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Zima. Ubieramy ciepłe swetry, zaparzamy rozgrzewającą
herbatę i zajadamy racuchy obficie posypane cukrem
pudrem. Jest nam dobrze. Zatrzymujemy się na chwilę,
obserwujemy, jak wyrasta ciasto na chleb i gotujemy zupę
drożdżową.
Po domu rozchodzi się przyjemny zapach szarlotki.
Przerabiamy jabłka zebrane jesienią. Robimy mus
jabłkowy, który zawijamy w naleśniki, dorzucamy też
trochę owoców do gulaszu, aby był słodszy.
Świąteczny klimat wprowadzamy pomału piekąc
pierniczki, z których później złożymy domek z piernika.
Przygotowujemy dla bliskich jadalne prezenty. Dla babci
mamy własnoręcznie zrobiony adwokat, wujek dostanie
smakowe oliwy, a siostra pod choinką znajdzie domową
granolę. Dzieci ucieszą się ze słodkich reniferków,
a jeszcze bardziej z tego, że będą mogły przygotować je
razem z nami.
W zimie dowiadujemy się więcej o dziczyźnie i od podstaw
poznajemy jej rodzaje. Już wiemy, jak obchodzić się z tym
mięsem i jakie dania można przygotować.
Przyczyniamy się również do wielkiego powrotu śląskiej
drożdżówki i bierzemy udział w próbie pobicia rekordu
na najdłuższe ciasto.
Rozmawiamy też z Laurą Chołodecką, jedną z matek
chrzestnych KOTŁA, która opowiada nam o swoich
pasjach i marzeniach i która razem z nami miesza
w garnkach.
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DANIE Z KOTŁA
JABŁCZANKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
1 kg winnych jabłek
1 l wody
2 listki laurowe
3 ziela angielskie
3 goździki
½ laski cynamonu
2 łyżeczki cukru
½ łyżeczki soli
2 łyżeczki mąki pszennej
100 ml śmietany 18%

Przygotowanie:
Jabłka obieramy, wykrawamy z nich gniazda nasienne i kroimy w ósemki.
Przekładamy je do kociołka i zalewamy zimną wodą. Wrzucamy przyprawy: listki laurowe,
ziele angielskie, goździki i cynamon oraz dodajemy cukier i sól.
Gotujemy nad ogniem do momentu, gdy jabłka staną się miękkie. Następnie rozrabiamy mąkę
w odrobinie zimnej wody i wlewamy do kociołka, energicznie mieszając przez chwilę.
Kolejno do zupy dodajemy śmietanę i czekamy, aż się zagotuje.
Gotową jabłczankę można podawać z ugotowanymi ziemniakami, makaronem, czy okrasą.
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PRZEPISY Z JABŁKAMI
Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek,
A na tym stoliczku pleciony koszyczek,
W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek,
A na tym robaczku zielony kubraczek.
Powiada robaczek: I dziadek, i babka,
I ojciec, i matka jadali wciąż jabłka,
A ja już nie mogę! Już dosyć! Już basta!
Mam chęć na befsztyczek! I poszedł do miasta.
Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru,
Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru.
Są w barach – wiadomo – zwyczaje utarte:
Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę,
A w karcie – okropność! – przyznacie to sami:
Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami,
Duszone są jabłka, pieczone są jabłka
I z jabłek szarlotka, i kompot, i babka!
No, widzisz, robaczku! I gdzie twój befsztyczek?
Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek.
Jan Brzechwa
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TEKST: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIA: MONIKA PAZDEJ
Jabłko, niby banalne, dostępne przez cały rok, najsmaczniejsze jesienią i zimą. Ale praktycznie wszyscy je kochają. Jabłka to jedno z najmniej kalorycznych owoców (ok. 40 kcal w 100 g) i jedno z tańszych.
No, chyba że przyjdzie jakaś klęska... Jedno jabłko
pokrywa 12% zapotrzebowania na błonnik pokarmowy (77% błonnika z jabłek to frakcje rozpuszczalne, a reszta to błonnik nierozpuszczalny). Frakcje
rozpuszczalne mogą sprzyjać obniżaniu poziomu
cholesterolu we krwi, a także zapobiegać zaparciom)
oraz 18% zapotrzebowania na witaminę C. Zawiera też inne witaminy oraz potas, ale w mniejszych
ilościach. Oczywiście te ilości procentowe różnią się
w zależności od odmiany jabłka oraz pory roku.
Jabłka to także doskonały sposób na walkę z oksydantami, czyli skarbnicą przeciwutleniaczy, dzięki temu
przedłużają życie niemal wszystkim komórkom
w organizmie. Jeżeli w naszym ciele mamy więcej
wolnych rodników, stajemy się podatni na choroby cywilizacyjne, atakujące coraz młodszych ludzi.
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Są nimi np. miażdżyca, udary mózgu, choroby serca, nowotwory, nadwaga, cukrzyca. Przyspiesza się
także w takiej sytuacji proces starzenia, objawiający
się m.in. zmarszczkami czy pogarszającym się wzrokiem. Jabłka wspierają nasz układ odpornościowy,
pamiętajmy o tym zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. W 100 g jabłka jest ok. 8 mg. witaminy C
(przy średnim zapotrzebowaniu dobowym 50 mg).
Jeżeli chcemy rozszerzyć ilość spożywanych dzienne
jabłek, róbmy to powoli – większe ilości mogą doprowadzać do problemów gastrycznych, takich jak wzdęcia, bóle brzucha. Wówczas najlepiej ograniczyć się do
dwóch jabłek dziennie. Innym sposobem na początku
może być jedzenie ich w formie musu, pieczone, czy
jako kompot. Są delikatniejsze w tej formie i powoli
przyzwyczajają nasz organizm do ich spożywania.
Najlepiej jabłka spożywać ze skórką, pod którą
(i w niej) znajduje się najwięcej witamin i mikroelementów.
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Jabłka sprzyjają odchudzaniu. Wybierajmy te mniej
słodkie odmiany. Usprawniają one procesy trawienia oraz hamują apetyt. A wszystko dzięki zawartym w jabłkach pektynom, które wypełniają żołądek i wysyłają sygnał do mózgu, że jesteśmy po
prostu najedzeni. Tylko pamiętajmy, aby nie przesadzać z ilością spożywanych jabłek. Warto dodać, że
jabłka poddane obróbce cieplnej (np. pieczenie, gotowanie) zwiększają swoje IG (indeks glikemiczny).
Jabłka, uprawiane w Polsce od setek lat, są znakomicie przyswajane przez nasz organizm. Co ważne
– nie uczulają. Jabłka są praktycznie zawsze pierwszym produktem podawanym w postaci musu naszym malutkim pociechom. Pamiętajmy o tym, aby
dzieciom starszym podawać twarde jabłka do gryzienia, dzięki czemu są one korzystne dla dziąseł
i rozwijają szczęki naszym dzieciaczkom. Pamiętajmy też o tym, aby jabłka bardzo dokładnie myć, nawet przelewać wrzątkiem, aby np. pozbyć się wosku,
którym producenci jabłka pokrywają, aby dodać im
atrakcyjności.
Warto jako ciekawostkę dodać, że na świecie jest
około 7,5 tys. odmian jabłek, my mamy do dyspozycji tylko ok. 100 gatunków. Niestety znikają stare
i bardzo smaczne odmiany jabłek, wypierane przez

mniej smaczne, ale za to odporne na mróz, choroby,
transport i przechowywanie w chłodniach. Jeżeli
posiadacie ogrody, warto w szkółkach ogrodniczych
zakupić starsze odmiany, bo są jeszcze dostępne.
Wyróżniamy odmiany słodkie (np. lobo, ligol, gala,
antonówka zwykła, kasztela, jedna z najsłodszych
odmian w Polsce), odmiany kwaśne (np. szara reneta, boskoop, idared) oraz odmiany słodko-kwaśne
(np. gloster, jonagold, spartan, golden delicious). Najwcześniejsze zbiory jabłek, na początku lata, to: papierówki i ariwa. To tylko niektóre odmiany jabłek
dostępne na naszym rynku. Charakterystyczne jest
to, że u nas odmian zimowych jest zdecydowanie
więcej – bo są odporne na spore spadki temperatur.
Jeżeli potrzebujemy świeże przecięte jabłka, np. do
śniadaniówki dla dziecka, warto je skropić cytryną,
wymieszać. Zapobieże to ciemnieniu jabłka, co ma
miejsce w wyniku reakcji enzymatycznych.
Polska jest jednym z największych producentów jabłek na świecie i są one bardzo cenione. Obecnie wiele sadów oferuje samodzielne zbieranie jabłek, za niewielkie pieniądze. Warto z tego skorzystać, zwłaszcza
gdy dysponujemy piwnicą czy chłodną spiżarką.
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WYKWINTNE PIECZONE JABŁKA Z RUMEM
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20–25 minut + doba na moczenie bakalii w rumie
Składniki:
2 jabłka (twarde, słodkie)
70g mieszanki hawajskiej
kilka orzechów macadamia
150 g rumu
2 kostki gorzkiej czekolady
1 pomarańcza
4 goździki
cynamon w proszku
odrobina cukru pudru

Przygotowanie:
Bakalie przekładamy do szklanej miseczki, zalewamy je rumem, przykrywamy szczelnie
folią spożywczą i przekładamy do lodówki na 24 godziny. Jabłka szorujemy pod gorącą wodą,
odcinamy górę. Wydrążamy środek. Na dno foremki wykładamy pomarańcze pokrojone
w plastry (pomarańcze także szorujemy pod gorącą wodą). Dodajemy goździki.
Bakalie odsączamy na sitku z rumu. Jabłka faszerujemy bakaliami. Mniej więcej w połowie
układamy po 1 kostce czekolady. Wlewamy po 1 łyżce rumu.
Piekarnik nagrzewamy do 200°C z funkcją góra-dół z termoobiegiem. Wkładamy foremkę
z jabłkami. Pieczemy 10–15 minut. Sprawdzając patyczkiem do szaszłyków upieczenie jabłka.
Jeśli bakalie za bardzo się przypiekają, wówczas przykrywamy je folią aluminiową.
Przed podaniem delikatnie posypujemy cynamonem oraz cukrem pudrem.Przed tymi
czynnościami możemy jeszcze dodać do każdego z jabłek po 1 łyżeczce rumu.
Jabłka smakują najlepiej na ciepło.
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JABŁKA W CIEŚCIE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
175 g mąki pszennej
150 g mleka
2 jajka
20 g cukru
4 jabłka
olej do smażenia
cukier puder do podania

Przygotowanie:
Mąkę, mleko, jajka i cukier miksujemy mikserem na jednolitą masę. Jabłka obieramy,
wydrążamy gniazda nasienne i kroimy w plastry o grubości ok. 5 mm. Zanurzamy w cieście
i smażymy na patelni na rozgrzanym oleju z jednej strony, do zarumienienia.
Przewracamy i smażymy z drugiej strony. Podajemy posypane cukrem pudrem.
Jabłka można również zetrzeć na tarce jarzynowej i wymieszać z ciastem w proporcjach 1:1.
Smażyć tak samo jak plastry jabłek.

JAGIELNIK JABŁKOWY Z KARMELEM
DAKTYLOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 40 minut + 45 minut pieczenia + 2 godziny namaczania i chłodzenia
Składniki na jagielnik:
¾ szklanki kaszy jaglanej
½ szklanki erytrolu
250 ml schłodzonego mleka kokosowego
(co najmniej 80% kokosa)
1 łyżka oleju rzepakowego
sok z ½ cytryny
2 łyżeczki cynamonu
1 łyżeczka imbiru i kardamonu
1 obrane jabłko

Składniki na duszone jabłka:
1 łyżka oleju rzepakowego
2 obrane jabłka
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka: cynamonu, kardamonu, imbiru
2–3 łyżki syropu klonowego
1 łyżka orzechów arachidowych

Składniki na karmel:
120 g daktyli
5 łyżek masła orzechowego

Przygotowanie:
Daktyle wrzucamy do szklanki i zalewamy wodą do pełna.
Odstawiamy na minimum 2 godziny lub na noc.
Kaszę jaglaną płuczemy, zalewamy 2 szklankami wrzącej wody i gotujemy pod przykryciem
na małym ogniu, aż kasza wchłonie wodę i stanie się miękka (około 20 minut). Odstawiamy
do ostygnięcia i blendujemy z pozostałymi składnikami, oprócz jabłka. Jabłko trzemy na tarce
o grubych oczkach, dodajemy do masy i mieszamy łyżką.
Masę przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy. Pieczemy 45 minut w 180°C.
Studzimy w uchylonym piekarniku.
Masa będzie lekko płynna. Po wystygnięciu chowamy ją do lodówki.
Przygotowujemy karmel. Blendujemy masło orzechowe z daktylami i połową wody,
w której się moczyły. Wykładamy karmel na jagielnik.
Jabłka kroimy w kostkę i smażymy na oleju. Dodajemy sok z cytryny i przyprawy,
mieszamy i smażymy pod przykryciem do miękkości, około 5 minut.
Dokładamy orzechy i syrop klonowy, smażymy jeszcze chwilę. Wykładamy na jagielnik.
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SZARLOTKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 1 godzina + 1 godzina chłodzenia ciasta
Składniki na ciasto:
3 szklanki mąki pszennej + do podsypywania
2/3 szklanki cukru pudru
1 łyżka cukru waniliowego
1½ łyżeczki proszku do pieczenia
140 g masła + do posmarowania blachy
1 jajko
3 żółtka
3 łyżki śmietany 18%

Składniki na nadzienie:
4 duże jabłka
2 łyżki cukru
1 łyżeczka cynamonu
skórka otarta z 1 cytryny
3 łyżki bułki tartej
1 białko do posmarowania wierzchu
cukier puder

Przygotowanie:
Z podanych składników zagniatamy kruche ciasto. Dzielimy je na dwie części,
jedną większą od drugiej. Kulki ciasta owijamy folią i wkładamy do lodówki na 1 godzinę.
Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w 1 cm kostkę.
Mieszamy z cukrem i odstawiamy.
Blachę do tarty smarujemy masłem. Większą część ciasta rozwałkowujemy, wylepiamy nim dno
i brzegi formy. Do jabłek dodajemy cynamon i skórkę z cytryny, mieszamy.
Na cieście rozsypujemy bułkę tartą, na nią wykładamy jabłka.
Mniejszą część ciasta rozwałkowujemy, robimy nacięcia,
układamy na wierzchu i zlepiamy z brzegami ciasta.
Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Wierzch ciasta smarujemy białkiem.
Szarlotkę pieczemy 35 minut. Po wystudzeniu oprószamy cukrem pudrem.
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TARTE AUX POMMES
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 1 godzina i 30 minut
Składniki:
220 g mąki pszennej
100 g zimnego masła + do smażenia jabłek
1 żółtko
50 g cukru + do posypania
szczypta soli
1–2 łyżki zimnej wody
6 dużych jabłek
½ łyżeczki cynamonu
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
½ łyżeczki kardamonu
2 łyżki dżemu brzoskwiniowego, do posmarowania
50 g orzechów włoskich

Przygotowanie:
Mąkę, masło, cukier, sól, żółtko oraz zimną wodę zagniatamy, aż powstanie ciasto.
Zawijamy je w folię i wkładamy do lodówki na 30 minut.
Jabłka obieramy, wydrążamy gniazda nasienne i 4 z nich kroimy w grubszą kostkę,
a pozostałe 2 na połówki, a następnie w plastry o grubości 5 mm.
Te pokrojone w kostkę smażymy przez 10 minut na patelni z odrobiną masła
oraz przyprawami, mieszając od czasu do czasu.
Odstawiamy do ostygnięcia.
Ciasto rozwałkowujemy i wykładamy nim okrągłą formę, nakłuwamy i przekładamy
na nie ostygnięty farsz. Na wierzch nakładamy plasterki jabłek tak, by zachodziły na siebie
i posypujemy je cukrem. Pieczemy 35 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C.
Po upieczeniu smarujemy wierzch ciasta dżemem brzoskwiniowym i posypujemy orzechami.

NALEŚNIKI Z KREMEM JABŁKOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 50 minut
Składniki na ciasto naleśnikowe:
2 szklanki mąki
1 szklanka mleka
½ szklanki wody gazowanej
2 jajka
sól
¼ szklanki oleju

Składniki na krem jabłkowy:
750 g jabłek
2 łyżki cukru
2 tabliczki białej czekolady
1 czubata łyżka mielonego cynamonu

Przygotowanie:
Mieszamy wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe. Smażymy cienkie placki.
Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy na ósemki. Wrzucamy do rondla,
wsypujemy cukier i podlewamy niewielką ilością wody. Dusimy do momentu,
aż owoce zaczną się rozpadać, a woda odparuje. Dodajemy połamaną na kawałki czekoladę
oraz cynamon, mieszamy i po chwili miksujemy na gładką masę.
Naleśniki smarujemy kremem jabłkowym i zawijamy lub składamy w trójkąty.
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JABŁKA PIECZONE Z BAKALIAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
4 duże jabłka
200 g ulubionych bakalii (orzechy, rodzynki, suszone owoce)
2 łyżki miodu
½ łyżeczki cynamonu
¼ łyżeczki kardamonu

Przygotowanie:
Jabłka myjemy, odcinamy czapeczki i wydrążamy środek, pozostawiając 1–1,5 cm miąższu.
Bakalie mieszamy z miodem, cynamonem oraz kardamonem i napełniamy nimi jabłka.
Owoce układamy w żaroodpornym naczyniu, przykrywamy czapeczkami i wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do 200°C. Jabłka pieczemy przez 20–25 minut, do miękkości.
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KOKTAJL Z JABŁEK, KIWI I BANANA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
3 jabłka
3 kiwi
2 banany
200 ml jogurtu naturalnego
100 ml mleka kokosowego

Przygotowanie:
Owoce obieramy, z jabłek wydrążamy gniazda nasienne.
Owoce kroimy na mniejsze kawałki i blendujemy.
Dolewamy jogurt i mleko, mieszamy. Jeśli chcemy, by sok miał rzadszą konsystencję,
to dolewamy większą ilość mleka kokosowego.
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KORZENNE PLACUSZKI GRYCZANE Z JABŁKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 10 minut + 8 godzin namaczania
Składniki na placuszki:
1 szklanka niepalonej kaszy gryczanej
2 ½ szklanki zimnej wody
1 jabłko
2 łyżki erytrolu (lub cukru)
1 łyżeczka: cynamonu, kardamonu i imbiru
2 łyżeczki karobu lub kakao

Składniki na karmelizowane jabłka:
1–2 jabłka
1 łyżeczka: cynamonu, kardamonu, imbiru
3–4 łyżki syropu klonowego
1 łyżka oleju
1–2 łyżki prażonych orzeszków ziemnych

Przygotowanie:
Kaszę gryczaną zalewamy 2 szklankami wody i odstawiamy do lodówki do namoczenia
na co najmniej 8 godzin lub całą noc. Odlewamy wodę i dolewamy odrobinę świeżej
(tylko do przykrycia kaszy), blendujemy. Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany.
Dodajemy przyprawy i erytrol oraz jabłko starte na tarce o dużych oczkach.
Smażymy na suchej patelni po około 2 minuty z każdej strony.
Przygotowujemy karmelizowane jabłka. Na patelni rozgrzewamy olej. Dodajemy nieobrane
jabłka pokrojone w kostkę i dosypujemy przyprawy. Po 1 minucie dodajemy syrop klonowy
i smażymy do zgęstnienia. Nakładamy jabłka na placuszki i posypujemy orzeszkami.
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MUS Z JABŁKAMI I RUMEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 40 minut + czas chłodzenia
Składniki:
1 kg jabłek
100 g cukru
3 białka
10 g żelatyny
30 ml rumu
3 łyżki cynamonu

Przygotowanie:
Jabłka pieczemy przez 30 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C.
Po wystudzeniu obieramy je ze skórki, wydrążamy i blendujemy.
Żelatynę namaczamy w minimalnej ilości wody, dodajemy rum i wlewamy do jabłek.
Białka ubijamy ze szczyptą soli przez 3 minuty. Po tym czasie łyżka po łyżce dorzucamy cukier,
ciągle miksując. Zmniejszamy obroty miksera i stopniowo dokładamy jabłka.
Przekładamy mus do pucharków i dobrze schładzamy.
Przed podaniem posypujemy tartym cynamonem.
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GULASZ Z INDYKA Z JABŁKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:
400 g mięsa z indyka
½ dyni piżmowej
2 jabłka
1 ½ szklanki cydru mętnego
1 ½ szklanki bulionu
1 cebula
1 cm świeżego imbiru
3 łyżki mąki pszennej
pieprz, sól, tymianek suszony, natka pietruszki
2 łyżki oleju

Przygotowanie:
Indyka solimy i pieprzymy. Dynię i jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne
i kroimy w kostkę. Cebulę kroimy w piórka, a imbir obieramy i siekamy.
Na patelni rozgrzewamy 1 łyżkę oleju i smażymy mięso 3 minuty z obu stron.
Ściągamy z patelni i odstawiamy.
Dolewamy na patelnię 1 łyżkę oleju. Dodajemy cebulę, imbir i smażymy 2 minuty.
Wrzucamy dynię i smażymy jeszcze 2 minuty. Przesiewamy mąkę, wlewamy cydr i bulion,
dokładnie mieszamy. Wrzucamy mięso, przyprawiamy pieprzem, solą i tymiankiem,
i dusimy pod przykryciem 25 minut. Dodajemy jabłka i dusimy jeszcze 5 minut.
Podajemy ze świeżą natką pietruszki.

SAŁATKA ZE SZPINAKIEM, ŻURAWINĄ I JABŁKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 5
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki na sałatkę:
500 g szpinaku baby
1 jabłko
200 g sera feta
2 łyżki suszonej żurawiny
3 łyżki orzechów włoskich
Składniki na sos:
2 łyżki oliwy z oliwek
2 łyżki soku z cytryny
¼ łyżeczki soli
½ łyżeczki cukru

Przygotowanie:
Szpinak myjemy, ser kroimy w kostkę, a orzechy prażymy na suchej patelni. Jabłko wraz
ze skórką kroimy na cienkie plasterki. Wszystkie składniki umieszczamy w misce i delikatnie
mieszamy. Łączymy składniki na sos i polewamy nim sałatkę.
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DROŻDŻE, CZY WIEMY O NICH WSZYSTKO?
TEKST: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIA: NATALIA BOGUBOWICZ, KATARZYNA SIERADZ

Drożdże temat rzeka. Znajdują się w każdym domu,
a drożdżówka z rabarbarem i kruszonką – wiosną obowiązkowa!
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Do dyspozycji mamy kilka postaci drożdży i używamy ich w zależności od rodzaju ciasta (lekkie, ciężkie, dużo, mało bakalii) oraz drożdże piwowarskie
i winiarskie. My skupimy się na tych spożywczych.
Warto dodać, że drożdże są wykorzystywane również w kosmetologii, zawierają duże ilości witamin,
zwłaszcza z grupy B oraz mikroelementów.
Drożdże prasowane po raz pierwszy w produkcji
piekarskiej zastosowano w 1781 roku w Holandii.
Były to drożdże piwowarskie (znane od wieków)
zmieszane z mąką ziemniaczaną oraz odwodnione
za pomocą prasy śrubowej. W końcu XVIII wieku
zamiast drożdży piwnych zaczęto stosować do wypieku chleba drożdże gorzelnicze. Drożdżownictwo
przemysłowe powstało na ziemiach polskich pod
koniec XIX wieku, kiedy to w tzw. gorzelniach drożdżowych produkowano z zacierów zbożowych alkohol oraz drożdże piekarskie.
Drożdże świeże
Podstawą tego, by ciasto robione na drożdżach dobrze
wyrosło, jest to aby były bardzo świeże. Kupując ten
produkt, nie wahajcie się leciutko odchylić papierka
i zerknąć oraz ocenić ich świeżości, bo bywa bardzo
różnie, można trafić nawet na pleśń. Najczęściej używamy tylko części opakowania, resztę, w szczelnie
zamkniętym pudełku, przechowujemy przez kilka
dni w lodówce, a przed użyciem, na kilka godzin wyciągamy. Pamiętajmy o drugiej bardzo ważnej uwadze – robiąc zaczyn (opis jak zrobić zaczyn znajdziecie
w naszych przepisach) nie możemy zalać go gorącym
lub bardzo ciepłym mlekiem. Temperatura musi
być niska, mleko powinno być tylko lekko podgrzane. Tych drożdży najczęściej używamy do cięższych
ciast. Z większą ilością tłuszczu oraz bakalii czy jajek.
Drożdże instant
Najczęściej spotykane to te 7 g. Z suszonych drożdży nie robimy zaczynu. Dodajemy je do suchych
składników, mieszamy, dodajemy mokre. Tu ważna
uwaga. Płyn czy mleko dodane do ciasta powinno
być cieplejsze niż przy świeżych i wynosić ok. 40°C.
Drożdży instant najczęściej używamy do ciast lek-
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kich, nie tłustych, bez większej ilości bakalii – najlepiej aby zawartość cukru nie przekraczała 5%.
Drożdże suszone
Nie są to drożdże instant. W zasadzie są bardzo trudne do zdobycia. Te drożdże wymagają wykonania
rozczynu, a płyn który do tego użyjemy powinien
oscylować w temperaturze ok. 40°C, nie niższej.
Płatki drożdżowe
Płatki drożdżowe nieaktywne nie są zamiennikiem
drożdży piekarskich, nie fermentują. Po prostu się do
tego nie nadają. Więc co z nimi? Najczęściej używane są przez wegan oraz osoby na diecie bezmlecznej
do podkręcenia smaku potraw, nadają im lekkiego
serowego posmaku. A np. w zupach podbijają smak
i je zagęszczają. Są bardzo bogatym źródłem witamin z grupy B, biotyny i kwasu foliowego. Istotną
informacją dla osób na diecie bezglutenowej będzie
to, że można je dostać głównie w sklepach bio lub
w internetowych sklepach jako płatki drożdżowe
bezglutenowe.
Drożdże naturalne, bezglutenowe
Aby je uzyskać na 12–20 godzin stawiamy w ciepłym miejscu kaszę gryczaną niepaloną wypłukaną
z wodą. Najczęściej nastawiamy je wieczorem, rano
woda jest wchłonięta, całość mieszamy i ponownie
odstawiamy na 12–20 godzin. Im cieplejsze miejsce
w którym stoi kasza, tym szybciej kiełkują i wytwarzają się drożdże. Po tym czasie kaszę blendujemy
przy pomocy blendera na dość gładką masę, dodajemy sól i ewentualnie inne dodatki. Z tak przygotowanego ciasta wypiekamy w keksówkach chleb.
Ważne jest to aby przelane już ciasto (do wyłożonej
papierem foremki) wstawić na noc do zimnego piekarnika. Wówczas lekko podrosną, włączamy piekarnik (nie wyciągamy blaszki) i pieczemy go przez
50–60 minut w temp. 200°C. Po tym czasie chleb,
wraz z papierem wyciągamy z blaszki i jeszcze na
15 minut wkładamy do piekarnika, najlepiej z funkcją pieczenia od dołu. Będzie bardziej dopieczony.
Wypiek ten przechowujemy owinięty w lnianą
ściereczkę.
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CYNAMONOWY WIENIEC DROŻDŻOWY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 30 minut + 1 noc i 20 minut wyrastania + 20 minut pieczenia
Składniki na ciasto:
200 g mąki pszennej pełnoziarnistej
150 g mąki
½ łyżeczki soli
3 łyżki erytrolu lub cukru
1 łyżeczka cynamonu
7 g suszonych drożdży
160 ml letniego mleka
1 jajko
30 g roztopionego masła
½ łyżki oleju

Składniki na farsz:
1 szklanka daktyli
3 łyżki cynamonu
2 łyżki kardamonu
½ szklanki wody
½ szklanki posiekanych orzechów,
np. laskowych, migdałów, włoskich
100 g posiekanej gorzkiej czekolady
2 łyżki roztopionego masła

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy w dużej misce z erytrolem, solą, drożdżami i cynamonem.
Dodajemy jajko i masło, mieszamy łyżką. Stopniowo dolewamy mleko, wyrabiając ciasto ręką.
Przenosimy je na stolnicę i ugniatamy 10 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Formujemy kulę
i wkładamy do miski wysmarowanej olejem. Przykrywamy folią spożywczą i wstawiamy
do lodówki na noc.
Następnego dnia wyjmujemy ciasto z lodówki. Szklankę daktyli zalewamy wrzątkiem.
Odstawiamy wszystko na pół godziny. W tym czasie przygotowujemy farsz.
Daktyle blendujemy z przyprawami i wodą na gładką pastę.
Ciasto wyrabiamy chwilę ręką i wałkujemy na kształt prostokąta. Smarujemy je daktylową pastą,
zostawiając 2 cm wolne z każdej strony. Posypujemy orzechami oraz czekoladą.
Ciasto zwijamy w rulon względem dłuższego boku i przecinamy na pół ostrym nożem.
Obie części odwracamy tyłem do siebie i zaplatamy warkocz tak, aby cynamonowe warstwy
były na zewnątrz. Formujemy wieniec.
Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i odstawiamy na 20 minut.
Rozgrzewamy piekarnik do 200°C. Smarujemy wieniec masłem i pieczemy 20–25 minut.
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BRIOSZKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2 brioszki
Czas przygotowania: 30 minut + 12 godzin oczekiwania
Składniki:
400 g mąki pszennej
50 g cukru
1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią
30 g świeżych drożdży (lub 15 g suszonych)
100 ml letniego mleka
3 jajka + 1 żółtko
200 g miękkiego masła
szczypta soli

Przygotowanie:
Ze świeżych drożdży przygotowujemy zaczyn, rozpuszczając je w letnim mleku wraz z 1 łyżką
cukru i 1 łyżką mąki. Zaczyn odstawiamy na 10 minut, aż drożdże się wzburzą.
(Suszone drożdże wsypujemy od razu do mąki z resztą składników).
Do miski wsypujemy mąkę, sól oraz cukier, wbijamy jajka i wlewamy gotowy zaczyn.
Mieszamy wszystko drewnianą łyżką. Ciasto wyrabiamy rękoma lub przy pomocy miksera
z hakami do ciasta drożdżowego. Masło w temperaturze pokojowej kroimy w kostkę.
Po 10 minutach zaczynamy powoli dodawać masło i dalej wyrabiamy, aż ciasto będzie gładkie
i błyszczące. Miskę z ciastem na brioszkę przykrywamy folią i wstawiamy na całą noc
do lodówki.
Rano ciasto wyjmujemy z lodówki, zagniatamy kilka razy i odstawiamy na 30 minut w ciepłe
miejsce. Następnie dzielimy je na 16 równych części. Formujemy z nich kule i układamy je
w 2 keksówkach o długości ok. 25 cm, pokrytych papierem do pieczenia. Ciasto odstawiamy
na 1 godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Następnie wierzch brioszki smarujemy
roztrzepanym żółtkiem i pieczemy w 180ºC przez 25–30 minut do suchego patyczka.
Gotowe ciasto wyjmujemy z formy i odstawiamy do przestudzenia na kwadrans.
Brioszkę podajemy z konfiturami lub miodem.

BAJGLE PEŁNOZIARNISTE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 20 minut + 1 noc i 2 ½ godziny wyrastania + 20 minut pieczenia
Składniki na bajgle:
450 g mąki pszennej pełnoziarnistej
260 ml ciepłej wody
1 łyżka miodu
7 g drożdży suszonych
1 ½ łyżeczki soli
4 łyżki czarnuszki lub sezamu

Składniki na roztwór:
1 l wrzącej wody
2 łyżki miodu
1 łyżki sody oczyszczonej
2 łyżeczki soli

Przygotowanie:
Ciasto na bajgle przygotowujemy dzień wcześniej. Mąkę wsypujemy do miski, a wodę mieszamy
z miodem, drożdżami i solą. Dodajemy płyn do mąki, mieszamy i wyrabiamy ręką 3–4 minuty.
Przykrywamy i odstawiamy na 10 minut, następnie znowu wyrabiamy około 3 minuty.
Umieszczamy ciasto w misce, przykrywamy folią i odstawiamy do wyrośnięcia na godzinę,
w temperaturze pokojowej. Po tym czasie znowu chwilę wyrabiamy, formujemy kulę, wkładamy
do miski i przykrywamy folią. Wstawiamy do lodówki na noc.
Następnego dnia chwilę wyrabiamy ciasto na stolnicy. Formujemy wałek i kroimy go na 8 części.
Z każdej części formujemy kulkę. Spłaszczamy ją i palcem albo małym ringiem robimy w środku
dziurkę. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1 ½ godziny do wyrośnięcia.
Rozgrzewamy piekarnik do 200°C.
Zagotowujemy wodę w dużym garnku i dodajemy pozostałe składniki roztworu. Zmniejszamy
ogień. Wrzucamy po 3–4 bajgle i gotujemy po 1 minucie z każdej strony. Odcedzamy i kładziemy
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Posypujemy ziarnami i pieczemy 20 minut.
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CHLEBEK DO ODRYWANIA
PRZEPIS I ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 1 duży bochenek lub 2 małe
Czas przygotowania: 1 godzina 45 minut
Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej
200 g wody
100 g mleka
1 łyżeczka cukru
1½ łyżeczki soli
50 g miękkiego masła
2 łyżeczki suszonych ziół (np. oregano, bazylia,
czosnek niedźwiedzi)

Składniki na farsz:
60 g cebuli
4 ząbki czosnku
40 g suszonych pomidorów
80 g pikantnego chorizo
10 g świeżych ziół (np. oregano, bazylia, natka
pietruszki)
120 g sera żółtego
80 g miękkiego masła
1 łyżeczka soli

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto zagniatamy, odstawiamy na kilkanaście minut do podrośnięcia.
W tym czasie przygotowujemy farsz. Cebulę, czosnek, suszone pomidory, chorizo
i zioła drobno siekamy. Mieszamy ze startym serem, masłem i solą.
Podrośnięte ciasto rozwałkowujemy na oprószonym mąką blacie. Smarujemy farszem,
kroimy na kwadraty, które układamy na sobie. Przekładamy do 1 dużej lub 2 małych keksówek
wyłożonych papierem do pieczenia, odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia.
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez około 20 minut.
Chlebek można przygotować również bez farszu.
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GRISSINI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 16 sztuk
Czas przygotowania: 2 godziny 20 minut
Składniki:
20 g świeżych drożdży
150 ml letniej wody
250 g mąki pszennej
1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka soli
2 łyżki oliwy z oliwek + do posmarowania blachy
1 jajko
ulubione dodatki – sól morska, ziarna słonecznika, sezam, czarnuszka, suszone zioła

Przygotowanie:
Do letniej wody wkruszamy drożdże, dodajemy cukier, 2 łyżki mąki i mieszamy. Miskę
przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut. Pozostałą mąkę przesiewamy do drugiej
miski, dodajemy sól, wlewamy drożdżowy rozczyn i mieszamy. Dolewamy oliwę i wyrabiamy
ciasto do czasu, aż będzie elastyczne i jednolite. Wkładamy je do miski, przykrywamy ściereczką
i odstawiamy na godzinę, by podwoiło objętość.
Po tym czasie jeszcze chwilę zagniatamy ciasto i dzielimy je na 4 części. Do każdej części dodajemy
ulubione dodatki i zagniatamy jeszcze przez minutę, by dodatki połączyły się z ciastem.
(W przypadku soli morskiej, nie dodajemy jej do ciasta, jedynie posypujemy nią paluchy przed
pieczeniem). Z każdej części robimy 4 wałeczki, które kładziemy na blasze posmarowanej oliwą.
Odstawiamy na 15 minut do wyrośnięcia, następnie smarujemy roztrzepanym jajkiem
i posypujemy dodatkami.
Wstawiamy blachę do piekarnika nagrzanego do 200°C i pieczemy 20 minut, na złoty kolor.

KARDEMUMMABULLAR -- SZWEDZKIE BUŁECZKI
KARDAMONOWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
Liczba porcji: 24
Czas przygotowania: 3 godziny
Składniki na ciasto drożdżowe:
600 g mąki pszennej
50 g cukru
10 g mielonego kardamonu
30 g świeżych drożdży lub 15 g suszonych
300 ml mleka
100 g masła
Składniki na nadzienie:
100 g masła

100 g cukru trzcinowego
5 g mielonego kardamonu
Składniki na glazurę:
50 ml wody
70 g cukru
Składniki na posypkę:
50 g cukru
5 g mielonego kardamonu

Przygotowanie:
Ciasto drożdżowe:
Ze świeżych drożdży przygotowujemy zaczyn, rozprowadzając je w letnim mleku i dodając jedną
łyżkę cukru oraz mąki. Zaczyn odstawiamy na 10 minut. W przypadku suchych drożdży etap ten
pomijamy i po prostu wsypujemy drożdże do mąki.
Do miski wsypujemy mąkę, cukier oraz kardamon. Wlewamy zaczyn oraz roztopione masło.
Dokładnie mieszamy. Ciasto wyrabiamy ręcznie lub przy pomocy miksera z hakami do ciasta
drożdżowego. Gdy składniki się połączą, miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy ciasto na
półtorej godziny do wyrośnięcia.
Nadzienie:
Masło o temperaturze pokojowej miksujemy z cukrem trzcinowym i mielonym kardamonem.
Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na podsypanym mąką blacie na prostokąt o wymiarach 70 x
40 cm. Nadzieniem smarujemy wierzch ciasta, a następnie składamy je na trzy części niczym list
do koperty wzdłuż dłuższego boku. Delikatnie je rozwałkowujemy, aby je wyrównać.
Tak przygotowane ciasto kroimy na 20–24 pasy o grubości 1–1,5 cm. Z każdego pasa ciasta
formujemy bułeczki, zawijając je trzykrotnie wzdłuż dwóch palców (wskazującego i środkowego),
a następnie oplatając kciuk, przekładamy od góry i zawijamy do środka.
Uformowane kardemummabullar układamy na papierze do pieczenia po maksymalnie 12 sztuk
na blachę, zachowując spore odstępy. Przykrywamy je ściereczką i odstawiamy do ponownego
wyrośnięcia na 30–45 minut.
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Glazura i pieczenie:
Wodę gotujemy wraz z cukrem, doprowadzając do wrzenia. Glazurą smarujemy wyrośnięte
bułeczki i posypujemy je cukrem kardamonowym.
Kardemummabullar pieczemy 20–25 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Gotowe bułeczki
kardamonowe najlepiej smakują jeszcze ciepłe.
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PAMPUCHY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

Liczba porcji: 12
Czas przygotowania: 3 godziny i 30 minut
Składniki:
500 g mąki pszennej
250 ml mleka
100 g masła
50 g świeżych drożdży
1 jajko
1 łyżeczka soli
2 łyżeczki cukru

Przygotowanie:
Drożdże mieszamy z cukrem, 100 g mąki i połową mleka. Przykrywamy
i odstawiamy zaczyn w ciepłe miejsce, by zaczął pracować.
Roztapiamy masło i pozostawiamy do ostygnięcia. Do rozczynu dodajemy pozostałą część mąki
i mleko, sól, jajko, ostudzone masło i wyrabiamy ciasto. Ponownie przykrywamy
i odstawiamy do wyrośnięcia na 3 godziny.
Gdy ciasto podwoi swoją objętość, dzielimy je na 12 kawałków. Formujemy okrągłe kluski i po raz
kolejny odstawiamy do wyrośnięcia na pół godziny. Układamy po 3–4 pampuchy w urządzeniu
do gotowania na parze i parujemy je 12 minut. Pampuchy podajemy z grillowanymi owocami
oraz sosem zrobionym na maśle i winie lub z innym sosem, mięsem czy z konfiturą.

PASTA CEBULOWA Z PŁATKAMI DROŻDŻOWYMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina 10 minut
Składniki:
4 cebule
3 łyżki oleju kokosowego
½ szklanki ziaren słonecznika
3 łyżki płatków drożdżowych
sól
opcjonalnie ulubione przyprawy: suszony czosnek, płatki chili, pieprz

Przygotowanie:
Słonecznik zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na godzinę lub dłużej.
Cebule obieramy i kroimy w kostkę. Wrzucamy na rozgrzany olej kokosowy, oprószamy solą
i szklimy na wolnym ogniu. Zwiększamy moc palnika i podsmażamy na złoty kolor.
Miksujemy słonecznik z cebulą, dodajemy płatki drożdżowe i mieszamy.
Doprawiamy solą i opcjonalnie dodatkowymi przyprawami.
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PIZZA BIANCA
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut + czas wyrastania ciasta
Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej + ew. do podsypywania
7 g drożdży suszonych
150 ml ciepłego mleka (nie gorącego, bo drożdże
się zaparzą i nie urosną)
1 łyżka oliwy + łyżka do posmarowania ciasta
1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka soli

Dodatki:
100 g sera z niebieską pleśnią
100 g sera camembert
100 g sera mozzarella
parmezan (opcjonalnie)
świeża papryka
czerwony pieprz w ziarenkach
świeży rozmaryn lub bazylia
lub inne ulubione zioła

Przygotowanie:
Suche składniki łączymy ze sobą w misce. Dodajemy mleko, oliwę.
Całość bardzo dokładnie wyrabiamy, ok. 5 minut. Formujemy kulę, smarujemy oliwą,
przykrywamy ściereczką lub folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
Ciasto powinno podwoić swoją objętość.
Po tym czasie ciasto wałkujemy, przekładamy do formy i dopracowujemy kształt.
Ciasto w foremce przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 20 minut w ciepłe miejsce.
Po tym czasie wykładamy składniki. Oprócz ziół. Pizzę pieczemy w piekarniku
nagrzanym do 250°C przez ok. 5 minut.
Pizzę podajemy posypaną ziołami i czerwonym pieprzem,
ewentualnie posypaną wiórkami parmezanu.
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CHLEB DROŻDŻOWY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 1 bochenek
Czas przygotowania: 3 godziny i 30 minut
Składniki:
500 g mąki pszennej
25 g świeżych drożdży
½ łyżeczki cukru
150 ml mleka
100 ml wody
1 łyżeczka soli

Przygotowanie:
Drożdże rozcieramy z cukrem, dodajemy mleko połączone z ciepłą wodą
i mieszamy z 2 łyżkami mąki. Przykrywamy i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce.
Do zaczynu dodajemy mąkę z solą i wyrabiamy gładkie, lekko klejące ciasto.
Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 1 godzinę do podwojenia objętości.
Wyrośnięte ciasto lekko wyrabiamy, formujemy bochenek i układamy na blasze wyłożonej
papierem, nakrywamy ściereczką i odkładamy do ponownego wyrośnięcia na 30 minut.
Bochenek oprószamy mąką, nacinamy ostrym nożem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego
do 200°C. Pieczemy 60 minut, po wyciągnięciu z piekarnika studzimy na kratce.

RACUCHY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 16
Czas przygotowania: 40 minut + 45 minut wyrastania
Składniki:
300 ml mleka
30 g świeżych drożdży
700 g mąki pszennej
2 jajka
1 jabłko
4 łyżki cukru
sól
2 łyżki cukru pudru
olej kokosowy do smażenia

Przygotowanie:
Do letniego mleka wkruszamy drożdże. W drugiej misce roztrzepujemy jajka ze szczyptą soli.
Dodajemy cukier i dolewamy mleko z drożdżami. Wsypujemy stopniowo mąkę, mieszając całość
łyżką. Miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na 45 minut.
Z jabłka usuwamy gniazda nasienne, kroimy w kostkę, dorzucamy do ciasta i mieszamy.
Na patelni rozgrzewamy olej. Ciasto nakładamy łyżką na patelnię, smażymy przez chwilę
z obu stron, do zarumienienia. Racuchy najlepiej smakują na ciepło, posypane cukrem pudrem.
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ZUPA DROŻDŻOWA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:
50 g świeżych drożdży
2 łyżki masła
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
½ łyżeczki słodkiej papryki
½ łyżeczki mielonego kminku
2 łyżki mąki pszennej
4 szklanki gorącego wywaru warzywnego
2 łyżki kaszy manny
sól, pieprz
natka pietruszki do posypania
6 kromek z bagietki

Przygotowanie:
W garnku roztapiamy masło. Wsypujemy posiekaną drobno cebulę oraz czosnek.
Szklimy pół minuty. Wkruszamy drożdże, posypujemy kminkiem i papryką.
Mieszamy i podsmażamy na małym ogniu przez minutę.
Wsypujemy mąkę i po wymieszaniu smażymy kolejną minutę. Zalewamy gorącym wywarem,
gotujemy pod przykryciem 5 minut.
Dodajemy kaszę, gotujemy jeszcze 5 minut. Doprawiamy solą i pieprzem.
Zupę podajemy z grzankami z bagietki, posypaną natką pietruszki.
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JADALNE PREZENTY
SESJĘ PRZYGOTOWALI: LAURA CHOŁODECKA, DOROTA DOMINO,
JAGODA KOMOROWSKA, JOANNA KOMOROWSKA, KATARZYNA SIERADZ
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
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CYTRYNKI Z IMBIREM W SYROPIE
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 60 minut
Składniki:
6 cytryn
250 g cukru
4-centymetrowy kawałek imbiru
½ szklanki miodu
1 szklanka wody
Przygotowanie:
Do rondla wlewamy wodę i wsypujemy cukier. Cztery cytryny kroimy w plastry,
z pozostałych dwóch wyciskamy sok i dodajemy do wody.
Imbir obieramy, kroimy w cienkie plasterki i dodajemy do wody.
Wodę zagotowujemy i porcjami wrzucamy plastry cytryn.
Wyławiamy po 3 minutach i powtarzamy czynności, aby sparzyć całość.
Cytryny układamy w słoiczkach. Wodę lekko studzimy i dodajemy miód.
Mieszamy i zalewamy cytryny. Słoiczki szczelnie zamykamy. Przechowujemy w lodówce.
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NALEWKA Z CYTRYN -- EKSPRESOWA
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: ok 1,5 litra
Czas przygotowania: 3–4 dni
Składniki:
7 cytryn
2 limonki
3/4 szklanki cukru (lub do smaku)
1 litr wódki czystej
Przygotowanie:
Cytryny sparzamy wrzątkiem. 5 Cytryn kroimy w plastry, umieszczamy w słoju.
Z 2 cytryn oraz 1 limonki wyciskamy sok. Dodajemy do słoja, wraz z cukrem.
Zalewamy wódką, przykrywamy bardzo szczelnie, np. folią spożywczą.
Mieszamy słojem kilka razy dziennie. Po 3–4 dniach przy pomocy tłuczka do ziemniaków
wygniatamy sok z plastrów cytryn umieszczonych w słoju. Przecedzamy alkohol przez sitko.
Do niewielkich buteleczek wrzucamy po kilka kawałków limonki i przelewamy nalewkę.
Buteleczki ozdabiamy według własnego gustu.

DOMOWY ADWOKAT
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 1 butelka
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
10 żółtek
300 g cukru
250 ml tłustego mleka
250 ml wódki

Przygotowanie:
Żółtka z cukrem ubijamy na parze. Zdejmujemy z ognia i ciągle ubijając stopniowo wlewamy
najpierw mleko, potem wódkę. Przelewamy do butelki i zakręcamy. Przechowujemy w lodówce.
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ORZECHOWA GRANOLA
PRZEPIS: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2 duże słoiki
Czas przygotowania: 1 ½ godziny + 30 minut namaczania
Składniki:
200 g kaszy gryczanej niepalonej
60 g wiórków kokosowych
70 g płatków owsianych
70 g słonecznika
50 g pestek dyni
200 g orzechów np. migdałów, nerkowców, arachidowych
7 łyżeczek cynamonu
6 łyżeczek kardamonu
3 łyżki kakao
4 łyżeczki imbiru w proszku
2 łyżki syropu klonowego
6 łyżek oleju roślinnego
60 g owoców goji

Przygotowanie:
Kaszę namaczamy przez 30 minut, następnie odsączamy. Rozgrzewamy piekarnik do 120°C.
Dodajemy resztę składników, oprócz owoców goji i mieszamy.
Wysypujemy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i równo rozprowadzamy.
Pieczemy 1 ½ godziny. Dodajemy owoce goji i mieszamy.
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RENIFERKI
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 5 sztuk
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
5 cukierków tofflairs czekoladowo-mlecznych
5 mini krakersów
5 precli
5 czerwonych draży M&Ms
10 perełek
1 kostka gorzkiej czekolady

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 90°C. Cukierki układamy na krakersach
i wkładamy do piekarnika na około 5 minut.
W tym czasie ostrożnie przełamujemy precle na pół.
W podgrzane cukierki wbijamy po kawałku precla,
tworząc rogi, dokładamy draże – nosy i perełki – oczy.
Czekoladę roztapiamy (np. w mikrofalówce) i wykałaczką rysujemy źrenice.

SMAKOWE OLIWY
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 3 butelki
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:
3 szklanki oliwy
4 gałązki świeżego rozmarynu
6 ząbków czosnku
5 gałązek świeżego tymianku
skórka z jednej cytryny, najlepiej w jednym długim kawałku
1 łyżka płatków chili

Przygotowanie:
Podgrzewamy oliwę na wolnym ogniu.
Do pierwszej butelki wkładamy gałązki rozmarynu,
do drugiej tymianek oraz obrany czosnek,
do trzeciej skórkę z cytryny i płatki chili.
Zalewamy gorącą oliwą i zamykamy.
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PIKANTNE PRAŻONE PESTKI
PRZEPIS: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 3 słoiki
Czas przygotowania: 5 minut + 15 minut pieczenia
Składniki:
2 szklanki pestek słonecznika
½ szklanki pestek dyni
1 białko
2 łyżki oleju
2 łyżki ostrej papryki wędzonej
1 łyżeczka chili
2 łyżki słodkiej papryki
½ łyżeczki soli
½ łyżeczki pieprzu

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Białko mieszamy z olejem i przyprawami. Dodajemy pestki
i dokładnie mieszamy. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
Pieczemy 15 minut, co 2–3 minuty mieszając słonecznik i dynię.
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LIKIER KARMELKOWY
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 2 butelki
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
300 g karmelków
500 g mleka skondensowanego niesłodzonego
500 ml wódki

Przygotowanie:
Karmelki i mleko umieszczamy w garnku, podgrzewamy na średniej mocy palnika, cały czas
mieszając, aż cukierki się rozpuszczą. W razie potrzeby miksujemy je blenderem na gładko.
Lekko studzimy, mieszamy z wódką i przelewamy do butelek.
Przechowujemy i podajemy po schłodzeniu.

DOMEK PIERNIKOWY
PRZEPIS I WYKONANIE: JAGODA KOMOROWSKA

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 15 minut pieczenie + czas ozdabiania
Składniki na piernik:
600 g mąki pszennej
250 g masła
7 łyżek miodu płynnego
200 g cukru brązowego
6 łyżeczek przyprawy do piernika
2 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżeczki kakao lub karobu

Składniki na lukier i dodatki:
ok. 200 g cukru pudru (przesianego przez sitko)
1 białko
otarta skórka z 2 pomarańczy
cukrowe ozdoby do przyozdobienia domku
cukier puder do przyozdobienia dachu
ewentualnie barwniki spożywcze

Przygotowanie:
Wszystkie składniki oprócz mąki i sody przekładamy do garnka i podgrzewamy,
do rozpuszczenia cukru i masła. Mieszamy co jakiś czas, podgrzewamy na średnim palniku.
Zdejmujemy z kuchenki i lekko przestudzamy. Przy pomocy miksera wyrabiamy gładkie ciasto
dodając mąkę i sodę. Gotowe ciasto dzielimy na dwie części i jedną, a potem drugą wałkujemy
na grubość 5–6 mm. Wykrawamy elementy domku według załączonych wymiarów szablonów.
Warto je przygotować wcześniej. Wykrojone elementy przekładamy na formę wyłożoną
papierem do pieczenia, w pewnych odległościach od siebie – ciasto lekko urośnie. Pieczemy
w temperaturze 180°C przez 10–12 minut. Po upieczeniu przekładamy na kratkę
do przestudzenia.
Lukier przygotowujemy tuż przed sklejaniem domku. Możemy to robić przy pomocy szprycy,
woreczka ze ściętą końcówką lub patyczkiem. Po nałożeniu lukier szybko zasycha. Jeżeli
chcemy, aby nasz lukier był kolorowy, to wówczas dodajemy barwnik spożywczy i dodajemy
cukier puder, aby uzyskać odpowiednią gęstość. Warto, aby mama lub rodzeństwo pomogli
podtrzymywać kolejne elementy przy sklejaniu.
Wymiary domku (z nich przygotuj szablony):
dach: prostokąt 22,5 x 11,5 cm
ściana (z drzwiami): prostokąt 20 x 10,5 cm
(plus druga tylna o tych samych wymiarach, ale bez drzwi) + drzwi 6,5 x 4,5 cm
2 ściany ( w nich wytniesz okna, jak duże, zależy to od Ciebie): prostokąty 10 x 14 cm,
na szczycie trójkąt o ramionach 11 cm i podstawie 14 cm,
komin (4 elementy): 6 x 5 cm.
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SOLE SMAKOWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 6 słoiczków
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
Sriracha
½ szklanki gruboziarnistej soli
½ łyżeczki sosu sriracha
Czosnek/rozmaryn
½ szklanki gruboziarnistej soli
2 ząbki czosnku
1 gałązka rozmarynu (tylko listki)
Limonka/chili
½ szklanki gruboziarnistej soli
skórka otarta z jednej limonki
½ łyżeczki płatków chili

Tymianek/cytryna
½ szklanki gruboziarnistej soli
skórka otarta z połowy cytryny
1 łyżka soku z cytryny
2–3 gałązki świeżego tymianku (tylko listki)
Zioła prowansalskie
½ szklanki soi
1 łyżeczka suszonych ziół prowansalskich
Grzyby/pietruszka
½ szklanki soi
4 gałązki posiekanej natki pietruszki
1 łyżeczka suszonych grzybów
zmiksowanych na pył

Przygotowanie:
Dodatki smakowe, jeśli tego wymagają, rozcieramy w moździerzu lub blendujemy.
Sól mieszamy z dodatkami smakowymi. Jeśli do mieszanki używamy składników mokrych,
wymieszaną sól wysypujemy na blaszkę wyłożoną papierem. Wstawiamy do piekarnika
i suszymy w temperaturze 100°C do momentu kiedy sól będzie sypka i pozbawiona wilgoci.
Gotową sól przesypujemy do ozdobnych słoiczków.

PRODUKT REGIONALNY: DZICZYZNA
ZDJĘCIA: NATALIA JAKUBOWSKA
Przed wiekami bardzo często gościła na naszych stołach. Obecnie trzeba przyznać, że można ją
zaliczyć do produktów luksusowych, wykwintnych, nie często używanych w polskiej kuchni.
Wachlarz możliwości przyrządzania dziczyzny jest ogromy.
Surowa, duszona, pieczona, gotowana, smażona…
Ale zacznijmy od początku. Od rozróżnienia dwóch rodzajów dziczyzny. Dziczyzny grubej
i dziczyzny drobnej. Do grubej dziczyzny zaliczamy jelenie, daniele, sarny, dziki. Natomiast
do drobnej zające, dzikie króliki oraz dzikie ptactwo: przepiórki, bażanty, kuropatwy.
Mięso leśne jest jednym z najbardziej zdrowych produktów. Dalekie od antybiotyków,
hormonów, żywiące się roślinami i naturalnie wybiegane zwierzęta leśne
to całkowita odmienność od zwierząt hodowlanych.
Dzięki temu wartości odżywcze dziczyzny nie podlegają dyskusji. Ogromna zaleta dziczyzny
to przede wszystkim niski poziom tłuszczu, dzięki czemu wskazana jest dla osób zmagających się
z wysokim cholesterolem, ale także dla osób chcących zrzucić zbędna kilogramy.
Dzikie mięso ma bardzo dużo magnezu, fosforu, wapnia i witamin z grupy B.
Przejdźmy do kwestii przyrządzania dziczyzny.
W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na wiek zwierzęcia. Czym młodsze mięso, tym
delikatniejsze i będzie potrzebować krótszej obróbki termicznej i krótszego czasu marynowania.
Przed marynowaniem bardzo dobrze jest przemrozić dziczyznę przez 24 godziny, dzięki czemu
stanie się bardziej krucha. Odmrażanie dziczyzny najlepiej żeby odbywało się w lodówce.
Dzikie mięso można zamarynować na różne sposoby. Najbardziej popularne marynaty
są na bazie wina, mleka lub maślanki. Połączone wraz odpowiednimi świeżymi ziołami,
takimi jak rozmaryn, tymianek, liść laurowy czy jałowiec.
Jesień i zima to czas kiedy mięso z dziczyzny jest najsmaczniejsze, dlatego zachęcamy
przede wszystkim do odwagi w przyrządzaniu i eksperymentowaniu z tym wyjątkowym
i jakże smacznym produktem.
W naszym magazynie znajdziecie dziczyznę na surowo, smażone kotlety z dzika,
bitki z jelenia w sosie grzybowym ale także nietuzinkowe pierogi z dziczyzną.
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BITKI Z JELENIA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:
4 dwucentymetrowe plastry szynki z jelenia
2 łyżki oleju roślinnego
1 mała cebula
2 ząbki czosnku
1 duża garść świeżych lub mrożonych podgrzybków
1 szklanka śmietanki 36%
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
sól i pieprz

Przygotowanie:
Plastry jelenia delikatnie rozbijamy i oprószamy solą i pieprzem. Rozgrzewamy olej na patelni
i obsmażamy bitki z obu stron, a następnie odkładamy na talerz. Na tej samej patelni smażymy
pokrojoną w kostkę cebulę oraz drobno pokrojony czosnek. Po około 2 minutach dodajemy
oczyszczone i pokrojone na połówki podgrzybki.
Dusimy około 5 minut i zalewamy śmietanką. Dokładamy obsmażone bitki i dusimy całość
5 minut. Na koniec doprawiamy sola i pieprzem
oraz posypujemy drobno posiekaną natką pietruszki.

CARPACCIO Z SARNY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut
Składniki:
1 polędwica z sarny
1 garść rukoli
oliwa (do posmarowania talerza)
sól i pieprz
liście nasturcji (opcjonalnie)
parmezan, do posypania
Sos:
2 łyżki liści kolendry
2 łyżki posiekanego szczypiorku
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka miodu
Dodatkowo:
ulubione pieczywo

Polędwicę z z sarny oczyszczamy z błonek, osuszamy ręcznikiem papierowym i zawijamy
w rulon w folię spożywczą. Wkładamy na ponad godzinę do zamrażarki. Talerze do serwowania
carpaccio smarujemy oliwą.
Zamrożoną polędwicę kroimy na bardzo cienkie plastry i układamy na talerzach.
Oprószamy solą, pieprzem oraz świeżo startym parmezanem.
Wierzch posypujemy rukolą oraz liśćmi nasturcji.
Składniki sosu umieszczamy w blenderze kielichowym i miksujemy na aksamitną masę.
Carpaccio polewamy świeżym sosem i serwujemy z ulubionym pieczywem.
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PIEROGI Z DZICZYZNY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
Liczba porcji: ok. 30 sztuk
Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut
Składniki na farsz:
800 g mięsa z dzika
(szynka zmieszana z karkówką)
3 łyżki oleju roślinnego
1 cebula
5 suszonych śliwek
3 ząbki czosnku
2 gałązki rozmarynu
1 szklanka bulionu
sól i pieprz
Składniki na ciasto:
300 g mąki
szczypta soli

120 ml gorącej wody
1 jajko
20 g masła
Mus z kapusty:
½ czerwonej kapusty
1 mała cebula
2 goździki
1 łyżka masła
½ szklanki wody
sól i pieprz
3 łyżki posiekanego szczypiorku

Przygotowanie farszu:
W głębokiej patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy pokrojoną w krążki cebulę i ząbki czosnku
pokrojone w paski. Smażymy 2 minuty i dodajemy mniejsze kawałki mięsa (takie jak do gulaszu).
Obsmażamy mięso przez 4 minuty i zalewamy całość bulionem. Dodatkowo dorzucamy śliwki,
rozmaryn oraz doprawiamy solą i pieprzem. Zmniejszamy ogień i dusimy pod przykryciem
przez 1 godzinę i 30 minut. Po ugotowaniu siekamy mięso wraz ze śliwkami na drobne kawałki
i mieszamy z sosem, który powstał na skutek gotowania. Farsz doprawiamy solą i pieprzem.
Ciasto:
Mąkę przesiewamy do miski wraz z solą. Wodę podgrzewamy razem z masłem. Wlewamy wodę
z rozpuszczonym masłem do mąki cały czas mieszając. Na koniec dodajemy rozkłócone jajko.
Wyrabiamy ciasto około 6 minut, a następnie wkładamy ciasto do woreczka
i odkładamy na 30 minut.
Mus z kapusty:
Masło rozgrzewamy w garnku. Wrzucamy pokrojona na mniejsze kawałki cebulę i kapustę,
smażymy około 3 minuty. Dodajemy goździki i zalewamy wodą. Przykrywamy garnek
i gotujemy do miękkości. Kapustę wraz z cebulą miksujemy w blenderze kielichowym
do uzyskania aksamitnej masy. Na koniec doprawiamy solą i pieprzem.
Ciasto dzielimy na cztery kawałki i rozwałkowujemy cienkie placki. Wycinamy kółka szklanką,
które nadziewamy jedną łyżeczką mięsnego farszu. Składamy na pól i sklejamy dokładnie brzegi.
Zagotowujemy 3/4 garnka osolonej wody i gotujemy po 10 pierogów, aż wypłyną na wierzch
i pogotują się jeszcze minutę. Łyżką cedzakową wyciągamy do miski. Na talerzu rozsmarowujemy
mus z kapusty i układamy pierogi. Posypujemy szczypiorkiem.
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SCHABOWE Z DZIKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut (+ 12 godzin moczenia w mleku)
Składniki:
4 dwucentymetrowe plastry schabu z dzika
1 szklanka mleka
1 mała cebula
3 łyżki oleju roślinnego lub smalcu
2 łyżki mąki pszennej
2 jajka
2 łyżki bułki tartej
sól i pieprz

Przygotowanie:
Plastry schabu z dzika rozbijamy tłuczkiem na dość cienkie kotlety i wkładamy do pojemnika
z mlekiem i cebulą pokrojoną w piórka. Pozostawiamy przykryte na 12 godzin w lodówce.
Po 12 godzinach wyciągamy kotlety z mleka, osuszamy delikatnie ręcznikiem papierowym.
Mięso oprószamy solą i pieprzem, a następnie panierujemy. Kotlety obtaczamy w mące,
rozkłóconych jajkach i bułce tartej. Na patelni rozgrzewamy olej lub smalec i obsmażamy kotlety
na złoty kolor z obu stron. Podajemy z purée ziemniaczanym i burakami lub surówką z kapusty.
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WIELKI POWRÓT ŚLĄSKIEJ DROŻDŻÓWKI
DO KUCHNI DOLNOŚLĄSKIEJ
TEKST: MAGAZYN KOCIOŁ. ZDJĘCIA: JOANNA ANISZCZYK

Ciasto drożdżowe swoją rozmaitością może przyprawiać o zawrót głowy.
Zaczynając od najbardziej znanych drożdżówek z owocami, serem lub
cynamonowych ślimaczków, przez racuchy, ogromne drożdżowe baby, włoskie
Panettone, przepyszne makowce, śląskie kołocze i bożonarodzeniowy chlebek
z bakaliami – Stollen, na wytrawnych blinach, kulebiakach czy pampuchach
kończąc, jego zastosowanie jest w kuchniach całego świata bardzo szerokie.

W ramach „Wrocław Na Talerzu” prowadzonego
przez Joannę Aniszczyk (I love to eat) i Grzegorza
Sobela zbadano temat zapomnianej już Schlesische
Strauselkuchen, czyli Śląskiej Drożdżówki z cynamonową kruszonką, która dawniej cieszyła się dużym
uznaniem i była okrętem flagowym wśród wszystkich ciast Wrocławia. I nie bez przyczyny – nie mogło jej zabraknąć na świątecznym stole, a w wielu
domach towarzyszyła popołudniowej kawie czy też
kończyła niedzielny obiad. Jak się okazało, Śląska
Drożdżówka pojawiała się również w stałej ofercie wielu cukierni naszego regionu, towarzyszyła
ucztom weselnym, a wśród jej entuzjastów było
wiele koronowanych głów. Wśród wielu tekstów na
temat drożdżówki, znaleziono również i ten, w którym zawarto informację o tym, że gdy cesarz Wilhelm II przyjeżdżał do Wrocławia wielu tutejszych

cukierników ustawiało się w kolejce, by dostarczyć
na monarszy stół właśnie to ciasto. Pruski monarcha cenił je najbardziej za cynamonową kruszonkę,
którą miał w zwyczaju zjadać z ciasta, ścinając ją
scyzorykiem wyciąganym znienacka z kieszeni. Jak
podają źródła miał przy tym mawiać: „Tak się je Streuselkuchen!”.
Uwielbiana przez mieszkańców całego Śląska drożdżówka stała się również tematem wiersza Hermanna Baucha „Sträselkucha”, co jakże wymownie
podkreśla jej znaczenie w kulturze stołu naszego
miasta przed stu i więcej laty. „Wrocław Na Talerzu”
postanowił przypomnieć dawny specjał i zorganizował razem z Wrocławskim Bazarem Smakoszy oraz
Etno Cafe wydarzenie pn. „Pieczemy najdłuższą
Śląską Drożdżówkę”. Podczas eventu piekarnie, cu-

kiernie oraz prawdziwi pasjonaci wypieków (w tym
również magazyn Kocioł) połączyli swoje siły i przygotowali na tę okazję jedyną w swoim rodzaju drożdżówkę.

znany jest z obwarzanków, Poznań z Rogala Świętomarcińskiego, tak Wrocław będzie się chwalić
pyszną drożdżówką z przepyszną cynamonowa
kruszonką!

Przybyli tłumnie goście mieli możliwość poznać historię tego ciasta i odkryć jego smak. Zgodnie z założeniem spotkania zmierzono drożdżówkę, której
długość wyniosła ponad 5 metrów, następnie ją pokrojono i podano jak dawniej – z przepyszną kawą.
Celem tego wydarzenia było nie tylko przypomnienie dawnego przepisu i wspólne świętowanie ale
także powrót do tradycji i ponowne wprowadzenie
ciasta do wrocławskich cukierni jako jednego z wrocławskich specjałów. Udało się, a piekarnie które dołączyły do drużyny Śląskiej Drożdżówki mają ciasto
w swojej ofercie. Mamy nadzieję, że tak, jak Kraków

Drużyna Śląskiej Drożdzówki:
Chleboteka, Kumin. Domowa Piekarnia,
Piekarnia Janyszek, Ziarnoo. Domowa piekarnia,
Cu Cake, kolosanka.pl, Folgujemy,
Magazyn Kulinarny Kocioł, Przepisy Joli,
idealneciasta.com, Słodki Chłopak, Słodko.
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Przepis na Śląską Drożdżówkę: Facebook
Link do wydarzenia: Facebook
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ŚLĄSKA DROŻDŻÓWKA WEDŁUG
,,
,,WROCŁAWIA NA TALERZU
-- SCHLESISCHE STREUSELKUCHEN
AUTOR PRZEPISU: GRZEGORZ SOBEL, NA PODSTAWIE PRZEPISU TRADYCYJNEGO
ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej
150 g rozpuszczonego masła
2 jajka
3 żółtka
200 ml mleka
35 g drożdży świeżych
100 g cukru
1 laska wanilii
szczypta soli

½ łyżeczki tartej skórki cytryny
sok z ½ cytryny
½ łyżeczki świeżo tartej gałki muszkatołowej
Składniki na kruszonkę:
200 g mąki
125 g cukru
125 g masła
1 łyżeczka cynamonu

Przygotowanie:
Drożdże rozrabiamy w dużej misce jak do klasycznej drożdżówki.
Wanilię przekrawamy wzdłuż i nieostrą stroną noża zbieramy ziarenka ze strąka.
Dodajemy je do drożdży.
Rozpuszczamy masło na małym ogniu i ostudzimy je.
Do drożdży i wanilii dodajemy mąkę i pozostałe składniki, wszystko dokładnie mieszamy.
Miskę przykrywamy ściereczka i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
Ciasto powinno podwoić swoją objętość.
Do drugiej miski wsypujemy mąkę, zimne i pokrojone w kostkę masło, cynamon oraz cukier.
Składniki rozcieramy palcami do powstania kruszonki. Sypka kruszonkę wkładamy do lodówki.
Dawne przepisy śląskie na dobra kruszonkę polecały wcześniej lekko uprażyć mąkę na patelni,
wówczas kruszonką jest bardziej chrupka.
Gdy ciasto wyrośnie, wyrobić je ponownie i odstawić ponownie do wyrośnięcia.
Okrągłą 30-centymetrową blachę smarujemy masłem, przekładamy ciasto do formy
i odstawiamy do wyrośnięcia przynajmniej o połowę.
Ciasto posypujemy równomiernie kruszonką, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C.
Pieczemy około godziny i podajemy – jak dawniej – z dobrą kawą.
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KARP PIECZONY PODAWANY Z DUSZONĄ CEBULKĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 60 minut
Informacja:
Przepis pochodzi z książki Historie ze smakiem, Szczypta faktów z dziejów rybactwa
w Dolinie Baryczy, której autorem jest Grzegorz Sobel.
Składniki:
1 karp sprawiony ok. 1,5 kg
3–4 cebule
2 łyżki sparzonych rodzynek
100 ml wody
masło
biały ocet winny
sól, pieprz

Przygotowanie:
Karpia nacieramy solą wewnątrz i z zewnątrz, odstawiamy. W formie do zapiekania
lub na blaszce rozpuszczamy 2–3 łyżki masła, układamy rybę i wstawiamy do piekarnika
rozgrzanego do 200°C na 45 minut.
Cebulę kroimy w plasterki, wrzucamy do rondla, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości.
Odcedzamy na durszlaku. W rondlu rozpuszczamy 2 łyżki masła, dodajemy cebulę i smażymy
kilka minut. Wsypujemy rodzynki i doprawiamy solą, pieprzem oraz octem winnym.
Dusimy do połączenia smaków.
Upieczonego karpia podajemy z duszoną cebulką.
Sugestia:
W trakcie pieczenia rybę polewamy rozpuszczonym masłem.
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PASTA ŚLEDZIOWA
ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
Na podstawie przepisu Jerzego Świersza z gm. Gromadka
(„Kuchnia Dolnego Śląska”, Barbara Jakimowicz-Klein, 2014, Wrocław-Radków)
Heringkekiel pochodzi z przedwojennej kuchni niemieckiej z obszaru Wrzosowej Krainy.

Liczba porcji: 1 miseczka
Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
100 g matiasów w oleju
100 g słoniny wędzonej (może być z przyprawami)
pieprz

Przygotowanie:
Matiasy przed użyciem możemy odmoczyć w wodzie, będą dzięki temu mniej słone.
Śledzie i słoninę drobno rozdrabniamy i mieszamy z pieprzem.
Podajemy z pieczywem i ogórkiem kiszonym lub konserwowym.

CHCIAŁABYM KIEDYŚ WYRUSZYĆ
W DŁUGĄ KULINARNĄ PODRÓŻ PO ŚWIECIE
ROZMAWIALI: EKIPA KOTŁA, ZDJĘCIA: LAURA CHOŁODECKA
Laura Chołodecka to jedna z założycielek Kotła. Dziś występuje „po drugiej
stronie” – pytamy ją o jej doświadczenia, zainteresowania i plany.

Twój blog kulinarny istnieje w sieci już bardzo
długo. Jak to się stało, że zostałaś blogerem kulinarnym?
Cafe Babilon działa od grudnia 2010 roku, czyli
osiem pełnych lat. Nie założyłam go, żeby zostać blogerem. Od zawsze zbierałam przepisy, zapisywałam,
wycinałam z gazet, a potem po swojemu przerabiałam i gotowałam. Miałam ich jeszcze sporo z czasów
młodości, z domu rodzinnego, potem dochodziły
kolejne i kolejne... Stwierdziłam, że skoro jest możliwość darmowego przechowywania przepisów, to
zrobię to w jednym miejscu, żeby pozbyć się karteczek, notesików i wycinków z gazet. Jednak szybko
okazało się, że z moich przepisów zaczęli korzystać
znajomi, przyjaciele, a potem całkowicie obcy ludzie
112

z najodleglejszych zakątków świata. Oczywiście stare zapiski i wycinki z przepisami nadal leżą w szufladzie, bo nie potrafiłam się ich pozbyć…
Jedną z Twoich pasji jest fotografia kulinarna.
Masz swoje ulubione zdjęcie?
Myślę, że nie tyle fotografia kulinarna, co po prostu
fotografia. Zdjęcia zawsze zachwycały mnie swoją
magią uchwyconej chwili, takim zamknięciem czegoś, co się zdarzyło… Moim pierwszym aparatem
była analogowa Smiena. Mając kilkanaście lat, wraz
z kuzynem „uruchomiliśmy” nasze pierwsze studio
fotograficzne, ciemnię i sami wywoływaliśmy zdjęcia. Potem pasję połączyłam z nauką i skończyłam
szkołę fotograficzną.
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Jakiś czas temu robiłam sesję dla lokalnego producenta wędlin, gdzie modelką była moja wnuczka.
Nieoczekiwanie w kadrze znalazła się też nasza kotka i w ten sposób powstało zdjęcie, które uwielbiam,
bo uchwyciłam na nim niepowtarzalną chwilę.
Kto jest Twoim kulinarnym, a kto fotograficznym
idolem?
Nie ma takiego jednego, jedynego. Jeśli chodzi o kulinaria, to pierwszą osobą, którą tak mocno się zachwyciłam był Maciej Kuroń. To był chyba pierwszy polski program o gotowaniu. Pamiętam, że całą
rodziną czekaliśmy na każdy odcinek. Od początku
śledzę Jamiego Olivera, którego zawsze bardzo lubiłam. Podobają mi się jego akcje dotyczące walki z cukrzycą czy wyrzucaniem jedzenia.
Fotograficznym idolem jest dla mnie chyba Dorothea
Lange. Jednak fotografii kulinarnej uczyłam się w Kotle i to było niesamowite. Podpatrywaliśmy się nawza-
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jem, wymienialiśmy uwagami i doświadczeniami,
dzięki czemu nasze zdjęcia stawały się coraz lepsze.
Jak zaczęła się Twoja ,,kotłowa” historia?
Jestem z Kotłem od pierwszego numeru. To była inicjatywa Kasi Sieradz, a my po prostu poszliśmy za
jej ideą. Każdy z założycieli dorzucał swoje pomysły
i wspólnie rysowaliśmy to, jak miał on wyglądać.
Razem jesteśmy już ponad 4 lata i po takim czasie
traktuję Kocioł jak nasze wspólne dziecko.
Na łamach Kotła przedstawiłaś 17 opowieści przesiedleńczych. Skąd zainteresowanie tym tematem?
Kocioł, to Dolnośląski Magazyn Kulinarny. Dla mnie
to idealne połączenie kulinariów i tej części historii,
która bardzo mnie pasjonuje. To historia, która tworzyła się podczas i już po wojnie, to historia nie kraju, tylko pojedynczych osób i rodzin. Część przesiedleńczych opowieści powstała na bazie losów mojej
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bliższej lub dalszej rodziny, więc niektóre z tych
dań znałam po prostu z domu rodzinnego. Kuchnia
z czasów mojego dzieciństwa była wypadkową tradycji kulinarnych moich przodków. Dziadkowie to
mieszanka Łotwy, Białorusi oraz środkowej Polski,
mama urodzona na Łotwie, tato Dolnoślązak. To
dało swoistą mieszankę kulturalno-kulinarną, która tworzy unikalną kuchnię dolnośląską.
Małaj, tarlaki, pieróg z Hodowicy, lepioszki, gołąbki z ziemniaków w kiszonej kapuście, jajecznica na
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śmietanie - to tylko niektóre z dolnośląskich dań,
które przygotowałaś do Kotła. Które z nich darzysz
największym sentymentem?
Gdybym miała wybrać te najważniejsze dania, to
byłyby to gołąbki z surowych ziemniaków w kapuście kiszonej oraz panierowany smażony biały ser.
Czy masz jakieś kulinarne marzenie?
Chciałabym kiedyś wyruszyć w długą kulinarną
podróż po świecie i poprowadzić na blogu relację
z takiej wyprawy. Na razie są to pojedyncze wyjaz-
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dy, ale w każdym z odwiedzanych miejsc, staram się
próbować tego co lokalne.
Bez jakiej jednej potrawy nie wyobrażasz sobie
świąt Bożego Narodzenia i skąd przywiązanie do
niej?
Uwielbiam próbować nowych smaków, jednak Wigilia i święta Bożego Narodzenia to dla mnie trady-
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cja. Mimo że od czasu do czasu pojawiają się jakieś
nowinki, to zawsze na stole są tradycyjne potrawy
i zawsze musi ich być przynajmniej dwanaście. Jednak moim numerem jeden wciąż pozostaje barszcz
wigilijny z uszkami.
Laura, dziękujemy za rozmowę i za to, że jesteś
z nami.
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