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Drodzy Czytelnicy,

Po miesiącach spędzonych w czterech ścianach i wspólnym 

pieczeniu domowego chleba, zaczynamy wychodzić z domów.  

Nie opuszczamy jednak naszych kuchni i w dalszym ciągu 

pichcimy w nich wyborne dania. W tym sezonie stawiamy  

na zioła z balkonowo-ogródkowych upraw oraz brzoskwinie  

i morele. Nie zapominamy również o zapasach, które zrobiliśmy  

na czas zamknięcia i gotujemy również ze zgromadzonych puszek.  

W letnim wydaniu przygotowaliśmy dla Was łącznie 44 przepisy. 

Jest przekrojowo, a na kolejnych stronach znajdziecie ciasta, 

ciasteczka, drożdżówki, sałatki, trochę ryb i mięs, napoje, lody, 

chleby, gofry, zupy i wiele innych. Mamy też galette, dutch baby, 

focaccię, frittatę i tabbouleh. Niech obco brzmiące nazwy  

Was nie odstraszą, przygotowanie tych dań jest banalnie proste.

W tym numerze rozmawiamy z Mają – Panią z warzywniaka, która 

na wrocławskich Kuźnikach sprzedaje świeżutkie owoce  

i warzywa, walczy z foliówkami i zbiera liście dla kozy Melanii.

Zaglądamy również do Młyna Skokowa, który funkcjonuje od 

trzech pokoleń dzięki rodzinie Sznajderów. Z dolnośląskiej mąki 

szykujemy oczywiście kilka prostych przepisów.

Przedstawiamy Wam też historię Andrzeja, jak z Borysławia trafił 

do Wałbrzycha, a następnie zamieszkał we Wrocławiu oraz jakie 

smaki mu towarzyszyły w tej podróży. Jak zawsze mamy też kilka 

receptur na dolnośląskie dania. 

Drodzy Czytelnicy, trzymajcie się zdrowo i delektujcie razem  

z nami sezonowymi produktami i sprawdzonymi przepisami.

Redaktor naczelna

Katarzyna Sieradz
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Przygotowanie:
Bulion mieszamy z przyprawami i kilkoma łyżkami oleju.

Wnętrze kociołka smarujemy olejem lub smalcem i wyściełamy liśćmi kapusty.

W kociołku układamy warstwami pokrojone na kawałki warzywa, kiełbasę i mięso.
Na górze kładziemy w całości białą kiełbasę. Całość zalewamy bulionem z przyprawami.

Zamykamy kociołek, umieszczamy w ognisku i pieczemy przez 2–3 godziny.

Składniki (ilość zależna od pojemności kociołka):
olej lub smalec
liście kapusty

ziemniaki
marchewka

kalafior
pieczarki

cebula
czosnek

kiełbasa, np. głogowska lub śląska
biała, surowa kiełbasa
karkówka albo boczek

½ szklanki rosołu lub bulionu
przyprawy

Liczba porcji: wg potrzeb

Czas przygotowania: 3 godziny

 KOCIOŁEK MIĘSNO-WARZYWNY 
PRZEPIS I WYKONANIE: DOMINIK SIERADZ

ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ





 PRZEPISY Z BRZOSKWINIAMI I MORELAMI 

Morele i brzoskwinie uważane są za jedne z najsmaczniejszych owoców.
Idealnie nadają się na desery, sałatki owocowe i jako dodatek do ciast i ciasteczek. 

Produkować z nich można soki, kompoty, dżemy, wina i nalewki.
Mają także szerokie zastosowanie w kosmetyce.

Warto przyjrzeć im się bliżej i zapoznać z ich niesamowitymi właściwościami.
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BRZOSKWINIE
Brzoskwinia zwyczajna jest gatunkiem drzewa, 

które należy do rodziny różowatych. Jest rośliną 

uprawną. Najprawdopodobniej pochodzi ze środ-

kowych i północno-wschodnich Chin. Brzoskwinia 

może mieć wysokość do 6 metrów i żyć nawet 30 

lat. Posiada ciemną brunatno-szarą korę oraz lance-

towate, ząbkowane liście. Kwiaty o barwie różowej 

pojawiają się w kwietniu, tuż przed pojawieniem się 

liści. Najbardziej znana jest ze swojego owocu. Brzo-

skwinia kojarzy nam się z latem. Ma piękny kolor, 

jest słodka i soczysta, a przy tym bardzo zdrowa.

Witaminy i minerały obecne w brzoskwiniach 

wpływają na cały nasz organizm, szczególnie na skó-

rę. Owoce brzoskwini mają działanie zasadotwór-

cze i moczopędne. Stosowane są przy chorobach 

reumatycznych i schorzeniach układu moczowego. 

Zawarty w nich bor podnosi poziom estrogenu, co 

przeciwdziała osteoporozie. Działają uspokajająco. 

Udowodniono, że substancje zawarte w brzoskwi-

niach pozytywnie wpływają na kondycję włosów 

oraz zmniejszają ich utratę. 

Ze względu na bogactwo witamin i minerałów za-

wartych w brzoskwini oraz na przyjemny zapach 

jej kwiatów, drzewko brzoskwiniowe jest szeroko 

wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym. Sok 

otrzymywany ze świeżych owoców jest podstawą 

do produkcji kosmetyków do twarzy, balsamów, 

olejków i mydeł. Brzoskwinia jest popularnym aro-

matem masła do ciała, często w połączeniu z kakao 

lub czekoladą. Z pestek brzoskwini tworzy się na-

tomiast naturalny peeling. Ze względu na dużą za-

wartość witamin wzmacniających paznokcie, brzo-

skwinie są składnikiem kosmetyków do manicure 

i pielęgnacji dłoni. Ekstrakt z brzoskwini regeneruje 

skórę, zamyka rozszerzone pory i odświeża cerę.

MORELE
Morela, tak jak brzoskwinia, należy do rodzaju roślin 

różowatych, jej uprawa wymaga dużej ilości światła 

i ciepła. Jest bardzo odporna na zimno, bo przetrwać 

może nawet mrozy dochodzące do – 30 stopni, na-

tomiast ze względu na to, że wcześnie wypuszcza 

pąki, wiosenne przymrozki nie są dla niej wskaza-

ne. Z tego powodu w naszych rejonach jest hodowa-

na przede wszystkim przez amatorów, a największe 

uprawy znajdują się na obszarach o łagodniejszym 

klimacie. W 2014 roku głównymi ośrodkami upra-

wy tego owocu były: Turcja, Iran, Uzbekistan, Algie-

ria i Włochy.

Swój słoneczny, pomarańczowo-złoty kolor morele 

zawdzięczają bardzo dużej zawartości beta-karote-

nu (źródło witaminy A). I choć brzoskwinie posiada-

ją bardzo wiele korzystnych dla zdrowia wartości 

odżywczych, to morele mają ich znacznie więcej. 

Zawartość beta-karotenu w morelach jest ponad 

trzykrotnie większa! Beta-karoten jest przeciwu-

tleniaczem, którego zadaniem jest zatrzymywanie 

niebezpiecznego działania wolnych rodników odpo-

wiedzialnych za proces starzenia się i powstawanie 

chorób nowotworowych. Chroni też skórę przed 

nadmiernym działaniem promieni UV, zachowuje 

świeżość i jasność cery oraz chroni nasze oczy. 

Nie tylko przemysł spożywczy docenił bogactwo 

płynące z moreli. Chętnie korzysta się z niej również 

w kosmetologii. Ekstrakty z owocu można znaleźć 

w składzie wielu szamponów, kremów, maseczek, 

mleczek, toników, peelingów, olejków do ciała, per-

fum czy żeli pod prysznic. Niektóre z kosmetyków 

możemy zrobić w domowym zaciszu. Najprostsze do 

wykonania są maseczki, które poprawią kondycję 

skóry.

 BRZOSKWINIE I MORELE 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: NATALIA BOGUBOWICZ, MONIKA PAZDEJ



BRZOSKWINIE I MORELE W KUCHNI

W kuchni owoce te wykorzystywane mogą być na 

bardzo wiele sposobów. Swym silnym, słodkim aro-

matem wzbogacają smak pieczonych mięs, jako ich 

nadzienie lub pieczony oddzielnie dodatek. W letnie 

dni posłużyć mogą jako farsz do pierogów czy kne-

dli. Stanowią też świetny składnik letnich sałatek. 

Dobrze komponują się ze słonymi serami. Na bazie 

owoców produkuje się również likiery i nalewki. 

W zimę wskazane jest spożywanie suszonych mo-

reli, które są co prawda znacznie bardziej kalorycz-

ne, ale bardzo zdrowe. 

Doskonałym rozwiązaniem jest także samodzielne 

suszenie owoców w sezonie. W tym celu wystarczy 

umyć je, usunąć pestki, umieścić na blaszce w pie-

karniku z funkcją termoobiegu, uchylić drzwiczki. 

Morele powinny być suszone w temperaturze 40–

50 stopni. Dzięki temu zyskamy pewność, że będą 

najwyższej jakości.

PODSUMOWANIE
Brzoskwinie i morele to wspaniałe źródło witamin 

i minerałów, a przy tym bardzo smaczna przeką-

ska. Każde z wymienionych owoców po włączeniu 

ich do swojej diety przynosi korzyści dla naszego 

zdrowia. W zależności czego szukamy i jakie smaki 

preferujemy, warto pamiętać o nich przy układaniu 

jadłospisu. 

ŹRÓDŁA:
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/

brzoskwinie-wlasciwosci-odzywcze-kalorie-witaminy-aa-

gYi4–5ZX7–6WsH.html#brzoskwinie-zastosowanie-w-kuch-

ni

https://biotechnologia.pl/kosmetologia/brzoskwinia-dziala-

nie-prozdrowotne-i-wlasciwosci-kosmetyczne,17857

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

skwinie-owoce-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzyw-

cze-brzoskwin,20774.html

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

-owoce-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-more-

li,21011.html

https://jedzpij.pl/morele-wlasciwosci-lecznicze

https://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/arty-

kuly/art,Morele-i-suszone-morele-ciekawostki-i-wartosci-o-

dzywcze.html

https://pieknojestwtobie.com/morele-wartosci-odzywcze-wla-

sciwosci-zdrowotne-kalorycznosc-zastosowanie-kuchni-ko-

smetyce/

https://biokurier.pl/jedzenie/ekologiczne-morele-i-brzoskwinie/

https://kcalmar.com/blog/2016/09/06/brzoskwinia-nektaryn-

ka-morele/
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Przygotowanie:
Krótko zagniatamy składniki na ciasto. Formujemy kulę, owijamy folią i wkładamy do lodówki na 

30 minut. Formę do tarty smarujemy tłuszczem i obsypujemy odrobiną mąki.

Rozgrzewamy piekarnik do 170ºC. Ciasto cienko wałkujemy, wykładamy nim formę, nie 
zapominając o brzegach. Część ciasta odkładamy, zwijamy w kulkę i wstawiamy do lodówki. 

Nakłuwamy spód tarty widelcem i pieczemy 20 minut.

W tym czasie miksujemy ricottę z jajkiem, wanilią, erytrolem i skórką z cytryny.
Wykładamy na upieczony spód. Na wierzchu układamy brzoskwinie, pokrojone w plasterki. 

Pozostałe ciasto wałkujemy, wykrawamy z nich ciasteczka lub kroimy w paseczki i dekorujemy 
tartę według uznania. Pieczemy 30 minut w 160ºC (termoobieg) lub 180ºC (góra dół).

Ozdabiamy posiekanymi pistacjami i świeżą miętą. 

Składniki na ciasto:
200 g mąki orkiszowej lub pszennej + do oprószenia formy

100 g zimnego masła
1 żółtko

1 łyżka erytrolu lub cukru
3 łyżki mleka lub kwaśnej śmietany

1 łyżeczka soli

Składniki na nadzienie:
250 g ricotty

1 łyżeczka wanilii w proszku lub cukru waniliowego
1 jajko

2 łyżki erytrolu lub cukru
skórka otarta z 1 cytryny

3 brzoskwinie

Dodatkowo:
siekane pistacje

mięta

Liczba porcji: forma do tart o średnicy 25 cm

Czas przygotowania: 15 minut + 30 minut chłodzenia + 50 minut pieczenia

 TARTA Z BRZOSKWINIAMI I RICOTTĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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 DROŻDŻÓWKI Z SEREM I BRZOSKWINIAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina + 2 godziny oczekiwania

Składniki:
300 g mąki pszennej

12 g świeżych drożdży
150 ml letniego mleka

50 g roztopionego i schłodzonego masła
30 g cukru

1 jajko
½ łyżeczki soli

200 g tłustego twarogu

2 jajka
50 g cukru

1 łyżka skrobi
1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego

Dodatkowo:
4 świeże brzoskwinie

lub puszka brzoskwiń w syropie
1 żółtko

Przygotowanie ciasta drożdżowego:
Z drożdży, mleka, 1 łyżki cukru i 2 łyżek mąki przygotowujemy zaczyn i odstawiamy

na 10 minut. Do mąki wsypujemy resztę cukru oraz sól. Wlewamy zaczyn, masło i wbijamy jajko. 
Wyrabiamy ciasto, najlepiej przy pomocy miksera z hakami do ciasta drożdżowego.

Gdy będzie już elastyczne, wkładamy je do miski, przykrywamy ściereczką
i odstawiamy na 1,5 godziny w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Ciasto ponownie zagniatamy i dzielimy na 8 równych części. Z każdej formujemy okrągłą 
bułeczkę, zostawiając więcej ciasta na bokach i tworząc na środku dołek, np. dociskając ciasto 

dnem szklanki. Drożdżówki rozkładamy na blasze pokrytej papierem do pieczenia,
pozostawiając spore odstępy.

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na pół godziny do ponownego wyrośnięcia.

Przygotowanie masy serowej:
Wszystkie składniki umieszczamy w malakserze lub blenderze kielichowym

i miksujemy na gładką masę.

Pieczenie drożdżówek:
Świeże brzoskwinie kroimy na połówki, zalewamy wrzątkiem i ściągamy z nich skórę.

Po wyrośnięciu bułeczek ponownie formujemy w drożdżówkach dołki
i nakładamy do nich po 2 łyżki masy serowej. Na wierzch kładziemy połówki brzoskwiń.

Brzegi bułeczek smarujemy roztrzepanym żółtkiem.
Drożdżówki pieczemy 20–25 minut w piekarniku nagrzanym do 180ºC do złotego koloru.



 GALETTE „RUSTYKALNA TARTA” 
 Z BRZOSKWINIAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:
Masło kroimy na mniejsze kawałki. Zagniatamy razem z mąką, cukrem pudrem, maślanką i solą 

na gładką masę – można użyć do tego miksera i mieszadeł w kształcie haków.
Formujemy kulę, owijamy folią spożywczą i spłaszczamy na grubość około 2 cm – dzięki temu 

łatwiej będzie je później rozwałkować. Wkładamy do lodówki na minimum godzinę.
Ciasto można też przygotować dzień przed pieczeniem i pozostawić w lodówce. 

Schłodzone ciasto dzielimy na 2 części. Każdą rozwałkowujemy przez folię na cienki placek.
Na spód ciasta wysypujemy mąkę wymieszaną z cukrem zostawiając odstęp 2–3 cm od brzegu. 

Na mieszankę wykładamy brzoskwinię pokrojoną w cieniutkie plasterki. Brzegi ciasta zawijamy, 
dociskamy do owoców i smarujemy białkiem. Każdą galette posypujemy łyżeczką cukru.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200°C przez 25–30 minut.

Uwaga, po 15 minutach należy sprawdzić czy ciasto nie jest za mocno przypieczone.
Jeżeli szybko nabiera rumieńców należy zmienić grzanie z opcji góra-dół na sam dół.

Składniki na ciasto:
60 g zimnego masła
100 g mąki pszennej

35 g cukru pudru
25 g maślanki lub jogurtu naturalnego

szczypta soli

Składniki na wypełnienie:
1 natka pietruszki

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki cukru

1 brzoskwinia

Składniki na wierzch:
2 łyżeczki cukru

1 białko
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 DUTCH BABY Z BRZOSKWINIAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Średnica patelni: 20–25 cm

Czas przygotowania: 5 minut + 30 minut pieczenia

Składniki:
1 brzoskwinia

2 kopiaste łyżki masła
⅓ szklanki mąki orkiszowej pełnoziarnistej

½ szklanki mleka
2 jajka

1 łyżka erytrolu
szczypta soli

1 łyżeczka wanilii w proszku lub cukru waniliowego

Do podania:
100 g skyra lub jogurtu greckiego naturalnego

2 łyżki płatków migdałowych
skórka otarta z 1 cytryny

opcjonalnie syrop klonowy lub miód

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 230ºC. Na patelnię żeliwną lub okrągłe naczynie żaroodporne 

wykładamy masło i pokrojoną w cienkie plasterki brzoskwinię.
Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 10 minut, aż masło zbrązowieje.

W tym czasie miksujemy mąkę z mlekiem, jajkami, solą, wanilią i erytrolem.
Wyjmujemy patelnię z pieca i wylewamy do niej ciasto.

Wstawiamy z powrotem, zmniejszamy temperaturę do 200°C  i pieczemy 20 minut.

Płatki migdałowe prażymy na suchej patelni do zbrązowienia. Gotowy dutch baby podajemy 
z kilkoma łyżkami skyra lub jogurtu, płatkami migdałowymi i skórką z cytryny.

Możemy dosłodzić miodem lub syropem klonowym.
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 MROŻONA HERBATA BRZOSKWINIOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: : 4

Czas przygotowania: 10 minut + czas chłodzenia

Przygotowanie:
Herbatę parzymy według zaleceń producenta, a następnie odcedzamy z fusów.

Do jeszcze ciepłej herbaty wkładamy dwie pokrojone w ósemki brzoskwinie,
dodajemy miód i odstawiamy napój do wystudzenia.

Z pozostałych brzoskwiń wyciskamy sok i dodajemy go do herbaty.
Sok można przecedzić przez sitko, aby był bardziej klarowny.

Wyciskamy sok z połowy cytryny i łączymy go z herbatą.
Resztę owocu kroimy na plasterki i dokładamy do napoju.

Herbatę przelewamy do szklanek i podajemy z dużą ilością lodu.

Składniki:
1 l wody

4 łyżeczki czarnej herbaty
4 dojrzałe brzoskwinie

1 cytryna
2 łyżki miodu (można zastąpić cukrem, syropem klonowym, ksylitolem lub erytrytolem)

kostki lodu do podania
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 PIECZONE BRZOSKWINIE Z KOZIM SERKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
6 brzoskwiń

2 gałązki tymianku
150 g kremowego serka koziego
½ łyżeczki wędzonej soli maldon

1 garść orzechów włoskich
pieprz

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 200°C.

Brzoskwinie przekrawamy na pół i usuwamy z nich pestki.  
Układamy na blaszce do pieczenia przekrojoną stroną ku górze i posypujemy listkami tymianku.

Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 15 minut.

Serek przekładamy do miseczki, łączymy z połową soli, doprawiamy pieprzem.

Orzechy siekamy drobno i prażymy na suchej patelni.

Na upieczone, gorące połówki brzoskwiń wykładamy po łyżeczce serka.
Posypujemy orzeszkami i resztą soli.





 KURCZAK Z SALSĄ BRZOSKWINIOWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Składniki na mięso:
2 piersi z kurczaka

2 łyżki soli
2 łyżki oleju

¼ szklanki wody
po 1 łyżeczce suszonych ziół: bazylii, tymianku, imbiru

Składniki na salsę:
2 małe brzoskwinie

½ czerwonej papryki
½ papryczki chili

½ szalotki lub czerwonej cebuli
sok z ½ cytryny

1 cm imbiru startego na tarce
½ pęczka świeżej kolendry

sól, pieprz

Przygotowanie:
Mieszamy składniki marynaty, wkładamy do niej filety z kurczaka

i odstawiamy do zamarynowania na minimum 1 godzinę. 

Rozgrzewamy piekarnik do 220ºC.
Wkładamy kurczaka do naczynia żaroodpornego i pieczemy 18 minut. 

W tym czasie szykujemy salsę – brzoskwinie i paprykę kroimy w kostkę, chili, szalotkę, imbir
i kolendrę siekamy. Mieszamy i doprawiamy do smaku. 

Wyjmujemy mięso, przykrywamy naczynie folią aluminiową i dajemy mięsu odpocząć 5–10 
minut. Wykładamy na talerze i podajemy z salsą brzoskwiniową. 

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut
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 SORBET BRZOSKWINIOWY Z BAZYLIĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 6–8

Czas przygotowania: 30 minut + czas mrożenia

Przygotowanie:
Brzoskwinie kroimy na połówki, usuwamy pestki i umieszczamy w rondelku.

Do owoców wlewamy wodę i dodajemy wybrany słodzik. Gotujemy pod przykryciem na małym 
ogniu przez 10–15 minut, aż zmiękną, a skórka zacznie odchodzić. Odstawiamy do wystudzenia. 

Brzoskwinie odsączamy z syropu i ściągamy z nich skórkę.

Owoce blendujemy razem z listkami bazylii. Foremki do lodowych lizaków napełniamy musem 
brzoskwiniowym, wkładamy patyczki do lodów i wstawiamy do zamrażarki na 8–12 godzin.

Składniki:
6 dużych brzoskwiń (ok. 800 g)

3 łyżki miodu, syropu klonowego, cukru, erytrytolu lub ksyliotolu
100 ml wody

garść świeżych listków bazylii
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 CIASTO MIGDAŁOWE Z MORELAMI 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: foremka o średnicy 24 cm

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
200 g migdałów mielonych

4 jajka L
200 g cukru trzcinowego lub białego

szczypta soli
1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego

12 moreli
300 g truskawek

Dodatkowo:
cukier puder

Przygotowanie:
Jajka, cukier, sól umieszczamy w misie miksera i miksujemy do uzyskania gęstego, jasnego kremu. 

Dodajemy ekstrakt, mieszamy. Dodajemy migdały i całość mieszamy szpatułką.

Ciasto przekładamy do wyłożonej papierem formy.  
Morele przekrawamy na pół, usuwamy pestki, usuwamy szypułki z truskawek.  

Owoce wykładamy na ciasto.

Ciasto pieczemy 30–40 minut w 180°C. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.
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 FRANCUZ Z BRZOSKWINIAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
1 płat ciasta francuskiego gotowego

5 brzoskwiń
3 łyżki migdałów w płatkach

4 łyżki cukru pudru
2 łyżki zimnej wody

kilka liści mięty

Przygotowanie:
Ciasto francuskie kroimy na 8 prostokątów.

Blachę do pieczenia wykładamy papierem i układamy prostokąty ciasta.
Brzoskwinie kroimy w talarki i układamy na cieście francuskim.

Posypujemy płatkami migdałów i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200°C,
pieczemy 15-20 minut. W tym czasie przygotowujemy lukier: cukier puder zalewamy wodą

i energicznie mieszamy szpatułką.

Wystudzone francuzy rysujemy lukrem i przyozdabiamy listkami świeżej mięty.  

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 40 minut
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 GRZANKI Z MORELAMI I GORGONZOLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
3 morele

70 g gorgonzoli
3 łyżki tartej mozzarelli

6 plastrów szynki parmeńskiej lub salami
2  łyżki świeżych listków tymianku

2 łyżki oliwy
3 plastry czerwonej cebuli

3 kromki ulubionego pieczywa

Przygotowanie:
Pieczywo skrapiamy oliwą i posypujemy mozzarellą.

Wykładamy plastry szynki a następnie porwaną gorgonzolę i cebulę.
Z moreli usuwamy pestki, kroimy w ósemki i układamy na kanapkach.

Posypujemy szczyptą świeżego tymianku
i wstawiamy na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 180ºC.

Upieczone grzanki posypujemy resztą tymianku i skrapiamy oliwą. 

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 20 minut
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 ŁOSOŚ 
W SOSIE BRZOSKWINIOWO-MORELOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
3 łyżki oleju roślinnego

200 g filetu z łososia 
1 łyżka startego imbiru

1 łyżka startego czosnku
1 łyżeczka posiekanej papryczki chili

2 brzoskwinie
2 morele

1 szklanka wody

1 płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej
2 łyżki soku z limonki

3 łyżki posiekanej kolendry
1 łyżeczka sezamu

sól, pieprz

Dodatkowo do podania:
ryż i ulubiona surówka

Przygotowanie:
Łososia kroimy w centymetrowe plastry, oprószamy solą i pieprzem z obu stron. Na patelni 

rozgrzewamy olej i obsmażamy łososia po 1 minucie z każdej ze stron, przekładamy na talerz. 

Następnie na tej samej patelni podsmażamy imbir, czosnek i papryczkę przez dwie minuty. 

Brzoskwinie i morele pozbawiamy pestek, kroimy na mniejsze kawałki i siekamy na drobne 
kawałki. Owoce wrzucamy na patelnię, zalewamy wodą i gotujemy 8–10 minut.

W małej ilości wody rozpuszczamy mąkę ziemniaczaną i wlewamy do sosu, gotujemy 1 minutę. 
Dodajemy usmażonego łososia i dusimy przez 2 minuty.

Doprawiamy solą, pieprzem i sokiem z limonki.

Serwujemy z ryżem, ulubioną surówką, posypane kolendrą i sezamem. 

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2020 41



 SAŁATKA Z MORELAMI I BURRATĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
6 moreli
1 burrata

6 plastrów szynki parmeńskiej
1 garść rukoli

1 łyżeczka świeżych listków tymianku
8 liści bazylii
3 łyżki oliwy

1 łyżka pokruszonych pistacji
3 plastry czerwonej cebuli

2 kromki ulubionego pieczywa

Przygotowanie:
Morele kroimy w ćwiartki i opiekamy na patelni grillowej po 2 minuty z każdej strony.

Rukolę wykładamy na talerz, następnie grillowane morele, plastry szynki parmeńskiej
i kawałki burraty.

Posypujemy pistacjami, cebulą, listkami tymianku i listkami bazylii.

Całość skrapiamy oliwą i podajemy z ulubionym pieczywem. 

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut
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 PRZEPISY Z ZIOŁAMI 

Świeże zioła to nieodzowny element każdej kuchni. Najbardziej aromatyczne ze 
wszystkich produktów żywnościowych. Pasują do zup, sałatek, deserów i napojów. 

Ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Pobudzają one do pracy nasze kubki 
smakowe i węch. Zawierają wiele cennych składników odżywczych.

Mają istotny wpływ na wygląd i smak potraw.
Warto więc przyjrzeć się im bliżej i poznać ich cudowne właściwości.
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 ZIOŁA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: NATALIA BOGUBOWICZ

BAZYLIA
Jest ona jednym z najpopularniejszych ziół 
używanych na co dzień w kuchni. Pachnie lu-
krecją i goździkami. Do gotowania używane są 
przede wszystkim jej liście, ale w niektórych 
potrawach wykorzystuje się ją w całości, razem 
z łodygą. Idealnie komponuje się z pomidorami, 
cebulą i oliwkami. Ma ona działanie wzmacnia-
jące układ pokarmowy. Pobudza apetyt i przy-
spiesza procesy trawienne. 

Nie jest tajemnicą, że idealnie pasuje do dań 
kuchni włoskiej. To wręcz podstawa wszystkich 
pizz, makaronów i sałatek. Z mniej oczywistych 
połączeń, sprawdza się również jako dodatek do 
twarożku, gotowanych jajek i omletów. Dodaje 
aromatu zupom, daniom mięsnym i rybom.

MIĘTA
Może być zarówno ozdobą potraw, jak i ich waż-
nym składnikiem. Ma słodkawy aromat, a po 
rozgryzieniu daje uczucie chłodu i orzeźwienia. 
Jest niezwykle popularna na całym świecie. 
Oprócz właściwości smakowych, ma też szero-
kie zastosowanie lecznicze. Napar z mięty ła-
godzi bóle brzucha i wspomaga trawienie. Ole-
jek miętowy jest często stosowany do inhalacji 
w przypadku zapalenia zatok, grypy i przezię-
bienia. Odświeżające działanie mentolu spra-
wia, że mięta doskonale nada się do utrzymania 
higieny jamy ustnej.

W potrawach śródziemnomorskich używa się 
jej do przyrządzania jagnięciny, a także sałatek 
warzywnych. Można wykorzystywać ją z po-
wodzeniem w deserach (np. lody, jako dodatek 
do czekolady), a także napojów (np. mojito, woda 
z miętą, herbata). 

ROZMARYN
Rozmaryn ma najbardziej aromatyczny i ostry 
smak. Igiełkowate listki wydzielają cytryno-
wo-sosnowy aromat. Tak, jak pozostałe zioła, 
ma on także wiele zastosowań leczniczych. Ma 
również działanie przeciwcukrzycowe. Badania 
potwierdziły, że ta niepozorna roślina wpływa 
na obniżenie poziomu glukozy we krwi. Przyno-
si także ulgę przy bólu żołądka i niestrawności. 
Niezwykle ważne jest także działanie oczyszcza-
jące wątrobę z toksyn. Ponadto zawarty w rośli-
nie kwas rozmarynowy uspokaja i łagodzi stres.

W kuchni należy używać go z rozwagą, ponie-
waż ma intensywny smak, który góruje nad 
innymi ziołami. Może też ,,stłumić” smak po-
trawy, jeśli jest ona wyjątkowo delikatna. Jest 
pysznym uzupełnieniem dań rybnych i mię-
snych. Idealnie komponuje się z grzybami, sera-
mi i szpinakiem.

TYMIANEK

Charakteryzuje się ciepłym, pikantnym i przy-
jemnym aromatem. Jego smak jest ostry i od-
świeżający oddech, do czego przyczynia się 
obecność lotnego olejku – tymolu. Jest stosowa-
ny jako składnik syropów na kaszel. Dodatkowo 
przynosi ulgę przy problemach trawiennych 
i dolegliwościach wątrobowych. Jest używany 
również w kosmetyce przy oczyszczaniu skóry 
oraz pielęgnacji włosów.

Ma szerokie zastosowanie w kuchni francuskiej 
i kreolskiej. Jego delikatnie goździkowy posmak 
świetnie łączy się z jagnięciną, cielęciną i dro-
biem. Tymianek dobrze komponuje się z maje-
rankiem, rozmarynem, zieloną pietruszką, ore-
gano i liściem laurowym.
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KOLENDRA

Przez niektórych nazywana też chińską pie-
truszką, jest dość specyficznym ziołem. Jedni ją 
uwielbiają, a inni wprost nie znoszą. Jej smak jest 
ostry i wyraźny z nutką anyżu. Liście kolendry 
przypominają swoim wyglądem liście zielonej 
pietruszki, dlatego czasami są mylone. Kolen-
dra znalazła zastosowanie głównie w kuchni, 
ale posiada też właściwości zdrowotne. Zawiera 
przeciwutleniacz, który zapobiega wchłanianiu 
się tłuszczów zwierzęcych. Badania dowiodły, 
że kolendra pomaga we wszelkiego rodzaju 
dolegliwościach żołądkowych – w niestrawno-
ści, wzdęciach i  biegunce. Słaba herbatka z ko-
lendry może być stosowana na kolki u dzieci 
w wieku poniżej 2 lat. Jest bezpieczna dla nie-
mowląt, uśmierza ból.

Nasiona kolendry mają łagodny, ciepły i słodka-
wy smak, z delikatną nutką skórki pomarańczo-
wej. Liście doskonale komponują się z wieloma 
ostrymi potrawami z Indii, Meksyku i Bliskie-
go Wschodu. Nam kolendra kojarzy się przede 
wszystkim z guacamole – bez niej ta potrawa 
nie istnieje.

OREGANO
Rośnie dziko w górach we Włoszech i w Grecji. 
Świeże liście oregano charakteryzują się łagod-
niejszym smakiem niż te suszone. Cały smak 
oregano zamknięty jest w jego owalnych, drob-
nych liściach. Oregano jest raczej ostre w sma-
ku. Jego intensywność bywa różna dla różnych 
gatunków. Niezmiennie charakteryzuje się aro-

matycznym, ciepłym i delikatnie gorzkim po-
smakiem. Używane też jako lek na problemy 
z żołądkiem czy jelitami. Neutralizuje działanie 
toksyn oraz substancji szkodliwych. Jest natu-
ralnym antyutleniaczem.

To zaraz po bazylii niezbędny dodatek w kuch-
ni włoskiej. Stanowi uzupełnienie dań na bazie 
pomidorów, a więc makaronów, pizz, zapieka-
nek, a także warzywnych potrawek i mięsnego 
gulaszu. Dojrzałe i zielone listki mogą być doda-
wane do sałatek, krojonych warzyw, kanapek 
oraz sosów czy past do smarowania pieczywa.

PODSUMOWANIE
To tylko niektóre popularne zioła stosowane 
w kuchni. W wykorzystaniu ich na co dzień 
w swojej kuchni, ogranicza nas tak naprawdę 
tylko wyobraźnia. Świeże zioła potrafią ożywić 
każde danie. Warto czasem wyjść poza utarte 
schematy i spróbować zastosować znane nam 
przyprawy w nietypowych połączeniach. Może 
uda nam się wtedy odkryć zupełnie nowe da-
nie, które zachwyci naszą rodzinę i przyjaciół. 

ŹRÓDŁA:
https://www.morizon.pl/blog/ziola-w-kuchni/

https://www.homebook.pl/artykuly/4753/ziola-w-kuchni-

-przeglad-ziol-do-uprawy-w-doniczkach

https://obiadujemy.pl/11-ziol-ktorych-nie-moze-zabraknac-w-

-kuchni/

https://www.garneczki.pl/blog/jak-hodowac-ziola-w-kuchni/

http://baziolka.pl/product/bazylia/

https://biokurier.pl/jedzenie/wiesz-co-jesz/swieze-ziola-5-ro-

dzajow-ktore-musisz-miec-w-swojej-kuchni/
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 TARTA CYTRYNOWO-TYMIANKOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: forma o średnicy 25 cm

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki na krem:
3 cytryny

1 jajko
1 żółtko

150 g cukru
50 g proszku galaretki cytrynowej

40 g masła
250 g śmietanki 30–36%

1 łyżka listków tymianku cytrynowego

Składniki na spód:
180 g mąki pszennej

szczypta soli
80 g cukru
80 g masła

1 żółtko
1 łyżka kwaśnej śmietany

1 łyżka listków tymianku cytrynowego

Dodatkowo:
tłuszcz do posmarowania formy

mini beziki i listki tymianku do ozdoby

Przygotowanie kremu:
Z wyparzonych i osuszonych cytryn ścieramy skórkę (bez białych błonek), a następnie 

wyciskamy sok. Przekładamy wszystko do garnka. Dodajemy jajko i żółtko, cukier oraz masło. 
Mieszamy rózgą i podgrzewamy na małej mocy palnika. Cały czas mieszając doprowadzamy  
do zagotowania i zgęstnienia. Wsypujemy galaretkę, listki tymianku i wlewamy śmietankę. 

Ciągle mieszając rózgą, zagotowujemy. Odstawiamy.

Przygotowanie ciasta:
Formę natłuszczamy. Ze składników krótko zagniatamy ciasto.  

Rozwałkowujemy do wielkości formy i wykładamy ciastem dno oraz brzegi.  
Ciasto na dnie nakłuwamy w kilku miejscach widelcem. Spód pieczemy w 190°C przez 12 minut.

Na podpieczony spód wylewamy przestudzony krem i dalej pieczemy 18–20 minut.
Po upieczeniu czekamy, aż tarta całkiem wystygnie, a krem mocno zastygnie.

Dekorujemy bezami i listkami tymianku.
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 BROWNIE ZE ŚLIWKAMI I ROZMARYNEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Blacha: 21 cm x 28 cm

Czas przygotowania: 15 minut + 35 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
150 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej 

4 jajka
150–180 g erytrolu lub cukru

150 g masła
200 g gorzkiej czekolady 

2 łyżki posiekanego świeżego rozmarynu 
1 szczypta soli

7 dużych śliwek

Składniki na kruszonkę migdałową:
30 g masła

⅓ szklanki posiekanych płatków migdałowych
⅓ szklanki mąki orkiszowej

1 szczypta soli

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC. Roztapiamy w rondelku masło z czekoladą. Studzimy.

Śliwki kroimy na pół i odkładamy. Pozostałe składniki miksujemy do połączenia.

Masę przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia.
Na wierzchu układamy śliwki przecięciem do góry, dociskamy. 

Przygotowujemy kruszonkę. Masło siekamy i mieszamy z pozostałymi składnikami rozdrabniając 
palcami na kruszonkę. Posypujemy nią ciasto i pieczemy 35 minut.

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2020 53





 FOCACCIA Z ROZMARYNEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: blacha o wymiarach 25 x 20 cm

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut

Składniki:
400 g mąki pszennej

12 g świeżych drożdzy
250 ml wody

125 ml oliwy + 3 łyżki do polania + do posmarowania
1 łyżka miodu
1 łyżeczka soli

1 łyżeczka grubej soli
gałązka rozmarynu

Przygotowanie:
Pokruszone drożdże zalewamy ciepłą wodą, dodajemy miód i mieszamy z 3 łyżkami mąki. 

Odstawiamy na 10 minut.

Do zaczynu dodajemy mąkę wymieszaną z solą oraz oliwę. Wyrabiamy gładkie, elastyczne 
i delikatnie klejące się ciasto. Formujemy kulę i przekładamy do posmarowanej oliwą miski, 

przykrywamy folią i odstawiamy na 45–60 minut.

Ciasto składamy, delikatnie rozciągamy w dłoniach i wypełniamy nim posmarowaną oliwą 
formę. Polewamy 3 łyżkami oliwy, robimy palcami wgłębienia. Oprószamy solą i listkami 

rozmarynu. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 45 minut.

Pieczemy 20–25 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C. Podajemy skropioną oliwą.
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 FRITTATA Z KALAFIOREM I MIĘTĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 25 minut

Przygotowanie:
Różyczki kalafiora gotujemy w lekko osolonej wodzie przez 5 minut. Kroimy w grube plastry.

Jajka wbijamy do miski i roztrzepujemy rózgą ze śmietanką i kilkoma porwanymi listkami mięty.

Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.

Na niedużej patelni (przystosowanej do pieczenia) rozpuszczamy masło, wrzucamy czosnek 
pokrojony w plasterki oraz kalafior. Podsmażamy, aż kalafior się zrumieni.

Wlewamy masę jajeczną. Na wierzchu kładziemy kosteczki fety. Oprószamy solą i pieprzem.

Patelnię wkładamy do piekarnika i pieczemy frittatę przez 12 minut.
Po wyjęciu z pieca posypujemy pozostałą miętą.

Składniki:
3 jajka

2 łyżki śmietanki 30–36%
1 łyżeczka masła
1 ząbek czosnku

4 duże różyczki kalafiora
kilka kostek sera feta
1 łyżka listków mięty

sól, pieprz
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 GOFRY TYMIANKOWE Z BURAKIEM I KOZIM SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 25 minut

Składniki na gofry:
100 g mąki pszennej

½ łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli

1 łyżka świeżo posiekanego tymianku
1 jajko

30 ml oliwy z oliwek
175 ml mleka

Dodatki:
100 g koziego sera w roladzie

1 średniej wielkości upieczony burak
kilka gałązek świeżego tymianku

Przygotowanie:
Przygotowujemy ciasto. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia, solą i tymiankiem.

Wbijamy jajko i wlewamy oliwę oraz mleko. Wszystko dokładnie mieszamy za pomocą miksera 
lub trzepaczki. Ciasto powinno być gęstsze niż na naleśniki, ale nadal lejące.

W razie potrzeby dolewamy więcej mleka.

Gofrownicę rozgrzewamy i wlewamy ciasto. Gofry pieczemy 4–5 minut na złotobrązowy kolor.

Burak oraz ser kroimy na plastry. Układamy je na dwóch upieczonych gofrach i posypujemy 
świeżym tymiankiem. Przykrywamy pozostałymi goframi i przekrawamy po przekątnej na 

połówki niczym kanapki.





 KARMAZYN W ROZMARYNIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
500 g filetu z karmazyna (lub dorady, dorsza)

1 awokado
1 łyżka posiekanych orzeszków ziemnych

2 łyżki soku z cytryny
2 gałązki rozmarynu

2 łyżki oliwy z oliwek
pieprz

sól himalajska

Przygotowanie:
Rybę myjemy, osuszamy, oprószamy solą i pieprzem, skrapiamy 1 łyżką soku z cytryny. 

Odstawiamy na 30 minut do lodówki.

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C.

Awokado obieramy i kroimy w większe kawałki. Doprawiamy solą, pieprzem i sokiem 
cytrynowym. Dodajemy drobno posiekane orzechy i delikatnie mieszamy.

Rybę układamy w naczyniu do zapiekania. Polewamy oliwą i posypujemy listkami rozmarynu. 
Między filetami układamy awokado z orzeszkami.

Wstawiamy do pieca i pieczemy 20 minut.

Podajemy z pieczoną bagietką lub innym pieczywem.
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 LEMONIADA BAZYLIOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NICOLE MICHALKIEWICZ

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 10 min

Składniki
2 cytryny

2 łyżki miodu
1 pęczek bazylii

1 l wody
lód do podania

Przygotowanie:
Cytryny przekrawamy na pół i wyciskamy z nich sok. Wlewamy go do blendera, dodajemy 

bazylię, miód i 100 ml wody. Wszystko miksujemy do momentu rozdrobnienia bazylii. 

Uzyskaną bazę przelewamy do dzbanka. Dodajemy wodę i lód, mieszamy.

Lemoniada najlepiej smakuje po godzinie chłodzenia w lodówce.







 PIECZONE ZIEMNIAKI
Z ROZMARYNEM I CZOSNKIEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
½ kg ziemniaków

5–6 gałązek świeżego rozmarynu
5 ząbków czosnku

sól, pieprz
4 łyżki oleju roślinnego

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 200ºC (termoobieg). Ziemniaki dokładnie myjemy i suszymy.
Kroimy w ósemki (nie obieramy) i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Dodajemy ząbki czosnku (nieobrane), rozmaryn, sól, pieprz i olej.
Mieszamy i pieczemy 45 minut, co jakiś czas mieszając. 

Po upieczeniu wyciskamy czosnek z łupinek i mieszamy z ziemniakami. 
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 PODPŁOMYK Z PESTO I ZIELONYMI WARZYWAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 1–2

Czas przygotowania: 20 minut + 20 minut odpoczywania ciasta

Składniki na podpłomyk:
100 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej

(lub pszennej)
50 g bardzo ciepłej wody

sól

Składniki na pesto pietruszkowe:
½ natki pietruszki
1 ząbek czosnku

1 łyżka prażonego słonecznika
1 łyżka soku z cytryny

4–6 łyżek oliwy z oliwek

Składniki dodatkowe:
½ cukinii

4 zielone szparagi
1 awokado

garść posiekanych, prażonych migdałów
30 g sera koziego
½ szklanki rukoli

skórka otarta z 1 cytryny
sól, pieprz

Przygotowanie:
Wyrabiamy elastyczne i gładkie ciasto z mąki, soli i wody.

Owijamy w folię i odstawiamy na 20–30 minut. 

W tym czasie szykujemy pesto – wystarczy zblendować wszystkie składniki. 

Odłamujemy zdrewniałe końcówki szparagów i kroimy górną część na cienkie paski.
Cukinię “obieramy” do połowy obieraczką wzdłuż, tworząc tagliatelle. 

Wrzucamy cukinię i szparagi do mocno osolonej wody, zagotowujemy, a następnie przekładamy 
do sitka i oblewamy zimną wodą. Awokado kroimy w plasterki. 

Rozgrzewamy mocno patelnię. Ciasto na podpłomyk rozwałkowujemy na kształt koła – możemy 
zrobić jeden duży podpłomyk lub dwa mniejsze. Ma być cienkie na około ½ centymetra. 

Układamy na patelni i smażymy na średnim ogniu 2–3 minut, aż zaczną tworzyć się bąble, 
a dolna część będzie się lekko przypiekać. Obracamy i smażymy jeszcze 2 minuty.

Przekładamy podpłomyk na talerz. Smarujemy go pesto, układamy rukolę i wszystkie zielone 
warzywa, posypujemy serem kozim, skórką z cytryny i migdałami.

Przyprawiamy solą i pieprzem.
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 PSTRĄG TĘCZOWY
Z KOPERKIEM I POMIDORKAMI KOKTAJLOWYMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
1 filet (około 400 g) pstrąga łososiowego (może być też dorsz albo łosoś)

1 pęczek koperku
kilka pomidorków koktajlowych 

1 cytryna
sól (najlepiej gruboziarnista), pieprz

2 łyżki oliwy z oliwek
2 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 200ºC (termoobieg).

Cytrynę sparzamy i ścieramy skórkę (bez białych błonek) na tarce o drobnych oczkach.

Rybę myjemy, odcinamy skórę i osuszamy. Kroimy na dwie porcje i nacieramy czosnkiem, solą, 
pieprzem, sokiem z ½ cytryny i 1 łyżką oliwy z oliwek. Układamy w naczyniu żaroodpornym, 

wokół kładziemy pomidorki koktajlowe
(większe możemy przekroić na pół) i skrapiamy oliwą z oliwek.

Na wierzchu filetów układamy plasterki cytryny i koperek. Pieczemy 15 minut w 200ºC. 

Posypujemy startą skórką cytrynową. Podajemy np. z pieczonymi ziemniakami z rozmarynem. 
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 ROZMARYNOWE CIASTECZKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 2 blachy

Czas przygotowania: 40 minut + 1 godzina chłodzenia

Składniki:
180 g mąki pszennej

75 g sera grana padano lub parmezanu 
75 g masła

½ łyżeczki soli 
gruboziarnista sól do posypania

1 jajko
2 gałązki rozmarynu

Przygotowanie:
Rozmaryn drobno siekamy, kilka listków zostawiamy do dekoracji ciasteczek.

Na tarce o drobnych oczkach ścieramy ser, mieszamy z mąką i solą. Dodajemy zimne, pokrojone 
w kostkę masło i siekamy nożem. Do ciasta dodajemy żółtko i wyrabiamy gładkie ciasto,

jeśli ciasto jest zbyt kruche dodajemy łyżkę zimnej wody.

Ciasto dzielimy na dwie porcje, zawijamy i chowamy na godzinę do lodówki.

Rozwałkowujemy ciasto na grubość 5 mm, wycinamy ciasteczka i układamy na papierze do 
pieczenia. Smarujemy rozkłóconym białkiem, układamy listki rozmarynu i oprószamy grubą solą. 

Pieczemy 15 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.
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 SAŁATKA CAPRESE Z AWOKADO
I DRESSINGIEM BAZYLIOWYM Z PISTACJAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki na sałatkę:
1 awokado

16 pomidorków koktajlowych 
125 g mozzarelli mini albo 1 duża kulka 

mozzarelli
2 łyżki pistacji, obranych 

kilka liści bazylii

Składniki na dressing bazyliowy:
½ pęczka bazylii 

2 łyżki oliwy z oliwek
sok z ½ cytryny

 sól, pieprz

Przygotowanie:
Wszystkie składniki dressingu blendujemy. 

Pistacje siekamy i prażymy kilka minut na suchej patelni, pomidorki przekrawamy na pół, 
awokado kroimy w plasterki lub kostkę.

Jeżeli korzystamy z dużej mozzarelli, również kroimy ją w kostkę. 

Mieszamy wszystkie składniki sałatki, polewamy dressingiem
i posypujemy prażonymi pistacjami. 
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 SZPARAGI Z CZĄBREM I SOSEM HOLENDERSKIM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Szparagi gotujemy w wodzie z dodatkiem soli i cukru około 5 minut. Odcedzamy.

Żółtka wkładamy do miseczki, dodajemy sok z cytryny. Masło rozpuszczamy i doprowadzamy do 
zagotowania. Żółtka miksujemy mikserem i wlewamy do nich cieniutką strużką mocno gorące 

masło. Gdy wmiksujemy całe masło, a sos się zagęści, doprawiamy solą i pieprzem.

Ugotowane szparagi smażymy krótko na maśle z dodatkiem listków cząbru.

Układamy na talerzu i polewamy sosem.

Składniki:
500 g zielonych szparagów

1 łyżka listków cząbru
1 łyżka masła

sól, pieprz

Składniki na sos:
3 żółtka

120 g masła
1 łyżka soku z cytryny

sól, pieprz
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 TABBOULEH Z KASZĄ JAGLANĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Ilość porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
½ szklanki suchej kaszy jaglanej

1 pęczek natki pietruszki
1 pęczek świeżej mięty
1 pęczek szczypiorku

½ ogórka zielonego
1 szalotka lub ½ cebuli

10 pomidorków koktajlowych
sól, pieprz

1 łyżeczka cynamonu
sok z ½ cytryny

3 łyżki oliwy z oliwek

Przygotowanie:
Kaszę płuczemy i zalewamy 1 szklanką wrzącej wody. 

Gotujemy 4 minuty, po czym wyłączamy gaz, przykrywamy i zostawiamy na 15 minut.

W tym czasie siekamy drobno wszystkie zioła, ogórek trzemy na tarce o grubych oczkach,
 a pomidorki i szalotkę kroimy w kostkę.

Mieszamy z kaszą, przyprawami, oliwą i sokiem z cytryny.
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 ZIOŁOWY VINEGRETTE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 250 ml

Czas przygotowania: 5 minut

Składniki:
1 szklanka oliwy z oliwek

2 ząbki czosnku
1 łyżka miodu

1 łyżka musztardy dijon
2 łyżki octu winnego

garść mieszanki ziół: bazylii, tymianku, rozmarynu i natki pietruszki
sól, pieprz

Przygotowanie:
Wszystkie składniki, oprócz oliwy, wkładamy do wysokiego naczynia do blendowania.

Wlewamy około ⅓ szklanki oliwy i miksujemy.

Następnie cały czas blendując, wolno wlewamy resztę oliwy.

Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
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 ZUPA KREM Z POKRZYWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 35 minut

Składniki:
2 garści liści młodej pokrzywy

1 garść liści szpinaku
2 łyżki masła
1 duża cebula

2 ząbki czosnku
3 średnie ziemniaki

1 pietruszka
10 cm kawałek zielonych części pora

1 szklanka śmietanki 30–36%
2–2½ szklanki wody

1 łyżeczka listków tymianku
sól

świeżo mielony zielony pieprz
2 łyżki startego parmezanu (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Pietruszkę i ziemniaki obieramy, kroimy w kosteczkę. Cebulę, czosnek i pora siekamy.
W garnku rozpuszczamy masło, wrzucamy cebulę i czosnek, podsmażamy 2 minuty.

Dodajemy ziemniaki, pietruszkę i por. Smażymy 2 minuty.
Wlewamy wodę, wsypujemy łyżeczkę soli. Gotujemy pod przykryciem 20 minut.

Do zupy wrzucamy pokrzywę, szpinak i tymianek. Gotujemy 5 minut.
Wlewamy śmietankę i doprowadzamy do zagotowania.

Doprawiamy pieprzem i ewentualnie solą. Miksujemy zupę na krem.

Podajemy posypaną listkami tymianku i parmezanem.
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 PRZEPISY Z PUSZEK 

W marcu z naszych sklepów zaczęły znikać makarony, kasze  
i wszelkie produkty w puszkach i rolkach. Niektórym szał zapasowy  

zrobił niezłe zapasy w spiżarniach. Jeśli na Waszych półkach i regałach  
ciągle zalegają pomidory, fasolka czy cieciorka, wpadajcie po nasze inspiracje.

Przychodzimy z pomocą i wrzucamy garść puszkowych przepisów.  
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 CIASTECZKA CZEKOLADOWO-ORZECHOWE
Z FASOLI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 35 minut 

Składniki:
1 puszka czerwonej fasoli

3 kopiaste łyżki masła orzechowego
3 łyżki kakao

4 łyżki erytrolu lub ksylitolu 
1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka nasion chia, babki płesznik lub mielonego siemienia lnianego
¼ szklanki mleka roślinnego lub wody

1 szczypta soli
1 łyżeczka imbiru w proszku

Dodatki:
2 łyżki posiekanych orzechów laskowych i migdałów

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC. Wszystkie składniki na ciasteczka blendujemy na gładką 
masę. Wykładamy łyżką na formę wyłożoną papierem do pieczenia, formując duże płaskie 

ciasteczka. Wierzch posypujemy posiekanymi orzechami.

Pieczemy 22 minuty, wyjmujemy z piekarnika i studzimy. 
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 PIECZONA FASOLA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4–5

Czas przygotowania: 35 minut

Składniki:
2 puszki białej fasoli Jaś

1 puszka pomidorów w puszce
500 ml pomidorowej passaty

5 ząbków czosnku
150 g mozzarelli lub innego topiącego się sera

sól, pieprz
4 łyżki oliwy

Przygotowanie:
Na rozgrzanej oliwie podsmażamy pokrojony w cienkie plasterki czosnek. Oprószamy solą,

a po chwili dodajemy pomidory i passatę. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Smażymy 10 minut, dokładamy fasolę i mieszamy. Przekładamy do naczynia do zapiekania. 

Wierzch posypujemy rozdrobnionym serem i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 220ºC. 
Pieczemy 15–20 minut, do zarumienienia sera. 
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 SZAKSZUKA Z CUKINIĄ I BAKŁAŻANEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut 

Składniki:
2 ząbki czosnku

½ cebuli
½ bakłażana

1 mała cukinia
1 puszka pomidorów krojonych

2 jajka
sól, pieprz, kumin 

1 łyżka posiekanej natki pietruszki
1 łyżka oliwy z oliwek

Przygotowanie:
Bakłażany i cukinię kroimy w kostkę. Bakłażana posypujemy solą i odstawiamy na 10 minut,

po tym czasie odsączamy z płynu.

Wlewamy na patelnię oliwę i dodajemy posiekany czosnek. Smażymy chwilę do zeszklenia, 
dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę i dokładamy bakłażana oraz cukinię. Smażymy jeszcze 

minutę, po czym wlewamy pomidory z puszki i doprawiamy do smaku solą, pieprzem i kuminem.

 Na środek wbijamy jajka, przykrywamy i dusimy około 3 minut, aż białko się zetnie, a żółtko 
pozostanie płynne. Podajemy z posiekaną natką pietruszki i ulubionym pieczywem.             
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 ZUPA POMIDOROWA Z CHLEBEM I RYŻEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
½ cebuli

2 ząbki czosnku
2 łyżki oleju

1 marchewka
1 pietruszka

1 puszka krojonych pomidorów
2–3 kromki czerstwego chleba

1–1,5 l wody
100–150 g koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka soli
1 łyżeczka suszonych ziół, np. prowansalskich

Przygotowanie:
Cebulę i czosnek drobno kroimy i podsmażamy na oleju w dużym garnku.

Dodajemy pokrojone na kawałki marchewkę i pietruszkę, pomidory, pokrojony chleb, wodę, 
koncentrat pomidorowy, sól i zioła. Doprowadzamy do wrzenia,

gotujemy 15–20 minut, aż warzywa będą miękkie. Blendujemy na gładko.

Podajemy z ryżem lub makaronem.
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 KOTLECIKI Z FASOLI I KASZY BULGUR 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 20

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
2 puszki białej fasoli

100 g suchej kaszy bulgur
4 łyżki otrębów owsianych

2 duże cebule
2 jajka

3 ząbki czosnku
4 łyżki sosu sojowego

garść świeżego majeranku (ew. suszonego)
garść natki pietruszki

sól, pieprz
bułka tarta 

olej do smażenia

Przygotowanie:
Kaszę gotujemy wg zaleceń producenta. Na rozgrzanym oleju podsmażamy pokrojoną w kostkę 

cebulę, dodajemy drobno pokrojony czosnek i smażymy jeszcze 2 minuty.

Fasolę osączamy z zalewy i miksujemy wraz z jajkami np. (przy pomocy blenera, miksera). 
Łączymy w misce zmiksowaną fasolę, otręby, przestudzoną kaszę,

pokrojone zioła oraz przyprawy.

Odstawiamy na 20 minut.
Po tym czasie formujemy małe kotlety, panierujemy je w bułce tarej i smażymy. 
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 SAŁATKI Z CIECIERZYCĄ W DWÓCH WERSJACH 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 15 minut 

Składniki:
2 puszki ciecierzycy

4-6 marchewki
pestki dyni, sezam do posypania

Składniki na dressing sezamowy:
4 łyżki oleju sezamowego

1-2 łyżki sosu sojowego
1 łyżeczka sosu sriracha

1 łyżeczka posiekanej papryczki chili

Składniki na dressing czosnkowy:
4 łyżki oliwy

1 łyżka musztardy francuskiej
1 łyżeczka miodu

1 przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku
sól

Przygotowanie:
Składniki dressingów mieszamy w osobnych miseczkach.

Marchewki ścieramy na tarce na dużych oczkach lub kroimy obieraczką w cienkie wstążki. 
Ciecierzycę odsączamy, dodajemy do marchewki i mieszamy.

Polewamy dressingiem, posypujemy ziarnami. 
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 MŁODA KAPUSTA Z FASOLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut 

Składniki:
2 puszki białej fasoli Jaś

1 główka młodej kapusty
1 cebula

2 szklanki pomidorowej passaty
3 ząbki czosnku

sól, pieprz
4 łyżki oleju

Przygotowanie:
Na rozgrzanej oliwie podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę. Oprószamy solą i szklimy.

Kapustę siekamy i dokładamy do cebuli. Dusimy, aż zmięknie, podlewając co jakiś czas passatą. 

Dodajemy fasolę razem z zalewą oraz przeciśnięty przez praskę czosnek.
Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Dusimy 10–15 minut. 
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 WYTRAWNY PLACEK Z CIECIERZYCY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 55 minut 

Składniki:
2 puszki ciecierzycy

2–3 marchewki
1 cukinia

1 szklanka posiekanych orzechów włoskich
2 jajka

2 czubate łyżki oleju kokosowego + 1 łyżeczka do posmarowania
3 ząbki czosnku

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej
sól

Przygotowanie:
Ciecierzycę odsączamy na sicie i blendujemy. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce lub 

drobno siekamy. Cukinię ścieramy na tarce i oprószamy solą, po chwili odciskamy nadmiar płynu. 
Czosnek przeciskamy przez praskę.

Wszystkie składniki mieszamy i doprawiamy solą. Wykładamy do formy wyłożonej papierem  
do pieczenia, wierzch smarujemy olejem kokosowym. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego

do 180ºC. Pieczemy 30-35 minut. Podajemy na ciepło lub na zimno.
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 TRZECIE POKOLENIE W MŁYNIE SKOKOWA 
AUTOR: MONIKA SZEFFLER

ZDJĘCIA: MATERIAŁY MŁYNA SKOKOWA

Młyn Skokowa, położony 40 km na północ Wrocławia we wsi Skokowa 
w powiecie trzebnickim, jest rodzinnym biznesem prowadzonym  
z pokolenia na pokolenie od 65 lat. Rodzina Sznajderów zajmuje się 

produkcją niestandaryzowanych mąk białych i razowych z pszenicy 
oraz żyta, w których nie znajdziecie polepszaczy, konserwantów 

i dodatków chemicznych.
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Historia Młyna Skokowa i rodziny Sznajderów za-

czyna się w 1955 roku, kiedy to Zdzisław Sznajder 

dostaje przydział i obejmuje poniemiecki Młyn z po-

czątku XX wieku. To sporych rozmiarów budynek 

z cegły, do którego przylegał zdewastowany dom, 

ale dość szybko Zdzisław zabrał się się za remont 

młyna i domu, pomogło mu w tym wcześniej zdo-

byte doświadczenie młynarskie. Ciężka praca spra-

wiła, że szybko młyn zaczyna ponownie funkcjo-

nować i świadczyć usługi dla lokalnej społeczności. 

W 1975 roku Zdzisław objął stanowisko kierownika 

w nowo wybudowanej Wytwórni Pasz w Skoko-

wej, a młynem zajmowała się jego żona, a krótko po-

tem przejęła go Gminna Spółdzielnia „Somopomoc 

Chłopska”, co wiązało się ze wzmożoną pracą i więk-

szą ilością klientów. W 1987 Zdzisław przechodzi 

na emeryturę i wraca do pracy w Młynie, a w 1995 

roku, kiedy Gminna Spółdzielnia wystawia wraz 

z domem Młyn na sprzedaż, decyduje się na jego za-

kup, a potem gruntowny remont. Młyn z państwo-

wego staje się prywatnym młynem usługowym. Po 

śmierci właściciela pracę w Młynie rozpoczyna syn 

Jerzy z małżonką pod czujnym okiem żony Zdzisła-

wa, Janiny. Od 2005 roku rozpoczęła się sprzedaż 

dla klientów indywidualnych, a kilka lat później 

również dla restauracji. Od 2010 roku asortyment 

poszerzany jest stale o nowe produkty, na przykład 

prapszenicę. W styczniu tego roku młyn przejął Ma-

rek, młodszy z synów Jerzego i Weroniki, z którym 

mieliśmy się spotkać w marcu w Skokowej i podpa-

trzeć pracę młynarza, jednak pandemia pokrzyżo-

wała nam plany.

Wnętrze młyna zachowało poniemiecki charakter 

i maszyny z drewnianymi elementami, a mąka po-

wstaje w nim już ponad 100 lat. W młynie od poko-

leń zachowany jest doroczny cykl pracy, działa on 

od września do czerwca, a każdego lata odbywają 

się porządki i prace konserwacyjne, podczas któ-

rych wszystkie elementy są dokładnie rozbierane 
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i oczyszczane, by przygotować się na nowy sezon. 

Młyn pracuje od poniedziałku do piątku. Przemiał 

odbywa się raz w tygodniu, pozostałe dni przezna-

czone są na ręczne pakowanie i zszywanie torebek 

z mąkami. Poza sprzedażą na miejscu, w każdy 

wtorek od września do połowy czerwca (obecnie 

sprzedaż jest wstrzymana ze względu na pandemię) 

Grzegorz, brat Marka, realizuje zamówienia indy-

widualne z odbiorem we Wrocławiu, a w każdą 

środę Marek rozwozi mąkę do restauracji, cukierni 

i piekarni we Wrocławiu i okolicach. Przez cały rok 

mąka jest również wysyłana kurierem, po wcze-

śniejszym zamówieniu mailowym lub telefonicz-

nym. Wszystkie produkty Młyna Skokowa powstają 

w 100% z ziaren zbóż pochodzących z okolicznych, 

niewielkich gospodarstw rolnych znajdujących się 

do 30 km od Skokowej, z którymi właściciele współ-

pracują od lat. Głównym produktem Młyna Skoko-

wa jest mąka pszenna typ 500 i żytnia typ 720. Do-

datkowo znajdziecie w asortymencie mąkę pszenną 

typ 450, typ 750, graham (typ 850) pszenną razową 

(typ 2000), otręby pszenne, kaszę mannę (której ko-

niecznie musicie spróbować – jest wyjątkowa, deli-

katnie słodkawa dzięki dużej zawartości błonnika) 

oraz mąkę żytnią razową (typ 2000). Poza wyżej 

wymienionymi od kilku lat Młyn Skokowa mieli 

również sezonowo orkisz i płaskurkę oraz oferuje 

mąkę orkiszową jasną, razową a także otręby orki-

szowe i mąkę razową z płaskurki. Ostatnio do ofer-

ty dołączyły dodatki do chleba – czarnuszka, dynia, 

sezam, słonecznik i siemię lniane. Mąki pakowane 

są w 5  kg worki, ale nie martwcie się – szybko je 

zużyjecie. Na kolejnych stronach przygotowaliśmy 

przepisy z ich wykorzystaniem. Więcej informacji 

o zamówieniach znajdziecie na stronie Młyna Sko-

kowa. W „normalnych czasach” w Młynie funk-

cjonuje zagroda edukacyjna, w której odbywają się 

zajęcia dla dzieci i młodzieży połączone z piknikiem 

oraz zwiedzaniem młyna, ale ze względu na pande-

mię chwilowo jej działanie jest zawieszone. 

Marek Sznajder – obecny właściciel
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 CHLEB PSZENNY NA ZAKWASIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 1 bochenek

Czas przygotowania: 6 godzin

Składniki:
250 g mąki pszennej, typ 650 lub 750 

100 g mąki pszennej pełnoziarnistej (lub typ 650 lub 750)
200 g zaczynu, czyli aktywnego zakwasu 

(zakwasu dokarmionego co najmniej 6 godziny wcześniej 100 g mąki żytniej i 100 g wody)
½ łyżeczki suchych drożdży lub 5 g świeżych

(opcjonalnie, tylko jeżeli używamy bardzo młodego zakwasu)
250 ml letniej wody 

1 garść ziaren słonecznika (opcjonalnie)
1 płaska łyżka soli

Przygotowanie:
Do miski wsypujemy mąki, dodajemy zaczyn, drożdże, wodę, słonecznik i sól, wyrabiamy ciasto 

robotem kuchennym z końcówkami w kształcie haków. Po wyrobieniu masa będzie dosyć 
klejąca, tak ma być. Nie należy dosypywać mąki.

Wyrobione ciasto przekładamy do miski i przykrywamy folią spożywczą. Odstawiamy 
w nieprzewiewne miejsce na 40 minut. Po tym czasie zwilżoną wodą dłoń wkładamy pod ciasto, 
chwytamy i przenosimy na przeciwległy koniec, delikatnie je naciągając. Robimy miską ¼ obrotu 

i ponownie wkładamy dłoń pod ciasto, chwytamy i przenosimy na przeciwległy koniec miski. 
Powtarzamy 2 razy, aż wykonamy pełny obrót miską. Tę czynność nazywamy składaniem. 

Przykrywamy miskę folią i odstawiamy na kolejne 40 minut. Po tym czasie ponownie składamy 
ciasto, przykrywamy folią i odstawiamy na następne 40 minut. I później jeszcze raz i kolejny 

40-minutowy odpoczynek. Łącznie należy złożyć ciasto 3 razy co 40 minut. Po każdym złożeniu 
siatka glutenowa będzie mocniejsza i ciasto dłużej będzie trzymało formę. 

Następnie czas na uformowanie chleba. Zaczynamy od przygotowania koszyka rozrostowego 
obficie obsypanego mąką lub durszlaka wyłożonego czystą ściereczką i obficie posypanej mąką. 

Przekładamy ciasto na oprószony mąką blat, delikatnie rozpłaszczamy, krótsze brzegi ciasta 
przekładamy do środka (⅓ z góry przekładamy na środek i ⅓ z dołu też na środek). Obracamy 

ciasto o 90 stopni, ponownie delikatnie spłaszczamy i krótsze brzegi przekładamy do środka. Rogi 
ciasta delikatnie składamy do środka. Należy uważać, aby ciasto się nie rozerwało. Przekładamy 

złączeniem do dołu do przygotowanego koszyka lub durszlaka, posypujemy mąką, przykrywamy 
folią spożywczą posmarowaną cienką warstwą oleju lub wkładamy do reklamówki (aby ciasto 
nie wyschło). Odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe, nieprzewiewne miejsce na 2–4 godziny lub 
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do lodówki na całą noc. Ciasto ma podwoić objętość. Rozgrzewamy piekarnik razem z naczyniem 
żeliwnym z pokrywką (na drugim od dołu poziomie piekarnika) do 230°C. Wyrośnięte ciasto 

przerzucamy do nagrzanego naczynia, robimy szybkie nacięcie żyletką na głębokość 1 cm, 
nakładamy pokrywkę i pieczemy przez 20 minut. Zdejmujemy pokrywkę i pieczemy jeszcze 20–

40 minut, w zależności jak bardzo wypieczony chleb lubicie. Upieczony chleb poznamy po tym, że 
postukany od spodu wyda głuchy dźwięk. Odstawiamy na kratkę do całkowitego wystudzenia.
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 DROŻDŻÓWKI Z MALINAMI I CZEKOLADĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 18 małych lub 12 większych drożdżówek

Czas przygotowania: 20 minut + 25 minut pieczenia + czas wyrastania ciasta 

Składniki:
80 g masła

80 ml mleka
25 g świeżych drożdży

1 łyżeczka cukru
250 g mąki pszennej graham

50 g erytrolu
szczypta soli

1 jajko
1 łyżka śmietany 12%

Składniki na nadzienie:
8–10 łyżek masła orzechowego 100%

50 g posiekanej czekolady gorzkiej
100 g malin (mogą być mrożone)

1 żółtko
1 łyżka mleka

Przygotowanie:
Przygotowujemy zaczyn. Mleko podgrzewamy do około 36ºC i mieszamy z drożdżami

i 1 łyżeczką cukru. Odstawiamy na 20 minut. 

Masło roztapiamy i studzimy. W dużej misce mieszamy mąkę z erytrolem i solą.
Dolewamy masło i zaczyn, dodajemy jajko oraz śmietanę. Wyrabiamy ręcznie lub w mikserze 

planetarnym z hakiem, aż powstanie gładkie ciasto. Miskę lekko natłuszczamy, wkładamy do niej 
ciasto, owijamy szczelnie folią i odstawiamy na 1,5–2 godziny w ciepłe miejsce lub wstawiamy 

na noc do lodówki. Jeżeli ciasto leżakowało w lodówce wyjmujemy je i czekamy, aż uzyska 
temperaturę pokojową. 

Przekładamy wyrośnięte ciasto na oprószoną mąką stolnicę, wyrabiamy chwilę,
a następnie rozwałkowujemy na prostokąt (około 40 x 30 cm).

Na wierzchu rozsmarowujemy masło orzechowe, pozostawiając 1–2 cm marginesu.
Wykładamy maliny i rozsypujemy posiekaną czekoladę.

Zwijamy w rulon wzdłuż dłuższego boku i kroimy na kawałki. Rozkładamy na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30–50 minut 

(jeżeli maliny były mrożone trzymamy dłużej).

Rozgrzewamy piekarnik do 160ºC.
Smarujemy drożdżówki żółtkiem rozkłóconym z mlekiem i pieczemy 20–25 minut, do zezłocenia. 
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 GOFRY KOKOSOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10 małych gofrów

Czas przygotowania: 25 minut

Składniki:
1 szklanka mąki pszennej

1 duże jajko
⅓ szklanki mleka

⅓ szklanki wody gazowanej
3 łyżki wiórków kokosowych

1 łyżka cukru
3 łyżki rozpuszczonego oleju kokosowego

½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 szczypta soli

1 łyżeczka oleju rzepakowego

Przygotowanie:
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

Żółtko oddzielamy od białka. Białko ubijamy na sztywną pianę.
Mąkę mieszamy z solą, cukrem, wiórkami i proszkiem do pieczenia. Do mąki dodajemy mleko, 

wodę, olej i żółtko, krótko miksujemy. Delikatnie mieszamy z pianą z białka.

Kratkę gofrownicy przed rozgrzaniem smarujemy cieniutką warstwą oleju,
zamykamy i nagrzewamy (ok. 7–8 minut).

Porcje ciasta nabieramy chochelką i rozprowadzamy równomiernie.
Zamykamy i pieczemy przez ok. 4 minuty (w trakcie pieczenia nie otwieramy gofrownicy).

Po upieczeniu gofry odkładamy na metalową kratkę.
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 HISTORIA PRZESIEDLEŃCZA 
 Z BORYSŁAWIA DO WAŁBRZYCHA -- ANDRZEJ 

OPOWIEŚĆ SPISAŁ: RAFAŁ KOMOROWSKI

 ZDJĘCIA: PRYWATNE ARCHIWUM RODZINY BACHOWSKICH

Tym razem prześledzimy losy Andrzeja Bachowskiego,  
nieżyjącego już przyjaciela mojej rodziny, który urodził się w przedwojennym 
Borysławiu na wschodzie Polski (obecnie Ukraina), wraz z rodzicami po wojnie 

znalazł się w Wałbrzychu, a na studia trafił do Wrocławia, gdzie ostatecznie 
osiadł i spędził większość swojego życia.

Za zdjęcia, informacje i opowieści dziękuję Robertowi Bachowskiemu, synowi 
Andrzeja. Z racji żyłki historycznej pełni on rolę strażnika i kustosza rodzinnych 

opowieści i pamiątek pozostałych po swoim ojcu i starszych pokoleniach 
rodziny. Część historii znałem ze wspomnień i opowieści Andrzeja, pozostałe 

były uzupełnieniem do zbudowania tej opowieści.
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Borysław, wraz z pobliskimi miastami Drohobycz 

i Sambor to miejsce na granicy wielu kultur, a histo-

rycznie przechodzące z rąk do rąk. Niegdyś znajdo-

wało się w granicach Królestwa Polskiego, podczas 

rozbiorów przeszło pod kontrolę Austro-Węgier 

(Galicja), w międzywojniu należało do Polski, a po II 

wojnie światowej zostało wcielone do Związku Ra-

dzieckiego, jako część Ukraińskiej Socjalistycznej Re-

publiki Radzieckiej.

Te zmienne losy na granicy kultur mają oczywiście 

odzwierciedlenie w losach rodziny Bachowskich. 

Mają także swój aspekt kulinarny. Andrzej, urodzo-

ny w roku 1930, chodził do szkoły wraz z kolegami 

i koleżankami z rodzin polskich, ukraińskich i ży-

dowskich. Odwiedzając swoich kolegów mógł poznać 

dania inne, niż serwowała mu w domu mama. Oczy-

wiście kuchnia polska i ukraińska tamtych regio-

nów są do siebie podobne, ale przecież nie jednako-

we. Kuchnia żydowska była bardziej odmienna. Dla 

małego Andrzeja wzajemne wizytowanie i uczestni-

czenie w świętach i uroczystościach kolegów innego 

pochodzenia było elementem dziecięcego życia. 

Ciekawy wpływ na kulinarne życie mieszkańców 

okolic Borysławia miał fakt, że było to miasto prze-

mysłowe. Elementem ubocznym wydobycia ropy 

i gazu są solanki, z których pozyskiwana była tanio 

sól. Jej obecność w kuchni była znacznie powszech-

niejsza niż na przykład znacznie droższego cukru, 

który był trochę wyznacznikiem statusu material-

nego. Śladem powszechności soli są ulubione placki 

ziemniaczane z solą, na które przepis rodzina Ba-

chowskich przywiozła potem na nasze Ziemie Od-

zyskane. Miasto oferowało też tani, często darmowy 

gaz do ogrzewania mieszkań i gotowania. Kuchnia 

gazowa, w przeciwieństwie do powszechnych w in-

nych rejonach „fajerek” opalanych drewnem czy wę-

glem na pewno sprzyjała nieco bardziej wysublimo-

wanej kuchni, dzięki lepszej kontroli temperatury. 

Zaskakująco powszechne, tanie i dostępne były 

tam i arbuzy, zwane melonami. Uprawiane były na 

wschodniej Ukrainie, stąd niska cena i dostępność 

towaru, który po wojnie, w Polsce ludowej był prze-

cież rzadkim rarytasem. Tymczasem w Borysławiu, 

przed wojną, karmiono nimi świnie.

Borysław, ok. 1910–12. Drużyna skautowa im. Stanisława 

Szczepanowskiego, założona przez Romana Bachowskiego 

(w środku), dziadka Andrzeja. Jedna z pierwszych drużyn 

skautowych na terenie Galicji. W tle szyb naftowy.

Andrzej z mamą na głównej ulicy Borysławia,  

marzec 1936
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Wszystko zmienia się wraz z nastaniem wojny. 

1 września 1939 Niemcy napadają na Polskę od za-

chodu, a 17 września Rosja Radziecka od wschodu. 

Rosjanie rozpoczynają deportacje Polaków w głąb 

ZSRR, na szczęście rodzinie Bachowskich udaje się 

tego uniknąć. W 1941 Niemcy napadają na Związek 

Radziecki, do Borysławia wkraczają więc Niemcy. 

Latem roku 1944, kiedy na horyzoncie pojawiają 

się znowu Rosjanie, a front wschodni zbliżał się do 

Borysławia, niemieccy wojskowi wyrzucają z domu 

rodzinę Bachowskich. Ich dom znajdował się na lo-

kalnym wzgórzu i był dobrym punktem obserwa-

cyjnym. Nie mając się gdzie podziać, przez kilka dni 

koczują w lesie. Nastroje są raczej ponure, bo poza 

miastem dającym pozory bezpieczeństwa panuje 

strach przed przenikającymi ze wschodu oddziałami 

UPA. Na szczęście jest lato, łatwo więc w lesie kilka 

dni przetrzymać. Kiedy front się przesuwa, a Niem-

cy się wycofują, Bachowscy mogą wrócić do domu, 

gdzie po wojskowych zostaje pamiątka – najwyraź-

niej zapomniana oficerska skórzana raportówka, 

którą do dziś ma w posiadaniu Robert, młodszy syn 

Andrzeja. Niestety, ku rozpaczy małego Andrzeja 

z domu znika jego ulubiony szczeniak. 

Kiedy kończy się wojna, polskich mieszkańców tych 

rejonów czeka przymusowa przeprowadzka na nowe 

miejsce zamieszkania – Ziemie Odzyskane. W kwiet-

niu 1946 przychodzi czas na Bachowskich. Towa-

rowymi składami, po cztery rodziny w wagonie, 

przez Przemyśl, Tarnów, Rzeszów, Kraków, Katowice 

i Opole dojeżdżają do Wrocławia. Tam transport ma 

chwilową przerwę, dzięki czemu udaje im się zwie-

dzić miasto, a w zasadzie to, co z niego zostało po woj-

nie. Wszędzie były gruzy, co było dla nastoletniego 

Andrzeja widokiem przerażającym. Okazało się, że 

jednak jadą dalej, a stacją docelową jest Wałbrzych 

i jego przemysł – kopalnie i koksownie. Po pierw-

szych nocach spędzonych w nienajlepszych warun-

kach w Państwowym Ośrodku Repatriacyjnym, 

ostatecznie dostają własne mieszkanie w dzielnicy 

Rusinowa. Tam przeżywają kolejny szok, gdyż oka-

Gimnazjum Górnicze w Wałbrzychu, 1948

Półkolonia wakacyjna rezerwistów koła Mrażnica w Bory-

sławiu, 1935, Andrzej w środku, między dziewczynkami

Borysław w połowie lat 30., po powodzi,  

jedna z głównych ulic przemysłowego miasta

Wystawa Ziem Odzyskanych, Wrocław, 1948
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zuje się, że mieszkanie jest w pełni urządzone – z wi-

szącymi w oknach firankami, szufladami kuchenny-

mi wypełnionymi sztućcami, talerzami i garnkami, 

a w piwnicy mieszkania stały rower i narty. To jest 

oczywiście przyjemna niespodzianka po okresie bie-

dy, głodu i tułaczki. Rodzina urządza sobie nowe ży-

cie w Wałbrzychu. Mama otwiera zakład krawiecki, 

a ojciec zostaje sztygarem strzałowym w kopalni Vic-

toria. Andrzej trafia do gimnazjum górniczego.

Pobyt młodego Andrzeja w Wałbrzychu to eksplo-

racje nowych miejsc i pobliskich wzgórz i lasów. 

Dzięki rowerowi można było nie tylko zwiedzać 

bliższe i dalsze okolice. Rower służył także jako śro-

dek transportu niewielkich ilości towarów, a w ra-

zie konieczności także jako sprawny środek ucieczki. 

Tutaj wspomnieć należy o handlowej żyłce młodego 

Andrzeja w tych trudnych czasach powszechnego 

niedoboru i organizującego się dopiero co państwa. 

Rodzinne opowieści wspominają coś o handlu wy-

miennym spirytualiami, które były uniwersalnym 

środkiem płatniczym i popularnym towarem. Wie-

lu młodych chłopaków w tamtym czasie pośredni-

czyło między lokalnymi wytwórcami tej płynnej 

waluty a oddaną klientelą, czyli rosyjską armią, sta-

cjonującą ciągle w Polsce. Ale nie będziemy zbytnio 

rozwijać tego wątku, wspomnę więc tylko o tym, że 

żyłkę handlową rozwinął młody Andrzej już nieco 

wcześniej, w 1944 roku jeszcze w Borysławiu. Już 

wtedy handlował z rosyjskimi żołnierzami, w za-

mian za bimber kupując od nich amerykańskie 

paczki żywnościowe (prawdopodobnie tzw. C-Ra-

tion), które – wtedy jako sojusznicy – dostawali od 

aliantów, a z którymi nie zawsze wiedzieli, co zrobić. 

Dla przeciętnego rosyjskiego żołnierza tamtych cza-

sów nie było jasne, do czego może służyć guma do 

żucia albo papier toaletowy, zaś amerykańskie pa-

pierosy były raczej za słabe w porównaniu do rosyj-

skich wyrobów tytoniowych, woleli więc te paczki 

wymienić na płynny etanol. Polacy zaś byli w sta-

nie poradzić sobie z zagospodarowaniem takiego 

amerykańskiego towaru, dzięki czemu młody An-

drzej mógł po jakimś czasie kupić sobie wymarzone 

amerykańskie buty wojskowe.

Po pobycie w Wałbrzychu i ukończeniu gimna-

zjum górniczego Andrzej wyjeżdża do Wrocławia, 

gdzie kończy studia prawnicze na tamtejszym Uni-

wersytecie, zakłada rodzinę i ostatecznie zostaje na 

stałe. Odwiedzając później rodziców, którzy zostali 

w Wałbrzychu, zawsze może liczyć na wspomniane 

już wcześniej placki ziemniaczane z solą. Albo chleb 

do zupy, nawet jeśli w środku pływają ziemniaki. To 

zwyczaj, który będzie kultywował już zawsze. Mia-

nowicie do zupy zawsze należy podać kromkę chleba.

W roku 2000, jako 70-latkowi, Andrzejowi udało się 

pojechać na wycieczkę na Ukrainę, aby odwiedzić 

swój ukochany z dzieciństwa Borysław. W miejscu, 

gdzie niegdyś stał mały, drewniany dom rodziny 

Bachowskich, rozpłakał się. Andrzej zmarł w roku 

2011, w wieku 81 lat.

Powojenna rzeczywistość  

1945 w pigułce:  

niemiecka kartka pocztowa,  

polski znaczek, stemple polskiej  

i rosyjskiej cenzury wojskowej, 

adres na Ziemiach Odzyskanych 

podany z nazwą polską  

(Wałbrzych) i niemiecką 

(Waldenburg).



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2020114



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2020 115

 PLACKI ZIEMNIACZANE 
WYKONANIE: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
1 kg ziemniaków (najlepiej wysokoskrobiowych)

1 jajko
1–2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 średnia cebula
3 łyżki posiekanej natki pietruszki (opcjonalnie)

1 łyżeczka soli
⅓ łyżeczki pieprzu mielonego

smalec do smażenia

Do podania:
sól

śmietana kwaśna (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Ziemniaki szorujemy pod bierzącą wodą. Ścieramy na średnich oczkach tarki.

Mieszamy z solą i odstawiamy na 30 minut. Po tym czasie odlewamy sok.
Ścieramy na najmniejszych oczkach cebulę. Dodajemy jajko, mąkę, natkę oraz pieprz.

Całośc mieszamy.

Smażymy z obu stron na rozgrzanym tłuszu. (Usmażone placki układamy na papierze 
kuchennym, osączając je z nadmiaru tłuszczu. Dopisek redakcji).  Podajemy gorące. 

* Przepis z zapisków rodzinnych Bachowskich.
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 KOŁDUNY LITEWSKIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 5 godzin 30 minut

Składniki na rosół:
kawałek pręgi z kością lub szpondra (ok. 300 g)

1 kura
2 cebule

2 marchwie
2 pietruszki
1 mały seler

1 por
2 listki laurowe

3 ziela angielskie
10 ziarenek czarnego pieprzu
2 gałązki świeżego lubczyku

sól
ok. 2,5 l zimnej wody

 
Składniki na farsz:

500 g karczku baraniego albo tłustej wołowiny 
(np. antrykot lub karkówka)

150 g łoju wołowego (najlepiej z nerek 
cielęcych)

ok. 100 ml przestudzonego rosołu
1 jajko

4 ząbki czosnku
2 łyżki majeranku

świeżo mielony czarny pieprz
sól

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej + do podsypywania

1 jajko
ok. 250 ml letniej wody

1 łyżeczka soli
 

Dodatkowo:
natka pietruszki lub lubczyk do podania

Przygotowanie:
Rosół:

Mięso zalewamy zimną wodą i gotujemy przynajmniej 2 godziny na małym ogniu,  
aż zmięknie. Sitkiem lub łyżką cedzakową zbieramy szumowiny.  

Cebul nie obieramy, jedną z nich przekrawamy na pół i opalamy nad gazem.  
Pozostałe warzywa obieramy i razem z przyprawami dokładamy do garnka z mięsem.

Bulion gotujemy na małym ogniu, aż warzywa staną się miękkie. 
Z gotowego rosołu wyjmujemy delikatnie wszystkie warzywa, przyprawy oraz mięso. 

Marchewkę możemy pokroić i podać wraz z kołdunami.  
Gotowy bulion doprawiamy solą do smaku.

Farsz:
Mięso i łój przepuszczamy przez maszynkę do mielenia mięsa na drobnych oczkach. Do mięsa 

dodajemy jajko, roztarty czosnek, majeranek, dużo pieprzu oraz sól do smaku.
Masę dokładnie wyrabiamy rękoma, dolewając powoli przestudzony bulion (nie może być rzadka, 

lecz mokra i dać się swobodnie formować). Farsz odstawiamy do lodówki.
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 Ciasto:
Do przesianej mąki dodajemy: sól, jajka oraz wodę i zagniatamy ok. 7-10 minut, aż ciasto będzie 

miękkie i elastyczne. Przykrywamy wilgotną ściereczką i odstawiamy na pół godziny.
 

Lepienie kołdunów:
Ciasto wałkujemy na cienki placek (cieniej niż na pierogi) i wycinamy koła o średnicy ok. 3-4 cm. 

Na środek koła nakładamy łyżeczkę farszu, przykrywamy drugim okręgiem i dokładnie sklejamy 
brzegi, formując delikatną falbankę. Kołduny układamy na stolnicy oprószonej mąką.

W zależności od wielkości powinno wyjść 60-80 sztuk.
Gotujemy partiami w lekko osolonym wrzątku 2-3 minuty od wypłynięcia. Gdy będą gotowe, 

powinny się pomarszczyć. Ugotowane kołduny podajemy od razu lub studzimy w zimnej wodzie, 
a następnie osuszamy.

Kołduny podajemy z gorącym rosołem i dużą ilością natki pietruszki lub świeżego lubczyku. 
Świetnie smakują również z roztopionym masłem i świeżo mielonym pieprzem.



 SOS Z CZERWONEJ KAPUSTY 
PRZYGOTOWANIE I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:
1 mała główka czerwonej kapusty

1 duża cebula
100 g masła

2 łyżki mąki pszennej
1 szklanka kwaśnej śmietany

sól, pieprz

Przygotowanie:
Kapustę szatkujemy, zalewamy wodą tylko do przykrycia kapusty. Gotujemy, aż kapusta 

zmięknie, około 1 godziny. Odcedzamy, wodę zachowujemy i studzimy.

Cebulę siekamy drobno i dusimy w garnku na maśle 3 minuty. Dodajemy mąkę, dokładnie 
mieszamy i smażymy minutę. Śmietanę łączymy z wodą z gotowania kapusty.

Wlewamy do garnka i zagotowujemy.
Gdy zacznie gęstnieć dodajemy kapustę, doprawiamy solą i pieprzem.

Dusimy, od czasu do czasu mieszając, na małym ogniu 10 minut.

Podajemy np. do ziemniaków, klusek, kopytek lub mięs pieczonych.

* Przepis na podstawie receptury Edyty Malinowskiej, Pogorzeliska, gm. Chocianów.
Pochodzi z Kresów Wschodnich, “Smaki Wrzosowej Krainy”, Chocianów 2008.
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 JAK NIE PACHNIE W KUCHNI DOBRYM 
JEDZENIEM, TAM NIE MA MIŁOŚCI 

 WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK
ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER

Joanna Aniszczyk: Warzywniak założyłaś sama, czy 

jest on rodzinnym interesem?

Maja Żak: Rzuciłam pracę w korporacji i stwierdziłam, 

że najlepiej będzie pracować na swoim. I tak już od 5 lat 

pracuję razem z tatą w naszym biznesie rodzinnym.

J. A.: A czym się wcześniej zajmowałaś?

M. Ż.: Pracowałam dla portalu internetowego, gdzie 

odpisywałam ludziom na pytania związane z dietą. Ja 

naprawdę nie lubię tkwić w jednym miejscu i chyba 

robiłam wszystko, żeby tylko nie siedzieć przed kom-

puterem.

J. A.: Skoro obracałaś się w tematyce kulinariów, to 

czy oznacza to, że na co dzień też gotujesz?

M. Ż.:No pewnie! Jak można nie gotować? Uwielbiam 

chodzić do restauracji, ale żeby zamówić to, czego nie 

jestem sobie w stanie ugotować w domu. Domowe je-

dzenie jest dla mnie jednak najważniejsze. Ja zawsze 

powtarzam, że jak nie pachnie w kuchni dobrym je-

dzeniem, tam nie ma miłości. U mnie musi być codzien-

nie obiad, przynajmniej raz w tygodniu rosół, lubię też 

kluski i pierogi.

J. A.: Wróćmy do Waszego warzywniaka -wyróżnia 

się on na tle innych. Wynika to z asortymentu i też 

z waszego podejścia do klienta. Co u Was znajdziemy?

M. Ż.: Staram się wybierać produkty różnorodne, cza-

sem i dziwne, ale takie, żeby każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie.

Półka cenowa ma być dla każdego. Nie wszystko jest 

eko, bio i certyfikowane, ale wybieramy to, co jest 

najlepszej jakości. Zawsze jest to pierwszy gatunek, 

wszystko jest super świeże i zawsze też rozmawiamy 

z rolnikami. Staramy się, żeby wszystko było nie tylko 

piękne, ale i zdrowe.

J. A.: Skąd bierzesz warzywa i owoce?

M. Ż.: Mój tato założył ten warzywniak 45 lat temu, 

więc ma pokaźną listę rolników z którymi pracuje nie-

mal od początku. Teraz kontynuuję to również ja. Jeź-

dzimy na Targ Piast, na którym spotykamy się z nimi,

i to od nich kupujemy nasz towar.

J. A.: A jak oceniasz Dolny Śląsk pod kątem różnorod-

ności produktów jako osoba prowadząca taki biznes?

M. Ż.: Nie ma tej różnorodności, bo wokół Wrocławia 

nie ma dobrej gleby pod uprawę. Raczej można tu zna-

leźć dobre sady z jabłoniami, gruszami czy śliwkami, 

tak jak Owoce Lutyni Pani Ani, którą uwielbiam. Faj-

nym rejonem są okolice Jeleniej Góry, gdzie można spo-

tkać prawdziwych jedzeniowych freaków i to widać m. 

in. na Targu Rolnym w Siedlęcinie. To, czego mi brakuje, 

to np. roszponki na wagę, sałat różnego rodzaju, innych 

We Wrocławiu nie brakuje prawdziwych pasjonatów jedzenia, którzy informację 
o jego walorach podają dalej w świat. Do takich osób należy Maja Żak, znana jako 

Pani Z Warzywniaka. Porzuciła świat korporacji dla rodzinnego biznesu
i dzisiaj wyszukuje dla nas ciekawe odmiany warzyw oraz owoców. Stara się nie 

marnować jedzenia, walczy z foliówkami, a nawet łączy samotnych ludzi, by 
razem gotowali. Dla niej, w kuchni musi pachnieć dobrym jedzeniem, bo wtedy 

wiadomo, że w domu panuje miłość. Jakie smaki pamięta z dzieciństwa
i o czym marzy, dowiecie się z tej rozmowy.
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niż masłowa, białej maliny czy zielonych kalafiorów. To 

są rzeczy, które w transporcie nie wytrzymują długo, 

więc fajnie gdyby były też tu, na miejscu.

J. A.: Może jednak coś nam polecisz, jakieś kiszonki, 

szparagi?

M. Ż.: Szparagi oczywiście, ale tu na Dolnym Śląsku 

nikt nie hoduje fioletowej odmiany. Szukałam, pisa-

łam nawet do okolicznych rolników, ale nic z tego nie 

wyszło i muszę je specjalnie sprowadzać. To samo z po-

ziomkami, których praktycznie nie można tu dostać, 

a są specyficznym towarem, delikatnym i świeżym za-

ledwie kilka godzin. Mamy za to super czereśnie, nazy-

wane kasztanami, które są wielkości malutkich jabłek 

i są genialne.

J. A.: Mówisz, że szukasz tego najlepszego towaru, czy 

to oznacza, że masz bardzo świadomego klienta?

M. Ż.: Mam bardzo fajnych klientów, którzy często przy-

jeżdżają do nas z drugiego końca miasta, żeby wysłuchać 

co mam do powiedzenia o moich produktach. Dopy-

tują skąd są warzywa i owoce, kto je hodował, oglądają 

i wąchają towar. Ja też współpracuję z Milejowym Polem 

i czasem zrzucam na Ewelinę odpowiedzialność za to 

szukanie, prosząc by znalazła super rukolę lub inny pro-

dukt. Zawsze mi pomaga w takich sytuacjach.

J. A.: Najbardziej dziwna rzecz jaką można było do-

tychczas kupić w twoim warzywniaku to…

M. Ż.: Wydaje mi się, że jest tego sporo, ale np. miałam 

duriana, co można było rozpoznać po zapachu i czasem 

można dostać karmelowe w smaku mleko wielbłądzie.

J. A.: Danie twojego dzieciństwa?

M. Ż.: Na pewno pierogi mojej przyszywanej babci 

Stasi, która niedawno odeszła. Na szczęście mam 5 kg 

mrożonych, więc będę jadła po troszkę. Była to sąsiadka 

moich rodziców, która często się mną opiekowała. Pa-

miętam też lane kluski na mleku, naleśniki i pomidoro-

wą mojej mamy. Bardzo lubię też prażuchy mojej babci 

od strony mamy, okraszone boczkiem.

J. A.: Maja, jadasz tylko warzywa, czy również mięso?

M. Ż.: Pewnie, że jem mięso. Jadam też bardzo duże ilo-

ści warzyw i owoców. Powiedziałabym nawet, że nie-

którzy nazwaliby to wegetarianizmem. Oczywiście nie 

polega to na zjedzeniu kilogramów ziemniaków, ale na 

umiejętnym mieszaniu różnych składników. Jak mam 

dorodny seler naciowy, to robię sałatkę z suszoną żura-

winą, cebulką czerwoną i łyżką majonezu. Ważne jest 

by nie psuć składników i na przykład jarmużu nie trze-

ba wrzucać do piekarnika żeby zrobić z niego chipsy, 

tylko wystarczy zmiksować surowy w koktajlu. Jest 

świetny dla naszych oczu.

J. A.: W jaki sposób twój warzywniak radził sobie 

w dobie COVID-19?

M. Ż.: Musieliśmy przegrupować siły. Zwykle tata dowo-

ził towar, a ja byłam w lokalu, robiłam zamówienia itd. 

Szybko przekształciliśmy się na sklep z zamówieniami. 

Wszystko działo się metodą prób i błędów. Ustaliliśmy 

następujący mechanizm działania: ludzie poprzedniego 

dnia wysyłają zamówienia np. wiadomością tekstową 

na telefon lub maila, a my to przygotowujemy i można 

odebrać zamówienie w sklepie, albo robimy dowozy.

J. A.: Czy przez epidemię ceny twoich produktów się 

zmieniły?

M. Ż.: Moje ceny są uwarunkowane tym, co dostanę od 

rolnika, a w przypadku zagranicznych rzeczy, tym, co 

znajdę w hurtowni. Przez to, co się działo, czyli opóź-

nione dostawy, które stały na granicy po kilkanaście 

godzin, towar często wyglądał niedobrze. Zdarzało się, 

że kalafior w hurcie kosztował 20 zł.

J. A.: Dużo się teraz mówi o środowisku i organizuje 

masę wydarzeń w celu jego poprawy. Bierzesz udział 

w jakiś akcjach, projektach?

M. Ż.: Tak, oczywiście na tyle, na ile mi czas pozwala. 

Nie ukrywam, że mam sporo pracy na miejscu, ale sta-

ram się działać. Nie jestem w stanie włożyć kapusty 

kiszonej do papierowego opakowania, więc korzysta-

my z woreczków foliowych. Uczę jednak, że można 

przyjść z własnym pojemnikiem do którego włożę tę 

kapustę. Zorganizowałam też akcję zmniejszenia plasti-

ku w moim warzywniaku, o czym informowałam na 

Facebooku. Z Targiem Piast rozdaliśmy masę worków 

z materiału na owoce i warzywa. Staram się też nicze-

go nie marnować, więc jeśli coś zostaje w warzywnia-

ku, próbuję to przerabiać. Znam też moich klientów na 

tyle, że połączyłam kilka samotnych pań, które straciły 

bliskich i namówiłam je do wspólnego gotowania obia-

dów. Jedna gotuje jednego dnia, druga innego i spotyka-

ją się na wspólnym posiłku.

J. A.: Co robisz w wolnym czasie?

M. Ż.: Jak miałam więcej czasu, to chodziłam na boks. 

Zaczęłam się jednak zagłębiać w medycynę naturalną, 

chińską i tam jest jasno napisane, że jeśli ktoś pracuje 

fizycznie, nie powinien fizycznie odpoczywać. Więc 

staram się relaksować, dużo czytam, interesuję się co-

achingiem i kulinariami.
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J. A.: Uczta twoich marzeń to…

M. Ż.: Dużo makaronu. To jest coś, co bardzo kocham, 

w każdej postaci. Lubię też słodycze.

J. A.: Masz jakieś złote rady dla ludzi chcących założyć 

warzywniak?

M. Ż.:: Osoby chcące zacząć przygodę z warzywnikiem 

powinny zapamiętać jedno : nie można sprzedawać 

rzeczy, których sami nie chcielibyście zjeść. To co da-

jecie, wraca. Można naprawdę fajnie prowadzić wa-

rzywniak, tak jak to robią dziewczyny w Warszawie 

U Karolci, ale jest też wiele okropnych miejsc, które za-

mykają się po dwóch miesiącach.

Jak otwieramy sklep, zawsze próbuję mandarynki, wi-

nogron, znam odmiany jabłek i innych produktów, któ-

re sprzedaję.

J. A.: A jakie są twoje marzenia?

M. Ż.: Epidemia pokrzyżowała moje plany związane 

z wyjazdem do Włoch, więc wakacje pozostają nadal 

marzeniem. Chciałabym móc tam próbować wszyst-

kiego, tak jak zwykle to robię. Kiedyś na węgierskiej 

wsi zapukałam do najstarszego domu jaki tam zobaczy-

łam, zapłaciłam gospodyni i poprosiłam żeby ugotowa-

ła mi dobry obiad. Zjadłam wtedy faszerowane liście 

winogron i gulasz tak niesamowicie przyprawiony, że 

pamiętam to do dziś. Bardzo bym też chciała, żeby mój 

przyjaciel i zawodowy kucharz Olaf, nauczył mnie do-

brze gotować.

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

M. Ż.: Ja również dziękuję.
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