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NAPARY, CYDR TRZEBNICKI, WYWIAD Z KALINĄ PIETRZAK

Drodzy Czytelnicy,
Znamy się już cztery lata! W KOTLE po raz pierwszy
zamieszaliśmy we wrześniu 2014 roku. Wrzuciliśmy
do niego gruszki i pomidory. W kolejnych numerach
gotowaliśmy z cukinii, buraków, groszku, marchewki,
cebuli, grzybów, wiśni, śliwek i winogron. Przerobiliśmy
też topinambur, kiełki i soczewicę. Łącznie czterdzieści
produktów. W tym wydaniu przybywamy ze swojskimi
smakami – ziemniakami i boczkiem.
Do zestawu dorzucamy jeszcze produkt regionalny – cydr.
Najlepszy, bo lokalny, z sadów jabłkowych na Wzgórzach
Trzebnickich od pana Henryka Nowakowskiego.
A tym, którzy marzną w jesienne wieczory, polecamy
rozgrzewające napary. Wzmocnią one organizm, pomogą
pokonać przeziębienie, a nawet rozprawią się z chandrą.
Mamy też wino, a właściwie rozmowę o winie z Kaliną
Pietrzak, właścicielką Taszki – portugalskiej tawerny
w sercu Wrocławia.
Jak zawsze nie zabraknie opowieści przesiedleńczej. Tym
razem poznacie babcię Zosię i historię o tym, jak trafiła do
Piotrowic koło Chojnowa. Będzie również babciny przepis
na ziemniaczarza oraz inne dania kuchni dolnośląskiej.
Chodźcie cieszyć się z nami jesienią.
Redaktor naczelna
Katarzyna Sieradz

Wydawca: Stowarzyszenie KOCIOŁ
www.magazynkociol.pl
kontakt@magazynkociol.pl
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Śliwki i morele w boczku
Terrina na cydrze z owocami lata
Tortilla hiszpańska
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DANIE Z KOTŁA
ZUPA RYBNA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
700 g świeżych filetów np. karp, jesiotr, tołpyga, amur, sum
2 łyżki masła
1 cebula
1 ząbek czosnku
2 litry bulionu warzywnego
2 marchewki
1 pietruszka
1/4 korzenia selera
1 mały por
3 świeże pomidory
1 łyżka koncentratu pomidorowego
1 łyżeczka majeranku
1 łyżeczka oregano
sól i pieprz
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
Dodatkowo:
ulubione pieczywo

Przygotowanie:
W kociołku rozgrzewamy masło. Wrzucamy pokrojoną w piórka cebulę i czosnek
pokrojony w plasterki. Smażymy minutę i dodajemy por pokrojony w krążki.
Smażymy 2 minuty i wrzucamy marchew, pietruszkę, seler (starte na tarce na grubych oczkach).
Pomidory sparzamy wrzątkiem, a następnie obieramy i kroimy w kostkę.
Dokładamy do duszących się warzyw i zalewamy bulionem. Gotujemy 15 minut.
Ryby pozbawiamy skóry i kroimy w grubszą kostkę. Do zupy dokładamy kawałki ryb
i gotujemy przez 5 minut. Na koniec doprawiamy całość koncentratem, solą, pieprzem,
majerankiem i oregano. Zupę serwujemy z natką pietruszki i ulubionym pieczywem.
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PRZEPISY Z ZIEMNIAKAMI
Raz wróbelek Elemelek znalazł w polu kartofelek.
Nie za duży, nie za mały, do jedzenia doskonały.
Lecz ziemniaki na surowo jeść niemiło i niezdrowo.
Znacznie lepsze będą one, gdy zostaną upieczone.
Kartofle, ziemniaki, pyry, grule…
To nasz narodowy, ukochany produkt
bez którego niektórzy nie wyobrażają sobie posiłku.
My przygotowaliśmy trochę tradycyjnych
i całkiem sporo nowatorskich przepisów.
Na kolejnych stronach znajdziecie
nasze wszystkie ziemniakowe wariacje.
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Zimjok, pyra, kartofel, rzepa, bulwa, grula… To nic innego, jak nasz poczciwy ziemniak.
Jest to gatunek należący do rodziny roślin psiankowatych. Nazwa kartofel pochodzi
z języka niemieckiego od słowa Kartoffel, które jest zapożyczeniem z włoskiego wyrazu
tartufo, tartuffel – oznaczającego trufle, czyli bulwy podziemne.
Wywodzi się z Ameryki Południowej, gdzie zaczęto go uprawiać już tysiące lat temu.
Do Europy został przywieziony w końcu XVI wieku. W krajowym rejestrze
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych na liście jest 112 odmian
ziemniaków. Natomiast z peruwiańskim banku genów podobno zarejestrowanych
jest prawie 5 tysięcy uprawianych odmian.
Jest to warzywo tanie i pożywne. Bogata w skrobię bulwa ziemniaka po ugotowaniu lub upieczeniu
syci na długo. Dlatego mimo początkowego oporu ziemniak podbił żołądki europejczyków. Ilość przepisów na dania z ziemniaka lub z jego udziałem liczona jest w setkach. Choć dla niektórych może
kojarzyć się z oldschoolem i nudą, tak naprawdę kuchnia ziemniakiem stoi! To bardzo wszechstronne i uniwersalne warzywo. Bez niego nie byłoby frytek, chipsów i puree. Podobnie jak placków czy
babek ziemniaczanych, klusek śląskich, pyz, knedli, kopytek czy włoskich gnocchi. Nie wspominając
już o zupach, sałatkach, ziemniakach z ogniska, piekarnika, z wody, z gzikiem i z koperkiem.
Ziemniaki są w Polsce najpopularniejszym źródłem skrobi. Jednak ziemniak ziemniakowi nierówny. Jedne nadają się do sałatek (z mniejszą ilością skrobi), inne na frytki czy kopytka (mączyste,
bogate w skrobię). Oto najpopularniejsze odmiany ziemniaków wraz z ich przeznaczeniem:
– Aster – puree i frytki, do smażenia i na placki ziemniaczane.
– Bryza – puree, pyzy, kluski, do pieczenia i na placki ziemniaczane.
– Impala – do sałatek, pieczenia, smażenia i gotowania ziemniaków
w skórkach i bez.
– Irga – do pieczenia i smażenia, odmiana świetna do gotowania ziemniaków w skórkach i bez.
– Irys – to ziemniak uniwersalny – do gotowania, pieczenia, smażenia
oraz na sałatki.
Można przeprowadzić prosty test na zawartość skrobi w ziemniaku. Przecinamy go na pół i pocieramy o siebie obie połówki. Jeśli będą się zlepiać, to oznacza, że ziemniak ma dużo skrobi i lepiej
zrobić z niego kopytka, placki, frytki, puree lub dodać je do zupy. Gdy zaś się nie skleją dobre będą
w sałatce lub gotowane, podawane w całości jako dodatek do obiadu.
Ziemniaki regulują prawidłowe trawienie, obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi. Ziemniaki są bogate w witaminy. Przede wszystkim w witaminę C, która jest nietrwała i ulega częściowemu rozpadowi podczas gotowania. Jest jej jednak na tyle dużo w kartoflach, że mimo obróbki
cieplnej są dobrym źródłem tej witaminy. Ziemniak zawiera także witaminy z grupy B (B1, B2, B3,
B6), niezbędne do naszego metabolizmu. Ziemniaki obfitują w również w mikroelementy, takie jak
magnez, potas,fosfor i żelazo. Kartofle to przede wszystkim węglowodany złożone, które sycą i dostarczają sporej dawki energii, utrzymującej się przez dłuższy czas.
Ziemniaki są niskokaloryczne. Tuczą dodatki do ziemniaków oraz sposób obróbki. Kartofle ugotowane w mundurkach, dostarczają zaledwie 76 kcal w 100 gramach. Inaczej oczywiście przedstawia
się sytuacja tłuczonych ziemniaków z dodatkiem mleka i masła. Natomiast frytki to już całkowite
wyzwanie dla naszej figury, dostarczają 274 kcal na 100 gramów. Najbardziej niebezpieczne są jednak chipsy, każde 100 gramów zawiera aż 568 kcal.
MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2018
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BABKA ZIEMNIACZANA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
Liczba porcji: forma 25 cm
Czas przygotowania: 45 minut + 1 godzina pieczenia

Składniki:
1 kg ziemniaków, typu mącznego
2 jajka
1 cebula
300 g boczku wędzonego
2 łyżeczki majeranku
½ łyżeczki kminku mielonego
1 łyżka masła
2 łyżka bułki tartej
sól, pieprz

Przygotowanie:
Boczek kroimy w grubą kostkę, cebulę drobno siekamy i smażymy razem do zrumienienia.
Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Dodajemy jajka i przestudzony
boczek z cebulą. Doprawiamy do smaku. Formę smarujemy masłem i obsypujemy bułka tartą.
Przekładamy masę ziemniaczaną, wyrównujemy i wierzch posypujemy bułka tartą.
Pieczemy godzinę w piekarniku nagrzanym do 200°C. Podajemy na ciepło ze śmietaną
i szczypiorkiem. Kolejnego dnia przed podaniem podsmażamy pokrojoną w plastry.
Informacja o potrawie:
Jeżeli używamy ziemniaków innych niż mączne należy je po starciu odcisnąć
i płyn odstawić do wytrącenia się krochmalu który dodajemy do masy.

16

MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2018

WYTRAWNE ZUPA CHRZANOWA Z BATATÓW
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 60 minut

Składniki:
82 średniej wielkości bataty
1 cebula
250 ml słodkiej śmietany 18%
750 ml bulionu
3 – 4 łyżki tartego chrzanu
3 łyżki oleju
sól
4 jajka ugotowane na twardo
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BOXTY -- IRLANDZKIE PLACKI ZIEMNIACZANE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 10 minut + 8 minut smażenia

Składniki:
1 szklanka tartych surowych ziemniaków
1 szklanka puree ziemniaczanego
¾ szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej
1 jajko
1 łyżka mleka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
sól, pieprz
olej do smażenia
Do podania:
100 g jogurtu naturalnego
szczypiorek

Przygotowanie:
Surowe ziemniaki trzemy na tarce o grubych oczkach i odciskamy z nadmiaru wody.
Mieszamy z puree ziemniaczanym i mąką. W osobnej misce rozkłócamy jajko z mlekiem,
proszkiem i przyprawami. Na patelni rozgrzewamy olej. Z masy formujemy placuszki
i smażymy ok. 4 minuty z każdej strony. Odsączamy z tłuszczu na papierze.
Podajemy z jogurtem naturalnym i szczypiorkiem.
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BUŁECZKI Z RODZYNKAMI I ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
Liczba porcji: 15 sztuk
Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut

Składniki na ciasto:
500 g ziemniaków
500 g mąki
100 g miękkiego masła
100 g cukru
4 jajka
50 g suszonej żurawiny
50 g rodzynek
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1 opakowanie suchych drożdży
sól
masło do posmarowania rąk

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, kroimy i gotujemy w osolonej wodzie. Odcedzamy i bardzo dokładnie
ugniatamy. Dodajemy masło oraz cukier i mieszamy. Odstawiamy do lekkiego przestudzenia.
Mąkę mieszamy z drożdżami oraz proszkiem do pieczenia. Dodajemy razem z jajkami do
ziemniaków i wyrabiamy ciasto. Na koniec wsypujemy żurawinę i rodzynki, mieszamy.
Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Smarujemy ręce masłem i formujemy bułeczki
o średnicy około 4 centymetry. Podczas formowania zwracamy uwagę aby owoce znalazły się
wewnątrz – dzięki temu unikniemy ich zbytniego podpiekania. Bułki układamy zachowując
spore odstępy. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia.
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Pieczemy do zrumienienia 30–40 minut. Studzimy na kratce.
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CHIPSY Z OBIEREK ZIEMNIACZANYCH
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut + 10 minut pieczenia

Składniki:
obierki z 4 ziemniaków
1 łyżeczka papryki wędzonej ostrej (pimenton)
½ łyżeczki soli
1 łyżeczka pieprzu
1 łyżeczka słodkiej papryki
2 łyżki oliwy

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Obierki mieszamy z przyprawami i oliwą,
nacierając je dobrze. Rozkładamy równomiernie na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Pieczemy 8–10 minut, aż staną się chrupiące.
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CIASTO ZIEMNIACZANE Z KREMEM KAWOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
Średnica tortownicy: 20 cm
Czas przygotowania: 10 minut + 50 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
115 g miękkiego masła
200 g erytrolu lub cukru
1 jajko
½ szklanka puree ziemniaczanego (bez dodatków)
1 łyżeczka wanilii w proszku
1 szklanka mąki pszennej pełnoziarnistej
¼ szklanka kakao
1 łyżeczka sody oczyszczonej
½ szklanka mleka
Składniki na krem:
125 g mascarpone
70 ml syropu klonowego
3 łyżeczki zaparzonej kawy
75 ml śmietanki 30–36%
Do podania:
winogrona
rozmaryn
2 łyżki kakao

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 170°C. Spód tortownicy o średnicy 20 cm wykładamy papierem,
boki natłuszczamy i posypujemy odrobiną mąki. Masło ucieramy z erytrolem.
Dodajemy jajko, miksujemy. Dodajemy pozostałe składniki i miksujemy.
Wykładamy do formy i pieczemy ok. 40–50 minut do „suchego patyczka”.
Wyjmujemy z piekarnika i studzimy.
Przygotowujemy krem. Mascarpone miksujemy z syropem klonowym i kawą.
Dodajemy śmietankę i miksujemy długo, aż do uzyskania konsystencji kremu.
Wykładamy krem na ciasto, dekorujemy winogronami, rozmarynem i posypujemy kakao.
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FRYTKI PIECZONE Z PARMEZANEM
I NATKĄ PIETRUSZKI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŻANETA HAJNOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki:
1 kg ziemniaków
4 łyżki oleju roślinnego
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka pieprzu
garść posiekanej natki pietruszki
mały kawałek parmezanu

Pieczony kalafior:
Ziemniaki dokładnie myjemy. Kroimy cienko (paski między ½ a 1 cm) i wrzucamy
do większej miski. Dodajemy sól, pieprz oraz olej i dokładnie mieszamy.
Przekładamy na 2 blachy wyłożone papierem do pieczenia tak, żeby ziemniaki były
równo rozłożone i nie leżały na sobie. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 220°C
i pieczemy 15 minut. Po tym czasie zamieniamy blaszki miejscami i przewracamy frytki
na drugą stronę. Pieczemy jeszcze minimum 15 minut lub do ulubionego stopnia upieczenia.
Podajemy gorące, posypane natką i startym parmezanem.
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GNOCCHI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki na ciasto:
1 kg obranych i ugotowanych ziemniaków
1 szklanka mąki pszennej
1 jajko
1 łyżka mąki ziemniaczanej
½ łyżeczki soli
Składniki na okrasę:
3 łyżki masła
2 gałązki szałwii
2 gałązki tymianku
sól, pieprz
Przygotowanie:
Ziemniaki przepuszczamy przez praskę. Przekładamy na stolnicę.
Dodajemy obie mąki, sól i jajko. Wyrabiamy gładkie ciasto.
Z ciasta lepimy kuleczki wielkości dużej czereśni. Każdą rolujemy po zewnętrznej stronie
widełek widelca tworząc rowki. Układamy na posypanej mąką stolnicy.
Kluseczki wrzucamy na osolony wrzątek i gotujemy 1–2 minuty od wypłynięcia na powierzchnię.
Na patelni rozpuszczamy masło, wrzucamy listki szałwii i tymianku, solimy i pieprzymy.
Po minucie zdejmujemy z ognia i wrzucamy gorące gnocchi. Mieszamy i od razu podajemy.
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GOŁĄBKI Z ZIEMNIAKÓW
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 8 sztuk
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:
1200 g ziemniaków
8 dużych liści kapusty włoskiej
1 cebula
150 g surowego wędzonego boczku
400 g krojonych pomidorów z puszki
1 łyżka koncentratu pomidorowego
2 ząbki czosnku
5 gałązek natki pietruszki
2 szklanki bulionu warzywnego
sól, pieprz, cukier

Przygotowanie:
Liście kapusty wkładamy do wrzątku i obgotowujemy przez 3 minuty.
Wyjmujemy i odcinamy najgrubsze żyłki przy nasadzie.
Boczek i cebulę kroimy w małą kostkę. Na patelni podsmażamy boczek przez 2 minuty,
dorzucamy cebulę i smażymy jeszcze 3 minuty.
Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce jak na placki ziemniaczane. Masę wykładamy
na złożoną gazę i wyciskamy cały sok z ziemniaków. Czekamy, aż na dnie miski osiądzie skrobia,
sok zlewamy, a skrobię dodajemy do odciśniętych ziemniaków.
Całość łączymy z boczkiem i cebulą, doprawiamy solą i pieprzem.
Farsz ziemniaczany zawijamy w liście kapusty. Układamy w rondlu, zalewamy wywarem.
Przykrywamy pokrywką i od zagotowania dusimy na malutkim ogniu przez 45 minut.
Gołąbki delikatnie wyjmujemy. Do pozostałego wywaru wlewamy pomidory z puszki,
koncentrat i przeciśnięty przez praskę czosnek. Gotujemy 10 minut.
Wsypujemy posiekaną pietruszkę, doprawiamy solą, pieprzem i cukrem. Sos miksujemy.
Gołąbki podajemy z sosem pomidorowym.
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GRATIN Z ZIEMNIAKÓW
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
1 kg ziemniaków
300 ml crème fraîche lub śmietany 30%
100 g sera gruyère lub innego dobrego sera żółtego
1 ząbek czosnku
1 łyżka masła
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, myjemy i suszymy, a następnie kroimy
na cienkie plasterki o grubości 1–2 mm za pomocą mandoliny.
Naczynie żaroodporne smarujemy masłem i nacieramy ząbkiem czosnku.
Następnie układamy kolejno warstwy ziemniaków, posypując każdą warstwę solą,
pieprzem oraz gałką muszkatołową. Na samym końcu całość zalewamy śmietaną,
przykrywamy pokrywką i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C na około 50 minut.
Gdy ziemniaki będą miękkie, wierzch zapiekanki posypujemy startym serem
i wstawiamy na kolejne 10–15 minut (już bez pokrywki), aż ładnie się zarumieni.
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PIECZONE CHIPSY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
4 średnie ziemniaki
2–3 łyżki oliwy z oliwek
zioła (np. tymianek, rozmaryn)
sól himalajska

Przygotowanie:
Ziemniaków nie obieramy, szorujemy dokładnie skórkę.
Tniemy na mandolinie lub szatkownicy na cieniutkie, 1–2 milimetrowe plasterki.
Dużą blachę smarujemy cienką warstwą oliwy. Plasterki ziemniaków układamy
jeden obok drugiego tak, aby nie zachodziły na siebie. Ziemniaki smarujemy
z wierzchu oliwą i posypujemy drobno posiekanymi ziołami.
Pieczemy w 230°C przez 6–7 minut, aż chipsy nabiorą złotego koloru.
Wyjmujemy i zostawiamy do całkowitego wystygnięcia blachy.
Zdejmujemy chipsy i oprószamy solą.
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PYRY Z GZIKIEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
6 ziemniaków
250 g twarogu
1 cebula
2 łyżki posiekanego koperku
2 łyżki posiekanego szczypiorku
1 świeży ogórek
pieprz ziołowy
sól, pieprz

Przygotowanie:
Ziemniaki dokładnie myjemy, zalewamy wodą i gotujemy 25–30 minut.
Cebulę i ogórka kroimy w drobną kostkę. Twaróg rozcieramy dokładnie widelcem
i łączymy razem z cebulą, ogórkiem, koperkiem i szczypiorkiem. Przyprawiamy całość solą,
pieprzem i pieprzem ziołowym. Ugotowane ziemniaki odcedzamy
i podajemy wraz z białym serem.
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PYZY Z SOSEM KURKOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 5
Czas przygotowania: 50 minut

Składniki na pyzy:
1 kg obranych ziemniaków
1 jajko
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżki mąki pszennej + 2 łyżki do lepienia
sól, pieprz
Składniki na sos:
300 g kurek
3 łyżki masła
1 cebula
2 ząbki czosnku
4 łyżki kwaśnej śmietany 18%
1 łyżeczka musztardy dijon
½ pęczka koperku
sól, pieprz

Przygotowanie:
Połowę ziemniaków gotujemy, studzimy i przeciskamy przez praskę.
Drugą połowę ścieramy jak najdrobniej, przekładamy na wielokrotnie złożoną gazę
lub pieluchę tetrową i jak najmocniej odciskamy z soku nad miską.
Czekamy, aż na dnie miski osiądzie krochmal, sok zlewamy,
a krochmal dodajemy do ziemniaków. Wsypujemy obie mąki, doprawiamy solą i pieprzem,
mieszamy. Z masy lepimy kulki wielkości orzecha włoskiego, obtaczamy w mącę pszennej.
Na maśle szklimy przez minutę posiekaną cebulę i czosnek.
Dorzucamy oczyszczone kurki i smażymy 5 minut, często mieszając.
Wlewamy ¾ szklanki wody, czekamy, aż zacznie się gotować. Dodajemy śmietanę
i musztardę, dusimy 2 minuty. Doprawiamy i wsypujemy posiekany koperek.
Pyzy wrzucamy na osolony wrzątek, gotujemy 4–5 minut od wypłynięcia na powierzchnię.
Wyławiamy i podajemy od razu z sosem.
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RÖSTI Z SEREM HALLOUMI I CHORIZO
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
500 g mączystych ziemniaków
200 g sera halloumi
200 g chorizo
4 łyżki kwaśnej śmietany 18%
garść świeżej kolendry
garść kiełków, np. groszku
2–3 łyżki masła klarowanego
1 łyżeczka soli
pieprz

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy i płuczemy. Następnie ścieramy je na tarce o grubych oczkach,
solimy, mieszamy i odstawiamy na kwadrans. Kolejno odciskamy z ziemniaków wodę
i dodajemy starty na grubych oczkach ser halloumi. Całość doprawiamy pieprzem do smaku,
dodajemy 1 łyżkę roztopionego masła i mieszamy.
Na 2 patelniach rozgrzewamy klarowane masło i wykładamy łyżką masę ziemniaczaną.
Ugniatamy ją szpatułką, formując placki. Rösti smażymy po ok. 6 minut
z każdej strony do złotobrązowego koloru.
Chorizo kroimy na plasterki i smażymy na suchej patelni, aż stanie się chrupiące.
Gotowe rösti wykładamy na talerze i podajemy z kwaśną śmietaną, chorizo,
posiekaną kolendrą oraz kiełkami groszku.
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SAŁATKA ZIEMNIACZANA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
2 ziemniaki
2 jajka
1 jabłko
300 g sera mozzarella
2 łyżki posiekanych orzechów laskowych
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki oleju z orzeszków ziemnych
sól, pieprz pomarańczowy
2 gałązki rozmarynu

Przygotowanie:
Ziemniaki i jajka gotujemy. Jabłko obieramy i wycinamy gniazda nasienne. Ziemniaki, jajka,
jabłko i ser kroimy w dużą kostkę i wrzucamy do miski. Całość polewamy sokiem z cytryny
wymieszanym z olejem. Posypujemy orzechami, solą, pieprzem i rozmarynem.
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TORTILLA HISZPAŃSKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
6 ziemniaków
5 jajek
1 cebula
3 plastry sera cheddar
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
2 łyżki masła
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

Przygotowanie:
Ziemniaki dokładnie myjemy, zalewamy wodą i gotujemy 25–30 minut, odcedzamy i studzimy.
Cebulę kroimy w drobną kostkę i szklimy na maśle. Dodajemy pokrojone w grubą kostkę
ziemniaki. Doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Podsmażamy 5 minut i zalewamy
dokładnie roztrzepanymi jajami wraz z natką pietruszki i serem. Patelnie przykrywamy
pokrywką i smażymy do momentu, aż jaja się zetną (5 minut na wolnym ogniu).
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KOPYTKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 5
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
1 kg ugotowanych ziemniaków typu C (mączyste)
1 jajko
200 g mąki pszennej
sól

Przygotowanie:
Jeszcze ciepłe ugotowane ziemniaki przepuszczamy przez praskę. Studzimy. Dodajemy mąkę,
wbijamy jajko, solimy i wyrabiamy gładkie ciasto. Stolnicę podsypujemy mąką,
formujemy wałeczki grubości ok. 2 cm, spłaszczamy delikatnie i kroimy ukośnie.
Wrzucamy kluski do garnka z wrzącą wodą. Gotujemy minutę/dwie od wypłynięcia
na powierzchnię wody. Podajemy jako dodatek lub podsmażone na maśle.
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DANIA Z BOCZKIEM
Boczek na boczku
Boczek na boczku się położył,
nakrył słoninką i sen go zmorzył...
Śnił o takim na świecie porządku:
Każdy ma boczek w swoim żołądku...
Lecz przerwano niespodziewanie –
to smaczne boczku leniuchowanie!
Ktoś zauważył:
Boczek się usmażył!
Boczek głośno zaskwierczał zniesmaczony:
Znowu dodatkami zostanę przygnieciony!
Kilka jajek mi dołożą, zasypią przyprawami!
I nie boczkiem się zachwycą...
tylko jajecznicą z dodatkami!

Tak Ewa Dafner opisuje naszego bohatera…
U nas jednak boczek to nie tylko dodatek. Występuje on w roli głównej
zarówno w wytrawnych, jak i słodkich przepisach.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
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Boczek… Można przygotowywać na wiele sposobów i nie musi to być tylko
wysmażony plaster boczku czy jajecznica na boczku. Na ciepło, na zimno,
duszony, pieczony, smażony, na wytrawnie i na słodko.
W jesiennym numerze znajdziesz cały wachlarz inspiracji dań z boczku.
Od śniadaniowych pancake z boczkiem, przez obiadową carbonarę,
zahaczając na deser o pączki z boczkiem, a kończąc imprezowo
gruszkami w boczku. To tylko mała propozycja niewielu dań
z naszego jesiennego numeru.

Jak wiadomo tłuszcz jest przekaźnikiem smaku, zatem ile smaku w tym kawałku mięsa wieprzowego, które pochodzi z dolnej części półtuszy świni. Pięknie poprzerastane, paskowane, chudsze, grubsze z alternatywą na każde danie.
Ale jakie są właściwie wartości odżywcze boczku?
Otóż boczek to naturalne źródło białka, witamin z grupy B i tłuszczu. Zawiera znaczne ilości cholesterolu
i kwasów nasyconych. W 100 g surowego boczku znajdziesz 510 kalorii. Warto wziąć pod uwagę fakt, że
podajemy wartość kaloryczną przy surowym boczku a siłą rzeczy w 99% jest on poddawany obróbce termicznej. Co za tym idzie? Że zmniejsza nam się wartość kaloryczna boczku. Warto pamiętać, że najbardziej
wartościowy jest boczek ekologiczny z chowu świń rasy Złotnickiej lub Puławskiej. Warto także wiedzieć,
żeby kupować boczek oznaczony znakiem PQS – Pork Quality System – czyli mięso wieprzowe wysokiej
jakości.
Pewnie zastanawiasz się jakie jest przeznaczenie kulinarne?
Otóż zastosowań jest cała masa. Zacznijmy od tego klasycznego wędzonego, który różni się jednak od brytyjskiego bekonu. Smażony w kostkach i dodawany do dań jako przyprawa, idealnie komponuje się z pierogami ziemniaczanymi, kapustą zasmażaną, klasyczną jajecznicą, carbonarą czy gołąbkami. Dania składające się z chudego mięsa, owinięte w boczek sprawia, że dodaje niesamowitego smaku i soczystości. Boczek
pieczony w całości jest chrupki z zewnątrz i mięciutki i soczysty w środku. Chińczycy natomiast bardzo
wysoką cenią boczek uważając go za najdoskonalszy kawałek mięsa. W Polsce boczek zaraz obok schabu
należy do jednych z najbardziej ulubionych gatunków mięsa. Zapraszam Cię zatem w kulinarną podróż po
boczkowym raju.
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ZUPA KREM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
500 g ziemniaków
2 szklanki mleka
2 jajka
1 cebula
1 szklanka wody
2 łyżki masła
gałka muszkatołowa
sól, pieprz
natka pietruszki lub drobny szczypiorek do podania

Przygotowanie:
Ziemniaki i cebulę obieramy. Cebulę kroimy w drobną kostkę i szklimy na maśle
z dodatkiem płaskiej łyżeczki soli. Dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki
, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Blendujemy i dodajemy mleko,
doprawiamy do smaku solą, pieprzem oraz gałką. Jajka dokładnie roztrzepujemy,
wlewamy do zupy i intensywnie mieszamy, najlepiej rózgą.
Podajemy posypane natką lub szczypiorkiem.
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BOCZEK CHASHU
PRZEPIS: ANDRZEJ BŁASZCZUK, ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

Liczba porcji: 18
Czas przygotowania: 4 godziny

Składniki:
2500 g surowego boczku ze skórą
250 ml ciemnego sosu sojowego
200 ml mirinu
200 ml wody
1 główka czosnku
200 g świeżego imbiru
1 pęczek szczypioru
Sznurek do wiązania boczku

Przygotowanie:
W misce mieszamy sos sojowy, mirin oraz wodę. Imbir kroimy w plastry, szczypiorek
drobno siekamy, czosnku nie obieramy, a jedynie rozgniatamy. Dodajemy te składniki
do zalewy i wszystko dokładnie mieszamy. Zwijamy boczek skórą na zewnątrz i wiążemy
sznurkiem, by zachować jego okrągły kształt. Wkładamy mięso do żaroodpornego naczynia
i dodajemy zalewę. Pieczemy pod przykryciem w 130°C przez 4 godziny.
W połowie pieczenia przewracamy boczek na drugą stronę. Po upieczeniu kroimy
na grube plastry i podajemy z ulubionymi dodatkami.
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CIASTKA Z BOCZKIEM I SEREM CHEDDAR
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
Liczba porcji: 30
Czas przygotowania: 10 minut + 22 minuty pieczenia

Składniki:
10 plastrów surowego boczku
½ cebuli
120 g startego sera cheddar
2 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej + 3 łyżki do podsypania stolnicy
1½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka soli
100 g startego masła
½ szklanki mleka
1 jajko
4 łyżki oleju

Przygotowanie:
Boczek i cebulę kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na patelni bez tłuszczu około 5 minut.
Odsączamy na sitku.
W misce mieszamy suche składniki z masłem. Dodajemy jajko, mleko, olej i miksujemy
do połączenia składników. Dokładamy boczek z cebulą oraz ser i mieszamy. Ciasto wyrabiamy
ręką na stolnicy posypanej mąką. Wałkujemy na grubość 1,5 cm i obręczą lub foremką
wykrawamy ciastka o średnicy 3 cm. Pieczemy 22 minuty w 180°C.
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FASOLKA PO BRETOŃSKU Z BOCZKIEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
200 g boczku
800 g fasoli białej
800 g pomidorów krojonych
2 cebule
2 ząbki czosnku
listki z 5 gałązek świeżego tymianku
2 łyżeczki musztardy Dijon
2 łyżki octu balsamicznego
3 łyżki oliwy
sól, pieprz

Przygotowanie:
W garnku podgrzewamy 1 łyżkę oliwy. Wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę,
doprawiamy solą i smażymy przez 5 minut. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek
i dusimy całość przez kolejne 5 minut. W międzyczasie na patelni rozgrzewamy pozostałą oliwę
i smażymy na niej boczek, aż będzie rumiany. Przekładamy go do garnka z cebulą,
dodajemy pomidory, tymianek, musztardę i ocet balsamiczny. Dusimy całość przez 20 minut.
Zmniejszamy ogień, dodajemy fasolę i gotujemy kolejne 10 minut.
Doprawiamy solą i pieprzem, dusimy jeszcze przez 10 minut.
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SPAGHETTI CARBONARA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
150 g makaronu spaghetti
100–150 g boczku surowego, wędzonego
1 łyżka oliwy (opcjonalnie)
1 ząbek czosnku (opcjonalnie)
3 żółtka
30 g startego parmezanu
świeżo mielony pieprz
świeże zioła

Przygotowanie:
Makaron gotujemy w osolonej wodzie zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. W tym
czasie boczek kroimy w kostkę i podsmażamy na rozgrzanej patelni (używając chudego boczku
dodajemy oliwę). Do przyrumienionego boczku dodajemy drobno posiekany czosnek i smażymy
jeszcze minutę. Zdejmujemy z ognia, dodajemy żółtka, ⅔ parmezanu, 1–2 łyżki wody z gotowania
makaronu i pieprz. Mieszamy, a następnie dodajemy do ugotowanego makaronu. Podajemy
udekorowany pozostałym parmezanem i ziołami.
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GRUSZKI W BOCZKU WĘDZONYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
2 gruszki
8 plastrów boczku wędzonego
2 łyżki soku z cytryny
3 gałązki tymianku

Przygotowanie:
Gruszki obieramy, kroimy na ćwiartki i wycinamy gniazda nasienne.
Skrapiamy sokiem z cytryny. Każdą ćwiartkę owijamy w plaster boczku.
Pieczemy 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Gruszki podajemy posypane świeżym tymiankiem.
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HUEVOS RANCHEROS
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
2 kukurydziane tortille
2 jajka
1 szklanka ugotowanej czarnej fasoli
kilka plastrów surowego boczku
1 awokado
1 pomidor
1 limonka
garść świeżej kolendry
sól, pieprz

Przygotowanie:
Na suchej i rozgrzanej patelni układamy plastry boczku i smażymy je na chrupiąco z obu stron.
Odsączamy je na papierowym ręczniku. Rozbijamy jajka i smażymy je
na wytopionym z boczku tłuszczu do momentu, aż białko się zetnie.
Awokado obieramy i kroimy w kostkę razem z pomidorami. Skrapiamy sokiem z limonki
i doprawiamy solą oraz pieprzem do smaku. Fasolę delikatnie rozgniatamy widelcem
i również doprawiamy.
Tortillę podgrzewamy na patelni i przekładamy na talerze. Smarujemy ją kolejno fasolą,
układamy jajka sadzone i wykładamy sałatkę z awokado i pomidorów oraz plastry boczku.
Całość posypujemy posiekaną kolendrą i podajemy od razu.
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PIWNY TORT Z BEKONEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
Na ciasto:
250 g mąki
300 g cukru trzcinowego
80 g ciemnego kakako
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
Szczypta soli
3 jajka
200 ml maślanki
125 ml oleju
300 ml ciemnego piwa
100 g ciemnej czekolady

Na krem:
500 ml mascarpone
500 ml śmietanki 30–36%
1 łyżka masła orzechowego
1 łyżeczka cukru pudru
Dodatkowo:
10 plastrów boczku
1 łyżka miodu
Garść posiekanych orzechów

Przygotowanie:
Piwo podgrzewamy do ok. 80°C, dorzucamy posiekaną czekoladę i mieszamy do czasu,
kiedy się rozpuści. Studzimy.
W tym czasie mieszamy w misce wszystkie suche składniki, a w drugiej mokre i dodajemy
do nich piwo z czekoladą. Łączymy składniki suche z mokrymi mieszając je łyżką do połączenia
składników. Formę o średnicy 20 cm wykładamy papierem do pieczenia,
wylewamy połowę ciasta i pieczemy około 25–30 minut w temperaturze 180°C.
Podobnie postępujemy z drugą połową ciasta (jeżeli mamy dwie formy pieczemy jednocześnie).
Kiedy ciasto wystygnie dzielimy każdą porcję na 2 lub 3 blaty.
Przygotowujemy krem: schłodzone mascarpone i śmietanę ubijamy, na sam koniec dodajemy
schłodzone (to bardzo ważne, bo inaczej krem się zwarzy) masło orzechowe
i cukier puder i mieszamy do połączenia.
Każdy blat przekładamy kremem. Na koniec nakładamy krem na boki i górę i wyrównujemy
łopatką (zostawiając widoczne warstwy). Tort odkładamy do schłodzenia do lodówki.
Rozgrzewamy patelnię. Boczek kroimy w kostkę lub mniejsze plasterki i podsmażamy,
aż tłuszcz się wytopi i boczek będzie chrupiący. Studzimy, polewamy miodem
i układamy na szczycie tortu. Posypujemy posiekanymi orzeszkami.
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QUICHE LORRAINE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:
Ciasto kruche:
250 g mąki pszennej
150 g zimnego masła
1 żółtko
1–2 łyżki zimnego mleka
½ łyżeczki soli morskiej
Nadzienie::
200 g wędzonego surowego boczku
3 jajka
300 ml crème fraîche lub śmietanki 30–36%
pieprz

Przygotowanie:
Ciasto kruche:
Mąkę przesypujemy na blat lub do miski i dokładamy posiekane masło.
Wbijamy żółtko, dodajemy sól i wyrabiamy ciasto, dolewając powoli mleko.
Gdy składniki się połączą, z ciasta formujemy kulę, zawijamy ją w folię
i wstawiamy do lodówki na 30 minut.
Formę na tartę o średnicy 30 cm smarujemy masłem i oprószamy mąką.
Schłodzone ciasto cienko rozwałkowujemy i wykładamy nim spód oraz boki formy.
Wierzch ciasta przykrywamy papierem do pieczenia i obciążamy suchą fasolą lub grochem.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C i pieczemy przez 15 minut.
Zdejmujemy papier z obciążeniem i pieczemy przez kolejne 15 minut.
Odstawiamy do wystudzenia.
Nadzienie:
Boczek kroimy w kostkę i wytapiamy z niego tłuszcz na suchej patelni.
Gotowe skwarki odsączamy z nadmiaru oleju. Crème fraîche ubijamy trzepaczką wraz z jajkami.
Dodajemy boczek i doprawiamy pieprzem. Nadzienie wlewamy na podpieczony spód.
Tartę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy przez około 30 minut,
aż wierzch się zetnie. Quiche podajemy lekko przestudzony.
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PALUCHY Z BOCZKIEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 10–12 sztuk
Czas przygotowania: 30 minutt

Składniki:
1 płat gotowego ciasta francuskiego
10–12 cienkich plastrów wędzonego boczku
1 jajko
szczypta płatków chilli
oregano świeże lub suszone

Przygotowanie:
Rozwinięte ciasto francuskie smarujemy roztrzepanym jajkiem,
rozkładamy plastry boczku i posypujemy oregano. Kroimy w poprzek
na paski o szerokości 2 cm i zwijamy w sprężynki.
Układamy na blasze wyłożonej papierem.
Smarujemy jajkiem, oprószamy płatkami chilli.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C
i pieczemy 20 minut.
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PANCAKES Z BOCZKIEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
1 szklanka mąki
¾ szklanki mleka
2 jajka
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
4 łyżki roztopionego masła
1 płaska łyżeczka cukru
1 szczypta soli
8 plastrów boczku
2 łyżki syropu klonowego

Przygotowanie:
Mąkę, mleko, jaja, proszek do pieczenia, masło, cukier i sól umieszczamy w blenderze
kielichowym i miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Odstawiamy na 10 minut.
W tym czasie na patelni smażymy boczek i odkładamy na ręcznik papierowy.
Rozgrzewamy patelnię z nieprzywierającą powłoką i nakładamy po dużej łyżce masy.
Placuszki smażymy na złoty kolor z obu stron. Pancakes układamy jeden na drugim
i na wierzch kładziemy wysmażony boczek. Na koniec całość polewamy syropem klonowym.
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PĄCZKI NA PIWIE
Z KARMELIZOWANYM BEKONEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
Liczba porcji: 20
Czas przygotowania: 1 godzina + 2 godziny oczekiwania

Składniki:
Pączki:
500 g mąki chlebowej
100 g brązowego cukru
1 saszetka drożdży instant lub 20 g świeżych
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
250 ml ciemnego piwa
100 g roztopionego masła
2 łyżki kwaśnej śmietany 18%
3 żółtka
1 płaska łyżeczka soli
olej

Karmelizowany bekon:
200 g surowego boczku w plastrach
50 ml syropu klonowego
Lukier:
2 szklanki cukru pudru
100 ml piwa miodowego

Przygotowanie:
Pączki:
(wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej)
Mąkę, cukier, drożdże instant oraz sól dokładnie mieszamy. Wlewamy piwo,
roztopione i przestudzone masło, wbijamy żółtka i dodajemy śmietanę. Ciasto mieszamy łyżką,
a następnie zagniatamy rękoma. Możemy użyć miksera z hakami do ciasta drożdżowego.
Masę wyrabiamy około 10 minut. Powinna być miękka i elastyczna. Gotowe ciasto
odstawiamy na 2 godziny w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, aż podwoi objętość.
Wyrośnięte ciasto ponownie zagniatamy i rozwałkowujemy na grubość ok. 1 cm.
Za pomocą szklanki o średnicy 6–7 cm wycinamy z niego okręgi.
Kieliszkiem o średnicy 2 cm wycinamy dziurki w okręgach. Surowe pączki
przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 30 minut do ponownego wyrośnięcia.
W garnku z grubym dnem rozgrzewamy olej do 180–190°C. Wrzucamy po 2–4 pączki na raz
pamiętając, że podczas smażenia podwoją objętość. Pączki smażymy przez około 2 minuty
z każdej strony, aż staną się złotobrązowe. Odsączamy je z nadmiaru oleju
na papierowym ręczniku.
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Karmelizowany bekon:
Plastry bekonu układamy na blasze pokrytej papierem do pieczenia i wstawiamy do piekarnika
nagrzanego do 180°C. Po 10 minutach obracamy je na drugą stronę. Gdy większość tłuszczu
się wytopi, wyciągamy je i odsączamy na papierowym ręczniku. Plastry bekonu smarujemy
obficie syropem klonowym i układamy na czystym arkuszu papieru. Pieczemy je jeszcze
przez około 5 minut, aż staną się ciemnobrązowe. Odstawiamy do przestudzenia,
a następnie kruszymy na mniejsze kawałki.
Lukier:
Piwo wlewamy do rondelka i gotujemy przez 10–15 minut, aż ilość płynu zredukuje się o połowę.
Wlewamy je powoli do cukru pudru, aż uzyskamy pożądaną gęstość lukru. Gotowe pączki
zanurzamy w lukrze i od razu dekorujemy kawałkami karmelizowanego bekonu.
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ŚLIWKI I MORELE W BOCZKU
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
16 cienkich plastrów wędzonego surowego boczku
8 suszonych śliwek
8 suszonych moreli

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 200°C. Każdą śliwkę i morelę
zawijamy w pojedynczy plaster boczku. Spinamy wykałaczką.
Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy 15–20 minut.
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BOCZEK Z SOSEM ZIOŁOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
6 plastrów surowego boczku
1 łyżeczka musztardy francuskiej
1 łyżeczka octu jabłkowego
1 łyżeczka keczupu
sól, pieprz
Sos:
1 garść listków kolendry
1 garść listków pietruszki
1 mała szalotka
2 łyżki soku z cytryny
1 łyżka miodu
3 łyżki oliwy
sól, pieprz
Dodatkowo:
ulubione pieczywo

Przygotowanie:
Plastry boczku nacieramy solą, pieprzem, musztardą, octem i keczupem.
Odstawiamy do lodówki. W tym czasie przygotowujemy sos ziołowy.
Szalotkę obieramy i kroimy w mniejsze kawałki. Wszystkie składniki sosu
umieszczamy w blenderze kielichowym i miksujemy. Miksujemy tak długo,
aż wszystkie składniki będą drobno posiekane. Plastry boczku smażymy na złoto,
z każdej ze stron. Serwujemy boczek wraz z sosem i ulubionym pieczywem.
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JESIENNE NAPARY
PRZEPISY: DOROTA DOMINO, ŻANETA HAJNOWSKA, MONIKA SZEFFLER,
ZDJĘCIA: ŻANETA HAJNOWSKA
Jesień, choć piękna, potrafi czasem nam dokuczyć. Chandra, bóle głowy,
przeziębienia i osłabienie organizmu? Mamy dla Was propozycje naparów,
które pomogą na te wszystkie problemy.
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NAPAR Z KWIATÓW LAWENDY
Herbata lawendowa pomaga się odprężyć, ułatwia
zasypianie, złagodzi ból głowy i żołądka.
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NAPAR Z KWIATÓW CZARNEGO BZU
Napar z kwiatów czarnego bzu wzmacnia odporność, łagodzi stany zapalne skóry, działa
oczyszczająco. Ponadto ma działanie antywirusowe oraz chroni i wzmacnia układ oddechowy.
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KORZENNY NAPAR
POMARAŃCZOWO-ROZMARYNOWY
Skład: świeży imbir, pomarańcze,
cytryny, miód, rozmaryn,
goździki, cynamon.
Ma właściwości rozgrzewające,
przeciwwirusowe, antybakteryjne
i przeciwzapalne,
więc będzie doskonały
na przeziębienie. Na dodatek
wspomaga trawienie,
działa przeciwbólowo i poprawia
nastrój. Aby zachować wartości
miodu i witaminy
kryjące się w cytrusach,
zalewamy napar wodą
o temperaturze poniżej 90°C.
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NAPAR LIPOWO-MALINOWY
Napar z suszonej maliny i kwiatów lipy pomaga wzmacniać układ odpornościowy,
działa też rozgrzewająco i napotnie, więc przyda się na pierwsze oznaki przeziębienia.
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NAPAR Z POKRZYWY
Napar z pokrzywy działa wzmacniająco i oczyszczająco, przyspiesza matabolizm,
pomaga się też uspokoić i odprężyć.
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NAPAR Z PĄKÓW RÓŻ
Napar z pąków róż warto pić
szczególnie jesienią, kiedy łatwo się
przeziębić, ponieważ ma
wysoką zawartość witaminy C
i antyoksydantów. Wspomaga też układ
trawienny i moczowy.
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CYDR TRZEBNICKI
TEKST I ZDJĘCIA: NATALIA JAKUBOWSKA
Wzgórza Trzebnickie, czyli inaczej Kocie Góry, rozciągają się
przez pas 60 kilometrów. Malowniczy krajobraz Wzgórz Trzebnickich
urozmaicają pola uprawne, lasy i oczywiście sady.
Wybierając się w okolice Trzebnicy oczom ukazuje się przepiękny widok
sadów porośniętych na pagórkach. Sady wiśniowe, czereśniowe, morelowe,
brzoskwiniowe ale przede wszystkim jabłkowe. To właśnie z sadów jabłkowych
Pan Henryk Nowakowski właściciel, producent i człowiek z olbrzymią pasją
zaopatruje się w najstarsze odmiany jabłek, żeby później,
po roku, móc rozkoszować podniebienia kupujących wyjątkowym
Tradycyjnem Cydrem Trzebnickim.
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Tradycyjny Jabłecznik Trzebnicki a tak właściwie
nazwa tego cydru powinna brzmieć Jabłecznik Wileński.
To właśnie w Wilnie, już około 200 lat temu wszystko się zaczęło. Na terenach Kresów rodzina Pana
Henryka Nowakowskiego miała jabłonie, z których
zbierała jabłka, a następnie później tłoczyła sok, z którego w kolejnym etapie robiła cydr. Pan Henryk już
jako młody chłopak wraz ze swoim bratem pomagał
i uczył się przy produkcji tego wyjątkowego napoju.
Sam Pan Nowakowski pracuje nad cydrem już pod
60 lat i produkuje 10 000 litrów cydru rocznie.
Położenie Wzgórz Trzebnickich, odpowiednie nasłonecznienie i nawodnienie sprawiają, że okolice
Trzebnicy to świetny obszar znany z produkcji wysokojakościowych owoców. Najlepsze i najsmaczniejsze cydry powinny być robione raz do roku.
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Używa się do nich dojrzałych jabłek zaraz po zebraniu. Tradycyjny Jabłecznik Trzebnicki powstaje
w wyniku fermentacji naturalnego soku jabłkowego. Receptura cydru została przywieziona z Wileńszczyzny i nie została zmieniona od ponad 80 lat. Do
produkcji cydru używane są takie odmiany jabłek
jak reneta, cortland, champion.
Słodkie jabłka są bogate w cukier, dzięki czemu cydr
nabiera alkoholowej mocy. Jabłka kwaskowate podbijają smak cydru, ale także dodają delikatnie kwaśnego posmaku. Pestki dodają goryczki i dzięki tym
wszystkim smakom oraz ogromnej pasji Pana Henryka powstaje ten wysokogatunkowy produkt.
Klasyczny cydr tradycyjny Jabłecznik Trzebnicki to
wytrawny, niepasteryzowany, niefiltrowany, spokojny napój alkoholowy. Wytwarzany tylko i wyłącznie
w 100% niepasteryzowanego moszczu jabłkowego
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z jabłek z wzgórz trzebnickich, a osad, który znajduje
się na dnie butelki, jest całkowicie naturalny.
Bardzo znanym oraz pierwszym w Polsce wyprodukowanym przez Pana Henryka jest cydr lodowy.
Cydr ten uzyskuje się poprzez zamrożenie świeżego
moszczu, a następnie oddzielenie od zamarzniętej
wody, która znajduje się na powierzchni. Jak twierdzi sam Pan Henryk, odparowywanie pozbawiłoby
go nie tylko smaku, ale przede wszystkim wartości
odżywczych. Jest to dość kosztowny proces, gdyż do
wyprodukowania 1 litra syropu potrzeba 10 kilogramów jabłek. Jak mówi sam Pan Henryk ten cydr jest
wart każdych pieniędzy. Można przyznać, że nie tylko w Polsce ale i na świecie cydry lodowe są ogromną niszą.
Cydr ma wiele właściwości zdrowotnych. Jeśli jest
spożywany z umiarem, to zmniejsza apetyt, wspo-
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maga trawienie, przyspiesza metabolizm, usuwa
toksyny, jest niskokaloryczny i charakteryzuje się
niskim indeksem glikemicznym.
Trzeba przyznać, że „moda” na cydr zawładnęła Polską. Szczególnie w okresie grillowym jest bardzo
chętnie spożywany do potraw.
Używając cydru w kuchni warto skorzystać z doświadczeń kulinarnych Brytyjczyków czy Francuzów, którzy ubóstwiają cydr od wieków i używają
go do wielu potraw. Czy to do naleśników, żeby uzyskać lekkość i puszystość, czy też dodając do zupy
cebulowej albo ziemniaczanej dla podbicia smaku.
Jest także rewelacyjną opcją jako podlewanie pieczonych lub duszonych mięs. Świetnie sprawdza się
jako baza w marynatach, ale także różnego rodzaju
dressingach do sałatek.
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BURGER Z WOLNO PIECZONĄ ŁOPATKĄ
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 4 godziny

Składniki:
750 g łopatki wieprzowej
1 szklanka cydru
1 łyżka cukru trzcinowego
1 łyżka soli
1 łyżka papryki słodkiej
1 łyżka czosnku mielonego
Składniki na sałatkę:
¼ białej kapusty
¼ czerownej kapusty
1–2 łyżki majonezu
Do podania:
4 bułki hamburgerowe

Przygotowanie:
W misce mieszamy cukier, sól, paprykę oraz czosnek. Nacieramy mięso
i odstawiamy na godzinę do zamarynowania.
Łopatkę układamy w zamykanym naczyniu do zapiekania, zalewamy cydrem
i wstawiamy do piekarnika. Pieczemy 2–2,5 godziny w temperaturze 170°C.
Rozrywamy mięso dwoma widelcami i mieszamy w płynie powstałym po pieczeniu.
Przygotowujemy bułki oraz sałatkę. Szatkujemy obie kapusty, doprawiamy solą i majonezem.
Bułki przekrawamy i opiekamy na patelni grillowej.
Składamy hamburgery i od razu podajemy.
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TERRINA NA CYDRZE Z OWOCAMI LATA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
Liczba porcji: 8–10
Czas przygotowania: 30 minut + 12 godzin chłodzenia

Składniki:
750 ml cydru
1 kg sezonowych owoców (np. arbuz, morele, borówki, jeżyny, maliny)
1–3 łyżek cukru
6 łyżeczek żelatyny

Przygotowanie:
Do rondelka wlewamy cydr, wsypujemy cukier, gotujemy i zdejmujemy z ognia.
Żelatynę wsypujemy do garnuszka, wlewamy 6 łyżek zimnej wody i mieszamy.
Odstawiamy na chwilę do napęcznienia. Następnie wlewamy część gorącego cydru
i rozprowadzamy w nim żelatynę.
Łączymy z resztą płynu. Odstawiamy do wystudzenia.
Wszystkie owoce myjemy i osuszamy. Większe jak na przykład morele i arbuza
kroimy na kawałki. Owoce delikatnie układamy w nieprzywierającej formie na babkę.
Zalewamy następnie przestudzoną galaretką i wstawiamy do lodówki
na przynajmniej 12 godzin, aż stężeje. Przed wyjęciem formę umieszczamy na moment
do ciepłej wody, aby galaretka delikatnie rozpuściła się na ściankach
Następnie terrinę wykładamy na paterę lub talerz.
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SZARLOTKA Z CYDREM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
Liczba porcji: 12
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut
Składniki:
Ciasto kruche:
450 g mąki
200 g zimnego masła
100 g cukru
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
1 łyżeczka octu
szczypta soli
2 jajka
1 żółtko
Nadzienie:
750 ml cydru
1 kg jabłek (waga po obraniu i usunięciu gniazd nasiennych)
2 łyżki soku z cytryny
2 opakowania cukru wanilinowego
2 łyżki brązowego cukru
2 łyżeczki cynamonu
1 szklanka cydru
2 opakowaniu budyniu waniliowego
Dodatkowo:
2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto (oprócz jajek i octu) umieszczamy w malakserze.
Miksujemy i nim utworzy się kula z ciasta dodajemy jajka, żółtka oraz ocet. Składniki wyrabiamy
aż połączą się w jednolitą kulę. Ciasto zawijamy w folię i wkładamy na 30 minut do lodówki.
Jabłka kroimy w kostkę. Przekładamy do garnka wraz sokiem z cytryny, cukrami, cynamonem,
cydrem i budyniem waniliowym. Zagotowujemy, cały czas mieszając.
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 190°C (góra, dół). Ciasto dzielimy na dwie nierówne
części: większą do obłożenia dna i boków formy tortowej oraz mniejszą do przykrycia ciasta.
Ciasto wałkujemy na okrągłe placki. Większym plackiem wyklejamy dno i boki formy tortowej.
Nakłuwamy widelcem i wykładamy jabłka. Na koniec kładziemy mniejszy placek na górną część
i nakłuwamy widelcem. Wkładamy szarlotkę do piekarnika na 40 minut.
Ciasto studzimy i posypujemy cukrem pudrem.
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HISTORIA PRZESIEDLEŃCZA
OPOWIEŚĆ O BABCI ZOSI NA PODSTAWIE
WSPOMNIEŃ CIOCI MARYSI
SPISAŁA NATALIA BOGUBOWICZ
ZDJĘCIA: PRYWATNE ARCHIWUM CIOCI MARYSI, NATALIA BOGUBOWICZ
Moja śp. babcia Zosia urodziła się
25 lipca 1916 r. w Woli Zarczyckiej
w powiecie Leżajsk, w dawnym
województwie rzeszowskim. Jej
rodzicami byli Cecylia i Józef.
Babcia miała jedną, o siedem lat
młodszą siostrę Marię.
Wola Zarczycka była dużą wsią.
Znajdował się tam kościół, szkoła,
poczta, policja i ośrodek zdrowia.
Rodzina babci była biedna, posiadali tylko 4 morgi ziemi. Mieli konia,
krowę i parę kur. Jeśli uchowali
świnkę, to nigdy nie na mięso, tylko
na sprzedaż Żydom. Za pieniądze
zaś opłacali podatek, ubezpieczenie,
kupowali buty lub jakieś potrzebne ubranie. Sprzedawali też jajka,
w zamian można było kupić kaszę,
sól, naftę czy mydło.
Babcia Zosia skończyła 4 klasy
szkoły podstawowej. Chodziła
również na służby do zamożniejszych, paść krowy i pilnować dzie-
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ci. Codzienny jadłospis w domu
był zawsze taki sam. Na śniadanie
jadało się ziemniaki ugotowane
w mundurkach razem z barszczem białym ukiszonym z mąki
razowej. Czasem, jeśli akurat była,
dodawało się do barszczu śmietanę lub okraszało go słoniną. Posiłki
cała rodzina jadła z jednej miski,
nie było osobnych talerzy. Obiad
gotowało się przy okazji przygotowywania śniadania, tak było
oszczędniej. Garnki stawiało się
na podstawkach, tzw. denarkach,
pod którymi paliło się drewnem.
W pomieszczeniu tym aż ciemno było od dymu. Obiadem była
kiszona kapusta z fasolą zasypywana kaszą jęczmienną, trochę
omaszczona słoniną. Niekiedy
robiło się tzw. knydle (zapewne
dzisiejsze pyzy), czyli kluski z surowych ziemniaków i mąki, które
zalewało się gorącym mlekiem.
Kolacje, podobnie jak inne posiłki,
zawsze były takie same. Ugoto-
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wane ziemniaki, a do tego zsiadłe
mleko lub maślanka.
Wybuchła druga wojna światowa. W 1940 r. zesłano babcię
Zosię na roboty przymusowe do
Niemiec. Miała wtedy 24 lata.
Przebywała niedaleko Stuttgartu i pracowała u gospodarza przy
krowach. Tam w 1945 r. poznała przyszłego męża (mojego śp.
dziadka Józefa). Pracował w tej
samej wiosce, tylko u innego gospodarza. Ślub wzięli w lutym
1946 r. Przebywali wtedy w obozie przejściowym pod strefą amerykańską. Dostali jeden pokój
i tam mieszkali przez rok. Niektórzy wyjeżdżali do Ameryki lub Australii, ale dziadek
chciał wrócić do Polski. I tak
też uczynili w maju 1946 r.
Jednak tej decyzji zaczął
żałować, gdy w dzisiejszych
Czechowicach–
Dziedzicach wysiadając
z pociągu wystraszył
się straszliwej biedy
i miejscowych dzieci, które błagały ich
o jedzenie. Wcześniej podczas podróży
Niemcy stale obdarowywali ich
pożywieniem.
Początkowo babcia wraz z mężem pojechała do jego rodziny,
do Tylki koło Krościenka. Jednak
jego matka powiedziała, że nie ma
dla nich tam miejsca. Dziadek został więc w Tylce, a babcia udała
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się do rodzinnej Woli Zarczyckiej.
W październiku 1946 r. urodziła
się ich córka Marysia (czyli moja
ciocia, która opowiedziała mi tę
historię).
Rok później, we wrześniu 1947 r.,
babcia z dziadkiem przyjechali
do Wojciechowa na Dolnym Śląsku w poszukiwaniu miejsca dla
siebie. Z rzeszowskiego nie mieli na podróż, za pociąg zapłacili
sprzedanym zegarkiem. Niemiec,
który wiózł ich na wozie chciał
aby zapakowali na niego swój
dobytek. Zdziwił się, że posiadali
jedynie 2 walizki i pierzynę. Po
kilku dniach dziadek znalazł pracę w Piotrowicach koło Chojnowa. I tam zamieszkali. Pracował
w PGR–ze, gdzie akurat kopali
ziemniaki. Jako że razem z babcią
nie mieli co jeść, babcia ugotowała
ziemniaki, wodę z ich gotowania
omaściła słoniną – to był posiłek,
który jedli przez 3 tygodnie, również ciocia Marysia, która miała
wtedy 11 miesięcy. W 1948 r. urodził się wujek Staszek. Dziadek
pracował jako fornal, obrządzał
konie i pracował nimi w polu.
Pewnego razu babcia chciała upiec chleb. Pożyczyła więc
wielką miskę od sąsiadki, zrobiła
ciasto i zaniosła je w tej misce do
Niemca, aby go upiekł. Ten wrzucił całą michę do pieca i upiekł
chleb – przeogromny. Babcia później nad rzeką szorowała piaskiem
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spaloną miskę, na którą czekała
sąsiadka. A chleb najczęściej był
na kiszonym zakwasie, dodawało
się też ugotowanych ziemniaków
do ciasta, by był bardziej pulchny.
W rok po przybyciu do Piotrowic
babcia zaczęła chować w chlewiku kury, kaczki, kozy i świnie.
Jajka przeważnie były przeznaczone na sprzedaż. Natomiast ze
świnki wyrabiano smalec, sadło,
salceson i kaszankę. Świnki hodowano zwykle dwie sztuki. Jedną
mniejszą ubijano na Wielkanoc,
większą na Boże Narodzenie.
Babcia pichciła to, co pamiętała
z domu rodzinnego. Zup właściwie w ogóle nie gotowano. Z warzyw praktycznie posiadano tylko kapustę, ziemniaki, czosnek
i cebulę. Była tylko zupa kartoflana, tzw. rzadkie ziemniaki, która
składała się z wody, ziemniaków
i czosnku. Okraszona była skwarkami ze słoniny. Od święta piekło
się kukiełki, czyli zwykłe ciasto
drożdżowe, bez żadnych dodatków. Było też ciasto drożdżowe omielane, które składało się
z mąki pszennej i jaglanej. Ciasta
te, pieczone na Boże Narodzenie
stały aż do Trzech Króli. Mimo że
były już twarde, nadal się je jadło.
Przyrządzano prażochę, ugotowane ziemniaki, nie do końca odcedzone. Dodawało się mąkę pszenną i tłukło, stawiało na mały ogień
aby sobie „pyrkały”. Na koniec polane były stopionym masłem lub
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skwarkami. Prażochę nazywano
często kulasą, pewnie dlatego, że
była dość klejąca.
W 1950 r. urodził się dziadkom
syn Jan, który zmarł po miesiącu
na krztusiec. Rok później urodziła
się ciocia Aniela, a w 1956 r. Hela
(moja mama).
W latach 60–tych bieda była już
mniej dotkliwa. Ludzie, jedni od
drugich, przekazywali sobie różne receptury, wymieniali między
sobą przepisy, które znali. Zaczęto gotować barszcze czerwone,
gołąbki z kiszonej kapusty, zupę
pomidorową i ogórkową. Babcia
przypomniała sobie, co jadła na
robotach w Niemczech. Jak było
mięso, gotowała z niego sos do
makaronu, a do tego robiła sałatkę z gotowanych ziemniaków
pokrojonych w plastry. Mieszało
się je z posiekaną cebulą i zalewało mieszaniną z odrobiny wody,
octu, cukru i soli. Na koniec łączyło z olejem. Z Niemiec przywędrowała również zupa jajkowa
zagęszczana kaszą manną.
Ja przygotowałam dla Was ziemniaczarz z przepisu mojej babci,
który przyrządzała także prababcia Cecylia. Jest to taki niby
kulebiak z farszem jak na pierogi
ruskie. Tradycyjnie ziemniaczarz
wypiekany był w piecu chlebowym i miał kształt właśnie okrągłego bochenka.
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ZIEMNIACZARZ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
Przepis przygotowany na podstawie opowieści cioci Marysi.

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + 1 godzina wyrastania

Składniki na ciasto:
300 g mąki pszennej
¾ szklanki mleka
½ łyżeczki cukru
1 jajko
20 g świeżych drożdży
1 płaska łyżeczka soli
35 g masła

Składniki na farsz:
1400 g obranych ziemniaków
80 g sera białego
1 duża cebula
1 łyżka masła
2–3 gałązki cząbru
sól, pieprz
1 łyżka oleju
sól, pieprz
Do posmarowania:
1 małe jajko
1 łyżeczka mleka

Przygotowanie:
Ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie, odcedzamy i odstawiamy do wystygnięcia.
Do dużej miski przesiewamy mąkę. W środku robimy zagłębienie i wkruszamy tam drożdże.
Posypujemy je cukrem i wlewamy ¼ część lekko podgrzanego mleka.
Mieszamy do konsystencji papki zagarniając z brzegów trochę mąki.
Odstawiamy na 15 minut.
Rozczyn mieszamy z mąką, rozpuszczonym i ostudzonym masłem,
solą oraz resztą mleka. Ciasto wyrabiamy przez 10 minut.
Przykrywamy w misce ściereczką i odkładamy do wyrośnięcia.
Ugotowane ziemniaki przepuszczamy przez praskę. Mieszamy z posiekaną
i podsmażoną na maśle cebulą, pokruszonym serem i listkami cząbru.
Doprawiamy solą i pieprzem.
Wyrośnięte ciasto przekładamy na stolnicę, wałkujemy placek o grubości 1 cm.
Na środek wykładamy farsz ziemniaczany, brzegi ciasta zawijamy do góry zamykając go
wewnątrz. Odwracamy na drugą stronę i przekładamy na natłuszczoną blachę.
Czekamy 20 minut i nacinamy wierzch ciasta. Smarujemy jajkiem rozbełtanym z mlekiem.
Pieczemy w 170°C przez 40 minut.
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PANIAROCHY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
Danie pochodzi z okolic Gródka Jagiellońskiego na Kresach Wschodnich. Przygotowane zostało na podstawie
przepisu Janiny Stodółki, Parchów, gm. Chocianów, „Smaki Wrzosowej Krainy”, Chocianów 2008.

Liczba porcji: 23 sztuki
Czas przygotowania: 1 godzina 40 minut
Składniki:
250 g mąki pszennej + 3 łyżki do podsypywania
1 jajko
1 szklanka letniej wody
¼ łyżeczki soli
Składniki na farsz:
170 g odciśniętej kapusty kiszonej
50 g kaszy jęczmiennej
3 średnie ziemniaki
1 cebula
1 łyżka masła
1 łyżka oleju
sól, pieprz
Przygotowanie:
Kapustę zalewamy wodą i gotujemy 30 minut, odcedzamy i siekamy na mniejsze kawałki.
Ziemniaki obieramy i gotujemy w lekko osolonej wodzie do miękkości. Odcedzamy i tłuczemy.
Kaszę zalewamy 120 ml wody, gotujemy na małym ogniu, aż wchłonie cały płyn. Studzimy.
Kapustę, ziemniaki i kaszę łączymy razem ze zrumienioną na maśle posiekaną cebulą.
Doprawiamy solą i pieprzem.
Z podanych składników zagniatamy ciasto, cienko rozwałkowujemy i wykrawamy kółka.
Nakładamy po niepełnej łyżce farszu i zlepiamy jak pierogi.
Układamy na posmarowanej olejem blaszce, pieczemy w 180°C przez 35–40 minut.
Podajemy na ciepło z masłem, śmietaną lub sosem grzybowym.
Dodajemy pozostałe składniki, doprawiamy solą i podajemy.
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PLACKI SODOWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
Przepis na podstawie receptury Krystyny Nowickiej z Koła Gospodyń Wiejskich z Tłumaczowa,
„Smaki pogranicza”, Radków 2015, Barbara Jakimowicz-Klein

Liczba porcji: 16 placków
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki na ciasto :
500 g mąki pszennej, plus do podsypania
10 g otrębów pszennych
½ łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżeczka soli
1 jajko
350–400 g zsiadłego mleka

Wszystkie składniki wyrabiamy ze sobą, ciasto powinno być luźniejsze niż na pierogi.
Na oprószonym mąką blacie dzielimy ciasto na 16 części i formujemy placki.
8 przekładamy na blachę do pieczenia wyłożoną papierem.
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez 15–20 minut, aż się przyrumienią.
Przekładamy z blachy na kratkę do studzenia i pieczemy drugą partię placków.
Placki można również przygotować na suchej, rozgrzanej patelni.
Podajemy z mlekiem lub maślanką albo jako dodatek do obiadu, np. gulaszu.
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WINO PRZEDE WSZYSTKIM MUSI SMAKOWAĆ
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK, ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
Entuzjazm Kaliny, kiedy opowiada o winie jest niemożliwy do opisania.
Żywiołowo edukuje nie tylko Wrocław ale również inne miasta Polski.
Wciąż się rozwija, szuka nowych wyzwań i pędzi do przodu.
O swojej ukochanej restauracji Taszce chce, by myślano jako o miejscu,
w którym każdy bez wyjątków może poznać i zasmakować wina,
nie jako o ekskluzywnym lokalu dla wybranych. Ceni dzikie, naturalne wina
ale ich wybór zależy od momentu, towarzystwa i nastroju,
w którym właśnie się znajduje. Nam opowiedziała o tym,
jak przeniosła Portugalię do Wrocławia i jakie są jej marzenia.
Joanna Aniszczyk: Opowiesz nam o tym jak zakochałaś się w Portugalii?
Kalina Pietrzak: Parę lat temu wyjechałam do Portugalii i znalazłam się w jednym z najpiękniejszych regionów winiarskich na świecie, jakim jest Douro, jedynym miejscu, gdzie produkuje się
wzmacniane wino porto. Zakochałam się i pozostałam tam dobrych parę lat. Tam zaczęła się moja
prawdziwa przygoda z winem, pierwsi nauczyciele, pierwsze zbiory i poważne degustacje. Poznałam również wielu fantastycznych ludzi m. in. jednego z najlepszych winiarzy w Portugalii jak nie

114

MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2018

na świecie – Dirka Niepoorta, który był i dalej jest moim pierwszym i najważniejszym nauczycielem. Otworzył mi oczy na wino, rozwinął paletę i pokazał, że ważne jest posługiwanie się swoim
własnym instynktem, poznawanie siebie. Odesłał mnie do drugiego rewolucjonisty z Dão – Álvaro
Castro, u którego szkoliłam się pod kątem produkcji wina. Poznawałam cały proces tworzenia, bawienia się i poznawania terroir. W tamtym czasie jego głównym enologiem był Luis Lopez, jeden
z najlepszych młodych winiarzy naszego pokolenia. Luis nauczył mnie precyzji i głębokiej analizy oraz refleksji nad winem. Później przez jakiś czas mieszkałam w Londynie, gdzie pracowałam
w Harrodsie w sklepie z winem, byłam także ambasadorką jednej winnicy z Dão, właśnie na Anglię.
Po dwóch latach pobytu pomiędzy Londynem a Portugalią, zatęskniłam za rodziną i wróciłam do
Polski. Potrzebowałam nowej energii do kolejnych działań i chciałam się też sprawdzić. Jeden z moich portugalskich przyjaciół kiedyś podczas degustacji zapytał, czy nie chciałabym założyć firmy
importerskiej? No i tak wszystko się zaczęło.
J.A.: Czy na tamten moment było wielu takich ambasadorów win portugalskich na świecie?
K.P.: Na świecie jest nas sporo, ale nie było takiej osoby, która by dobrze reprezentowała Portugalię
w Polsce. Przynajmniej w moim odczuciu. Jest kilku importerów, ale myślę, że brakuje im polotu
i dalej patrzą w kategoriach tanich, łatwych do sprzedania win.
J.A.: Czy w związku z tym była jakaś presja, obawy?
K.P.: Kilka osób odradzało mi powrót do Polski, także ze względu na wejście na polski rynek znanej
sieci sprzedającej portugalskie wina. Ja zawsze jednak idę pod prąd i lubię wyzwania. Każdy z nas
w końcu zaczynał od picia tanich, dużych, dżemowych win. Takie są początki, później dopiero zaczyna się zabawa.
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J.A.: To teraz powiedz, jak to się stało, że przeniosłaś tę Portugalię do Wrocławia?
K.P.: Restauracja pojawiła się przez przypadek, bo na początku mieliśmy otworzyć po prostu firmę
importerską, ale los tak chciał, że znaleźliśmy właśnie to miejsce w Rynku. Nie byliśmy do końca
przekonani, aż do momentu, kiedy wróciliśmy z Portugalii i przechadzając się po rynku zauważyliśmy wiszącą flagę Portugalii nad restauracją. Pomyśleliśmy wtedy, że to jest znak. Zaszaleliśmy
maksymalnie, bo zastaliśmy 60 metrów lokalu, a zrobiliśmy z niego prawie 160, z trzech miesięcy
przygotowań wyszło nam dziewięć, w ciągu których zbudowaliśmy Taszkę. Mówię my, ponieważ
prócz mojego portugalskiego wspólnika, pomagali mi w tym przede wszystkim moi rodzice. Bez
nich by się to nigdy nie udało. Mieliśmy wtedy projekt na front restauracji, ale postanowiliśmy rozbić ściany i otworzyć tą przestrzeń, rozbudować piwnicę. To była bardzo ciężka praca, ale finalnie
czujemy, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję.
J.A.: Taszka, skąd ta nazwa?
K.P.: Taszka po portugalsku oznacza starą tawernę. Spolszczyliśmy nazwę, by lepiej czytało się ją
po polsku.
J.A.: Czy w związku z faktem, że początkowo miała to być firma importująca wina, zakładałaś tylko sklep z winem, czy od razu wpadłaś na pomysł o połączeniu wszystkiego restauracją?
K.P.: Zdecydowanie chciałam, by Taszka była winiarnią, sklepem, miejscem w którym można kupić, napić się dobrego wina. Obecnie mamy tu głównie wina portugalskie, ale cały czas myślę o tym,
by rozwinąć ofertę. Mój smak się zmienia, sporo podróżuję, mam też dużo kontaktów na świecie.
Pewnie któregoś dnia się to zmieni i trochę rozwinę swój wachlarz.
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J.A.: Mimo wszystko Taszka to również jedzenie, czy tylko portugalskie?
K.P.: Do tej pory miałam tylko portugalskich kucharzy, w tej chwili są to Polacy. Jonasz pracował ze
swoim poprzednikiem Nunem przez pół roku i teraz przejął stery Taszki. Nasza kuchnia ma dużo
portugalskich elementów. Ściągamy chociażby bacalhau, szynki z czarnych świń iberyjskich, sery,
oliwy i oliwki portugalskie, ale nie zapominajmy, że jesteśmy w Polsce. Musimy też myśleć sezonowo i pracować również na naszych lokalnych produktach.
Chciałabym, by Taszka była przede wszystkim miejscem, w którym się biesiaduje, gdzie zamawia
się dużo przekąsek, by jedzenie z winem dobrze współgrało. Nie chcę, by moja restauracja była odbierana jako sztywny lokal, z gwiazdkowym szefem kuchni, bo to nie mój styl. Lubię dobrze zjeść
i jadam często w różnych restauracjach. Kłóciłoby się to jednak z charakterem tego miejsca i wprowadzałoby wśród gości napiętą atmosferę, której nie chcę. Jest to trudne w Polsce, ale chcę pokazać, że wino nie musi być wcale ekskluzywnym produktem i nie trzeba do niego białych obrusów.
Przecież żeby napić się dobrego wina, nie trzeba iść do gwiazdkowej restauracji. Ja sama często piję
świetne wina na ławce w parku.
J.A.: Często jako Taszka bierzecie udział w imprezach na terenie całego kraju, zamierzasz otworzyć
filię w innym mieście?
K.P.: Filie na pewno nie, bo jestem totalnym control freakiem. Myślę jednak o Krakowie, Warszawie,
Poznaniu, bo zainteresowanie i rozpoznawanie winnic, które importujemy, jest bardzo duże. Współpracuję z dużymi rodzinami jak Niepoort i małymi garażowymi winiarzami. Jest dla mnie bardzo
ważne, by wspierać ludzi, z którymi pracuję. Relacje z nimi nawiązywałam przez wiele lat i wszystkich bardzo dobrze znam. Wiem, jak ciężką pracę wykonują, doceniam i utożsamiam się z nią.
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J.A.: Jakie wina lubisz?
K.P.: Dobre. Piję dużo naturalnych win o spontanicznych fermentacjach z małą ilością siarki lub jej
brakiem. Wszystko zależy jednak od momentu i towarzystwa. Cenię projekty, które maksymalną
pracę wykonują w winnicy. Na co dzień piję dużo wina, dlatego mój smak jest bardzo wyostrzony.
Wino musi mi smakować i takimi kategoriami się kieruję. Minimalne opryski, minimalne dodawanie siarczanów jest zgodne z moją filozofią, spontaniczne fermentacje, przez które praca nad winem
jest zdecydowanie trudniejsza i ciężka do przewidzenia. Lubię dzikie, żywe wina, które sprawiają,
że czuję się jak mała dziewczynka i poznaję ten świat od nowa. Wino dla mnie musi być jak romans
lub jak najlepszy kochanek, inaczej szkoda na nie czasu.
J.A.: Czego chciałabyś nas nauczyć?
K.P.: Otwartości, spontaniczności. Chciałabym, by ludzie nie bali się nowych smaków, wręcz korzystali z możliwości, jakie wino im daje. Możesz siedzieć na ogródku we Wrocławiu i przenieść się na
moment pod Lizbonę, poczuć słońce, ocean. Jak rozmawiam ze swoimi gośćmi, to staram się przynieść im kilka win do spróbowania, dwa, trzy, żeby sami zadecydowali, co im najbardziej smakuje.
Mówią o tym, że lubią półsłodkie wina, a w trakcie degustacji odkrywają inne smaki i zazwyczaj
wybierają zupełnie co innego, niż na początku chcieli się napić. Ja sama mało mówię o winie. Taką
mam szkołę. Zawsze testowaliśmy w ciemno. Dopiero jak już komuś coś zasmakuje i jest otwarty
na nowe, zabieram ich w swoją podróż i opowiadam o winach.
Chciałabym też, aby Polacy nauczyli się pić dobre wina i żeby nie patrzyli na nie jako na coś ekskluzywnego, okazjonalnego. Chciałabym, by wino było częścią naszej kultury i oczywiście marzy mi
się świadoma konsumpcja. Bądźmy tym, co pijemy!
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J.A.: Czy dużo mamy do nauki?
K.P.: Spora droga przed nami, mam nadzieję, że wkrótce powstanie więcej miejsc, które będą serwować dobre wina. Jest mnóstwo fajnych restauracji we Wrocławiu, a serwują gówniane wina. Mówią o produktach, lokalności, a leją wina robione z odpadów. Napełnione chemią. Trują nas. Skoro
mamy edukować, to róbmy to wszyscy. Narzućmy mniejsze marże, zróbmy porządną selekcję. Pokażmy, że wino można pić na codzień i wspierajmy młodych ambitnych winiarzy.
J.A.: Organizujesz w Taszce degustacje win, jak często się one odbywają i czy każdy może wziąć
udział?
K.P.: Ogłaszamy wydarzenie na Facebooku, czasami dzieje się to dość spontanicznie. Raz na miesiąc, raz na dwa, przylatuje do nas ktoś z naszych winnic i wtedy zapraszamy wszystkich, którzy
są miłośnikami wina i chcą się czegoś nauczyć. Nie trzeba się znać na winie, chodzi o to, by przyjść,
spróbować, posłuchać historii. To przez nią jest się w stanie zrozumieć, co jest za produkcją, ile to
czasu kosztuje i jaką pracę trzeba wykonać. Dowiadujesz się o selekcji winogron, ręcznych zbiorach, codziennej pracy w winnicy i wtedy zaczynasz mieć szacunek do wina.
J.A.: Czy wszystkie wina dostępne w Taszce są ręcznie zbierane?
K.P.: Wszystkie. Główna selekcja zachodzi na krzakach. Mamy w Taszce sklep, więc można tu zakupić wina z całej Portugalii, w niższej cenie, na miejscu doliczamy tzw. korkowe, czyli serwis.
J.A.: Jakie jest twoje marzenie?
K.P.: Cały czas się rozwijać. Zbudować dom pomiędzy Portugalią a Polską. Mieszkać na co dzień
w winnicy i dbać o krzaki z moim mężem. Całe życie tworzyć. Blendować, bawić się i pić dobre wina.
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