KOCIOŁ
DOLNOŚLĄSKI MAGAZYN KULINARNY

BOHATEROWIE NUMERU:
KALAFIOR, JAGODY

NUMER 20
LATO 2018
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Lato witaj…
Najbardziej kochamy wiosnę. Wszystko się rodzi do życia, zaczyna kiełkować
i oszałamia zielonym. Jednak potem powolutku przychodzą coraz cieplejsze dni
i coraz cieplejsze noce. Siane, sadzone warzywa rosną, a nasze oczy zaczynają cieszyć
pierwsze tegoroczne zbiory. Na bazarkach pojawiają się kolejne owoce i warzywa
i nagle uświadamiamy sobie, że to jednak lato jest tą najcudowniejszą porą roku.
Zapraszamy Cię na kulinarną podróż po kolejnych stronach jubileuszowego,
dwudziestego numeru, którą rozpoczynamy aromatyczną i pikantną wersją dania
z kotła. Na kolejnych stronach rozgościli się nasi bohaterowie: kalafior oraz jagody
i borówki.
Nasi bohaterowie...
Jeśli myślisz, że kalafior to tylko składnik zupy lub przystawki z tartą bułką, zobacz
nasze pomysły na jego wykorzystanie. Biały, zielony, fioletowy. Gotowany, pieczony,
smażony, na surowo. Na wytrawnie, ale również na słodko. Co wybierasz? Jagody
i borówki są tak pyszne, że można je jeść bez dodatków, samodzielnie. Ale my
znaleźliśmy dla nich różne zastosowania. Ciasta i desery, ale również wytrawne
dania, które z pewnością zaskoczą Cię smakiem i połączeniami.
Specjalnie dla Ciebie sprawdziliśmy jak rosną, jak są zbierane i jak przygotowywane
do sprzedaży Szparagi Prosto z Pola. Sezon na to warzywo niedługo się kończy, więc
koniecznie zerknij na nasze dania i wypróbuj jeszcze w tym sezonie. Jak zwykle
mamy kilka dolnośląskich przepisów oraz opowieść przesiedleńczą, tym razem
od Eli, siostry Halinki, która opowiadała o sobie w zimowym numerze naszego
magazynu.
Jedziemy w podróż
Lato to czas wyjazdów oraz podróży małych i dużych. Wyjechaliśmy za miasto całą
ekipą, aby przetestować wszystkie nasze propozycje na jedzenie w podróży.
To jedna z najbardziej urokliwych sesji, jakie udało nam się przygotować, a gwiazdą
była Żaba, czyli Citroën CX 25D, któremu nie straszne były nawet najtrudniejsze
trasy naszej podróży.
Czytaj, oglądaj i dziel się z innymi tym, co stworzyliśmy.
Laura Chołodecka
redaktor numeru
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SPIS PRZEPISÓW
Babeczki z rabarbarem i migdałami

92

Paluchy chlebowe z nasionami konopii

80

Beza Pavlova z jagodami i borówkami

44

Pęczotto borówkowe

50

Brownie z borówkami

42

Pieczony kalafior z parmezanem i polentą

24

Burgery z kalafiora

16

Pierogi z jagodami

64

Chłodnik litewski

116

Ciasteczka kalafiorowe

90

Ciasto czekoladowe z kalafiora

18

Czerwone curry z dorszem

10

Dzika kanapka

94

Hummus z kalafiora

20

Jagodowa panna cotta

48

Jagodowy dżem chia

58

Jagodowy sernik na zimno

52

Kalafiorowy budyń

26

Kanapka z burakiem i kozim serem

78

Kasza bulgur z kurczakiem w orzechach

88

Koktajl truskawkowo malinowy

Placek kruchy z pianką

118

Placuszki z kalafiora

28

Purée z kalafiora

30

Sałatka z awokado i borówkami

66

Sałatka z kolorowym kalafiorem

32

Sałatka z panierowanymi kalafiorkami

34

Sałatka ze szparagów
z serem feta i sosem chimichurri

104

Schab z jelenia w sosie jagodowym

68

Smoothie z chia, jagód, borówek i malin

46

Steki z kalafiora

14

Szparagi, jajko w koszulce i sos holenderski

106

Tarta z borówkami

70

86

Tortille z jajkiem i avocado

82

Kotleciki kalafiorowe

22

Tosty z jagodami i kozim serem

72

Kurczak z sosem jagodowym

54

Wątróbka wieprzowa z cebulką

114

Muffiny kokosowe z jagodami

56

Wegańskie lody jagodowe

62

Nalewka jagodowa

60

Zupa kalafiorowa

36

Orzechowe kulki mocy

84

Zupa szparagowa

108
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DANIE Z KOTŁA
CZERWONE CURRY Z DORSZEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina 10 minut

Składniki:
700 g filetu z dorsza bez skóry
sok z ½ limonki
6 łyżek oleju
1 łyżeczka czerwonej pasty curry
mała papryczka chili
1 duża cebula
4 ząbki przeciśniętego czosnku
1 łyżeczka startego imbiru
1 łyżeczka kurkumy
2 łyżeczki słodkiej papryki
po ½ łyżeczki nasion kminu rzymskiego i kolendry
2 łyżki koncentratu pomidorowego
200 ml mleczka kokosowego
1 puszka krojonych pomidorów
1 marchewka
½ cukinii
½ bakłażana
½ pęczka świeżej kolendry
sól, pieprz
Przygotowanie:
Rybę kroimy w duża kostkę. Oprószamy solą i pieprzem, skrapiamy sokiem z limonki.
Mieszamy i odstawiamy do lodówki na 20 minut.
Kmin i kolendrę rozgniatamy w moździerzu. W kociołku/garnku rozgrzewamy 4 łyżki oleju.
Wsypujemy kmin, kolendrę, słodką paprykę, kurkumę, imbir, czosnek, pastę curry i posiekaną
papryczkę chili. Mieszamy i smażymy kilka sekund. Dodajemy 2 łyżki oleju, posiekaną cebulę,
marchewkę pokrojoną w kostkę oraz cukinię i bakłażana w grubszych półplasterkach.
Smażymy około 2 minuty. Wlewamy ¼ szklanki wody, przykrywamy i dusimy 5 minut.
Dodajemy pomidory z puszki z zalewą, mleczko kokosowe i koncentrat.
Dusimy pod przykryciem na mniejszym ogniu 30 minut. Dokładamy dorsza
i połowę posiekanej kolendry. Doprawiamy solą i pieprzem. Delikatnie mieszamy
i dusimy jeszcze 10 minut. Curry wykładamy do miseczek i posypujemy pozostałą kolendrą.
Podajemy z ryżem lub pieczywem.
10
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PRZEPISY Z KALAFIOREM
Mark Twain o naszym bohaterze powiedział:
„Kalafior to nic innego, jak kapusta z wyższym wykształceniem”.
Czy tak jest? Nie nam spierać się z wielkim pisarzem…
Jedno wiemy na pewno. Kochamy to warzywo wielką miłością,
a Tobie pokażemy, jakie wspaniałości można z niego wyczarować.
Coś upiekliśmy, coś usmażyliśmy, coś ugotowaliśmy, trochę zmiksowaliśmy,
a nawet wyczarowaliśmy ciasto. Jest kolorowo, aromatycznie
i niezwykle smacznie.
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STEKI Z KALAFIORA
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
1 duży kalafior
1 łyżeczka pasty tahini
1 łyżka ketchupu
½ łyżeczki koncentratu pomidorowego
4 łyżki sosu sojowego ciemnego
2 łyżki sezamu białego
½ łyżeczki czosnku suszonego
2 ząbki czosnku (drobno pokrojonego)
1 płaska łyżeczka bardzo pikantnej pasty paprykowej
½ łyżeczki soli
szczypta pieprzu
olej

Przygotowanie:
Przygotowujemy marynatę. W tym celu dokładnie mieszamy wszystkie składniki, aż się połączą,
dodajemy 2 łyżki oleju i mieszamy. Kalafior kroimy w około 2 cm plastry.
Z takiego dużego powinniśmy uzyskać 4 solidne steki
(pozostały kalafior mrozimy lub gotujemy dnia zupę).
Na desce kuchennej układamy kalafior i smarujemy z obu stron wcześniej przygotowaną
marynatą. Odstawiamy na 20 minut. Steki smażymy na niewielkiej ilości oleju, na patelni,
na średnim ogniu. Podczas delikatnego obracania smarujemy warzywo resztą marynaty.
Kalafior możemy grillować w piekarniku lub w ogrodzie na tradycyjnym grillu. Wcześniej jednak
grill obficie smarujemy olejem i uważamy na ogień, aby nie spalił steków. Podczas grillowania
smarujemy warzywo pozostałą marynatą. Podajemy z ulubionymi warzywami, talarkami
ziemniaków, kaszą lub świeżą sałatką.
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WYTRAWNEBURGERY
ZUPA CHRZANOWA
Z KALAFIORAZ BATATÓW
PRZEPIS
PRZEPISI IZDJĘCIE:
ZDJĘCIE:NATALIA
LAURA CHOŁODECKA
BOGUBOWICZ

8
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 160godzina
minut
Składniki:
500 g kalafiora
½ szklanki kaszy jaglanej
1½ szklanki Składniki:
bulionu warzywnego
82
średniej
bataty
1 kopiasta łyżkawielkości
mąki kukurydzianej
11 cebula
cebula
250 ml2słodkiej
śmietany 18%
ząbki czosnku
750 ml
bulionu
1 jajko
3 – 42łyżki
chrzanu
łyżkitartego
bułki tartej
łyżkimuszkatołowej
oleju
¼ łyżeczki3gałki
sól ziołowego
½ łyżeczki pieprzu
4 jajka ugotowane
sól, pieprzna twardo
4 łyżki oleju
Przygotowanie:
Kaszę wsypujemy do garnka, podprażamy na średnim
ogniu przez 2 minuty, mieszając. Wlewamy gorący bulion,
przykrywamy i gotujemy na małym ogniu,
aż kasza wchłonie cały płyn. Odstawiamy do wystudzenia.
Kalafior i cebulę ścieramy na dużych oczkach tarki, czosnek
na drobnych. Wrzucamy do dużej miski, posypujemy
½ łyżeczki soli i mieszamy. Piekarnik nagrzewamy do
200°C. Do miski dodajemy przestudzoną kaszę, jajko,
mąkę, bułkę tartą, gałkę i pieprz ziołowy.
Masę doprawiamy czarnym pieprzem
i dokładnie ugniatamy rękami.
Formujemy 8 kotletów grubości 1,5 cm
i układamy na blaszce wyłożonej papierem
do pieczenia. Pieczemy przez 30 minut.
Po wyjęciu z piekarnika obsmażamy
kotlety na patelni, na oleju, do ładnego
zrumienienia. Podajemy do obiadu lub
w bułce, jak tradycyjne burgery.

16
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CIASTO CZEKOLADOWE Z KALAFIORA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Średnica tortownicy: 21 cm
Czas przygotowania: 30 minut + 40 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
¾ szklanki daktyli
300 g ugotowanego kalafiora
3 jajka
3 łyżki erytrolu (lub cukru)
1 szklanka mąki pszennej pełnoziarnistej
+ 3 łyżki do przygotowania formy
⅓ szklanki kakao
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
½ tabliczki gorzkiej czekolady
1 łyżka migdałów

1 łyżka owoców goji
1 łyżka oleju do wysmarowania formy
Składniki na spód:
150 g ciasteczek imbirowych
40 g masła
Składniki na polewę:
3 czubate łyżki masła orzechowego 100%
1 łyżka syropu klonowego
1 łyżka kakao
8–10 łyżek mleka kokosowego (lub krowiego)

Przygotowanie:
Daktyle zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 30 minut. Odsączamy, ale zachowujemy
¼ szklanki wody, w której się moczyły.
Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia,
a boki smarujemy olejem i obsypujemy mąką.
Blendujemy daktyle z pozostawioną wodą daktylową, erytrolem, kalafiorem, jajkami, mąką,
kakao, sodą i proszkiem. Siekamy czekoladę i migdały i dodajemy do ciasta
wraz z jagodami goji. Mieszamy i przekładamy do formy. Pieczemy przez 40 minut
(do suchego patyczka). Studzimy i szykujemy polewę. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy
i lekko podgrzewamy, aż masło nieco się rozpuści.
Wykładamy na ciasto i dekorujemy według uznania np. ziarnami granatu i jagodami goji.

18
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HUMMUS Z KALAFIORA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki na ciasto:
½ dużego kalafiora
2 łyżki pasty sezamowej tahini
sok z ½ cytryny
po ½ łyżeczki słodkiej papryki, nasion kolendry i kminu rzymskiego
½ ząbka czosnku
6 łyżek oliwy z oliwek + do podania
4 łyżki lodowatej wody
sól, pieprz
natka pietruszki i czarnuszka do podania (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Kalafior dzielimy na małe różyczki i mieszamy go w misce ze słodką papryką,
rozgniecioną kolendrą i kminem. Wykładamy na blachę wyłożoną folią aluminiową
i polewamy 2 łyżkami oliwy. Pieczemy w 180°C przez 30 minut. Studzimy.
Upieczony kalafior miksujemy na gładką masę z czosnkiem, sokiem z cytryny, pastą tahini,
4 łyżkami oliwy, wodą i przyprawami. Doprawiamy solą i pieprzem.
Przekładamy do miski i polewamy oliwą.

20
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KOTLECIKI KALAFIOROWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 15–17 sztuk
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
600 g ugotowanego kalafiora
100 g kaszy jaglanej
1 cebula
2 łyżki masła klarowanego + do smażenia
1 jajko
2 łyżki bułki tartej + do obtoczenia
1 łyżka mąki ziemniaczanej
2 łyżki posiekanego koperku
½ łyżeczki kminu rzymskiego
szczypta gałki muszkatołowej
sól, pieprz

Przygotowanie:
Kaszę gotujemy według instrukcji na opakowaniu. Kalafior rozgniatamy widelcem
lub tłuczkiem do ziemniaków. Dodajemy ugotowaną kaszę jaglaną.
Cebulę drobno siekamy, podsmażamy na maśle i dodajemy do kalafiora.
Doprawiamy do smaku solą, pieprzem, kminem oraz gałką muszkatołową.
Dodajemy jajko, bułkę tartą oraz mąkę i wyrabiamy na jednolitą masę.
Mokrymi dłońmi formujemy okrągłe kotleciki, obtaczamy je w bułce tartej i smażymy
na złoty kolor. Podajemy z sałatką i sosem jogurtowym z tahini.
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PIECZONY KALAFIOR Z PARMEZANEM I POLENTĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na pieczony kalafior:
1 biały kalafior
1 kalafior romanesco
2 ząbki czosnku
50 g parmezanu
oliwa
sól

Polenta:
200 g drobnej kaszy kukurydzianej
750 ml wody
1 łyżka masła
50 g parmezanu
1 łyżeczka soli
kilka gałązek świeżego oregano

Pieczony kalafior:
Kalafiory myjemy, odcinamy nóżki i oddzielamy różyczki. Naczynie żaroodporne smarujemy
oliwą i nacieramy czosnkiem. Różyczki kalafiora mieszamy z oliwą i posypujemy solą. Naczynie
wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C i pieczemy przez 40 minut, przy czym
po połowie czasu wierzch posypujemy startym parmezanem.

Polenta:
W garnku zagotowujemy wodę wraz z solą i masłem. Następnie wsypujemy kaszę kukurydzianą
i gotujemy na małym ogniu przez 15–20 minut, aż kasza całkiem zmięknie i stanie się gęsta.
Na sam koniec wsypujemy starty parmezan i energicznie mieszamy. Polentę rozsmarowujemy
na talerzu. Układamy upieczone różyczki kalafiora i dekorujemy świeżymi listkami oregano.

24
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KALAFIOROWY BUDYŃ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 25 minut

Składniki:
400 g kalafiora
1½ szklanki mleka migdałowego (lub innego roślinnego)
3 łyżki płatków ryżowych błyskawicznych
1 łyżeczka cukru waniliowego
½ łyżeczki cynamonu
szczypta gałki muszkatołowej
2 łyżki syropu z agawy
szczypta soli
cukier brązowy do posypania (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Kalafior podzielony na różyczki gotujemy na parze.
Mleko migdałowe zagotowujemy z cukrem waniliowym.
Wsypujemy płatki ryżowe i gotujemy 4 minuty. Zdejmujemy z ognia.
Ugotowany do miękkości gorący kalafior przekładamy do wyższego naczynia.
Dodajemy mleko z płatkami, cynamon, gałkę, syrop z agawy i sól. Blendujemy.
Jeśli potrzeba dosładzamy. Gęstość budyniu dostosowujemy do własnych upodobań.
Dla otrzymania rzadszej konsystencji wlewamy więcej mleka.
Wierzch budyniu przed podaniem posypujemy odrobiną brązowego cukru.

26
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PLACUSZKI Z KALAFIORA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki na placuszki:
300 g kalafiora
1 jajko
1 łyżka mąki ziemniaczanej
3 łyżki mąki jaglanej lub pszennej
3 łyżki mąki ryżowej lub pszennej
1 cebula dymka wraz ze szczypiorkiem
2 łyżeczki czarnuszki
sól, pieprz
Sos:
5 łyżek jogurtu greckiego
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka czarnuszki
sól, pieprz

Przygotowanie:
Kalafior ścieramy na tarce o dużych oczkach. Dymkę i szczypiorek siekamy. Wrzucamy
wszystkie składniki do miski, zostawiając połowę szczypiorku na później. Ciasto wyrabiamy
ręką. Na całej powierzchni patelni rozgrzewamy olej. Przy użyciu rąk i łyżki formujemy placki
i smażymy je na złoto przez około 4 minuty z każdej strony. Usmażone placki odsączamy
na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu.
Sos:
Przygotowujemy sos mieszając ze sobą wszystkie składniki.
Placki podajemy z sosem, posypane szczypiorkiem.

28
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PURÉE Z KALAFIORA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 25 minut

Składniki na placuszki:
700 g kalafiora
3 łyżki masła
300 ml słodkiej śmietanki 12%
½ łyżeczki czosnku granulowanego
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
sól, pieprz

Przygotowanie:
Kalafior dzielimy na malutkie różyczki. Łodygi kroimy w plasterki.
Na dużej patelni rozpuszczamy masło, wrzucamy kalafior, mieszamy i podsmażamy
przez 3 minuty. Wlewamy śmietankę, doprawiamy solą, pieprzem, gałką i czosnkiem.
Przykrywamy patelnię i dusimy całość na małym ogniu około 15 minut.
W połowie duszenia uchylamy odrobinę pokrywkę, aby płyn trochę odparował.
Przekładamy zawartość patelni do wyższego naczynia i blendujemy na purée.
Jeśli potrzeba doprawiamy.

30
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SAŁATKA Z KOLOROWYM KALAFIOREM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut

Składniki na placuszki:
3 garście mieszanki sałat
7 różyczek kolorowych kalafiorów (fioletowy, żółty, romanesco)
2 łyżki prażonego słonecznika
Składniki na dressing:
2 łyżki oliwy
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka miodu

Przygotowanie:
Sałatę wykładamy na talerzach. Posypujemy różyczkami kalafiorów i pestkami słonecznika.
Składniki dressingu mieszamy, aż do połączenia w jednolitą, aksamitną emulsję.
Polewamy sałatkę sosem.

32
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SAŁATKA Z PANIEROWANYMI KALAFIORKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: według potrzeb
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
kalafior
jajka
bułka tarta
olej do smażenia
sałata lodowa lub inna
szpinak baby
pomidorki koktajlowe
parmezan lub grana padano
ulubiony dressing na bazie oliwy

Przygotowanie:
Kalafior dzielimy na różyczki, zanurzamy w roztrzepanych jajkach i panierujemy w bułce tartej.
Smażymy na głębokim oleju aż kalafiorki się zarumienią. Wyciągamy łyżką cedzakową
i przekładamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby usunąć nadmiar tłuszczu.
W misce umieszczamy liście sałaty porwane na kawałki, dodajemy szpinak, pomidorki
przekrojone na pół i panierowane kalafiorki. Dekorujemy kawałkami twardego sera
(do krojenia możemy użyć obieraczki do warzyw).
Podajemy z ulubionym dressingiem na bazie oliwy.
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ZUPA KALAFIOROWA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
1 kalafior
6 ziemniaków
2 marchewki
1 cebula
1½ l bulionu warzywnego
100 ml śmietany 18%
2 łyżki oliwy
2 łyżki masła
posiekana natka pietruszki
sól, pieprz

Przygotowanie:
W garnku na oliwie i maśle podsmażamy posiekaną cebulę i marchewkę przez 5 minut.
Dodajemy pokrojone w grubszą kostkę ziemniaki i smażymy wszystko przez kolejne 5 minut.
Doprawiamy solą i pieprzem. Dorzucamy różyczki kalafiora i smażymy całość jeszcze przez
chwilę. Wlewamy gorący bulion i gotujemy zupę pod przykryciem, do miękkości warzyw.
W kubku mieszamy śmietanę z kilkoma łyżkami wody, a następnie z kilkoma łyżkami zupy.
Zawartość kubka wlewamy powoli do garnka i mieszamy. Dorzucamy natkę pietruszki.
Doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z pieczywem.
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KALAFIOR
JOANNA KOMOROWSKA
Któż z nas nie pamięta z dzieciństwa białego kalafiora (inne odmiany pojawiły
się znacznie później) z przypiekaną bułką na maśle. Dziś zazwyczaj gotujemy
to warzywo na parze, ale przyznajmy się, czasami polewamy je tą pyszną
mieszanką masła i bułki tartej. Inną alternatywą dla bułki jest podsmażenie
masła z mielonymi orzechami, słonecznikiem czy dynią. Idealny jest też
posypany parmezanem, czy lekko zapieczony z serem w piekarniku.

Kalafior (Brassisca olerace L. var, botytis) jest uprawą
jednoroczną. Uznawany jest za odmianę kapusty lub
krzyżówki brokuła. Jednak, niezależnie od pochodzenia, uchodzi za bardzo zdrowe i smaczne warzywo, polecane dla dzieci (nawet tych najmniejszych
w postaci purée) oraz dorosłych. Dlatego też powinno jak najczęściej gościć na naszych stołach. Kalafior
występuje w wielu odmianach kolorystycznych, najpopularniejsze są białe, ale coraz częściej goszczą na
naszych stołach kremowe, żółte, zielone, a nawet…
fioletowe. Kalafior można przygotowywać na surowo, dodając ulubione dodatki. Warto go wówczas poszatkować na szatkownicy lub zetrzeć na tarce.
Kilka słów o właściwościach
Warzywa powinny stanowić 5 porcji naszego pożywienia w ciągu dnia. Te niskoskrobiowe (w tym kalafior) powinny pojawiać się mniej więcej w dawce
ok. 60 g na dzień.
Jedna porcja to nieduże jabłko lub średni pomidor,
12 dag surówki, miseczka zupy jarzynowej czy mały
brokuł. Jeśli jesz trzy posiłki dziennie, dodaj do każdego ok. 185 g warzyw i owoców, pamiętając, że te
ostatnie najlepiej zjeść do godz. 15.
Kalafior – właściwości
Kalafior należy do grupy pokarmów roślinnych
o najsilniejszym potencjale antynowotworowym.
38

Potwierdzają to badania naukowe. Warto łączyć
kalafiora z curry. Jak wynika z badań, występująca
w tej popularnej przyprawie substancja – kurkuma
– może zapobiegać rozwojowi nowotworów, zwłaszcza w połączeniu z izotiocyjanianem fenetylowym
(PEITC) – substancją, która występuje w warzywach
takich jak kapusta, brukselka, kalafior, brokuły czy
rzepa. Warto też kalafiora ukisić. Robimy to podobnie jak ogórki kiszone. Już po 8–10 dniach jest gotowy do spożycia.
Kalafior jest ciężkostrawny, dlatego lepiej nie jeść go
na kolację. Poza tym ma właściwości gazotwórcze.
Aby je złagodzić, warzywo należy podać z czosnkiem, imbirem, koprem lub kminkiem.
Kalafior a choroby tarczycy
Kalafior – razem z innymi warzywami z rodziny
kapustnych, takimi jak kapusta i brokuły – zalicza
się do grupy warzyw wolotwórczych. Zawierają
one substancje, które zaburzają wchłanianie jodu
z pożywienia. W związku z tym spożywanie ich
w dużej ilości może dawać objawy niedoczynności
tarczycy. Jak jednak przekonują niektórzy specjaliści, okazjonalne spożycie niewielkiej ilości warzyw
kapustnych nie ma znaczenia i nie powinny być
szkodliwe dla zdrowia osób zmagających się z chorobami tarczycy.
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Kalafior – jak go ugotować?
• odetnij różyczki od łodygi, a następnie umyj je na
sitku pod zimną, bieżącą wodą,
• gotuj kalafior na parze nie dłużej nie 3–4 minuty.
Jeśli będziesz gotować dłużej, nie unikniesz przykrego zapachu, jednak co najważniejsze – utracisz
wiele składników odżywczych, w tym przeciwnowotworowy sulforafan,
• gotowanie kalafiora w aluminiowym garnku powoduje jego żółknięcie, natomiast po gotowaniu
w żelaznym garnku kalafior robi się sinozielony,
• kalafior nie powinien być gotowany pod przykryciem. Pogarsza się wówczas smak potrawy.
Wszystko z powodu sporej zawartości siarki, uwalnianej podczas gotowania.

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2018

A skąd pochodzi kalafior?
Na podstawie źródeł historycznych można stwierdzić, że kalafior pochodzi z Cypru, skąd bierze
się jego pierwotna nazwa – „kapusta cypryjska”.
Uprawiano go już w starożytnej Grecji i w Rzymie.
W Polsce warzywo pojawiło się na przełomie wieku
XVI i XVII. Wbrew powszechnej opinii, nie sprowadziła go do nas królowa Bona Sforza. Jak podaje Kamil Janicki w swojej książce „Damy złotego wieku”,
kapusta i kalafior trafiły na polskie ziemie najprawdopodobniej wskutek wyjazdów synów najlepszych
polskich rodów do Włoch, zaś same włoskie przepisy zawierające dania na bazie warzyw kapustnych
przyjęły się w rodzimej kuchni dopiero dwa wieki
później.
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Jagoda kontra borówka amerykańska
Jagody i borówki amerykańskie to owoce, które nieodłącznie kojarzą nam się z ciepłym, letnim czasem.
I nikomu nie przeszkadza ich intensywny kolor, który najczęściej barwi nasze usta czy dłonie na
kolor granatowy.Wręcz przeciwnie - ze smakiem zajadamy się pierogami z jagodami czy ciastem z
borówkami. Jednak te owoce to nie tylko smak, ale też cenne źródło witamin.
Czy jagoda i borówka amerykańska to to samo? Otóż, każdy z tych owoców należy do rodziny
roślin wrzosowatych. Jagoda, która określana jest również jako borówka czarna, posiada mniejsze
owoce, jest ciemniejsza i ma bardziej okrągły kształt. Natomiast borówkę amerykańską, określaną
również jako borówkę wysoką, oprócz wielkości, koloru i braku idealnych krągłości, różni jeszcze
to, że nie zawiera ona charakterystycznego, farbującego soku.
Który z tych owoców jest zdrowszy? Jedno jest pewne – zarówno jagody jak i borówki
amerykańskie to cenne źródło witamin. Jagoda zawiera w sobie witaminy A,B1,B2,E, PP oraz
wapń i potas. Jej spożywanie wpływa korzystnie na regulację trawienia, obniża poziom cukru we
krwi,działa antybakteryjnie i opóźnia proces starzenia dzięki dużej zawartości antyoksydantów.
Natomiast spożywając borówkę amerykańską, dostarczamy sobie witamin z grupy B, C,K,E
oraz antyoksydantów i miedzi. Ponadto owoc ten ma działanie antynowotworowe i korzystnie
wpływa na nasz wzrok, skórę oraz układ nerwowy.
Właściwości zdrowotne jagód i borówek amerykańskich objaśnione – dlatego też bez dylematów,
cieszmy się latem i smakiem tych owoców, niech królują na naszych stołach!
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PRZEPISY Z BORÓWKAMI I JAGODAMI
Jesteśmy jagódki, czarne jagódki,
Mieszkamy w lesie zielonym,
oczka mamy czarne, buźki granatowe,
a sukienki są zielone i seledynowe.
Pójdziemy na jagódki, wysmarujemy bródki,
Do kosza połowę, a resztę na głowę.
Trochę sobie zjemy, się wysmarujemy
I zatańczymy nowy taniec jagodowy.

Jeśli tak jak my kochasz te cudowne czarne skarby, zobacz, co przygotowaliśmy
w naszych kuchniach. Jagody i borówki jako składnik ciast i deserów?
Jak najbardziej… Ale mamy też propozycje na obiady
– na słodko i wytrawnie oraz coś do picia.
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BROWNIE Z BORÓWKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: blacha 20 x 28 cm
Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut pieczenia + chłodzenie

Składniki:
250 g gorzkiej czekolady
150 g masła
4 jajka
150 g drobnego cukru
120 g mąki pszennej
1 czubata łyżka kakao + do oprószenia
125 g borówek + do dekoracji

Przygotowanie:
W kąpieli wodnej rozpuszczamy masło oraz 200 g czekolady, odstawiamy do przestygnięcia.
W większej misce mieszamy trzepaczką jajka z cukrem. Dodajemy rozpuszczoną czekoladę,
a następnie mąkę i kakao. Mieszamy delikatnie i przekładamy do wyłożonej papierem formy.
Pozostałą czekoladę kroimy w grubą kostkę i razem z borówkami układamy na wierzchu ciasta
i lekko dociskamy. Pieczemy 30 minut w 160°C. Po upieczeniu zostawiamy do ostygnięcia.
Przed podaniem oprószamy kakao i dekorujemy świeżymi borówkami.
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BEZA PAVLOVA Z JAGODAMI I BORÓWKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 3 godziny 30 minut
Składniki:
4 jajka (rozmiar L) – w temperaturze pokojowej
250 g drobnego cukru
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka soku z cytryny
Krem:
250 ml śmietanki 36%
250 g serka mascarpone
skórka otarta z jednej cytryny
4 łyżki drobnego cukru
Dodatki:
250 g jagód
1 szklanka borówek
liście mięty – do przybrania
starta czekolada – do przybrania
Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewamy do 120°C. Blaszkę wykładamy papierem i odrysowujemy okrąg
o średnicy 20 cm. Białka oddzielamy od żółtek. Do misy miksera wlewamy białka i ubijamy,
następnie dodajemy powoli cukier, łyżka po łyżce. Pod koniec ubijania piana musi być gęsta,
aksamitna. Na sam koniec dodajemy sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną.
Ubijamy jeszcze przez 2 minuty. Masę wykładamy na odrysowany okrąg na papierze
i szpatułką formujemy torcik. Wkładamy do piekarnika na 30 minut w 120°C,
następnie suszymy bezę przez 3 godziny w 100°C.
Na patelni podsmażamy jagody (około 2 minuty). Posypujemy mąką ziemniaczaną i energicznie
mieszamy. Zestawiamy z palnika i odstawiamy do wystygnięcia. Do misy miksera wkładamy
wszystkie składniki na krem. Ubijamy do momentu, aż powstanie sztywna masa.
Na wystudzoną bezę wykładamy krem, mus z jagód i posypujemy borówkami.
Na koniec dekorujemy liśćmi mięty i czekoladą.
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SMOOTHIE Z CHIA, JAGÓD, BORÓWEK I MALIN
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
300 g owoców (maliny, borówki, jagody, mogą być mrożone)
1 szklanka wody
3 łyżki chia (ok. 30 g)
szczypta kardamonu
szczypta cynamonu
opcjonalnie słodzik: miód/ksylitol/erytrol

Przygotowanie:
Wodę przelewamy do misy miksera dodajemy przyprawy (kardamon, cynamon),
owoce i miksujemy. Odlewamy 1/6 koktajlu i do niego wsypujemy nasiona chia.
Zostawiamy do napęcznienia.
Do wysokich szklanek przelewamy chia, na to resztę koktajlu
i ozdabiamy owocami użytymi w koktajlu.
Koktajl taki możemy przygotować wieczorem, schować na jak najniższą półkę w lodówce,
przykryć folią i będzie np. na poranek.
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JAGODOWA PANNA COTTA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 15 minut + 2 godziny chłodzenia

Składniki:
250 g jagód
3½ łyżki cukru
¾ szklanki śmietanki 30–36%
½ szklanki mleka
3 płaskie łyżeczki żelatyny
3 łyżki gorącej wody
1 łyżeczka cukru waniliowego
Składniki na sos:
100 g jagód
1 łyżka cukru trzcinowego
½ łyżeczki nasion anyżu
½ łyżeczki skrobi ziemniaczanej
1 łyżka zimnej wody

Przygotowanie:
Jagody blendujemy. Żelatynę mieszamy w gorącej wodzie i odstawiamy.
Śmietankę i mleko wlewamy do rondelka. Wsypujemy cukier i cukier waniliowy.
Mieszamy i doprowadzamy do wrzenia. Zdejmujemy z ognia, dodajemy napęczniałą żelatynę,
mieszamy, aż się rozpuści. Przelewamy do zmiksowanych jagód i blendujemy.
Masę wlewamy do ceramicznych kokilek. Po ostudzeniu wstawiamy do lodówki do stężenia.
Jagody na sos zagotowujemy z cukrem i rozgniecionym w moździerzu anyżem.
Wlewamy skrobię rozpuszczoną w wodzie i czekamy, aż sos zgęstnieje. Lekko studzimy.
Brzegi panna cotty oskrobujemy delikatnie nożem wokół kokilek, denko zanurzamy na chwilę
w gorącej wodzie. Odwracamy kokilki do góry dnem i wykładamy panna cotty na talerzyki.
Polewamy sosem.
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PĘCZOTTO BORÓWKOWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 35 minut

Składniki:
1½ szklanki kaszy pęczak
300 g borówek amerykańskich
1 cebula
½ szklanki białego wytrawnego wina
4 szklanki gorącego wywaru warzywnego
2 łyżki oliwy z oliwek
½ szklanki śmietanki 30–36%
3 łyżki startego parmezanu
garść orzeszków pinii
sól, pieprz

Przygotowanie:
Orzechy pinii prażymy na suchej patelni i przesypujemy do miseczki.
Na patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy posiekaną drobno cebulę i szklimy przez minutę.
Wsypujemy kaszę. Mieszamy i smażymy około 3 minut.
Wlewamy wino i czekamy, aż odparuje. Wlewamy połowę bulionu z warzyw i gotujemy,
aż pęczak go wchłonie.
Dodajemy pozostały wywar oraz ¾ borówek, lekko rozgniecionych widelcem.
Mieszamy, czekamy do wchłonięcia płynu przez kaszę.
Pęczotto wykańczamy wlewając śmietankę i doprawiając solą i pieprzem.
Po minucie zdejmujemy z ognia. Podajemy od razu, posypane pozostałymi borówkami,
prażonymi orzechami i parmezanem.

50
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JAGODOWY SERNIK NA ZIMNO
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 14 (forma 22 x 32 cm)
Czas przygotowania: 30 minut + 6 godzin oczekiwania
Składniki:
Spód:
200 g suszonych fig
100 g amarantusa
ekspandowanego
100 g wiórek kokosowych
50 ml oleju kokosowego

Warstwa cytrynowotymiankowa:
500 g sera ricotta
200 g jogurtu greckiego
1 niewoskowana cytryna
75 g ksylitolu/erytrytolu
(lub cukru pudru)
2 łyżki posiekanego tymianku
2 łyżeczki żelatyny (20 g)

Warstwa jagodowa:
500 g sera ricotta
200 g jagód
75 g ksylitolu/erytrytolu
(lub cukru pudru)
2 łyżeczki żelatyny (20 g)
Dodatkowo:
100 g borówek
gałązki tymianku do dekoracji
suszone chabry do dekoracji

Przygotowanie:
Spód
Figi namaczamy we wrzątku przez kwadrans. Następnie odcedzamy, przekładamy do kielicha
blendera, dodajemy olej kokosowy i miksujemy, aż powstanie gładka masa. Figi mieszamy
z amarantusem i wiórkami kokosowymi, ugniatając masę rękoma. Przekładamy ją na blaszkę
pokrytą papierem do pieczenia i wyrównujemy szpatułką, delikatnie dociskając.
Wstawiamy do lodówki na kwadrans.
Warstwa cytrynowo-tymiankowa
Ser ricotta miksujemy z jogurtem za pomocą blendera. Dodajemy tymianek, otartą skórkę
i sok z cytryny. Ksylitol lub erytrytol mielimy na puder i łączymy z masą. Żelatynę zalewamy
2 łyżkami wody i czekamy, aż napęcznieje, następnie wlewamy 50 ml wrzątku i rozprowadzamy
ją w nim dokładnie. Rozpuszczoną żelatynę wlewamy do masy serowej, miksujemy za pomocą
blendera i wylewamy na schłodzony spód. Odstawiamy na 30 minut do stężenia.
Warstwa jagodowa
Ser ricotta miksujemy z jagodami za pomocą blendera. Ksylitol lub erytrytol mielimy na puder
i łączymy z masą. Żelatynę zalewamy 2 łyżkami wody i czekamy, aż napęcznieje, następnie
wlewamy 50 ml wrzątku i mieszamy dokładnie. Wlewamy do masy serowej, miksujemy
za pomocą blendera i wylewamy na stężałą warstwę cytrynowo-tymiankową. Wstawiamy
do lodówki. Wierzch dekorujemy borówkami, gdy lekko stężeje.
Następnie sernik zostawiamy na kilka godzin w lodówce. Przed podaniem posypujemy gałązkami
tymianku i suszonymi płatkami chabrów.
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KURCZAK Z SOSEM JAGODOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 40 minut + 1 godzina marynowania
Czas przygotowania: 40 minut + 1 godzina marynowania
Składniki:
Składniki:
4
ćwiartki
4 ćwiartki zz kurczaka
kurczaka
3
łyżki
oleju
3 łyżki oleju
400
400 gg jagód
jagód
2
duże
cebule
2 duże cebule
3
3 ząbki
ząbki czosnku
czosnku
½
szklanki
czerwonego
½ szklanki czerwonego wytrawnego
wytrawnego wina
wina
3
gałązki
tymianku
3 gałązki tymianku
3
3 łyżki
łyżki soku
soku zz cytryny
cytryny
2
łyżki
miodu
2 łyżki miodu
½
łyżeczki
½ łyżeczki słodkiej
słodkiej papryki
papryki
½
łyżeczki
słodkiej
wędzonej
papryki
½ łyżeczki słodkiej węd3 suszone owoce
jałowca
3 suszone owoce jałowca
sól, pieprz
Przygotowanie:
Mięso nacieramy solą, pieprzem, papryką słodką i wędzoną. Odstawiamy na 1 godzinę.
Na patelni rozgrzewamy olej, układamy ćwiartki skórą do dołu i rumienimy na złoto.
Odwracamy na drugą stronę i po minucie wyjmujemy mięso na talerz.
Na tę samą patelnię wrzucamy cebulę pokrojoną w piórka
i czosnek w plasterki. Smażymy 2 minuty.
Wlewamy wino i czekamy, aż połowa odparuje.
Dodajemy jagody, rozgnieciony jałowiec, obrane listki
tymianku, sól i pieprz. Mieszamy i przekładamy
wszystko do naczynia do zapiekania. Na wierzchu
układamy podsmażone mięso, skórą do góry.
Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190°C
i pieczemy 30 minut. Mięso wyjmujemy, a jagody
przekładamy na patelnię. Dodajemy sok z cytryny
i miód. Odparowujemy sos, aż się zredukuje
i zgęstnieje. Jeśli potrzeba doprawiamy.
Kurczaka podajemy z sosem i purée ziemniaczanym
lub kalafiorowym.
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MUFFINY KOKOSOWE Z JAGODAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 15
Liczba
porcji:+ 4
Czas przygotowania:
10 minut
22 minuty pieczenia
Czas przygotowania: 35 minut
Składniki:
1 jajko
Składniki:
150 g erytrolu
(lub cukru)
1 jajko
ml maślanki
150 g250
erytrolu
(lub cukru)
125
oleju
250
mlml
maślanki
200 g mąki pszennej
pełnoziarnistej
125 ml oleju
100 gpszennej
mąki kokosowej
200 g mąki
pełnoziarnistej
1 łyżeczka
sodykokosowej
oczyszczonej
100 g mąki
1 1łyżeczka
do pieczenia
łyżeczkaproszku
sody oczyszczonej
2 łyżki siekanych
migdałów
1 łyżeczka
proszku do
pieczenia
1 łyżeczka
sproszkowanej
wanilii
2 łyżki siekanych
migdałów
1 łyżeczka
skórki z cytryny
1 łyżeczka
sproszkowanej
wanilii
1 szklanka
jagód świeżych
lub mrożonych
1 łyżeczka
skórki z cytryny
1 szklanka jagód świeżych lub mrożonych
Przygotowanie:
Rozgrzewamy
piekarnik do 200°C.
Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 200°C.
W jednej misce mieszamy
jajo
erytraolem,
maślanką
i olejem.
W drugiej
- pozostałe składniki,
W jednej miscez mieszamy
jajko
z erytrolem,
maślanką
i olejem.
oprócz jagód.
Dodajemy
mokre składniki
suchych
i mieszamy
doskładniki
ich połączenia się.
W drugiej
– pozostałe
składniki,do
oprócz
jagód.
Dodajemytylko
mokre
Ciasto wyjdzie bardzo
gęste. Na
koniec dodajemy
(mrożonych
do suchych
i mieszamy
tylko dojagody
ich połączenia
się. nie rozmrażamy)
i delikatnie
mieszamy.
Ciasto wyjdzie bardzo
gęste. Na
koniec dodajemy jagody
(mrożonych nie rozmrażamy) i delikatnie mieszamy.
Wykładamy
ciasto dociasto
papilotek
lub foremek
silikonowych,
do ¾ wysokości.
Wykładamy
do papilotek
lub foremek
silikonowych,
Pieczemy
22 minuty
200°C.w 200°C.
do ¾ wysokości.
Pieczemy
22 w
minuty
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JAGODOWY DŻEM CHIA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 5 minut + 15 minut gotowania

Składniki:
200 g jagód (mogą być mrożone)
¼ szklanki syropu klonowego
1–2 łyżki nasion chia
1 łyżeczka sproszkowanej wanilii
1 łyżeczka soku z cytryny

Przygotowanie:
W rondelku umieszczamy jagody i syrop klonowy. Zagotowujemy.
Dodajemy resztę składników. Jeżeli używamy mrożonych jagód, dodajemy więcej nasion chia.
Gotujemy na małym ogniu 10–15 minut, aż dżem zacznie gęstnieć.
Gotowy dżem można przechowywać w lodówce 3–4 dni lub do 3 miesięcy w zamrażalniku.
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NALEWKA JAGODOWA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 3 butelki 0,5-litrowe
Czas przygotowania: 20 minut + czas oczekiwania

Składniki:
1 kg jagód
½ kg cukru
0,5 l spirytusu

Przygotowanie:
Jagody wkładamy do dużego słoja, zasypujemy cukrem na 10 dni i przykrywamy ściereczką.
Raz dziennie potrząsamy słój. Po 10 dniach jagody wraz z sokiem z jagód zalewamy spirytusem.
Słój szczelnie zakręcamy, odstawiamy na 4 tygodnie.
Przecedzamy całość przez sito, a jagody przecieramy. Mieszamy całość i przelewamy do butelek.
Odstawiamy na 6 tygodni.
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WEGAŃSKIE LODY JAGODOWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŻANETA HAJNOWSKA

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 5 minut

Składniki:
300 g jagód zamrożonych
4 banany zamrożone
1 puszka mleka kokosowego schłodzonego

Przygotowanie:
Wszystkie składniki umieszczamy w malakserze
lub innym robocie kuchennym o dużej mocy i miksujemy na gładką masę.
Lody są od razu gotowe do podania,
ale można je mocniej zmrozić w zamrażarce.
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PIEROGI Z JAGODAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
300 g mąki pszennej plus ilość do podsypania
2/3 szklanki wody
1 łyżka oleju
400 g jagód
¼ szklanki cukru
sól do gotowania
do podania: śmietana, bita śmietana lub jogurt

Przygotowanie:
Z mąki, oleju oraz wody zagniatamy ciasto. W razie potrzeby dodajemy więcej wody lub mąki.
Formujemy kulę, przykrywamy ściereczkę i odstawiamy na 10–15 minut.
Ciasto cienko wałkujemy i wycinamy kółka. Nakładamy na środek po łyżeczce jagód,
lekko posypujemy cukrem i sklejamy pierogi.
Gotujemy 5 minut w osolonym wrzątku. Wyjmujemy łyżką cedzakową
i podajemy bezpośrednio po ugotowaniu.
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SAŁATKA Z AWOKADO I BORÓWKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 10 minut

Składniki na sałatkę:
4 garście roszponki
½ awokado
50 g borówek
50 g fety
2 łyżki siekanych migdałów
1 łyżka słonecznika
Składniki na dressing:
2 garście bazylii
2 łyżki oliwy z oliwek
1 ząbek czosnku
2 łyżki soku z cytryny
1 łyżeczka octu jabłkowego
1 łyżeczka syropu klonowego
sól, pieprz

Przygotowanie:
Składniki na dressing blendujemy. Możemy dodać trochę wody.
Orzechy i słonecznik prażymy na suchej patelni.
Awokado i fetę kroimy w kostkę.
W misce układamy roszponkę, awokado, fetę, borówki i prażone ziarna i orzechy.
Polewamy dressingiem.
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SCHAB Z JELENIA W SOSIE JAGODOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
4 plastry schabu z jelenia
1 łyżeczka octu balsamicznego
1 łyżka oleju roślinnego
sól, pieprz
Sos jagodowy:
1 czerwona cebula
1 ząbek czosnku
½ szklanki czerwonego wytrawnego wina
1 szklanka jagód
2 gałązki tymianku
1 łyżka zimnego masła
sól, pieprz

Przygotowanie:
Plastry schabu delikatnie rozbijamy. Oprószamy solą, pieprzem z obu stron i skrapiamy octem
balsamicznym. Rozgrzewamy olej na patelni i obsmażamy kotlety z obu stron. Ściągamy schab
z patelni i wykładamy na talerz. Na tej samej patelni podsmażamy cebulę wraz z czosnkiem
i tymiankiem. Jak cebula jest już zeszklona, to zalewamy ją winem.
Redukujemy o połowę i dodajemy jagody. Gotujemy około 10 minut na wolnym ogniu.
Wyciągamy gałązki tymianku i całość blendujemy. Sos przecieramy przez sito, wrzucamy masło
i energicznie mieszamy, żeby konsystencja sosu stała się aksamitna. Schab podajemy polany
sosem z puree ziemniaczanym i ze świeżymi sałatami.
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TARTA Z BORÓWKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 2 godziny + kilka godzin w lodówce

Składniki:
Ciasto:
1½ szklanki mąki pszennej
120 g zimnego masła
3 łyżki cukru
4 łyżki zimnej wody
szczypta soli
Krem:
400 g serka mascarpone
220 ml śmietanki 30–36%
180 g białej czekolady
300 g borówek

Przygotowanie:
Mąkę i sól przesiewamy do miski. Dodajemy cukier i masło pokrojone w kostkę. Składniki
ucieramy palcami, aż powstanie kruche ciasto. Dodajemy wodę i zagniatamy masę.
Z ciasta formujemy kulę i odstawiamy do lodówki na 30 minut.
Po tym czasie rozwałkowujemy ciasto na oprószonym mąką blacie. Przekładamy je do formy na
tartę, posmarowanej masłem. Wyklejamy formę i nakłuwamy ciasto widelcem. Pieczemy tartę
w piekarniku nagrzanym do 170°C z termoobiegiem około 30 minut, do uzyskania złotego koloru.
Ciasto studzimy.
W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę. Miksujemy mascarpone ze śmietanką, dodajemy
przestudzoną czekoladę i całość delikatnie mieszamy łyżką. Masę przekładamy na ciasto,
posypujemy borówkami. Tartę odkładamy do lodówki na kilka godzin, aby masa zastygła.
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TOSTY Z JAGODAMI I KOZIM SEREM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
2 ciabatty
100 g koziego sera (najlepiej w plastrach)
100 g jagód
kilka gałązek tymianku
1 łyżeczka octu balsamicznego
oliwa z oliwek

Przygotowanie:
Jagody mieszamy z octem balsamiczny. Jeżeli korzystamy z mrożonych,
należy je rozmrozić na sitku, aby odciekł nadmiar wody.
Ciabatty przecinamy na pół i smarujemy od środka oliwą.
Na spód kładziemy po plastrze koziego sera.
Kolejno wykładamy jagody oraz posiekany tymianek.
Przykrywamy kolejnym plastrem sera i drugą połówką pieczywa.
Kanapki grillujemy z obu stron po 2–3 minuty, aż wierzch się zarumieni,
a ser zacznie się topić. Podajemy od razu.
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JAGODA KONTRA BORÓWKA AMERYKAŃSKA
KATARZYNA STOCHMIAŁEK
Jagody i borówki amerykańskie to owoce, które nieodłącznie kojarzą nam się
z ciepłym, letnim czasem. I nikomu nie przeszkadza ich intensywny kolor,
który najczęściej barwi nasze usta czy dłonie na kolor granatowy.
Wręcz przeciwnie – ze smakiem zajadamy się pierogami z jagodami czy ciastem
z borówkami. Jednak te owoce to nie tylko smak, ale też cenne źródło witamin.

Czy jagoda i borówka amerykańska to to samo?
Otóż, każdy z tych owoców należy do rodziny roślin
wrzosowatych. Jagoda, która określana jest również
jako borówka czarna, posiada mniejsze owoce, jest
ciemniejsza i ma bardziej okrągły kształt. Natomiast
borówkę amerykańską, określaną również jako borówkę wysoką, oprócz wielkości, koloru i braku idealnych krągłości, różni jeszcze to, że nie zawiera ona
charakterystycznego, farbującego soku.
Który z tych owoców jest zdrowszy? Jedno jest
pewne – zarówno jagody jak i borówki amerykańskie to cenne źródło witamin. Jagoda zawiera
w sobie witaminy A, B1, B2, E, PP oraz wapń i potas. Jej spożywanie wpływa korzystnie na regulację trawienia, obniża poziom cukru we krwi, działa
antybakteryjnie i opóźnia proces starzenia dzięki
dużej zawartości antyoksydantów. Natomiast spożywając borówkę amerykańską, dostarczamy sobie
witamin z grupy B, C, K, E oraz antyoksydantów
i miedzi. Ponadto owoc ten ma działanie antynowotworowe i korzystnie wpływa na nasz wzrok,
skórę oraz układ nerwowy.
Właściwości zdrowotne jagód i borówek amerykańskich objaśnione – dlatego też bez dylematów, cieszmy się latem i smakiem tych owoców, niech królują
na naszych stołach!
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JEDZENIE NA PODRÓŻ
SESJĘ PRZYGOTOWALI: LAURA CHOŁODECKA, DOROTA DOMINO, NATALIA JAKUBOWSKA,
JOANNA KOMOROWSKA, KATARZYNA SIERADZ, MONIKA SZEFFLER, RAFAŁ KOMOROWSKI
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
MODELE: MAREK JAKUBOWSKI, NATALIA JAKUBOWSKA, JAGODA KOMOROWSKA,
HANIA I WAŃDZIA SIERADZ ORAZ CITROËN CX
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Zanim w podróż się wybierzesz
Spójrz do szafy co zabierzesz.
Parę spodni… albo dwie,
Bo pobrudzić mogą się.
Jednak oprócz spodni zabierz koniecznie coś pysznego do jedzenia.
Mamy dla Ciebie kilka propozycji, bo z pełnym brzuszkiem lepiej się podróżuje...
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KANAPKA Z BURAKIEM I KOZIM SEREM
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:
4 kromki ulubionego pieczywa
oliwa z oliwek
1 burak
6 plastrów koziego sera
½ cebuli
1 garść rukoli
sól, pieprz

Przygotowanie:
Buraka zawijamy w folię aluminiową i wkładamy do piekarnika
nagrzanego na 180°C . Pieczemy 45 minut. Studzimy buraka,
obieramy ze skórki i kroimy w cienkie plastry.
Pieczywo skrapiamy oliwą. Obkładamy plastrami buraka,
cienkimi plasterkami cebuli, kozim serem i posypujemy rukolą.
Na koniec oprószamy solą i pieprzem.
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PALUCHY CHLEBOWE Z NASIONAMI KONOPII
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: ok. 30 sztuk
Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut
Składniki:
20 g świeżych drożdży, pokruszonych
2 łyżeczki cukru
300 g ciepłej wody
500 g mąki pszennej
2 łyżki nasion konopii (opcjonalnie)
2 łyżki oliwy
1 łyżeczka soli
czarnuszka, gruboziarnista sól, sezam, kminek lub mak (opcjonalnie), do posypania
Przygotowanie:
W misce mieszamy drożdże, cukier i połowę ciepłej wody. Przykrywamy czystą ściereczką
i odstawiamy na 10 minut. W drugiej misce mieszamy mąkę z nasionami konopii, oliwą, solą,
resztą wody oraz miksturą z pierwszej miski. Wyrabiamy ręcznie lub mikserem (mieszadłami
w kształcie haków) przez około 10 minut do momentu, aż ciasto będzie elastyczne i gładkie.
Wyrobione ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do podwojenia
objętości (1,5-2 godziny) lub do lodówki na całą noc. Z ciasta formujemy około 30 paluchów,
a następnie układamy je na blaszce, na papierze do pieczenia. Paluchy smarujemy wodą
i posypujemy czarnuszką, solą, sezamem, kminkiem lub makiem.
Pieczemy 15–20 minut w temperaturze 200°C.
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TORTILLE Z JAJKIEM I AVOCADO
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
2 dojrzałe avocado
4 jajka
1–2 średnie ogórki gruntowe
1 puszka kukurydzy
1 czerwona cebula
200 g serka twarogowego
1 ząbek czosnku (opcjonalnie)
ulubione kiełki (tu: rzodkiewki)
sok z cytryny
sól, pieprz
3 placki tortilli

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy i rozgniatamy widelcem. Avocado obieramy
i kroimy w drobną kostkę. Dodajemy do jajek, skrapiamy cytryną i mieszamy. Cebulę obieramy,
siekamy w drobną kostkę i dodajemy do jajek. Dodajemy do składników serek,
starty czosnek i mieszamy, doprawiamy do smaku. Ogórki kroimy w słupki.
Tortillę smarujemy pastą, na środku układamy ogórki, wzdłuż nich sporą porcję kiełków,
a z drugiej strony ogórka dodajemy odsączoną kukurydzę. Całość zwijamy i przekrawamy
na pół. Połówki tortilli owijamy od dołu papierem śniadaniowym i obwiązujemy.
Przekładamy do wysokiego pojemnika, przykrywamy.
Podczas podróży przechowujemy najlepiej w lodówce turystycznej.
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ORZECHOWE KULKI MOCY
PRZEPIS: DOROTA DOMINO
Liczba porcji: ok. 20 sztuk
Czas przygotowania: 30 minut namaczania + 10 minut
Składniki:
1,5 szklanki daktyli
½ szklanki płatków owsianych
¼ szklanki orzechów laskowych
¼ szklanki migdałów
¼ szklanki słonecznika
¼ szklanki nasion chia
¼ szklanki wiórków kokosowych
1 łyżka kakao

Składniki na posypkę:
2–3 łyżki herbaty matcha
2–3 łyżki wiórków kokosowych

Przygotowanie:
Daktyle zalewamy 1 szklanką gorącej wody (ma je przykryć) i odstawiamy na min. 30 minut.
Po tym czasie odlewamy wodę do miseczki, a daktyle wrzucamy do blendera. Dodajemy ziarna,
orzechy i kakao i blendujemy tak długo, aż masa zacznie się kleić. Mogą zostać małe kawałki
orzechów. Jeżeli masa jest za sucha, dodajemy trochę wody po daktylach.
Z gotowej masy lepimy rękami kulki i obtaczamy np. w herbacie matcha lub wiórkach
kokosowych. Przechowujemy w temperaturze pokojowej lub w lodówce (wtedy będa twardsze).

KOKOSOWO-JAGLANE KULKI MOCY
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA
Liczba porcji: ok. 25 sztuk
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
100 g białej czekolady
200 g śmietanki kokosowej
100 g kaszy jaglanej ugotowanej, ostudzonej

150 g wiórków kokosowych
ok. 25 sztuk orzechów macadamia
liofilizowane owoce (maliny, truskawki, wiśnie)
1 łyżka cukru pudru

Przygotowanie:
Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Łączymy z kaszą jaglaną, wiórkami, mleczkiem
kokosowym, śmietanką kokosową. Liofilizowane owoce blendujemy w blenderze o dużej mocy
na drobną mączkę. Mączkę tę i cukier puder przesiewamy przez sitko.
Porcja po porcji oklejamy orzechy „ciastem”, tworząc zgrabne kuleczki. Na koniec całość otaczamy
w czerwonej mączce. Przechowujemy w pudełku, szczelnie zamkniętym, a podczas podróży
– w lodówce turystycznej.
84
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KOKTAJL TRUSKAWKOWO MALINOWY
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA
Liczba porcji: ok. 6
Składniki:
300 g truskawek
250 g malin
4 łyżki cukru
250 ml mleka
Przygotowanie:
Z truskawek usuwamy szypułki. Maliny i truskawki starannie myjemy.
Wszystkie składniki umieszczamy w blenderze kielichowym i miksujemy
do uzyskania jednolitej masy.
Przelewamy do bulelki z korkiem lub termosu, przechowujemy najlepiej w lodówce podróżnej.
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KASZA BULGUR Z KURCZAKIEM W ORZECHACH
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 30 minuy
Składniki:
100 g ugotowanej kaszy bulgur (grubej)
150 g piersi kurczaka
orzechy laskowe (3-4 łyżki)
1 jajko
ulubione warzywa
(np. sałaty, pomidory, brokuł, ogórek, szczypior, liście czosnku niedźwiedziego)
ulubione kiełki
świeży cząber i rozmaryn
oliwa
sól, pieprz
olej do smażenia
Przygotowanie:
Kurczaka kroimy w średniej wielkości kostkę. Orzechy miksujemy, tak aby uzyskać dobrze
rozdrobnione orzechy, ale nie mączkę. Jajko wbijamy do talerza, obtaczamy w nim kurczaka,
następnie w orzechach i smażymy na małym ogniu, aby orzechy się nie przypaliły,
a mięso usmażyło. Kaszę mieszamy z drobno posiekanym cząbrem i odrobiną rozmarynu,
doprawiamy solą, pieprzem oraz oliwą.
Wszystkie elementy dania układamy w pojemniku, w tym warzywa. Zamykamy
i najlepiej przechowujemy w lodówce turystycznej. Nie zapomnijcie o widelcu! :)
Ewentualne przyprawy do warzyw zabieramy w malutkim woreczku lub małym słoiczku.
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CIASTECZKA KALAFIOROWE
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki:
1 kalafior, podzielony na różyczki
250 g startego sera żółtego
4 jajka
3-4 łyżki mąki pszennej pełnoziarnistej
sól, pieprz

Przygotowanie:
Kalafiora bardzo drobno siekamy, szatkujemy lub mielimy w maszynce
na dużych oczkach. Podgrzewamy na największej mocy w kuchence
mikrofalowej. Studzimy i odciskamy nadmiar wody.
Dodajemy 200 g sera żółtego, jajka oraz mąkę i doprawiamy solą
i pieprzem. Formujemy, najlepiej łyżką do lodów równe porcje
i rozkładamy je na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
Lekko dociskamy tworząc koła. Wierzch posypujemy odrobiną
sera.
Pieczemy 15–20 minut w temperaturze 200°C.
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BABECZKI Z RABARBAREM I MIGDAŁAMI
PRZEPIS: MONIKA SZEFFLER
Liczba porcji: 12 muffinek
Czas przygotowania: 10 minut + 20 minut pieczenia
Składniki:
240 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 szklanka kefiru lub mleka
2 jajka
60 ml oleju rzepakowego czy słonecznikowego
½ szklanki cukru trzcinowego
500 g rabarbaru
garść migdałów
Przygotowanie:
Wszystkie suche składniki mieszamy w jednej misce, a mokre w drugiej.
Następnie łączymy suche składniki z mokrymi. Przelewamy ciasto do 2/3 wysokości papilotek,
układamy obrany i pokrojony rabarbar. Migdały siekamy i posypujemy babeczki.
Pieczemy 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.
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DZIKA KANAPKA
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
4 bułki pszenne
4 cienkie plastry surowego schabu z dzika
1 łyżka masła klarowanego
4 plastry pomidora
4 plastry czerwonej cebuli
4 liście sałaty masłowej
sól, pieprz
Sos:
3 łyżki jogurtu greckiego
2 łyżki majonezu
1 łyżeczka musztardy
3 łyżki posiekanej kolendry
3 łyżki posiekanego szczypiorku
sól, pieprz
Przygotowanie:
Plastry schabu doprawiamy solą i pieprzem. Na patelni rozgrzewamy masło
i wykładamy przyprawione plastry schabu. Smażymy po 2 dwie minuty z każdej ze stron.
Wykładamy na talerz, żeby w mięsie równomiernie rozłożyły się soki.
Wszystkie składniki sosu umieszczamy w blenderze kielichowym i miksujemy 20 sekund.
Sos doprawiamy solą i pieprzem. Bułki przekrajamy, a następnie każdą z połówek smarujemy
sosem. Na kanapce układamy sałatę, plastry schabu, pomidora, cebuli
i przykrywamy wierzchnią stroną bułki.
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NAJLEPSZE PROSTO Z POLA
TEKST: LAURA CHOŁODECKA, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ
Nazwę Szparagi Prosto z Pola wymyślił sam Mirosław Szreder z Agrar Magnice.
Kilkanaście lat temu, kiedy powstawała firma, wiele osób odradzało mu pomysł
na taką nazwę, bo to źle się kojarzy, bo zbyt proste, bo powinno być bardziej
wyszukane. Ta najstarsza i największa plantacja szparagów na Dolnym Śląsku,
może chwalić się teraz nie tylko doskonałym produktem, ale też świetnie
wpisującą się marketingowo nazwą. Przecież większość z nas szuka świeżych
produktów, najlepiej prosto od hodowcy czy rolnika.
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Teraz w sezonie szparagowym, który rozpoczyna
się mniej więcej 20 kwietnia i trwa przez około dwa
miesiące, można kupować skarby prosto z pola na
czterech firmowych stoiskach: w Bielanach Wrocławskich, przy stacji paliw w Wojkowicach, przy
Arenie na ulicy Komandorskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie plantacji w Strzeganowicach, gdzie
swoich klientów częstuje się przepyszną zupą szparagową. W punktach można zaopatrzyć się w tradycyjnie pakowane szparagi w półkilogramowych
pęczkach, ale na miłośników tych warzyw,czekają
też opakowania ze szpicami oraz białe szparagi na
zupę. W sezonie firma produkuje też soki szparagowe oraz szparagowo-jabłkowe.

kilku lat popularność szparagów rośnie. Stało się to
dzięki popularyzacji oraz coraz większej świadomości o prozdrowotnych właściwościach tego warzywa. Bo to naprawdę bomba zdrowotna o wielkiej
mocy i długotrwałym działaniu.
Niskokaloryczne, z dużą zawartością białka, są
skarbnicą witamin oraz niezbędnych dla organizmu składników odżywczych. Trudno wymienić
wszystkie ich zalety – bo działają przeciwzapalnie,
poprawiają funkcjonowanie mózgu, mają działanie
antyoksydacyjne, a także ułatwiają usuwanie soli
z organizmu. Są więc idealne dla osób z nadciśnieniem oraz z obrzękami. Dlatego tak bardzo polecają
je zarówno lekarze jak i dietetycy.

Wielka kariera szparaga lekarskiego

Największa dolnośląska plantacja
Plantacja w Strzeganowicach pod Wrocławiem zajmuje około 80 hektarów. Jest przepiękny, słoneczny sobotni poranek – wokół nas pola szparagowe,
obok kwitnący właśnie na żółto rzepak, w oddali
góra Ślęża.

Szparagi zarówno te białe i wyglądające całkowicie
jak inny gatunek szparagi zielone, to dokładnie to
samo warzywo – szparag lekarski, Asparagus officinalis L. W ogródkach naszych dziadków często rosły w jednym z kątów i dawały zielony dodatek do
bukietów, asparagus.
Szparagi znane są od 5 tysięcy lat. W Europie Zachodniej, a szczególnie w Niemczech i we Francji są
bardzo popularne. Do Polski trafiły w XVIII wieku.
Po wojnie były raczej warzywem dla elit. Jednak od
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Najpierw jedziemy na pole, gdzie białe szparagi zbiera 150 osób. W najgorętszym okresie będzie tutaj
pracowało około 200 osób. Plantacja to niezliczona
ilość długich, wysokich ziemnych kopców, okrytych
folią, która zapewnia im optymalną temperaturę.
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Białe szparagi wyrastają w ziemnych kopcach bez
dostępu światła słonecznego.

słońcu, dzięki niemu nabiera zielonej barwy. Tutaj
również zbiorów dokonuje się ręcznie.

Część kopców jest przykryta folią czarną, część białą.
Pan Mirosław wyjaśnia, że to ta sama folia, a wybór
biała czy czarna strona jest uwarunkowany warunkami atmosferycznymi oraz aktualnymi planami
sprzedażowymi. Tempo wzrostu jest bardzo duże,
a zbiorów trzeba dokonywać codziennie. Ważne
jest, aby zakończyć je przed południem, ponieważ od
słońca i wysokiej temperatury tracą jędrność. Za pomocą specjalnego noża, wprawnym ruchem wycina
się pędy o długości około 24 cm. Na pierwszy rzut
oka nie jest to zbyt skomplikowane, jednak kiedy
samodzielnie podejmujemy się próby poprawnego
wycięcia szparaga, okazuje się to naprawdę trudne.

Szparagi po zbiorze przewożone są do hali, w której
jak najszybciej zostają schłodzone. Po dokładnym
opłukaniu, mają odcinane końcówki. Potem jadą
na taśmie i komputerowo są rozdzielane w specjalne przegródki. Komputer dokonuje selekcji na podstawie grubości oraz koloru. Podzielone szparagi
w końcowym etapie są pakowane w pęczki lub kilogramowe opakowania. W hali znajduje się wielka chłodnia, ponieważ warzywo nieodpowiednio
schłodzone, bardzo szybko traci swoją świeżość.

Ciężka ręczna praca w połączeniu z techniką
Pan Mirosław pokazał nam pola z białymi szparagami oraz pole z uprawą szparagów zielonych. To ta
sama roślina, jednak nie okrywana rośnie w górę ku
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Firma dysponuje również maszyną do obierania
szparagów. To idealne rozwiązanie dla restauracji,
gdyż szef kuchni otrzymuje nie tylko maksymalnie
świeży, ale również już przygotowany do gotowania
produkt. Dwa miesiące sezonu, ciężka ręczna praca
przy zbiórce i obróbce oraz nowoczesność to właśnie
Szparagi Prosto z Pola.
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SAŁATKA ZE SZPARAGÓW
Z SEREM FETA I SOSEM CHIMICHURRI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut

Sałatka ze szparagów:
1 pęczek zielonych szparagów
garść ulubionej sałaty. np. roszponki
garść listków kolendry
garść listków oregano
garść rzeżuchy
100 g sera feta
kilka bratków do dekoracji (opcjonalnie)
sól

Sos chimichurri:
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
1 łyżka posiekanej natki kolendry
1 łyżka posiekanego oregano
1 ząbek czosnku
¼ szalotki
1 łyżeczka sosu z cytryny
1 łyżeczka octu winnego
50 ml oliwy
sól, pieprz

Przygotowanie:
Zagotowujemy wodę z odrobiną soli. Szparagom odcinamy końcówki. Jeśli są grubsze
(powyżej 1 cm), przecinamy je na pół. Szparagi wrzucamy na wrzątek
i gotujemy przez 3–5 minut, aż staną się al dente. Następnie odcedzamy je i natychmiast
wrzucamy do lodowatej wody. Czekamy, aż ostygną. Szparagi układamy na talerzu
wraz z sałatą i ziołami. Posypujemy pokruszonym serem feta.
Dekorujemy bratkami i polewamy sosem chimichurri.
Sos chimichurri
Posiekane zioła umieszczamy w kielichu blendera wraz z resztą składników
i miksujemy do ich połączenia. Sos przyprawiamy solą oraz pieprzem do smaku
i polewamy nim gotową sałatkę.

104

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2018

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2018

105

SZPARAGI, JAJKO W KOSZULCE
I SOS HOLENDERSKI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
2 garście mieszanki sałat
2 jajka (rozmiar L)
1 łyżka octu
1 pęczek białych szparagów
1 łyżka oliwy
2 łyżki posiekanego szczypiorku
sól, pieprz
sos holenderski:
2 żółtka
1 łyżeczka soku z cytryny
5 łyżek rozpuszczonego masła
sól, pieprz
Przygotowanie:
Szparagi obieramy i odłamujemy łykowate końcówki. Na patelni rozgrzewamy oliwę
i wrzucamy szparagi. Smażymy maksymalnie 2 minuty. Doprawiamy solą i pieprzem.
W małym garnku gotujemy wodę i ocet. Jak tylko woda się zagotuje, zmniejszamy ogień
i płynnym ruchem wlewamy do niej jajko, w środek wiru. Gotujemy 3 minuty.
Łyżką cedzakową wyławiamy jajko i wykładamy na talerz.
Żółtka, sok z cytryny, sól i pieprz ubijamy na parze. Na koniec dodajemy rozpuszczone masło.
Na talerzu rozsypujemy sałatę, następnie układamy szparagi. Na szparagi wykładamy jajo
i całość zalewamy sosem holenderskiem. Na koniec posypujemy świeżym szczypiorkiem.
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ZUPA SZPARAGOWA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
1 kg białych szparagów
1 cebula
500 ml bulionu
200 ml wody
200 g kremowego serka twarogowego
3 łyżki masła
sól, pieprz, gałka muszkatołowa do smaku
Przygotowanie:
Cebulę kroimy w drobną kostkę. Szparagi płuczemy pod bieżącą wodą.
Obieramy i odcinamy końcówki, które przekładamy do rondelka,
zalewamy wodą i gotujemy około 15 minut.
Odcinamy główki z około dwucentymetrowym kawałkiem łodygi i przekładamy na sitko.
Pozostałą część łodygi kroimy na kawałki, odstawiamy.
W dużym rondlu lub garnku z grubym dnem rozgrzewamy masło,
dodajemy cebulę, oprószamy solą i szklimy co jakiś czas mieszając.
Wrzucamy pokrojone szparagi, zalewamy bulionem i gotujemy 15 minut.
Na rondlu stawiamy sitko z główkami i gotujemy na parze pod przykryciem 5 minut.
Główki odstawiamy, a do rondla dodajemy serek i blendujemy.
Odcedzamy wywar z gotowania obierek, wlewamy go do zupy. Doprawiamy solą,
świeżo mielonym pieprzem oraz gałką muszkatołową. Wlewamy na talerz
i dekorujemy główkami szparagów.
Zupę można podrasować różnymi dodatkami: chipsem z parmezanu,
grzankami czy pesto z czosnku niedźwiedziego.
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HISTORIA PRZESIEDLEŃCZA
TEKST: ELŻBIETA GAWEŁ, ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM RODZINNEGO ORAZ KATARZYNA SIERADZ
Jeśli czytaliście przesiedleńcze wspomnienia Halinki w zimowym numerze
KOTŁA z 2017 r., to ja jestem jej o 14 lat młodszą siostrą. Mam na imię Elżbieta.
Razem z moim 2 lata starszym bratem Tadeuszem jesteśmy w naszej rodzinie
pierwszym pokoleniem urodzonym na ziemiach odzyskanych w Jeleniej Górze.
I z mojej najbliższej rodziny zostałam tu tylko ja i moja kuzynka Ewa – córka
siostry naszego Taty.

Mimo, że urodziłam się 13 lat po wojnie, to wczesne
dzieciństwo, jak u większości moich rówieśników,
przebiegało w biedzie. Co nie znaczy, że wspomina się
je źle. Raczej z pewnym niedowierzaniem własnej pamięci, że w tej prostocie można było widzieć tyle dobrego. Może dzięki temu, że było się zmuszonym organizować sobie w życiu wszystko, to człowiek nauczył
się wielu pożytecznych umiejętności. Od małego angażowałam się w drobne prace domowe, choć tak naprawdę gotować nauczyłam się dopiero po zamążpójściu. Ale już w dzieciństwie trzeba było nauczyć się
radzić sobie ze wszystkim. Rodzice byli zajęci pracą –
Mama pracowała w zakładach odzieżowych na akord,
a potem do nocy, jako krawcowa starała się dorobić,
żeby starczyło na wszystko, co do życia niezbędne,
a Tato był na rencie, więc zajmował się małym przydomowym ogródkiem i gotowaniem, oraz opieką nad
nami (dzięki temu nie musieliśmy chodzić do przedszkola, czego po cichu innym dzieciom zazdrościłam).
Tato gotował proste potrawy, nie lepił pierogów (tym
zajmowała się Mama, jak wcześniej wracała w sobotę z pracy – od poniedziałku do piątku pracowała
od 6.00 do 14.00, lub od 14.00 do 22.00, a w soboty
tylko do 12.00 – cieszyła się, że ma tyle wolnego czasu), ale zawsze była zupa i drugie danie. Może dzięki
niemu doceniam proste potrawy i proste smaki. Często był na obiad makaron typu kolanka lub muszelki
ze zwykłym sosem pomidorowym z przecieru, tylko
na „kogutku”, zaklepany mąką z odrobiną śmietany.
Moje dzieci wolą spaghetti bolognese z mielonym
mięsem, a ja czasem zrobię sobie ten mój makaron
z dzieciństwa...
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W domu nic się nie marnowało. Ani ubrania, bo
Mama potrafiła wszystko uszyć i przerobić, ani jedzenie – też jadło się, co dali. Ale kto z naszych dziecięcych lat nie pamięta chleba polanego wodą z kranu
i umoczonego w cukrze? Czasem był to chleb posmarowany gęstą śmietaną, również posypany cukrem,
ale to w lepszych czasach lub bogatszych domach.
Takie były nasze smakołyki. Brało się tę pajdę chleba i leciało na podwórko do dzieci. Całe dnie spędzało się na dworze, na zabawach z rówieśnikami. Kto
teraz bawi się w mausa, podchody, zbijanego, skacze
na skakance, czy gra w gumę? Tyle tych zabaw było.
Jeszcze nie chodziłam do szkoły, jak z koleżankami
siadałyśmy na kocu przed domem, na trawie i szyłyśmy ubranka dla lalek. Mama miała zawsze jakieś
skrawki materiału, więc było z czego szyć. W domu
była kuchnia z piecem węglowym. Jak Mama robiła
pierogi, to z tych okrawków ciasta piekliśmy sobie
mace na blasze kuchni. Robiliśmy je sami. Tak, jak
niezapomniane talarki z ziemniaków, też pieczone
na kuchennym piecu, a po upieczeniu lekko posolone. Dzisiejsze chipsy nawet się do nich nie umywają!
Jak obiad był skromniejszy, to na kolację Tato robił
wątróbkę wieprzową, pokrojoną w ok. 1 cm plastry,
obtoczoną w mące i usmażoną na smalcu, razem z cebulą, pokrojoną w krążki. Na koniec osoloną, żeby nie
była zbyt twarda. Smażył to na wielkiej, cygańskiej
patelni, osmalonej z zewnątrz sadzą z tego pieca, której się nie dało odmyć. No i potem stawiał to na stole,
na desce, dawał każdemu widelec i pajdę chleba i tak
to się z tej jednej patelni wspólnie jadło. Pychota!
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Kiedyś podroby były bardzo tanie, wobec czego często się je jadło. Pamiętam również, że Mama sama
robiła kaszankę (w dzieciństwie mieszkała na wsi,
a tam się takie rzeczy umiało zrobić), do wyrobu której używała krwi zwierzęcej, kupowanej w pobliskich zakładach mięsnych. Niezapomniany smak…
Czasem gdzieś uda się skosztować coś podobnego,
ale tamto wspomnienie, to jak wzorzec kaszanki
z Sevres pod Paryżem.
Już w podstawówce zapisałam się do harcerstwa. Najpierw do zuchów. Czego my tam nie robiliśmy: było
i gotowanie, i pieczenie, i mnóstwo zabaw, i biwaki
w ciekawych miejscach, zdobywanie różnych sprawności oraz wakacyjne wyjazdy na obozy (notabene
na jednym z nich w szkole średniej poznałam mojego
przyszłego męża z którym jestem do dziś – komendant obozu udzielił nam ślubu ,,na niby”, ale ponieważ nigdy nie rzucam słów na wiatr, od tego czasu
liczymy sobie rocznice – w tym roku będzie już 44-ta).
Nauczyli nas tam samodzielności, odwagi, pomagania innym, wypełniania wolnego czasu pożytecznymi zajęciami. Jak mi dzisiaj wnuczka mówi, że się
nudzi, to ja jej odpowiadam, że ja nie znam tego pojęcia. W naszym dzieciństwie działo się tak ciekawie
i tak dużo, że dzisiaj się zastanawiam, kiedy ja na to
miałam czas. Oprócz harcerskich zbiórek, chodziłam na różne kółka zainteresowań, na SKS – grałam
w koszykówkę. WF był moją ulubioną lekcją.
W szkole średniej należałam do klubu sportowego
Spartakus. Jeździłam nie tylko na obozy harcerskie,
ale i sportowe. I choć nie miałam talentu, to nawet
uczyłam się trochę grać na gitarze w MDK-u. Już większy talent miałam do plastyki i malarstwa, choć chyba
z braku czasu trochę zaprzepaszczony. Ale, kto wie...
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Po ślubie, przypadkowo namówiono nas na budowę domu. Porwaliśmy się, jak z motyką na słońce,
ale byliśmy zdesperowani, młodzi i pełni zapału.
Czasy były ciężkie – początek lat 80-tych. Niczego
nie było, wszystko się zdobywało. No i budowaliśmy metodą gospodarczą, czyli własnym sumptem,
w oparciu o bankowy kredyt. Nawet pustaki robiliśmy sami. Wiele rzeczy robiliśmy własnoręcznie,
choć i fachowców, jak się okazywało ,,z bożej łaski”,
też kilku mieliśmy. Knocili, że aż strach! Mój mąż był
budowlanym samoukiem, ale na szczęście złotą rączką, to jakoś tam na robociźnie przyoszczędzaliśmy.
Z perspektywy czasu myślę, że to, iż udało się nam
ten dom wybudować, to jakiś wyjątkowy fart. Tak
naprawdę nie było nas na niego stać: ja fizjoterapeutka, pracująca w szpitalu i mój mąż – mechanik
w ówczesnej Polfie. Co prawda, jak wiadomo, dom
to skarbonka bez dna i wciąż jest coś do zrobienia,
to jednak mamy te swoje 4 kąty i kawałek ogródka.
I tylko raz byliśmy na wczasach zakładowych całą
rodzinką (wtedy czteroosobową). Jak już gdzieś wyjeżdżaliśmy na wakacje, to do rodzinki, żeby było
taniej. Mamy trzech synów, a przy chłopakach to
trzeba było umieć ugotować, choćby zupę na gwoździach i jeszcze coś wymyślić, żeby do garnka włożyć, bo zjeść potrafili.
Myślę, że zaowocowały lata młodości, kiedy człowiek wielu rzeczy musiał się nauczyć i może taki
mój wewnętrzny optymizm (przeważnie widzę
szklankę do połowy pełną, a nie od połowy pustą),
który pozwolił przetrwać wiele naprawdę trudnych
chwil. Mimo 60-tki na karku wciąż umiem marzyć.
I tylko nie wiem (może na szczęście), czy na spełnienie wszystkich marzeń starczy mi czasu…

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2018

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2018

113

114

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2018

WĄTRÓBKA WIEPRZOWA Z CEBULKĄ
WYKONANIE: MARIUSZ KRZYSIEK, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
Przepis przygotowany na podstawie opowieści Cioci Eli.

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
1 wątroba wieprzowa
kilka cebul
mąka pszenna
smalec
sól, pieprz

Przygotowanie:
Cebule kroimy w plasterki i podsmażamy na smalcu na złoty kolor. Przekładamy na talerz.
Wątrobę oczyszczamy i kroimy w 1 cm plastry. Obtaczamy w mące i smażymy na rozgrzanym
smalcu. Gdy się przyrumieni przykrywamy i dusimy do miękkości. Na koniec dodajemy
podsmażoną cebulę i przyprawiamy do smaku. Podajemy z chlebem.
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CHŁODNIK LITEWSKI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina
Informacja o przepisie
Przepis na podstawie receptury z książki „Kuchnia kresowa” autorstwa Andrzeja Fiedoruka.
W oryginale chłodnik podawany był z szyjkami rakowymi.

Składniki:
¾ litra zsiadłego mleka lub kefiru
½ litra kwaśnej śmietany lub gęstego jogurtu naturalnego
pęczek botwinki
¼ litra wody
½ pęczka koperku
½ pęczka szczypiorku
3–4 ogórki gruntowe
1 łyżka octu
sól
do podania: kawior lub jajka ugotowane na twardo

Wszystkie składniki powinny być schłodzone.
Botwinkę drobno kroimy, zalewamy wodą z dodatkiem octu i obgotowujemy. Studzimy.
Ogórki kroimy w kostkę. Szczypiorek i koperek siekamy.
Rózgą mieszamy zsiadłe mleko ze śmietaną.
Dodajemy pozostałe składniki, doprawiamy solą i podajemy.
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PLACEK KRUCHY Z PIANKĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
Na podstawie przepisu Barbary Kubickiej, „Placek kruchy z pianką”
z książki „Wrocławska Książka Kucharska”, Praca zbiorowa, Wrocław 2016

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki na ciasto :
140 g mąki pszennej
90 g masła
2 żółtka
1 łyżka cukru
1/3 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli

Składniki na piankę:
3 białka
150 g cukru pudru
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
dodatkowo:
300 g dżemu wiśniowego

Przesianą mąkę mieszamy z cukrem, solą i proszkiem do pieczenia.
Dodajemy żółtka i pokrojone zimne masło. Wyrabiamy ciasto, rozwałkowujemy
i przekładamy do formy wyłożonej papierem.
Nakłuwamy widelcem i pieczemy 20 minut w 180°C.
Na podpieczony placek wykładamy dżem.
Białka ubijamy na sztywno, pod koniec partiami dodajemy cukier oraz mąkę.
Na wierzch ciasta wykładamy pianę.
Pieczemy 40 minut w dolnej części piekarnika nagrzanego do 140°C
z włączonym grzaniem górnym + termoobieg.
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WROCŁAWSKA WIOSNA, CZYLI JAK
REINTERPRETUJEMY WROCŁAWSKĄ KUCHNIĘ
ZDJĘCIA I TEKST: JUSTYNA WOJCZYŃSKA, RAFAŁ KOMOROWSKI
„Wrocławska Wiosna – reinterpretujemy wrocławską kuchnię” była pierwszym
z planowanych cyklicznie wydarzeń związanych z kuchnią naszego miasta.

Joanna Aniszczyk (ilovetoeat.pl), historyk dr Grzegorz Sobel, Etno Cafe oraz Strefa Kultury stworzyli wspólnie ten event w celu przybliżenia mieszkańcom kulinarnej historii miasta oraz aby od-
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powiedzieć na pytanie: ,,co i jak jadano tu dawniej?”. A wszystko po to, by odświeżyć zapomniane
smaki i odkryć je na nowo.
Podczas spotkania został wygłoszony wykład dr Grzegorza Sobla o kuchni dawnego Wrocławia,
a po nim nastąpiła degustacja potraw przygotowanych przez wrocławskie restauracje, bistra,
a także foodtrucki. Była to interpretacja starych przepisów i przedstawienie dań w zupełnie nowej
odsłonie. Trzeba przyznać, że mierzenie się z dawnymi recepturami było nie lada wyzwaniem,
a wszyscy kucharze biorący udział w wydarzeniu wykazali się ogromnym talentem, pomysłowością i zaangażowaniem. Intencją organizatorów była nie tylko reinterpretacja, ale również to, by
chociaż niektóre z tych dań trafiły na stoły wrocławskich restauracji właśnie w takiej współczesnej postaci. Czy tak się stanie? My spróbowaliśmy każdego z nich i jesteśmy bardzo na tak.
W trakcie trwania eventu padło wiele pytań w temacie historii kulinariów naszego miasta, a formuła spotkania wzbudziła duże zainteresowanie wśród gości. Dlatego po ,,Wrocławskiej Wiośnie”
planowane są kolejne wydarzenia, w równie interesującej formie. Najbliższe z nich odbędzie się
pod nazwą ,,Wrocławskie Lato”.
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Patronami medialnymi wspierającym ,,Wrocławską Wiosnę” byli:
Wrocławskie Podróże Kulinarne, Wroclovers oraz Kocioł – Dolnośląski Magazyn Kulinarny.
A tak wyglądała lista potraw, które na tę okazję przygotowano:
Ciastko drożdżowe z kruszonką (GIGI café)
Czerwona kapusta po wrocławsku (Yemsetu)
Dumny Henryk (Kucharz.pl)
Kawior śląski (Pizzeria Mania Smaku)
Kwaśna pieczeń (Tacos Locos)
Kwaśne ziemniaki (Pod Papugami)
Legnitzer schmorgurken (Restauracja Lwia Brama2)
Pączki z musem śliwkowym, doprawiane cynamonem (Od Koochni bistronomia)
Pieczeń duszona – Schmorbraten (Nadodrze - Cafe Resto Bar)
Pieczeń wieprzowa ze skórką (Bistro Leonardo / Catering & Wine Service)
Śledzie zapiekane z ziemniakami po śląsku – Schlesische Heringskartoffeln (Taszka – Wine & Petiscos)
Zupa z kaszy orkiszowej (Malarska 25)
Zupa piwna (Mennicza Fusion)
Żeberka po polkowicku (Dinette)
Żółty chleb (Kumin. Domowa Piekarnia)
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