadal
jednak pozostawała wiele do życzenia – było
słabe i mętne, a do tego dość szybko się psuło.
Kluczowym problemem był brak technologii
kontroli temperatury na poszczególnych etapach produkcji.
Na Dolnym Śląsku piwowarstwo było dość
popularnym cechem. Już w XIII wieku na pi-

wo ze świdnickiego browaru był tak duży
popyt, że sprzedawano je w wielu innych
miastach, między innymi w Krakowie, Pradze
czy Kijowie. O wspomnianej popularności
dolnośląskiego trunku świadczy funkcjonująca po dziś dzień “Piwnica Świdnicka” na
wrocławskim Rynku.
Wiek XIX przyniósł wynalazki i odkrycia,
które umożliwiły powtarzalną produkcję
znośnego piwa - od termometrów i parowych
maszyn chłodniczych po pasteryzację i selekcjonowanie szczepów drożdży.
Z piwa słynęła również Sobótka-Górka.
W XIX wieku powstał tam browar, dla którego wielkim wyzwaniem była niska jakość
wody. Aby w końcu temu zaradzić, zdecydowano się wydrążyć w zboczu góry Ślęży

sztolnie, które gromadziły czystą, odfiltrowaną przez warstwy ziemi i skały wodę na potrzeby warzelni.
Sam Wrocław, jak przystało na miasto pieczywa, kiełbasy i piwa, miał kilkanaście browarów. Z tych działających w obrębie
dzisiejszych granic miasta można wymienić
choćby Browar Zakrzów, Browar Mieszczański i Browary Piastowskie, wszystkie wywodzące się z XIX wieku. Istniał tu również dość
popularny browar Kipkego, który mieścił się
przy obecnej ulicy Kazimierza Michalczyka.
Jednakże mocno ucierpiał w wyniku wojny
i w przeciwieństwie do pozostałych obiektów,
nie wznowił pracy po 1945 r. Żaden z przedwojennych browarów nie przetrwał transformacji ustrojowej i po wielokrotnych przekształceniach wszystkie zakończyły produkcję.
Wartym wspomnienia wrocławskim piwowarem był Conrad Kissling, którego piwo
można było kupić w gospodzie mieszczącej się
przy obecnej ulicy Ofiar Oświęcimskich.

Kilka lat temu w bramie obok lokalu niegdyś
zajmowanego przez piwiarnię Kisslinga, otwarto pub o nazwie Kontynuacja, który z powodzeniem nawiązuje do dziedzictwa i popularności przedwojennego wyszynku.
Obecnie w Polsce następuje odwrót części piwoszy od popularnych piw z supermarketowych półek w kierunku piwowarstwa
domowego i małoseryjnego. Na rynku pojawiła się pokaźna liczba małych browarów
rzemieślniczych i kontraktowych, a wraz
z nimi wiele niekoniecznie złocistych piw
według receptur z całego świata. Z wartych
spróbowania stylów piwnych można wymienić nieco zapomniany, lecz rozpoznawalny
wśród smakoszy na całym świecie Grodzisz
z Wielkopolski, dumę polskiego piwowarstwa – porter bałtycki czy też czarny jak sadza
rosyjski stout cesarski. Nie są to z pewnością
piwa dla każdego, ale wysyp tak szerokiej gamy stylów cieszy koneserów i sprawia,
że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Kuchnia Dolnośląska
Ocalić Bukowinę od zapomnienia
Opracowała: Laura Chołodecka

Tym razem w opowieściach przesiedleńczych przedstawiam jedną z historii
opisanych w książce „Bukowina ocalona od zapomnienia”. Publikacja ta powstała
jako podsumowanie projektu „Powrót do korzeni – śladami naszych ojców na
Bukowinę”. Została wydana przez Fundację Bukowińską „Bratnia Pomoc”
z Lubania, której prezesem jest mój wujek, Jan Guła. On sam miał 3 lata, kiedy
dotarł z mamą Honoratą i piątką rodzeństwa na Dolny Śląsk. Jego pragnieniem było
powrócić na Bukowinę. Marzenie to spełniło się już wielokrotnie. Prowadzona przez
niego Fundacja wspiera Polaków mieszkających na Bukowinie i chroni dorobek
kulturowy Bukowińczyków od zapomnienia. Historia, którą możecie przeczytać,
to wspomnienia Teresy Pleskot, siostry Jana.

Z dzieciństwa zachowałam najwcześniejsze
wspomnienia o… trzęsieniu ziemi. W 1938 roku nawiedziło ono Bukowinę. W warsztacie
stolarskim ojca, w jesienny ranek zebrało się
wielu mężczyzn rozprawiających o tym, co
zaszło. Docierało do mnie z tych rozmów, że to
uaktywnił się jakiś wulkan. W naszym domu
wisiało duże lustro, które tej nocy mocno się
trzęsło. Ale szkód nie zanotowano.
Lata dziecięce? Obok nas mieszkał Żyd Singer.
W soboty oni nie używali ognia, więc chodziłam tam i podpalałam zapałkami ogień. Dostawałam za to torebkę cukierków.
Nadszedł wrzesień 1939. Wtedy słyszało się
o ucieczce Polaków do Rumunii. Naprzeciw
nas mieszkali Niemcy, przynosili do nas radio.
Schodzili się wszyscy i słuchali wiadomości
o wojnie.
Kiedy w 1940 na Bukowinę weszli Rosjanie,
zrobiło się – najoględniej mówiąc – bardzo
niesympatycznie. Za kilka miesięcy doszło do
transportu tych, którzy poczuli się Niemcami.
Był wówczas piękny, słoneczny dzień. Podstawiono wagony osobowe. Odjechali wprost
z naszej stacji, niedaleko kościoła. Nawet cieszyli się, że wyjeżdżają stąd i w Niemczech
będzie im lepiej.
W 1941 roku, kiedy to Hitler napadł na Związek
Radziecki, Rosjanie odeszli z Bukowiny, a na ich
miejsce nadciągnęło wojsko rumuńskie. Strasznie
zachowywali się wobec Żydów. Na moich oczach
zabili jedno żydowskie dziecko, chłopak miał na
imię Dudi. Podobnie było z Singerem. Jego dzieci
zdążyły uciec, on sam zginął we własnym domu,
zakłuty rumuńskim bagnetem.
Do szkoły, rumuńskiej z konieczności, chodziłam
z rumuńskimi dziećmi. Osiedlili się w naszej wsi
ich rodzice, mówiono – koloniści rumuńscy. W domach po Niemcach, którzy wyjechali z Nowej Żadowy. Hodowali bawoły, co było dla nas dość
egzotyczne.
W listopadzie 1944 roku zmarł nasz ojciec. Zapadł
ciężko na tyfus, po trzynastu dniach już nie żył.
Została mama i nasza szóstka. Mama wzięła się
z konieczności za handel masłem. Skupowała go
w naszej Nowej Żadowie i sprzedawała w Czerniowcach. Raz podczas obławy w naszym domu
Rosjanie zabrali mamie masło przeznaczone na

sprzedaż. I mama została z długami. Zauważyli
także wiszący na łańcuszku zegarek, pamiątkę po
ojcu. Zerwali go i ukradli. Dla wiwatu puścili z naszego ganku serię z pistoletu maszynowego i opuścili dom. Starszą młodzież obu płci zabierano na
łapankach z domów i wysyłano do Donbasu, do
zagłębia węglowego. Taki los spotkał moją starszą
kuzynkę. Wywieziona, spędziła z Donbasie dziesięć miesięcy. Dwaj moi najstarsi bracia, Edward
i Władysław, chcąc uniknąć łapanki, wielokrotnie
uciekali z domu i chowali się na polach. Mieli dużo
szczęścia.
Nareszcie koniec wojny. Szalonego entuzjazmu
nie było. Wkrótce rozeszło się, że będziemy wyjeżdżać do Polski. Były dyskusje, które sprowadzały się do jednej kwestii – czy jechać? Mama
zaczęła czynić starania o wyjazd. Najpierw pojechała do Starożyńca, do księdza Kukli. Wieczorem
wróciła z plikiem metryk dla dzieci, przygotowanych i napisanych przez księdza. W sąsiedniej
Słobodziji, u sołtysa mieścił się punkt, gdzie zapisywano do transportu.

Otrzymaliśmy kartę ewakuacyjną i na tej podstawie mogliśmy wyjechać. Przed wyjazdem bracia
przygotowywali skrzynie na zboże. Wcześniej zabito świnię na podróż. Mięso i kiełbasy zalano
smalcem, aby się nie zepsuły. Mama wzięła jedną
krowę. Wyjazd następował z Panki, bo tam stały
wagony, do których „wprowadzaliśmy się”. Zanim
pociąg ruszył, w wagonach tkwiliśmy długo, kilka
dni. Zapamiętałam, że nasi sąsiedzi z Żadowy,
Sawjukowie i Daskulukowie przynosili nam do
wagonu ciepłe jedzenie. Cudowny ukraiński
barszcz.
W wagonie towarowym były nas cztery rodziny –
ciocia Aniela Kargol z młodszymi dziećmi, Józek
Gąsior z mamą Rozalią, Sykałowie z dwoma synami, i my. W wagonie stał piecyk na środku, z rurą
wystawioną na zewnątrz. Na stacjach poszukiwaliśmy węgla lub drewna na opał. Moi bracia Edziu
i Włodziu, Józek Gasior oraz młodsi Sykałowie jechali w osobnym wagonie. W nim pilnowali bydła. Co jakiś czas po wagonach krążyła wieść, że
maszyniści ruszą dalej, jak dostaną… wódkę. I tak
pociąg jechał, tygodniami.
W Samborze przesiadka na inne węższe tory. I do
zmienionych wagonów. Nasz był cały oszroniony
od wewnątrz. Po jego odmrożeniu na ścianach pojawiły się wszy. Było ich mnóstwo, coś obrzydliwego. Dotarliśmy do Lubina. Choć był grudzień,
dzień był śliczny, słoneczny. Obok leżały... kostki
trotylu, które nieświadomie pozbieraliśmy na

opał. Dobrze, że mama zareagowała, bo przecież
mogło to się tragicznie skończyć i moglibyśmy nigdzie nie dojechać.
Do Lubania dotarliśmy nocą. Tu czekały na nas
furmanki. Jedna rodzina – na jedną furmankę.
My, młodsze dzieci przyjechałyśmy furmanką do
Dobrzyc, dzisiejszych Pisarzowic. Domek na początku wsi był naszym pierwszym przystankiem.
Mama i dwaj najstarsi bracia dotarli ze stacji pieszo, bo przecież trzeba było przyprowadzić krowę.
Rano mama płynną niemczyzną już rozmawiała
z Hildą, Niemką, u której się zatrzymaliśmy. Gotowały nam nawet wspólne posiłki. Później mama
znalazła inny dom. Co ciekawe, Niemcy we wsi
obawiali się nie nas, tylko innych Polaków. Co docierali tu na szaber. Mówiono, że najwięcej przybywa ich z Lubelskiego. Czasami wołano na nas
„Rumuni”, bo skoro przybywamy z niedawnej
jeszcze Rumunii. Za bardzo nie dociekano, że nie
jesteśmy Rumunami. Zaraz była wigilia Bożego
Narodzenia.
Do szkoły poszłam do pierwszej klasy, „opóźniona”
przez wojnę. Rok po roku przechodziłam do kolejnej klasy. W klasie piątej wyrównywałam poziomy. Pan Ropelewski, cudowny nasz nauczyciel,
przygotowywał mnie przez wakacje, aby od
września nadrobiwszy materiał, móc pójść od razu do klasy siódmej.

Mużdej
Przygotowanie potrawy oraz zdjęcia: Laura Chołodecka

Na podstawie przepisu pani Cecylii Kazimierczak, z książki „Bukowina ocalona od zapomnienia"

Liczba porcji: 4
Składniki:

8 jajek ugotowanych na twardo
2-3 ząbki czosnku
2 łyżki dobrego oleju
1 łyżka wody
sól

Czas przygotowania: 20 minut
Przygotowanie:

Czosnek rozcieramy z solą. Dodajemy olej i wodę i dokładnie mieszamy.
Jajka podajemy z sosem czosnkowym w towarzystwie świeżego
pieczywa.

Hałuszki
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Przepis pochodzi z kuchni łemkowskiej i zamieszczony został w książce kucharskiej „Smaki Wrzosowej
Krainy”, wydanej w 2008 roku przez Grupę Partnerską Wrzosowa Kraina. Potrawa do tego wydawnictwa
została zaproponowana przez pana Jana Kobana z Zajazdu Kobanhof w Piotrowicach w gminie Przemków.

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki:

1 kg ziemniaków
100–120 g mąki ziemniaczanej
sól

Przygotowanie:

Ziemniaki ścieramy na tarce i przez ścierkę odsączamy całą wodę. Dodajemy mąkę, mieszamy
i ręcznie formujemy podłużne kluseczki. Gotujemy we wrzątku około 15 minut. Po wystudzeniu
opłukujemy zimną wodą. Podajemy z rozpuszczonym masłem lub tłuszczem ze skwarkami.

Placki z chleba
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Na podstawie przepisu Wandy Jaworskiej z zespołu „Sami Swoi” z Wojcieszyna, gm. Pielgrzymka („Kuchnia
Dolnego Śląska”, Barbara Jakimowicz-Klein, wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Radkowie, 2014)

Liczba porcji: 8 sztuk
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
250 g chleba
100 g kiełbasy
½ cebuli
1 jajko
¾ szklanki mleka
olej do smażenia
sól, pieprz

Przygotowanie:

Chleb kruszymy – można do tego użyć blendera. Cebulę i kiełbasę kroimy w kostkę i podsmażamy na
łyżce oleju. Przyrumienione mieszamy z chlebem, jajkiem oraz mlekiem i przyprawiamy. W dłoniach
formujemy niewielkie placki, które smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor.

DOMOWA PIEKARNIA
DRUGIE ŻYCIE PIECZYWA
Wstęp: Laura Chołodecka

Wracamy do Was z kolejną porcją przepisów, które pozwolą niezbyt świeży chleb czy bułki
zamienić w wystawny posiłek. Na kolejnych stronach pokażemy jak zachwycić domowników lub
znajomych daniami przygotowanymi na pieczywie, które pierwszą młodość ma już za sobą.

Chleb nacinany
Przepis i zdjęcie: Olga Płaza

Do przygotowania tego dania możemy użyć każdego rodzaju chleba w bochenku. Oprócz proponowanych
przez nas dodatków, można wykorzystać np.: wędlinę, boczek, warzywa (cukinię, cebulę), sery pleśniowe
czy oliwki – korzystając z aktualnych zapasów w lodówce.
Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:

1 mały chleb
7–8 plastrów żółtego sera
½ słoika suszonych pomidorów
kilka łyżek oliwy z zalewy pomidorów
szczypiorek (do dekoracji)

Przygotowanie:

Chleb nacinamy wzdłuż i w poprzek, tworząc kostkę. Kroimy możliwe głęboko, ale nie przecinając
dolnej skórki (ma pozostać w jednym kawałku). Smarujemy wierzch i przestrzeń między kostkami
oliwą z pomidorowej zalewy. Pomidory kroimy w ćwiartki i co kilka kostek chleba wkładamy jedną.
Plastry sera dzielimy na mniejsze kawałki i również nadziewamy nim chleb. Całość pieczemy ok.
25 minut w 180°C (z termoobiegiem).

Jajko w bułce
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 10 minut + 20 minut pieczenie
Składniki:

3 bułki
3 jajka
3 plasterki sera
3 plasterki szynki
sól, pieprz
szczypiorek do podania

Przygotowanie:

Z bułek odcinamy wierzch, wydrążamy środek. Na spodzie układamy plaster sera, wykładamy bułkę
szynką. W środek delikatnie wbijamy jajko. Oprószamy solą i pieprzem. Zapiekamy 20 minut
w piekarniku nagrzanym do 180°C. Podajemy posypane posiekanym szczypiorkiem.

Tosty francuskie
Przepis: Joanna Komorowska

Zdjęcie: Rafał Komorowski

Liczba porcji: 2-3
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:
1 chałka
2 jajka
100 ml mleka
2 łyżki cukru z wanilią
szczypta soli
masło
owoce sezonowe
miód, syrop klonowy

Przygotowanie:

Jajka wbijamy do głębokiego talerza. Dodajemy mleko, cukier, sól i energicznie mieszamy do
połączenia się składników. Moczymy chałkę pokrojoną na 1,5–2 cm szerokości plastry przez ok. 30
sekund z każdej ze stron. Na patelni rozgrzewamy 1,5 łyżki masła i smażymy kromki do lekkiego
zarumienienia, na średnim ogniu. Po usmażeniu pierwszej partii, patelnię przecieramy ręcznikiem
papierowym i powtarzamy czynność. W ten sposób możemy wykorzystać kilkudniowe pieczywo.

Ribollita
/toskańska zupa fasolowa/
Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki:

400 g ugotowanej fasolki cannellini lub z puszki
1 mała cebula
2 marchewki
1 mały ziemniak
2 ząbki czosnku
1 puszka pomidorów
250 ml bulionu warzywnego
3 garście porwanych liści jarmużu
3 kromki czerstwego pieczywa
4 łyżki tartego parmezanu
4 łyżki białego wina
szczypta chili
gałązka rozmarynu
sól, pieprz
oliwa lub masło do smażenia

Przygotowanie:

W garnku na rozgrzanym tłuszczu smażymy drobno posiekaną cebulę, aż będzie szklista. Ziemniaki
kroimy w kostkę, czosnek i marchewkę w plasterkii, dorzucamy do garnka razem z gałązką
rozmarynu. Chwilę dusimy, dodajemy pomidory, a potem odcedzoną fasolkę, chili, białe wino
i bulion. Przyprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy, aż ziemniaki i marchewki będą miękkie – około
35 minut. Na koniec dodajemy jarmuż i chleb. Podajemy z tartym parmezanem.

Zupa pomidorowa z chlebem
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut
Składniki:
800 g krojonych pomidorów z puszki
2 szklanki passaty pomidorowej
2 szklanki bulionu warzywnego
2 pory
½ szklanki oliwy
4 ząbki czosnku
8 kromek jednodniowej bagietki
1 pęczek bazylii
6 łyżek drobno startego sera cheddar
sól
świeżo mielony pieprz

Przygotowanie:

W garnku rozgrzewamy oliwę. Dodajemy drobno posiekany czosnek i smażymy chwilę na średnim
ogniu. Zmniejszamy płomień, wrzucamy drobno pokrojone pory i dusimy do miękkości. Dokładamy
pomidory, passatę i bulion. Gotujemy 30 minut. Doprawiamy solą i pieprzem. Zdejmujemy garnek
z ognia i wkładamy po kawałku chleba. Mieszamy, aż chleb się rozpadnie. Wstawiamy ponownie na
palnik i gotujemy kolejne 30 minut. Po tym czasie zupę roztrzepujemy łyżką i upewniamy się, że całe
pieczywo się rozpuściło.
Podajemy z łyżką sera cheddar i posiekanymi listkami bazylii.

Lokalne sery z ekstraklasy
Tekst: Olga Płaza, Martyna Sobka
Zdjęcia dzięki uprzejmości OSM KaMos

Dbałość o tradycję i korzystanie z lokalnych zasobów – to cele, które Spółdzielnia Mleczarska
KaMos stawia na pierwszym miejscu. Właściciele zdają sobie jednak sprawę, że pielęgnować to,
co tradycyjne, mogą tylko dzięki stałej dbałości o technologię, dlatego też posiadają jedną z
najnowocześniejszych linii produkcyjnych w kraju. Sery wytwarzane w Kamiennej Górze mają
niezmienne od 50 lat receptury, wolne są od sztucznych dodatków, konserwantów oraz GMO.
Czym jeszcze wyróżniają się te dolnośląskie wyroby?

Historia mleczarstwa w Kamiennej Górze
Po zakończeniu II wojny światowej spółdzielnia
mleczarska w Kamiennej Górze przekazana została polskim władzom. W 1954 roku spółdzielnia
uruchomiła pierwszą w Polsce produkcję francuskiego sera Roquefort. Jedenaście lat później ser
ten doczekał się polskiej nazwy – Rokpol. Pomysł
wytwarzania sera pleśniowego okazał się bardzo
innowacyjny, bowiem w latach 50-tych ubiegłego
wieku produkt ten był niemalże nieobecny na
polskich stołach ze względu na zbyt wysoką cenę
oraz wyrafinowany smak. Z tego powodu decydowano się najczęściej na import tego wyrobu zza
granicy. Właściciele SM KaMos przyznają, że próba odnalezienia się na rynku z tak mało popularnym produktem nie była łatwa. Z perspektywy
czasu okazała się jednak dobrą decyzją. Z blisko
czterdziestu zakładów mleczarskich działających
na Dolnym Śląsku, przetrwały obecnie tylko trzy.
Jednym z nich jest Spółdzielnia Mleczarska w Kamienniej Górze, która swój sukces zawdzięcza
m.in. produkcji sera z niebieską pleśnią.

Jak wyprodukować dobry ser?
W SM KaMos ważna jest dbałość o jakość na każdym etapie produkcji. Począwszy od podgrzewania samego mleka, zaszczepiania go kulturami
bakterii oraz pleśnią, aż do momentu leżakowania
gotowego sera w dojrzewalni, gdzie dokłada się
wszelkich starań, by finalny produkt spełniał najwyższe standardy. Jednym z sekretów dobrego
smaku wyrobów z Kamiennej Góry jest delikatna
pasteryzacja mleka, dzięki czemu sery są bogatsze
w mikroelementy (mają też krótszą przydatność
do spożycia, ale jednocześnie wyższą jakość).
Jednak najważniejszym czynnikiem, wpływającym na końcowy smak wyrobów, jest dobór odpowiednich składników. Mleko jako główny
surowiec wykorzystywany w produkcji serów
musi mieć klasę ekstra, co oznacza, że spełnia wymagania stawiane przez Unię Europejską. Gatunek oraz klasa mleka są niezwykle ważne,
ponieważ jest to produkt żywy – niezwykle czuły
i wrażliwy. Z tego względu SM KaMos wybiera
tylko sprawdzonych, lokalnych dostawców,
a swoje sery oraz inne produkty mleczne wytwarza w oparciu o wieloletnią tradycję i oryginalne

receptury. Uzyskane na przestrzeni lat certyfikaty oraz znaki jakości potwierdzają, że spółdzielnia
mleczarska utrzymuje jakość swoich wyrobów na
niezmiennie wysokim poziomie.

Kamiennogórski ser pleśniowy
Spółdzielnia mleczarska w Kamiennej Górze wytwarza dwa rodzaje sera: twarogowy (Twaróg sudecki - półtłusty i chudy, Twaróg sudecki klinek)
oraz ser pleśniowy z przerostem pleśni błękitnej.
Mimo, iż największy wolumen sprzedaży w SM
KaMos generują twarogi jako sery codziennego
spożycia, to jak przyznają sami właściciele, największą dumą zakładu jest właśnie ser pleśniowy.
W Polsce istnieją tylko trzy firmy wytwarzające
tego typu produkt. Ze względu na bardzo złożony
oraz specyficzny proces produkcji, żaden z dużych
koncernów mleczarskich nie podejmuje się tego
zadania.
Kamiennogórski ser pleśniowy ma niebieską
pleśń o charakterystycznym aromacie oraz lekką
konsystencję, wyróżniającą go na tle innych serów. W smaku wyczuć można nuty grzybowo-pikantne, przez co wyrób ten doskonale komponuje
się z winem i drobnymi przekąskami, ale może
również być dodatkiem do kanapek, sosów i zapiekanek oraz zup. Ten aromatyczny i pyszny ser
pleśniowy wytwarzany jest wyłącznie z krowiego
mleka pozyskanego na terenie Sudetów. Jego wyjątkową jakość potwierdzają otrzymane wyróżnienia: znak ,,Jakość Tradycja” oraz wpis na Listę
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zarówno ser pleśniowy, jak i pozostałe wyroby
z Kamiennej Góry, posiadają wiele certyfikatów
i wyróżnień. Były wielokrotnie nagradzane na
targach żywności na terenie całego kraju, a niektóre z nich posiadają znak Poznaj Dobrą Żywność. W najbliższej przyszłości KaMos pragnie
postarać się także o uzyskanie dla twarogów i serów pleśniowych certyfikatu gwarantowanego
pochodzenia geograficznego nadawanego przez
Unię Europejską. Będzie to kolejny krok na drodzę
rozwoju firmy. Kamienna Góra nie mogła sobie
zatem wymarzyć lepszych reprezentantów regionu.

Dip z serem pleśniowym
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 5 minut
Składniki:

165 g kamiennogórskiego sera pleśniowego
3–4 łyżki jogurtu naturalnego
3–4 łyżki drobno posiekanego szczypiorku
sól

Przygotowanie:

Ser miksujemy razem z jogurtem. Dodajemy szczypiorek.
Podajemy z pieczonymi ziemniaczkami lub, w zdrowszej wersji, z słupkami świeżych warzyw:
papryki, cukinii, selera naciowego czy marchewki.

Grillowana kanapka z serem pleśniowym
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:

4 kromki chleba tostowego
50 g kamiennogórskiego sera pleśniowego
4 plasterki sera żółtego
10 słodkich malin
liście bazylii

Przygotowanie:

Ze składników przygotowujemy kanapki, które następnie grillujemy w opiekaczu
lub na patelni grillowej.

Piwo z Chrząstawy Małej
Tekst: Dominik Sieradz, Igor Wankiewicz
Zdjęcia: Katarzyna Sieradz

Aby poznać smak dolnośląskiego piwa, udaliśmy się do Gospody
pod Czarnym Kurem, mieszczącej się w miejscowości Chrząstawa
Mała. Jest to jednocześnie siedziba znanego Browaru
Widawa, w którym od 2012 roku Wojciech Frączyk warzy
autorskie piwa.

Gospoda oferuje więcej piw, od klasycznego pilsa i pszeniczniaka aż po wybitnie
chmielone ale i stouty cesarskie. Istnieje cień nadziei, że na linię kolejową nr 292, mającą
w Chrząstawie przystanek, wrócą pociągi, co znacznie ułatwi pełne wykorzystanie
uroków Gospody.

Czarny Kur
Schwarzbier, 12.5blg/5abv
Piwo o bardzo ciemnej, wręcz czarnej barwie.
Po nalaniu powstaje sporo beżowej, grubopęcherzykowej piany, która po chwili opada. Lacing nieznaczny. Aromat palono-wędzony. Wysycenie
średnie. W smaku dominują ciemne, palone słody.
Nachmielenie jest niezbyt silne, dzięki czemu
przebijają się nuty piernika, torfu i czekolady. Piwo nie jest słodkie, a za to na pewno kwaskowate.
Przywołuje na myśl lekki brown porter albo dry
stout. Zdecydowanie godne polecenia na przykład
jako towarzystwo do pieczonej golonki z kapustą.

Aby do wiosny!
American Pale Ale, 11,6blg/4,7abv
Piwo w kolorze złotawym, lekko mętne. Piana
biała, drobna, zostająca na krótko na szkle. Aromat silnie chmielowy, czuć też nuty cytrusowe
i ziołowe. Wysycenie znaczne. Piwo w smaku
orzeźwiające i lekkie. Mocno nachmielone, goryczka zalega dość długo. Przyjemny, chmielowy
finisz. Piwo sesyjne, ekstremalnie pijalne, będzie
bardzo smakowało z kanapką z grillowanym kurczakiem.

Kruk
American Dry Stout, 12,5blg/4,7abv
Piwo nieprzejrzyste, blisko menisku ma przebłysk
mahoniowy. Piana beżowa, drobniutka, szybko
znika i tworzy ładny lacing. Po zamieszaniu nieco
alkoholowy zapach ustępuje i odsłania aromat
słodowy, palony i wędzony. Mocno wyczuwalny
amerykański chmiel (użyto tylko jednej odmiany
- Simcoe) oraz mocne nuty kawy, czekolady i kakao. W smaku zdecydowanie odróżnia się od stoutów z laktozą - jest wytrawne i bardzo gorzkie.
Nie ma tu słodkości, za to jest przyjemny, symboliczny, stoutowy kwasek. Zalega przyjemnie, z posmakiem chmielu. Świetne piwo do sernika, ale
sprawdzi się też do sałatki z kaparami.

Kulinarne drogi
Kuby Korczaka
Wywiad przeprowadziła:Joanna Aniszczyk
Zdjęcia: Rafał Komorowski

Niezwykle pracowity szef kuchni, który
od wielu lat chętnie dzieli się swoim
doświadczeniem, prezentując nam
regionalne i nieodkryte polskie smaki,
angażując się przy tym w każde
przedsięwzięcie całym sercem. Kuba
Korczak – pasjonat i poszukiwacz
smaków, kulinarny doradca, a także
ekspert kulinarny stacji TVN 24, który
wspólnie z Ewą Chodakowską
współprowadził na kanale Kuchnia+
program promujący zdrowy i aktywny
tryb życia.

Joanna Aniszczyk: Często jesteś nazywany pro-

pagatorem regionalnych i nieodkrytych polskich
smaków, skąd ta pasja do ich odkrywania?

Kuba Korczak: Początek – jeśli chodzi o smaki re-

gionalne, sezonowe, zapomniane – to oczywiście
Slow Food, do którego zostałem wciągnięty przez
Agnieszkę Kręglicką, która stała się moim ideologicznym guru. Poszukiwanie produktów do własnych kulinarnych eksperymentów, przerodziło
się w obsesyjne jeżdżenie po Polsce i zagranicy
w poszukiwaniu miejscowych wytwórców. Kręci
mnie odwiedzanie ludzi i odkrywanie ich domowych arcydzieł, odwiedzanie małych manufaktur, winnic czy fabryczek produkujących np.
oliwę. Wszystkie te spotkania mają na celu poznawanie twórców, technik, receptur oraz finalnie, oczywiście najlepiej niekończącą się...
degustację (śmiech). W kuchni nie uznaję żadnych
kompromisów, działam tylko na najlepszych produktach i to właśnie jest podstawą mojej filozofii
smaku. Jeżdżę, latam, pływam, poszukuję, sprawdzam, odnajduję, celebruję, prezentuję, częstuję.

J. A.: Zdaje się, że produkty te promujesz ze spo-

rym sukcesem, zorganizowałeś przecież stołeczny
festiwal dobrego smaku – Good Food Fest.

K. K.: Staram się robić jak najwięcej, żeby tych

wybranych producentów spotykać jak najczęściej
i uważam, że taki przywilej należy się absolutnie
wszystkim. Festiwal miał dwie edycje i przyciągnął wytwórców z całej Polski, a dzięki współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego czy Slow
Food Polska, udział wzięło w nim wielu certyfikowanych producentów. Wszystkich pozostałych
wystawców, którzy się do nas zgłaszali osobiście
prześwietlałem i selekcjonowałem, pozostawiając
jedynie tych, dla których liczy się jakość i tradycja.
Naszym założeniem było, żeby ta impreza – poza
targiem – opierała się na edukacyjnych i rozrywkowych wydarzeniach kulinarnych, tak żeby goście mogli zobaczyć wszystko od kuchni. Myślę, że
całkiem nieźle nam się to udało.

J. A.: Jakie to były działania?
K. K.: Podzieliliśmy festiwal na strefy. Scena głów-

na, na której występowały największe nazwiska
polskiej gastronomii i odbywało się live cooking,

czyli gotowanie na żywo. Mieliśmy również strefę, w której prowadzone były różne warsztaty
kulinarne. Było także osobne miejsce dla gastronomii, gdzie miały miejsce specjalistyczne szkolenia skierowane na bardzo konkretne produkty
czy techniki, a także prezentujące wyposażenie
i technologie. Jeden z namiotów oddaliśmy we
władanie blogerom, dla których zorganizowaliśmy m.in. warsztaty fotografii kulinarnej oraz
mnóstwo zajęć integrujących ich środowisko. Była
również strefa dla dzieci, kino plenerowe, które
utworzyliśmy wspólnie z Kuchnią+, strefa wina
czy strefa interakcji, gdzie organizowane były ciekawe i niestandardowe aktywności, takie jak spotkania z autorami książek czy producentami.
Dodatkowo działy się rzeczy zupełnie zwariowane i trudne do zakwalifikowania jak np. szycie
portfeli z kartonów po mleku, robienie fartuchów
z banerów czy festiwalowa fotobudka. By opisać
wszystko, co wydarzyło się podczas dwóch edycji
GFF musielibyśmy spędzić co najmniej najbliższe
24 godziny wspólnie, dlatego wszystkich zainteresowanych zaproszę na naszą stronę goodfoodfest.pl.

J. A.: Czy w tym roku będzie okazja spotkać się na
Good Food Fest?

K. K.: Ze względu na moje służbowe obowiązki,

musiałem odłożyć organizację festiwalu na później. Marzę, by w tym roku wydarzenie reaktywować wczesną jesienią, ale nie ukrywam, że na
tym etapie najważniejsze jest wsparcie finansowe,
znalezienie stałych partnerów, może innego miasta partnerskiego, które okaże nieco więcej entuzjazmu, niż ten z którym spotkaliśmy się kilka lat
temu. Planujemy, jako pierwszy festiwal w kraju,
zacząć cyklicznie sprowadzać kulinarne gwiazdy
z zagranicy, których nazwiska znają nawet najwięksi laicy, zatem ambicje mamy ogromne.
Pierwsze dwie edycje były współfinansowane
z mojego prywatnego budżetu, ponieważ bardzo
chciałem zrobić coś ciekawego i wartościowego
dla innych dlatego wiem, że nie dla mnie rzeczy
niemożliwych (śmiech). Koncept jest dopracowany i gotowy do zrealizowania, a my pozostajemy
otwarci i zapraszamy wszystkich gorąco do
współpracy.

J. A.: Obecnie zajmujesz się wydarzeniami kuli-

narnymi, co można śledzić na Twojej stronie i fanpage’u. Działasz również regularnie we Wrocławiu, cyklicznie prowadząc warsztaty, podczas
których wykorzystujesz i propagujesz lokalne
produkty z Dolnego Śląska. Z jakimi smakami najbardziej kojarzy Ci się ten region Polski?

K. K.: Na Dolnym Śląsku jest mnóstwo różnych

niepowtarzalnych pyszności. Od ponad roku działam jako Ambasador Doliny Baryczy, w związku
z czym mam tę przyjemność, że jeżdżę i próbuję
doskonałych produktów, jakie ten region ma do
zaoferowania. Cały sezon zeszłorocznych warsztatów, opierający się na wartościach Slow Food
składał się z tamtejszych smaków właśnie. Były to
przede wszystkim dziczyzna oraz doskonałej jakości ryby - zwłaszcza milicki karp, który zawładnął
moim sercem na tyle, że do końca swoich dni będę
przekonywał do niego wszystkich niedowiarków.
Jest to genialny produkt, doskonale wyhodowana
ryba w zgodzie z wielowiekową tradycją stawów
milickich, dopieszczona na absolutnie każdym
etapie produkcji. Jej mięso, konsystencja czy zapach odbiegają całkowicie od zwyczajowo przyjętych negatywnych skojarzeń i dla takich właśnie
kulinarnych szoków się żyje. Barycz to również

wybitne miody, cydry, wino, kiszonki, soki, wypieki, owoce i przepyszne warzywa. Dolny Śląsk
to również Wzgórza Trzebnickie i tamtejsze zapierające dech w piersiach sady. Wielu mieszkańców tego regionu, zwłaszcza Wrocławia, nie zdaje
sobie sprawy, że mają pod nosem otwarty skarbiec i że tylko od nich zależy czy ten rok zostanie
przełomowym w kwestii regularnych dostaw
bezpośrednio od baryckich producentów.

J. A.: Wrócę do ryb z milickich stawów - zdaje się,

że dzięki Tobie, zostały gwiazdą stołu na tegorocznych targach w Berlinie, które odbywały się
w marcu. Opowiedz o tym wydarzeniu.

K. K.: „Restaurację Polską” w Berlinie organizowa-

łem kolejny raz na zlecenie Polskiej Organizacji
Turystycznej. W dniach 9-13 marca podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych mieliśmy
(ja wraz z moją niezawodną szajką) przyjemność
promowania polskiej tradycji kulinarnej i najlepszych polskich produktów. Poza obsługą restauracji, realizowaliśmy również pokazy, co skutkowało tym, że wydawaliśmy prawie 1000 porcji
jedzenia dziennie, tj. niecałe 5000 podczas całego
wydarzenia.

J. A.: Co podawaliście gościom?
K. K.: Interakcje z gośćmi, którzy po raz pierwszy
próbowali grillowanych Redykołek podawanych
z borówką brusznicą i ziołami były fantastyczne.
Częstowaliśmy kołdunami z jagnięciny podawanymi z masłem z dodatkiem borowików i trufli,
serwowaliśmy również ryby milickie na pęczotto
z maślakami i imbirem. Były też moje ukochane

racuchy z marynowaną w tymianku gruszką z lodami z zsiadłego mleka, posypane cukrem pudrem
lawendowym i mrożonymi malinami. Podawaliśmy carpaccio z wędzonej piersi kaczki na makaronie carbonara z cynamonem i owczym serem.
Naszą misją było pokazywanie jak smakują doskonałe polskie produkty, w prostych, smakowo
czytelnych aranżacjach.
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