
K O C I O Ł
D O L N O Ś L Ą S K I  M A G A Z Y N  K U L I N A R N Y

NUMER 23 

WIOSNA 2019

MLECZNI BRACIA, BABY I MAZURY, WYWIAD Z ALEKSANDREM STRUSIEM

BOHATEROWIE NUMERU:
BROKUŁ I JOGURT



Drodzy Czytelnicy,

wiosną witamy Was z Rudą. Ruda Ruda razem z czarno-

białą Farfaliną i pręgowanym Filipem załapali się na wyżerę 

w postaci jogurtu. Już na wstępie uspokajamy wszystkich 

fanów futrzaków, że koty mogą jeść jogurt. Przed sesją 

okładkową odbyliśmy konsultacje u zaprzyjaźnionych 

weterynarzy, żeby mieć pewność, że naszym modelom nic nie 

będzie. Mruczki dzielnie pozowały i zarówno w trakcie sesji,  

jak i po niej, czuły się świetnie. Jogurt to nasz pierwszy, 

wiosenny bohater. Przerobiliśmy go na 16 różnych sposobów, 

co możecie sprawdzić na stronach 12–47. 

Przywitajcie również brokuł. Przy naszym drugim bohaterze 

zakolegowaliśmy się z… polonistami. Dzięki czemu wiemy, że 

w przepisach używamy ,,brokuł”, nie ,,brokuła”. Obiecujemy, 

że nasze pomysły na to warzywo są dużo prostsze niż biernik 

rzeczowników nieżywotnych, zajrzyjcie na strony 48–79.

Przy okazji wiosny poznaliśmy Aleksandra Strusia – szefa 

kuchni i współwłaściciela wrocławskiej Nafty – ukrytej 

restauracji. Olek i jego zespół zdecydowanie nie lubią nudy 

w kuchni. Wiecznie udoskonalają dania, odświeżają kartę, 

bawią się jedzeniem. 

Wiosna była też świetnym pretekstem do jednej z naszych 

wymarzonych sesji zdjęciowych – baby i mazury. Bawiłyśmy 

się przy niej przednio, najadłyśmy niesamowicie, a przy 

okazji zrobiłyśmy zdjęcia naszych popisowych wypieków 

wielkanocnych. Na stronach 80–97 znajdziecie wszystkie 

przepisy. 

Uwaga weganie, dla Was mamy coś ekstra. Runo, probio 

i seryo to bezmleczne odpowiedniki mleka, kefiru i sera od 

wrocławskich Mlecznych Braci. Oprócz samych produktów 

pokażemy Wam również co dobrego można z nich zrobić  

(strony 98–111).

W 23. numerze KOTŁA przedstawimy Wam również dziadka 

Wilhelma i opowiemy jak z Brześcia nad Bugiem trafił na 

Dolny Śląsk. Poskubiemy też zacierki z jego przepisu oraz 

poznamy inne dolnośląskie przepisy.

Chodźcie razem z nami cieszyć się wiosną!

Redaktor naczelna 

Katarzyna Sieradz 
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Przygotowanie:
Obrane ziemniaki gotujemy 15 minut. W kociołku rozgrzewamy oliwę. Obieramy cebulę 

i czosnek, a następnie cebulę kroimy w piórka a czosnek w cienkie plasterki. 
Wrzucamy do rozgrzanego kociołka i smażymy przez 2 minuty.

Dokładamy ziemniaki pokrojone w grube kostki oraz garam masalę. Smażymy 10 minut. 
Następnie dodajemy ciecierzycę, bulion oraz pulpę pomidorową. Całość gotujemy kolejne  

10 minut. Doprawiamy solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z limonki.

Na koniec, na wierzchu układamy oczyszczone z pancerzy i jelitek krewetki.  
Przykrywamy i dusimy 5 minut, aż krewetki zrobią się pomarańczowe.

Całość mieszamy i posypujemy liśćmi świeżej kolendry.

Składniki:
2 łyżki oliwy

1 czerwona cebula
3 ząbki czosnku

2 łyżeczki garam masala
3 średnie ziemniaki 

½ szklanki ciecierzycy z puszki
1 szklanka pulpy pomidorowej

½ szklanki bulionu 
1 płaska łyżeczka cukru

sok z jednej limonki
20 świeżych krewetek

4 łyżki posiekanej kolendry
sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

 DANIE Z KOTŁA 
 KOCIOŁEK ŚRÓDZIEMNOMORSKI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 201910



Jogurt najprawdopodobniej znany był już 3 tysiące 

lat temu.  Do dzisiaj trwają spory, skąd tak napraw-

dę pochodzi – najczęściej wskazuje się na Indie lub 

Egipt. Kolejno trafił on do Turcji i Bułgarii, gdzie 

przyrządzano go z mleka owczego, bawolego, kro-

wiego i koziego.  Sama nazwa wywodzi się z języka 

tureckiego „ya-urt”, co dosłownie oznacza „kwaśne 

mleko”. Produkcja jogurtu została rozpoczęta na 

masową skalę w 1907 roku w Paryżu. Na samym 

początku dostępne były jedynie naturalne jogurty, 

z czasem natomiast Szwajcarzy zaczęli dodawać do 

nich owoce.

Przy wykorzystaniu różnych technologii i dodat-

ków, możliwe jest wyprodukowanie wielu typów 

jogurtów. Najogólniej można podzielić je na natural-

ne i owocowe oraz gęste i płynne. Jogurt naturalny 

przyrządzany jest z mleka i ma lekko kwaśny smak. 

Owocowy wzbogacony jest cukrem i barwnikami 

(czasem z owoców). Mogą być dodane do niego tak-

że orzechy, zboża i rodzynki. Jogurty gęste zostają 

zagęszczone przed zaszczepieniem bakterii, płynne 

natomiast uzyskiwane są z niezagęszczonego mleka. 

Są one mniej wartościowe od gęstych, ponieważ jest 

w nich więcej wody, a mniej składników odżyw-

czych.

W Polsce największym zainteresowaniem cieszą się 

jogurty owocowe, w szczególności truskawkowe. 

Niestety swojej barwy, zapachu ani smaku nie za-

wdzięczają owocom, ale sztucznym lub naturalnym 

barwnikom oraz aromatom. Słodycz natomiast uzy-

skiwana jest poprzez dodatek cukru, a biorąc pod 

uwagę jogurty dietetyczne – sztucznym słodzikom. 

Jaki jogurt więc jest najlepszym wyborem? Z pew-

nością naturalny, bez dodatków i substancji che-

micznych.

WYBÓR JOGURTU NATURALNEGO

Prawdziwy jogurt naturalny wytwarzany jest 

w procesie fermentacji mleka i działaniu szczepów 

bakterii. Większość jogurtów dostępnych na ryn-

ku to produkty mleczne z dodatkiem bakterii i róż-

norodnych substancji nadających im odpowiednią 

strukturę i konsystencję. Naturalny nigdy nie jest 

jednolity, tylko składa się z mieszaniny skrzepu 

i wody. Dopiero po wymieszaniu robi się gładki jak 

śmietana. Przy wyborze najlepiej stosować się za-

sadą, im mniej składników tym lepiej. Długi spis 

świadczy o tym, że produkt jest bardzo daleki od na-

turalnego.

Najzdrowsze jogurty zawierają bakterie probiotycz-

ne, czyli oprócz zwykłych bakterii powinny za-

wierać także szczepy pałeczek kwasu mlekowego, 

poprawiających pracę jelit i odporność. Większość 

firm podaje jedynie nazwę gatunku lub skrócone 

informacje o tym, że w produkcie są żywe kultury 

bakterii lub bakterie jogurtowe. Tymczasem z wielu 

szczepów bakterii mlekowych tylko niektóre mają 

właściwości probiotyczne. Jeśli więc na opakowaniu 

nie ma informacji na temat rodzaju, gatunku, szcze-

pu i ilości użytych bakterii, nie ma pewności czy są 

tam bakterie poprawiające stan zdrowia.

Jogurty o zwartości 0% tłuszczu nie mają w so-

bie witamin A, D, K, a zawarty w nich wapń jest 

gorzej przyswajalny. Najlepiej kupować te, które 

zawierają 1,5–2 procent tłuszczu. Naturalny, praw-

dziwy jogurt nie powinien mieć w sobie substancji 

zagęszczających, które mogą wpływać negatywnie 

na organizm. Popularne substancje E440 (pektyny 

produkowane z resztek jabłek i białych włókien cy-

trusów), E412 (guma guar otrzymywana z drzewa 

indyjskiego), a także E343 (fosforan magnezu), nada-

jące produktowi gładką strukturę, nie są szkodliwe, 

ale wskazują na to, że jogurt ma mniejszą wartość 

odżywczą, ponieważ jego gęstość nie wynika z od-

parowywania mleka, ale uzyskano ją sztucznie.

WŁAŚCIWOŚCI JOGURTU NATURALNEGO

Jogurt naturalny jest wysokowartościowym pro-

duktem, a przede wszystkim źródłem pełnowarto-

ściowego białka, które może być dobrym zamienni-

kiem dla mięs. Jadłospis oparty na większej dawce 

protein wspiera proces metabolizmu, zwiększając 

ilość spalanej energii i pomagając w schudnięciu. 

Poza funkcją odchudzającą i budulcową dla mięśni 

i tkanek, jogurty naturalny wykazuje pozytywny 

wpływ na pracę układu pokarmowego, układ kost-

ny, serce i odporność.

Ponadto jest on bogaty w wapń (500 ml mleka = 350 

ml jogurtu), zawiera czterokrotnie więcej amino-

kwasów, około 20% więcej witamin z grupy B (kwa-

su foliowego nawet pięciokrotnie więcej). Jogurt 

wspomaga syntezę witamin w organizmie, wspo-

maga układ odpornościowy, ułatwia wchłanianie 

żelaza, odtruwa z toksyn, pomaga w niedokwa-

 NATURALNY PROBIOTYK, CZYLI JOGURT 
TEKST I ZDJĘCIA: NICOLE MICHAŁKIEWICZ

Naturalny probiotyk, bogactwo witamin oraz wspaniały smak.  
Jogurt to kilka tysięcy lat historii i trwała obecność chyba we wszystkich 

kuchniach świata, co zresztą pokazujemy na kolejnych stronach.  
Można go wykorzystać w typowo słodkich oraz wytrawnych daniach.  

Mamy nadzieję, że rozsmakujecie się w naszych propozycjach,  
których jest naprawdę sporo. Ciasta, koktajle, sosy, placki oraz desery  

na różne sposoby. I labneh – hit jogurtowy, którego nie możecie pominąć.
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śności żołądka, stanach zapalnych jelit, wzdęciach 

i chroni przed rakiem. Coraz większą popularnością 

cieszą się jogurty z bifidbakteriami, które żyją w na-

szym przewodzie pokarmowym. Hamują one roz-

wój mikroflory gnilnej i neutralizują skutki przyj-

mowania antybiotyków.

ZASTOSOWANIE JOGURTU NATURALNEGO

Jogurty mają wiele zastosowań. Można dodawać 

je do zup, sosów, chłodników, pasztetów, ciast, kok-

tajli, deserów i napojów. W różnych krajach potra-

wy z dodatkiem jogurtu przybierają inne formy. 

W Kazachstanie tradycyjnym daniem jest mięso 

z sosem jogurtowym, w Bułgarii natomiast popu-

larną potrawą jest rosół z jogurtem. W Turcji po-

pularne są jogurty (Ayran) rozmieszane z dodat-

kiem soli i wodą, dzięki czemu idealnie nadają się 

do gaszenia pragnienia w upalne dni i uzupełniają 

utracony sód. Ayran dodaje się również do różnego 

rodzaju potraw. Hindusi praktykują dodawanie do 

jogurtu mango, szafranu i wody różanej. Nazywa 

się go wtedy Lassi. W Afganistanie, Iranie i Arme-

nii spożywa się Doogh, to lekko gazowany napój 

mleczny powstały z ubitego jogurtu wymieszanego 

z wodą, miętą i ogórkiem. Pozostawia się go na 2–3 

dni w celu rozwinięcia bakterii jogurtowych. An-

glicy najczęściej jedzą go z dżemem, Niemcy z musli, 

a Skandynawowie z migdałami.

Poza różnymi zastosowaniami w kulinariach, jogurt 

od wieków używany jest jako tani i skuteczny ko-

smetyk. W postaci maseczki na twarz nawilża, roz-

jaśnia i odmładza cerę, ogranicza zmiany trądzikowe. 

Wcierany w skórę głowy poprawia wzrost i kondycję 

włosów, wspomaga także zwalczanie łupieżu. Ponad-

to jogurt naturalny może być wykorzystywany na 

prawie każdy problem skórny, w tym także poparze-

nia, doskonale nawilża i łagodzi podrażnienia.

PODSUMOWANIE

Jeśli ktoś nie lubi smaku samego jogurtu, warto 

spróbować zrobić własny jogurt owocowy na bazie 

naturalnego. Wystarczy dodać pokrojone owoce, 

miód, cynamon, orzechy lub musli. Wtedy będzie-

my mieć pewność, że jogurt który spożywamy jest 

całkowicie naturalny, zdrowy i nie zawiera niepo-

trzebnych dodatkowych kalorii.

Najważniejsze jest jednak to, aby pamiętać, że nawet 

jogurt naturalny, może zawierać niepożądane sub-

stancje. Dlatego też tak ważne jest, aby zawsze czy-

tać etykiety. Da to pewność, że jogurt naturalny jest 

pełnowartościowym produktem, który korzystnie 

wpłynie na naszą dietę i zdrowie.
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Przygotowanie:
Rozmrożone maliny miksujemy ze śmietanką i ksylitolem.  

Przekładamy masę do miski i i dodajemy jogurt naturalny. Delikatnie mieszamy.
Napełniamy masą foremki do lodów i mrozimy minimum 4 godziny.

Składniki:
400 ml jogurtu naturalnego

250 g mrożonych malin
100 g śmietanki 30–36%

120 g ksylitolu

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 10 minut + 4 godziny mrożenia

 LODY JOGURTOWO-MALINOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA GMYREK
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Przygotowanie:
Jogurt, olej i jajka roztrzepujemy w misce, dodajemy pozostałe produkty. 

Mieszamy do połączenia składników.
Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy do niej masę.

Pieczemy w 180°C przez 1 godzinę.
Aby przygotować lukier miękkie masło miksujemy z serkiem, a następnie z cukrem pudrem. 

Smarujemy wystudzone lub lekko ciepłe ciasto.

Składniki na ciasto:
300 g jogurtu

350 g mąki pszennej
100 g cukru

3 jajka
125 ml oleju rzepakowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka cukru z wanilią
szczypta soli

Składniki na lukier:
50 g naturalnego serka 

2 łyżki miękkiego masła
1/3 Szklanki cukru pudru

Liczba porcji: keksówka 24 cm

Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina pieczenia

 CIASTO JOGURTOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ



MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2019 21MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 201920

 JOGURT Z PIECZONYM JABŁKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  15 minut + 45 minut oczekiwania

Składniki:
800 g jogurtu naturalnego lub greckiego

4 jabłka
1 łyżeczka cynamonu

1 łyżka roztopionego masła
1 łyżka miodu

garść rodzynek

Przygotowanie:
Jabłka obieramy i kroimy w kostkę. Mieszamy z rodzynkami, masłem oraz cynamonem 

i przekładamy do żaroodpornego naczynia. Wstawiamy je do piekarnika nagrzanego do 200°C 
i pieczemy przez 20-25 minut, mieszając od czasu do czasu. Gdy będą już miękkie, lecz nadal 

chrupiące, to odstawiamy je do wystudzenia, a następnie łączymy z miodem.

W 6 szklankach układamy warstwowo jogurt i upieczone jabłka. Wstawiamy do lodówki  
lub podajemy od razu.



 KURCZAK W JOGURCIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  15 minut i 30 minut marynowania + smażenie

Składniki:
1 pojedyncza pierś z kurczaka

3 łyżki oleju roślinnego
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Marynata:
1100 g gęstego jogurtu naturalnego

1 łyżeczka kurkumy
1 łyżeczka musztardy francuskiej

1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę
sól

pieprz

Przygotowanie:
Pierś oczyszczamy i kroimy wzdłuż na mniejsze kawałki. 
Składniki marynaty łączymy w misce i wkładamy do niej 

kawałki kurczaka. Mieszamy i wstawiamy na 30 minut  
do lodówki. 

Na patelni rozgrzewamy olej, układamy kurczaka wraz 
z marynatą i smażymy po około 7 minut z każdej strony. 

Kurczaka podajemy z pieczywem lub ziemniakami  
i zieloną sałatą.
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 MURGH KARI -- INDYJSKIE CURRY  
 JOGURTOWE Z KURCZAKIEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania:  30 minut + 30 minut marynowania

Składniki na marynatę:
100 g jogurtu naturalnego gęstego

2 łyżeczki garam masala
1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku

1 łyżeczka tartego imbiru
sól

Przygotowanie:
Kurczaka kroimy w kostkę, mieszamy składniki marynaty i wrzucamy do niej mięso. 

Odstawiamy na minimum pół godziny.
Rozgrzewamy na patelni łyżkę masła lub oleju i smażymy kurczaka z każdej strony, 6–8 minut. 

Zdejmujemy z patelni i odstawiamy. 
Na tej samej patelni rozgrzewamy kolejną łyżkę masła. Dodajemy posiekaną cebulę  

i czosnek oraz imbir, i smażymy 3 minuty do zeszklenia. Dodajemy garam masalę, kumin,  
kolendrę i kurkumę oraz 1 łyżkę wody i smażymy około minuty.

Dodajemy pomidory i jogurt. Wrzucamy kurczaka, dolewamy ½ szklanki wody,  
gotujemy na małym ogniu około 15 minut.

Podajemy z ryżem lub podpłomykami (chlebkami chapati).

Składniki na curry:
1 pierś z kurczaka

2 łyżki masła klarowanego lub oleju
½ cebuli

2 ząbki czosnku
1 łyżeczka tartego korzenia imbiru

2 łyżeczki garam masala
po 1 łyżeczce: kuminu, mielonej kolendry, kurkumy

1 puszka pomidorów krojonych
200 g jogurtu naturalnego gęstego (w temperaturze pokojowej)

1 łyżka świeżej kolendry
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 DESER CHIA Z MANGO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  20 minut

Przygotowanie:
W misce kilkukrotnie mieszamy mleko z nasionami chia i miodem.  

Odstawiamy na całą noc do lodówki. Rano obieramy i blendujemy banany  
i osobno blendujemy mango. Do pucharków nakładamy kilka łyżek mleczka z nasionami, 

warstwę bananów i warstwę mango. Deser najlepiej smakuje schłodzony.

Składniki:
400 ml mleka kokosowego

6 łyżek nasion chia
1 łyżeczka miodu

2 banany
1 mango



 DESER JOGURTOWO-BEZOWY Z OWOCAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
150 g jogurtu naturalnego gęstego

100 g mrożonych wiśni
2 łyżeczki cukru

1 garść malin
1 szklanka mini bez

2 łyżki ziaren granatu

Przygotowanie:
Na patelnię wrzucamy wiśnie wraz z cukrem. Całość dusimy  
do momentu powstania dżemu (około 15 minut). Odstawiamy  

do wystudzenia, a w międzyczasie układamy warstwy deseru. 

Na dnie 2 szklanek układamy maliny, następnie po trzy łyżki 
jogurtu. Kolejna warstwa to połowa pokruszonych bez i po jednej 
łyżce ziaren granatu. Na to wykładamy kolejne dwie łyżki jogurtu 

i dżem wiśniowy. Wierzch przystrajamy pozostałymi bezami.
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 JOGURTOWA PANNA COTTA  
 Z MATCHĄ I MALINAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  10 minut + 2 godziny zastygania

Przygotowanie:
Żelatynę zalewamy 3 łyżkami wody i odstawiamy na minutę. Podgrzewamy w małym rondelku, 

aż się rozpuści (nie gotujemy). Do drugiego rondla wlewamy mleko i wsypujemy erytrol lub 
cukier i podgrzewamy do rozpuszczenia. Zdejmujemy z ognia i dodajemy żelatynę, mieszamy.

W misce łączymy jogurt z matchą i wanilią. Stopniowo dolewamy do niego ciepłe mleko, 
mieszając. Przelewamy do szklanych naczyń i wstawiamy do lodówki na co najmniej 2 godziny.

Szykujemy sos malinowy. Podgrzewamy maliny z cukrem, aż nieco zgęstnieją. Jeżeli chcemy 
pozbyć się grudek, to przecieramy sos przez sito. Po ostygnięciu wylewamy na panna cottę. 

Podajemy z miętą lub bazylią.

Składniki na panna cottę:
4 łyżeczki żelatyny
3 łyżki zimnej wody

180 ml mleka
3 łyżki erytrolu lub cukru

2 łyżki herbaty matcha
1 łyżeczka wanilii w proszku lub ziarenka z 1 laski wanilii

400 g gęstego jogurtu naturalnego

Składniki na sos malinowy:
400 g malin mrożonych lub świeżych

4 łyżki erytrolu lub cukru
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 LABNEH 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania:  10 minut + 12–72 godziny oczekiwania

Składniki:
800 g jogurtu naturalnego lub greckiego dobrej jakości

1 łyżeczka soli

Przygotowanie:
Miseczkę, łyżkę oraz sitko sparzamy wrzątkiem, aby pozbyć się bakterii.  

Jogurt przelewamy do miseczki i mieszamy z solą. 
Sitko wykładamy dwukrotnie złożoną gazą i przelewamy cały jogurt.  

Końce gazy łączymy ze sobą i wiążemy gumką recepturką. 
Sitko przekładamy do miseczki i całość wstawiamy do lodówki. Po 12–24 godzinach  

powinniśmy otrzymać kremowy ser do smarowania,  
zaś po 2–3 dniach miękki ser, który można kroić.



MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2019 MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 201934 35

 JOGURTOWE PODPŁOMYKI  
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO  

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  15 minut 

Przygotowanie:
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i wyrabiamy ręką do uzyskania gładkiego,  

elastycznego ciasta, które nie lepi się do rąk. W razie potrzeby podsypujemy mąką.  
Odstawiamy na 5 minut.

Dzielimy ciasto na 4 części. Każdą wałkujemy do uzyskania okręgu o grubości około 1 cm. 
Smażymy na suchej, rozgrzanej patelni około 3 minuty z każdej strony

– aż ciasto lekko urośnie i się przyrumieni.

Składniki:
1 czubata szklanka mąki orkiszowej + ½ szklanki do podsypywania

¾ łyżeczki proszku do pieczenia
½ szklanki jogurtu naturalnego gęstego

½ łyżeczki soli
½ łyżeczki kurkumy
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 MUSLI Z BANANEM I KIWI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  10 minut

Składniki:
400 g jogurtu naturalnego

4 łyżki płatków owsianych błyskawicznych
½ szklanki migdałów

½ szklanki łuskanych orzechów włoskich
½ szklanki rodzynek

2 łyżeczki siemienia lnianego
2 łyżki syropu z agawy

1 banan
2 kiwi

Przygotowanie:
Migdały i orzechy siekamy na mniejsze kawałki. Wrzucamy na suchą patelnię i prażymy  

razem z płatkami owsianymi i siemieniem przez 3 minuty, uważając aby nie przypalić.  
Studzimy i mieszamy z rodzynkami.

Jogurt dzielimy pomiędzy 2 miseczki, mieszamy z prażoną mieszanką.  
Na wierzchu układamy kawałki banana i kiwi, polewamy syropem z agawy.



 JAJKA Z SOSEM JOGURTOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
8 jajek

300 g jogurtu greckiego
2 łyżki majonezu

1 łyżeczka chrzanu ze słoiczka
mały pęczek natki pietruszki

mały pęczek koperku
garść listków bazylii

sól, pieprz
rzeżucha do ozdoby

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, obieramy i studzimy.

Jogurt przekładamy do wysokiego naczynia. Dodajemy chrzan, majonez i listki ziół.  
Blendujemy dokładnie, doprawiamy solą i pieprzem.

Jajka przekrawamy na połówki i układamy na talerzu.  
Polewamy ziołowym sosem jogurtowym i posypujemy rzeżuchą.
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 KOTLECIKI TURECKIE Z JOGURTEM MIĘTOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  15 minut + 1 godzina pieczenie

Składniki na kotleciki:
70 g jagnięcego mięsa mielonego

1 szklanka tartej bułki
1 delikatnie ubite jajko

2 łyżki suszonej żurawiny
¼ szklanki ziaren czarnego sezamu

¼ szklanki prażonych ziaren białego sezamu
1 posiekany ząbek czosnku

1 posiekana mała cebula

kilka posiekanych listków mięty
½ łyżeczki soli

½ łyżeczki mielonego ziela angielskiego
¼ łyżeczki cynamonu

2 łyżki oliwy

Składniki na sos
2 szklanki jogurtu greckiego

kilka posiekanych listków mięty

Przygotowanie:
Cebulę i czosnek szklimy na oliwie. Przekładamy do miski, mieszamy z miętą, solą,  

cynamonem i zielem angielskim. Dodajemy mięso, tartą bułkę, żurawinę i jajko.  
Zagniatamy ręką. Z masy formujemy małe klopsiki, obtaczamy połowę w czarnym,  

a połowę w białym sezamie. Układamy kulki w naczyniu żaroodpornym  
i wstawiamy na pół godziny do lodówki. Rozgrzewamy piekarnik do 230°C.  

Wstawiamy naczynie bez przykrycia do piekarnika. Pieczemy przez 10 minut,  
aż klopsiki nie będą różowe w środku. W międzyczasie przygotowujemy sos  

– mieszamy jogurt z miętą i szczyptą soli. Podajemy do klopsików.
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 MANGO LASSI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  5 minut

Składniki:
1 dojrzałe mango

1 szklanka jogurtu typu greckiego
½ szklanki lodowatej wody

1/8 łyżeczki mielonego kardamonu
1 łyżka miodu, syropu klonowego lub z agawy

Przygotowanie:
Miąższ mango kroimy w kostkę i wkładamy do kielicha blendera. 

Dodajemy jogurt, wodę i kardamon. Dosładzamy miodem lub syropem i miksujemy.
Odpowiadającą nam gęstość regulujemy mniejszą lub większą ilością wody. 

Podajemy od razu.



 PLACKI JOGURTOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 20 sztuk

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
400 g jogurtu naturalnego

2 jajka
1 łyżeczka cukru waniliowego

20 g cukru
250 g mąki pszennej

1½ łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki oleju

miód i jogurt grecki do podania

Przygotowanie:
Jogurt przekładamy do wysokiej miski. Dodajemy jajka, olej, cukry, mąkę i proszek do pieczenia. 

Miksujemy krótko, tylko do połączenia składników.

Na rozgrzaną suchą patelnię o grubym dnie nakładamy porcje ciasta tak,  
aby powstały placuszki o średnicy około 8 centymetrów. Smażymy na średnim ogniu  

do zezłocenia i odwracamy łopatką na drugą stronę.  
Po minucie wykładamy na ręcznik papierowy.

Podajemy od razu nakładając po kleksie jogurtu i polewając miodem.
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 SMOOTHIE BOWL Z OWOCAMI I ORZECHAMI 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA,  ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 1–2

Czas przygotowania:  około 25 minut

Składniki:
1½ szklanki jogurtu greckiego

½ szklanki jagód, np. mrożonych
3 łyżki otrębów owsianych

½ banana
kilka malin, porzeczek, jagód (mogą być mrożone)

kilka plastrów mandarynki 
2 łyżki dowolnych orzechów

Przygotowanie:
Jogurt miksujemy z jagodami. 

Dodajemy otręby, mieszamy i odstawiamy na 10 minut.
W tym czasie orzechy prażymy na patelni, a mandarynki oraz banana kroimy w plastry. 

Zmiksowany jogurt przekładamy do miseczki i układamy na nim owoce.
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 BROKUŁ -- WIELKI ZIELONY KWIAT 
TEKST: ŁUKASZ CHOŁODECKI, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

Ludzki wynalazek, jadalny kwiat, można go kochać,  
można nienawidzić – czyli brokuł we własnej osobie.  

Nazywany zielonym kalafiorem lub kapustą szparagową jest warzywem,  
które warto wprowadzić do swojej kuchni.

My go uwielbiamy. Zaprosiliśmy brokuł do wielu różnorodnych dań  
– surówek i sałatek, zup czy makaronów. Jeśli dotychczas nie próbowaliście 

kiszonego brokuła, polecamy go w takim wydaniu.  
Mamy nadzieję, że posmakują Wam też propozycje mniej oczywiste,  

czyli hummus, placki, tarty oraz muffinki.
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Brokuł to po prostu forma kapusty. Jest tak charak-

terystycznym i wyrazistym w smaku oraz aroma-

cie warzywem, które dzieli ludzi na tych, którzy go 

kochają i tych, którzy go nienawidzą. W historii ist-

nieje od czasów Cesarstwa Rzymskiego i co ważne 

nie jest to gatunek, który występował w naturze. Do 

jego powstania przyczynił się człowiek. 

Podobnie do karczochów, brokuł to ogromny, ja-

dalny kwiat. Łodygi i różyczki mogą być jedzone 

zarówno na surowo, bądź po ugotowaniu lub upie-

czeniu, a smakiem przypomina jarmuż, kalafior czy 

kapustę, z którymi jest blisko spokrewniony.

Liście nie cieszą się dużą popularnością i często są 

wyrzucane, ale nadają się idealnie jako substytut 

botwiny, chociaż o nieco wyraźniejszej gorycz-

ce, której nasilenie zależy w dużym stopniu od 

rodzaju brokułu.

Brokuł, patrząc z punktu nieco bardziej 

naukowego, to Brassica oleracea italica, 

czyli wprost – włoska kapusta warzyw-

na. Nazwa ta nawiązuje do pierwotnego 

pochodzenia tej rośliny – została odkry-

ta w basenie Morza Śródziemnego przez 

Etrusków, pierwszych mieszkańców tam-

tych terenów, uznawanych za pionierów 

ogrodnictwa, które znamy w dzisiejszej for-

mie. Samo określenie brokuł pochodzi od włoskie-

go broccolo, czyli „kwiecista część kapusty”. 

Na terenie Imperium Rzymskiego został uznany za 

bardzo cenne warzywo ze względu na swoje war-

tości odżywcze, chociaż poza te tereny wyszedł 

niezwykle późno, bo dopiero w XVIII i XIX wie-

ku i początkowo był znany jako „włoskie szparagi” 

w Anglii. Do Stanów Zjednoczonych, mimo wielo-

krotnych prób wprowadzenia, chociażby przez Tho-

masa Jeffersona, trzeciego prezydenta USA, brokuł 

przebił się dopiero w XX wieku za sprawą włoskich 

imigrantów. Kiedy już pojawił się w świadomo-

ści Amerykanów, zrobił tam wielką karierę, dzięki 

mnogości sposobów na jego przygotowanie oraz 

właściwościom prozdrowotnym.

Najpopularniejszą odmianą jest brokuł kalabryjski, 

ten, który znamy ze wszystkich sklepów spożyw-

czych. Swoją nazwę zawdzięcza południowemu 

regionowi Włoch, skąd pochodzi. Mimo że jest to 

warzywo zimnolubne, możemy je kupić przez cały 

rok. Inną odmianą jest brokuł (nazywany czasami 

również kalafiorem) Romanesco o bardzo charakte-

rystycznym wyglądzie z jasnozielonymi kwiatami 

ułożonymi w stożki, przywodzącym na myśl bar-

dziej komputerowe fraktale niż warzywo.

Czasami można natrafić również na broccolini – sta-

nowi on naturalne połączenie brokułu zwyczajne-

go i chińskiego, a z wyglądu przypomina hybrydę 

szparaga i brokułu. Można przygotowywać go na 

wiele różnych sposobów jako element stir fry, goto-

wany na parze lub spożywany na surowo.

Bez znaczenia w jakiej odmianie i formie, spożywa-

nie brokułów przekłada się bardzo pozytywnie na 

zdrowie. Zawiera dużo wapnia, witamin A i C oraz 

antyutleniaczy, spełniających znaczną rolę w pro-

filaktyce wielu rodzajów raka, a obecne w nim 

związki siarkowe mają właściwości antywiruso-

we i antybakteryjne. Świeże brokuły powinny być 

ciemnozielone, z jędrnymi łodygami i zwartymi 

skupiskami pączków.
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 TARTA SEROWA Z BROKUŁEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: forma 35 x 10 cm

Czas przygotowania:  1 godzina 30 minut

Składniki na ciasto: 
160 g mąki pszennej
80 g zimnego masła
2 łyżki zimnej wody

szczypta soli
szczypta gałki muszkatołowej

Składniki na nadzienie:
200 g różyczek brokułu

125 g sera mozzarella
75 g sera lazur

½ pora
1 łyżka masła

2 łyżki mieszanki ziaren
sól, pieprz, oregano, cukier

Przygotowanie:
Przesianą mąkę mieszamy z solą i gałką muszkatołową. Dorzucamy zimne masło pokrojone 

w kostkę i siekamy je z mąką. Dodajemy zimną wodę i chłodnymi dłońmi, dość szybko 
zagniatamy ciasto. Zawinięte w folię odkładamy na 30 minut do lodówki. 

Brokuł gotujemy 5 minut w osolonym wrzątku.
Przekładamy do zimnej wody i odstawiamy do odcieknięcia.

Por kroimy w plasterki, przesmażamy 5 minut na maśle ze szczyptą soli i cukru.

Schłodzone ciasto rozwałkowujemy i wykładamy nim formę tarty – ciasto powinno przykrywać 
spód i boki formy. Spód nakłuwamy widelcem, przykrywamy papierem do pieczenia 

i wysypujemy grochem. Zapiekamy 15 minut w 200°C, po tym czasie ściągamy papier 
z grochem i pieczemy kolejne 5 minut.

Na ciasto wykładamy por, ser mozzarella i brokuł. Pokrojony lazur układamy między różyczkami 
i posypujemy ziarnami. Całość oprószamy pieprzem i oregano.

Pieczemy 25 minut w 180°C.
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 HUMMUS  Z   BROKUŁEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  25 minut

Składniki:
540 g ciecierzycy (z puszki albo ze słoika)

1 łyżka tahini
sok z jednej cytryny

1 ząbek czosnku
½ szklanki lodowatej wody

1 łyżeczka kuminu w proszku
sól i pieprz

10 różyczek brokuła
2 łyżki oliwy

1 łyżeczka miodu
sól, pieprz

Przygotowanie:
Ciecierzycę odsączamy z zalewy i przekładamy do miksera kielichowego. 

Dokładamy tahini, sok z cytryny, obrany i przeciśnięty przez praskę czosnek, 
kumin i wodę. 

Miksujemy do uzyskania jednolitej i aksamitnej masy.  
Doprawiamy solą i pieprzem i ponownie miksujemy. 

Na patelni rozgrzewamy oliwę i wrzucamy różyczki brokuła. Smażymy 3 minuty, 
doprawiamy solą, pieprzem i miodem. Opcjonalnie podajemy z jajkiem na miękko, 

szczypiorkiem, drobno pokrojonym świeżym ogórkiem i pieczywem. 
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 KOTLETY BROKUŁOWO-SZPINAKOWE 
 Z KASZĄ BULGUR 

PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania:  około 1 godziny

Składniki:
1 brokuł

150 g kaszy bulgur
300 g szpinaku mrożonego w liściach 

(rozmrożonego)
1 jajko

4 łyżki bułki tartej
pęczek szczypiorku

4 ząbki czosnku

1 łyżeczka curry
sól, pieprz

olej

Dodatki:
zblanszowana cukinia

sos jogurtowo-koperkowy z czosnkiem 
szczypior

rzodkiewki

Przygotowanie:
Brokuł gotujemy do miękkości, odcedzamy i rozgniatamy widelcem. 

Szpinak odciskamy z wody. Czosnek przeciskamy przez praskę. 
Składniki przekładamy do miski, dodajemy jajko, bułkę tartą, curry, 

drobno pokrojony szczypiorek sól, pieprz. Mieszamy i odstawiamy na 10 minut. 
Formujemy kotleciki. Formę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia, 

smarujemy olejem. Na formę przekładamy kotleciki,  
posmaruj olejem i pieczemy w 170°C (termoobieg) przez 15–20 minut. 

W połowie czasu kotleciki można bardzo ostrożnie przełożyć na drugą stronę. 
Kotleciki podajemy z sałatką i sosem np. koperkowym.
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 MAKARON RYŻOWY Z BROKUŁEM  
 I MARYNOWANYM TOFU 

PRZEPIS I ZDJĘCIA: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
1 brokuł

400 g tofu wędzonego
400 g makaronu ryżowego

5 cm imbiru
2 ząbki czosnku

3 łyżki sosu sojowego
1 łyżka octu ryżowego

1 łyżka syropu z agawy lub miodu
szczypta płatków chili

olej kokosowy lub sezamowy do smażenia
sezam do posypania

Przygotowanie:
Czosnek i imbir ścieramy na tarce. Łączymy z sosem sojowym, octem ryżowym, syropem 

z agawy i płatkami chili. Tofu kroimy w sporą kostkę i zalewamy połową marynaty.

Brokuł dzielimy na różyczki i gotujemy na półtwardo na parze lub w lekko osolonym wrzątku. 
Najlepiej, gdy go odcedzimy i wrzucimy wprost do lodowatej wody, dzięki czemu zachowa kolor.

Makaron ryżowy gotujemy do miękkości według przepisu na opakowaniu.  
Następnie mieszamy z pozostałą marynatą.

Na patelni rozgrzewamy olej i wrzucamy tofu. Smażymy na złoto i łączymy z brokułem 
oraz makaronem ryżowym. Danie podajemy z sezamem podprażonym na suchej patelni.
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 MAKARON Z BROKUŁAMI,  
 SZYNKĄ PARMEŃSKĄ I ORZECHAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
100 g makaronu do spaghetti

1 brokuł
10 plastrów szynki parmeńskiej

50 g sera pleśniowego
2 ząbki czosnku

4 łyżki orzechów włoskich
2 łyżki masła

1 łyżka oliwy z oliwek
sól, pieprz

Przygotowanie:
Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.  

Brokuł dzielimy na różyczki i gotujemy na półtwardo.  
Przed końcem gotowania makaronu dodajemy do garnka różyczki brokuła. 

Na oliwie podsmażamy orzechy wraz z posiekanym drobno czosnkiem.  
Dodajemy porwaną na mniejsze kawałki szynkę i smażymy 3 minuty.  

Dokładamy masło, odcedzony makaron z brokułami, 4 łyżki wody z gotowania makaronu  
i ser pleśniowy, pokrojony na kawałki. 

Mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem.
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 MAKARON Z KURCZAKIEM I BROKUŁAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA GMYREK

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

Przygotowanie:
Na rozgrzanym oleju podsmażamy drobno pokrojoną cebulę i czosnek. 

Dodajemy doprawioną solą i pieprzem, pokrojoną w kostkę pierś z kurczaka.
W osobnym garnku gotujemy w osolonej wodzie różyczki brokułu.

Zalewamy mięso śmietanką 30% i chwilę dusimy.
Dodajemy ugotowany brokuł i żółty ser.
Gotujemy makaron i podajemy z sosem.

Składniki:
makaron
2 brokuły 

2 piersi z kurczaka
500 ml śmietanki 30%

1 duża cebula
3 ząbki czosnku

2 łyżki oleju
100g żółtego sera

sól i pieprz



 PAMPUCHY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

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.

 KISZONY BROKUŁ 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: w zależności od objętości naczynia, w którym kisimy (najlepiej kamionka)

Czas przygotowania:  30 minut, 8–10 dni kiszenia

Przygotowanie:
Naczynie do kiszenia wyparzamy. Na dnie układamy plastry kapusty.  

Umyty brokuł dzielimy na cząstki, odcinamy końcówkę głąba, przekrawamy na pół.  
Brokuł naprzemiennie z przyprawami i głąbem ciasno układamy w naczyniu.  

Zalewamy solanką, przykrywamy, np. talerzykiem i obciążamy.
Brokuł jest gotowy po 8–10 dniach, a jeśli wolicie bardziej kwaśnego,  

to go jeszcze przetrzymajcie w warunkach pokojowych.
Gotową kiszonkę przekładamy do lodówki lub piwnicy i zjadamy np. do obiadu 

 w takiej formie jak jest lub poszatkowany wraz z ukiszoną kapustą.  
Albo po prostu przegryzamy zamiast czekoladki :)

Wodę spod kiszonki oczywiście wypijamy!

Składniki:
1 brokuł

1–2 grube plastry białej kapusty 
czosnek (nie musi być obrany)

chili według uznania i ostrości papryczki
liście laurowe (suszone lub świeże)

ziele angielskie (nie żałujcie)
pieprz w ziarnach (nie żałujcie)

½ łyżki soli do kiszonek, niejodowanej na litr wody

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2019 MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 201964 65



MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2019 MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 201866 67

 MUFFINY Z BROKUŁAMI I PAPRYKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania:  45 minut

Składniki:
2 jajka

100 g maślanki
50 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia
duża szczypta pieprzu

70 g brokułu
30 g czerwonej papryki

30 g cebuli
70 g fety

Przygotowanie:
Jajka roztrzepujemy i mieszamy z maślanką. Dodajemy mąkę, proszek do pieczenia i pieprz, 

i mieszamy widelcem, do połączenia składników.

Brokuł dzielimy na mniejsze różyczki, paprykę, cebulę i fetę kroimy w kostkę,
przekładamy do masy i delikatnie mieszamy widelcem.

Przekładamy do foremek na muffinki wyłożonych papilotkami lub wysmarowanych masłem. 
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 25–30 minut, aż się zarumienią.
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 PLACKI BROKUŁOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut + 6 minut smażenia

Składniki:
170 g różyczek brokułu

1 jajko
¼ szklanki mąki gryczanej
¼ szklanki mąki ryżowej

¾ szklanki tartego parmezanu
sól i pieprz

1 łyżeczka chili w płatkach
2 ząbki czosnku
1–2 łyżki oleju

Przygotowanie:
Brokuł gotujemy w osolonej wodzie do miękkości, około 10 minut. Studzimy i drobno kroimy.

W misce mieszamy jajko z mąką, serem, czosnkiem i przyprawami, dodajemy brokuł
i wyrabiamy ręką. 

Rozgrzewamy olej na patelni, formujemy 6 placuszków i smażymy 3 minuty z każdej strony. 
Możemy podać np. z jogurtem i szczypiorkiem albo ulubioną sałatką.



 SAŁATKA Z BROKUŁEM I JAJKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
1 mały brokuł

4 jajka ugotowane na twardo
1 ogórek szklarniowy
1 mała sałata lodowa

4 łyżki oliwy z oliwek
5 łyżek jogurtu naturalnego

1 ząbek czosnku
1 łyżka soku z cytryny

1 łyżka siekanego koperku
sól, pieprz

Przygotowanie:
Brokuł dzielimy na różyczki i gotujemy w lekko osolonej wodzie 5 minut.

Odcedzamy i wkładamy do lodowatej wody.

Jogurt mieszamy z sokiem z cytryny i przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
doprawiamy solą i pieprzem.

W miskach układamy porwane liście sałaty lodowej, na to brokuł, cieniutkie plasterki ogórka
i ćwiartki jajek. Polewamy oliwą i sosem jogurtowym.

Posypujemy posiekanym koperkiem i oprószamy świeżo mielonym pieprzem.
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 SURÓWKA Z MARCHEWKI I BROKUŁU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Naczynie dzięki uprzejmości Ceramic Studio MGart

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
50 g brokułu
50 g kalarepy
150 g jabłka

120 g marchewki
1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka cukru
¼–½ łyżeczki soli
½ łyżeczki oliwy

Przygotowanie:
Brokuł, kalarepę, jabłko i marchewkę drobno kroimy.

Mieszamy z sokiem z cytryny, cukrem i solą. Przed podaniem przechowujemy w lodówce.
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 TARTA Z BROKUŁAMI I PSTRĄGIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  15 minut + 20 minut chłodzenia + 55 minut pieczenia

Składniki na spód:
½ szklanki mąki gryczanej
½ szklanki mąki ryżowej

¼ szklanki mąki kukurydzianej
½  łyżeczki soli

6 łyżek lodowatej wody
100 g zimnego masła

Składniki na spód:
5½ brokułu (same różyczki)

100 g fety
100 g wędzonego pstrąga tęczowego  

lub łososiowego
3 jajka

100 ml śmietany 18%
sól, pieprz, czosnek w płatkach

Przygotowanie:
Nagrzewamy piekarnik do 190ºC.

W misce mieszamy wszystkie mąki i sól. Dodajemy pokrojone w kostkę masło i rozgniatamy 
wszystko palcami na kruszonkę. Dodajemy po łyżce wody, krótko wyrabiając do połączenia 

składników, aż grudki nie będą widoczne. Następnie formujemy kulę, krótko wyrabiamy 
i wstawiamy do lodówki na minimum 20 minut. 

Wyjmujemy ciasto i zostawiamy w temperaturze pokojowej na 10 minut. Rozkładamy na stole 
papier do pieczenia, kładziemy na nim ciasto i rozwałkowujemy je formując okrąg. 

Przekładamy razem z papierem do formy na tartę i wyklejamy brzegi. 
Nakłuwamy spód widelcem i pieczemy 15 minut w 190ºC.

W tym czasie szykujemy nadzienie. Różyczki brokułu gotujemy 3 minuty, fetę i pstrąga kroimy 
w kostkę. Układamy na upieczonym spodzie. Jajka rozkłócamy, dodajemy śmietanę i przyprawy. 

Zalewamy tartę masą. Pieczemy przez 40 minut.



 WOŁOWINA PO WIETNAMSKU Z BROKUŁAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut + 10 minut marynowania

Składniki na stir-fry:
200 g steku wołowego z antrykotu, rostbefu 

lub polędwicy wołowej
½ brokułu (same różyczki)

½ czerwonej papryki
½ szklanki zielonego groszku

½ szklanki zielonej fasolki szparagowej  
świeżej lub mrożonej

2 ząbki czosnku
3 łyżki szczypiorku

2 łyżki sezamu
1 łyżka oleju

100 g ryżu lub makaronu ryżowego

Składniki na marynatę:
1 ząbek czosnku

1 łyżka sosu rybnego
½ łyżki cukru trzcinowego

2 łyżki sosu sojowego (bezglutenowego dla osób 
nietolerujących glutenu)

Składniki na sos:
1 łyżka syropu klonowego lub miodu

1 łyżka sosu ostrygowego
2 łyżki sosu rybnego

2 łyżki sosu sojowego (bezglutenowego dla osób 
nietolerujących glutenu)

2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki suszonego chili w płatkach

Przygotowanie:
Składniki na marynatę mieszamy, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek.  

Mięso osuszamy i kroimy w plasterki. Mieszamy z marynatą  
i odstawiamy w temperaturze pokojowej na 10 minut.

Mieszamy ze sobą składniki sosu.

Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy mięso 5 minut, mieszając. 
Dodajemy posiekany czosnek, pokrojoną w paski paprykę, 2 łyżki szczypiorku 

i pozostałe warzywa. Smażymy 2 minuty,  
po czym dodajemy sos, mieszamy i gotujemy pod przykryciem 8 minut.  

Posypujemy sezamem i pozostałym szczypiorkiem. 
Podajemy z ryżem lub makaronem ryżowym.
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 ZUPA BROKUŁOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 5–6

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
1 mały brokuł

4 ziemniaki
2 marchewki
1 pietruszka
10 cm pora

2 łyżki masła
1 duża cebula

2 l bulionu warzywnego
2 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego
100 g serka topionego śmietankowego

2 łyżki śmietany 18%
sól, pieprz

natka pietruszki do podania

Przygotowanie:
Brokuł dzielimy na małe różyczki. Ziemniaki, marchewki i pietruszkę obieramy

i kroimy w kostkę. Por siekamy w drobne plasterki, a cebulę w kosteczkę.

W garnku rozpuszczamy masło, wrzucamy cebulę i szklimy minutę. Dodajemy ziemniaki, 
marchewkę, pietruszkę i por. Mieszamy i smażymy około 5 minut. Dodajemy liście i ziele, 

wlewamy gorący bulion. Przykrywamy i gotujemy na średnim ogniu 5 minut.

Do zupy wrzucamy podzielony brokuł, przykrywamy garnek i gotujemy 15 minut.
Dodajemy pokrojony serek topiony. Do śmietany wlewamy chochlę gorącej zupy  

i dokładnie mieszamy. Przelewamy do reszty zupy.
Po wymieszaniu czekamy do zagotowania i wyłączamy ogień.

Brokułową podajemy posypaną natką pietruszki.
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 BABY I MAZURY 
SESJĘ PRZYGOTOWAŁY: LAURA CHOŁODECKA, DOROTA DOMINO, NATALIA JAKUBOWSKA,  

MONIKA PAZDEJ, KATARZYNA SIERADZ, MONIKA SZEFFLER

ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER
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 MAZUREK RÓŻANY Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ 
PRZEPIS: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2 małe mazurki (24 x 12 cm) lub 1 większy (35 x 11 cm)

Czas przygotowania:  15 minut + 30 minut chłodzenia + 20 minut pieczenia

Składniki na spód:
175 g mąki

2 łyżki cukru pudru
100 g zimnego masła

1 żółtko
1 łyżka śmietany 30%

Składniki na masę:
3 łyżki konfitury z płatków róż

150 g białej czekolady
5 łyżek śmietanki 30 - 36%

2 łyżki soku z buraka (opcjonalnie)
2 łyżki gęstego syropu różanego

 
Składniki do dekoracji:

3 łyżki prażonych płatków migdałowych
1 łyżka suszonych płatków róży

Przygotowanie:
Przesianą mąkę siekamy z masłem. Dodajemy cukier, śmietanę i żółtko. 

Zagniatamy, formujemy kulę i owijamy folią. 
Ciasto możemy przygotować również w malakserze. Chłodzimy w lodówce 30 minut.

Formę do mazurka wykładamy papierem do pieczenia. 
Ciasto rozwałkowujemy do wymiarów formy i przenosimy do niej, wylepiając dno 

oraz 1–1,5 cm rant. Nakłuwamy widelcem i pieczemy około 20 minut w temperaturze 200ºC, 
do zarumienienia. Studzimy na kratce.

Rozpuszczamy czekoladę ze śmietanką w kąpieli wodnej, dodajemy sok buraczany i syrop.  
Na ostudzone ciasto wykładamy konfiturę różaną na to wylewamy schłodzony mus czekoladowy. 

Posypujemy migdałami i płatkami róż. Wstawiamy do lodówki na co najmniej godzinę.
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 MAZUREK Z CZARNĄ PORZECZKĄ 
PRZEPIS: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 1 blaszka 

Czas przygotowania:  1 godzina

Składniki na ciasto:
120 g mąki pszennej krupczatki

30 g mąki ziemniaczanej
100 g masła

2 żółtka ugotowane na twardo
1 łyżka cukru pudru

1 łyżka jogurtu naturalnego

Składniki na nadzienie:
100 g konfitury z czarnej porzeczki

2 łyżki ajerkoniaku
100 g mascarpone

100 g białej czekolady
bakalie do ozdoby

Przygotowanie:
Składniki na ciasto szybko zagniatamy, formujemy kulę i wkładamy do lodówki  

na minimum pół godziny. Po tym czasie wylepiamy nim formę (prostokątną lub okrągłą), 
nakłuwamy widelcem, obciążamy np. suchą fasolą i pieczemy 15 minut w 180°C,  

po tym czasie zdejmujemy obciążenie. Dopiekamy 5 minut. Studzimy.
Kruchy spód smarujemy ajerkoniakiem, następnie konfiturą z czarnej porzeczki.  

Białą czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Studzimy.  
Ubijamy delikatnie z mascarpone i dodajemy konfiturę.  

Wykładamy na posmarowany spód, wyrównujemy i posypujemy bakaliami.  
Chłodzimy w lodówce minimum godzinę.
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 MAZUREK KAJMAKOWY 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4 

Czas przygotowania:  1 godzina 10 minut

Składniki na ciasto:
100 g drobnego cukru

200 g mocno schłodzonego masła
100 g mąki migdałowej

300 g mąki pszennej
1 jajko

Składniki na masę kajmakową:
400 g gotowej masy kajmakowej

100 g masła

Opcjonalnie jako dodatki: 
gorzka czekolada

sok i skórka z cytryny
prażone orzechy laskowe

bakalie do ozdobienia

Przygotowanie:
Masło siekamy, dodajemy pozostałe składniki i zagniatamy ciasto.  

Zawijamy w folię i odstawiamy na godzinę do lodówki.
Po tym czasie wałkujemy ciasto i wykładamy je na jedną dużą lub kilka mniejszy form,  
tworząc rant. Aby zabezpieczyć utworzony rant, na ciasto wykładamy folię aluminiową 

i wysypujemy na nią ceramiczne kulki do pieczenia lub suchy groch.  
Pieczemy w temperaturze 200ºC około 25 minut. Studzimy.

Masło ucieramy z masą kajmakową. Wykładamy masę na wypieczone spody.  
Opcjonalnie możemy zmienić jej smak dodając mielone prażone orzechy, sok  

i skórkę z cytryny lub rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladę.
Mazurki ozdabiamy bakaliami.
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 BABKA BIAŁKOWA Z POLEWĄ  
 TRUSKAWKOWĄ I CYTRYNOWĄ 

PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 1 babka

Czas przygotowania:  2 godziny

Składniki na babkę:
6 białek (ok. 240 g)

szczypta soli
200 g cukru
170 g oleju

2 łyżki soku z cytryny
250 g mąki pszennej

1½ łyżeczki proszku do pieczenia
masło do wysmarowania formy

Składniki na polewę truskawkową: 
200 g truskawek (mogą być mrożone)

100 g cukru
50 g masła

2 żółtka
1 łyżka soku z cytryny

Składniki na krem cytrynowy:
1 jajko

1 żółtko
80 g cukru
40 g masła

skórka otarta z 1 cytryny
sok wyciśnięty z 1 cytryny

Przygotowanie babki:
Białka ubijamy z solą na sztywno. Do ubitych białek dodajemy po łyżce cukier, 
miksując po każdym dodaniu. Cały czas miksując dodajemy olej i sok z cytryny. 

Mąkę i proszek do pieczenia przesiewamy, dodajemy do masy i delikatnie mieszamy widelcem, 
tylko do połączenia się składników. Masę przekładamy do wysmarowanej masłem formy  
i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 35–40 minut, do suchego patyczka. 

Ostudzoną babkę dekorujemy polewą truskawkową i cytrynową.

Przygotowanie kremów:
Kremy przygotowujemy osobno umieszczając w garnuszkach wszystkie składniki. 

Podgrzewamy na małym ogniu i gotujemy przez kilka minut. Gdy zgęstnieją, przecedzamy 
przez sitko, lekko studzimy i polewamy wystudzoną babkę – najpierw truskawkowym,  

a następnie cytrynowym kremem. Kremy można przygotować wcześniej i przechowywać  
w słoiczku, w lodówce przez kilka dni. Zimne są dużo bardziej gęste niż świeże,  
więc przed wyłożeniem ich na ciasto należy je odrobinę podgrzać, wstawiając  

na kilkanaście sekund do mikrofalówki lub do naczynia wypełnionego gorącą wodą.
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 BABKA CZEKOLADOWA 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: forma do pieczenia babki (21 cm) 

Czas przygotowania:  1 godz 30 minut

Składniki:
225 g miękkiego masła + do wysmarowania formy

100 g mlecznej czekolady
½ szklanki kawy
1 szklanka kakao

skórka otarta z jednej pomarańczy
2 jajka

½ szklanki śmietany 12%
2 szklanki przesianej mąki

1 łyżeczka sody
cukier puder do posypania

Przygotowanie:
W rondelku na małym ogniu rozpuszczamy masło, czekoladę, kawę i kakao.  

Odstawiamy do ostygnięcia. Do miski przesiewamy mąkę z sodą i cukier.  
Dodajemy masę czekoladową, skórkę pomarańczową, jajka i mieszamy  

do uzyskania jednolitej konsystencji. Na końcu dodajemy śmietanę i mieszamy.  
Ciasto wkładamy do natłuszczonej masłem formy i pieczemy w piekarniku  

nagrzanym do 170ºC przez 60 minut (do suchego patyczka).  
Przestudzoną babkę posypujemy cukrem pudrem. 
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 MINI BABY CYTRYNOWE 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 12 małych foremek z kominem 

Czas przygotowania:  15 minut + 15 minut pieczenie

Składniki na ciasto: 
½ cytryny
160 g mąki
50 g cukru

100 ml mleka
2 łyżki oleju rzepakowego

1 łyżka jogurtu
1 jajko

½ łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki sody oczyszczonej

Składniki na polewę:
1 łyżka soku z cytryny

3 łyżki cukru pudru
dodatkowo:

skórka otarta z cytryny

Przygotowanie:
Jajko ubijamy z cukrem na jasna masę, wciąż miksując dodajemy kolejno:  

olej, mleko, jogurt, sok z cytryny oraz startą skórkę. Przesianą mąkę mieszamy z solą,  
proszkiem do pieczenia i sodą oczyszczoną. Suche produkty dodajemy do masy  

i miksujemy do gładkiej konsystencji. Foremki do mini babek wypełniamy  
do połowy wysokości. Pieczemy 15 minut w 200°C.  

Cukier puder rozcieramy z sokiem z cytryny, maczamy w nim wierzch babeczki  
i dekorujemy startą skórką.
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 BABA MAJONEZOWA 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: forma z kominem średnica 24 cm 

Czas przygotowania:  15 minut + 50 minut pieczenie

Składniki na ciasto: 
150 g majonezu

75 g mąki pszennej
75 g skrobi ziemniaczanej

140 g cukru
4 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na polewę:
1 łyżka wywaru z róży

3 łyżki cukru pudru
dodatkowo:

płatki różane do dekoracji

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto miksujemy na gładka masę.  

Przelewamy do natłuszczonej formy z kominem. Pieczemy w temperaturze 190°C 50 minut. 
Wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy. Po 30 minutach wyciągamy z formy  

i studzimy na kratce. Cukier puder rozcieramy z wywarem z róży,  
polewamy wystudzone ciasto i dekorujemy płatkami. 
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 BABKA MARMURKOWA 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 1 babka 

Czas przygotowania:  2 godziny

Składniki na babkę: 
250 g miękkiego masła + do wysmarowania formy

200 g cukru
4 jajka

100 g mleka
kilka kropli ekstraktu z wanilii

300 g mąki pszennej
1½ łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli
1 łyżka kakao

Składniki na polewę czekoladową:
2 łyżki wody
3 łyżki cukru

50 g masła
2 łyżki kakao

Przygotowanie babki:
Masło miksujemy z cukrem przez kilka minut, aż powstanie jasna, puszysta masa.  

Dodajemy po 1 jajku cały czas miksując. Następnie dolewamy mleko i ekstrakt z wanilii 
i ponownie miksujemy. Dodajemy mąkę przesianą z proszkiem i sól i delikatnie mieszamy 
widelcem, do połączenia się składników. ¾ masy przekładamy do foremki wysmarowanej 

masłem. Pozostałą ¼ masy mieszamy z kakao i przekładamy do formy.  
Delikatnie mieszamy widelcem, aby masy się przemieszały. Pieczemy w piekarniku  

nagrzanym do 180°C przez 50–60 minut, do suchego patyczka.  
Ostudzoną babkę dekorujemy polewą czekoladową.

Przygotowanie polewy:
Wodę z cukrem zagotowujemy, dodajemy masło, rozpuszczamy i zestawiamy z ognia.

Dodajemy kakao i dokładnie mieszamy do całkowitego połączenia składników.



 MLECZNI BRACIA -- PROSTY SKŁAD,
NIEZWYKŁY SMAK 
TEKST I ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER

W naszym dziale z produktem regionalnym tym razem uśmiechamy 
się do wegan oraz wegetarian i przedstawiamy Wam wyjątkowe, 

roślinne smaki z pestek – w końcu to tam zaczyna się życie! Mięsożerców 
natomiast zachęcamy do przełamania się i spróbowania nowego 

podejścia do roślinnego nabiału. Runo, czyli alternatywa dla mleka, 
probio – kokosowy kefir z naturalnymi kulturami bakterii i seryo 

– czyli słonecznikowy zamiennik sera. Możecie być pewni, że smak, 
jakość i prosty skład stoją tu na pierwszym miejscu! 
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Cała przygoda Mlecznych Braci rozpoczęła się trzy 

lata temu w Mleczarni, popularnym wśród Wro-

cławian lokalu na Włodkowica, ulicy, która nie-

przerwanie od kilkunastu lat funkcjonuje na ga-

stronomicznej mapie stolicy Dolnego Śląska. Artur 

Witkowski, właściciel Mleczarni, spotkał się tu 

z Rafałem Nawrockim, organizatorem kilku edy-

cji festiwalu Vegan Machine promującego w klu-

bokawiarni kulturę wegańską. Obaj panowie dłu-

go rozmawiali o dostępności nieprzetworzonego 

jedzenia, a także o zdrowszej alternatywie dla mleka 

i od słowa do słowa postanowili założyć Mlecz-

nych Braci. Dziś firma prężnie działa na wrocław-

skich Maślicach, gdzie dwa razy w tygodniu pro-

dukuje świeże, nieprzetworzone, i pozbawione 

zbędnych składników, niepasteryzowane runo. 

Dostępne warianty to kokos, konopia, migdał, sło-

necznik oraz słonecznik z dodatkiem kakao. W skła-

dzie nie znajdziecie żadnej chemii, tylko same pestki  

wodę. 

Runo słonecznikowe i migdałowe idealnie nadaje się 

do kawy – można z niego wyczarować prawdziwe 

latte art albo dodać je do sosów. Kokosowe dobrze 

sprawdzi się zaś w roli zagęstnika do zup. Wegań-

skie „mleko” ma krótką 3–4 dniową datę przydatno-

ści do spożycia, ale dzięki temu możecie być pewni, 

że to samo zdrowie! Wszystkie składniki potrzebne 

do produkcji napojów roślinnych Mleczni Bracia ku-

pują od lokalnych i sprawdzonych dostawców, oczy-

wiście za wyjątkiem surowców, które są w Polsce 

niedostępne. 

Po kilku miesiącach produkcji runa przyszedł czas 

na krok dalej. We współpracy z technolog żyw-

ności Joanną Arciszewską, powstało probio, czyli 

probiotyczny napój kokosowy, zawierający żywe 

kultury bakterii – dostępny w wersji naturalnej  

kwaśnej. Równocześnie do produkcji weszło pest-

ko – w którym znajdują się tylko nasiona słonecz-

nika, pestki dyni, natka pietruszki i dolnośląski olej 

słonecznikowy. Od roku we współpracy z Piotrem 

Henschke, wegańskim szefem kuchni, który stwo-

rzył dla Mlecznych Braci receptury, powstały dwa 

nowe produkty – Mniam Burgery w 4 smakach 

oraz seryo – wegańska alternatywa dla serków ka-

napkowych. W ofercie seryo naturalne z dodatkiem 

soli morskiej, wędzone, z pestko oraz z suszonymi 

pomidorami oraz seryo sałatkowy. Najnowszym 

produktem wchodzącym właśnie na rynek jest zie-

lony start, czyli obiadki bio dla niemowląt od 7 mie-

siąca życia z dużą zawartością naturalnego białka 

roślinnego. 

Założyciele cały czas starają się pokazać, że rośliny 

są ciekawym, przede wszystkim zdrowym poży-

wieniem i dobrą alternatywą nawet dla osób spo-

żywających mięso. Firmę tworzą ludzie z pasją, któ-

rzy mają nieskończenie wiele pomysłów na rośliny, 

więc możecie być pewni, że na 21 produktach (bo 

tyle jest obecnie w ofercie) nie poprzestaną i nadal 

będą przeprowadzać lokalną, roślinną rewolucję. 

Wszystkie produkty Mlecznych Braci znajdziecie 

na półkach sklepów ze zdrową żywnością oraz na 

wegański.com. 
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 BURGER Z PASTĄ SOCZEWICOWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 2 sztuki

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
2 bułki ziemniaczane

1 cebula czerwona
1 ogórek świeży

1 łyżka uprażonego sezamu
2 burgery od Mlecznych Braci

Składniki na pastę:
1 szklanka ugotowanej czerwonej soczewicy

1 papryka czerwona uprzednio upieczona
1 ząbek czosnku 
½ łyżeczki soli

½ łyżeczki ostrej papryki wędzonej
1 łyżeczka słodkiej papryki
1 łyżka uprażonego sezamu

Szczypta pieprzu

Przygotowanie:
Burgery od Mlecznych Braci pieczemy w piekarniku nagrzanym do 160°C około 10–15 minut. 

Wszystkie składniki na pastę miksujemy na gładką konsystencję.  
Bułki przekrawamy na pół i wrzucamy na ostatnie kilka minut do piekarnika do burgerów. 

Każdą połówkę bułki smarujemy pastą soczewicową,  
nakładamy po jednym burgerze na bułkę, plastry ogórka i cebuli,

posypujemy sezamem i zamykamy drugą połówką.
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 KAWOWY KOKTAJL JAGLANY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  5 minut  + 30 minut namaczania

Składniki:
150 ml runa migdałowego Mleczni Bracia

1 banan
50 ml ostudzonej kawy espresso

½ szklanki daktyli
¾ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

Przygotowanie:
Szklankę z daktylami zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy na pół godziny.

Odsączamy daktyle i blendujemy wraz z pozostałymi składnikami.



 ORZECHOWO-SŁONECZNIKOWY PUDDING CHIA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  5 minut + 2 godziny chłodzenia

Składniki:
1 banan

300 ml runa słonecznikowego Mleczni Bracia
4 łyżki nasion chia

4 łyżki masła orzechowego
1 łyżka karobu

Składniki na przyozdobienie:
½ banana

surowe kruszone kakao

Przygotowanie:
Wszystkie składniki blendujemy. Przelewamy do pucharków i wstawiamy do lodówki 

na 2 godziny albo na całą noc. Podajemy z ulubionymi dodatkami np. bananem i surowym 
kruszonym kakao.
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 ZIELONE SMOOTHIE KONOPNE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  5 minut 

Składniki:
150 ml runa konopnego Mleczni Bracia

½ banana
20–30 liści szpinaku

1 łyżeczka herbaty matcha
1 łyżka oleju lnianego

Przygotowanie:
Wszystkie składniki dokładnie blendujemy. Gotowe!
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 PANNA COTTA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  2 godziny

Składniki:
400 ml runa migdałowego Mleczni Bracia

2 łyżki erytrolu
2 łyżki agar agar
1 szklanka malin

Przygotowanie:
Podgrzewamy runo, dodajemy erytrol oraz agar agar  
i dokładnie mieszamy do rozpuszczenia składników.

Przelewamy do słoiczków lub pucharków i odstawiamy do stężenia.
Podajemy ze zmiksowanymi malinami.
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 W GOTOWANIU MUSI BYĆ RADOŚĆ,  
 WTEDY CZUĆ TO W DANIACH 

 WYWIAD Z ALEKSANDREM STRUSIEM PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK,  
 ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI 
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Joanna Aniszczyk: Pamiętasz moment, w którym 

poczułeś, że będziesz gotował?

Aleksander Struś: Nigdy nie uczyłem się zawodu, 

nie skończyłem też technikum gastronomicznego. 

Studiowałem na Politechnice Warszawskiej, ale 

jeśli człowiek chce jednocześnie pracować i uczyć 

się dziennie, to musi dokonać szybkiej weryfikacji 

swoich planów. Poszedłem więc na studia zaoczne, 

ale dla mnie logistyka, którą skończyłem jest awa-

ryjnym planem B. Moment, kiedy w wieku 18 lat 

wyprowadziłem się z domu był tym, w którym za-

cząłem gotować i poczułem, że sprawia mi to przy-

jemność. W Warszawie pracowałem w małej ga-

stronomii i wtedy, bez doświadczenia, ciężko było 

mi dostać się do lepszego miejsca. Teraz nie bałbym 

się pójść do The Cool Cat (który jest doskonały) 

i zapytać o pracę. Około 2014 roku dostałem ofertę 

od mojego znajomego z Wrocławia, by pomóc mu 

ogarnąć lokal przy ulicy Ruskiej. Jakieś pół roku 

później poznałem Łukasza Budzika i przychodzi-

łem się do niego szkolić. Tak trafiłem do Monopolu, 

miejsca, które otworzyło mi szeroko oczy i które 

bardzo mocno mnie zainspirowało. Następnie po-

znałem Justynę Słupską Kartaczowską, która rów-

nież wywróciła moje myślenie o kuchni do góry 

nogami. Justyna jest dla mnie ogromnym autory-

tetem.

J. A.: Jaka była wtedy twoja studencka kuchnia?

A. S.: Nigdy nie lubiłem kostek rosołowych ani so-

sów ze słoika, więc zawsze robiłem wszystko od zera. 

Wtedy zacząłem czytać książki kulinarne, oglądać 

programy Jamiego Olivera, którego uwielbiam za 

bezpretensjonalne podejście do kuchni, za kolory 

i za radość z gotowania. Bo w gotowaniu musi być 

radość, wtedy to czuć to w daniach. 

J. A.: Jak twoim zdaniem wygląda gastronomicznie 

Wrocław w porównaniu do Warszawy?

A. S.: Wrocław jest lepszy niż Warszawa, ten klimat! 

Przede wszystkim jest mniejszym miastem, co oso-

biście bardzo cenię. Ja się we Wrocławiu zakocha-

łem i jeżeli z niego kiedyś wyjadę to za granicę, a nie 

do innego miasta w Polsce. We Wrocławiu wszy-

scy chodzą, a w Warszawie biegają. Tu ludzie mają 

otwarte głowy, myślą, czują i bardziej doceniają to, 

co mają. I owszem, panuje przekonanie, że brakuje 

różnorodności kuchni, ale jestem pewien, że niedłu-

go dotrze i tutaj, w doskonałym wydaniu. Wrocław 

ma naprawdę bardzo dobrych kucharzy.

 

J. A.: Czy jako mniejsze miasto, nie mamy większych 

trudności z zaistnieniem na rynku kulinarnym?

A. S.: Mamy o tyle, że na pewno jest to rynek przesy-

cony – powstaje bardzo dużo lokali z jedzeniem i pod 

tym względem trudniej jest się wybić i być zauwa-

żonym. Jednak wrocławianie doceniają smaczne 

miejsca, które szybko stają się rozpoznawalne.

J. A.: Jak powstała Nafta?

A. S.: Moi przyjaciele znaleźli ten lokal i kiedyś mnie 

tu przywieźli. Było bardzo surowo i wiedzieliśmy, że 

czeka nas dużo pracy, ale wszystko zrobiliśmy cał-

kiem sami. Nazwa wzięła się od tego, że na naszym 

terenie były kiedyś magazyny z różnymi zbiornika-

mi, a na jednym z nich był napis „Nafta”. To się nam 

bardzo spodobało i idealnie też połączyło się z naszą 

wizją wnętrza – opalane deski na ścianach, różne 

struktury drewna i metalowe konstrukcje. 

J. A.: Efekt jest niesamowity!

A.  S.: Tak, element ,,ognia” pojawia się nie tylko 

w wystroju, ale i na talerzach, stąd jadalny popiół, 

opalane oraz podwędzane warzywa i mięso.
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J. A.: Restauracja przez ukrytą lokalizację i jej często 

zmieniające się menu jest zagadką. Jak opisałbyś wa-

szą kuchnię tym, którzy dopiero zamierzają do was 

przyjść?

A. S.: Jest nasza. Staramy się robić zawsze najlep-

szą wersję dania jakie wymyślimy. Lubimy klasykę 

kuchni europejskiej, ale używamy również skład-

ników i smaków azjatyckich. Jednak nie wszystkie 

dania mamy skomponowane w ten sposób. Zosta-

wiamy sobie furtki w różnych kierunkach. Można 

powiedzieć, że jest to niezdecydowanie lub misz-

-masz, ale dla mnie jest to robienie tego, co się chce. 

J. A.: I chyba również szukanie nowych rozwiązań?

A. S.: Tak, jest to poszukiwanie. Wiadomo, że ravioli 

są najlepsze w wersji włoskiej, więc po co kombino-

wać w tym przypadku? Oczywiście, można by zro-

bić to danie w wersji azjatyckiej, np. z kaczką hoisin, 

zamiast wonton czy dim sum, podać z odpowiednim 

bulionem i wtedy jest to zupełnie inne danie. Ono 

również by smakowało – ale nie o to chodzi. Dlatego 

nie robimy na siłę azjatyckich dań, ale staramy się 

wprowadzić ich elementy. Kiedyś mówiono o takiej 

kuchni ,,fusion”, ale nie lubię tego określenia. 

J. A.: A polskie składniki?

A. S.: Polski składnik jest zawsze, bo wywodzimy się 

z kuchni polskiej, więc o ile gotujemy ryby morskie 

i oceaniczne, to nie sprowadzamy warzyw czy mię-

sa z innych krajów, tylko mamy je z Polski. Uwiel-

biamy kiszonki, które często znajdują się w naszej 

karcie i które sami robimy. Staram się nie zamykać 

i myśleć również jako ,,obywatel świata”. Nie da się 

spiąć tego tylko polskimi ramami. 

J. A.: Czego nie może zabraknąć w kuchni Nafty?

A. S.: Kreatywności na talerzu. Chodzi mi o myślenie 

o daniach, o ich smak, wygląd i dopracowywanie. 

Nie można robić czegoś byle jak. U nas bardzo czę-

sto wersje finalne dań wychodzą dopiero po drugim, 

trzecim gotowaniu, kiedy jesteśmy jego całkowicie 

pewni. Cały czas trzeba myśleć, nie zatrzymywać 

się, nie mówić sobie, że na tym koniec. Na przykład 

– boczek teriyaki, który jest z nami od początku 

i dotychczas figurował jako przystawka, był zdecy-

dowanym bestsellerem, więc można by go uznać za 

skończone danie. W nowej karcie przygotowujemy 

z niego danie główne – zrobiliśmy wszystko, by był 

to jeszcze lepszy boczek! To, co jeszcze lubimy tu ro-

bić, to brać tzw. klasykę, rozbijać ją na kawałki i skła-

dać w zupełnie nowe danie.

J. A.: Na przykład?

A.  S.: Klasyczne sushi z pieczonym łososiem. Ryż 

zastąpiliśmy pomelo, które mrozimy i rozbijamy na 

pojedyncze elementy. Łososia marynujemy w sosie 

ponzu, zawijamy w nori i smażymy w tempurze. 

Polskim elementem jest żel z chrzanu zamiast wa-

sabi, a całość podkręciliśmy grejpfrutowym dressin-

giem z sepią i oliwą szczypiorkową. Danie smakuje 

bardzo podobnie do oryginału, a nie ma w tym gra-

ma ryżu.

J. A.: Waszą kreatywność widać właśnie po często 

zmieniającej się karcie.

A. S.: My się szybko nudzimy. Niektóre dania uważa-

my za bardzo dobre i są z nami od początku. Ale Naf-

ta ma być pop up’em, takim rock’n’roll’em! Wszyscy 

się uczymy od siebie nawzajem. Ma być spontanicz-

nie, na luzie ale ambitnie, bo tacy jesteśmy my – lu-

dzie tworzący to miejsce i taka zawsze będzie nasza 

kuchnia. Największa radością jest dla nas pełna sala.
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J. A.: Dużo podróżujesz, ostatnio gościłeś w Portuga-

lii, czy to Cię inspiruje?

A. S.: Oczywiście, a Portugalia jest niesamowita i pa-

trząc na moje dotychczasowe wyprawy, najbardziej 

mnie zachwyciła. Kuchnia jest tam doskonała. Jed-

nym z najfajniejszych wspomnień z tej wyprawy 

jest kupienie na pobliskim mercato kilku prostych 

składników – krewetek, wongoli, pomidorów, czo-

snku i świeżej kolendry, a potem ugotowanie tego 

wszystkiego w kociołku. Jak wróciłem z tych wa-

kacji, to wpadł nam w ręce befsztyk z kalmara, więc 

przyrządziliśmy go w Nafcie w... podobnym stylu: 

pokrojonego jak tagliatelle (w długie paski), z sosem 

z wędzonych pomidorów, papryką, mulami i kolen-

drą. Podaliśmy to z włoską focaccią, więc znowu po-

łączone zostały różne wpływy.

J. A.: Czyli przyrządzacie takie danie, które wam 

w danym momencie odpowiada lub jeśli znajdziecie 

jakiś ciekawy składnik?

A. S.: To, co nam smakuje i co nam odpowiada, z tego 

robimy totalny miks. Skłamałbym mówiąc, że ni-

gdy nie inspirujemy się daniami, które jedliśmy np. 

w domu czy podróżując. Jednak tworząc Naftę, za-

wsze chodzi nam o to, by za każdym razem robić coś 

nowego i niczego nie powielać. 

J. A.: Mówisz „my”, oznacza to, że bardzo cenisz swój 

zespół.

A. S.: Wszyscy w kuchni tworzymy, a ja cały czas 

będę powtarzać, że Nafta to nie tylko moja kuchnia. 

To jest nasza kuchnia, a ludzie są najważniejsi. Jak 

w rodzinie, są lepsze i gorsze dni, ale nie miałoby to 

miejsce sensu i nie byłoby tak, jak jest, gdyby nie 

wszyscy, którzy tu pracują. Restauracja to też nie jest 

tylko kuchnia ale też bar, serwis i cały ,,backstage”.

J. A.: Otworzyliście lokal z dala od ścisłego centrum, 

nie mieliście obaw, że to trochę na końcu świata?

A. S.: Również dlatego otworzyliśmy się tu, bo to 

wcale nie jest wyznacznikiem, że musisz być w Ryn-

ku żeby ludzie chcieli do Ciebie przychodzić. Trzeba 

być otwartym. 

J. A.: Masz swoich idoli w kuchni?

A. S.: Wiadomo, w Polsce, i na świecie. W naszym 

kraju zawsze będzie to Justyna. Uwielbiam to, co ma 

w głowie Grant Achatz i David Chang ze Stanów, kre-

atywny Alex Atala z Brazylii, czy gastronomiczny 

człowiek renesansu Rene Redzepi. Każdy z nich cały 

czas się rozwija i prze do przodu. Ze względu na kuch-

nię jaką tworzą, a także ze względu na przeżycia z nią 

związane. Przestaliśmy żyć w czasach, gdzie restau-

racja jest tylko jedzeniem, a jest również emocjami 

i sposobem na spędzenie wolnego czasu. Niektórzy 

idą do kina, niektórzy lubią iść do restauracji.

J. A.: Jakie jest twoje marzenie?

A. S.: Chciałbym wyjechać kiedyś do Ameryki Po-

łudniowej i Azji by posmakować i poznać dokładnie 

tamtejszą kuchnię. I jestem pewien, że to zupełnie 

wywróci mi wszystko do góry nogami. 

J. A.: I tego Tobie życzę. Dziękuję za wywiad.

A. S.: Ja również dziękuję.
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 DZIADEK WILHELM 
TEKST I ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

W 18. numerze KOTŁA poznaliście Halinkę, a w 20. – Elę.  
To siostry mojego taty i moje ciocie. Wilhelm to ich tata, a mój dziadek. 

Najbardziej pamiętam dziadka siedzącego w swoim fotelu z nogą 
założoną na nogę i czytającego gazetę oraz pracującego na działce. 

Uwielbiał rośliny i zdecydowanie miał do nich rękę.  

W spisaniu historii dziadka bardzo pomogła mi cała rodzina, której 
chciałabym podziękować. To był cudowny czas, który spędziliśmy 
razem i w trakcie którego trochę wcieliliśmy się w detektywów, 

powspominaliśmy i pogdybaliśmy. Dziadka nie ma z nami  
już od 18 lat. Pamięć o nim niestety trochę się zatarła i niełatwo było 

złożyć pojedyncze historie w całość. Jednak choćbyśmy bardzo chcieli, 
to więcej pamiętać nie będziemy.
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Wilhelm Gmur, syn Alberta i Julianny, urodził 
się 30 czerwca 1915 roku w Józefowie w ZSRR. 
Miał dwie siostry – Marysię i Władzię i trzech 
braci – Lucjana, Bronka i Stanisława. Przed wy-
buchem wojny cała rodzina mieszkała w Brze-
ściu nad Bugiem. Dziadek był zatrudniony na 
kolei jako ślusarz. Żeby dorobić, ciężko pracował 
fizycznie przy układaniu torów kolejowych. Ko-
lej była kiedyś podstawą transportu, wszyscy 
i wszystko się nią przemieszczało.

W 1939 roku wybuchła wojna, co całkowicie 
zmieniło życie dziadka. Został wcielony do dru-
giej armii Wojska Polskiego. W legitymacji kom-
batanta, która została wystawiona przez Zwią-
zek Bojowników o Wolność i Demokrację, której 
był członkiem od 1970 roku, widnieją dwa wpisy:
-  1 września 1939 – 23 września 1939  

– wojna obronna 1939
-  11 kwietnia 1944 – 9 maja 1945  

– Ludowe Wojsko Polskie

Po latach został uhonorowany medalem ,,za 
udział w wojnie obronnej 1939”. Po wojnie rów-
nież związany był z koleją. Od 1949 roku praco-
wał w PKP jako rewident wagonów w Jeleniej 
Górze.

W 1943 roku dziadek poślubił Mariannę, mamę 
cioci Halinki. Marianna pewnego dnia wyszła 
z domu po zakupy i już do niego nie wróciła. Zo-
stała potrącona przez samochód i zmarła. To był 
rok 1951. Dziadek ożenił się po raz drugi w 1954 
z moją babcią – Anią. Owocami tej miłości jest 
mój tata Tadeusz i ciocia Ela.

Z opowieści Halinki:

Te tereny, które kiedyś były ich domem rodzin-
nym czyli Brześć nad Bugiem, gdzie dziadek 
mieszkał z moją babcią Julią, zostały wcielone do 
Związku Radzieckiego. Tam nie było po co wracać, 
bo to już nie były nasze strony. Jedyne, co było do 
wyboru, to osiedlenie się na terenach, gdzie nikt 
ich nie wygoni, czyli na ziemiach odzyskanych, 
czyli na ziemiach zachodnich. Spora część rodzi-
ny przeniosła się na te tereny. Najmłodsza siostra 
taty – ciocia Marysia zamieszkała z babcią Julią 

w Jeleniej Górze, młodszy brat taty – wujek Lu-
cjan z rodziną był też w Jeleniej Górze, a wu-
jek Bronek z rodziną i ciocia Władzia mieszkali 
w Świdnicy. Ostatni brat – Stanisław zamieszkał 
w Gdańsku. Cała reszta skupiona była na Dol-
nym Śląsku, co najprawdopodobniej zostało usta-
lone na jakiejś naradzie rodzinnej. Cała rodzina 
przeniosła się z Brześcia.

Po wojnie dziadek zamieszkał z rodziną w Jele-
niej Górze przy Wincentego Pola 12 a. To był stary, 
jednopiętrowy budynek z piecem tylko w dużym 
pokoju. Kuchnia przedzielona była kotarą. Jak 
trzeba było się wykąpać, to przynosili cynkową 
balię i grzali wodę w kotle. Było bardzo biednie. 
Oszczędzało się na wszystkim, w tym na wodzie. 
Kąpiel była raz w tygodniu, w sobotę. Najpierw 
dzieci, później babcia i na końcu dziadek, w tej 
najbrudniejszej wodzie. Toaleta i woda były na 
zewnątrz. Po latach dziadek przekuł ścianę i był 
zlew w kuchni. Pod schodami była komóreczka 
w której trzymało się kapustę kiszoną, ogórki, 
ziemniaki. Obok było bardzo duże pomieszczenie 
gospodarcze, w którym znajdował się węgiel, drze-
wo, klamoty. Przy domu był niewielki ogródeczek, 
tylko kilka grządek, parę kwiatków. Oczko w gło-
wie dziadka. Dbał o ten skrawek ziemi niesamowi-
cie, ciężko było się dopatrzeć chociaż jednego chwa-
sta. Przy Wincentego Pola mieszkali dosyć długo. 
A później przeprowadzili się na Zabobrze. Luksus 
niesłychany – ogrzewanie i łazienka. I również 
tam dziadek doczekał się skrawka ziemi. Tereny 
po dawnym wysypisku śmieci zostały przekształ-
cone w działki. Trzeba było oczyścić je samemu 
i przesiać metr po metrze. Dziadek uwielbiał swoją 
działeczkę i spędzał na niej każdą wolną chwilę.

Dziadek miał problemy z sercem, przez co był na 
rencie. Był zawsze w domu, więc zajmował się 
dziećmi. W 1980 otrzymał drugą grupę inwalidz-
twa. Całkiem sporo gotował. Miał przepis na kiszo-
ne grzyby, robił też zacierki z mąki i wody. Ciasto 
się zagniatało, a następnie skubało i wrzucało na 
wrzącą, osoloną wodę. Z tą wodą wlewało się je na 
talerz i dolewało mleka. Zbierało się grzyby i bo-
rówki. Jak do zacierek dodawało się dżemu z boró-
wek z dodatkiem jabłka i gruszki, to była wyżera. 



 ZACIERKI 
ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Przepis odtworzony na podstawie opowieści przesiedleńczej.

Naczynie dzięki uprzejmości Ceramic Studio MGart.

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
100 g mąki pszennej

50 g ciepłej wody
mleko

Przygotowanie:
Z mąki i wody wyrabiamy jednolite ciasto.  

Skubiemy niewielkie kawałki i rolujemy je między kciukiem i palcem wskazującym.  
Wrzucamy na gotującą się wodę, wyciągamy 2 minuty po wypłynięciu.  

Podajemy z mlekiem i jagodami.

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2019124



 POLEWKA ZIEMNIACZANA Z MAŚLANKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA 

Przepis opracowany na podstawie receptury z wydawnictwa Smaki Wrzosowej Krainy.

Składniki:
½ kg ziemniaków

½ l wywaru z warzyw
½ l maślanki

1 czubata łyżka mąki pszennej
½ szklanki śmietany

2 ząbki czosnku
1 liść laurowy

3 ziarna ziela angielskiego
sól, pieprz

Przygotowanie:
Ziemniaki szorujemy i gotujemy w łupinkach. W drugim garnku gotujemy  
wywar z liściem laurowym, zielem angielskim oraz roztartym czosnkiem. 

Maślankę (którą możemy zastąpić serwatką lub zsiadłym mlekiem) roztrzepujemy z mąką
oraz śmietaną. Dodajemy do wywaru i mieszając gotujemy kilka minut.
Doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z ziemniakami w mundurkach.
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Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut



 WYTRAWNE BLINY NA SODZIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
2 szklanki zsiadłego mleka

1½ szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej
2 jajka

1 czubata łyżeczka sody oczyszczonej
½ łyżeczki soli

olej do smażenia
do podania: łosoś, kawior, twarożek lub gęsta śmietana

Przygotowanie:
Wszystkie składniki mieszamy za pomocą miksera. Smażymy niewielkie placuszki. 

Podajemy z ulubionymi dodatkami.

Informacja:
Do przygotowania można użyć produktu Mlecznnych Braci Probio kokosowe kwaśne  

lub innego ukwaszonego napoju roślinnego.
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