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Drodzy Czytelnicy,

Wbrew pozorom w tym numerze nie będziemy walczyć 

z wampirami, chociaż do przygotowania stron 40–75 zużyliśmy 

cały warkocz czosnku. Powstały pasty, makarony, bułeczki, chlebki, 

sosy, a nawet trufle – łącznie aż 16 przepisów z czosnkiem w roli 

głównej. A to dopiero początek pysznej przygody w zimowym 

wydaniu. 

Po czosnku zaprosimy Was na herbatę. Tym razem oprócz picia 

wybornego naparu będziemy również z nim pichcić.  

Wspólnie wyczarujemy dania główne, desery i oczywiście napoje. 

Dalej też będzie magicznie. Na stronach 76–87 dowiecie się, 

jak pan Janusz z Trzebnicy zamienia złoto w chałwę. My tak 

zachwyciliśmy się tym lokalnym produktem, że przygotowaliśmy 

z nim niesamowite carpaccio, bezy i muffinki. 

Na kolejnych kartkach znajdziecie opowieść przesiedleńczą. 

Poznacie historię rodziny naszej kotłowej koleżanki Doroty,  

której jedną z głównych bohaterek jest… książka kucharska. 

Dodatkowo, jak zawsze, przygotowaliśmy dla Was kilka 

dolnośląskich receptur. Tym razem przypomnimy smaki  

kulebiaka, mamaligy i smażonych kapeluszy.

Uwaga, fani pierogów, na stronach 98–121 czeka na Was raj!  

9 farszy, 3 ciasta i 400 pierogów plus miska leniwych. Dodatkowo 

prezentujemy wszystkie klasyczne techniki lepienia – falbanki, 

szczypanki i zaciski na gładko. Mała powtórka może przydać się 

przed świętami. 

Kobieta Anioł, Agata. Zostawiliśmy ją na deser, dlatego wywiad 

z Agatą znajdziecie na ostatnich stronach magazynu.

Kocha wszystko to, co związane z jedzeniem – odpowiedzialne 

i przemyślane zakupy, gotowanie, konsumowanie, jak również 

rozmowy o potrawach i ich fotografowanie. 

Kochani, zaparzcie filiżankę ulubionej herbaty, usiądźcie  

wygodnie w fotelu i delektujcie się zimowym wydaniem.

Redaktor naczelna 

Katarzyna Sieradz 
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 LEGENDA

DANIE WEGETARIAŃSKIE DANIE BEZGLUTENOWE

DANIE WEGAŃSKIE DANIE RYBNE

DANIE BEZMLECZNE DANIE Z NISKIM 
INDEKSEM GLIKEMICZNYM

 SPIS PRZEPISÓW
Aioli z pieczonego czosnku 48

Bezy chałwowe 84

Bułeczki czosnkowe 50

Carpaccio z buraka z chałwą 82

Chlebki naan z masłem czosnkowym 52

Ciasto na pierogi 100

Czosnek kiszony 74

Czosnkowy schab z jelenia 46

Danie z Kotła – Gulasz z jelenia 10

Herbaciany gulasz z indyka z dynią i śliwkami 18

Herbata z prądem 20

Karp wędzony w herbacie 38

Karp z sosem czosnkowym 54

Krewetki z czosnkiem, pomidorkami  

i spaghetti cukiniowym 56

Kulebiak z kapustą, kaszą i ziemniakami 92

Kurczę pieczone 22

Magdalenki z herbatą matcha 24

Mamaliga 94

Masło czosnkowe 58

Matcha latte 26

Mini bułeczki z serem i czosnkiem 60

Muffiny z kremem chałwowym 86

Orkiszowe ciasteczka herbaciane  

z kremem jaglanym 28

Panna cotta z herbatą matcha 30

Pasta z pieczonego czosnku 62

Pieczywo czosnkowe 64

Pierogi leniwe 106

Pierogi ruskie z boczkiem 104

Pierogi wegańskie a la ruskie 108

Pierogi z dynią 110

Pierogi z kaszą gryczaną i serem 102

Pierogi z mięsem 112

Pierogi z płuckami 114

Pierogi z soczewicą 116

Pierogi z twarogiem 118

Sernik matcha 32

Smalec z fasoli i karmelizowanego czosnku 66

Smażone kapelusze 96

Spaghetti aglio e olio 44

Świąteczna chai latte 34

Tagliatelle z czarnym czosnkiem i parmezanem 68

Torcik czekoladowy z kremem jaśminowym 36

Trufle z czarnym czosnkiem i solą morską 70

Wegański sos czosnkowy 72



Przygotowanie:
Mięso kroimy w 3-centymetrową kostkę i oprószamy mąką. W kociołku rozgrzewamy olej 

i obsmażamy kawałki karkówki. Dodajemy pokrojoną w ćwiartki cebulę i pokrojony w plastry 
czosnek. Obsmażamy minutę, dokładamy liście laurowe, ziele angielskie i zalewamy mięso 

winem i bulionem. Dusimy na wolnym ogniu 2 godziny. Warzywa kroimy w słupki i dokładamy 
do mięsa. Wlewamy sos sojowy, doprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy jeszcze 40 minut. Gulasz 

serwujemy z plackami ziemniaczanymi, przed podaniem posypujemy szczypiorkiem i pietruszką. 

Składniki:
2 cebule

3 ząbki czosnku
¼ oleju roślinnego

400 g karkówki z jelenia
3 łyżki mąki pszennej

2 szklanki czerwonego wina
2 szklanka bulionu mięsnego

3 marchewki

1 pietruszka
⅓ selera
⅓ pora

3 łyżki sosu sojowego
3 łyżki posiekanego szczypiorku

3 łyżki posiekanej pietruszki
4 liście laurowe

3 ziela angielskie
sól, pieprz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 3 godziny

 DANIE Z KOTŁA 
 GULASZ Z JELENIA 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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 PRZEPISY Z HERBATĄ 

Japońskie przysłowie mówi: 
 „Człowiek bez herbaty nie jest w stanie zrozumieć prawdy i piękna”.  

My się pod nim podpisujemy obiema rękoma.
Herbatę kochamy nie tylko pić.

Zobaczcie, co wyczarowaliśmy z naszym herbacianym bohaterem.
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 HERBATA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: NATALIA BOGUBOWICZ

Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. 
Statystyczny mieszkaniec świata wypija 120 ml/dzień,  

jednakże w Wielkiej Brytanii, która słynie z popołudniowej 
przerwy na herbatę, pije się jej większe ilości,  

bo średnio 540 ml dziennie. W Polsce picie herbaty deklaruje 
76–90% populacji, w tym większość 2–3 porcje na dzień.
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Legendy o herbacie

Legend związanych z herbatami jest całe mnóstwo. Jedne 

opowiadają o poszczególnych odmianach, inne tłumaczą 

wyjątkowe właściwości, jeszcze inne mówią o niecodzien-

nych technikach zrywania liści. W jednej kwestii te legendy 

pozostają zgodne… herbata to wspaniała roślina.

Jedna z nich głosi, że chiński cesarz Shen Nung przed prawie 

pięcioma tysiącami lat podróżował po swoim kraju, odwie-

dzając miasta i wsie. Podczas jednej z wizyt, poprosił o za-

gotowanie wody, gdyż chciał się napić i odpocząć na łonie 

natury. Gdy usiadł otoczony zielenią roślin, podmuch wia-

tru zerwał liść z krzewu rosnącego nieopodal. Cesarz zacie-

kawiony listkiem wpadającym do jego ciepłej jeszcze wody, 

odczekał chwilę i spostrzegł, że napar zaczyna delikatnie 

zmieniać swą barwę. Wypił więc kilka łyków i zachwycił się 

rośliną, z której ten liść pochodził, gdyż napar smakował wy-

śmienicie, a dodatkowo – pobudzał.

Proces wytwarzania

Herbata otrzymywana jest z liści, pączków liściowych lub de-

likatnych łodyżek rośliny z rodzaju botanicznego Camellia. 

W zależności od procesu technologicznego otrzymuje się trzy 

główne rodzaje herbat, różniące się smakiem, kolorem i skła-

dem. Herbatę zieloną, nie poddaną procesowi fermentacji, 

czerwoną – częściowo fermentowaną i herbatę czarną pro-

dukowaną w wyniku pełnej fermentacji surowca roślinnego. 

Dotychczas największy odsetek światowej produkcji i kon-

sumpcji stanowiła herbata czarna (ok. 80%), bardzo popularna 

w Ameryce Północnej i Europie, a w drugiej kolejności zielona, 

spożywana głównie w Chinach i Japonii. W medycynie ludo-

wej krajów azjatyckich herbata uważana była za lek na wiele 

dolegliwości, a picie herbaty było ceremonią i filozofią życia. 

Wartość  żywieniowa herbaty i rodzaje

Napar herbaty bez dodatku cukru nie posiada wartości ener-

getycznej, w związku z tym ilość herbaty w diecie pozostaje 

bez wpływu na dzienną pulę kalorii. Wartość energetyczna 

herbaty słodzonej zależy od rodzaju zastosowanego środka 

słodzącego. Herbata słodzona słodzikami stołowymi nie do-

starcza kalorii, a szklanka herbaty z dodatkiem jednej łyżeczki 

cukru lub miodu ma około 20 kcal. Herbata jest dobrym źró-

dłem wielu składników o działaniu fizjologicznym, w tym po-

lifenoli i kofeiny, a także niektórych składników mineralnych. 

Herbata czarna

Najpopularniejsza w naszym kręgu kulturowym. Powinno 

się ją pić ciepłą, ponieważ tylko wtedy zachowuje właściwy 

sobie smak. Działa pobudzająco ze względu na dużą zawar-



tość teiny, obniża ciśnienie krwi, poprawia krążenie, 

hamuje rozwój bakterii w układzie pokarmowym, po-

prawia trawienie, chroni zęby przed próchnicą.

Herbata zielona

Mówi się o niej zielona energia, bowiem dobrze za-

parzona lepiej postawi na nogi, niż kawa. Ze względu 

na zawartość teiny, czyli herbacianego odpowiednika 

kofeiny, pobudzający efekt utrzymuje się znacznie dłu-

żej, niż po kawie. Ale pobudzająco działa tylko napar 

z pierwszego parzenia. Bogata we flawonoidy, opóź-

niające procesy starzenia i zmniejszające ryzyko wy-

stąpienia niektórych odmian raka.

Herbata biała

Określana jako eliksir młodości, powstaje z młodych 

pączków, jest droga, ze względu na wyjątkowy proces 

produkcji, zawiera dużo witaminy C, przez co wzmac-

nia odporność, działa pobudzająco i orzeźwiająco, za-

wiera antyoksydanty. Herbata biała, dzięki krótkiemu 

procesowi obróbki bez fermentacji, jest jedną z naj-

zdrowszych herbat.

Herbata żółta

Za najszlachetniejszą uchodzi herbata żółta. Proces 

utleniania enzymatycznego i fermentacji z udzia-

łem mikroorganizmów, któremu poddawane są liście 

Camellia sinensis L., powoduje, że powstają substancje 

o silnych właściwościach przeciwrodnikowych – ka-

techiny i kwercetyna z żółtej herbaty działają mocniej, 

niż z zielonej, w której jest ich więcej. Żółta herbata ma 

również działanie moczopędne.

Pu-erh

Zaraz po zbiorze poddawana krótkiej fermentacji. 

Doskonała na odchudzanie, obniża cholesterol, regu-

luje przemianę materii. Istnieje wiele opinii na temat 

dobroczynnych właściwości herbaty pu-erh, zwanej 

również czerwoną. Ma pozytywny wpływ na układ 

sercowo-naczyniowy, zmniejsza ryzyko nowotworów, 

ma właściwości antybakteryjne oraz spowalnia proce-

sy starzenia. Niestety, brak badań naukowych, prze-

prowadzonych na ludziach i rzetelnych dowodów na 

jej prozdrowotne działanie, uniemożliwia potwierdze-

nie tych właściwości.

Roilboos

Tylko zwyczajowo zwana herbatą, ale nie jest pro-

dukowana z liści drzewa herbacianego. Rooibos, ze 

względu na wiele korzystnych dla organizmu wła-

ściwości, jest określana jako herbata zdrowia. Bogata 

w przeciwutleniacze i polifenole. Posiada właściwości 

antybakteryjne, reguluje poziom cholesterolu. Nie za-

wiera kofeiny, posiada właściwości uspokajające, dzię-

ki czemu jest bezpieczna dla dzieci. Jest polecana do 

wprowadzania jako pierwsza herbata.

Ciekawostki

Z herbatą związanych jest wiele niezwykle ciekawych 

historii. Zwyczaj dolewania mleka, czyli popularna 

u nas „bawarka” wcale nie wywodzi się z Bawarii, ani 

z Anglii, gdzie do herbaty również dodaje się mleka, 

lecz z Mandżurii. Cytrynę jako pierwsi dodali Hindusi. 

W Tybecie herbata to pożywna zupa, z dodatkiem zjeł-

czałego mleka z masła jaka, a nawet kawałków mięsa. 

Chińczycy preferują zieloną herbatę, której liście moż-

na zaparzać nawet 3 razy, a najwartościowszy jest dru-

gi napar. Chińczycy mówią, że pierwsze parzenie daje 

aromat, drugie smak, a trzecie długą przyjaźń.

Słodzenie w wielu przypadkach niszczy właściwości 

herbaty i oczywiście zmienia jej smak. Pomysłodawcą 

pakowania herbaty do saszetek był nowojorski przed-

siębiorca Thomas Sullivan, który w ramach promocji 

rozsyłał ją do potencjalnych klientów – początkowo 

były to małe jedwabne torebeczki. Zamykanie herbaty 

w szczelnych puszkach z kolei było sposobem kupca 

Johna Hornimana na nieuczciwe praktyki mieszania 

herbaty z tańszymi liśćmi, a zwyczaj picia herbaty 

w szklankach przyszedł do nas z Rosji.

Warto wiedzieć, że najdalej na północ wysunięta plan-

tacja herbaty powstała w 1949 r. na ukraińskim Za-

karpaciu, jednak radzieccy pomysłodawcy przenieśli 

produkcję do Azerbejdżanu i Gruzji.
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MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 201916



Przygotowanie:
Indyka kroimy w kostkę, solimy, pieprzymy i zalewamy 200 ml herbaty. Śliwki kroimy na pół, 

wyjmujemy pestki i zalewamy pozostałą herbatą. Odstawiamy na co najmniej godzinę.
Dynię kroimy w kostkę, cebulę w piórka, a imbir siekamy. Odlewamy herbatę z mięsa i śliwek  

do miseczki. W rondlu rozgrzewamy 1 łyżkę masła. Podsmażamy indyka około 5 minut, 
wyciągamy z rondla i odstawiamy. Rozgrzewamy kolejną łyżkę masła, podsmażamy chwilę 

cebulę i rozmaryn, dodajemy dynię i smażymy 2 minuty. Wlewamy połowę herbaty,  
dorzucamy mięso, sól oraz pieprz i dusimy pod przykryciem 20 minut.  
Po tym czasie dodajemy śliwki i więcej herbaty – w zależności od tego,  

jak gęsty chcemy mieć gulasz. Dusimy pod przykryciem jeszcze 10 minut. 

Składniki:
1 pierś z indyka

 400 ml mocnej herbaty Earl Grey – zaparzonej z 4 łyżeczek sypanej herbaty
 ¼ dyni hokkaido

 20 śliwek węgierek lub 10 dużych śliwek
  ½ cebuli

3 cm świeżego imbiru
 2 gałązki świeżego rozmarynu

2 łyżki masła
 sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 45 minut + 1 godzina marynowania 

 HERBACIANY GULASZ Z INDYKA 
 Z DYNIĄ I ŚLIWKAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 201918



 HERBATA Z PRĄDEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ, DOMINIK SIERADZ

Liczba porcji: wg uznania

Czas przygotowania:  5 minut

Składniki:
czarna herbata

plastry pomarańczy
plastry cytryny

goździki
mięta

rum, nalewka wiśniowa lub wódka

Przygotowanie:
Parzymy mocną herbatę. Gorącą przelewamy do kubka,  

dodajemy plastry pomarańczy i cytryny oraz goździki i miętę.  
Dolewamy rum, nalewkę lub wódkę. Podajemy na ciepło.
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 KURCZĘ PIECZONE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
Mięso nacinamy, nacieramy olejem, oprószamy połową łyżeczki soli i pieprzem.

Układamy w naczyniu żaroodpornym, odstawiamy.
Do rondelka wlewamy herbatę, sok i miód. Gotujemy, co jakiś czas mieszając,  

aby zredukować płyn do około 125 ml. Połowę glazury odkładamy do podania,  
a do reszty dodajemy pieprz kajeński, resztę soli oraz słodką paprykę i mieszamy. 

Kurczaka wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200°C. Pieczemy około 45 minut,
co jakiś czas smarując glazurą z przyprawami.

Podajemy z odłożoną wcześniej glazurą.

Składniki:
8 podudzi z kurczaka

1 szklanka mocnej herbaty Earl Grey
½ szklanki soku pomarańczowego

3 łyżki miodu
1 łyżeczka soli

1 łyżeczka słodkiej papryki
½ łyżeczki pieprzu

½ łyżeczki pieprzu kajeńskiego
2 łyżki oleju
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 MAGDALENKI Z HERBATĄ MATCHA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 18 sztuk

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
3 duże jajka
100 g cukru

135 g mąki pszennej
15 g herbaty matcha

100 g masła
15 ml mleka

sól
olej do posmarowania formy

Przygotowanie:
Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywną pianę wraz ze szczyptą soli.  

Następnie wsypujemy powoli cukier, nie przerywając ubijania.  
Do piany dodajemy po jednym żółtku, cały czas miksując.  

Mąkę oraz zieloną herbatę przesiewamy do osobnego naczynia.  
Masło roztapiamy i studzimy. Do ubitych jajek dodajemy partiami suche składniki  

na przemian z masłem, mieszając delikatnie masę w jedną stronę, do połączenia składników.  
Pod koniec mieszania wlewamy mleko.  

Foremki do magdalenek smarujemy odrobiną oleju i napełniamy ciastem do ¾ wysokości.

 Pieczemy przez 10–12 minut w 180°C. Studzimy na kratce.
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 MATCHA LATTE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NICOLE MICHALKIEWICZ

Liczba porcji: : 1

Czas przygotowania:  15 minut

Przygotowanie:
Do filiżanki wsypujemy herbatę i zalewamy ją 10 ml gorącej, przegotowanej wody  

(nie wrzątkiem). Dokładnie rozbijamy grudki herbaty miotełką, łyżeczką lub dowolną trzepaczką. 
Dodajemy cukier do smaku, nadal mieszamy do całkowitego rozbicia grudek.

Uzupełniamy filiżankę resztą wody, a następnie wlewamy ciepłe, spienione mleko z pianką. 

Składniki:
1 łyżeczka herbaty matcha

50 ml gorącej wody
250 ml ciepłego, spienionego mleka

cukier trzcinowy



 ORKISZOWE CIASTECZKA HERBACIANE 
 Z KREMEM JAGLANYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 15–20 sztuk

Czas przygotowania:  30 minut + 30 minut chłodzenia

Składniki na ciasteczka:
200 g mąki orkiszowej + 1–2 łyżki do podsypania

4 łyżeczki czarnej herbaty Earl Grey
5 łyżek erytrolu lub cukru

½ łyżeczki soli
skórka starta z 1 pomarańczy

120 g zimnego masła

Składniki na krem
(do ciastek zużyjemy około ¼ kremu, który powstanie z tych składników):

½ szklanki suchej kaszy jaglanej
1½ szklanki naparu z 3 łyżek herbaty Earl Grey

¼  szklanki mleka owsianego lub krowiego
1 łyżeczka imbiru w proszku

1 łyżeczka cynamonu
3 łyżki erytrolu

Przygotowanie:
Herbatę rozdrabniamy w palcach. Wszystkie suche składniki mieszamy na stolnicy,

razem ze skórką pomarańczową. Wkrajamy masło, szybko zagniatamy, formujemy kulę.
Zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na 30 minut.

Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Ciasto wyjmujemy z lodówki i odwijamy z folii, 
rozwałkowujemy na około 1 cm grubości, w miarę potrzeby podsypując mąką. Wykrawamy 

szklanką lub foremką kółka i pieczemy 10–15 minut. Wyjmujemy i studzimy.
Przygotowujemy krem. Przygotowujemy mocny napar (parzymy herbatę około 10 minut).   

Kaszę jaglaną płuczemy i gotujemy do miękkości (około 30 minut) w naparze z herbaty  
i ½ szklanki mleka, razem z erytrolem. Zostawiamy do ostygnięcia.

Dodajemy pozostałe składniki i blendujemy na gładką masę.

Ostudzone ciastka przekładamy kremem i sklejamy ze sobą, tworząc markizy.

Pozostały krem możemy zjeść na śniadanie np. z karmelizowanymi śliwkami.
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 PANNA COTTA Z HERBATĄ MATCHA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Składniki:
150 ml mleka

350 ml śmietanki 36%
2 łyżeczki żelatyny

50 g cukru
2 łyżeczki herbaty matcha

Przygotowanie:
W garnku zagotowujemy mleko, śmietankę i cukier, ciągle mieszając.  

Zestawiamy garnek z ognia. W kubku namaczamy żelatynę w minimalnej ilości wody.  
Kubek wstawiamy do większej miski wypełnionej wrzątkiem, aby żelatyna się rozpuściła. 

Wlewamy ją do garnka, całość mieszamy. 

Matchę przesiewamy przez sitko do garnka  
i intensywnie mieszamy płyn do czasu rozpuszczenia herbaty.  

Przelewamy płyn do silikonowych foremek lub pucharków.

Po wystudzeniu wstawiamy do lodówki na 3 godziny.
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Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  10 minut + 3 godziny chłodzenia
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 SERNIK MATCHA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania:  1 godzina + 4 godziny chłodzenia

Przygotowanie:
Ciasteczka mielimy i wysypujemy na stolnicę. Dodajemy pokrojone na kawałki masło 

i zagniatamy ciasto. Dno tortownicy o średnicy 20 cm wykładamy papierem do pieczenia 
i wylepiamy je ciastem. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez 15 minut.  

Po wyjęciu z piekarnika nakłuwamy podrośnięty spód widelcem, aby opadł.  
Studzimy. Przygotowujemy masę serową. Śmietankę mieszamy z żelatyną.  

Podgrzewamy i cały czas mieszamy, aż będzie prawie wrząca, a żelatyna się rozpuści. 
Odstawiamy. Twaróg przekładamy do misy miksera.  

Miksujemy krótko z cukrem pudrem, cukrem waniliowym i herbatą matcha.  
Gdy śmietanka z żelatyną będzie letnia, wlewamy ją do sera i szybko miksujemy.  

Wylewamy masę na ciasteczkowy spód i wyrównujemy wierzch.  
Wstawiamy do lodówki na 1 godzinę.

Śmietankę na wierzch mieszamy z octem, a gdy zgęstnieje – rozsmarowujemy na serniku. 
Wstawiamy do lodówki na 3 godziny. 

Przed podaniem posypujemy odrobiną herbaty.

Składniki na spód:
300 g ciasteczek digestive

100 g masła 

Składniki na spód:
1 kg twarogu sernikowego z wiaderka

250 g śmietanki 30–36%
200 g cukru pudru

1 łyżka cukru waniliowego
1 łyżka herbaty matcha

2 łyżki żelatyny

Składniki na wierzch sernika:
80 g śmietanki 30–36%

1 łyżeczka octu jabłkowego
1 łyżeczka herbaty matcha
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 ŚWIĄTECZNA CHAI LATTE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
3 łyżeczki czarnej liściastej herbaty

1 szklanka wody
1 szklanka mleka
1 laska cynamonu

½ laski wanilii
1 cm świeżego imbiru

5 całych ziaren kardamonu
10 goździków

1 gwiazdka anyżu
2 łyżeczki cukru

zmielone pierniczki
mielony cynamon

Przygotowanie:
Goździki i kardamon rozgniatamy lekko w moździerzu. Wanilię przekrawamy wzdłuż.

Do rondelka wlewamy wodę. Dosypujemy goździki, kardamon, posiekany drobno imbir, 
gwiazdkę anyżu, wanilię i laskę cynamonu. Wszystko zagotowujemy, zmniejszamy ogień, 

przykrywamy rondelek pokrywką i gotujemy 10 minut.

Zdejmujemy z ognia, słodzimy i wsypujemy herbatę. Przykrywamy i zaparzamy 3 minuty.
Napar przecedzamy przez gęste sito lub gazę.  

Rozlewamy do szklanek i uzupełniamy ciepłym, spienionym mlekiem.

Posypujemy mielonym cynamonem i pierniczkami.
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 TORCIK CZEKOLADOWY
Z KREMEM JAŚMINOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania:  2 godziny + czas studzenia

Składniki na ciasto:
¼ szklanki kakao

6 łyżek mąki orkiszowej pełnoziarnistej
½ łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli
60 g masła

½ szklanki erytrolu
3 jajka

3 łyżki jogurtu naturalnego

Składniki na krem:
1 szklanka mleka
2 łyżki erytrolu

5 łyżek herbaty jaśminowej
4 listki żelatyny

300 ml śmietanki 30–36% (schłodzonej)
½ łyżeczki ekstraktu waniliowego

Przygotowanie:
Spód tortownicy o średnicy ok. 20 cm wykładamy papierem do pieczenia.

Kakao, mąkę, proszek i sól przesiewamy do miski. Masło ucieramy z erytrolem na puch.
Nadal ucierając, dodajemy po jednym jajku, po łyżce jogurt i mąkę z dodatkami.

Pieczemy ok. 20 minut w temperaturze 180°C. Studzimy.

Gotujemy mleko z erytrolem. Zdejmujemy z ognia, wsypujemy herbatę, mieszamy i odstawiamy 
na ok. 15 minut. Odcedzamy herbatę i podgrzewamy mleko. Dodajemy ekstrakt waniliowy 

i żelatynę, i mieszamy do rozpuszczenia. Studzimy i czekamy, aż zacznie tężeć.
Śmietanę ubijamy na sztywno, pod koniec dodajemy mleko z żelatyną.

Ścinamy wierzch ciasta, resztę kroimy na dwa blaty. Jeden blat wkładamy do tortownicy 
wykładamy połowę masy, układamy drugi blat i wykładamy resztę kremu.

Wyrównujemy i wstawiamy do lodówki. Przed podaniem wykładamy na paterę.
Podajemy tak, jak lubimy najbardziej, np. z cukrem pudrem.
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 KARP WĘDZONY W HERBACIE 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania:  30 minut + czas marynowania

Składniki:
3 dzwonka karpia

4 łyżki herbaty zielonej w liściach
100 g suchego ryżu

½ szklanki cukru
skórka z ½ cytryny
świeży rozmaryn

Składniki na marynatę:
1 łyżeczka soli

pieprz
1 łyżeczka suchego rozmarynu

1 papryka piri-piri
1 łyżka oleju

1 cebula

Przygotowanie:
Karpia nacieramy składnikami marynaty. Okładamy plastrami cebuli. 

Przykrywamy i odstawiamy na 12 godzin w chłodne miejsce.

Dno woka wykładamy folią aluminiową. Na dno wysypujemy: herbatę, cukier, ryż.  
Dodajemy rozmaryn, skórkę, wszystko mieszamy. Na woku układamy kratkę,  

na którą wykładamy rybę i przyprawy, przykrywamy pokrywką.  Wok ustawiamy na ogniu.

Rybę wędzimy na średnim ogniu około 25 minut.
Po tym czasie wyłączamy ogień i zostawiamy rybę pod przykryciem do przestudzenia.
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 PRZEPISY Z CZOSNKIEM 

Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa,
Serceć jeszcze niestare, chocia broda siwa;

Choć u mnie broda siwa, jeszczem niezganiony,
Czosnek ma głowę białą, a ogon zielony.

Jan Kochanowski

My kochamy go przede wszystkim za smak i niesamowity aromat.  
Cenimy też jego prozdrowotne właściwości oraz to, że chroni przed… wampirami.
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 CZOSNEK 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Czosnek wpisał się w mitologię słowiańską jako narzędzie do odstraszania 
wampirów. Mimo nieprzyjemnego zapachu, jego wspaniałe właściwości 
sprawiają, że ma on rzeczywiście magiczne działanie. Naukowe badania 

potwierdzają, że dla naszego zdrowia warzywo to może zdziałać cuda!
W Polsce od wieków znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w domowej 

apteczce, lecz także w kuchni.

Pochodzenie

Czosnek pospolity (Allium sativum L.) pochodzi 

z centralnej Azji, z górzystych terenów Tadżyki-

stanu, Turkmenii, Uzbekistanu, północnego Ira-

nu, Afganistanu i Pakistanu. Ostatnie doniesienia 

literaturowe wskazują na pochodzenie czosnku 

pospolitego z północno-zachodnich pasm gór Tien 

Szan (Kirgistan, Kazachstan). Czosnek jest jednym 

z najstarszych znanych gatunków uprawnych. 

Znany był już w starożytnych kulturach Egipskich 

i Indyjskich 5 000 lat temu. Istnieją też jasne histo-

ryczne dowody na wykorzystanie czosnku przez 

Babilończyków 4 500 lat temu i przez Chińczyków 

2 000 lat temu.

Właściwości lecznicze

Spożywanie czosnku  w  stanie  świeżym  oraz  

w  postaci  otrzymywanych  z  niego  produktów  

spożywczych lub farmaceutycznych działa profi-

laktycznie, zapobiegając chorobom  cywilizacyj-

nym – układu krążenia, nowotworom, infekcjom 

wirusowym i bakteryjnym. Na profilaktyczne i te-

rapeutyczne właściwości czosnku zwrócili uwagę 

już  min. Hipokrates i Galen. Uważali  go za lek na 

wiele schorzeń, podkreślając  szczególnie antytok-

syczne  i  moczopędne  działanie  czosnku.  Wyko-

rzystywany  był  także  jako  środek pobudzający  

czynność układu pokarmowego  oraz  pomocny  w  

dolegliwościach układu  oddechowego. Przez  całe  

średniowiecze czosnek  należał  do  podstawowych  

środków  przeciw  chorobom  bakteryjnym.  Pod-

czas  licznych  wówczas  epidemii,  zalecano  spoży-

wanie lub nacieranie się tym warzywem. Do  XIX  

wieku,  kiedy  to  Ludwik  Pasteur  wprowadził  

szczepionki  do  walki  z  chorobami  zakaźnymi, 

czosnek uważano za najskuteczniejszy lek bakte-

riobójczy.

Składniki odżywcze

Czosnkowe cebule składają się głównie z wody (60 

proc.) oraz węglowodanów (33 proc.). Mimo to, są 

pełne cennych składników odżywczych takich, 

jak aminokwasy, alliina, olejki eteryczne, tłusz-

cze, białko, błonnik, cukry, witaminy – witamina 

A, witaminy z grupy B (witamina B1, B2, B3, B5, 

B6, B9 i B12), witamina C, D, E i K oraz minerały – 

chrom, cynk, fosfor, fluor, german, kobalt, magnez, 

mangan, miedź, nikiel, potas, selen, siarka, sód, 

wapń i żelazo. Ilość, jaką zjadamy w formie świe-

żej przyprawy (ok. 5 gramów) dostarcza nam tylko 

7 kalorii. Warzywo to słynie ze swoich antybio-

tykowych właściwości. Skutecznie zwalcza gron-

kowce i paciorkowce, a także wykazuje działanie 

przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze, prze-

ciwmiażdżycowe i przeciwskurczowe. Najczęściej 

spożywamy je w okresie jesienno-zimowym, jako 

naturalny składnik obrony przed przeziębieniem 

i grypą.

Jak jeść czosnek?

Najbardziej aktywny jest czosnek świeży, rozdrob-

niony. Dobrymi właściwościami charakteryzuje 

się także sok z tego warzywa. Po obróbce termicz-

nej traci właściwości bakteriobójcze. Wystarczą 

2–3 ząbki świeżego czosnku dziennie, by obniżyć 

ryzyko infekcji.  Nie należy też z nim przesadzać 

– nadmierne spożycie może prowadzić do zgagi, 

wzdęć i bólu brzucha.
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 SPAGHETTI AGLIO E OLIO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
200 g makaronu spaghetti

4 ząbki czosnku
1 łyżeczka płatków chilli
1 pęczek natki pietruszki

80 ml oliwy
sól

Przygotowanie:
Czosnek kroimy w  bardzo cienkie plasterki a pietruszkę drobno siekamy.  

Makaron gotujemy w osolonej wodzie. W czasie gotowania makaronu przygotowujemy sos.  
Na lekko rozgrzaną patelnię wlewamy oliwę, wrzucamy posiekany czosnek  

i powoli podgrzewamy. Wsypujemy chilli i smażymy jeszcze przez chwilę pilnując,  
aby czosnek się nie zarumienił.

Wlewamy na patelnię 1 szklankę wody z garnka z gotującym się makaronem.  
Kiedy makaron jest prawie gotowy przekładamy go na patelnię.  

Podgrzewamy mieszając do czasu aż makaron wchłonie płyn.  
Przed podaniem mieszamy z posiekaną natką.
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 CZOSNKOWY SCHAB Z JELENIA  
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4 porcje

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
300 g schabu z jelenia

6 ząbków czosnku
1 gałązka rozmarynu

2 łyżki oleju 
3 łyżki masła

sól, pieprz

Przygotowanie:
Mięso oczyszczamy i doprawiamy solą oraz pieprzem.  

Cztery ząbki czosnku obieramy i przeciskamy przez praskę.  
Czosnkiem nacieramy schab i pozostawiamy na 10 minut.  

Na patelni rozgrzewamy olej. Schab obsmażamy na patelni z każdej strony.  
Dodajemy masło, rozmaryn i dwa rozgniecione ząbki czosnku,  

polewamy schab roztopionym masłem przez 2 minuty.

 Mięso wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C na 10 minut.
Wyciągamy z piekarnika, pozostawiamy na 10 minut, 

 a następnie kroimy w cienkie plastry. 
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 AIOLI Z PIECZONEGO CZOSNKU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
1 główka czosnku

1 szklanka majonezu
2 łyżki soku z cytryny

1 łyżka oliwy
sól, pieprz

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200°C. Czosnek zawijamy w folię aluminiową 

i wstawiamy do piekarnika na 40 minut. Studzimy i wyciskamy z łupinek. Wszystkie składniki 
miksujemy do uzyskania jednolitej masy i doprawiamy solą i pieprzem. 
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 BUŁECZKI CZOSNKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania:  1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
Mieszamy mąkę z cukrem, solą, drożdżami i mlekiem.  

Zagniatamy ciasto i przekładamy je do miski wysypanej mąką.  
Miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy na ok. 30 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 

Po tym czasie ciasto dzielimy na 8 części i z każdej formujemy okrągłą bułkę.  
Układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, ponownie przykrywamy ściereczką 

i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 minut. W tym czasie miękkie masło miksujemy 
z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i solą ziołową.  

Przekładamy do worka cukierniczego.  
Wyrośnięte bułeczki nacinamy pośrodku ostrym nożem,  

a w zagłębienie wyciskamy masło. Smarujemy roztrzepanym jajkiem.  
Pieczemy 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C. 

Składniki:
400 g mąki pszennej

1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka soli

5 g suchych drożdży
250 ml mleka

50 g miękkiego masła
4 ząbki czosnku

½ łyżeczki soli ziołowej
1 jajko
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 CHLEBKI NAAN Z MASŁEM CZOSNKOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina 45 minut

Składniki na chlebki naan:
400 g mąki pszennej + ilość do podsypania

15 g świeżych drożdży
125 ml letniej wody

1 łyżeczka cukru
25 g masła klarowanego

200 g jogurtu greckiego (w temperaturze pokojowej)
1 łyżka czarnuszki

½ łyżeczki soli

Składniki na masło czosnkowe:
50 g masła w temperaturze pokojowej
3 ząbki czosnku drobno posiekanego

garść drobno posiekanej natki pietruszki 

Przygotowanie:
Drożdże mieszamy z wodą, cukrem i 1 łyżką mąki. Odstawiamy na 10 minut w ciepłe miejsce. 

Mąkę mieszamy z solą oraz czarnuszką. Wlewamy zaczyn, roztopione masło oraz jogurt 
i zagniatamy ciasto. Wyrabiamy aż będzie elastyczne i miękkie.  Ciasto przekładamy do miski, 

przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1,5 godziny do wyrośnięcia.  
Ciasto ponownie zagniatamy i dzielimy na 10–12 porcji.

 Wykładamy na blat oprószony mąką i formujemy placki o średnicy ok. 15 cm.  
Przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 15 minut.  

Rozgrzewamy żeliwną patelnię i na małym ogniu,  
pod przykryciem, pieczemy kolejno chlebki.

Kiedy nabiorą złotobrązowego koloru, zdejmujemy z patelni  
i smarujemy masłem wymieszanym z  natką pietruszki oraz czosnkiem.
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 KARP Z SOSEM CZOSNKOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki na sos: 
4 łyżki masła

2 czubate łyżeczki mąki pszennej
2 szklanki mleka

1 duża główka czosnku
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
½ łyżeczki suszonego estragonu
1 łyżka płatków drożdżowych

sól, pieprz

Składniki na karpia: 
8 dzwonków karpia

2 łyżki soku z cytryny
5 łyżek mąki pszennej

1 szklanka oleju
sól, pieprz

Przygotowanie:
Rybę skrapiamy sokiem z cytryny, doprawiamy solą i pieprzem.

W garnku roztapiamy 2 łyżki masła. Wsypujemy mąkę i mieszamy rózgą.  
Dolewamy po trochę mleka, cały czas mieszając.  

Zagotowujemy i zmniejszamy moc palnika na minimum.  
Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, gałkę, estragon i płatki drożdżowe.  

Doprawiamy solą i pieprzem i gotujemy 2 minuty.  
Dokładamy resztę masła i zestawiamy z ognia.

Dzwonka karpia obtaczamy z obu stron w mące. Na patelni rozgrzewamy mocno olej.
Smażymy rybę na złoto, po 7–8 minut z każdej strony. 

Karpia podajemy z gorącym sosem czosnkowym.



 KREWETKI Z CZOSNKIEM, POMIDORKAMI 
 I SPAGHETTI CUKINIOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
1 duża cukinia

4 ząbki czosnku
2 łyżki masła

20 rozmrożonych i obranych krewetek tygrysich
½ szklanki białego wina

200 g pomidorków koktajlowych
pęczek natki pietruszki

sól, pieprz, chilli w płatkach
opcjonalnie – pieczywo do podania

Przygotowanie:
Z cukinii robimy spaghetti spiralizerem, temperówką lub obieraczką  

(obieramy wzdłuż i kroimy w cieńsze paski, tworząc tagliatelle). 

Czosnek i natkę siekamy, pomidorki kroimy na pół.  
Na patelni rozgrzewamy masło i smażymy czosnek około minuty.  

Dodajemy krewetki, a po 5 minutach wino i gotujemy na średnim ogniu około 5 minut. 
Przyprawiamy i wrzucamy pomidorki, a po 3 minutach natkę i spaghetti cukiniowe.  

Smażymy jeszcze 3 minuty i wykładamy na talerze.
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 MASŁO CZOSNKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania:  5 minut

Składniki:
150 g masła

2 ząbki czosnku
¾ łyżeczki soli

opcjonalnie: posiekana natka pietruszki

Przygotowanie:
Miękkie masło mieszamy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem.  

Dodajemy sól i ponownie mieszamy. Możemy dodać posiekaną natkę pietruszki.
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 MINI BUŁECZKI Z SEREM I CZOSNKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 24 sztuki

Czas przygotowania:  2 godziny 30 minut

Składniki:
120 g sera żółtego

10 ząbków czosnku
300 g mąki pszennej

50 g wody
100 g mleka

15 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli
30 g miękkiego masła

Przygotowanie:
Ser kroimy na 24 kawałki, czosnek przeciskamy przez praskę.

Z mąki, wody, mleka, pokruszonych drożdży, cukru, soli i masła wyrabiamy jednolite ciasto. 
Można do tego użyć robota kuchennego lub miksera i mieszadeł w kształcie haków.

Odstawiamy do podwojenia objętości na ok. 1 godzinę.

Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na oprószonym mąką blacie na cienki placek.
Dzielimy na 24 części. Na każdym kawałku układamy kawałek sera i ½ łyżeczki  

przeciśniętego przez praskę czosnku, owijamy ciastem i formujemy kulkę.  
Kulki układamy zlepieniem do dołu w formie do pieczenia  

lub na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.  
Zostawiamy na około 30 minut do podrośnięcia.  

Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 25 minut.
Podajemy np. z sosem czosnkowym.
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 PASTA Z PIECZONEGO CZOSNKU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4 porcje

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
8 dużych główek czosnku

50 ml oliwy lub innego dobrego oleju tłoczonego na zimno
1 łyżeczka soku z cytryny
1 duża szczypta kuminu

1 duża szczypta ostrej papryki
1 łyżeczka czarnuszki

sól

Przygotowanie:
Główki czosnku obieramy z wierzchniej warstwy, nie rozdzielając ząbków.  

Umieszczamy je w naczyniu żaroodpornym lub na blasze pokrytej folią aluminiową,  
a następnie pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 30 minut,  
aż ząbki staną się miękkie w środku. Odstawiamy do całkowitego wystudzenia.  

Wybieramy miąższ, rozgniatamy go na gładką pastę i łączymy z sokiem cytryny.  
Powoli wlewamy oliwę, cały czas energicznie mieszając.

Pastę doprawiamy do smaku kuminem, ostrą papryką i solą.

Podajemy na świeżym pieczywie z czarnuszką.
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 PIECZYWO CZOSNKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 3 sztuki

Czas przygotowania:  20 minut + 50 minut pieczenia

Składniki:
3 podłużne chlebki 

200 g miękkiego masła
2 główki czosnku

4 gałązki rozmarynu
gruboziarnista sól

Przygotowanie:
Odcinamy czubek główek czosnku i odkrywamy ząbki. Polewamy oliwą, oprószamy solą 
i zawijamy w papier do pieczenia lub folię aluminiową. Pieczemy 30 minut w piekarniku 

rozgrzanym do 180°C, a po upieczeniu wyciskamy  ze skórek.

Listki z 3 gałązek rozmarynu drobno siekamy. Czosnek rozgniatamy widelcem  
i mieszamy z masłem i rozmarynem. Doprawiamy do smaku solą.  

Pieczywo nacinamy, a w nacięcia wkładamy masło i listki rozmarynu z pozostałej gałązki. 
Zawijamy papierem do pieczenia lub folią aluminiową i pieczemy 15 minut w piekarniku 

rozgrzanym do 200°C. Odwijamy i pieczemy jeszcze 5–7 minut. Podajemy ciepłe. 
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 SMALEC Z FASOLI
I KARMELIZOWANEGO CZOSNKU 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2 słoiczki

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
2 puszki białej fasoli

10 łyżek oleju rzepakowego
1 duża cebula

1 łyżeczka sosu sojowego
½ szklanki zalewy z fasoli

1 liść laurowy
3 ziela angielskie

1 płaska łyżeczka suszonego majeranku
1 łyżeczka listków świeżego tymianku

sól, pieprz
9 ząbków czosnku

1 łyżka cukru
1 łyżka octu balsamicznego

2 łyżki oliwy

Przygotowanie:
Każdy ząbek czosnku kroimy na trzy kawałki. Rozgrzewamy oliwę na patelni i wrzucamy 

czosnek, smażymy na małym ogniu 2 minuty. Wlewamy ocet balsamiczny i wsypujemy cukier. 
Mieszamy i smażymy około 5 minut. Wykładamy kawałki czosnku na talerzyk.

Fasolę odcedzamy z zalewy, pozostawiamy ½ szklanki płynu. W garnku, na 5 łyżkach oleju, 
smażymy 3 minuty posiekaną cebulę z majerankiem, zielem i liściem laurowym.  

Dodajemy fasolę, pozostały olej, tymianek i zalewę. Dusimy 10 minut.  
Dodajemy karmelizowany czosnek. Doprawiamy sosem sojowym, pieprzem i solą.  

Wyciągamy zielę i liść. Całość blendujemy, ale nie na całkiem gładką pastę.
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 TAGLIATELLE Z CZARNYM CZOSNKIEM 
 I PARMEZANEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  20 minut

Przygotowanie:
Makaron gotujemy al dente w lekko osolonym wrzątku.  

W tym czasie ścieramy na drobnych oczkach parmezan i kroimy w plasterki obrany czosnek. 
Makaron odcedzamy, odlewając ok. 50 ml wody.  

Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy makaron oraz parmezan.

Energicznie mieszamy, dolewając powoli wodę.  
Doprawiamy pieprzem, wrzucamy pokrojony czosnek i podajemy.

Składniki:
500 g makaronu tagliatelle
1 główka czarnego czosnku

100 g parmezanu lub grana padano
1 łyżka masła

świeżo mielony czarny pieprz
sól
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 TRUFLE Z CZARNYM CZOSNKIEM I SOLĄ MORSKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania:  20 minut

Składniki:
200 g gorzkiej czekolady o zawartości kakao min. 70%

125 ml śmietany 36%
1 główka czarnego czosnku (ok. 20 g czosnku po obraniu)

1 duża szczypta kwiatu soli morskiej fleur de sel
ok. 20 g kakao

Przygotowanie:
Czosnek obieramy z łupin i rozgniatamy na pastę.  

Kremówkę podgrzewamy w rondelku lub w kąpieli wodnej.  
Kolejno dodajemy czosnkową pastę i wrzucamy grubo posiekaną czekoladę.  

Czekamy chwilę, aż czekolada zmięknie i mieszamy do połączenia składników i uzyskania 
gładkiej masy. Na sam koniec dodajemy kwiat soli morskiej i delikatnie mieszamy.

Masę wstawiamy na ok. 30–45 minut w chłodne miejsce, aż delikatnie stężeje.  
Formujemy trufle wielkości orzecha włoskiego i oprószamy je kakao.  

Gotowe przechowujemy w suchym i chłodnym miejscu.
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 WEGAŃSKI SOS CZOSNKOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  10 minut + 1 godzina namaczania

Składniki:
1 szklanka słonecznika

6 ząbków czosnku
sok z ½ cytryny

 sól, pieprz

Przygotowanie:
Słonecznik zalewamy 1 szklanką wody i odstawiamy na noc lub na co najmniej godzinę.  

Po tym czasie odlewamy wodę, a słonecznik płuczemy.  
Przekładamy do blendera i zalewamy ¾ szklanki wody.  

Dodajemy sok z cytryny i blendujemy na gładko, doprawiamy do smaku.  
Jeżeli chcemy uzyskać rzadszy sos, możemy dodać trochę więcej wody.

Przechowujemy w lodówce do 3 dni, świetnie smakuje z tymiankiem. 
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 CZOSNEK KISZONY 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: wg potrzeb

Czas przygotowania: 15 minut + czas kiszenia

Składniki: 
czosnek

ostra papryka
liście laurowe

ziele angielskie
rozmryn

sól niejodowana do kiszonek – 1 łyżka na 1 litr wody

Przygotowanie:
Do wyparzonego naczynia, np. słoika, układamy przyprawy oraz ząbki czosnku.  

Zalewamy solanką. Słoik zakręcamy i ustawiamy na talerzyku  
(podczas kiszenia może wyciekać odrobina płynu)  

i odstawiamy na 7–10 dni do ukiszenia, w temperaturze pokojowej.

Temperatura optymalna do kiszenia to 20–22°C.
Po tym czasie kiszonkę przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki.
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 JAK ZAMIENIĆ ZŁOTO W CHAŁWĘ? 
TEKST I ZDJĘCIA: MONIKA PAZDEJ

Len i jego właściwości zdrowotne są znane i cenione od lat.  
Siemię lniane zajmuje ważne miejsce w medycynie naturalnej,  

gdzie stosowane jest w przypadkach dolegliwości z układem pokarmowym. 
Działa osłonowo i stabilizująco, a olej lniany tłoczony na zimno  

jest bogaty w kwasy omega-3. 

Janusz Gaca zamienia polskie złoto w zdrowy 

przysmak. Mała manufaktura z Trzebnicy produ-

kuje chałwę lnianą, chałwę która jest doceniana 

przez klientów i nagradzana przez znawców m.in. 

otrzymała certyfikat ,,Doceń polskie” i ,,Dziedzic-

two Kulinarne Dolnego Śląska”. To właśnie siemię 

lniane jest najważniejszym surowcem, który od-

różnia chałwę lnianą od innych produktów na 

półce ze słodyczami.

Pomysł na stworzenie chałwy lnianej był od-

powiedzią na potrzeby klientów, którzy przy-

chodzili do małego sklepiku we Wrocławiu, 

aby kupić olej lniany. Doceniali oni właściwości 

zdrowotne lnu i chcieli z nich korzystać, jednak 

odrzucał ich smak i zapach. To wtedy zrodził się 

pomysł, aby umożliwić korzystanie z walorów 

zdrowotnych siemienia, i to na surowo! Janusz 

Gaca starał się, aby w chałwie nie dominowa-

ło siemię lniane i jego posmak, a każdy kto ją 

spożywa mógł dodatkowo korzystać z dobro-

dziejstw wszystkich innych składników, które 

dodają do swoich produktów. W ten sposób po-

wstała pierwsza żurawinowa chałwa lniana – 

surowa, zdrowa, a do tego zaskakująca smakiem. 

Pierwsze opinie znajomych i przyjaciół dodały 

im skrzydeł i odwagi, aby wyjść z produktem 

do klientów. Sprzedaż rozpoczęli na jarmarkach, 

a bezpośredni kontakt z klientem pozwolił na 

szybkie uzyskanie odpowiedzi, że produkt jest 

bardzo wartościowy. Kupujący wracali, polecali 

i inspirowali do tworzenia nowych smaków.

Chałwa robiona jest ręcznie z produktów naj-

wyższej jakości. Priorytetem firmy jest, aby pro-

dukt zachował walory zdrowotne, aby trafiał do 

klienta jak najświeższy, dlatego też ma krótki ter-

min przydatności. Chałwa jest robiona na bieżą-

co, gotowy produkt nie czeka w magazynach na 

odbiorcę. Jak mówi Pani Izabela Tomala: „To my 

czekamy w gotowości, aby zrealizować zamówie-

nie”. Firma Gaca przywiązuje duże znaczenie do 

jakości produktów, a klienci doceniają fakt, że wy-

jątkowa chałwa lniana trafia do ich rąk. Dlaczego 

wyjątkowa? Robiona ręcznie, na surowo i łącząca 

działanie zdrowotne wszystkich swoich składni-

ków. W chałwie lnianej to ziarenka smaku ,,chru-

pią” w zębach, a nie skrystalizowany cukier. 

Chałwa lniana to mieszanka nieodtłuszczonego 

siemienia lnianego oraz żurawiny i orzechów, 

produkt nie jest poddany obróbce termicznej, dzię-

ki czemu wszystkie składniki użyte w procesie 

produkcji zachowują swoje właściwości. Chałwa 

Gacjana nie ma żadnych wypełniaczy, aromatów, 

konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego, 

oleju palmowego i innych tego typu dodatków. 

Chałwa lniana jest skierowana do szerokiego gro-
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na odbiorców. Uwielbiana przez najmłodszych 

– można ją zabrać do szkoły na drugie, pożywne 

i odżywcze śniadanie, można ją spożywać jako 

deser, słodycz do kawy czy przekąskę na spacerze. 

Chałwę lnianą doceniają aktywni sportowo, jak 

i osoby na dietach.

Firma GJ-Gacjana ma w swojej ofercie chałwę 

w 8 smakach, każdy z dodatków oprócz znaczenia 

smakowego ma też inne walory zdrowotne. Żura-

wina pomaga w przeziębieniach i przemęczeniu, 

sezam spowalnia procesy starzenia, orzechy ara-

chidowe i zawarte w nich tłuszcze wspomagają 

pracę serca, arginina zawarta w orzechach ziem-

nych pomaga budować tkankę mięśniową.

Możemy Wam zdradzić, że chałwa lniana i olej 

lniany to nie ostatnie produkty, które wyszły 

spod ręki Pana Janusza. Patrząc na pasję z jaką 

mówi o swojej firmie, celach na przyszłość i dro-

dze którą wybrał – wierzę, że już niedługo nas 

czymś zaskoczy.

Chałwę lnianą Gacjana można kupić w sklepach 

ze zdrową żywnością, lub zamówić bezpośrednio 

u producenta na stronie domlnu.gacjana.pl
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 CARPACCIO Z BURAKA Z CHAŁWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE:  MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 4 porcje

Czas przygotowania:  15 minut + 45 minut pieczenie

Składniki:
2 buraki

40 g chałwy lnianej słonecznikowej
60 g koziego sera

3 łyżki oliwy z oliwek
3 łyżki octu balsamicznego

2 łyżki prażone ziarna słonecznika
4 gałązki tymianku

sól

Przygotowanie:
Umyte buraki zawijamy w folię aluminiową i pieczemy 45–60 minut w temperaturze 200°C. 

Studzimy, obieramy ze skórki i kroimy w cienkie plasterki. Układamy na talerzach,  
dodajemy pokruszony ser oraz chałwę.  Posypujemy słonecznikiem i tymiankiem.  

Skrapiamy octem balsamicznym, oliwą i oprószamy grubo mieloną solą.
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 BEZY CHAŁWOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 20 sztuk

Czas przygotowania:  2 godziny plus czas studzenia

Składniki na bezy:
4 jajka

200 g cukru
1 szczypta soli

1 łyżka soku z cytryny
1 płaska łyżeczka skrobi ziemniaczanej

Składniki na krem:
150 g chałwy 

200 g mascarpone
½ szklanki śmietanki 36%

Dodatkowo:
1 garść wyłuskanych pistacji 

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 150°C. Jajka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę.  

Dodajemy cukier, łyżka po łyżce cały czas ubijając, potrwa to około 10 minut.  
Na koniec dodajemy sok z cytryny i skrobię ziemniaczaną.  

Na blaszce wykładamy papier do pieczenia i zachowując odstępy  
formujemy 6-centymetrowe koła. Blachę wstawiamy do piekarnika  

i po 2 minutach zmniejszamy temperaturę do 120°C, pieczemy 80 minut. 

Chałwę, mascarpone i śmietankę miksujemy do uzyskania gęstego kremu.  
Pistacje siekamy w drobną kostkę.  

Na wystudzone bezy wykładamy krem i posypujemy pistacjami. 
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 MUFFINY Z KREMEM CHAŁWOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania: 20 minut + 25 minut pieczenia

Składniki na muffiny:
250 g mąki
70 g cukru

1 łyżeczka sody
1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki cynamonu
150 ml jogurtu naturalnego

2 jajka
80 ml oleju rzepakowego

szczypta soli
1 szklanka świeżej żurawiny

Składniki na krem chałwowy:
180 ml śmietanki 30%

100 g chałwy lnianej żurawinowej

Przygotowanie:
Jajka roztrzepujemy z jogurtem oraz olejem. Suche składniki mieszamy w osobnej misce, 

a następnie dodajemy do mokrych. Mieszamy krótko do połączenia się składników,  
na koniec wsypujemy żurawinę. Ciasto przekładamy do foremek,  

wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C.  
Po 5 minutach zmniejszamy temperaturę do 180°C i pieczemy jeszcze 20 minut. 

W małym garnuszku podgrzewamy śmietankę,  
dodajemy 80 g chałwy i mieszamy do rozpuszczenia.  

Muffiny smarujemy kremem i dekorujemy pokruszoną pozostałą chałwą.
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 DZIADEK ZBYSZEK I JEGO „SYBIRACZKA” 
TEKST I ZDJĘCIA: DOROTA DOMINO

„Odważnym w życiu trzeba być,
Ze strachem w sercu trudno żyć.

I mężnie w życiu staczać bój,
Za prawdę i za honor swój.”

– to przesłanie zapisała moja prababcia na jednej ze stron książki 
kucharskiej, która stała się dla mojego dziadka jedyną pamiątką  

po matce Antoninie Domino, zmarłej na zimnej, syberyjskiej ziemi. 
Książki, którą mój dziadek nazwał „Sybiraczką” i która podróż z Polski 
na Sybir i z powrotem przetrwała razem z nim i która jest bohaterką 

wydanej już po jego śmierci pozycji pod tym samym tytułem.
Ale zacznijmy od początku ….
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zatrzymał się na stacji Widzew pod Łodzią, 

gdzie niesamowitym zbiegiem okoliczności 

na inny pociąg czekał ich ojciec. Zauważył go 

ich znajomy z Sybiru, który dał mu znać, że 

jego dzieci są tuż obok. Radość ze spotkania 

przeplatała się ze wzruszeniem, kiedy to 

dziadek ze swojego tłumoczka wyciągnął 

„Sybiraczkę”. Za każdym razem, kiedy czytam 

tę historię, mam ciarki na plecach!

Po powrocie do Polski mój dziadek przez 

przypadek trafił do oficerskiej szkoły prawniczej, 

a po jej ukończeniu rozkazem skierowano go do 

prokuratury wojskowej. Przez kolejne 20 lat 

przemieszczał się po całej Polsce, od rozkazu 

do rozkazu. Kiedy jesienią 1953 r. przyszło mu 

służyć w Zielonej Górze, zakochał się na zabój 

w niezwykłej kobiecie, która harcowała w jego 

okolicy na potężnym motocyklu. To właśnie 

ona – Barbara Domino, moja babcia, została jego 

żoną i jak na rdzenną warszawiankę przystało, 

przejęła pieczę nad „Najnowszą kuchnią 

warszawską”. Dopiero teraz wiem, że większość 

smaków mojego dzieciństwa, które wychodziły 

z rąk mojej babci, pochodziły właśnie z tej książki 

– i to właśnie ona jako pierwsza mianowała ją 

„Sybiraczką”.

Nie rozstając się z ulubioną książką kucharską, 

moi dziadkowie, w ślad za oficerskimi 

rozkazami, wędrowali jakiś czas po Polsce, aż 

w końcu osiedli w Rzeszowie, gdzie mój dziadek 

mógł w końcu odejść z wojska i zająć się już 

tylko ukochanym pisarstwem. Do Zielonej 

Góry wrócił zaś ich syn, a mój tato – Sławomir, 

aby zająć się prababcią Zosią. Tam też poznał 

moją mamę i urodziłam się ja. Na Dolny Śląsk, 

do Wrocławia, sprowadziły mnie studia i tutaj 

już zostałam. I choć nie wiedziałam wtedy 

o istnieniu „Sybiraczki” to swoją miłość do 

gotowania odkryłam właśnie tutaj. Może pamięć 

po prababci i jej kucharskich zdolnościach 

została wryta nie tylko na kartach „Najnowszej 

kuchni warszawskiej”, ale i w genach mojej 

rodziny. Może tę „Sybiraczkę” zawsze nosiłam w 

sercu, nawet o niej nie wiedząc…

„Poradnik dla polskich gospodyń – Najnowsza 

kuchnia warszawska – zawierająca przeszło 1200 

przepisów różnych potraw od najskromniejszych 

do najwykwintniejszych. Potrawy mięsne, 

rybne, mączne – pieczenie ciast – soki – konfitury 

– zapasy spiżarniane i porządki domowe oraz 

dyspozycje obiadów na cały rok” – tak brzmi tytuł 

książki Anieli Owoczyńskiej, którą Antonina 

Domino, moja prababcia, otrzymała od swojej 

przyjaciółki Broni i z którą się nie rozstawała. 

Na tyle, że była to jedyna rzecz, którą zabrała ze 

swojego domu na Podolu, kiedy w nocy 1940 r. 

wtargnęli tam radzieccy żołnierze i załadowali 

moją rodzinę wraz z innymi Polakami do 

bydlęcych wagonów, które wywiozły ich na 

zimny Sybir.

Nie moją rolą jest opisywanie tego, jakie piekło 

czekało tam na moich pradziadków i dziadka, 

któremu Sybir zabrał całe dzieciństwo (w dniu 

wywózki miał zaledwie 10 lat!). To wszystko 

Zbigniew Domino opisał do cna w swoich 

książkach, zwłaszcza w „Syberiadzie polskiej” 

(zekranizowanej przez Janusza Zatorskiego 

w 2013 r.). Trzeba tu jednak podkreślić rolę, jaką 

odegrała bohaterka tej historii. Bo w cięższych 

chwilach pocieszenie dawała jej lektura polskich 

słów, a największe – tych nakreślonych ręcznie 

na kartach „Sybiraczki” notatek Antoniny 

Domino. Dzięki temu pamięć o mojej prababci 

została już w tym papierze wryta na zawsze 

i dawała otuchę i ukojenie, szczególnie po tym 

jak zimny Sybir zabrał ją na zawsze.

„Sybiraczka” stała się dla mojego dziadka jedyną 

pamiątką po matce. Na szczęście razem z nią 

do Polski udało się wrócić po latach mojemu 

pradziadkowi i jego synom. Nie w tym samym 

czasie – kiedy Stanisław Domino przyłączył 

się w maju 1943  r. do armii gen. Kościuszko, 

nie wiedział, czy kiedykolwiek jeszcze 

zobaczy swoje dzieci. Historia ich spotkania 

jest niewiarygodna. W 1946 r. mój dziadek 

Zbigniew, wraz z młodszym bratem Tadkiem, 

po otrzymaniu zezwolenia od radzieckich 

władz powrócili do Polski. Ich transport 
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 KULEBIAK Z KAPUSTĄ, KASZĄ I ZIEMNIAKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania:  2 godziny

Składniki na farsz:
500 g kapusty kiszonej

150 g kaszy gryczanej niepalonej
5 ziemniaków

2 cebule
olej

Składniki na ciasto:
450 g mąki pszennej chlebowej + do podsypania

150 g mąki pszennej pełnoziarnistej
300 ml ciepłej wody

50 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru

2 łyżeczki soli
4 łyżki oleju

1 jajko

Przygotowanie:
Gotujemy oddzielnie: kaszę, ziemniaki i odciśniętą, pokrojoną kapustę. Cebulę kroimy w kostkę, 

oprószamy solą i podsmażamy na oleju. Ziemniaki rozgniatamy widelcem, mieszamy z kaszą, 
kapustą i cebulą. Doprawiamy solą i pieprzem. 

Jajko rozkłócamy i odstawiamy. Pozostałe składniki wyrabiamy na gładkie elastyczne ciasto. 
Odstawiamy na 10 minut i wykładamy na blat oprószony mąką. Rozwałkowujemy na dwa 

prostokąty o szerokości blaszki. Odcinamy kawałek ciasta i z niego wycinamy gwiazdki lub inne 
ozdoby. Na ciasto wykładamy farsz i zwijamy dwie rolad. Przekładamy na blaszkę wyłożoną 

papierem, układamy ozdoby i smarujemy jajkiem. Pieczemy 20 minut w temperaturze 200°C, 
zmniejszamy temperaturę do 180°C i pieczemy jeszcze 15–20 minut, do uzyskania złotego koloru.
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 MAMALIGA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania:  30 minut

Składniki:
0,5 l wody

1 łyżeczka soli
100–120 g kaszy kukurydzianej lub mąki kukurydzianej

Przygotowanie:
Wodę zagotowujemy, solimy, dodajemy kaszę. Gotujemy na wolnym ogniu przez 20–25 minut, 

często mieszając. Po ugotowaniu mamaliga powinna być bardzo gęsta. Przekładamy ją na talerz 
lub deskę i kroimy na małe kawałki. Podajemy z wybranymi dodatkami lub jako dodatek do zup.
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Przepis na podstawie receptury Anny Kucharek, Pojańskie Smakołyki, „Mom jo skarb…  
Smaki tradycji dolnośląskich”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2012

 
„Urodziłam się w Pojanie Mikuli w Rumunii, gdzie mamaliga była podstawowym produktem 

w życiu codziennym każdej pojańskiej rodziny. Można powiedzieć, że zastępowała chleb powszedni i 
nie tylko. Dzień zaczynałam od mamaligi z gotowanym mlekiem.  

Na obiad jadło się ze skwarkami lub z mięsem.  
A kolacja to mamaliga z bryndzą lub znowu z gotowanym mlekiem.  

Oprócz tego mamaliga była: 
z poziomkami wymieszanymi ze śmietaną

z jajkiem sadzonym
z jajecznicą

z jajkiem na miękko
z zupami (na zimno)”

Anna Kucharek – córka Marii i Wacława Rajtmajerów. Urodzona w 1935 r. w Pojanie Mikuli 
w Rumunii. Razem z mężem Bolesławem wychowała siedmioro dzieci. 

Wciąż aktywna, działa w Z.PiT Górali Czadeckich „POJANA” z Piławy Dolnej.
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 SMAŻONE KAPELUSZE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut

Składniki:
15–20 suszonych kapeluszy prawdziwków lub podgrzybków

1 szklanka mleka
1–2 jajka

tarta bułka
olej

sól, pieprz

Przygotowanie:
Kapelusze płuczemy pod bieżącą wodą i zalewamy mlekiem. Odstawiamy na 2 godziny.

Gotujemy na wolnym ogniu do miękkości grzybów. Studzimy, odcedzamy na sicie
i układamy na ręczniku papierowym. 

Jajka rozkłócamy z solą i pieprzem. Na patelni rozgrzewamy olej.
Kapelusze panierujemy w jajku i bułce tartej i smażymy na złoty kolor z obu stron.

Nadmiar tłuszczu możemy odsączyć ręcznikiem papierowym.
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 PIEROGI 

Cóż to było za spotkanie…  
W tle piosenka Ulepimy dziś bałwana, na kuchennym blacie rozsypane  

trzy kilo mąki, dziewięć różnych farszy, trzy rodzaje ciasta pierogowego…
Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

Falbanki, szczypanki i zaciski na gładko tworzyły:  
Katarzyna Sieradz, Monika Pazdej, Natalia Jakubowska,  

Monika Szefler i Laura Chołodecka.  
Z  wielkim poświęceniem, omączonymi rękami fotografowała Monika Pazdej.
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 CIASTO NA PIEROGI 
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Najprostsze ciasto pierogowe:
2 szklanki mąki pszennej + do podsypania

około 150 ml gorącej wody

Ciasto orkiszowe pełnoziarniste:
2 szklanki mąki orkiszowej pełnoziarnistej + do podsypania

około 150 ml gorącej wody

Ciasto z olejem:
2 szklanki mąki pszennej + do podsypania

około 140 ml gorącej wody
1 łyżka oleju

Przygotowanie:
Z podanych składników wyrabiamy elastyczne ciasto.  

W razie potrzeby dodajemy więcej mąki lub wody.  
Wałkujemy na podsypanej mąką stolnicy.  

Nadziewamy i sklejamy.

Gotujemy w osolonym wrzątku ok. 3 minuty od wypłynięcia.
Wyciągamy łyżką cedzakową i podajemy z dodatkami.
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 PIEROGI Z KASZĄ GRYCZANĄ I SEREM 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 30–40 sztuk

Czas przygotowania farszu:  25 minut

Składniki:
180 g kaszy gryczanej

500 ml wody
200 g sera twarogowego

1 cebula
2 łyżki masła klarowanego

3 łyżki natki pietruszki
sól, pieprz

Przygotowanie:
Kaszę gotujemy na sypko w osolonej wodzie.  

Cebulę drobno siekamy i podsmażamy na maśle.  
Ser oraz połowę ugotowanej kaszy rozdrabniamy  

w malakserze lub mielimy w maszynce.  
Mieszamy z cebulą, pozostałą kaszą i natką pietruszki.  

Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
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 PIEROGI RUSKIE Z BOCZKIEM 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 50–60 sztuk

Czas przygotowania farszu:  20 minut

Składniki:
100 g cebuli
50 g boczku

250 g ugotowanych, ostudzonych ziemniaków
250 g tłustego lub półtłustego twarogu 

2 ząbki czosnku
szczypta gałki muszkatołowej

sól, pieprz

Przygotowanie:
Cebulę i boczek kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na rumiano na niewielkiej ilości oleju. 

Ziemniaki, twaróg i czosnek mielimy w maszynce lub miksujemy za pomocą robota kuchennego. 
Mieszamy z podsmażoną cebulą z boczkiem i intensywnie doprawiamy.
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 PIEROGI LENIWE 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  25 minut

Składniki:
250 g twarogu, najlepiej tłustego lub półtłustego

100 g mąki pszennej
1 żółtko

1 łyżka cukru
1 łyżeczka cukru waniliowego

Przygotowanie:
Wszystkie składniki mieszamy ze sobą widelcem, następnie zagniatamy, lekko podsypując mąką. 

Można do tego również użyć robota kuchennego lub miksera i mieszadeł w kształcie haków.  
Na oprószonym mąką blacie formujemy wałki, które kroimy pod skosem na kluseczki.

Gotujemy we wrzącej wodzie około 4 minuty od wypłynięcia.  
Podajemy np. z bułką tartą podsmażoną na maśle i skórką startą z cytryny.
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 PIEROGI WEGAŃSKIE A LA RUSKIE 
PRZEPIS: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 40–50 sztuk

Czas przygotowania farszu:  45 minut

Składniki:
300 g ugotowanych ziemniaków

⅓ łyżeczki soli
½ łyżeczki pieprzu

3 łyżki drożdży nieaktywnych
300 g tofu wędzonego
2 łyżki sosu sojowego

50 ml oleju rzepakowego
250 g cebuli

1 ząbek czosnku

Przygotowanie:
Cebulę siekamy, solimy i podsmażamy na oleju do zarumienienia.  

Czosnek kroimy drobno, tofu kruszymy, dodajemy do cebuli, doprawiamy pieprzem  
oraz sosem sojowym i podsmażamy około 5 minut.  

Ziemniaki przeciskamy przez praskę i mieszamy  
z podsmażonym tofu z cebulą i drożdżami nieaktywnymi. Mieszamy dokładnie. 
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 PIEROGI Z DYNIĄ 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 50–60 sztuk

Czas przygotowania farszu:  1 godzina, sosu: 20 minut

Składniki:
200 g dyni piżmowej bez skórki

oliwa do skropienia dyni 
2 cebule 

4 łyżki oleju
3 łyżki startego parmezanu

3 łyżki posiekanej natki pietruszki
4 łyżki mielonego twarogu

skórka otarta z jednej cytryny
1 łyżka posiekanych listków tymianku

1 ząbek czosnku
kilka kropel tabasco

sól, pieprz

Sos:
2 cebule szalotki

1 łyżka masła
2 łyżki oliwy

1 ząbek czosnku
1 szklanka śmietanki 30–36%

2 łyżki posiekanego drobnego szczypiorku

Przygotowanie farszu:
Skropioną oliwą dynię pieczemy ok. 30 minut w temperaturze 200°C.  

Pokrojoną w drobną kostkę cebulę szklimy na rozgrzanym oleju.  
Dynię studzimy i rozgniatamy widelcem.  

Mieszamy z cebulą, parmezanem, natką pietruszki i twarogiem.  
Doprawiamy skórką z cytryny, przeciśniętym przez praskę czosnkiem,  

kilkoma kroplami tabasco, listkami tymianku, solą i pieprzem. 

Przygotowanie sosu:
Na patelni rozgrzewamy masło razem z oliwą. Wrzucamy posiekaną szalotkę z czosnkiem. 

Smażymy 2 minuty i wlewamy śmietankę. Gotujemy 5 minut i dodajemy szczypiorek.
Sosem polewamy ugotowane pierogi. 
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 PIEROGI Z MIĘSEM 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 50–60 sztuk

Czas przygotowania farszu:  30 minut

Składniki:
300 g mieszanego mięsa z rosołu

150 g warzyw z rosołu
4 szalotki

¼ szklanki oleju
1 łyżka majeranku

1 łyżka pieprzu ziołowego
sól, pieprz

Przygotowanie:
Na rozgrzanym oleju szklimy pokrojoną w kostkę szalotkę.  

Mięso i warzywa przepuszczamy przez maszynkę do mielenia mięsa.  
Mieszamy z szalotką, majerankiem i pieprzem ziołowym.  

Doprawiamy solą i pieprzem.
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 PIEROGI Z PŁUCKAMI 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 50–60 sztuk

Czas przygotowania:  3 godziny

Składniki:
1 kg płucek wieprzowych

2 liście laurowe
4 ziarna ziela angielskiego

1 pietruszka
1 marchewka

1–2 cebule
2 jajka

2 łyżki oleju
sól, pieprz

Przygotowanie:
Płucka należy płuczemy, odkrawamy twardsze części.  

Kroimy na mniejsze kawałki, zalewamy wodą i odstawiamy na ok. pół godziny.  
Ponownie płuczemy i zalewamy wodą.  

Dodajemy 1 łyżkę wody, liście, ziele oraz pokrojoną marchewkę i pietruszkę.

Gotujemy do miękkości (ok. 1, 5 godziny).
Odcedzamy, studzimy i mielimy w maszynce do mięsa.  

Na rozgrzanym oleju podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę.  
Dokładamy płucka i doprawiamy solą oraz obficie pieprzem.  

Na koniec wbijamy jajka i mieszamy.
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 PIEROGI Z SOCZEWICĄ 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 50–60 sztuk

Czas przygotowania:  3 godziny

Składniki:
200 g soczewicy
500 g pieczarek

2 szalotki
¼ szklanki oleju

sól, pieprz

Przygotowanie:
Soczewicę płuczemy i gotujemy w osolonej wodzie.  

Cebulę kroimy w kostkę, pieczarki w plastry.  
Na rozgrzanym oleju szklimy oprószoną solą cebulę,  

dodajemy pieczarki i smażymy przez kilka minut na mocnym ogniu.  
Odkładamy ok. ⅓ podsmażonych pieczarek, a resztę łączymy z soczewicą 

 i blendujemy lub mielimy w maszynce do mięsa na małych oczkach.  
Dokładamy odłożone pieczarki, doprawiamy solą i pieprzem.
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 PIEROGI Z TWAROGIEM 
PRZEPIS: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 30 sztuk

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
400 g sera twarogowego

2 żółtka
3 łyżki cukru
1 łyżka masła

Przygotowanie:
Twaróg mielimy w maszynce.  

Żółtka ucieramy z cukrem i masłem.
Twaróg mieszamy z żółtkami.  

Przed lepieniem chłodzimy farsz w lodówce. 
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 AGATA ANIOŁ: NAPĘDZA MNIE ENERGIA OD LUDZI, 
SMACZNE I COMFORTFOODOWE JEDZENIE 

 WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: NATALIA JAKUBOWSKA
ZDJĘCIA: DOROTA DOMINO
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N.J. Kiedy i skąd wzięła się u Ciebie pasja do gotowa-

nia? Jedzenia? Fotografii kulinarnej?

A.A. W sumie od dziecka bardzo mnie to interesowa-

ło, ale bardziej się przypatrywałam, ponieważ byłam 

niejadkiem. Nie lubiłam jeść i tak naprawdę apetyt 

na jedzenie pojawił się u mnie po dwudziestym roku 

życia. Jednak od zawsze bardzo interesowało mnie, 

jak przygotowuje się potrawy – cały proces, nieko-

niecznie jedzenie. W momencie, gdy okazało się, że ze 

względów zdrowotnych muszę przejść na dietę, a było 

to 13 lat temu, zaczęłam się interesować tym tematem 

bardzo intensywnie. Nagle okazało się, że nie mogę 

jeść połowy produktów i nie mam innego wyjścia, jak 

tylko zacząć dla siebie gotować. To były diametralnie 

inne czasy. Produkty, które mogłam jeść, były trudno 

dostępne, dlatego musiałam przygotowywać je sama 

od podstaw. I stąd wkręciłam się w to bardzo mocno, 

nie tylko pod kątem diety ale ogólnie. 

N.J. Czyli rozumiem, że wtedy nie chodziłaś do restau-

racji, bo ciężko było trafić w odpowiednie dania dla 

Ciebie?

A.A. Chodziłam, natomiast zdecydowanie mniej, bo 

po prostu bałam się jeść poza domem. Na początku by-

łam tym przerażona, ale później wyczułam swój orga-

nizm i to, na co mogę sobie pozwolić. Musimy zwrócić 

uwagę też na to, że wrocławska gastronomia bardzo 

odbiegała od dzisiejszych standardów. Na szczęście 

wyszliśmy z fast foodów i ciężkich dań, więc z czasem 

ten rynek otworzył się także dla mnie. 

N.J. A kiedy w takim razie zaczęła się Twoja przygoda 

z fotografią kulinarną i dlaczego?

A.A. Fotografią kulinarną zainteresowałam się, jak 

założyłam bloga, czyli około 10 lat temu. Wszystko 

wydarzyło się nieplanowo, gdy wyjeżdżałam na jedną 

z moich pierwszych większych podróży – leciałam na 

Kubę i kupiłam sobie tuż przed wyjazdem lustrzan-

kę, której tak naprawdę nie potrafiłam obsługiwać. 

Wszystkie zdjęcia robiłam w automacie, ale stwier-

dziłam, że jednak nie o to chodzi. Więc po powrocie 

zapisałam się na kurs fotografii po to, aby w ogóle 

wiedzieć, do czego służy aparat. Fotografia kulinar-

na nigdy nie była moją mocną stroną, jednak zdjęcia 

robiłam siłą rzeczy, ponieważ prowadziłam bloga ku-

linarnego. Bloga również nie planowałam, założyłam 

go razem z Sylwią Majcher, bo miałyśmy dosyć pytań 

o przepisy od swoich znajomych i to właśnie dla nich 

rozpoczęłyśmy przygodę z blogowaniem. Tak się to 

wszystko rozhulało, że teraz mamy 100 tysięcy uni-

kalnych użytkowników w miesiącu. 

N.J. Jesteś propagatorką filozofii zero waste. Jak bar-

dzo wpływa ona na Twoje życie, jedzenie, codzienny 

stan od rana do wieczora?

A.A. Propagatorkami filozofii zero waste są nasze bab-

cie i jest to filozofia, którą wyniosłam z domu. U mnie 

kompletnie nic się nie wyrzucało. Na każdy produkt 

był pomysł i z wszystkiego coś się robiło. Wykorzysty-

wało się tak naprawdę każdą część. U mnie w domu 

nigdy nie wyrzucało się chleba, jeśli zostawał był mro-

żony i tak było z wieloma produktami. To, na co zwra-

cam teraz bardzo uwagę, to plastik. Kupując odzież, 

wybieram tę z naturalnych i dobrych jakościowo ma-

teriałów. Nigdy mocno nie ulegałam panującej modzie. 

U mnie jest trochę inaczej niż z osobami, które budzą 

się na te tematy dopiero teraz. Nie czuję się jednak pre-

kursorką filozofii zero waste, jeśli jednak dla kogoś je-

stem inspiracją, to bardzo mnie to cieszy.

N.J. Czy to oznacza, że nie kupujesz na zapas?

A.A. Zapasy u mnie są, ale takie, które mogą być wy-

korzystywane w późniejszym czasie. Nie wyobrażam 

sobie, żeby nie mieć w domu zapasu mąki, masła czy 

mleka. Są to produkty, dzięki którym zawsze mogę coś 

wyczarować, jeśli mam jakieś ubytki w lodówce. 

N.J. Twój największy sukces kulinarny?

A.A. Myślę, że jest to beza. Beza biała pavlova, którą 

robię, jest już moim symbolem do tego stopnia, że jak 

ostatnio na urodzinach mojej koleżanki dziewczyny 

zamówiły tort bezowy, to pierwsza odpowiedź była 

,,ooo Agata robiła”. To akurat nie ja robiłam, ale to, 

ile osób nauczyłam robić białą pavlovą 10 lat temu, 

kiedy nie była taka popularna, to jest na pewno mój 

mały sukces. Poza tym myślę, że osiągnięcia są jeszcze 

Agata Anioł – prekursorka filozofii zero waste, city manager Restaurant Week, Fine Dining 
Week, autorytet wrocławskiej gastronomii, skrupulatnie doradza w prowadzeniu restauracji 
wrocławskim restauratorom, dla przyjaciół zawsze pomocna w każdej, nie tylko kulinarnej 
kwestii. Dużą część swojego życia przepracowała w agencji reklamowej, by potem z ogromną 
energią, siłą i pasją stawiać milowe kroki w gastronomii. 



MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2019 MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2019126 127

przede mną, a ja na co dzień cieszę się z małych rze-

czy. Natomiast nie oczekuję też niczego spektakular-

nego. To, co osobiście ostatnio mnie cieszy, to sukcesy 

gastronomiczne. Nie mam oficjalnej strony, informacji 

gdzie piszę o tym, że mogę być doradcą i pomóc re-

stauracjom w wielu kwestiach, a mimo to restaurato-

rzy sami się do mnie zgłaszają. 

N.J. Dlaczego rzuciłaś pracę w korporacji i tak na po-

ważnie zaczęłaś zajmować się kulinariami?

A.A. Powodów było kilka. Przede wszystkim od jakie-

goś czasu chodziła za mną myśl, że może powinnam 

spróbować swoich sił gdzie indziej, ale nie miałam 

kompletnie doświadczenia. Bałam się, bo gotowanie 

dla siebie czy przyjaciół jest kompletnie czymś innym 

niż gotowanie w restauracji. Poza tym byłam zmęczo-

na swoją pracą, pracowałam w agencji reklamowej 

i gdzieś ta reklama zaczęła mi mocno ciążyć. Gotowa-

nie to było coś, co wiało mocno świeżością. Również 

chodziło o pewne wartości, chodziło o to, że byłam 

otoczona ogromną ilością reklam, jesteśmy otoczeni 

tyloma przekazami, że tak naprawdę nie wiadomo 

w co wierzyć. W związku z tym potrzebowałam cze-

goś pierwotnego. Pomyślałam sobie, że gdybym miała 

restaurację, to mogłabym gotować dla ludzi, patrzeć 

jak mile spędzają czas ze swoimi najbliższymi dzieląc 

wspaniałe chwile przy dobrym jedzeniu. Mało tego, 

mogę być małą cząstką tego, podając im to, co potrafię 

najlepiej. Myślę, że tak naprawdę to, żeby być bliżej lu-

dzi i czuć od nich radość, było głównym impulsem do 

zmiany. 

N.J. Jaki jest Twój ulubiony kierunek kulinarny i któ-

ra kuchnia Cię najbardziej inspiruje?

A.A. Uwielbiam podróżować. Ktoś kiedyś nawet za-

dał mi pytanie, w ilu krajach byłam i wtedy policzy-

łam, że było ich ponad 30. W związku z tym z każdej 

podróży wracam z inspiracjami, nowymi smakami, 

z nowymi kombinacjami i zwykle też przywożę coś 

kulinarnego. Za każdym razem jest tak samo, odtwo-

rzone dania nigdy nie smakują tak samo. Jest to magia 

miejsca, temperatury, klimatu, otoczenia, ludzi z któ-

rymi tam się jest, wszystkiego. Podróże pozwoliły mi 

odpowiedzieć na to pytanie. Otóż to, za czym zwy-

kle tęsknię, gdy jestem na końcu świata, to są smaki 

dzieciństwa, proste smaki. Tęsknię zawsze za dobrym 

chlebem, bez którego nie umiałbym żyć. Tęsknię za 

twarogiem, za prostym produktem. Za to właśnie ce-

nię kuchnię włoską. Jest ona zdecydowanie moją ulu-

bioną, jeśli miałabym wybierać, dlatego właśnie, że 

jest prosta i opiera się na dobrych, lokalnych produk-

tach. To nie jest wyszukana kuchnia, nie znajdziemy 

tam wyrafinowanych dań. Natomiast tam produkt 

broni się sam. Także tutaj szukam takich miejsc, gdzie 

ten produkt się obroni. 

N.J. Jak już jesteśmy przy produkcie, naszym lokal-

nym produkcie, jaką odgrywa rolę w Twoim życiu?

A.A. Styczność z produktem towarzyszy mi od lat. 

Moi dziadkowie mieli fermę, pola i zawsze się zwraca-

ło uwagę na jakość. Mój tato, ilekroć wyjeżdżał gdzieś 

za Wrocław, przywoził chleb. W każdej wsi kupował 

pieczywo, bo twierdził, że tam jest najlepsze. Mam 

dokładnie to samo, gdziekolwiek wyjeżdżam wracam 

z chlebem. Sama wiele lat temu mocno zaangażowa-

łam się w slow food, w całą ideę, tutaj również w na-

sze wrocławskie convivium, więc dla mnie to jest ko-

lejna rzecz, która jest naturalna. Zawsze uważałam, 

że to, co nam najbardziej służy, to jest to, co mamy 

najbliżej nas. Kuchnia regionalna i sezonowa to jest 

zdecydowanie coś, co jest najbliższe mojemu sercu od 

zawsze. 

N.J. Pozostając przy inspiracjach, to chciałam Cię za-

pytać, czym się inspirujesz tworząc przepisy i wrzu-

cając je później na bloga?

A.A. Jak miałabym być szczera, to przede wszystkim 

lodówką. Każdego dnia budzę się, otwieram lodówkę 

i tworzę coś z tego, na co mam ochotę. Bardzo często 

lubię gotować dla innych i wtedy inspiruję się książ-

kami, których mam zbyt wiele, akurat minimalistą 

w tym zakresie na pewno nie jestem. Czasem widzę 

na Instagramie jakieś zdjęcie i tak mocno do mnie 

przemawia, że robię to! Niejednokrotnie tak było. 

A czasem inspirację czerpię z produktu – będąc na 

targu widzę grzyby, kupuję i przygotowuję wcześniej 

kompletnie tego nie planując. 

N.J. Jakie jest Twoje marzenie kulinarne?

A.A. Staram się te marzenia realizować na bieżąco. 

Od kilku lat bardzo intensywnie podróżuję, podró-

żuję kulinarnie. Odwiedzam, restauracje, które chcę 

zobaczyć. Z pewnością takie marzenie spełniło się 

w tym roku, kiedy poznałam Massimo Botturę. Moim 

marzeniem jeszcze jest bycie w jego restauracji, ale 

tak naprawdę jest to chyba drugorzędne. Jak podró-

żuję, staram się być w gwiazdkowych restauracjach 

po to, żeby zobaczyć cały kunszt, sztukę, choć wcale 

nie twierdzę, że te restauracje są lepsze niż te, które 

mamy we Wrocławiu. 

N.J. Danie, bez którego nie wyobrażasz sobie życia?

A.A. Gdybym miała wybrać jedno danie, byłoby to 

jajko na miękko. 

N.J. Restaurant Week – jak bardzo Cię rozwija? Inspi-

ruje? Napędza do działania?

A.A. Rozwija mnie ogromnie, poznaję nowe restau-

racje, do których też chodzę, dlatego to działa w dwie 

strony. Na rynku wrocławskim znam niektórych sze-

fów kuchni, restauracje, dlatego też jest mi łatwiej. Spo-

tkania festiwalowe dają mi olbrzymią wiedzę ogólnie 

o gastronomii – z pewnością jest to coś, co bardzo mnie 

rozwija. Pokazuje mi to też, jakie są gusta innych osób, 

dlatego że często jesteśmy we własnym towarzystwie 

i nie widzimy, że większość osób być może potrzebuje 

czegoś zupełnie innego. Jest to dla mnie olbrzymie pole 

doświadczalne i nauka. To właśnie dzięki Restaurant 

Week łączę to, czym zajmowałam się latami, czyli za-

rządzanie projektami, pewnymi procesami oraz ga-

stronomią, która jest mi bardzo bliska. 

N.J. Zajmujesz się Restaurant Weekieem, prowadzisz 

warsztaty kulinarne, zajęcia na uczelni, zajmujesz się 

consultingiem restauracyjnym. Z tych wszystkich czyn-

ności jest coś, co Ci sprawia największą przyjemność?

A.A. Zdecydowanie największą radością dla mnie 

jest praca z ludźmi i tak było od zawsze. Każda z tych 

czynności, które wykonuję, to posiada. Uwielbiam pro-

wadzić warsztaty, po to aby czerpać dobrą energię od 

ludzi. Czuję się po nich bardzo zmęczona fizycznie, ale 

jestem tak naładowana energią, że daje mi to motywa-

cję do innych działań i tak samo jest ze wszystkimi in-

nymi czynnościami. Jest to dla mnie ogromnie ważne 

i miłe, jeśli mogę podzielić się z kimś doświadczeniem. 

N.J. Jak oceniasz wrocławską gastronomię i jakie są 

Twoje ulubione punkty gastro?

A.A. Zarówno wrocławską jak i dolnośląską gastro-

nomię obserwuję od wielu lat i bardzo się zmieniła 

i zmienia. Rozwijamy się bardzo szybko, oczywiście 

jestem pewna, że to jeszcze nie jest szczyt możliwo-

ści i że przez najbliższe lata gastronomia wrocław-

ska będzie miała tendencję wzrostową. Miejsc będzie 

więcej i będą na coraz to wyższym poziomie. Cieszy 

mnie to, że nie tylko we Wrocławiu są takie miejsca, 

ale również na obrzeżach powstają ciekawe restaura-

cje, takie jak: Dworzysko, Uroczysko 7 stawów, Pałac 

Kamieniec. We Wrocławiu natomiast  miejsca, do któ-

rych wracam i będę chciała wracać, to choćby ostat-

nie moje odkrycie Craft, Wydział Kulinarny, Stół na 

Szwedzkiej. Niewątpliwie numerem jeden jest Noriko 

Sushi – to jest coś, co zrobiło na mnie największe wra-

żenie, jeśli chodzi o gastronomię. Wrażenie po pierw-

szej wizycie w Noriko były z pewnością większe niż 

w restauracjach z gwiazdką Michelin, w której byłam 

do tej pory. Myślę, że Wrocław może być dumny z ta-

kiego miejsca. Często można mnie spotkać również na 

śniadaniach, bo jak wiadomo śniadania cenię sobie 

najbardziej w takich miejscach jak Dinette, W kon-

takcie, w Koncepcie Stu Mostów, Oda bistro,  i wiele, 

wiele innych. 

N.J. Kto najbardziej wpłynął na Ciebie w temacie ku-

linariów?

A.A. Z pewnością była to moja mama, gdyż to ona go-

towała w domu. Nauczyła mnie wielu potraw, zwra-

cała ogromną uwagę, żebyśmy jedli wspólnie posiłki, 

żebyśmy ten czas celebrowali. Pomimo, że byłam nie-

jadkiem, to siedziałam i patrzyłam z zaciekawieniem 

jak jedzą inni. Natomiast jeśli chodzi o gastronomię, 

to doświadczenie, podróże, które pokazały mi inne 

smaki, nauczyły też wyrażać swoją opinię na temat 

dań oraz styczność z szefami kuchni. Bo to oni poka-

zali mi niuanse, na które być może nigdy nie zwróci-

łabym uwagi. Przede wszystkim własna restauracja, 

to że wiem jak wygląda to z drugiej strony, jaki to jest 

ogrom pracy całego zespołu, aby to danie finalnie tra-

fiło do gościa. 

N.J. Czego chciałabyś sobie życzyć na kolejne lata?

A.A. Chciałabym sobie życzyć, żeby kolejne lata były 

tak dobre jak ten rok. To był rok, w którym teoretycz-

nie nie wydarzyło się nic spektakularnego, ale czuję, 

że był bardzo dobry. Podjęłam wiele ważnych decyzji 

o zakończeniu pewnych projektów, które nie do koń-

ca mi służyły, które ograniczały mnie w innych czyn-

nościach, którymi się teraz zajmuję, np. konsultacje 

w restauracjach. Dodatkowo były rekordowe edycje 

Fine Dinning Week i Restaurant Week, co mnie rów-

nież bardzo cieszy, gdyż widzę progres, zadowolonych 

ludzi, spływają do mnie pozytywne opinie i jest to 

coś, co mnie buduje i napędza dalej. Poznałam kilka 

ważnych dla mnie osób, które z pewnością zostaną ze 

mną na dłużej. Odzyskałam spokój w sobie i myślę, że 

to w tej chwili jest najważniejsze. Chcę żyć w zgodzie 

ze sobą i być szczęśliwą osobą, tak jak jest to teraz. 

N.J. Mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć Ci kon-

tynuacji tego udanego roku. Dziękuję za rozmowę. 

A.A. Dziękuję bardzo.
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