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Drodzy Czytelnicy,

Mamy już 5 lat! Od 2014 roku przygotowaliśmy dla Was 

25 numerów sezonowych i 8 dodatkowych. Przerobiliśmy 

50 bohaterów związanych z porami roku, odwiedziliśmy 

kilkudziesięciu dolnośląskich hodowców, producentów, 

sadowników, serowarów i winiarzy oraz pokazaliśmy  

Wam blisko 100 przepisów z wykorzystaniem  

produktów regionalnych. To nie wszystko!  

Na 3090  stronach zaprezentowaliśmy 1067 przepisów,  

w tym 94 z kuchni dolnośląskiej. Poznaliśmy dziesiątki 

opowieści przesiedleńczych oraz zaprezentowaliśmy Wam 

sylwetki czołowych dolnośląskich kucharzy, restauratorów, 

blogerów oraz kulinarnych aktywistów. 

W tym numerze kontynuujemy nasze działania. Na kolejnych 

stronach poznacie bliżej pietruszkę, zarówno korzeń,  

jak i natkę. Zakolegujecie się również z gryką, którą nauczycie 

się przerabiać na 13 różnych sposobów. Zabierzemy Was też  

na grzyby i pokażemy, jak pysznie przerobić te dary lasu.

Momentami będzie słodko, ponieważ na tapetę wzięliśmy 

karmel z solą od Kocharza – wrocławskiego konceptu 

kulinarnego, który swoje autorskie przetwory zamyka 

w słoikach. Wyczarowaliśmy z nich kilka pysznych dań. 

Na deser mamy Hamburgera, Michała. Znacie go z autorskiego 

programu „Hamburger na śniadanie” w Radio Wrocław, 

w którym serwuje najsmakowitsze kąski z regionu.  

Przez wielu jest nazywany głosem gastronomii Dolnego 

Śląska, a także propagatorem lokalności. Nam opowiedział 

o swoich inspiracjach, smakach dzieciństwa i dziennikarskich 

przygodach.

Usiądźcie wygodnie i delektujcie się razem z nami jesienią!

Redaktor naczelna 

Katarzyna Sieradz 



Wydawca: Stowarzyszenie KOCIOŁ
www.magazynkociol.pl

kontakt@magazynkociol.pl
www.facebook.com/MagazynKociol

www.instagram.com/magazynkociol
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INDEKSEM GLIKEMICZNYM

 SPIS PRZEPISÓW
Bezglutenowy chleb z kaszy gryczanej 20

Bliny gryczane 42

Chlebek odrywany z pietruszką 72

Ciasto pietruszkowe z kardamonem i pistacjami 50

Czekoladowe ciasteczka gryczane 18

Danie z Kotła –  Kociołek z kiełbasą 10

Galettes complètes – naleśniki gryczane  

z kozim serem i pieczoną papryką 22

Gofry z mąki gryczanej 40

Gofry ze słonym karmelem i bekonem 84

Gryczane ciasto marchewkowe 26

Gryczane naleśniki z wegańskim farszem 28

Grzanki z kurkami 100

Grzybki marynowane 102

Kanapka z Portobello 104

Kasza gryczana z batatami, jarmużem  

i sosem tahini 38

Kaszotto z burakami, serem halloumi  

i orzechami laskowymi 24

Korzenna gryczanka jabłkowo-marchewkowa 36

Kotlety gryczane 34

Kulesza 96

Lody z solonym karmelem 82

Masło pietruszkowe 52

Orientalne frytki z pietruszki 54

Pasta pietruszkowa 56

Pieczone warzywa korzeniowe z orzechami,  

granatem i pietruszką 60

Pietruszka kiszona 58

Pietruszka po tunezyjsku 62

Pietruszkowe omlety z kurczakiem i warzywami 64

Pietruszkowe smoothie 66

Placki bananowe z karmelem z solą 86

Placuszki gryczane – zamiennik chleba 32

Precle 94

Przeciwzapalny napój pietruszkowy 76

Risotto z grzybami aromatyzowane truflą 106

Salsa verde 48

Sałatka z bobu, kaszy gryczanej i daktyli 30

Schab z dzika w sosie grzybowym 110

Sos chimichurii 68

Spaghetti z podgrzybkami 112

Tabbouleh 70

Zupa grzybowa 108

Zupa krem z pietruszki 74

Zupa szczawiowa z lanymi kluskami 92



Przygotowanie:
Bulion mieszamy z przyprawami i kilkoma łyżkami oleju. Wnętrze kociołka smarujemy olejem 

lub smalcem i wyściełamy liśćmi kapusty. W kociołku układamy warstwami pokrojone  
na kawałki warzywa, kiełbasę i mięso. Na górze kładziemy w całości białą kiełbasę.

Całość zalewamy bulionem z przyprawami i posypujemy koperkiem.
Zamykamy kociołek, umieszczamy w ognisku i pieczemy przez 2–3 godziny.

Składniki:
olej lub smalec
liście kapusty

ziemniaki
marchewka

papryka
pieczarki

pietruszka
seler

cebula
czosnek

kiełbasa, np. głogowska lub śląska
biała, surowa kiełbasa

pół szklanki rosołu lub bulionu
karkówka albo boczek

przyprawy
świeży koperek

Liczba porcji: wg potrzeb

Czas przygotowania: 3 godziny

 DANIE Z KOTŁA 
 KOCIOŁEK Z KIEŁBASĄ 

PRZEPIS I PRZYGOTOWANIE: DOMINIK SIERADZ, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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 PRZEPISY Z GRYKĄ 
Gryka, hreczka, tatarka lub poganka. Tak regionalnie nazywana jest nasza 
bohaterka, którą my wprost uwielbiamy. Kwitnąca białymi łanami gryka, 
zauroczyła niegdyś autora Pana Tadeusza, potem przez wiele lat traktowana 
nieco po macoszemu, dzisiaj wraca przebojem do naszych kuchni.
Dostępna w formie mąki, płatków oraz dwóch rodzajów kasz  
– palonej i niepalonej daje olbrzymie możliwości w kuchni.

Niesamowite wartości odżywcze i nasze przepisy niech będą dla Was  
zachętą na wprowadzenie gryki na salony.
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OPIS UPRAWY

Gryka stanowi rodzaj roślin z rodziny rdestowa-

tych, do którego zalicza się 15 gatunków rosnących 

dziko w umiarkowanym klimacie Europy i Azji. Do 

jej form jadalnych należy gryka zwyczajna, która 

ma długą tradycję uprawy na wielu kontynentach. 

Pochodzi z rejonów wschodniej i środkowej Azji. 

W Polsce jest rośliną uprawną jednoroczną, przej-

ściowo dziczejącą. Kwitnie od lipca do sierpnia, a jej 

główni zapylacze to pszczoły i muchówki. Jak sama 

nazwa wskazuje, gryka zwyczajna nie przyciąga 

wzroku oryginalnym wyglądem. Jej cienka i naga 

łodyga dorasta maksymalnie do 100 cm. Jest słabo 

rozgałęziona i skąpo okryta gładkimi liśćmi koloru 

zielonego o sercowatym kształcie. Nieco krasy rośli-

na nabiera latem, kiedy zaczyna kwitnąć. Jej kwiaty 

są białe lub różowawe, zebrane w niewielkie wie-

chowate kwiatostany. Po zapyleniu przekształcają 

się one w kanciaste, trójkątne owoce koloru brązo-

wego (orzechy). Mimo niewielkich walorów dekora-

cyjnych samej rośliny, nasiona gryki mają ogromne 

znaczenie gospodarcze. Poza tym, że służą do pro-

dukcji bogatych w wartości odżywcze i odpornych 

na utlenianie kasz (np. gryczanej czy krakowskiej), 

wykorzystuje się je do produkcji naturalnie bezglu-

tenowej mąki gryczanej, z której powstają makaro-

ny, pieczywo, placki oraz naleśniki. 

HISTORIA UPRAWY

Gryka jest znana ludzkości już od ok. 2000 roku 

p.n.e., kiedy to uprawiano ją w górskich rejonach In-

dii. Z tej części Azji dość szybko trafiła do Chin, Korei 

i Japonii. Na kontynent europejski przywędrowa-

ła dopiero ok. XIV stulecia za sprawą mongolskich 

i tatarskich najeźdźców. Najpierw na własny użytek 

zaadaptowali ją Rosjanie, a następnie Polacy, Niem-

cy, Holendrzy i mieszkańcy Półwyspu Bałkańskie-

go. Mieszkańcy ziem polskich, by uczynić ją bardziej 

swojską, nazywali ją hreczką lub poganką. Co cieka-

we, w niektórych gwarach nazwy te funkcjonują do 

dziś. Obecnie najwięcej gryki, poza naszym krajem, 

uprawia się w regionie podkaukaskim, w Chinach, 

Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niem-

czech, we Włoszech i Słowenii. Co ciekawe, w ostat-

nich latach Polacy stali się jednymi z czołowych 

producentów tej rośliny na świecie. Już w latach 

trzydziestych XX wieku pola uprawne tego zboża na 

naszych ziemiach były dość rozległe (do 130 tys. ha). 

Z czasem jednak ulegały stopniowemu zmniejsza-

niu. Areał uprawy w 2011 roku wynosił już niecałe 

76 tys. ha. Najwięcej tego zboża uprawia się obecnie 

w województwie dolnośląskim oraz na wschodzie, 

a także na terenach północnych kraju – zachodnio-

pomorskim i pomorskim. Eksperci szacują, że głów-

ną przyczyną słabnącej popularności gryki w Pol-

sce i innych krajach Europy jest jej niska plenność, 

zmienione nawyki żywieniowe mieszkańców oraz 

brak świadomości dotyczącej jej odżywczych wa-

lorów zarówno wśród producentów żywności, jak 

i konsumentów. Badania naukowe jednak wyraź-

nie sugerują, że dzięki zawartości cennych dla zdro-

wia substancji, zboże to zasługuje na dużo większą 

atencję ze strony rolników, producentów żywności 

funkcjonalnej i samych kupujących.

WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE

Ziarna gryki mają w swoim składzie mnóstwo peł-

nowartościowego białka. Nie zawierają przy tym 

glutenu, stąd są cennym produktem dla osób cho-

rych na celiakię lub stosujących dietę bezglutenową. 

Dostarczają dużo błonnika, który na długo pozwala 

zachować uczucie sytości, będąc przy tym sprzy-

mierzeńcem szczupłej sylwetki.

Te niepozornie wyglądające ziarna to również bo-

gactwo wielu składników mineralnych. Szczególnie 

magnezu, cynku, miedzi, żelaza, potasu i fosforu. 

W okrywie owocowej ziarniaków gryki znaleźć 

można niezwykle rzadko występujące w roślinach 

pierwiastki: bor, kobalt i platynę. W gryce obecnych 

jest mnóstwo witamin, zwłaszcza z grupy B. Są one 

niezbędne do prawidłowej pracy układu nerwowe-

go. Towarzyszą im związki przeciwutleniające, m.in. 

witamina E, beta-karoten oraz polifenole. Wśród 

tych ostatnich dominuje cenna rutyna, która wy-

stępuje we wszystkich częściach rośliny. Przedłuża 

uwalnianie witaminy C, uszczelnia naczynia krwio-

nośne i ma zdolność do ich regeneracji. Działa prze-

ciwzapalnie i wykazuje bardzo silne działanie anty-

oksydacyjne.

Wszystkie wymienione składniki gryki są niezwy-

kle cenne dla organizmu. Pozwalają na obniżenie 

ciśnienia tętniczego i zapobiegają zmianom miaż-

 GRYKA 
TEKST: NICOLE MICHAŁKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

Gryka choć powszechnie znana, nie jest doceniana przez wszystkich, a posiada 
liczne właściwości korzystne dla naszego organizmu. Niestety spora część osób 

grykę kojarzy jedynie z kaszą gryczaną (paloną lub niepaloną). Natomiast  
na rynku znajduje się wiele produktów z gryki np. mąka z której można piec 

chleb, ciasta, makarony gryczane, otręby, mieszanki gryczano-owocowe  
do picia, kleiki gryczano-ryżowe, miód czy wafle. Tymczasem zalicza się ją  
do grona żywności funkcjonalnej, czyli produktów, które wyróżniają się 

korzystnym wpływem na co najmniej jedną funkcję organizmu  
(poza efektem odżywczym), przez co poprawiają stan zdrowia i samopoczucie, 

a także zmniejszają ryzyko chorób. Dobrze jest więc zgłębić temat cennych 
składników naszej rodzimej gryki. 
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dżycowym. Obecne w jej ziarnach przeciwutlenia-

cze zmniejszają ryzyko pojawienia się chorób cywi-

lizacyjnych, m.in. alergii, cukrzycy czy nowotworu. 

Wysoka zawartość błonnika jest cennym elemen-

tem profilaktyki w chorobie niedokrwiennej serca. 

Sprzyja również procesowi odchudzania.

ZASTOSOWANIE W KUCHNI

Gryka jest powszechnie stosowana w polskiej kuch-

ni. Coraz więcej osób, które dbają o zbilansowaną 

dietę, umieszcza w swoim jadłospisie kaszę gryczaną 

zamiast ziemniaków. Zboże to ma wiele zastosowań. 

Jego orzeszki przerabia się na mąkę i wykorzystuje 

jako dodatek do bezglutenowych produktów spo-

żywczych. Znajdziemy ją w makaronach, ciastkach, 

cieście naleśnikowym, herbatkach, a nawet grycza-

no-owocowych mieszankach do picia. Z nektaru 

kwiatów gryki produkuje się zdrowy miód, którym 

można zastępować cukier, a jej liście to doskonała 

ziołowa baza do wielu naparów leczniczych. Spo-

żywa się też bogate w sole mineralne kiełki nasion 

tej rośliny. Sama kasza gryczana daje nam multum 

możliwości kulinarnych. Stanowi sycący i warto-

ściowy składnik zapiekanek, krokietów, pierogów, 

kotletów, tart, sałatek, rolad, placków, faszerowa-

nych warzyw, gołąbków, a nawet ciast i deserów.

Najbardziej znanym produktem wytwarzanym 

z gryki jest kasza. Mniej popularna jest mąka, choć 

tę najbardziej doceniają osoby będące na diecie bez-

glutenowej. W ostatnim czasie coraz większą po-

pularność zdobywa gryka ekspandowana. Stanowi 

świetną przekąskę lub dodatek do śniadania. Do-

brze smakuje w połączeniu z mlekiem, jogurtem lub 

owocami. Nie trzeba przy tym martwić się, że pro-

ces ekspandowania zmniejszy wartość odżywczą 

nasion omawianego zboża. Polega on na potrakto-

waniu ziarniaków parą wodną pod wysokim ciśnie-

niem. W ten sposób zwiększa się ich objętość przy 

zachowaniu cennych witamin i minerałów. 

PODSUMOWANIE

Kasza i mąka gryczana to doskonałe źródło energii, 

które dostarcza nam witamin z grupy B, kwasu fo-

liowego, a także minerałów, takich jak mangan, ma-

gnez, cynk i żelazo. Regularna podaż tych substancji 

wspiera rozwój masy mięśniowej, chroni ciało przed 

szkodliwym działaniem stresu, a także wspomaga 

krążenie i pracę mózgu. Co więcej, dzięki „gryczanej 

diecie” możemy uniknąć nie tylko bólu głowy, lecz 

także lęków i chorób, takich jak depresja. Okazuje 

się, że niepozorna gryka jest lepsza niż cała garść su-

plementów w tabletkach.
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Przygotowanie:
Suche składniki przesiewamy do miski. W garnku roztapiamy masło i dodajemy je wraz 
z mlekiem kokosowym do miski z suchymi składnikami. Mieszamy łyżką do połączenia 
składników. Ciasto przykrywamy folią i wkładamy do lodówki na minimum 1 godzinę.

Po wyjęciu ciasta z lodówki ustawiamy piekarnik na 190°C.
Na blachę wykładamy papier do pieczenia.

Formujemy kulki wielkości piłki golfowej i układamy na papierze w odstępach 3 cm.
Pieczemy ciastka 20 minut. 

Składniki:
250 g mąki gryczanej

100 g masła
1 puszka mleka kokosowego

1 szklanka cukru
30 g kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Liczba porcji: 30

Czas przygotowania: 15 minut przygotowania + 1 godzina chłodzenia ciasta + 40 minut pieczenia

 CZEKOLADOWE CIASTECZKA GRYCZANE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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 BEZGLUTENOWY CHLEB Z KASZY GRYCZANEJ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 1 bochenek

Czas przygotowania:  50 godzin oczekiwania plus 50 minut pieczenia

Składniki:
500 g kaszy gryczanej niepalonej

woda
2 łyżki czarnuszki

1 szklanka ziaren: słonecznik, złoty len, siemię lniane w dowolnych proporcjach
1 płaska łyżka soli

Przygotowanie:
Kaszę zalewamy wodą tak, aby ją w minimalny sposób pokrywała.  

Początkowo kasza mocno chłonie wodę, którą uzupełniamy.  
Odstawiamy w ciepłe miejsce na 48 godzin. 

Kaszę miksujemy razem z solą. Dodajemy czarnuszkę oraz ziarna i mieszamy.
Masę przekładamy do foremki keksowej o długości około 20 cm, przykrywamy folią spożywczą  

i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 2–3 godziny.
Pieczemy w temperaturze 200°C 50 minut. Studzimy na kratce.
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 GALETTES COMPLÈTES -- NALEŚNIKI GRYCZANE 
 Z KOZIM SEREM I PIECZONĄ PAPRYKĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut + 1 godzina na pieczenie warzyw i odpoczynek ciasta

Składniki na naleśniki:
100 g mąki gryczanej

½ łyżeczki soli
1 jajko

250 ml wody
½ łyżki oleju

Składniki na wypełnienie:
2 jajka

1 roladka sera koziego
½ czerwonej papryki

¼ małej cukinii
10 orzechów włoskich

kilka liści jarmużu
sól, pieprz

1 łyżka masła
1 łyżka oliwy 

Przygotowanie:
Składniki na naleśniki miksujemy i odstawiamy na co najmniej 1 godzinę. Ciasto będzie dość 

rzadkie. W tym czasie pieczemy warzywa. Paprykę kroimy w kostkę, a cukinię w cienkie 
półplasterki. Mieszamy z oliwą i solą. Pieczemy około 15 minut w 200 stopniach. Na 5 minut przed 

końcem pieczenia dodajemy poszarpany jarmuż, wymieszany z oliwą oraz solą i pieprzem. 
Rozgrzewamy patelnię do naleśników, a ciasto przed smażeniem dokładnie mieszamy. 

Opcjonalnie możemy rozpuścić na patelni odrobinę masła lub oleju, jeżeli naleśniki będą 
przywierać. Smażymy około 2 i ½ minuty z jednej strony oraz 1 ½ minuty z drugiej.

Odkładamy usmażone naleśniki na bok.

Rozpuszczamy na patelni masło i gdy zacznie się pienić, układamy na niej naleśnika, tą mniej 
upieczoną stroną do dołu. Boki obkładamy kawałkami pieczonej cukinii i papryki, na całość 
kruszymy trochę sera koziego i wbijamy w sam środek  jajko. Doprawiamy solą i pieprzem. 

Nakrywamy patelnię i pieczemy na małym ogniu, aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie płynne.
Zdejmujemy pokrywkę i za pomocą szpatułki zawijamy każdy bok galette do środka, tworząc 

kwadrat - uważamy, aby nie przykryć żółtka.
Przekładamy na talerz i powtarzamy to samo z drugim naleśnikiem.

Posypujemy posiekanymi i uprażonymi orzechami włoskimi
i podajemy z upieczonymi chipsami z jarmużu. 
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 KASZOTTO Z BURAKAMI, SEREM HALLOUMI 
 I ORZECHAMI LASKOWYMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  35 minut

Składniki:
2 szklanki niepalonej kaszy gryczanej (białej)

2 duże ugotowane lub upieczone wcześniej buraki
1 kostka sera halloumi

4 garście obranych i prażonych orzechów laskowych
3-4 szklanki bulionu z warzyw

1 cebula
2 gałązki rozmarynu

1 łyżka masła
chlust oliwy z oliwek

sól, pieprz

Przygotowanie:
Na patelni rozgrzewamy masło wraz z oliwą z oliwek. Wrzucamy posiekaną cebulę i smażymy 

ją do złotego koloru. Następnie dodajemy gałązki rozmarynu i wsypujemy kaszę. Mieszamy przez 
około minutę i wlewamy 1 szklankę gorącego bulionu

 Gdy płyn odparuje, wlewamy kolejną szklankę. Kaszę często mieszamy, dolewając co jakiś czas 
bulionu. Kiedy kasza będzie już al dente, dodajemy pokrojone w kostkę buraki oraz ser halloumi. 

Gotujemy całość przez kolejne 3-4 minuty. Na koniec doprawiamy solą oraz pieprzem do smaku. 
Kaszotto podajemy od razu, z posiekanymi orzechami laskowymi.
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 GRYCZANE CIASTO MARCHEWKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: : tortownica o średnicy 22 cm lub blacha 20 × 20 cm

Czas przygotowania:  15 minut + 30 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
1 szklanka mąki gryczanej  

+ 2 łyżki do posypania tortownicy
1 szklanka startej  

na drobnych oczkach marchewki
½ szklanki erytrolu lub cukru

3 jajka
½ szklanki oleju kokosowego lub rzepakowego

2 łyżki kakao
½ łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki cynamonu
2 łyżeczki imbiru

1 łyżeczka kardamonu
1 łyżka masła do posmarowania foremki

Składniki na polewę:
½ tabliczki gorzkiej czekolady

50 g masła
1 łyżka kakao

2 łyżeczki cynamonu

Do dekoracji:
orzechy laskowe lub włoskie

suszone owoce np. aronia albo miechunka

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC. Spód foremki wykładamy papierem do pieczenia,  

boki smarujemy masłem i obsypujemy mąką.

Jajka ubijamy z erytrolem lub cukrem. Stopniowo dodajemy olej, ciągle miksując.  
W drugim naczyniu łączymy pozostałe składniki. Następnie dodajemy je do jajek  

i miksujemy do połączenia.  Wykładamy ciasto do formy i pieczemy 30 minut.

Składniki na polewę, oprócz cynamonu, rozpuszczamy w rondelku.
Polewamy nią ciasto i dekorujemy według uznania np. orzechami laskowymi i suszonymi 

owocami. Wkładamy do lodówki do zastygnięcia polewy. Posypujemy cynamonem.



 GRYCZANE NALEŚNIKI Z WEGAŃSKIM FARSZEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki na naleśniki:
200 g kaszy gryczanej

1 jajko
100 g mąki pszennej

olej do smażenia

Składniki na wegański farsz:
250 g świeżego szpinaku
1 puszka czerwonej fasoli

1 cebula
3 ząbki czosnku

4 łyżeczki przecieru pomidorowego
½ łyżeczki tymianku

olej
sól

Przygotowanie:
Naleśniki:

Kaszę gryczaną zalewamy wodą i zostawiamy na całą noc. Następnego dnia odlewamy wodę 
i na sitku dokładnie przepłukujemy. Kaszę blendujemy ze świeżą wodą, dodajemy jajko i mąkę. 

Konsystencja ciasta powinna być zbliżona do ciasta naleśnikowego.  
Naleśniki smażymy na dobrze rozgrzanym oleju, na patelni.

Farsz:
Pokrojoną w kostkę cebulę podsmażamy na odrobinie oleju.  

Dodajemy szpinak, chwilę podduszamy. Dorzucamy przeciśnięty przez praskę czosnek,  
fasolę, koncentrat, zioła i przyprawy. Smażymy aż farsz zgęstnieje.
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 SAŁATKA Z BOBU, KASZY GRYCZANEJ I DAKTYLI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Składniki:
500 g bobu (świeżego lub mrożonego)

200 g prażonej kaszy gryczanej
100 g drylowanych daktyli
50 g prażonych pestek dyni

sok z 1 limonki
1 papryczka chili

3 łyżki sosu sojowego
1 łyżka miodu (lub syropu z agawy)

1 łyżka octu ryżowego
sól

Przygotowanie:
Bób oraz kaszę gryczaną gotujemy osobno do miękkości w lekko osolonej wodzie.  
Studzimy. Bób obieramy ze skórek i mieszamy z kaszą, daktylami i pestkami dyni.

Sok z limonki łączymy z drobno posiekaną papryczką, sosem sojowym,  
octem ryżowym oraz miodem. Sos wlewamy do sałatki i mieszamy.  

Podajemy od razu lub po schłodzeniu w lodówce (tak smakuje najlepiej).
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Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania:  40 minut
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 PLACUSZKI GRYCZANE -- ZAMIENNIK CHLEBA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 30

Czas przygotowania:  15 minut

Przygotowanie:
Len zalewamy wodą i odstawiamy na 5 minut. Dodajemy resztą składników i blendujemy. 
Smażymy małe placuszki na suchej, nieprzywierającej patelni, po 2 minuty z każdej strony. 

Podajemy z ulubionymi dodatkami np. z pastą pietruszkową, którą znajdziecie w tym numerze, 
albo z hummusem i warzywami. 

Składniki:
2 łyżki lnu mielonego + 50 ml wody

170 ml wody
3 łyżki oleju

130 g mąki gryczanej
1 łyżeczka sody oczyszczonej

2 łyżeczki octu jabłkowego
sól, pieprz
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 KOTLETY GRYCZANE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 10 sztuk

Czas przygotowania:  45 minut

Składniki:
2 szklanki kaszy gryczanej palonej

2 szklanki wody
1 płaska łyżka soli

400 g tłustego twarogu
2 jajka

olej do smażenia

Przygotowanie:
3 łyżki kaszy miksujemy w malakserze, odstawiamy. Resztę kaszy wrzucamy do garnka, 
zalewamy wodą, solimy i doprowadzamy do wrzenia. Zmniejszamy ogień, przykrywamy

i gotujemy do całkowitej redukcji wody, co jakiś czas mieszając. Lekko przestudzamy. Jeszcze 
ciepłą kaszę miksujemy z twarogiem lub całość przepuszczamy przez maszynkę do mielenia 
mięsa. Dodajemy jajka, dokładnie mieszamy i formujemy mokrymi rękoma kotlety. Gotowe 

kotlety obtaczamy w zmielonej kaszy i smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor. 
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 KORZENNA GRYCZANKA 
 JABŁKOWO-MARCHEWKOWA 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
½ szklanki suchej kaszy gryczanej niepalonej

1–1½  szklanki wody
1 jabłko

½ szklanki tartej marchewki
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka kardamonu

1 łyżeczka imbiru
1 łyżeczka karobu lub kakao

1 łyżka masła z orzechów włoskich, migdałowego lub orzechowego
kilka suszonych owoców np. miechunki lub aronii

10–20 posiekanych i uprażonych na suchej patelni ulubionych orzechów
1 łyżka miodu lub syropu klonowego (opcjonalnie)

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
2 łyżki wody

Przygotowanie:
Kaszę płuczemy, zalewamy 1 szklanką wody i gotujemy 10 minut. Dodajemy startą marchewkę

i ¾ jabłka (zostawiając kilka plasterków do ozdoby) i gotujemy jeszcze 10 minut.
W miarę potrzeby dodajemy więcej wody. Kiedy kasza i warzywa staną się miękkie  

dodajemy przyprawy i opcjonalnie miód albo syrop klonowy. 
Możemy również zalać kaszę gryczaną 1 szklanką wody i zostawić na noc. Rano odsączamy, 
dodajemy ½ szklanki wody i resztę składników. Wtedy wystarczy gotować tylko 10 minut. 

Podajemy z ulubionym masłem orzechowym, plasterkami jabłka i suszonymi owocami. 
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 KASZA GRYCZANA Z BATATAMI, 
 JARMUŻEM I SOSEM TAHINI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  10 minut + 20 minut pieczenia

Składniki na kaszę:
½ szklanki suchej kaszy gryczanej niepalonej

2 bataty
1 pietruszka

1 marchewka
garść jarmużu 

½ cebuli czerwonej
2 ząbki czosnku

2 łyżeczki kurkumy
2 łyżeczki kuminu

2 łyżeczki czerwonej czubrycy (opcjonalnie)
sól, pieprz

natka pietruszki
1 łyżka masła
1 łyżka oleju

garść orzechów włoskich

Składniki na sos tahini:
2 łyżki tahiny

2 łyżki soku z cytryny
3-4 łyżki wody

1 ząbek czosnku, wyciśnięty przez praskę
sól, pieprz

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC.  Warzywa korzeniowe obieramy i kroimy w kostkę.  

Mieszamy z olejem, solą i pieprzem i wykładamy na blachę do pieczenia. Pieczemy 20 minut.

W tym czasie płuczemy kaszę i gotujemy ją w 1 szklance wody przez 20 minut.

Wszystkie składniki na sos dokładnie mieszamy. 

Na patelni rozgrzewamy masło. Posiekany czosnek i cebulę pokrojoną w piórka smażymy
około 2 minuty. Dodajemy przyprawy i smażymy jeszcze minutę. Wrzucamy ugotowaną 

kaszę gryczaną i ½ szklanki wody oraz jarmuż. Gotujemy około 5 minut, aż jarmuż zwiędnie. 
Dorzucamy upieczone warzywa i dokładnie mieszamy. Wykładamy na talerz, polewamy sosem 

tahini oraz posypujemy posiekanymi orzechami włoskimi i natką pietruszki. 
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 GOFRY Z MĄKI GRYCZANEJ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
2 szklanki mąki gryczanej

2 szklanki mleka
2 jajka

4 łyżki cukru trzcinowego
4 łyżki oleju

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Do miski dodajemy wszystkie składniki i mieszamy energicznie trzepaczką, aż do połączenia. 

Ciasto odstawiamy na kwadrans i ponownie mieszamy.

Do mocno rozgrzanej gofrownicy nalewamy ciasta po sam brzeg.
Gofry pieczemy 5–7 minut do złotego koloru.

Podajemy tak, jak lubimy najbardziej, np. z cukrem pudrem.
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 BLINY GRYCZANE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 20 placuszków

Czas przygotowania:  60 minut

Składniki:
400 g mąki gryczanej białej

20 g świeżych drożdży
2 jajka

1 łyżeczka cukru
750 ml ciepłego mleka

łyżka roztopionego masła
½ łyżeczka soli

olej do smażenia

Składniki do podania:
śmietana 18%
łosoś wędzony

koperek

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy. W mleku rozpuszczamy drożdże i cukier. Wbijamy jaja i wlewamy 

rozpuszczone masło do mąki, następnie stopniowo mleko z drożdżami i mieszamy do czasu, kiedy 
ciasto osiągnie konsystencję gęstej śmietany. Zostawiamy pod przykryciem do wyrośnięcia na 

około 40 minut.

Następnie rozgrzewamy patelnię, smarujemy tłuszczem i smażymy bliny o średnicy około 6 cm 
do zarumienienia, po około minucie z każdej strony.

Podajemy z gęstą śmietaną, wędzonym łososiem i koperkiem. 



 PRZEPISY Z PIETRUSZKĄ 

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może.

Nasz ulubiony poeta, Julian Tuwim, nie dał pietruszce cech wielkiego bohatera. 
W wielu z nas pokutują pewne skojarzenia – korzeń to jedynie składnik 

włoszczyzny do rosołu, a natka to listki do ozdobienia sałatki.
My zdecydowanie temu stereotypowi mówimy NIE!!!

Zobaczcie przepisy pietruszkowe i rozsmakujcie się  
w naszych przepysznych propozycjach.
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 PIETRUSZKA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Pietruszka zwyczajna to znane, ale niedocenione warzywo. Choć łatwo dostępna 
i niepozorna, potrafi dodać smaku niejednej potrawie. W sztuce kulinarnej jej 
korzeń wykorzystuje się jako składnik zup, ryb, mięs, sałatek i surówek. Natka 

zaś stosowana jest zwykle jako przyprawa i ma niesamowite właściwości 
organoleptyczne. Pietruszka to również składnik popularnej włoszczyzny, 

która jest do nabycia w każdym sklepie. Warzywo to pochodzi z krajów Europy 
Południowej, Maroka, Tunezji, Algierii i Wysp Kanaryjskich.

Dziko rosnącą pietruszkę można spotkać na Bałkanach.
Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych roślin uprawnych. 

HISTORIA UPRAWY

Już od czasów starożytnych uprawiano pietruszkę. 

Jako pierwsi odkryli ją mieszkańcy Egiptu, później 

zainteresowali się nią Grecy i Rzymianie. Roślina 

ta porastała wapienne skały, dlatego też pierw-

szy człon nazwy „petra” oznacza po łacinie skała. 

W średniowieczu uprawiana była przede wszyst-

kim w celach leczniczych oraz dekoracyjnych. 

Z czasem pietruszka, zaraz obok innych warzyw 

z włoszczyzny takich jak por, marchew i seler, zo-

stała jedną z najpopularniejszych przypraw w pol-

skiej kuchni. W dwudziestym wieku, za sprawą 

zielarza Ojca Klimuszko, jeszcze mocniej zaczęto 

podkreślać lecznicze właściwości tej rośliny. Ma 

ona szerokie zastosowanie w medycynie ludowej. 

Jej wywar stosowany jest na zapalenie pęcherza 

oraz nadciśnienie, zaś sok z natki łagodzi wysypki 

skórne i gorączkę.

WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE

Pietruszka to skarbnica zdrowia i witamin. Nać 

pietruszki zawiera bardzo dużo prowitaminy A 

i  wysoką zawartość witaminy C, której najwięcej 

występuje w liściach. Oprócz tego, warzywo to ma 

w sobie tłuszcze, białko, węglowodany, błonnik, 

cukry i witaminy – A, B1, B2, B3, B6, B9, E oraz mi-

nerały – cynk, fosfor, magnez, mangan, potas, sód, 

wapń, żelazo. Wiele właściwości leczniczych wyka-

zują wydzielane przez pietruszkę olejki. Pochodzące 

z korzenia zawierają w sobie apiol, mirystycynę, fla-

wonoidy i związki poliacetalowe. Z kolei olejek ete-

ryczny z nasion pietruszki wspiera działanie układu 

pokarmowego. Dodatkowo jest ona niskokalorycz-

na, co powoduje, że można ją stosować w dietach 

redukcyjnych.

Właściwości prozdrowotne tej niepozornej rośliny 

są nieocenione. Picie naparu z natki i korzenia jest 

pomocne przy łagodzeniu bóli menstruacyjnych. 

Wszystko za sprawą jej działania rozkurczającego. 

Naukowo udowodniono również, że ma ona wła-

ściwości przeciwrakowe. Roślina ta wspiera kura-

cję przy nowotworach piersi. Zawarta w warzywie 

apigenina sprawia, że komórki raka przestają się 

namnażać. Również kwas foliowy zawarty w pie-

truszce odgrywa ważną rolę w naszym układzie 

krążenia.

ZASTOSOWANIE W KUCHNI

Pietruszka ma wszechstronne zastosowanie w pol-

skiej kuchni. Korzeń wykorzystuje się do przygoto-

wania sałatek, zup i ryb, nać zaś sprawdza się, jako 

przyprawa do ziemniaków, sosów i koktajli. Używa-

na jest także jako składnik popularnego masła zio-

łowego. Ponadto pietruszka może stać się niezwy-

kłą przekąską, korzeń można upiec w piekarniku 

w miodzie z czosnkiem lub z ziołami. Ze świeżej nat-

ki można zrobić oryginalne pesto. Nać komponuje 

się z większością warzyw i owoców, można wypró-

bować ją w wielu ciekawych połączeniach. 

PODSUMOWANIE

Aby wykorzystać wszystkie walory zdrowot-

ne pietruszki, najlepiej jest spożywać ją w świeżej 

formie na surowo. Nawet niewielka ilość pomaga 

przy zaburzeniach trawienia i zapobiega nieświe-

żemu oddechowi. Biorąc pod uwagę wszelkie dzia-

łania lecznicze tego warzywa, warto jest pamiętać 

o wplataniu jej do swojej codziennej diety. 

ŹRÓDŁA
https://okiemdietetyka.pl/pietruszka-10-faktow-ktore-trzeba-

-znac/

https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/ 

pietruszka-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci- 

odzywcze-pietruszki,20966.html

https://ulicaekologiczna.pl/umysl-i-cialo/jedzenie-ktore-leczy-

-cz-11-pietruszka

C. Agyare, J.A. Apenteng; “Petroselinum crispum: a Review”; 

Medicinal Spices and Vegetables from Africa, 2017

D.J.Charles; “Parsley”; Handbook of Herbs and Spices, Vol. 2, 

2004
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 SALSA VERDE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 300 ml

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
pęczek natki pietruszki (tylko listki)

garść listków świeżej mięty
garść listków świeżej bazylii

½ szklanki oliwy
2 ząbki czosnku

1 czerwona cebula
1 łyżka kaparów
4 fileciki anchois

1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka octu balsamicznego

sól

Przygotowanie:
Cebulę i czosnek drobno siekamy. Wszystkie składniki blendujemy lub ucieramy w moździerzu. 

Doprawiamy solą. 

Podajemy z pieczywem, jako dip do sałatek lub sos do mięsa czy ryby.
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 CIASTO PIETRUSZKOWE 
 Z KARDAMONEM I PISTACJAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 10–12

Czas przygotowania:  1 godzina 15 minut

Składniki na ciasto:
4 jajka

150 g cukru trzcinowego
150 ml oliwy (opcjonalnie oleju rzepakowego 

lub słonecznikowego)
500 g pietruszki (waga przed obraniem)

100 g obranych niesolonych pistacji
1 łyżeczka kardamonu

300 g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia

¼ łyżeczki soli

Składniki na krem maślany: 
(Składniki w temperaturze pokojowej)

100 g masła
60 g cukru pudru

200 g serka śmietankowego typu Philadelphia
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

garść obranych pistacji

Przygotowanie:

Ciasto pietruszkowe:
Jajka ucieramy z cukrem na puch. Nie przerywając ubijania cienką strużką wlewamy oliwę. 

Pietruszkę obieramy i ścieramy na tartce o grubych oczkach. Dodajemy do masy jajecznej 
i mieszamy. Wsypujemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, solą i kardamonem 

oraz posiekane pistacje. Ciasto dokładnie mieszamy i przelewamy do keksówki o wymiarach 
12 × 26 cm. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180ºC i pieczemy przez godzinę do suchego 

patyczka. Odstawiamy do wystudzenia.

Krem maślany:
Masło ucieramy z cukrem do białości. Dodajemy serek śmietankowy łyżka po łyżce,  

nie przerywając ubijania. Wlewamy wanilię i miksujemy ponownie. Gotowym kremem 
maślanym smarujemy wystudzone ciasto. Wierzch posypujemy posiekanymi pistacjami.  

Ciasto wstawiamy do lodówki na 2 godziny, aby krem stężał.
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 MASŁO PIETRUSZKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 200 g

Czas przygotowania:  5 minut

Składniki:
200 g miękkiego masła

½ pęczka natki pietruszki
1 łyżka soku z cytryny

½ ząbka czosnku
sól, pieprz

Przygotowanie:
Miękkie masło przekładamy do miseczki. Listki natki pietruszki oddzielamy od łodyżek,  

siekamy bardzo drobno i dodajemy do masła. Doprawiamy przeciśniętym  
przez praskę czosnkiem, sokiem z cytryny, solą i świeżo mielonym pieprzem.  

Dokładnie mieszamy grzbietem łyżki.
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 ORIENTALNE FRYTKI Z PIETRUSZKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
4 duże korzenie pietruszki
1 łyżeczka ziaren kuminu

1 łyżeczka ziaren kolendry
2 łyżeczki kurkumy

½ łyżeczki gałki muszkatołowej
1 łyżeczka garam masala (opcjonalnie)

2 łyżki oleju kokosowego lub rzepakowego
sól, pieprz

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 200°C. Przyprawy tłuczemy w moździerzu.

Pietruszki obieramy i kroimy na cienkie słupki. Obtaczamy w oleju i przyprawach.
Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy 20 minut,

co kilka minut mieszając.

Podajemy same lub np. z pastą pietruszkową, hummusem lub pesto. 



 PASTA PIETRUSZKOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 1 słoik

Czas przygotowania:  10 minut + 20 minut pieczenia

Składniki: 
130 g korzenia pietruszki

1 łyżka oleju
1 duży pęczek natki pietruszki

2 ząbki czosnku
sok z ½ cytryny

1 łyżka prażonych pestek dyni
1 łyżka prażonych pestek słonecznika

5 łyżek oliwy z oliwek
50 ml wody

sól, pieprz

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 200°C. Korzeń pietruszki obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. 
Wykładamy do naczynia żaroodpornego, smarujemy olejem i przykrywamy folią aluminiową. 

Pieczemy około 20 minut do miękkości. Studzimy. 

Do blendera wrzucamy upieczoną pietruszkę oraz dodajemy pozostałe składniki.Blendujemy 
na gładko. W miarę potrzeby dodajemy więcej wody, do uzyskania pożądanej konsystencji. 
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 PIETRUSZKA KISZONA 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: według potrzeb

Czas przygotowania:  20 minut + czas kiszenia

Składniki:
korzeń pietruszki

buraki (1 średni na 300 g korzenia pietruszki)
koszyczki kopru

koszyczki pietruszki (opcjonalnie)
czosnek (4 ząbki na słoik)

1 łyżeczka soli niejodowanej na 1 litr wody

Przygotowanie:
Korzeń pietruszki i buraki szorujemy, większe kroimy. Sól rozpuszczamy w ciepłej wodzie.

W słoju układamy pietruszkę, buraki, ząbki czosnku (nie trzeba ich obierać ze skórki) oraz zioła. 
Zalewamy roztworem wody. Nic ze słoika nie powinno wystawać poza poziom wody! 

Zapobiega to pleśnieniu kiszonki. Słoik przykrywamy talerzykiem lub ściereczką  
i odstawiamy w ciepłe miejsce na 7–10 dni. Po tym czasie słoik zakręcamy  

i odstawiamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub piwnicy.
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 PIECZONE WARZYWA KORZENIOWE  
 Z ORZECHAMI, GRANATEM I PIETRUSZKĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  1 godzina 15 minut

Składniki:
1 kg ulubionych warzyw korzeniowych (np. marchwi i pietruszki)

50 ml dobrego oleju lub oliwy z oliwek
2 łyżki miodu lub syropu z agawy

½ łyżeczki mielonej kolendry
½ łyżeczki mielonego kuminu

½ łyżeczki mielonego cynamonu
½ łyżeczki gruboziarnistej soli

garść różnych orzechów (np. nerkowca, włoskich i laskowych)
1 granat

1 pęczek natki pietruszki

Przygotowanie:
Warzywa porządnie szorujemy (nie trzeba ich obierać) i przekładamy na blaszkę  

lub do żaroodpornego naczynia. Olej łączymy z miodem lub syropem z agawy oraz przyprawami. 
Łączymy z warzywami. Blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C  

i pieczemy 30–45 minut, aż warzywa będą al dente. W trakcie pieczenia mieszamy je  
od czasu do czasu. Pod koniec wsypujemy orzechy i pieczemy całość jeszcze 10–15 minut.  

Gdy warzywa będą już miękkie, wyjmujemy je z piekarnika, posypujemy pestkami granatu  
oraz posiekaną natką pietruszki.
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 PIETRUSZKA PO TUNEZYJSKU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  1 godzina 15 minut

Składniki:
1 kg pietruszki

4 łyżki oleju do smażenia
½ łyżeczki mielonego kuminu
¼ łyżeczki mielonej kolendry
¼ łyżeczki mielonego kminku

¼ łyżeczki cynamonu
¼ łyżeczki pieprzu cayenne

1 łyżka soku z cytryny
½ łyżeczki płatków chili

sól

Przygotowanie:
Pietruszkę obieramy i kroimy w grube plastry o podobnej wielkości. Wrzucamy je do miski, 

dodajemy wszystkie przyprawy, olej oraz sól. Dłońmi dokładnie nacieramy pietruszkę.
Układamy plastry równomiernie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

Pieczemy 25 minut w rozgrzanym do 200°C piekarniku.
Gorącą pietruszkę skrapiamy sokiem z cytryny i posypujemy płatkami chili.

Propozycja podania: jako lekki lunch z oliwkami lub z komosą, kaszą lub ryżem w formie obiadu.



 PIETRUSZKOWE OMLETY 
 Z KURCZAKIEM I WARZYWAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
6 jajek

½ szklanki mleka
pęczek natki pietruszki
2 garści ulubionej sałaty

½ małej cukinii
½ czerwonej papryki

1 ogórek
300 g fileta z kurczaka

3 łyżki oleju
3 łyżeczki masła

mielona słodka papryka
sól, pieprz

Przygotowanie:
Mięso kroimy w cienkie paski, doprawiamy solą, pieprzem i mieloną papryką.

Dodajemy łyżkę oleju, mieszamy.
Listki pietruszki blendujemy z mlekiem. Dodajemy jajka i ubijamy przez minutę.

Doprawiamy solą i pieprzem.

Kurczaka smażymy na pozostałym oleju, aż się przyrumieni i zdejmujemy z patelni,  
na którą wrzucamy paseczki papryki i półplasterki cukinii. Podsmażamy 2 minuty.

Na dużej patelni rozpuszczamy łyżeczkę masła. Wlewamy 1/3 masy jajecznej.  
Czekamy aż omlet się zetnie i przewracamy na drugą stronę. Wykładamy na talerz,  

na połówce układamy sałatę, cukinię, paprykę, kurczaka, wstążki z ogórka.  
Składamy omlet na pół. Tak samo postępujemy z pozostałymi dwoma omletami.
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 PIETRUSZKOWE SMOOTHIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  10 minut

Składniki:
mały pęczek natki pietruszki

sok z połowy cytryny
1 obrane kiwi

1 łyżka lnu mielonego
2 łodygi selera naciowego

3 cm świeżego imbiru
1 łyżeczka kurkumy

½ łyżeczki spiruliny (opcjonalnie)
½–¾ szklanki wody

Przygotowanie:
Wszystkie składniki dokładnie blendujemy. 

Smoothie jest mało słodkie, opcjonalnie możemy je dosłodzić dodając jabłko lub banana.
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 SOS CHIMICHURII 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 200 ml

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
1 duży pęczek pietruszki

2 gałązki oregano
1 papryczka chili
3 ząbki czosnku

150 ml oliwy
2 łyżki czerwonego octu winnego

½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Liście pietruszki oraz oregano obrywamy z grubych łodyg i drobno siekamy.  

Papryczkę chilli pozbawiamy pestek i również siekamy. Dodajemy przeciśnięty czosnek i sól.
Mieszamy z oliwą oraz octem i odstawiamy na 10 minut.

Chimichurri to wywodzący się z argentyny sos, serwowany do grillowanych mięs i sosów. 
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 TABBOULEH 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
160 g kuskusu perłowego

1 mała cebula
2 duże pomidory

2 ogórki gruntowe
1 pęczek pietruszki

½ pęczka mięty
1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki oliwy
sól, pieprz

Przygotowanie:
Kuskus gotujemy według wskazówek na opakowaniu. Odstawiamy do ostudzenia.  

Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. Ogórki obieramy, wycinamy gniazda nasienne  
i także kroimy w drobną kostkę. Z pomidorów wycinamy szypułki i gniazda nasienne, 

miąższ kroimy w drobną kostkę. Pietruszkę i miętę dokładnie siekamy. 
Wszystkie składniki łączymy i mieszamy. Na koniec doprawiamy solą i pieprzem. 
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 CHLEBEK ODRYWANY Z PIETRUSZKĄ 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: keksówka 15 × 30 cm

Czas przygotowania:  ok. 3,5 godziny

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej typu 450 + do podsypania

125 ml mleka
85 g masła (roztopionego)

2 jajka
zaczyn (przepis niżej)

1 łyżeczka soli
1 łyżka posiekanej natki pietruszki

2 ząbki czosnku
1 łyżeczka oleju i 1 łyżka mąki do wysypania 

foremki

Składniki na zaczyn:
125 ml ciepłej wody (nie gorącej!)

20 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru

2 łyżki mąki

Składniki na farsz:
50 g masła (roztopionego)

2 łyżki posiekanej natki pietruszki
2 łyżki posiekanej bazylii

4 duże ząbki czosnku
150 g mozzarelli
½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Zaczyn:

Ciepłą wodę przelewamy do miseczki, dodajemy rozkruszone drożdże, cukier oraz mąkę. 
Wszystko dokładnie mieszamy, np. rózgą. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 5 minut.

Farsz:
Łączymy zioła, starty czosnek, sól i masło. Ser kroimy w cienkie plasterki.

Ciasto:
Mąkę przesiewamy do większej miski. Dodajemy zaczyn, ciepłe mleko, masło, natkę pietruszki, 

starty czosnek, jajka i sól. Wszystko dokładnie mieszamy i wyrabiamy 5 minut. Czynność tę 
można wykonać w mikserze z końcówką do ciasta drożdżowego. Ciasto po wyrobieniu powinno 

być elastyczne i łatwo odchodzić od ręki. Wyrobione ciasto formujemy w kulę, przekładamy 
do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do podwojenia objętości w ciepłe miejsce. 

Zajmuje to od 30 do 60 minut. Wyrośnięte ciasto przekładamy na stolnicę. Chwilę wyrabiamy 
i formujemy wałek, który rozwałkujemy na prostokąt (wymiary 40 × 75 cm). Wykładamy 

równomiernie na ciasto farsz i ser. Ciasto składamy wzdłuż dłuższego boku. Tak złożone ciasto 
kroimy na 6–7 pasów i każdy z nich kroimy na 3 koperty. Foremkę smarujemy olejem 

i wysypujemy mąką. Kawałki ciasta wykładamy do formy. Całość odstawiamy na 15 minut 
i pieczemy w temperaturze 180°C przez 40–45 minut. Chlebek podajemy ciepły.
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 ZUPA KREM Z PIETRUSZKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania:  45 minut

Składniki:
750 g korzenia pietruszki

2 szalotki
3 łyżki masła

½ szklanki białego wytrawnego wina
3 szklanki bulionu warzywnego

1 szklanka słodkiej śmietany przynajmniej 18%
sól, pieprz

Przygotowanie:
Szalotkę i pietruszkę obieramy. Cebulę kroimy w kostkę, pietruszkę w cienkie plasterki.  

W dużym rondlu z grubym dnem rozgrzewamy masło.  
Szklimy szalotkę oprószoną solą, potem dodajemy pietruszkę i dusimy kilka minut.  

Wlewamy wino, mieszamy i dusimy 2–3 minuty.
Dodajemy bulion, przykrywamy i gotujemy do miękkości pietruszki.

Na koniec łączymy ze śmietaną, miksujemy i doprawiamy.
Zupę podajemy z groszkiem ptysiowym, grzankami lub podpieczonym chlebem.
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 PRZECIWZAPALNY NAPÓJ PIETRUSZKOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 1 litr

Czas przygotowania:  5 minut

Składniki:
pęczek natki pietruszki

1 cytryna
1 litr wody przefiltrowanej lub mineralnej

2 łyżki miodu
3 cm korzenia imbiru
1 łyżeczka kurkumy

Przygotowanie:
Cytrynę obieramy ze skórki. Kroimy na ćwiartki. 
Pietruszkę myjemy, odcinamy zdrewniałe końce. 

Całość wrzucamy do dzbanka lub blendera kielichowego, zalewamy litrem wody, 
dodajemy obrany, starty imbir, kurkumę i miód. Miksujemy całość około minutę. 

Sok można zrobić w wyciskarce wolnoobrotowej, a następnie dodać wodę, kurkumę, miód  
i zamieszać! Pić na zdrowie!



 NIE MA SZCZERSZEJ MIŁOŚCI, 
 NIŻ MIŁOŚĆ DO JEDZENIA 

WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK
ZDJĘCIA: JOANNA ANISZCZYK, KOCHARZ.PL

Kocharz to bardzo wrocławski i dolnośląski koncept kulinarny stworzony 
przez Staszka Bouffala oraz Igora Dąbrowskiego, opierający się na bardzo 

jakościowych i lokalnych produktach. Ci dwaj młodzi panowie skutecznie 
udowadniają, że najlepsze produkty to najlepsze jedzenie, a ich pasję do 

gotowania widać i czuć w każdym słoiku, który zrobią. Pełni energii  
i planów na przyszłość, tworzą niepowtarzalne smaki, edukują i przekonują 

nas, że regionalne smaki są super. Doceniają ich również w Warszawie  
i Krakowie. Kto wie, może będą naszą wizytówką na świecie?
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Joanna Aniszczyk: Skąd wziął się pomysł na 

Kocharz.pl?

Staszek Bouffal: Przyszedł do mnie Igor z którym 

przyjaźnię się od liceum i zaczęliśmy rozmawiać 

o tym, że fajnie byłoby zrobić coś swojego. Jesteśmy 

z Wrocławia i tu chcieliśmy założyć własną firmę. 

Ja w gastronomii pracuję od szesnastego roku życia. 

Swoją przygodę zaczynałem w Anglii w Londyń-

skim La Petite Maison, ale zawsze chciałem wracać 

do Polski. Wtedy rynek był trudny i nadal taki jest, 

ale mimo wszystko bardzo szybko się rozwija. Ob-

serwujemy to uczestnicząc w tym procesie. A Ko-

charz powstał z naszej chęci dzielenia się dobrym je-

dzeniem i opiera się na bardzo dobrych produktach. 

To dla nas niezwykle ważne i właśnie tego często 

nam brakowało tu we Wrocławiu. 

Igor Dąbrowski: Nazwa Kocharz jest połączeniem 

słów: „kucharz” i „miłość”. Mimo, że zakładając firmę 

mieliśmy robić coś innego, to od początku założyli-

śmy, że będzie to wynikiem pasji i miłości do goto-

wania, którą chcieliśmy zarażać innych. 

J. A.: Coś innego, czyli co?

S. B.: Pierwotnym pomysłem na nasz biznes były ze-

stawy do it yourself, czyli gotuj tak, jak kocharz. Jak 

się okazało, także po próbach konkurencji, polski ry-

nek nie jest jeszcze na to gotowy. Zdecydowaliśmy 

się robić przetwory i jakościowy catering. 

I. D: A zaczęło się od  wyjazdu wraz z Marysią Me-

dyńską z coutellere.pl w poszukiwaniu lokalnych 

produktów.

Po prostu wsiedliśmy w auto i pojechaliśmy do Sęko-

wej, na granicy Małopolski oraz Podkarpacia, i tam 

znaleźliśmy Pana Marcina Wójcika z gospodarstwa 

Oikos. Wtedy odkryliśmy też perliczki i kapłony 

u Szymona Kroka, niesamowite wino z Winnicy Ja-

siel, pyszne miody oraz inne polskie produkty. Wró-

ciliśmy do Wrocławia z masą pomysłów oraz inspi-

racji. Planujemy powtórzyć taki wyjazd.

J. A.: Jest jakiś podział na to, co robi Igor, a co Sta-

szek?

I. D.: Ja nigdy nie gotowałem, ale rozpoczynając pracę 

w Kocharzu miałem motywację do tego żeby w tym 

temacie się wyszkolić i dzisiaj gotuję razem ze Stasz-

kiem. Projektuję też etykiety i z pomocą Staszka pro-

wadzę nasze media społecznościowe. Za receptury, 

technologię, menu cateringowe i ostateczny smak 

odpowiada Staszek, jednak nie ograniczamy się, sta-

ramy słuchać się siebie nawzajem. Moim pomysłem 

jest np. wegetariańskie Faux Gras. Wszystko robimy 

ręcznie. Od produkcji po pakowanie towaru.
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J. A.: Macie jakieś hasło przewodnie?

S. B.: Przyświeca nam dewiza Daniela Humma 

z Eleven Madison Park “MAKE IT NICE”.  Naszymi 

autorytetami są też Thomas Keller i David Chang. 

Najważniejszy jest dla nas szacunek do produktu, 

do ludzi z którymi współpracujemy, ekologia,  brak 

kompromisów i profesjonalizm w tym, co robimy.  

Od początku spodobały się nam dwa cytaty. Pierw-

szy „nie ma szczerszej miłości, niż miłość do jedze-

nia” oraz „najlepsze produkty, to najlepsze jedzenie”. 

J. A.: Wracając do jakościowych produktów, macie 

na myśli produkty dolnośląskie, czy ogólnie produk-

ty lokalne z różnych stron świata czy Europy?

S. B.: Tak, w miarę możliwości jest to nasz lokal-

ny produkt, a jeśli np. potrzebujemy oliwy, oliwek,  

mozzarelli, czy parmezanu to używamy tylko tych 

z małych przetwórni. W takich wypadkach korzy-

stamy z kontaktów z warszawskiej Mąki i Wody 

czy krakowskiej Euskadi. Mieszkamy w mieście, 

nasza firma mieści się w centrum Wrocławia, przy 

Kościuszki, ale chcieliśmy tego ducha lokalności 

jako podstawy do budowania naszych przetworów. 

W swojej pracy zawsze byłem uczony, żeby nie psuć 

produktu, na którym pracuję i cały czas się staram 

uczyć tego innych, poszerzać świadomość ludzi. To 

dla nas fundamentalna zasada.

J. A.: W jaki sposób tworzycie swoje przetwory?

I. D.: Bardzo dużo eksperymentujemy. To miejsce, 

w którym teraz jesteśmy, to jest nasze zaplecze, ta-

kie nasze laboratorium. Mamy tę możliwość, że od 

razu możemy sprawdzać na ludziach, czy coś się 

przyjmie, czy nie. Bo zanim zaczniemy produkować 

większą partię, to dzielimy się nowym pomysłem 

z naszymi klientami i właścicielami sklepów. Słu-

chamy ich opinii. Wiemy też, że ludzie chcą sezo-

nowych smaków, a akurat wszystkie te produkty, 

które wykorzystujemy do ich przygotowania, po-

chodzą z naszego regionu. Brzoskwinie, truskawki 

i szparagi są kupowane od dolnośląskich rolników.

J. A.: Czy to oznacza, że sprawdzacie swoich dostaw-

ców?

I. D.: Sprawdzamy i to nigdy nie jest tak, że kupuje-

my produkt w ciemno, tylko jednak przebieramy 

w nich i szukamy tych najlepszych. Ale też znając 

rolników wiemy, że jakość jest naprawdę świetna 

i to oni nam podsuwają te, które najlepiej sprawdzą 

się jako przetwory. Korzystamy z ich wiedzy i do-

świadczenia i również na tej podstawie wybieramy 

produkt.

S. B.: Dobrym przykładem były truskawki. Nasz 

dostawca miał je w trzech odmianach i nie patrzy-

liśmy, która była najładniejsza, tylko zapytaliśmy 

go, która z nich najbardziej nadaje się na przetwory? 

Okazało się, że ta najbardziej dojrzała, cała w ziemi, 

taka której nikt by nie kupił. I ta była najlepsza. 

J. A.: Gdzie można kupić wasze produkty?

I. D.: Nie idziemy w ilość, a w jakość, dlatego szu-

kamy przede wszystkim dobrych sklepów. Od po-

czątku zależało nam na tym, żeby pozyskać takich 

partnerów, którzy myślą tak samo. Działamy z pry-

watnymi sklepami, ale też z  delikatesami, m.in. 

z Sudetią, Regiogood, Delikatesami Morskim A&A, 

Zieloną Truflą czy Epi Marketem. Od początku dzia-

łalności pracujemy też ściśle z piekarnią Janyszek 

i EkoBazarem.

S. B.: Nasza sieć dystrybucji nie jest na wielką skalę, 

ale nie możemy się tego wstydzić, ponieważ jest to 

około dziesięciu bardzo wyselekcjonowanych skle-

pów. Staramy się cały czas rozwijać i obecnie jeste-

śmy również w dwóch sklepach poza Wrocławiem, 

w sklepie Kram - Native Ingridients, oraz w Koszy-

ku Smaków przy Placu Konstytucji. Od niedawna 

można nas też znaleźć w Krakowie, w Małopolskim 

Wagonie Smaków.

I. D.: Dzięki uprzejmości Pana Przemysława Bart-

kowiaka twórcy lokalnego, rodzinnego Zakładu 

Produkcji Spożywczej Przy Biesiadnym Stole, który 

otworzył to miejsce jako zaplecze garmażeryjne dla 

sklepów na Dolnym Śląsku oraz do tworzenia pro-

duktów na eksport, możemy robić nasze przetwory. 

Przez te wszystkie lata swojej działalności zbudo-

waliśmy własną sieć partnerów.  Nasza współpraca 

rozwija się  na wielu szczeblach i pozwala nam to na 

coraz większą skalowalność naszego biznesu

J. A.: Który z produktów jest najbardziej rozpozna-

walny przez waszych klientów?

S. B.: Dla mnie fundamentem zawsze jest i będzie 

klasyczna kuchnia francuska. Dlatego nasze pro-

dukty są tworzone na bazie technik tej kuchni i na-

szym bestsellerem jest confit z kaczki. Mięso jest 

zasolone, pozbawione wody i confitowane w tempe-

raturze poniżej 90 stopni Celsjusza. Wtedy jest bar-

dzo delikatne i się rozpada. Kolejnym przetworem 

w naszej ofercie jest Parfait z czerwonym pieprzem. 

Aksamitny pasztet z podrobów w francuskim stylu. 

Można powiedzieć, że stosujemy skomplikowane 

nazwy. Niosą wartość edukacyjną, co jest dla nas 

również ważne.  Bardzo rozpoznawalnym smakiem 

jest karmel z solą Maldon, który uwielbiają kobie-

ty. Robimy go na śmietance z Międzyborza. Jednak 

największym zainteresowaniem cieszą się produkty 

sezonowe. Wiosną robimy pesto z czosnku niedź-

wiedziego, a kiedy skończy się na niego sezon, przy-

gotowujemy krem ze szparagów z migdałami oraz 

truskawki z prosecco. Później mamy brzoskwinie 

z lawendą czy śliwki z kardamonem. 

I. D.: Wrócę na chwilę do tego, że to jest edukacja, ale 

my sobie przez to też trochę utrudniamy, bo zdarza 

się, że nasz Klienci mylą confit i parfait. 

S. B.: To jest kolejne nasze fundamentalne założenie, 

że przenosimy restauracyjną jakość do domu. Stąd te 

nazwy. 

J. A.: A najdziwniejsze połączenie składników w wa-

szych słoiczkach to?

S. B.: Igor wpadł na pomysł wegetariańskiego Faux 

Gras, jako alternatywy dla foie gras. Do jego przy-

gotowania użyliśmy francuskiej soczewicy, szalotki, 

orzechów i koniaku. Wiele osób nadal nie wierzy, że 

nie ma tam ani grama mięsa.

J. A.: Używacie tylko naturalnych, najwyższej jako-

ści składników, czym je konserwujecie?

I.D.: Naszymi konserwantami są sól, tłuszcz, cukier, 

ocet czy sok z cytryny. Wszystko po to, by zachować 

strukturę, barwę, smak i zapach. Pasteryzujemy 

przetwory tylko raz, więc daty przydatności są krót-

sze. Wszystko wymaga transportu chłodniczego, 

i czasem - z logistycznego punktu widzenia jest to 

dla nas utrudnieniem, ale jakość jest na pierwszym 

miejscu. 

J. A.: Co jeszcze, prócz przesmacznych słoików robi 

Kocharz?

S. B.: Są dwie gałęzie naszej firmy, czyli produk-

cja oraz dystrybucja przetworów,a także catering, 

oparty na jakościowych, sezonowych i lokalnych 

produktach. Często z użyciem naszych przetworów, 

chleba od Pawła Dudały, który wkrótce otwiera pie-

karnię Pokłosie, nie możemy się doczekać!

Specjalizujemy się w cateringu fingerfoodowym, 

kolacjach degustacyjnych, imprezach rodzinnych, 

firmowych, organizujemy  też grille, przerwy ka-

wowe i konferencje. Udało nam się skompletować 

profesjonalną kuchnię mobliną. W tym sezonie 

jesteśmy odpowiedzialni za 10 eleganckich wesel 

w Pałacu Lenartowice. Organizujemy imprezy od 

dziesięciu do tysiąca osób.

Przez bardzo długi czas we Wrocławiu zderzałem 

się  z sytuacją, że np. sól Maldon, dobry chleb, sezo-

nowana wołowina, burrata, ekologiczne warzywa 

i owoce były fanaberią dla moich pracodawców. 

Świadomość  i ciekawość gości i klientów cały czas 

rośnie. Rynek jest coraz bardziej wymagający.

J. A.: Pamiętacie jakąś szczególną imprezę?

I. D.: W czerwcu mieliśmy okazję karmić gwiazdy 

światowego formatu na WROsound, m. in. Michaela 

Kiwanuka czy Smif-N-Wessun. Naszym założeniem 

było zaprezentowanie kuchni produktu i regionu 

w nowoczesnej formie. Były to szparagi, truskawki, 

młode ziemniaki i drób z wolnego wybiegu. Wyjąt-

kowo zapamiętaliśmy też cateringi dla Radia Luz,  

ulubionych dziewczyn z projektu Rośliny, Pan Pablo 

i Elementy, Balety w Imparcie, czy zeszłoroczny fe-

stiwal druku Nacisk.

J. A.: Nie korci Was otworzenie małego koncepciku, 

w którym moglibyście nie tylko sprzedawać własne 

produkty, ale i gotować?

S. B.: Naszym małym marzeniem jest przebić się na 

drugą stronę naszego laboratorium i tak, otworzyć 

coś takiego. A w przyszłości sklep, gospodarstwo, 

restauracje czy hotel z prawdziwego zdarzenia. Ko-

chamy Wrocław, mamy tu wielu przyjaciół i to nas 

napędza.

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

S. B.: Dziękujemy.
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 LODY Z SOLONYM KARMELEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE:  LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania:  60 minut + czas chłodzenia

Składniki:
500 ml schłodzonej śmietanki 30–36% 

4 schłodzone jajka
200 g drobnego cukru

6 łyżek solonego karmelu
6 łyżek masła orzechowego

Przygotowanie:
Skorupki jajek sparzamy wrzątkiem. Oddzielamy białka od żółtek.

Żółtka ucieramy z czterema łyżkami cukru na puszystą, białą masę.  
Białka ubijamy na sztywną pianę, a pod koniec dodajemy łyżka po łyżce pozostały cukier.  

W osobnej misce ubijamy śmietankę. Delikatnie łączymy wszystkie składniki. 

Uruchamiamy maszynę do lodów i porcjami dodajemy masę.  
Po około 40 minutach wyłączamy maszynę. Przekładamy połowę masy do pojemnika,

na wierzch rozsmarowujemy po 4 łyżki karmelu i masła orzechowego, wykładamy resztę  
masy lodowej, a wierzch dekorujemy pozostałym karmelem i masłem orzechowym.

Wstawiamy na kilka godzin do zamrażarki.

Jeśli solony karmel jest zbyt gęsty, wystarczy lekko go ogrzać wstawiając słoik do ciepłej wody.
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 GOFRY ZE SŁONYM KARMELEM I BEKONEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
175 g mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżki cukru pudru

300 ml mleka
75 g masła
2 duże jaja

słoiczek słonego karmelu Kocharz
400 g boczku w plastrach

250 g niesolonych orzeszków ziemnych

Przygotowanie:
Roztapiamy masło i studzimy je. Oddzielamy białka od żółtek. Boczek układamy na blasze 
wyścielonej pergaminem i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 175°C przez 15 minut.

Orzeszki prażymy na suchej patelni na złoto-brązowo.

Mieszamy mąkę, cukier i proszek do pieczenia w dużej misce.  
Po środku robimy zagłębienie i wlewamy do niego mleko, roztopione masło i żółtka.  

W osobnej misce ubijamy białka na sztywną masę i dodajemy partiami do ciasta,  
dokładnie mieszając.

Rozgrzewamy formę do gofrów i pieczemy je na złoto. 
Nakładamy na nie bekon, słony karmel i prażone orzeszki.
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 PLACKI BANANOWE Z KARMELEM Z SOLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: około 15 placuszków

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
1 banan (ok. 100 g)

100 g mąki pszennej
1 jajko

100-130 g mleka
1-2 łyżeczki pasty karmel z solą

Przygotowanie:
Wszystkie składniki miksujemy ze sobą blenderem na gładką masę.  
Rozgrzaną patelnię lekko natłuszczamy olejem (używając teflonowej  

można pominąć dodatek oleju), nakładamy po łyżce ciasta, tworząc placki.  
Smażymy po kilkanaście sekund z jednej, a następnie z drugiej strony. 

Podajemy z cukrem pudrem lub owocami.
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 PRADZIADEK WUJECZNY STANISŁAW 
TEKST I ZDJĘCIA: LAURA CHOŁODECKA

Bohaterem tej opowieści przesiedleńczej jest dziadek mojego wujka, 
Stanisław Beniak. Jego historia zapisana jego własną ręką na dwóch 

pożółkłych już kartkach. Pisany wiele lat temu życiorys to tylko część 
wspomnień o Stanisławie. Przekazywaną w rodzinie anegdotą jest 

pewna opowieść…

Dziadek w czasie wojny był maszynistą. Zdarzały się wyjazdy, które 
trwały kilka dni. Podczas jednego z nich, do „opieki” dostał rosyjskiego 

żołnierza, który miał go pilnować. Była noc, lokomotywa ciągnęła skład 
towarowy. W pewnym momencie obaj na torach zobaczyli poruszającą 
się skrzydlatą postać. Bardzo się wystraszyli. Po chwili postać ponownie 
się pojawiła, wyglądała jak anioł układający się na torach. Postanowili 
zatrzymać pociąg i sprawdzić co się dzieje. Pomocnik wyszedł i podążał 
torami w świetle reflektorów, po przejściu niewielkiego kawałka ujrzał 

zerwany most. Dopiero wracając do lokomotywy, zobaczył to,  
co uratowało im życie. Pod szkło lampy dostała się ćma,  

która trzepocząc skrzydłami dawała efekt anioła na torach. 
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 ZUPA SZCZAWIOWA Z LANYMI KLUSKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
1 l bulionu

duży pęczek szczawiu
2–3 łyżki słodkiej śmietany 18%

1 jajko
2 łyżki mąki

sól, pieprz

Przygotowanie:
Bulion zagotowujemy, dodajemy pokrojony szczaw. 

Jajko mieszamy w małym kubeczku z mąką. 
Na wrzącą zupę wlewamy cienką strużką masę jajeczną, mieszamy. 

Po chwili zabielamy śmietaną i doprawiamy solą oraz pieprzem.

MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2019 93



MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 201994

 PRECLE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 6 precli

Czas przygotowania:  3 godziny

Składniki:
350 g mąki pszennej (typ 550)

20 g miękkiego masła 
10 g drożdży 

1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka soli

200 g letniej wody
kminek lub gruboziarnista sól

garnek z 1 l wrzącej wody
4–5 łyżek sody oczyszczonej

Przygotowanie:
Z mąki, masła, drożdży, cukru, soli i wody zagniatamy ciasto  

(można do tego użyć miksera i mieszadeł w kształcie haków lub robota kuchennego).  
Ciasto przekładamy do miski, przykrywamy czystą ściereczką kuchenną  

i odstawiamy do podwojenia objętości na 1–2 godziny.

Na oprószonym mąką blacie zagniatamy ponownie ciasto, dzielimy na 6 części.
Z każdej formujemy wałek o długości ok. 60 cm, zaplatamy na kształt precla.
Czynności powtarzamy z resztą ciasta. Do wrzącej wody wsypujemy sodę,  
zanurzamy w niej precla (zaczynając od tego uformowanego najwcześniej).

Obgotowujemy przez 45 sekund, wyciągamy łyżką cedzakową,  
przekładamy na blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia.  

Obgotowujemy pozostałe precle, smarujemy je wodą,  
posypujemy kminkiem lub gruboziarnistą solą

i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 220°C przez 15–20 minut.
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 KULESZA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
½ szklanki kaszy kukurydzianej

½ litra wody
200 g sera białego

180 ml śmietany 12%
szczypiorek

sól

Przygotowanie:
W garnku wstawiamy wodę. Kiedy zacznie się gotować powoli sypiemy kaszę.

Cały czas mieszając, gotujemy na wolnym ogniu aż kasza zgęstnieje. Doprawiamy solą.

W miseczce łączymy biały ser ze śmietaną. Kaszę podajemy z serem i pokrojonym szczypiorkiem.
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 GRZYBOBRANIE 

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie. 
Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?

Kurki, rydze i maślaki, 
borowiki i kozaki, 
pozbieramy dziś.

Poszukamy żółtych kurek pod sosną. 
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Muchomora ominiemy z daleka. 
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Słowa: Agnieszka Galica
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 GRZANKI Z KURKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
2 kromki ulubionego pieczywa

½ kulki mozzarelli (50 g)
4 plasterki sera camembert

2 łyżki oliwy z oliwek +oliwa do skropienia pieczywa
2 łyżki masła

1 szalotka
1 ząbek czosnku

200 g kurek
3 łyżki posiekanej natki pietruszki

świeży tymianek do posypania 
sól, pieprz

Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewamy na 180°C (termoobieg). Pieczywo skrapiamy oliwą i układamy 

porozrywane sery. Wkładamy do piekarnika na 10 minut.
Na patelni rozgrzewamy oliwę i masło. Wrzucamy posiekaną cebulę, po minucie plasterki 

czosnku. Mieszamy i szklimy, dodajemy oczyszczone kurki. Smażymy 5–7 minut.
Doprawiamy solą i pieprzem. Na koniec posypujemy natką pietruszki.

Wyciągamy tosty z piekarnika i na wierzch wykładamy usmażone kurki.
Posypujemy listkami świeżego tymianku. 
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 GRZYBKI MARYNOWANE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4 słoiczki 250 ml

Czas przygotowania:  15 minut + 45 minut  pasteryzacji

Składniki:
1 kg grzybów (borowiki, podgrzybki, maślaki, kurki, rydze)

2 cebule
mała marchewka

1 łyżeczka octu
kawałek korzenia chrzanu

pieprz w ziarnach, ziele angielskie, gorczyca, liść laurowy

Składniki na zalewę:
400 ml wody
200 ml octu
100 g cukru

10 g soli

Przygotowanie:
Oczyszczone grzyby oraz pokrojoną w plastry cebulę i marchewkę obgotowujemy  

w zakwaszonej occie wodzie, przekładamy na sito i hartujemy zimną wodą.  
Układamy w słoikach, równomiernie rozkładamy cieniutko pokrojony chrzan oraz przyprawy. 

Składniki zalewy zagotowujemy i zalewamy ułożone w słoikach grzyby.
Zakręcamy i pasteryzujemy w zależności od wielkości słoja 35–45 minut.
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 KANAPKA Z PORTOBELLO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

Liczba porcji: 4 porcje

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
4 małe bułki 

4 pieczarki portobello
4 cykorie

125 g Pecorino Romano
pęczek szczypiorku
łyżka sosu sojowego

masło do smarowania
oliwa do smażenia

pieprz

Przygotowanie:
Kroimy portobello wzdłuż w plastry i smażymy na małej ilości oliwy na złoto-brązowo. 

Odsączamy je z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Przekładamy do miski,  
dodajemy łyżkę sosu sojowego, doprawiamy pieprzem i dokładnie mieszamy. 

Kroimy szczypiorek w grubsze kawałki.

Przekrawamy bułki na pół, smarujemy masłem.
Na jednej z połówek układamy kolejno: liście cykorii, plastry sera, plastry portobello,

posypujemy szczypiorkiem i przykrywamy drugą połówką bułki.
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 RISOTTO Z GRZYBAMI AROMATYZOWANE TRUFLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
200 g ryżu arborio

3 łyżki oliwy z oliwek
1 cebula

2 ząbki czosnku
½ szklanki białego wytrawnego wina

300 g małych prawdziwków
2 łyżki natki pietruszki

3 szklanki gorącego słonego bulionu jarzynowego
2 łyżki drobno startego parmezanu

2 łyżki masła truflowego
sól, pieprz

Przygotowanie:
Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę. Wrzucamy drobno posiekaną cebulę,  

a po minucie plasterki czosnku i ryż. Mieszamy i szklimy 2 minuty.  
Dorzucamy pokrojone na cząstki grzyby i podsmażamy jeszcze 2 minuty.  

Wlewamy wino i czekamy, aż odparuje.

Ryż podlewamy 1 szklanką bulionu, czekamy do jego wchłonięcia.  
Następnie wlewamy kolejną szklankę wywaru i znowu czekamy, aż ryż go wchłonie.

Dolewamy ostatnią porcję bulionu i wsypujemy posiekaną natkę.  
Gdy prawie cały bulion zostanie wchłonięty, zdejmujemy patelnię z ognia  

i rozpuszczamy w risotto masło truflowe oraz parmezan.
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 ZUPA GRZYBOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania:  45 minut

Składniki:
1 litr bulionu warzywnego

1 szklanka suszonych podgrzybków
2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki masła
1 cebula

1 ząbek czosnku
2 marchewki
1 pietruszka
⅓ pora

3 ziemniaki
2 łyżki sosu sojowego

1 łyżka sosu worcestershire
½ szklanki śmietanki 30%

3 łyżki posiekanego koperku
sól, pieprz

Przygotowanie:
Grzyby zalewamy i gotujemy 20 minut. Na patelni rozgrzewamy oliwę i masło.  

Wrzucamy posiekaną cebulę, po minucie plasterki czosnku. Mieszamy i szklimy,  
dodajemy por pokrojony w półkrążki i dusimy 3 minuty.  

Zawartość patelni przekładamy do gotujących się grzybów.  
Marchewki i pietruszkę obieramy i kroimy w krążki  dokładamy do zupy. 

Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę, również dokładamy do zupy.

Gotujmy około 15–20 minut. Na koniec dolewamy sos sojowy,  
sos worcester, śmietanę i koperek. Doprawiamy solą i pieprzem. 
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 SCHAB Z DZIKA W SOSIE GRZYBOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  1 godzina

Składniki:
300g schabu z dzika

2 łyżki oleju roślinnego
1 cebula

2 ząbki czosnku
1 szklanka mrożonych podgrzybków
½ szklanki białego wytrawnego wina 

¾ szklanki śmietanki 30%
1 łyżeczka listków tymianku

2 łyżki posiekanej natki pietruszki
sól, pieprz

Przygotowanie:
Schab kroimy na 4 plastry. Delikatnie wyrównujemy tłuczkiem, doprawiamy solą i pieprzem  

z każdej ze stron. Na patelni rozgrzewamy olej i obsmażamy schab z każdej ze stron po 2 minuty. 
Wyjmujemy na talerz. Na tym samym oleju podsmażamy cebulę pokrojoną w kostkę  

i czosnek pokrojony w plastry przez 3 minuty. Zalewamy winem i redukujemy.

Dokładamy plastry schabu i zalewamy całość śmietanką, gotujemy na wolnym ogniu
przez 30 minut. Dodajemy tymianek i natkę pietruszki. Na koniec doprawiamy solą i pieprzem. 

Podajemy z ulubionym pieczywem lub z ziemniakami i surówką. 
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 SPAGHETTI Z PODGRZYBKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
1 opakowanie makaronu spaghetti

2 szklanki świeżych podgrzybków (albo mrożonych)
2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki masła
1 cebula

1 ząbek czosnku
2 łyżki sosu sojowego

2 szklanki śmietanki 30%
4 łyżki posiekanej natki pietruszki

sól, pieprz
parmezan do posypania

Przygotowanie:
Makaron gotujemy według wskazówek na opakowaniu.  

Na patelni rozgrzewamy oliwę i masło. Wrzucamy posiekaną cebulę,  
po minucie plasterki czosnku. Mieszamy i szklimy, dodajemy oczyszczone grzyby  

i smażymy 6–8 minut. Dolewamy sos sojowy, śmietanę i gotujemy 7 minut.  
Doprawiamy solą i pieprzem.

Na koniec posypujemy pietruszką. Mieszamy razem z makaronem.
Serwujemy ze świeżo startym parmezanem. 
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 KAŻDY DZIEŃ JEST DLA DZIENNIKARZA NOWYM  
 DOŚWIADCZENIEM I TO JEST PIĘKNA SPRAWA 

 WYWIAD Z MICHAŁEM HAMBURGEREM PRZEPROWADZIŁA:  JOANNA ANISZCZYK  
 ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Michał Hamburger uwielbia być dziennikarzem, bo 

każdy dzień przynosi coś nowego. Choć początko-

wo bliżej mu było do medycyny, zaryzykował i ru-

szył na podbój Radia Wrocław. Jak się okazało, był 

to strzał w dziesiątkę. Z komentatora sportowego, 

płynnie przeszedł w kulinaria i od 4 lat prowadzi 

własny program „Hamburger na śniadanie”, w któ-

rym serwuje nam najsmakowitsze kąski z naszego 

regionu. Przez wielu jest nazywany głosem gastro-

nomii Dolnego Śląska, a także propagatorem lokal-

ności. Nam opowiedział o swoich inspiracjach, sma-

kach dzieciństwa i dziennikarskich przygodach. 

Joanna Aniszczyk: Jak rozpocząłeś swoją przygodę 

z radiem?

Michał Hamburger: To był kompletny przypadek. 

Jeszcze w liceum, myśląc o medycynie, pojawiłem 

się w budynku przy Karkonoskiej. Moja ówczesna 

dziewczyna uczyła języka niemieckiego dyrektor 

programową Polskiego Radia we Wrocławiu i po kil-

ku tygodniach tej nauki zapytała, czy nie ma jakie-

goś miejsca w radiu, bo jak wtedy stwierdziła – „jej 

chłopak jest lepszy od Szaranowicza i Szpakowskie-

go”. I tak się zaczęło. Trafiłem wtedy pod skrzydła 

Tomasza Swędrowskiego. Przyszedłem najpierw na 

okres wakacji, a gdy minęły te 2 miesiące i nikt mi 

nie podziękował, to poszedłem w to dalej. Ta próba 

trwa do dziś, czyli jest to jakieś 17 lat.

J. A.: A jak to się stało, że przeszedłeś ze sportu 

w kulinaria, bo są to przecież dwa różne światy?

M. H.: Radio to moje życie, moja pasja i moja wiel-

ka miłość i cały czas szukam w nim swojego czegoś 

nowego. Kulinariami natomiast zawsze się inte-

resowałem, to takie moje hobby, które pielęgnuję 

chyba od lat najmłodszych. Zawsze podglądałem 

w kuchni babcię, mamę i ojca, który bardzo dobrze 

gotuje, a na końcu sam próbowałem swoich ma-

łych dzieł sztuki kulinarnej w domu. Oczywiście 

z różnym efektem, bo te początki były bardzo trud-

ne. W trakcie zmian w radiu, kiedy zajmowałem 

się głównie sportem, ale też byłem wydawcą wia-

domości i prowadziłem ogólne programy, pojawił 

się pomysł na stworzenie nowych, którymi mogli-

byśmy zaskoczyć naszych słuchaczy. Wtedy każdy, 

kto chciał uczestniczyć w budowie tej nowej ra-

mówki, miał szansę przygotować swoją propozycję. 

I trochę wiążąc moją pasję do gotowania, chęć prze-

bywania w kuchni – bo w niej czuję się w domu 

najlepiej – i moje nazwisko, a także obserwując 

rozwijające się programy kulinarne w telewizji, 

napisałem scenariusz takiego programu. Przyznam 

się, że nad nazwą trochę się zastanawiałem. Jestem 

człowiekiem urodzonym w latach 80’tych, wte-

dy hamburgery dopiero wchodziły do Polski i nie 

były popularne. Jednak kiedy dorastałem, to mia-

łem sporo ,,problemów” z nazwiskiem, ale akurat 

w radiu postanowiłem je wykorzystać. Ze względu 

na modę oraz dyskusje na temat kulinariów, za-

proponowałem wtedy żeby właśnie tym tematom 

poświęcić też trochę czasu na antenie. Chciałem 

przedstawić wrocławską gastronomię i kucharzy. 

Jak się okazało program „Hamburger na śniadanie” 

ma już 4 lata i wciąż się rozwija.

J. A.: Obserwując twoja osobę i to, o czym mówisz 

w swoim programie, można śmiało stwierdzić, że 

masz duży wkład w informowanie ludzi o naszym 

regionie, o jego kuchni i ludziach, którzy zajmują 

się gotowaniem zawodowo. Jesteś głosem Dolnego 

Śląska.

M. H.: Miło mi to słyszeć. W radiu realizujemy misję, 

a że jesteśmy radiem publicznym z Dolnego Śląska 

naszą zdecydowaną przewagą nad innymi rozgło-

śniami, czy tymi które cieszą się dużą popularnością, 

jak media komercyjne, jest nasze działanie tu, w re-

gionie. Muzykę może puszczać każdy do woli, ale nie 

każdy stworzy taką liczbę informacji z regionu jak 

my. Postanowiłem pójść trochę w inną stronę i nie 

oceniać, niech to zrobią słuchacze, a za misję posta-

wiłem sobie pokazywanie Dolnego Śląska od kuch-

ni i dosłownie i w przenośni. Misją, którą założyłem 

sobie 4 lata temu było też pokazywanie tych, którzy 

gotują, bo do tej pory byli skryci i nikt ich nie znał. 

Chciałem pokazywać wszelkie kwestie związane 

z tą dolnośląską gastronomią i próbuję odpowiedzieć 

na pytanie, na które chyba nikt nie potrafi odpowie-

dzieć – jaka jest ta kuchnia dolnośląska?

J. A.: I jakie są twoje spostrzeżenia? Czy ta kuchnia 

jest możliwa do sklasyfikowania, czy może dopiero 

się tworzy?

M. H.: Ja myślę, że kuchnia to jest na tyle żywy or-

ganizm, że cały czas ewoluuje i się tworzy. Kuchnia 

dolnośląska to te dania, które gotuje się w domach 

we Wrocławiu, Wałbrzychu, Zgorzelcu, ale to też 

te dania, które zjadamy w naszych restauracjach, 

z drugiej strony to też przepisy sprzed stu lat, które 

były używane przed wiekiem i do których czasem 

i teraz wracamy. Nawet to, co jedliśmy przed dekadą, 

a co jemy teraz, to jest absolutnie co innego. Jedno 

i drugie można nazwać kuchnią dolnośląską. Nato-

miast z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że 

ta kuchnia dolnośląska jest niezwykle atrakcyjna.

J. A.: Przez swoją różnorodność?

M. H.: To jest taki tygiel kulturowy, który mamy na 

talerzu. Ci, którzy przyjechali tu po wojnie z róż-

nych stron Europy i świata, przywieźli swoje sma-

ki i stąd znana jest nam kuchnia przesiedleńcza. 

Jestem z niej bardzo dumny, wielką wartością jest 

też różnorodność restauracyjna. Nie trzeba lecieć 

do Australii, Tajlandii czy Indii żeby móc spróbować 

kuchni z tamtych regionów. My możemy to robić tu 

we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i myślę, że to jest 

wielka wartość regionu.

J. A.: Jest w twojej rodzinie jakieś szczególne danie, 

coś co gotowali twoi dziadkowie? 

M. H.: Myślę, że jak każdy Polak, najmilej wspomi-

nam okres Świąt Bożego Narodzenia i makiełki. To 

jest potrawa, którą doskonale pamiętam bo zawsze 

jest obecna podczas Wigilii. U mnie jest przygoto-

wywana z chałki moczonej długo w mleku, z ma-

kiem, który wcześniej przygotowują moi rodzice, 

z dużą ilością rodzynek, migdałów oraz skórki po-

marańczowej. I to jest ten smak, który kojarzy mi się 

z bliskimi i domem rodzinnym. Pamiętam też rzecz, 

którą chyba rzadko mamy teraz okazję próbować, 

czyli pączki serowe. Ten maślany, serowy smak jest 

niesamowity. Może nie jest to potrawa doskonała, bo 

jest tam duża dawka kalorii i tłuszczu, ale ten pączek 

to też jest smak mojego dzieciństwa i mojego domu. 

I oczywiście placki ziemniaczane, które u mnie po-

dawane były ze śmietaną, bez cukru. 

J. A.: Gdzie znajdujesz inspiracje?

M. H.: Zabawa w dziennikarstwo wiąże się z tema-

tami i one są kluczowe. Ja je wymyślam i one też 

same do mnie przychodzą. Czasem się o nie też po-

tykam. Nie wiem, czy dziennikarz myśli inaczej jak 

zwykły człowiek, bo jestem prawie od dwóch dekad 

po tej drugiej stronie barykady, natomiast bywa, że 

przejazd tramwajem jest dla mnie mega inspiracją. 

Absolutnie przez przypadek słysząc o czym rozma-

wiają ludzie, pojawia się jakiś temat w głowie. Moż-

na nawet powiedzieć, że tematy leżą na ulicy, trze-

ba się tylko schylić i je podnieść. Przede wszystkim 

trzeba słuchać ludzi. W Radiu Wrocław jesteśmy 

dla wszystkich Dolnoślązaków, często podróżuje-

my poza Wrocław.. Jest to wielka przyjemność spę-

dzać czas z mieszkańcami miast czy wsi. Dla wielu 
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z nich radio to jest nadal magia i kiedy pojawiamy 

się z mikrofonem i krówkami Radia Wrocław, to 

przeżywamy prawdziwe oblężenie i to jest miłe 

uczucie. Oni też wiedzą, że jesteśmy w stanie im po-

móc i przychodzą z różnymi problemami czy zapy-

taniami. Rozwiązujemy te, to też jest ta misja radia 

publicznego.

J. A.: Jak oceniasz nasz region pod kątem tych go-

spodarstw i produktów? Czy my go dobrze znamy?

M. H.: Na Dolnym Śląsku mamy naprawdę świet-

nych producentów, tylko my nadal go dobrze nie 

znamy. Nawet się go trochę obawiamy. Trochę włą-

cza się nam moda na podróżowanie i tak zwaną 

gastroturystykę. Nadal jednak brakuje nam takiej 

tożsamości regionalnej.

J. A.: W jakim sensie?

M. H.: Jadąc na Górny Śląsk, wiesz czego kulinar-

nie się spodziewać. Jest modra kapusta, rolada, klu-

ski śląskie, a u nas tak rozpoznawalnych potraw 

brakuje. Tuż po drugiej stronie gór, Czesi mają kilka 

takich swoich dań. Wydaje mi się, że mamy z tym 

trochę problemów. Przydałoby się nawet w sposób 

sztuczny wypromować dwie, trzy potrawy i spraw-

dzić, które się przyjmą. Chodzi o propozycje dań 

z Karkonoszy, z Sudetów, czy z Trzebnicy. A prze-

cież jesteśmy ciekawi różnych smaków. Ludzie jak 

jeżdżą do Barda, to odkrywają tamtejsze pierniki 

i jest to świetna sprawa. Brakuje odrobinę promocji. 

Mamy też bardzo dobre produkty, jak sery dolnoślą-

skie, które są w krajowej czołówce. O smak jestem 

spokojny, brakuje nam nadal świadomości jako-

ści produktu. Wolimy więcej zapłacić za francuski 

camembert niż nasz ser. Pytam dlaczego? W wielu 

przypadkach ten nasz kładzie rywala zza granicy 

na łopatki. Potrzebna jest też grupa ludzi wspierają-

ca tych producentów również w mediach.

J. A.: Wrocławska gastronomia stara się wspierać 

lokalnych wytwórców.

M. H.: Tak, we wrocławskich restauracjach można 

śmiało zjeść dania ze składników produkowanych 

w różnych częściach regionu, ale nie do końca się 

o tym mówi. Ja niestety miałem też taką przykrą 

przygodę w związku z moją branżą, bo też starałem 

się walczyć jako człowiek, który karmi ludzi i posta-

wiliśmy na polską kuchnię w jednym z projektów, 

ale okazało się, że nie do końca jesteśmy na to goto-

wi. Nadal lubimy wychodzić z przyjaciółmi na piz-

zę, na włoskie dania, na kuchnię hiszpańską, grecką 

czy tajską, a polska jeszcze nie jest w kręgu naszych 

zainteresowań.

J. A.: W związku z wykonywanym zawodem mia-

łeś na pewno kilka przygód, które zapamiętałeś.

M. H.: W ciągu mojej dotychczasowej pracy miałem 

bardzo różne historie. I to jest taka mała przestroga 

dla młodszych dziennikarzy. że podczas rozmowy 

telefonicznej, kiedy podczas pierwszego telefonu 

do gościa rozmowa idzie bardzo fajnie, tak jakby 

znało się go od lat, to wcale nie oznacza, że pójdzie 

tak samo gładko podczas programu na żywo. Wy-

daje się wtedy, że to będzie super program i nie 

trzeba się aż tak przygotowywać, bo przecież gość 

umie się wypowiedzieć. Okazało się, że kiedy za-

paliła się czerwona lampka i weszliśmy na żywo, 

a ja zadałem pytanie, mojego gościa sparaliżowało. 

To samo działo się przy kolejnych pytaniach. Z tej 

oraz innych sytuacji zawsze wyciągałem wnioski, 

teraz do moich rozmów jestem zawsze bardzo do-

brze przygotowany.

Często również się zdarza, że zapominamy o pew-

nych oczywistych ,,oczywistościach”. Kilkanaście 

lat temu, miałem okazję rozmawiać z Tomaszem 

Adamkiem – chyba najlepszym polskim pięścia-

rzem, rozpoznawalnym na całym świecie, który 

walczył w najważniejszych dla polskiego boksu 

pojedynkach. A dwa tygodnie później rozmawia-

łem z Andrzejem Adamkiem, który był trenerem 

koszykarzy Śląska Wrocław. I kiedy przyszedł 

moment, w którym miałem z nim przeprowadzić 

wywiad, zacząłem go słowami „Jest z nami trener 

koszykówki, były zawodnik Górnika Wałbrzych, 

Śląska Wrocław, reprezentacji Polski – Tomasz 

Adamek”. W tym momencie spotkałem się dziw-

nymi spojrzeniami ludzi. Nie wiedziałem, co się 

stało. Na co mój gość, który ma fantastyczne po-

czucie humoru odpowiedział: „Takiego sierpa jak 

Tomasz Adamek, to ja bardzo chciałbym mieć”. An-

drzej Adamek w taki sposób wyprowadził mnie 

z błędu. Takie historie się zdarzają.

J. A.: Masz jakieś rady dla tych, którzy chcą być 

dziennikarzami?

M. H.: Mam złotą radę, żeby absolutnie nie szli na 

dziennikarstwo. To jest bardzo duży błąd i dowód jest 

prosty – u nas w radiu na 70–80 osób, które pracu-

ją w zawodzie, to 10 jest po dziennikarstwie. Trzeba 

pamiętać o tym, jaka liczba osób kończy dziennikar-

stwo, a we Wrocławiu są 3, może 4 liczące się redak-

cje. A rocznie ten kierunek kończy około 500 osób, 

albo dużo dużo więcej. Dziennikarstwo jest wymaga-

jącym, ale dającym wielką satysfakcję zawodem i tu-

taj chyba najbardziej istotna sprawa, że ja przez te 17 

lat pracy nigdy nie wiem, co na mnie będzie czekać 

jutro. Każdy dzień jest dla dziennikarza dużym zna-

kiem zapytania i to jest piękna sprawa. 

J. A.: Jakie jest twoje marzenie?

M. H.: Chciałbym by doba była nieco dłuższa, ale na 

poważnie to marzę by być do starości zdrowym i mieć 

wokół siebie życzliwych mi ludzi. Marzę też, by nauczyć 

się gospodarować czasem, by spędzać go z moimi pocie-

chami, a nie w pracy. Chciałbym też w końcu zrealizo-

wać te wszystkie rzeczy, które od dni, tygodni, miesięcy 

i lat czekają w kolejce na mój wolny kwadrans.

J. A.: Tego Tobie życzę i dziękuję za wywiad.

M. H.: Dziękuję. 
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