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Drodzy Czytelnicy,

To już szósta wiosna, którą spędzimy razem! W tym wydaniu 

uraczymy Was szparagami. Na warsztat wzięliśmy białe i zielone, 

które przerobiliśmy na 10 różnych sposobów. Wśród naszych 

propozycji znajdziecie zupy, sałatki, kanapki, dania główne,  

a nawet gofry. Drugim bohaterem 27 numeru mianowaliśmy 

pestki – dyni i słonecznika. Wyczarowaliśmy z nimi kilkanaście 

dań, wśród których znajdziecie chleb czystoziarnisty, ciasta  

i ciasteczka, mleko słonecznikowe, a nawet pastę bezrybną.

Temat specjalny to niezłe jaja. Pokażemy Wam,  

jak w naturalny sposób można zafarbować jajka na Wielkanoc  

i jak w niebanalny sposób podać je na świąteczny stół.

Na pogawędkę do tego numeru zaprosiliśmy Asię i Rafała 

Komorowskich – naszych redakcyjnych przyjaciół, którzy 

opowiedzieli nam o pracy gotującej żony i fotografującego męża. 

Zagłębiliśmy się z nimi również w temat kiszonek,  

w przyrządzaniu których Asia nie ma sobie równych.

Naszym gościem specjalnym w tym numerze jest Vegeshot  

– mała, dolnośląska manufaktura zdrowych wegańskich szotów  

i zakwasów z buraka, stworzona przez Renię i Tomka.  

Z nimi również gotowaliśmy, więc na kolejnych stronach 

znajdziecie przepisy z zakwasem buraczanym oraz przepis  

na sam zakwas od Reni.

Jak zawsze mamy dla Was też opowieść przesiedleńczą.  

Tym razem poznacie Zosię i Janka, ich historię zamieszkania  

na wrocławskim Księżu Małym oraz dowiecie się,  

jakie smaki im towarzyszyły.

Drodzy Czytelnicy, chodźcie z nami szukać wiosny  

i wiosennych smaków.

Redaktor naczelna

Katarzyna Sieradz
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DANIE BEZMLECZNE DANIE Z NISKIM 
INDEKSEM GLIKEMICZNYM

 SPIS PRZEPISÓW 
Chleb czystoziarnisty 48

Chleb na zakwasie z pestkami dyni 46

Ciasteczka z ziarnami 50

Ciastka dyniowe 54

Ciasto ze słonecznikiem 56

Danie z Kotła  

– Kociołek z boczniakami i jarmużem 10

Domowy zakwas z buraków 82

Gofry ze szparagami 30

Granola z pestkami 58

Jaja z tuńczykiem i kaparami 98

Jajka faszerowane z szynką 100

Jajka w sosie chrzanowym 102

Jajka w sosie tatarskim 104

Jajka z awokado i granatem 106

Jajka z boczkiem i korniszonami 108

Jogurt z prażonym słonecznikiem i miodem 60

Kanapka ze szparagami 18

Kapusta z fasolą 90

Kichłyki 92

Krem z zielonych szparagów 20

Krewetki ze szparagami i pietruszkowym pesto 22

Kruche rogaliki orzechowe 94

Mleko ze słonecznika 72

Muffiny ze szpinakiem, fetą i pestkami 62

Naturalne farbowanie jajek 112

Orkiszowe ciastka czekoladowe  

z pestkami dyni 52

Pasta „bezrybna” ze słonecznika 44

Pasta jajeczna 110

Pieczone bataty ze szparagami i ciecierzycą 24

Risotto ze szparagami 26

Sałatka makaronowa z cappelletti i szparagami 28

Słonecznik na ostro 66

Szparagi z burratą i migdałami 32

Tarta z burakami 80

Tarta ze szparagami i łososiem 34

Tatar z buraka 84

Wegański barszcz ukraiński zakwaszany 78

Wegański słonecznikowiec marchewkowy 70

Wegańskie pesto szpinakowo-pietruszkowe  

ze słonecznikiem 64

Wieloziarniste batony 68

Zupa z białych szparagów 36



Przygotowanie:
Cebulę kroimy w kostkę, czosnek, imbir i papryczkę chili drobno siekamy lub rozcieramy 

w moździerzu. Usuwamy twarde włókna z jarmużu, liście kroimy. Boczniaki kroimy w paski.

W kociołku lub na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy cebulę, oprószamy solą i smażymy chwilę. 
Dodajemy czosnek, imbir i chili, smażymy, do lekkiego zrumienienia.

Dodajemy pastę curry i boczniaki, smażymy, mieszając około 10 minut.
Dokładamy jarmuż i pomidory, doprawiamy solą i smażymy do połączenia smaków.

Składniki:
500 g boczniaków

100–200 g liści jarmużu
400 g pomidorów z puszki

1 duża cebula
2–4 ząbki czosnku

1 mała papryczka chili
1-cm kawałek imbiru

1 łyżeczka czerwonej pasty curry
3 łyżki oleju

sól

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

 DANIE Z KOTŁA 
 KOCIOŁEK Z BOCZNIAKAMI I JARMUŻEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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 PRZEPISY ZE SZPARAGAMI 

Grono szparagowych koneserów powiększa się z każdym sezonem.  
I nic w tym dziwnego, za wprowadzeniem szparaga lekarskiego  

(Asparagus officinalis) do wiosennego menu przemawia  
nie tylko jego smak i mała kaloryczność, ale także bogactwo substancji 

odpowiedzialnych za jego właściwości lecznicze.



 SZPARAGI 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ

ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER, KATARZYNA SIERADZ

HISTORIA SZPARAGÓW
Pierwszymi entuzjastami szparagów byli starożytni 

Egipcjanie. Dowodzą tego malowidła w grobowcach 

sprzed około 3 000 lat p.n.e. i zapisy w papirusach 

egipskich. Można jednak domyślać się, że szparag, 

jako roślina dziko rosnąca, był już znany człowieko-

wi pierwotnemu. Nazwa asparagus wprowadzona 

została przez starożytnych Greków i początkowo 

określała wszystkie młode pędy roślin.

Z czasem dopiero przyjęła się jedynie dla znanych 

nam dzisiaj szparagów. Wielkim powodzeniem cie-

szył się asparagus w starożytnym Rzymie, od około 

III wieku p.n.e. Z tych czasów zachowały się opisy 

dotyczące jego uprawy.

Ludwik XIV także był ich wielkim fanem. Nie mógł 

sprowadzać ich w zimie z odległych krain, kazał 

więc wybudować w pobliżu pałacu szklarnię, dzię-

ki czemu mógł się nimi objadać przez cały rok. Aby 

uniknąć monotonii na stole, kazał służbie wymy-

ślać nowe przepisy. Najbardziej lubił te opiekane 

w ogniu, podawane z królikiem z rożna albo mary-

nowane z cielęciną w cytrynie i oliwie.

Do Polski szparagi dotarły dopiero w XVIII w. i od 

razu zdobyły tutejsze podniebienia. Stały się kuli-

narnym przebojem tak dalece niezbędnym na szla-

checkim stole, że dobrze urodzeni wybierając się 

w dłuższą podróż zaopatrywali swoje tabory w gą-

siory wina, mięso, kasze i… szparagi. Wieziono je na 

wozach pełnych piasku, z którego na postojach wy-

ciągano białe pędy.

UPRAWA W POLSCE I NIEMCZECH
Obecnie największymi producentami szparagów 

są kolejno: Chiny, Peru, USA, Niemcy i Hiszpania. 

W Polsce szparagi uprawia się na areale około 1700 

ha, co pozwala rocznie wyprodukować około 4000 

ton tych warzyw. W większości są one jednak eks-

portowane zarówno w stanie świeżym, jak i prze-

tworzonym. Około 65% towaru trafia do Niemiec, 

pozostała część do Holandii, Francji i Belgii.

W maju i czerwcu szparagi przyciągają do Niemiec 

nie tylko polskich robotników, ale także rzesze tury-

stów smakoszy. Badeński szlak szparagowy wiedzie 

przez niemal 140 km od szparagowej stolicy, czyli 

Schwetzingen, przez Karlsruhe, Rastatt do Sche-

rzheim. Po drodze można się zatrzymać w Reilingen, 

by przespacerować się specjalną ścieżką edukacyjną 

i otrzymać dyplom szparagowego znawcy lub od-

wiedzić Bruchsal, gdzie zlokalizowany jest najwięk-

szy w Europie szparagowy bazar. Wszędzie – i na 

szparagowych polach, i w kolejno mijanych wsiach 

czy miasteczkach – można zajadać się wspaniałymi 

szparagami przyrządzanymi na różne sposoby i po-

pijać je doskonałymi miejscowymi białymi winami.

RODZAJE SZPARAGÓW
Na straganach najczęściej znajdziemy szparagi zielo-

ne i białe. Są także fioletowe, ale te pozostają u nas 

niemal nieznane. Kolor szparagów nie definiuje 

jednak ich przynależności gatunkowej, jest jedynie 

wynikiem różnic w nasłonecznieniu wschodzące-

go szparagowego pędu. Szparag rośnie pod ziemią, 

gdzie wytwarza kłącza, pędy wyrastające w pew-

nym momencie na powierzchnię to – z botaniczne-

go punktu widzenia – kłącza podziemne. Ten sam 

szparag, rosnąc w ciemności pod ziemią, jest blady, 

leciutko kremowy. Gdy wysunie się na powierzch-

nię, pod wpływem promieni słonecznych zaczyna 

się zaróżawiać, a jeśli już rozwija się w pełnym świe-

tle dnia, to zielenieje. Spór między zwolennikami 

białych i zielonych szparagów wciąż trwa. Admi-

ratorzy zielonych twierdzą, że są one delikatniejsze, 
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zwolennicy białych twierdzą, że tylko one mają 

niepowtarzalny szparagowy smak, gdyż zielone za 

bardzo przypominają fasolkę.

WARTOŚCI ODŻYWCZE SZPARAGÓW
Dzięki badaniom naukowym udało się poznać skład 

chemiczny szparaga i jego dobroczynny wpływ 

na organizm człowieka. Nie bez powodu przecież 

nasi przodkowie obdarzyli szparag gatunkową na-

zwą „lekarski”! Asparagus officinalis zawiera wiele 

wartości odżywczych np. witaminy z grupy B, od-

grywające znaczącą rolę w metabolizmie cukrów, 

a także witaminy A, C i kwas foliowy. Zaś z mine-

rałów: potas, fosfor, magnez i żelazo.

Ponadto saponiny steroidowe, karotenoidy i flawo-

noidy, wykazujące właściwości przeciwzapalne i an-

tyoksydacyjne. Z licznych aminokwasów, obecnych 

w młodych pędach szparagów, najbardziej charakte-

rystyczny jest kwas asparaginowy. Asparagina jest 

ważnym aminokwasem, biorącym udział w przeka-

zywaniu bodźców w ośrodkowym układzie nerwo-

wym, przyczynia się do poprawy koncentracji, uła-

twia uczenie i zapamiętywanie. Polecana jest także 

osobom wyczerpanym fizycznie i psychicznie.

PODSUMOWANIE
Szparag lekarski jest warzywem charakteryzują-

cym się niską wartością energetyczną, przy rów-

noczesnej wysokiej zawartości składników odżyw-

czych, w tym biologicznie czynnych związków. 

Oprócz witamin (A, C, E, karotenoidów oraz z grupy 

B) pędy szparagów zawierają także łatwo strawne 

białka, cukry, składniki mineralne (fosfor, potas, 

jod, wapń, magnez, żelazo, cynk). Z kolei wśród 

swoistych substancji bioaktywnych kluczową rolę 

odgrywają saponiny sterydowe, kwasy hydrok-

sycynamonowe, flawonoidy, fitosterole o właści-

wościach przeciwutleniających. Spożywanie tego 

warzywa bądź suplementowanych produktów 

żywnościowych (z udziałem wyciągów z produk-

tów ubocznych handlowego przetwarzania pędów 

szparaga) może więc wspomagać leczenie zabu-

rzeń trawiennych, chorób sercowo-naczyniowych, 

a także opóźniać procesy starzenia.

ŹRÓDŁA:
Bates I., Sportowe kalorie, wyd. PZWL, Warszawa, 2017.

Pawłowski A., Szeląg D., Naturalne leczenie, wyd. ARTI,  

Ożarów Mazowiecki, 2018.

Cieślik E., Siembida A., Charakterystyka wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych szparaga lekarskiego  

(Asparagus officinalis L.), Postępy fitoterapii, 2011, 4.

https://www.usda.gov/

https://www.doz.pl/czytelnia/a2646-Szparagi_8211_wlasciwosci_wartosci_odzywcze_i_ich_historia

https://www.hellozdrowie.pl/artykul-fakty-o-szparagach-ktorych-mogles-nie-znac/
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Przygotowanie:
Szalotkę obieramy i kroimy w kostkę. Rozgrzewamy na patelni masło i oliwę,  
smażymy szalotkę 3 minuty. Szparagom odłamujemy zdrewniałe końcówki.  

Kroimy na mniejsze półcentymetrowe kawałki. 
 

Dorzucamy na patelnię i całość smażymy 4 minuty. Doprawiamy solą i pieprzem.  
Kromki opiekamy w opiekaczu albo na patelni grillowej.

Pieczywo smarujemy ricottą i wykładamy smażone szparagi.
Wierzch przyozdabiamy liśćmi mięty.

Składniki:
1 szalotka

1 pęczek zielonych szparagów
2 kromki ulubionego pieczywa

1 łyżka masła
1 łyżka oliwy
4 łyżki ricotty

sól i pieprz
kilka liści mięty

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

 KANAPKA ZE SZPARAGAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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 KREM Z ZIELONYCH SZPARAGÓW 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
3 łyżki masła

1 cebula
1 ząbek czosnku

1 pęczek zielonych szparagów
350 ml bulionu warzywnego

sól, pieprz
garść startego parmezanu
3 łyżki śmietany 30–36%

garść listków świeżej mięty + kilka do dekoracji

Przygotowanie:
Myjemy szparagi, odcinamy twarde końcówki i obieramy do ⅓ wysokości. Odcinamy główki 
(ok. 3 cm) i odkładamy, resztę kroimy w kilkucentymetrowe kawałki. Czosnek i cebulę kroimy 

w kostkę, podsmażamy na 2 łyżkach masła. Dokładamy szparagi i dusimy około 8 minut,
co jakiś czas mieszając. Zalewamy bulionem i gotujemy 10 minut.

Zupę doprawiamy do smaku, dodajemy miętę i blendujemy na gładki krem. Główki szparagów 
podsmażamy na łyżce masła i delikatnie solimy. Do zupy dodajemy śmietanę i parmezan, 

mieszamy. Nalewamy do miseczek, dodajemy główki szparagów i dekorujemy miętą.
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 KREWETKI ZE SZPARAGAMI 
 I PIETRUSZKOWYM PESTO 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Składniki na pesto blendujemy, dodając tyle wody, aż uzyskamy pożądaną gęstość  

(zależy to od upodobań i mocy blendera).

Krewetki rozmrażamy. Szparagom odłamujemy zdrewniałe końcówki.  
Kroimy na mniejsze kawałki. Pomidorki kroimy na pół, a cukinię w półplasterki.

Rozgrzewamy na patelni masło i smażymy krewetki około 3 minuty. Dodajemy warzywa 
i smażymy jeszcze 2–3 minuty. Ściągamy z patelni, podajemy z pietruszkowym pesto.

Składniki:
1 pęczek zielonych szparagów

100 g krewetek tygrysich
10–15 pomidorków koktajlowych

¼ cukinii
2 łyżki masła

Pesto:
1 natka pietruszki

2 ząbki czosnku
2 łyżki prażonych ziaren słonecznika

100 ml oliwy
¼–½ szklanki wody

sok z ½ cytryny
sól, pieprz

50 g sera cheddar lub parmezanu (opcjonalnie)
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 PIECZONE BATATY ZE SZPARAGAMI 
 I CIECIERZYCĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
2 średniej wielkości bataty

pęczek zielonych szparagów
garść rukoli

kilka pomidorów koktajlowych

Sos sezamowy:
150 g pasty tahini
ok. 100 ml wody

4 łyżki soku z cytryny
1 łyżka syropu z agawy

2 ząbki czosnku
szczypta soli

Prażona ciecierzyca:
1 szklanka ugotowanej ciecierzycy

(lub z puszki)
1 łyżeczka wędzonej papryki

½ łyżeczki mielonego kuminu
½ łyżeczki mielonej kolendry

¼ łyżeczki soli
chlust oliwy z oliwek

Przygotowanie:
Bataty myjemy, osuszamy i zawijamy w folię aluminiową. Ciecierzycę odsączamy z zalewy 
i osuszamy papierowym ręcznikiem. Dodajemy przyprawy oraz oliwę z oliwek i mieszamy. 
Przekładamy do żaroodpornego naczynia lub do metalowej blaszki. Bataty oraz ciecierzycę 

wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C na 30–40 minut. W trakcie pieczenia mieszamy 
ciecierzycę od czasu do czasu, a bataty sprawdzamy widelcem, czy są miękkie.

W tym czasie przygotowujemy sos sezamowy. Tahinę umieszczamy w kielichu blendera wraz 
z syropem z agawy, sokiem z cytryny i ząbkami czosnku. Miksujemy na najwyższych obrotach, 

dolewając powoli wodę. Powinien powstać gęsty sos o konsystencji majonezu.  
Doprawiamy go solą do smaku.

Pod koniec pieczenia gotujemy szparagi. Odcinamy im zdrewniałe końcówki i wrzucamy  
do lekko osolonego wrzątku. Gdy będą już al dente, przekładamy je na moment do lodowatej 

wody i po chwili odcedzamy. Upieczone bataty wyjmujemy z folii aluminiowej i nacinamy na 
całej długości do połowy grubości. Wydrążamy część miąższu, a w powstałą lukę umieszczamy 

ugotowane szparagi. Danie posypujemy prażoną ciecierzycą i dekorujemy rukolą
oraz pomidorkami koktajlowymi. Przed podaniem polewamy sosem sezamowym.
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 RISOTTO ZE SZPARAGAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: : 2

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
W garnku z grubszym dnem rozgrzewamy oliwę i masło,  

dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, chwilę podsmażamy.  
Dodajemy ryż, mieszamy, aby wszystkie ziarna pokryła warstwa oliwy i masła.  

Wlewamy wino, gotujemy przez 1 minutę. 
 

Dodajemy szparagi pokrojone na 2–3 cm kawałki, bulion, sól i pieprz  
i gotujemy przez 13 minut, cały czas mieszając. 

 
Dodajemy tarty parmezan, mieszamy i podajemy udekorowane skórką z cytryny.

Składniki:
2–3 ząbki czosnku

20 g masła
15 g oliwy

150 g ryżu do risotto
50 g białego, wytrawnego wina

150 g zielonych szparagów, bez zdrewniałych końcówek
350 g bulionu warzywnego

½ łyżeczki soli
¼ łyżeczki pieprzu

30 g tartego parmezanu
paseczki skórki z cytryny, bez białych błonek
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 SAŁATKA MAKARONOWA Z CAPPELLETTI 
 I SZPARAGAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 25 minut

Składniki:
250 g świeżych cappelletti (można zastąpić suszonymi tortellini)

1 pęczek zielonych szparagów
1 zielony ogórek

garść pomidorów koktajlowych
garść ugotowanej ciecierzycy

garść oliwek
1 kulka mozzarelli

skórka otarta z 1 cytryny
2 ząbki czosnku

suszone oregano albo bazylia
chlust oliwy z oliwek

sól

Przygotowanie:
Cappelletti gotujemy al dente w lekko osolonym wrzątku według przepisu na opakowaniu, 

a następnie studzimy w zimnej wodzie i odcedzamy.

Szparagom odcinamy zdrewniałe końcówki i kroimy na mniejsze, 2–3 cm kawałki.  
Na patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy zmiażdżony czosnek oraz szparagi.  

Smażymy kilka minut, aż zmiękną. Pod koniec dodajemy otartą skórkę cytrynową 
i przyprawiamy ziołami oraz solą do smaku.

Odstawiamy do przestudzenia.
Szparagi mieszamy z cappelletti, ciecierzycą, oliwkami oraz dowolnie

pokrojonymi: ogórkiem, pomidorami i mozzarellą.

Podajemy z dodatkową porcją skórki cytrynowej.



 GOFRY ZE SZPARAGAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
1 szklanka mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka cukru

2 jajka
½ szklanki oleju

1 szklanka mleka
szczypta soli

Dodatkowo:
1 łyżka oliwy

1 pęczek zielonych szparagów
2 łyżki posiekanego szczypiorku

1 łyżka soku z cytryny
sól, pieprz

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do miski razem z proszkiem do pieczenia, solą i cukrem. Wszystko mieszamy 

a następnie dodajemy jajka, olej oraz mleko. Miksujemy na gładką masę do połączenia składników. 
Rozgrzewamy gofrownicę. Nakładamy ciasto chochelką i wyrównujemy ciasto.

Gofry pieczemy około 4 minut. Po upieczeniu odkładamy na kratkę, żeby troszkę ostygły.

Szparagom odłamujemy zdrewniałe końcówki i kroimy na mniejsze kawałki.
Na patelni rozgrzewamy oliwę z masłem i dokładamy szparagi, smażymy przez 4 minuty.

Doprawiamy solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Szparagi wykładamy na gofry.

Na tej samej patelni smażymy jajka sadzone. Jajka układamy na szparagach.
Oprószamy solą i pieprzem. Posypujemy szczypiorkiem.
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Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut



 SZPARAGI Z BURRATĄ I MIGDAŁAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Szparagom odłamujemy zdrewniałe końcówki (można z nich potem zrobić bulion).

Pozostałą część kroimy wzdłuż na cienkie paseczki.

Grillujemy na suchej patelni około 5 minut razem z 2 gałązkami tymianku.
Migdały siekamy i prażymy na suchej patelni.

Wykładamy szparagi na talerz. Układamy na nich porwane w palcach kawałki burraty.

Posypujemy migdałami i skórką z cytryny.

Mieszamy w miseczce oliwę, sok z cytryny i pomarańczy, sól i pieprz. Polewamy szparagi. 
Dekorujemy tymiankiem.

Składniki:
1 pęczek zielonych szparagów

2 łyżki migdałów
½ burraty (można również wykorzystać ser kozi lub mozzarellę)

skórka starta z 1 cytryny
1 łyżka oliwy

1 łyżeczka soku z cytryny
2 łyżeczki soku z pomarańczy

kilka gałązek świeżego tymianku
 sól, pieprz
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 TARTA ZE SZPARAGAMI I ŁOSOSIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut chłodzenia + 50 minut pieczenia

Składniki na tartę:
250 g mąki orkiszowej lub pszennej + ¼ szklanki do posypania formy i podsypania

½ łyżeczki soli
150 g zimnego masła + 1 łyżka do posmarowania formy

3 łyżki zimnej wody

Składniki na wypełnienie:
1 pęczek zielonych szparagów

100 g wędzonego łososia
1 kulka mozzarelli

6–8 pomidorków koktajlowych
3 jajka

100 ml śmietany 12%
kilka gałązek świeżego tymianku

 sól, pieprz

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy na stolnicy z solą. Wkrajamy zimne masło i wyrabiamy krótko ręką, dodając 

wodę, aż do uzyskania zwartego ciasta.
Formujemy kulę, owijamy folią i wstawiamy do lodówki na minimum 30 minut.

Rozgrzewamy piekarnik do 190°C. Ciasto wyjmujemy z lodówki, krótko wyrabiamy i cienko 
wałkujemy podsypując w miarę potrzeby mąką. Formujemy kształt pasujący do formy na tartę. 
Formę smarujemy dokładnie masłem i obsypujemy mąką. Przekładamy do niej delikatnie ciasto, 

wyklejając brzegi. Dziury uzupełniamy pozostałymi skrawkami ciasta, wyklejając formę palcami. 
Nakłuwamy widelcem i pieczemy 15 minut.

Mozzarellę kroimy w kostkę, szparagom odłamujemy zdrewniałe końcówki. Kroimy w paski. 
Pomidorki przekrajamy na pół, łososia kroimy w mniejsze kawałki. W misce rozkłócamy jajka 
ze śmietaną i przyprawami. Na spód tarty wykładamy ser i szparagi (bez główek), wylewamy 

zalewę. Na wierzchu układamy główki szparagów, pomidorki (miąższem w górę) i łososia. 
Pieczemy 35 minut w 190°C.
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 ZUPA Z BIAŁYCH SZPARAGÓW 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
600 g białych szparagów

biała część pora
¼ selera

1 ząbek czosnku
750 ml bulionu warzywnego

100 ml śmietanki 30–36%
1 łyżka oliwy

2 łyżki soku z cytryny

Przygotowanie:
Szparagom odcinamy twarde końcówki, obieramy i kroimy na mniejsze kawałki.

Por i czosnek kroimy w plasterki, a seler w grubą kostkę.  
W garnku rozgrzewamy oliwę, dodajemy seler, por i czosnek, dusimy pod przykryciem 5 minut. 

Dorzucamy szparagi, zalewamy bulionem i gotujemy 15 minut.

Zupę blendujemy na gładko, dodajemy śmietankę, sok z cytryny  
i doprawiamy do smaku gałką, solą i pieprzem.

Podajemy z pistacjami i tymiankiem, grzankami lub płatkami migdałów.
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 PRZEPISY Z PESTKAMI 

Pestki to produkty, które bardzo często pomijamy w naszej codziennej diecie. 
Czasem nawet nie wiemy, że mogą nam się do czegoś przydać i po prostu je 

wyrzucamy. Tymczasem niektóre z nich są dla nas niezwykle cennym źródłem 
składników odżywczych, bez których nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo 

funkcjonować. Warto więc przyjrzeć się im bliżej i poznać ich cudowne właściwości.
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 PESTKI 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

PESTKI DYNI
Wyróżnia je przede wszystkim duża zawartość 
cynku, są jednym z najbogatszych źródeł tego 
pierwiastka. Znajdziemy w nich również spore 
ilości wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu 
oraz witamin, między innymi E, A, K, C i wi-
taminy z grupy B. Pestki dyni dostarczą nam 
również kwasów tłuszczowych omega 3, lecy-
tynę oraz kukurbitacynę. Doskonale wspoma-
gają odporność, pomagają w zwalczaniu infekcji 
oraz dbają o stan naszej skóry i włosów. Dlatego 
są zalecane osobom, które mają skłonności do 
zmian trądzikowych, łamania się i wypadania 
włosów czy rozdwajania się i kruszenia paznok-
ci. Pestki dyni świetnie wspierają również pracę 
naszego mózgu i chronią serce, dzięki zawarto-
ści lecytyny korzystnie wpływają na pamięć 
i koncentrację, a znajdująca się w nich wspo-
mniana już kukurbitacyna potrafi rozprawić się 
z pasożytami bytującymi w naszym układzie 
pokarmowym, poprawia trawienie i chroni wą-
trobę.
Pestki dyni można jeść same lub jako dodatek do 
różnego rodzaju dań, sałatek, musli czy koktajli. 
Warto zadbać, aby zagościły one w naszej diecie 
na stałe.

PESTKI AWOKADO
To prawdziwa królowa wśród pestek, która nie-
stety bardzo często ląduje w koszu na śmieci. 
Większość z nas zna już cudowne właściwości 
awokado, które coraz częściej gości na naszych 
stołach. Nauczyliśmy się dodawać ten owoc do 
codziennych posiłków i bardzo chętnie wyko-
rzystujemy je również w codziennej pielęgna-
cji, bo awokado jest bardzo dobrym i cenionym 
składnikiem domowych kosmetyków.
Wciąż jednak nie wszyscy wiedzą o tym, że praw-
dziwe bogactwo cennych dla nas składników 

odżywczych zamkniętych jest właśnie w jego 
pestce. Zawiera ona aż 70 proc. wszystkich an-
tyoksydantów znajdujących się w awokado, za-
tem znajdziemy ich tam ponad dwa razy więcej 
niż w samym owocu. Warto wiedzieć, że pestka 
z awokado jest jednym z najcenniejszych roślin-
nych źródeł przeciwutleniaczy. Na tym jednak 
nie koniec,ponieważ jest ona również jednym 
z najbogatszych źródeł rozpuszczalnego błonni-
ka, zawiera też mnóstwo witamin i minerałów. 
Znajdziemy w niej między innymi witaminy: A, 
B1, B2, B3, C, D, K, E, kwas foliowy oraz minerały: 
potas, miedź, wapń, cynk, żelazo i mangan, a tak-
że cenną dla naszych oczu luteinę.
Pestka z awokado poprawia odporność, pomaga 
naszemu organizmowi chronić się przed nowo-
tworami, reguluje poziom cholesterolu, wspo-
maga pracę układu krwionośnego i pokarmo-
wego, poprawia kondycję mózgu, dba o nasze 
oczy, troszczy się o skórę, włosy i paznokcie, po-
maga oczyścić organizm z toksyn i regulować 
poziom glukozy, a także zapobiegać gwałtow-
nym jej wyrzutom.
Jak jeść pestkę z awokado? Najpierw przez kilka 
dni należy ją suszyć w nasłonecznionym miej-
scu, kiedy wyschnie, zdjąć z niej brązową skór-
kę, a pestkę zetrzeć na drobnej tarce. Teraz już 
można dodawać ją do kanapek, sałatek, koktajli 
i wielu innych potraw.

PESTKI SŁONECZNIKA
Nasiona słonecznika znane są przede wszyst-
kim ze względu na dużą zawartość witaminy E. 
Oprócz niej znajdziemy w nich witaminy z grupy 
B, witaminę A, wapń, magnez, fosfor, potas, żela-
zo, sód, cynk, błonnik, nienasycone kwasy tłusz-
czowe oraz dużą ilość fitosteroli. Jedzenie ziaren 
słonecznika pomaga wyregulować poziom cho-
lesterolu, zmniejsza ryzyko wystąpienia miaż-
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dżycy, poprawia jakość plemników, wpływając 
na płodność mężczyzn, a dzięki dużej zawartości 
przeciwutleniaczy pozwala nam dłużej zacho-
wać młodość. Nasiona słonecznika wspomagają 
również pracę układu pokarmowego, pomagają 
zwalczać infekcje i trądzikowe zmiany skórne, 
poprawiają stan kości i zębów, a dzięki zawarto-
ści fitosteroli i kwasu linolowego zmniejszają ry-
zyko wystąpienia niektórych nowotworów.
Analizując korzyści płynące ze spożywania pe-
stek słonecznika, warto rozważyć dodanie ich 
do wiosennych sałatek i potraw. Ważne jest jed-
nak, aby ich nie prażyć, ponieważ oleje w nich 
zawarte tracą swoje wartości odżywcze.

PESTKI ARBUZA
Najczęściej po prostu nas denerwują, nie bardzo 
lubimy je wydłubywać, a kiedy już to zrobimy, 
wyrzucamy i zapominamy o ich istnieniu. Tym-
czasem pestki arbuza zawierają wiele cennych 
substancji odżywczych, są bogactwem białka 
i przeciwutleniaczy, znajdziemy w nich witami-
ny z grupy B, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, 
cynk, miedź i nienasycone kwasy tłuszczowe. 
Pestki arbuza regulują ciśnienie krwi, zmniejsza-
ją ryzyko wystąpienia miażdżycy, dbają o nasz 
układ nerwowy, pomagają regulować poziom 
glukozy, zwalczają wolne rodniki, chroniąc nasz 
organizm przed licznymi chorobami i opóźniając 
efekty starzenia. Wspomagają leczenie infekcji 
układu pokarmowego i układu moczowego, mają 

właściwości przeciwbakteryjne, niszczą pasoży-
ty i działają delikatnie przeciwbólowo.

PESTKI WINOGRON
Pestki winogron podobnie jak pestki arbuza 
bardzo często wyrzucamy, a zamiast tego po-
winniśmy je dokładnie pogryźć, dostarczając 
w ten sposób naszemu organizmowi cennych 
składników odżywczych. Pestki winogron są 
bogactwem przeciwutleniaczy, dzięki czemu 
wspomagają nasz organizm, chroniąc go przed 
chorobami i przedwczesnym starzeniem. Za-
wierają również bardzo dużo witaminy E, na-
zywanej często witaminą młodości oraz fla-
wonoidów, polifenoli i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Dzięki temu doskonale wspierają 
nasz układ immunologiczny, wzmacniają na-
czynia krwionośne, działają przeciwzapalnie, 
wspierają pracę mózgu, przyspieszają regene-
rację naszego organizmu, poprawiają kondycję 
oczu, a także korzystnie wpływają na stan na-
szych włosów i skóry.

PODSUMOWANIE
Pestki możesz potraktować też jako ważny 
składnik sycącej sałatki, którą podasz do obiadu 
zamiast ryżu lub kaszy, taki smakołyk przyda 
się też w trakcie grillowania. Pestki słonecznika, 
sos czosnkowy, blanszowane brokuły, pieczone 
ziemniaki i suszone pomidory to tylko jedna 
z wielu propozycji takiego dania.

ŹRÓDŁA:
https://kuchnia.wp.pl/niezwykle-wlasciwosci-pestek-i-nasion-najzdrowsze-nie-musza-byc-najdrozsze-6161941694539393g

https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/produkty/10175368/maly-rozmiar-wielka-moc-co-potrafia-ziarna-pestki-i-nasiona.html? 

pr=10175339&pri=7#Sezam

https://postroniepiekna.pl/?page=news/215/15/Niezwykle-wlasciwosci-pestek-i-nasion

https://allegro.pl/artykul/pestki-do-czego-wykorzystywac-je-w-kuchni-104617

http://www.zikodlazdrowia.org/blog/pestki-i-nasiona-sprawdz-dlaczego-warto-je-jesc/
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 PASTA „BEZRYBNA” ZE SŁONECZNIKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 1 miseczka

Czas przygotowania: 10 minut + kilka godzin namaczania

Składniki:
1 szklanka nasion słonecznika

2 łyżki pasty miso
2 łyżki sosu sojowego

2 łyżki passaty pomidorowej
sok z ½ cytryny

2 łyżki oleju lnianego
½ łyżeczki pieprzu cayenne

½ łyżeczki wędzonej papryki

Przygotowanie:
Słonecznik zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

Nasiona płuczemy pod bieżącą wodą i miksujemy za pomocą blendera z pastą miso,  
sokiem z cytryny, olejem lnianym, sosem sojowym,

wędzoną papryką oraz pieprzem cayenne na gładką pastę.

Opcjonalnie doprawiamy pieprzem oraz solą.

Podajemy ze świeżym pieczywem lub warzywami. Świetnie smakuje z chlebem pita.
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 CHLEB NA ZAKWASIE Z PESTKAMI DYNI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 1 duży bochenek lub 2 małe

Czas przygotowania: 15 godzin i 10 minut

Składniki:
masło, do wysmarowania formy
bułka tarta, do obsypania formy

200 g mąki pszennej pełnoziarnistej
300 g mąki owsianej lub żytniej chlebowej

4 łyżki pestek dyni + do posypania
2 łyżki siemienia lnianego

1 łyżka soli
200 g aktywnego zaczynu (zakwasu dokarmionego przed ok. 8 godzinami)

500 ml wody
olej, do posmarowania folii

Przygotowanie:
Dużą keksówkę (lub 2 małe) smarujemy masłem i obsypujemy bułką tartą.  

Mąki, pestki dyni, siemię i sól mieszamy.  
Dodajemy zaczyn i wodę, mieszamy łyżką do połączenia składników.  

Przekładamy do foremki, wygładzamy wierzch ręką zmoczoną w wodzie.

Formę przykrywamy folią spożywczą posmarowaną cienką warstwą oleju.  
Odstawiamy na 4–6 godzin, aż ciasto podwoi swoją objętość  

(powinno prawie sięgać brzegów formy i zaczynać stykać się z folią).  
Zdejmujemy folię, posypujemy chleb pestkami dyni

i pieczemy 30 minut w piekarniku nagrzanym do 220°C.

Po tym czasie ostrożnie wyrzucamy chleb z formy na blachę,
zmniejszamy temperaturę do 200°C i pieczemy jeszcze 30–40 minut.

Upieczony chleb po postukaniu powinien wydać głuchy odgłos.
Odstawiamy na kratkę do całkowitego ostudzenia.
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 CHLEB CZYSTOZIARNISTY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 1 mały bochenek

Czas przygotowania: 1 godzina i 15 minut

Składniki:
150 g płatków owsianych
150 g nasion słonecznika
100 g siemienia lnianego

50 g pestek dyni
50 g orzechów laskowych (lub migdałów)

50 g nasion babki płesznik
30 g nasion chia
1 łyżeczka soli

50 ml oleju kokosowego
350 ml wrzącej wody

Przygotowanie:
Wszystkie suche składniki umieszczamy w misce.  

Wlewamy roztopiony olej kokosowy i gorącą wodę.  
Całość energicznie mieszamy. Po chwili powinna powstać gęsta masa.

Odstawiamy na kwadrans i mieszamy ponownie.

Keksówkę o wymiarach ok. 12 x 26 cm wykładamy papierem do pieczenia  
i przekładamy gotową masę z ziaren. Wyrównujemy szpatułką  

i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy 25 minut.  
Chleb razem z papierem wyjmujemy z keksówki i układamy go na płaskiej blaszce.  

Wstawiamy z powrotem do piekarnika na 30–35 minut.

Gotowy chleb powinien wydawać głuchy dźwięk przy uderzeniu drewnianą łyżką.  
Odstawiamy do całkowitego wystudzenia i kroimy na kromki.

Gotowy chleb można przechowywać do tygodnia.
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 CIASTECZKA Z ZIARNAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 30 sztuk

Czas przygotowania: 35 minut + 1 godzina chłodzenia

Przygotowanie:
Mąki mieszamy z cukrem pudrem i proszkiem do pieczenia.  
Dodajemy zimne masło, żółtko oraz jogurt i siekamy z mąką.  

Zagniatamy szybko ciasto i odkładamy na godzinę do lodówki.
Ziarna prażymy na suchej patelni, mieszamy z miodem i białkiem.

Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na placek o grubości 5 mm,  
wycinamy kółka i układamy na blasze. 

 
Na wierzchu układamy ziarna z miodem. Pieczemy 12 minut w 180°C.

Składniki:
100 g mąki pszennej

100 g mąki krupczatki
40 g cukru pudru

100 g masła
1 jajko

1 łyżka jogurtu
1 łyżeczka proszku do pieczenia

150 g ziaren słonecznika
150 g pestek dyni

3 łyżki miodu
sól
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 ORKISZOWE CIASTKA CZEKOLADOWE 
Z PESTKAMI DYNI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 20 sztuk

Czas przygotowania: 15 minut + 12 minut pieczenia

Składniki:
75 g miękkiego masła

120 g erytrolu (lub cukru)
1 jajko

125 mąki orkiszowej
50 g kakao

1 łyżeczka wanilii w proszku lub ekstraktu waniliowego
1 łyżeczka sody
50 g pestek dyni

100 g posiekanej gorzkiej czekolady
2 łyżeczki soli gruboziarnistej

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 170°C. Wykładamy blachę papierem do pieczenia.

Masło ucieramy z erytrolem do powstania puszystej masy. Dodajemy jajko, miksujemy.
Mieszamy mąkę z kakao, wanilią i sodą, dodajemy do maślanej masy i miksujemy.

Dokładamy pestki dyni i czekoladę, mieszamy.

Na blachę, w kilkucentymetrowych odstępach wykładamy ręką lub łyżką ciastka.
Lekko je ugniatamy i posypujemy solą gruboziarnistą. Pieczemy 12–15 minut.



 CIASTKA DYNIOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: około 35 sztuk

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
300 g mąki pszennej

90 g pestek dyni
100 g cukru
120 g masła
40 g smalcu

1 jajko
1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka kwaśnej śmietany

Przygotowanie:
Pestki dyni siekamy. Na stolnicy mieszamy mąkę z cukrem i proszkiem do pieczenia.  

Dodajemy pokrojone masło i smalec i siekamy nożem. Dodajemy jajko, śmietanę i pestki dyni.

Zagniatamy rękami ciasto. Z ciasta formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego  
i układamy na dwóch blaszkach wyłożonych papierem do pieczenia.

Kulki spłaszczamy grzbietem widelca.

Ciasteczka pieczemy w rozgrzanym do 180°C piekarniku przez 15–20 minut.
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 CIASTO ZE SŁONECZNIKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Blaszka rozmiar: 30 x 20cm

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki
Biszkopt kawowy:

6 jajek
1 szklanka cukru

1 szklanka mąki pszennej
½ szklanki mąki ziemniaczanej

3 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Pralina ze słonecznikiem:
100 g masła

1 cukier wanilinowy
½ szklanki cukru pudru

2 łyżki mleka
300 g słonecznika

Krem:
1 puszka masy kajmakowej (300 g)

200 g masła

Poncz:
½ szklanki kawy

2 łyżki ulubionego likieru

Przygotowanie:
Białka oddzielamy od żółtek. Białka wraz z cukrem ubijamy na sztywną pianę.  

Dodajemy po jednym żółtku nadal miksując. Mąki, kakao i proszek przesiewamy  
i dodajemy do masy jajecznej. Delikatnie mieszamy szpatułką.  

Wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem.  
Pieczemy przez 10–15 min w piekarniku nagrzanym do 180°C (góra dół, do suchego patyczka).

Upieczony biszkopt studzimy i kroimy wzdłuż.

Wszystkie składniki praliny zagotowujemy w garnku i przekładamy na blaszkę  
wyłożoną pergaminem. Pieczemy przez 10 minut w 200°C co chwile miesząjąc.

Słonecznik studzimy i odkładamy do miski.
Masło (ciepłe) ucieramy na puch i dodajemy uprażony słonecznik.

Biszkopty nasączamy ponczem,przekładamy masą i posypujemy słonecznikiem.



 GRANOLA Z PESTKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 6–8

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
1 szklanka płatków owsianych górskich

½ szklanki pestek dyni
½ szklanki pestek słonecznika

½ szklanki drobnych rodzynek
2 łyżki złotego siemienia lnianego

2 łyżki cukru trzcinowego
3 łyżki miodu

1 jabłko
garść orzechów włoskich

¼ łyżeczki cynamonu
szczypta soli

szczypta gałki muszkatołowej

Przygotowanie:
Orzechy siekamy. Jabłko obieramy ze skórki, usuwamy gniazda nasienne

i ścieramy na dużych oczkach tarki.

Wszystkie składniki poza rodzynkami mieszamy dokładnie w misce.
Rozkładamy na dużej blaszce do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia.

Pieczemy granolę w 160°C przez 40 minut. Podczas pieczenia mieszamy granolę 3–4 razy,
aby równomiernie się upiekła.

Po wyjęciu z piekarnika mieszamy z rodzynkami i odstawiamy do wystudzenia.
Przechowujemy w słoiku lub papierowej torbie.
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 JOGURT Z PRAŻONYM  
 SŁONECZNIKIEM I MIODEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 5 minut

Składniki:
200–300 g jogurtu greckiego lub bałkańskiego

garść nasion słonecznika
1 łyżka ulubionego miodu

Przygotowanie:
Na suchej patelni prażymy słonecznik, aż stanie się złotobrązowy.

Jogurt przelewamy do szklanki lub miseczki.

Posypujemy słonecznikiem i polewamy miodem.



 MUFFINY ZE SZPINAKIEM, FETĄ I PESTKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 15 minut + 25 minut pieczenia

Składniki:
100 g fety

50 g pestek dyni
50 g ziaren słonecznika

2 jajka
250 ml mleka

130 g roztopionego i ostudzonego masła
340 g mąki orkiszowej

2 łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżki posiekanego szpinaku

1 łyżeczka tymianku
1 łyżeczka słodkiej papryki

sól, pieprz

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 200°C. W jednej misce mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia, 

przyprawami i szpinakiem, w drugiej rozkłócamy jajka z mlekiem i masłem.

Łączymy zawartość obu misek, dodajemy pokruszoną fetę i pestki. Mieszamy.
Masę wykładamy do silikonowych foremek na muffiny

lub do papierowych papilotek, do 4/5 wysokości. Pieczemy ok. 25 minut.
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 WEGAŃSKIE PESTO SZPINAKOWO-  
 -PIETRUSZKOWE ZE SŁONECZNIKIEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
1 pęczek natki pietruszki
100 g świeżego szpinaku

3 ząbki czosnku
2 łyżki ziaren słonecznika

100 ml oliwy
¼–½ szklanki wody

sok z ½ cytryny
sól, pieprz

2 łyżki płatków drożdżowych

Przygotowanie:
Czosnek siekamy, słonecznik prażymy na suchej patelni.  

Składniki na pesto blendujemy, dodając tyle wody, aż uzyskamy pożądaną gęstość.
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 SŁONECZNIK NA OSTRO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 1 szklanka

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
1 szklanka słonecznika

3 łyżki sosu sojowego jasnego
1 łyżeczka srirachy

Przygotowanie:
Na suchej patelni prażymy słonecznik (do złotego koloru).  

Zalewamy patelnię ze słonecznikiem sosem sojowym i srirachą.  
Mieszamy drewnianą łopatką do momentu zredukowania sosów. 

Wykładamy na talerz, do wystudzenia.

Świetny dodatek do sałatek, jak również do chrupania przed telewizorem.
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 WIELOZIARNISTE BATONY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 20

Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:
Daktyle zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 15 minut.  

Odlewamy nadmiar wody i miksujemy z roztopionym olejem kokosowym na gładkie purée.

Figi oraz orzechy kroimy na mniejsze kawałki.  
Łączymy z płatkami owsianymi, nasionami słonecznika,  
pestkami dyni, sezamem, nasionami chia i cynamonem.  

Do mieszanki dodajemy pulpę z daktyli i dokładnie mieszamy.  
Powinna powstać gęsta i kleista masa.

Foremkę o wymiarach ok. 20 x 30 cm lub długą keksówkę 15 x 40 cm  
wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy gotową masę.

Dokładnie dociskamy ją do brzegów formy i wyrównujemy szpatułką.

Formę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C i pieczemy 20–25 minut  
do złotego koloru. Następnie odstawiamy do wystudzenia i kroimy na batoniki.

Składniki:
200 g suszonych daktyli bez pestek

200 g ulubionych orzechów (np. mieszanka nerkowca, włoskich, laskowych i migdałów)
150 g płatków owsianych

100 g suszonych fig lub innych suszonych owoców
100 g nasion słonecznika

50 g pestek dyni
50 g sezamu

2 łyżki nasion chia (opcjonalnie)
1 łyżeczka cynamonu
50 g oleju kokosowego
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 WEGAŃSKI SŁONECZNIKOWIEC MARCHEWKOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Średnica tortownicy: 25 cm

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut namaczania + 40 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
330 g marchewki startej na tarce o dużych 

oczkach
3 łyżki nasion chia lub siemienia lnianego

¾ szklanki ciepłej wody
300 g mąki orkiszowej

2 łyżki przyprawy korzennej
1 łyżeczka cynamonu

½ łyżeczki soli
1 ½ łyżeczki sody

225 ml oleju roślinnego

200 g erytrolu lub brązowego cukru
50 g posiekanych i uprażonych orzechów 

włoskich
30 g uprażonych ziaren słonecznika

Składniki na krem i posypkę:
350 g ziaren słonecznika

150 g daktyli
150 ml gorącej wody

1 łyżeczka cynamonu
3 łyżki syropu klonowego

Siemię lniane lub nasiona chia zalewamy wodą i odstawiamy na 15–30 minut.  
Daktyle zalewamy wrzątkiem, również odstawiamy.

Przygotowanie ciasta:
Nagrzewamy piekarnik do 180°C. Spód tortownicy o średnicy 25 cm wykładamy  

papierem do pieczenia, boki natłuszczamy i obsypujemy mąką lub otrębami.
W jednej misce mieszamy przesianą mąkę z przyprawami i sodą.  

W drugiej mieszamy olej z erytrolem lub cukrem i namoczonym siemieniem lnianym lub chią. 
Łączymy składniki mokre z suchymi, miksujemy. Dodajemy startą marchew i uprażone orzechy. 

Wykładamy ciasto do tortownicy i pieczemy przez 40 minut. Studzimy.

Przygotowanie kremu:
Słonecznik prażymy na suchej patelni na złoto. 200 g odsypujemy i odstawiamy do ostygnięcia. 

Na patelnię z pozostałym słonecznikiem dodajemy syrop klonowy i prażymy  
jeszcze chwilę do skarmelizowania. Odstawiamy.

Do odsypanego słonecznika dodajemy daktyle, cynamon i blendujemy, dodając stopniowo  
wody z namaczania daktyli do uzyskania kremowej konsystencji.

Składanie ciasta:
Kiedy ciasto całkowicie ostygnie przekrajamy je na pół. Smarujemy połową kremu,  

nakładamy górną część ciasta i wykładamy pozostały krem na wierzch.  
Wystudzony skarmelizowany słonecznik rozdrabniamy w palcach i posypujemy nim ciasto.
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 MLEKO ZE SŁONECZNIKA 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: około 1 litr

Czas przygotowania: 35 min + czas moczenia

Składniki:
300 g słonecznika łuskanego

1 litr wrzątku
szczypta sol

Przygotowanie:
Słonecznik płuczemy i zalewamy wodą. Przykrywamy i odstawiamy na 3–4 godziny lub całą noc. 

Po tym czasie całość przekładamy do blendera,
dodajemy sól i miksujemy kilka minut do uzyskania jedwabistego płynu.

Odstawiamy na 30 minut, po tym czasie zlewamy płyn, który wytrącił się na górze.
Ponownie blendujemy.

Przecedzamy płyn przez potrójnie złożoną gazę ułożoną na sitku.

Pozostałe wytłoki używamy do zagęszczania zup, sosów, koktajli czy jako dodatek do wypieków.



 VEGESHOT 
 -- ZACZNIJ ZDROWO I PYSZNIE DZIEŃ! 

TEKST I ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER

Moda na kiszonki w pełni – po latach popularności cudownych diet 
wracamy do starych, babcinych receptur, kisimy czosnek, rzodkiew, 

a nawet owoce! Ale po co to wszystko? Chodzi o walory, nie tylko smakowe, 
ale też zdrowotne. Zakwas jest bowiem źródłem kwasu mlekowego, 

naturalnym probiotykiem, reguluje florę bakteryjną w naszych jelitach 
i pracę przewodu pokarmowego, zapobiega wzdęciom, biegunkom, 

wspomaga wchłanianie składników pokarmowych, działa pomocniczo 
w trakcie i po kuracji antybiotykowej. Podążając za tym trendem, 

postanowiliśmy odwiedzić twórców Vegeshot – Reni i Tomka, którzy 
prowadzą małą manufakturę zdrowych wegańskich szotów i zakwasów 

z buraka, i porozmawiać o ich lokalnym, zdrowym biznesie pełnym 
naturalnych produktów przygotowywanych z miłością i starannością.

Zainteresowanie Reni kiszonkami i zdrową kuch-

nią nie przyszło od razu, wcześniej przez lata pra-

cowała w korporacjach, jadła na mieście i zupełnie 

nie zwracała uwagi na to, co ląduje u niej na tale-

rzu. Kiedy 5 lat temu zaszła w ciążę, ograniczyła 

mięso i zaczęła eksperymentować ze zdrowym 

odżywianiem. Wyszukiwała receptury na napary 

imbirowe, a później rozsmakowała się w zakwasie 

z buraków i zaczęła szukać w sklepach idealnego, 

zbalansowanego zakwasu, ale żaden w 100 pro-

centach jej nie podszedł. Dlatego też postanowiła 

przygotować swój własny z przepisu od znajomego 

z Olsztyna. Początkowo myślała, że wystarczy się 

trzymać receptury i zakwas magicznie sam po-

wstanie, jednak tak nie było. I jak teraz mówi, prze-

pis to tylko połowa sukcesu, w przypadku przygo-

towywania zakwasu liczy się też to jakie produkty 

wykorzystamy, w jakiej temperaturze będzie doj-

rzewał zakwas, jakiej wody użyjemy, jaka będzie 

wilgotność powietrza. Wpływ ma nawet to, jakie 

jest ciśnienie atmosferyczne, czy w jakim jesteśmy 

humorze – podkreśla Reni, której kilkukrotnie 

zakwas nie wyszedł, bo była zdenerwowana i ze-

stresowana. Dzięki wielu próbom, zakwasu miała 

tak dużo, że zaczęła dzielić się ze znajomymi, a oni 

chwalili ten wyrób. W międzyczasie zaczęły się 

też eksperymenty z szotami. Początkowo Reni ze 

swoim mężem sprzedawała na bazarze szoty i za-

kwas, który produkowali znajomi, bo brakowało 

jej odwagi, żeby samemu zacząć robić go na więk-

szą skalę.

Pierwszym szotem była antybiotka, która wspie-

ra kurację przeciw przeziębieniu, grypie, anginie 

oraz wspomaga budowanie odporności. Później 

zaczęły się eksperymenty i dopasowywanie ko-

lejnych receptur na detox i regenerację, pobudkę 

i bikini. Inspiracją jest medycyna chińska i kuch-

nia pięciu przemian. Ostatnio pojawiły się też ko-

lejne produkty – sypkie mieszanki, jak zwykle to 

bywa, impulsem była potrzeba, bo Reni i Tomek 

pili duże ilości kawy i szukali alternatywy. Non 
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Coffee shoty są właśnie odpowiedzią na tę potrzebę. 

W ich ofercie znajdziecie cynkę – pyszną mieszankę 

na bazie cynamonu, kakao i guarany, która idealnie 

pobudza o poranku, kurkulatte – ulubiony non cof-

fee shot Reni, który jest inspirowany ajurwedyjskim 

złotym mlekiem, która rozgrzeje i pobudzi trawienie 

oraz matchalatte – na bazie kakao i matchy, która po-

budzi i poprawi koncentrację. Sezonowo pojawiają 

się też inne produkty, takie jak syrop bzowy, lawen-

dowy, czy orzeźwiająca lemoniadka. Pomysły Reni 

się nie kończą, więc niebawem możecie spodziewać 

się kolejnych oryginalnych naturalnych wyrobów.

W międzyczasie właściciele Vegeshotu, mając coraz 

więcej klientów, za namową i wsparciem przyjaciół, 

zdecydowali się pójść o krok dalej i oprócz szotów 

zaczęli przygotowywać swój własny, butelkowa-

ny zakwas z buraków. Jednak droga do osiągnięcia 

smaku, który Reni udało się uzyskać w domowych 

warunkach nie była prosta. Jak wspomina, na po-

czątku kiedy rozpoczęła przygodę kiszenia w becz-

kach, zakwas kilkanaście razy jej skisł, nawet już nie 

chce sobie przypominać ile produktu musiała wylać, 

żeby zrozumieć złożony proces fermentacji. Opraco-

wanie receptur to tylko połowa sukcesu, druga to 

wybór buraków. Reni długo szukała odpowiednie-

go dostawcy buraków, obecnie zaopatruje się u kil-

ku z Dolnego Śląska, wykorzystując do kiszenia 

3  odmiany buraków. Na szczęście, po nieudanych 

próbach przyszedł czas na sukces i kolejne smaki za-

kwasów. Obecnie, oprócz klasycznego, możecie ku-

pić  bardziej charakterny zakwas z dodatkiem imbi-

ru, zakwas z anyżem i selerowy, dużo delikatniejszy 

w smaku – idealny na początek przygody z piciem 

zakwasu. Właściciele zalecają picie 50 ml na czczo 

pół godziny przed jedzeniem, w temperaturze poko-

jowej i sukcesywnie zwiększać dawkę do szklanki 

dziennie.

Reni z Tomkiem obecnie pracują nad nowymi pro-

duktami, żyjąc pod Wrocławiem w duchu slow life, 

a co tydzień możecie ich spotkać (nie zawsze osobi-

ście) na Wrocławskim Bazarze Smakoszy. Sezonowo 

też pojawiają się na targach zdrowej żywności i lo-

kalnych wydarzeniach. Ich produkty można rów-

nież zamawiać online na www.vegeshot.pl.
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 WEGAŃSKI BARSZCZ UKRAIŃSKI ZAKWASZANY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 5 porcji

Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:
2 łyżki oliwy z oliwek

1 cebula
1 ząbek czosnku

1 marchew
1 korzeń pietruszki

⅓ selera
3 duże buraki

3 duże ziemniaki
2,5 litra wody

0,5 l zakwasu z buraków od Vegeshot

150 ugotowanej białej fasoli
150 g ugotowanej czerwonej fasoli

1 płaska łyżeczka soli
½ łyżeczki pieprzu

½ łyżeczki słodkiej papryki
⅓ łyżeczki ostrej papryki wędzonej

2 liście laurowe
3 ziela angielskie
świeży koperek

kilka łyżek śmietany kokosowej

Przygotowanie:
Cebulę kroimy w piórka i podsmażamy na oliwie z oliwek.  

Wszystkie warzywa myjemy, obieramy i ścieramy razem z czosnkiem  
na tarce o grubych oczkach.

Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę (ok. 1 cm).
Dodajemy do cebuli i podsmażamy kilka minut, od czasu do czasu mieszając.

Dorzucamy przyprawy, zalewamy wodą, przykrywamy i gotujemy na małym ogniu 50 minut. 
Następnie dodajemy fasolę, zalewamy zakwasem i gotujemy kolejne 35 minut.

Podajemy posypane posiekanym koperkiem z kleksem śmietany kokosowej.
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 TARTA Z BURAKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 6 kawałków

Czas przygotowania: 20 minut

Forma na tartę o wymiarach 10x25

Składniki:
½ ciasta francuskiego

3 szalotki
2 łyżki oliwy

2 upieczone i obrane buraki
2 łyżki zakwasu z buraków

1 garść obranych i posiekanych pistacji
2 garście rukoli
1 łyżka oliwy

sól, pieprz

Przygotowanie:
Buraki kroimy w cienkie plasterki. Doprawiamy solą, pieprzem i sokiem z buraków.  

Na patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy obrane i pokrojone w plastry szalotki.  
Smażymy 7 minut, mieszając. Piekarnik nagrzewamy do 190°C. 

 
Formę wykładamy ciastem francuskim, dno ciasta nakłuwamy widelcem.  

Na ciasto wykładamy usmażoną szalotkę, plastry buraków  
(jeden na drugim, pozostawiając małe odstępy). Zapiekamy w piekarniku 15–20 minut. 

Wystawiamy do delikatnego przestudzenia. Posypujemy pistacjami i rukolą.
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 DOMOWY ZAKWAS Z BURAKÓW 
PRZEPIS: RENI SIUSTA, ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 3 litry

Czas przygotowania: 10 minut + kilka dni

Składniki:
1,5 kg eko buraków
3 l wody filtrowanej

8–10 dużych ząbków czosnku
8–10 kulek ziela angielskiego 

8–10 liści laurowych
2 płaskie łyżki soli kłodawskiej

Opcjonalnie:
8–10 gwiazdek anyżu, świeży pokrojony imbir lub cytryna

Przygotowanie:
Wodę mieszamy z solą. Jeżeli mamy problem z rozmieszaniem,  

możemy wodę delikatnie podgrzać, ale absolutnie nie należy jej gotować.  
Na dno naczynia wsypujemy ziele angielskie i liście laurowe.  

Buraki obieramy, kroimy w plastry (0,5–1 cm) i układamy poziomo w naczyniu,
a pomiędzy warstwy wkładamy czosnek i dodatki. Zalewamy wodą.

Na koniec przyciskamy wszystko talerzykiem,  
kładziemy na wierzch coś ciężkiego i przykrywamy ściereczką.

Odstawiamy zakwas najlepiej w ciemne miejsce, od drugiej doby mieszamy pianę,  
która się pojawia (nie wyrzucamy jej – to żywe i zdrowe bakterie).  

Wyrzucamy tylko to, co wypłynie na wierzch: czyli buraczka, ziele lub liść.  
Zakwas jest gotowy, gdy przestanie robić się piana.

Gotowy zakwas przelewamy w szklane naczynia i przechowujemy w temperaturze 5–15°C.
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 TATAR Z BURAKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
2 upieczone i obrane buraki

2 łyżki zakwasu z buraka z imbirem
1 awokado

½ czerwonej cebuli
1 łyżka posiekanego drobnego szczypiorku

2 łyżki ziaren granatu
1 łyżka czarnego sezamu

1 łyżka soku z limonki
kilka kropel sosu sriracha

sól, pieprz

Przygotowanie:
Awokado wydrążamy i skrapiamy sokiem z limonki, kroimy w grubszą kostkę.

Buraki i czerwoną cebulę kroimy w drobną kostkę.  
Doprawiamy solą, pieprzem, sokiem z limonki, sokiem buraczanym i srirachą.

Na talerz wykładamy awokado. Na wierzch wykładamy buraki.  
Posypujemy sezamem, ziarnami granatu i świeżym szczypiorkiem.  

Tatar podajemy z ulubionym pieczywem. 
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 ZOSIA I JANEK 
OPOWIEŚĆ SPISAŁA: JOANNA KOMOROWSKA

 ZDJĘCIA: PRYWATNE ARCHIWUM RODZINY

Zosia i Janek to moi dziadkowie – rodzice mojej mamy.
Historię, którą tu prezentuję, opowiada moja mama Bożena.

 

Zosia (z domu Łagoda) i Janek Kozak poznali się podczas 2. wojny światowej,  
w dużym majątku niedaleko Gniezna, pracując „u Niemca”.

Ona pracowała tam jako gospodyni, on jako stajenny.
Ta historia nie rozpoczęłaby się tak,  

gdyby nie Wielki Światowy Kryzys Gospodarczy pod koniec lat 20.
To on zmusił rodziców taty do powrotu do Polski z Bostonu.

Bo to tam tato się urodził i przeżył pierwszych 7 lat.
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Jak wszyscy w tamtych czasach musieli się bardzo 

starać, aby wyżywić swoją rodzinę. Mama robiła 

przetwory na zimę. Półki w piwnicy zawsze były 

pełne kompotów, powideł, dżemów, czy pasteryzo-

wanych warzyw. Tak jak większość sąsiadów, je-

sienią kisiliśmy beczki kapusty i ogórki. Warzywa: 

ziemniaki, marchew, pietruszkę, buraki, itp. przecho-

wywaliśmy w piwnicy, zakopane w piachu. Więk-

sze ilości warzyw przechowywane były też w zie-

miankach, które tato odpowiednio przygotowywał. 

I mimo bardzo zimnych zim, nic się nie marnowało. 

Oprócz warzyw i owoców było też mięso. Ale nie tak 

jak teraz, codziennie, a nawet kilka razy dziennie. 

Mięso było od święta, na ważne uroczystości, takie 

jak ślub, chrzciny czy Boże Narodzenie i Wielkanoc. 

Wtedy też bito świnię, wędziliśmy szynki, boczki, sło-

ninę, kiełbasy. Rosół, czy czernina były w niedzielę. 

Mama robiła do tych zup swoje makarony, a warzy-

wa były z własnego ogrodu. Do rosołu zawsze była 

przyprawa „magi”, dziś znana jako lubczyk. Mama 

piekła wspaniałe drożdżówki. Zimą tylko z kruszoną 

czy serem, wiosną z rabarbarem, latem z truskawka-

mi, jesienią ze śliwkami, jagodami.

Nadal z sentymentem wspominam proste, wręcz 

postne obiady, które obok zup typu zalewajka, żur 

(który mama sama kisiła) były często serwowane, 

zwłaszcza zimą, czy jesienią: szare kluchy z ziem-

niaków okraszone skwarkami, czy w wersji bardziej 

bogatej z zasmażaną kapustą i skwarkami z boczku. 

Tych smaków już nie ma – ani ziemniaki, ani chleb 

czy boczek nie pachną i nie smakują jak wtedy.

Nie było bogato, ale nam nie brakowało więcej niż 

wszystkim. Janek pracował na kolei, a oprócz tego 

uprawiał pole i ogród. Nie miał swego konia, czy 

dużych narzędzi potrzebnych przy pracach po-

lnych. Pożyczał je od znajomego gospodarza, a ten 

nie chciał za to pieniędzy. Ale trzeba mu było takie 

pożyczki odpracować. Dlatego po pracy, po zjedzeniu 

obiadu, nie zawsze szedł na swoje pole, ale czasem 

na pole lub do zagrody sąsiada.

Mama Zosia nie pracowała zawodowo, zajmowa-

ła się nami, domem i zwierzętami przydomowymi. 

Ponadto, jak to w tamtych czasach było normalne, 

szyła i łatała ubrania. Te prace domowe nie były tak 

łatwe jak teraz. Zawsze jednak schludnie byliśmy 

ubrani i najedzeni. Tata z kolei łatał i czyścił buty. 

Pamiętam, jak tato nakładał na szewskie kopyto na-

sze buty i przy pomocy gwoździków łatał zelówki.

Gdy tato przeszedł na emeryturę, dorabiał sobie 

uprawiając warzywa, owoce i sprzedawał je na osie-

dlu, jakim było już wtedy Książe Małe. Pamiętam 

pięknie powiązane pęczki rzodkiewki czy kopru. Je-

sienią jeździł do lasu po grzyby. Część z nich mama 

przerabiała, a część rodzice sprzedawali. 

Las zresztą towarzyszył nam od dziecka. To z mamą 

i siostrą jeździłam, np. w okolice Sobótki, na maliny 

i jagody. Część sprzedawaliśmy, część była dla nas.

Rodzice nauczyli nas zaradności, oszczędności, sa-

modzielności i szacunku do innych.

Na początku drugiej wojny zmarła mama Zosi, gdy 

ta miała lat 18, niedługo potem straciła i tatę. I jako 

bardzo młoda dziewczyna zaczęła pracować w go-

spodarstwie, za mieszkanie i wyżywienie. Tam wła-

śnie poznała mojego tatę, Janka.

Zamieszkali, już jako małżeństwo, u rodziców Jan-

ka, na niewielkim gospodarstwie. Niebawem uro-

dziła się ich pierwsza córka, a moja siostra – Stasia. 

Gdy wojna dobiegła końca, a na Ziemiach Odzy-

skanych zaczęto wysiedlać dawnych mieszkańców, 

tato odważył się na krok wyjazdu na Dolny Śląsk, 

do Wrocławia. Tam ukończył szkołę, zrobił kursy, 

szkolenia i rozpoczął pracę na kolei na wrocławskim 

Brochowie. Po dwóch latach do Wrocławia przyje-

chała wtedy mama ze Stasią.

We Wrocławiu kilkakrotnie zmieniali miejsce za-

mieszkania, aż osiedli już na stałe na ul. Ciążyńskiej, 

obecnie nazywającej się Księska, na Księżu Małym. 

Zajęli malutkie mieszkanie składające się z jedne-

go pokoju i kuchni. Wtedy panował jeszcze strach 

przed Niemcami, że kiedyś mogą wrócić. Dlatego 

dziadkowie bali się zająć coś większego, mimo, iż 

były wtedy jeszcze wolne większe mieszkania, czy 

domy. Zresztą jeszcze ja pamiętam, jak Niemcy przy-

jeżdżali, oglądali i mówili, że to ich i oni tu wrócą…

Jak to w tamtych czasach, nie było ani bieżącej wody, 

ani toalety. Na dworze była studnia, z niej czerpano 

wodę, a za potrzebą chadzano „do wychodka”. Z bie-

giem lat, tato podłączył wodę, potem mieliśmy toale-

tę, później łazienkę.

W ciągu następnych lat pojawiały się kolejne dzieci. 

W sumie było nas sześcioro, mama urodziła jeszcze 

dwóch synów, ale niestety zmarli, pierwszy niespeł-

na po 2 tygodniach po urodzeniu, drugi po 2 latach. 

Mimo powiększającej się rodziny rodzice zajmowali 

nadal to malutkie mieszkanie. W  sposób dziś niewy-

obrażalny, mieściliśmy się w tym malutkim pokoju, 

ale mimo, że warunki nie były łatwe, było gwarnie, 

wesoło i miło wspominam tamten czas. Rodzice 

dzięki swej pracy pomalutku stali się właścicielami 

dwóch niewielkich pól, na których uprawiali nie-

zbędne warzywa i owoce. Mieli też swoje zwierzęta: 

krowę, świnie, kury i kaczki. W późniejszych latach 

były króliki i nutrie.

Janek podczas pracy na kolei (pierwszy z lewej)
Zosia i Janek, po prawej pierwsza córka Stasia,

a bobas pośrodku to wnuczka – Joanna, czyli ja!
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 KAPUSTA Z FASOLĄ 
WYKONANIE: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 6–8

Czas przygotowania: 1 godzina + czas moczenia

Składniki:
1 kg kwaszonej kapusty

1 cebula
2 ząbki czosnku

2 ziemniaki
1/2 szklanki białej fasoli

boczek**
majeranek

liść laurowy
sól i pieprz

Przygotowanie:
Fasolę moczymy 4 godziny, a następnie gotujemy tak długo, aż zacznie pękać.

Ziemniaki gotujemy w osobnym garnku.

Kapustę płuczemy i obgotowujemy. Pod koniec gotowania dodajemy ugotowaną fasolę, 
przyprawy oraz posiekany czosnek.  

Cebulę i boczek kroimy, podsmażamy i dokładamy do kapusty.  
Na koniec dokładamy ziemniaki pogniecione z częścią wody, w której się gotowały.

* Przepis pochodzi z Gródka Jagiellońskiego na Kresach Wschodnich,
Stanisława Durkacz, Parchów, gm. Chocianów. 

 
**W oryginalnym przepisie jest boczek, ale w mojej wersji nie użyłam go.
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 KICHŁYKI 
WYKONANIE I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 1 godzina + 1 godzina wyrastania

Składniki:
500 g mąki pszennej

1 szklanka ciepłego mleka
25 g świeżych drożdży

2 jajka
½ szklanki cukru + 1 łyżka

3 łyżki oleju
1 łyżka cynamonu

1 łyżka cukru waniliowego

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do dużej miski i robimy na środku wgłębienie, w które wkruszamy drożdże. 

Na drożdże sypiemy 1 łyżkę cukru i wlewamy połowę mleka.
Mieszamy i odstawiamy na 15 minut.

Po wyrośnięciu zaczynu, dolewamy resztę mleka oraz dodajemy jajka.  
Mieszamy do połączenia składników i wyrabiamy gładkie elastyczne ciasto.  

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na 1 godzinę.

Ciasto wykładamy na stolnicę i rozwałkowujemy na grubość 5 mm.  
Smarujemy olejem, posypujemy cukrem wymieszanym z cukrem waniliowym i cynamonem. 

Kroimy w paski szerokości około 8 cm. Każdy pasek składamy w harmonijkę  
i układamy w natłuszczonej keksówce jeden obok drugiego.  

Pieczemy w 170°C na złoty kolor (około 30 minut).
Do jedzenia odrywamy rękoma kawałki harmonijki.

* Przepis na podstawie receptury Danuty Bronowickiej z Gromadki.
Pochodzi z okolic Równa na Wołyniu, „Smaki Wrzosowej Krainy”, Chocianów 2008.
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 KRUCHE ROGALIKI ORZECHOWE 
WYKONANIE I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 30 sztuk

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
100 g mielonych orzechów lub migdałów

100 g mąki pszennej
50 g cukru

100 g masła
1 żółtko

cukier puder do posypania

Przygotowanie:
Z orzechów, mąki, cukru, masła pokrojonego na kawałki i żółtka wyrabiamy ciasto.  

Można do tego użyć miksera i mieszadeł w kształcie haków.  
W  razie potrzeby do ciasta można dodać odrobinę wody lub mleka.  

Z ciasta formujemy niewielkie rogaliki i układamy je na blasze do pieczenia wyłożonej papierem. 
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 20–25 minut. 

Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.

* Przepis z książki „Bukowina ocalona od zapomnienia”,  
wydanej w 2013 roku przez Fundację Bukowińską „Bratnia Pomoc” w Lubaniu.
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 JAJKA 
ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER, STYLIZACJA: DOROTA DOMINO, NICOLE MICHALKIEWICZ

Naszym trzecim bohaterem w tym numerze zostało jajo  
– niekwestionowany symbol wiosennych świąt  
nierozerwalnie kojarzący się z nowym życiem.

Mamy nadzieję, że tą piękną sesją zainspirujemy Was do zakupu kopy jaj  
i wypróbowania naszych przepisów zarówno na dania,  

jak i na naturalne metody barwienia jajek.
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 JAJA Z TUŃCZYKIEM I KAPARAMI 
PRZEPIS: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania farszu: 10 minut

Składniki:
5 jajek

1 puszka tuńczyka w sosie własnym
1 łyżka przekrojonych na pół kaparów

1 łyżka jogurtu
1 łyżka majonezu

1 łyżeczka chrzanu
1 pęczek posiekanego szczypiorku

pieprz

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, po wystudzeniu obieramy i  przecinamy na pół, wyciągamy żółtka. 

W misce mieszamy tuńczyka z żółtkami, kaparami, majonezem,  
jogurtem i chrzanem, dodajemy 1 łyżkę szczypiorku i pieprz.

Wykładamy na jajka, dekorujemy pozostałym szczypiorkiem.
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 JAJKA FASZEROWANE Z SZYNKĄ 
PRZEPIS: NICOLE MICHALKIEWICZ

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania farszu: 20 minut

Składniki:
6 jajek

2 łyżki majonezu
1 garść kiełków rzodkiewki

50 g szynki
sól, pieprz

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo w osolonej wodzie. Odcedzamy, przelewamy zimną wodą,

studzimy i obieramy. Jajka kroimy wzdłuż na pół i wyjmujemy z nich żółtka. 

Żółtka drobno rozgniatamy widelcem i mieszamy z majonezem.  
Dodajemy kiełki, doprawiamy solą i pieprzem.  

Dokładamy drobno pokrojoną szynkę i mieszamy,  
masę dzielimy na 12 porcji i faszerujemy nią  wydrążone białka.  

Posypujemy na górze kiełkami.
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 JAJKA W SOSIE CHRZANOWYM 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
5 jajek

3 łyżeczki chrzanu
2 łyżki jogurtu naturalnego

2 łyżki majonezu
2 łyżki szczypiorku

sól, pieprz 

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo.  

Resztę składników mieszamy ze sobą do uzyskania jednolitej masy.  
Doprawiamy solą i pieprzem.

Sos wykładamy na talerz a na wierz układamy jajka pokrojone w plastry. 
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 JAJKA W SOSIE TATARSKIM 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania farszu: 10 minut

Składniki:
5 jajek

3 łyżki posiekanych ogórków kiszonych
3 łyżki posiekanych grzybków marynowanych

2 łyżki posiekanej szalotki
3 łyżki posiekanego szczypiorku

3 łyżki majonezu
3 łyżki jogurtu

sól, pieprz 

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, przecinamy na pół.

Pozostałe składniki mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem. 
Jajka polewamy sosem i serwujemy z ulubionym pieczywem. 
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 JAJKA Z AWOKADO I GRANATEM 
PRZEPIS: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania farszu: 10 minut

Składniki:
4 jajka

½ dojrzałego awokado
1 łyżeczka soku z limonki

1 łyżka jogurtu naturalnego
1 łyżka pestek z granatu

1 łyżka fety albo koziego sera (twaróg lub roladka)
pieprz, sól

kilka listków kolendry lub pietruszki do ozdoby

Przygotowanie farszu:
ajka gotujemy na twardo, po wystudzeniu obieramy  

i przecinamy na pół, wyciągamy żółtka.

Łączymy żółtka z jogurtem, awokado, sokiem z limonki i przyprawami.  
Wykładamy na połówki jajek, posypujemy pokruszonym serem,

pestkami granatu i kolendrą lub pietruszką. 
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 JAJKA Z BOCZKIEM I KORNISZONAMI 
PRZEPIS: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania farszu: 10 minut

Składniki:
4 jajka

100 g boczku wędzonego lub surowego 
4 małe ogórki korniszone 

1 łyżka tartego sera cheddar
1 łyżka siekanego szczypiorku

1 łyżka majonezu 
1 łyżeczka musztardy dijon

sól, pieprz
1 łyżeczka pimetonu

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, po wystudzeniu obieramy i przecinamy na pół, wyciągamy żółtka.

Boczek kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na złoto, odstawiamy.
Korniszony kroimy w drobną kostkę, szczypiorek siekamy.

Żółtka mieszamy z połową boczku, serem, majonezem, musztardą, solą i pieprzem.
Nadziewamy jajka,  posypujemy pozostałym boczkiem, pimetonem i szczypiorkiem.
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 PASTA JAJECZNA 
PRZEPIS: NICOLE MICHALKIEWICZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
3 jajka

1 cebula
2 łyżki majonezu

pieprz ziołowy
sól, pieprz 

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo w osolonej wodzie.  

Obieramy ze skorupek, przekładamy do miski i rozgniatamy widelcem.  
Dodajemy majonez i pokrojoną w drobną kostkę cebulę.
Pastę doprawiamy pieprzem ziołowym, solą i pieprzem. 



 NATURALNE FARBOWANIE JAJEK 
PRZEPIS I ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER

Barwniki najlepiej przygotować w starych garnkach,  
ponieważ naturalny barwnik jest trudny do usunięcia. 

Jeżeli chcemy zabarwić wydmuszki, możemy w każdym wywarze  
zamoczyć je i pozostawić na noc, ale absolutnie nie gotujemy wydmuszek. 

Jeżeli chcemy, aby na jajkach lub wydmuszkach powstały wzorki,  
możemy na nie przykleić listki (pietruszki lub innych ziół)  

albo owinąć je kilka razy sznurkiem.  
Takie jajko zawiązujemy szczelnie w gazę i  gotujemy  

lub moczymy w naturalnym barwniku. 
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Na niebieskie jaja:
½ główki czerwonej kapusty

1 łyżka octu

Szatkujemy kapustę, zalewamy 1 l wody, dodajemy ocet i gotujemy 35 minut pod przykryciem. 
Studzimy, przecedzamy i moczymy ugotowane na twardo jajka.  

Im dłużej, tym kolor będzie bardziej intensywny.  
Możemy zostawić nawet na całą noc. Suszymy na kratce.

Na brązowe jaja:
łuski z 15 czerwonych cebul

Łuski z cebuli zalewamy sporą ilością wody i gotujemy 15 minut.
Odstawiamy na minimum 12 godzin, odcedzamy.  

W wywarze gotujemy na twardo jajka. Studzimy na kratce.

Na beżowe jaja:
łuski z 15 cebul zwykłych

Łuski z cebuli zalewamy sporą ilością wody i gotujemy 15 minut.
Odstawiamy na minimum 12 godzin, odcedzamy.  

W wywarze gotujemy na twardo jajka. Studzimy na kratce.

Na złote jaja:
2 łyżki kurkumy

1 łyżka octu

Do wody dodajemy kurkumę i ocet.  
W roztworze gotujemy jajka na twardo.

Jajka suszymy na kratce.  
Jeżeli chcemy uzyskać bardziej intensywny kolor,  

możemy jajka namoczyć w ostudzonym roztworze.
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 JOANNA I RAFAŁ -- MAŁŻEŃSTWO KULINARNE 
 WYWIAD PRZEPROWADZIŁY: LAURA CHOŁODECKA, KATARZYNA SIERADZ

ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Co było pierwsze? Pasja fotografii czy pasja gotowa-

nia? Jak rozpoczęła się Wasza wspólna kulinarno-

-fotograficzna przygoda?

Joanna: W moim przypadku wszystko zrodziło się 

z miłości do jedzenia. Od malucha długie wieczory 

spędzałam w kuchni u babć, czy mamy. Od dzieciń-

stwa podpatrywałam jak babcia Zosia piecze wspania-

łe drożdżówki, chleby, a babcia Czesia kisi warzywa 

i przygotowuje wspaniałe pasztety. To z mamą w trud-

nych czasach lat osiemdziesiątych. robiłyśmy coś z ni-

czego, gdy półki sklepowe zapełnione były jedynie 

octem i musztardą... Ówczesne zero waste! Tak więc 

podpatrywałam, smakowałam i zapamiętywałam. 

Z biegiem czasu coraz więcej gotowałam, uczyłam się. 

Potem był ślub, praca, dzieci i... gotowanie. Dogadzałam 

rodzinie i znajomym. Uczyłam się nowych smaków, 

które dzięki zmianom w Polsce zaczęły być dostępne. 

I tak powoli z kuchni typowo polskiej, ciężkiej, solidnej, 

mięsnej, ewoluowałam w zupełnie innym kierunku – 

przez kuchnię śródziemnomorską ku kuchni wegeta-

riańskiej. A wracając do pytania, obecne nasze zajęcie, 

czyli fotografia kulinarna, blog, to kombinacja mojej 

pasji do gotowania i pasji Rafała do fotografii. Razem 

uczymy się cały czas, aby to, co robimy, miało sens, aby 

sprawiało satysfakcję, radochę i... dało się z tego żyć.

Rafał: Fotografia była początkowo moim hobby, od-

skocznią po pracy przy komputerze, nad produkcją 

książek, którymi wtedy oboje z Joanną się zajmowali-

śmy. W pewnym momencie naszego życia, wraz z kur-

czącym się rynkiem książki, szczególnie encyklopedii 

i słowników, w których się specjalizowaliśmy, stanęli-

śmy przed dylematem: co dalej. Powstał wtedy pomysł, 

żeby spróbować połączyć nasze pasje i założyć bloga 

kulinarnego z przyzwoitymi zdjęciami. Ja miałem już 

wtedy jakieś pierwsze zlecenia fotograficzne za pienią-

dze, w tym także zdjęcia jedzenia w restauracji. To była 

typowa droga w tamtym czasie, jeśli chodzi o fotogra-

fów-hobbystów – po jakimś czasie i w miarę zwiększają-

cego się zaawansowania pojawiają się zapytania o zdję-

cia za pieniądze, od znajomych, od firm, z którymi się 

pracuje. Zainwestowaliśmy więc sporo czasu i wysiłku 

w zmaterializowanie tego pomysłu na bloga, w posta-

ci samodzielnie zaprogramowanego silnika blogowego 

(unikam WordPressa), pojawił się zestaw pierwszych 

przepisów, zdjęć. A potem już się potoczyło…

Jak wygląda praca gotującej żony i fotografującego 

męża? 

J.: Ja tyję ;) od wiecznego pichcenia, próbowania no-

wych połączeń smakowych, a Rafał nabiera krzepy 

od biegania z aparatem.

R.: No jak sami wiecie, blogerzy kulinarni wszystko 

jedzą zimne i niedogotowane. Pracujemy przeważnie 

w domu, gdzie mamy rozstawiony praktycznie na sta-

łe kulinarny plan zdjęciowy, ale nie mam stałego dnia 

pracy. To znaczy w zależności od okoliczności, moich 

innych zleceń foto i logistyki związanej z zakupami do 

zdjęć i czynników rodzinnych pracujemy rano, albo 

po południu, albo w weekend, albo od rana do nocy, 

a potem dzień wolnego. Jak to u samozatrudnionych.

Kto stylizuje potrawy?

J.: Gotuję, wymyślam przepisy i próbuję stylizować 

ja. Choć nie da się ukryć, że tak jak ja „wtykam nos” 

w kwestie fotograficzne Rafała, tak i on jest pomocny 

w stylizacji. To Rafał uczy mnie, jak plan powinien 

prawidłowo być skomponowany, aby wszystkie moc-

ne punkty, linie i co tam jeszcze jakoś leżały.

Gotująca żona i fotografujący mąż, czyli idealnie uzupełniająca się para.  
Poznajcie Asię i Rafała – naszych kotłowych przyjaciół,  

których pracę podziwiać możecie od dawna.  
Tak, to oni pięknie składają magazyn KOCIOŁ. Bez nich by nas tu nie było!

 R.: Tak, stylizujemy oboje, ale to głównie Joanna wy-

myśla stylizacje pasujące do fotografowanej potrawy, 

wybiera tła i ogólną koncepcję. Ja pilnuję, czy to da się 

dobrze sfotografować, jak oświetlić, itd. Kwestia styli-

zacji to najczęstszy powód naszych kłótni – oczywi-

ście konstruktywnych! – podczas zdjęć.

Czy Rafał miesza w garnkach?

J.: Ujęłabym to inaczej. Wyjada z garów! Rafał to kom-

pletne beztalencie kulinarne, potrafi ugotować jedy-

nie wodę... Ale parzy świetną kawę i to jego działka 

w naszej kuchni. Czasami mam ochotę mu pokazać 

kilka banalnych przepisów, aby nie karmił naszych 

córek podczas mej nieobecności pizzą czy chińszczy-

zną na telefon. Ale to długa droga aby do tego dorósł.

R.: Kompletne beztalencie kulinarne… W zasadzie to 

nie wiadomo, bo nigdy nie próbowałem gotować...

Czy Asia sięga po aparat? 

J.: Aparat boi się mnie, a ja jego! Urządzenia bardziej 

zaawansowane technicznie nie przepadają za mną. 

Komputer się wiesza, drukarka nie drukuje itd. Aż 

boję się pomyśleć, co by wyniknęło z mojego kontaktu 

z aparatem fotograficznym. Natomiast aparat w tele-

fonie mnie lubi, a ja jego.

R.: Tak, Joanna sama zdjęć nie robi, ale ponieważ przy 

stylizacji trzeba starać się od razu uwzględniać kadr, 

to staram się ustalać z Joanną kwestie fotograficzne, 

tak żeby plan zdjęciowy był ustawiony odpowiednio 

do tego, jak planujemy fotografować.

Czy po całym dniu wspólnej pracy macie ochotę jesz-

cze wspólnie spędzać czas?

J.: Chyba się lubimy i lubimy spędzać czas ze sobą. 

Oczywiste jest to, że mamy czasami odrębne zdanie na 

temat pracy, ale dogadujemy się jakoś. W zasadzie to 

całe dorosłe życie pracujemy razem. Przed laty Rafał 

prowadził firmę, która przygotowywała duże publika-

cje książkowe, encyklopedyczne do druku. Zatrudniał 

kilka osób, on głównie zarządzał, ja pracowałam głów-

nie przy składzie. Teraz razem pracujemy przy kuli-

nariach. Oprócz pracy łączą nas wspólne inne pasje, 

razem jeździmy na rowerach, razem lubimy szwędać 

się po górach, spać w namiocie pod gwiazdami... Takie 

stare dobre małżeństwo. Dzielą nas gusta książkowe, 

choć filmy lubimy podobne. Muzyka trochę łączy, tro-

chę dzieli. Ja lubię piosenki poetyckie, polskie, ale tak 

jak Rafał i dobrą muzykę rockową lat 60. i 70.

R.: Prawdę mówiąc niewiele mamy wolnego czasu, 

żeby mieć problem z jego spędzaniem wspólnie. Spra-
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wy rodzinne, moje pozadomowe zlecenia fotograficzne 

powodują, że wspólne wyjście gdzieś jest i tak atrakcją.

Współpracujecie z wieloma firmami. Które projekty 

najbardziej zapadły Wam w pamięć?

J.: Na pewno pierwsze duże zlecenie, które realizowa-

liśmy przez kilka lat – dla Tesco, mocno zapadło w pa-

mięć. Był to czas, gdy było dużo wyzwań, dużo pracy 

i zaangażowania.

R.: Tak, Tesco było dużym wyzwaniem, ze względu na 

sporą ilość pracy w relatywnie krótkim czasie, kiedy 

na dany sezon trzeba było wymyślić, ugotować i sfo-

tografować spory zestaw dań. Mnie w pamięć zapa-

dają przeważnie wyzwania techniczne związane z tą 

pracą, dlatego mogę wspomnieć tu o fotografowaniu 

herbat dla Czasu Na Herbatę. Chodzi o herbaty tzw. 

kwitnące, w postaci kulek rozwijających się pod wpły-

wem wrzątku. Mieliśmy sfotografować to w prze-

zroczystym naczyniu, z tylnym podświetleniem, tak 

żeby pokazać kształt i kolory takiej rozwiniętej kulki. 

Problemy okazały się różne, od jakości szkła w dostęp-

nych naczyniach, przez szybko mętniejącą wodę, która 

– oczywiście – zamieniała się przecież w herbatę, nie 

była więc ani bezbarwna, ani w pełni przepuszczająca 

światło. Udało się znaleźć odpowiednie rozwiązania 

i zrobić – moim zdaniem – dobre zdjęcia. 

Lubię też pracę dla IKEA. Robimy zdjęcia dań na po-

trzeby menu i komunikacji w polskich restauracjach 

IKEA. To spore wyzwanie ze względu na wymagania 

jakościowe, regulacje wewnętrzne firmy dotyczące 

sposobu prezentacji potraw, a także wymaganą po-

wtarzalność techniczną zdjęć (kolorystyka, oświetle-

nie) między sesjami, które odbywają się czasem w róż-

nych miastach i miejscach. Plus specyficzne wymogi 

związane z masowo sprzedawanym produktem, któ-

ry z jednej strony musimy pokazać estetycznie i ko-

rzystnie, z drugiej strony nie może się on znacząco róż-

nić od tego, co klient dostanie na talerz – musi zgadzać 

się waga, ilość, sposób podania. Na sesji obecnych jest 

kilka osób odpowiedzialnych za konstrukcję oferty, 

kwestie kosztów i sposób przygotowania potraw. Po-

mimo stresu wynikającego z rangi klienta i wymagań 

dotyczących pogodzenia tylu różnych kwestii, miło 

się z nimi pracuje. Z efektów są, odpukać, zadowoleni.

Asia, kto jest Twoim kulinarnym guru? Rafał Twój 

fotograficzny idol? Czy jest może ktoś kim oboje się 

fascynujecie i inspirujecie?

J.: Nie mam ulubionego kucharza, czy twórcy kulinar-

nego. Inspirują mnie piękne zdjęcia jedzenia, patrząc 

na nie staram się wyobrażać sobie smaki, połączenia. 

Czasami próbuję je odtworzyć. Bardzo rzadko gotuję 

z czyimś przepisem i robię dokładnie krok po kroku. 

Zazwyczaj dodaję swoje dodatki, zmieniam produkty.

R.: Nie mam jednego ulubionego fotografa, ani tym 

bardziej fotografika – nie jestem artystą, jestem rze-

mieślnikiem. Ale największy wpływ wywarł na mnie 

David Hobby, twórca fotograficznego bloga Strobist, 

który naucza kreatywnego wykorzystania reporter-

skich lamp błyskowych używanych nie na aparacie, 

ale jako bardziej mobilne zastępstwo sprzętu studyj-

nego. Od jego poradników zaczynałem moją zabawę 

ze światłem, do dziś lubię i stosuję taki właśnie sposób 

pracy, a światło to moja ulubiona część fotografii, za-

raz po kontakcie z ludźmi.

O czym marzycie?

J.: W pewnym momencie wszystko się u nas w domu 

przewartościowało. Chwila, gdy nasza starsza córka 

poważnie zachorowała, zmieniła nasze spojrzenie na 

życie. Nie da się ukryć, że je nam także mocno utrud-

niła. Teraz cieszymy się tym, co niesie nam kolejny 

wspólny dobry dzień, wspólne wakacje. Przed nami 

wiosna, lato i to mnie cieszy. Będę mogła pogrzebać 

trochę w ziemi, planuję rozbudowywać ogród. W naj-

bliższych planach mam zorganizować malutkie, przy-

domowe poletko ze szparagami, knuję jak ogarnąć 

temat grzybów, chciałabym poprodukować trochę 

na własny użytek boczniaki, może i grzyby leśne. 

Mamy niewielki ogród z leśnymi sosenkami, świerka-

mi i myślę, że temat grzybów da się ogarnąć. Bardzo 

bym chciała, aby nasza cała rodzina, po kilkuletniej 

przerwie wróciła do wspólnych wojaży rowerowych. 

Przed chorobą córki uwielbialiśmy w czwórkę takie 

całodniowe wypady za miasto, połączone z piknikiem 

nad wodą. Teraz Wrocław i okolice mają mocno roz-

winiętą sieć ścieżek rowerowych, więc nic tylko je-

chać... A z marzeń zawodowych, to chyba najbardziej 

chciałabym takiej większej stabilizacji. Stałe, długofa-

lowe zlecenia.

R.: Tak, stabilizacja i zdrowie. Jeśli chodzi o marzenia 

fotograficzne, to chciałbym więcej fotografować ludzi, 

portrety, w tym też środowiskowe, takie nieco repor-

tażowe. Bardzo miło mi się też fotografuje koncerty, 

takie przyjemne z pożytecznym.

Asiu, jesteś naszym kiszonkowym guru. Skąd to za-

miłowanie?

J.: Może nie guru, ale rzeczywiście lubię tę formę 

konserwacji warzyw i owoców. Lubię łączyć różne 

warzywa, dodatki, zioła i czekać, co z tego wyniknie. 

Często wychodzą bardzo ciekawe efekty. Do tego ki-

szonki, a także sok spod nich, to genialne produkty 

dla naszego organizmu. Rewelacyjnie regulują florę 

bakteryjną, regulują procesy odpornościowe, dzię-

ki czemu rzadziej chorujemy, albo przebieg choroby 

jest łagodniejszy. A skąd zamiłowanie? Wakacje spę-

dzałam na wsi, u babci. A ona w swoim królestwie – 

piwnicy – miała zawsze przeogromną ilość różnych 

kiszonek. Obok tradycyjnych, kapusty czy ogórków, 

w beczkach znajdowałam np. kiszone zielone pomi-

dory albo faszerowane kapustą i kiszone w beczkach 

papryki. Wszystko z własnego pola. Genialne smaki. 

I to u niej głównie zaraziłam się tą miłością do kiszo-

nego. Przez lata wolałam ogórka kiszonego niż czeko-

ladę. Pamiętam też jesień, gdy druga babcia pożycza-

ła od gospodarza szatkownicę. Ciotki, babcia, mama, 

wszyscy szatkowali, ugniatali kapustę w wielkiej 

drewnianej beczce. Całość była przykrytą gazą i ka-

mieniem. Pamiętam, gdy babcia wysyłała mnie do 

piwnicy po kapustę. Ten smak! Tego nie da się chyba 

już odtworzyć… 

Jak długo prowadzicie bloga? Kto pisze teksty?

R.: Blog powstał w 2014 roku, ma obecnie prawie 400 

przepisów. Joanna tworzy przepisy i pisze teksty, ja 

robię za recenzenta, tak żeby wszystko było zrozumia-

łe nawet dla osoby nie gotującej na co dzień. Zdjęcia 

wybieramy razem, ja zajmuję się stroną techniczną. 

Kierunki działania oczywiście głównie wybiera Jo-

anna, ale czasem wspólnie analizujemy dane z Google 

Analytics czy koncentratorów, patrząc, które przepi-

sy cieszą się popularnością, co warto jeszcze pocisnąć, 

dać coś więcej. Czasem mocno się dziwimy, skąd za-

interesowanie akurat takim przepisem, a nie innym. 

Nieznane są ścieżki Internetu… Ale generalnie widać 

spore zainteresowanie właśnie kiszonkami, dietą dr 

Dąbrowskiej, o której zaletach Joanna sporo napisała 

i cały czas dodajemy przepisy zgodne z tą dietą. Sporą 

oglądalność mają też dość proste przepisy na popular-

ne dania w nowych, dietetycznych wersjach, np. bez-

glutenowe ciasto pierogowe.

Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy Wam 

zdrowia, mnóstwa wspaniałych, rodzinnych chwil 

i ciekawych zleceń kulinarno-fotograficznych.

Dziękujemy restauracji Przefarma za udostępnienie 

miejsca do przeprowadzenia wywiadu.

Zdjęcia kiszonkowe z bloga Apetyt Na Kuchnię

Joanny i Rafała Komorowskich
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