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Drodzy Czytelnicy, 

W tym numerze witamy jesień – porę roku piękną, polską, złotą. 

Cieszymy się jej darami, szczególną uwagę poświęcając kukurydzy 

i mianując ją jedną z głównych bohaterek tego wydania.  

Gotujemy więc kukurydziane zupy, smażymy gofry,  

szykujemy sałatki i pasty. Nie zapominamy oczywiście  

o kukurydzy w klasycznym wydaniu, czyli gotowanej i smażonej 

na maśle oraz grillowanej. Dla fanów egzotycznych smaków  

mamy naleśniki po meksykańsku, chili con carne i stir-fry.  

Jest też przepis na domowy popcorn i to aż w trzech smakach. 

Tej jesieni również owies odmieniamy przez wszystkie przypadki. 

Na kolejnych stronach znajdziecie pomysły na owsianki, granolę, 

wytrawne gofry. Mamy również przepisy na bułki na zakwasie 

oraz chleb. Nie zabraknie też słodkości, wśród których znajdziecie 

muffinki, batony i owsiane ciasto ze śliwkami. 

W tym numerze pokazujemy również jedną z naszych słabości 

– pasty do chleba, które urozmaicają nam codzienne kanapki. 

Zajadamy je nie tylko z pieczywem, ponieważ świetnie pasują  

też do krakersów, jak i słupków warzyw.

W 29. wydaniu rozmawiamy z Agnieszką i Ewą z wrocławskiego 

Foodsharingu o ratowaniu jedzenia w stolicy Dolnego Śląska 

i zastanawiamy się, czy każdy z nas może być takim bohaterem. 

Naszym gościem specjalnym jest Rezerwat Jabłek, który na cel 

wziął sobie przywrócenie świetności dawnych odmian tego owocu 

oraz uratowanie co najmniej jednego tradycyjnego sadu.  

Oprócz degustowania samych soków polecamy również  

nasze przepisy z sokiem jabłkowym w roli głównej. 

Przedstawiamy także opowieść przesiedleńczą, którą tworzą 

wspomnienia naszej koleżanki Anny Komsty o jej dziadku Karolu. 

Jest to fragment historii z książki jej autorstwa pod tytułem 

„Opowieści Stołu. Ze Wschodu na Zachód”. Jako uzupełnienie 

proponujemy przepis dziadka Karola na pastę jajeczną  

i kolejne przepisy kuchni dolnośląskiej.

Drodzy Czytelnicy, mamy nadzieję, że ten numer pozwoli Wam 

przyjemnie wejść w jesienny nastrój. Smacznego!

Redaktor naczelna

Katarzyna Sieradz
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 LEGENDA

DANIE WEGETARIAŃSKIE DANIE BEZGLUTENOWE

DANIE WEGAŃSKIE DANIE RYBNE

DANIE BEZMLECZNE DANIE Z NISKIM 
INDEKSEM GLIKEMICZNYM

 SPIS PRZEPISÓW 
Batony owsiane 68

Bułki pszenno-owsiane na zakwasie 52

Chili con carne z kukurydzą 18

Chleb owsiano-orzechowy 54

Frytki z batata 102

Frytki z polenty 44

Gofry owsiane wytrawne 56

Gofry z salsą pomidorową 20

Granola z masłem orzechowym 58

Grillowana kukurydza 22

Hummus z suszonymi pomidorami 78

Kasza owsiana z kurkami 70

Krem orzechowo-czekoladowy 86

Kukurydza na maśle 38

Masło kokosowe z miodem 90

Muffiny owsiano-bananowe 60

Muffiny z sokiem jabłkowym 104

Naleśniki po meksykańsku 24

Owsiana Sałatka piękności 72

Owsiane ciasto ze śliwkami i kruszonką 62

Pasta jajeczna dziadka Karola 114

Pasta jajeczna z oliwkami 76

Pasta paprykowa 92

Pasta z kabanosem 82

Pasta z kukurydzy 40

Pasta z makreli 84

Pieczona owsianka czekoladowa z malinami 64

Popcorn na 3 sposoby 42

Pudding z kaszy kukurydzianej 26

Ryż z rodzynkami 116

Ser orzechowy pieczony 88

Ser smażony z czarnuszką 80

Sernik z musem daktylowym i popcornem 36

Spring rollsy z sosem jabłkowym 106

Stir-fry z kurczakiem i kukurydzą 28

Szapy 118

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i kukurydzą 30

Wegańska papryka w pomidorach 10

Wytrawna owsianka po azjatycku 66

Zupa krem z kukurydzy 32

Zupa kukurydziana z krewetkami 34
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Przygotowanie:
Paprykę myjemy. Nie usuwamy gniazd, odcinamy tylko ogonki.  W każdej papryce robimy 

nacięcie ok. 2,5–3 cm, przez które wsypujemy do środka szczyptę soli – najlepsza będzie morska.
Pomidory nacinamy, sparzamy wrzątkiem i obieramy ze skórki. Kroimy je w grube plastry. 

Czosnek obieramy i rozgniatamy.

Na dużej, głębokiej patelni lub w dużym rondlu rozgrzewamy olej, wrzucamy rozgniecione  
ząbki czosnku i wkładamy całe papryki. Obsmażamy je ze wszystkich stron na złoty kolor.

Do papryki dodajemy pokrojone pomidory i dusimy pod przykryciem około 20 minut.

Pod koniec odkrywamy, dusimy jeszcze jakiś czas, aby odparował nadmiar wody.
Na tym etapie doprawiamy solą i świeżo mielonym pieprzem oraz ziołami 

(np. bazylią, ziołami prowansalskimi).

Składniki:
1 kg żółtej papryki stożkowej

1 kg pomidorów
½ główki czosnku
¼ szklanki oleju

sól, pieprz do smaku
ulubione zioła opcjonalnie do smaku

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

 WEGAŃSKA PAPRYKA W POMIDORACH 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA, WYKONANIE: JOANNA KOMOROWSKA

ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI



 PRZEPISY Z KUKURYDZĄ 
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Chociaż niektórzy mogą postrzegać kukurydzę jako warzywo,
to roślina ta jest zbożem. I to nie byle jakim, bo pierwszym tak popularnym

i powszechnie uprawianym. Nie ma się jednak co temu dziwić, 
ponieważ kukurydza jest rośliną uniwersalną

mającą wiele zastosowań nie tylko w kulinariach.
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HISTORIA UPRAWY

Pierwsze uprawy datuje się na 6 tysięcy lat przed 

naszą erą. Kukurydzę uprawiały wielkie cywiliza-

cje: Majowie, Aztekowie i Inkowie. O tym, jak była 

dla nich ważna, świadczą znalezione ryciny i posągi 

Boga Kukurydzy – jednego z wielu bogów, którzy 

zajmowali ważne miejsce w wierzeniach tych lu-

dów. Uznawano go za jednego z głównych bogów, 

gdyż kukurydza była i wciąż jest, podstawowym 

i wydajnym składnikiem kuchni latynoamerykań-

skiej. Po przybyciu Kolumba do Ameryki, Europej-

czycy także docenili to zboże i postanowili zabrać je 

ze sobą do Europy, gdzie zaczęto je uprawiać.

Obecnie kukurydza występuje w każdej kuchni 

Ameryki Środkowej i Południowej. Ma ogromne 

znaczenie jako zboże, gdyż jest tania i powszechnie 

występuje w tym regionie. Na świecie zdobywa też 

coraz większą popularność, ponieważ nie zawiera 

glutenu i może być spożywana przez alergików.

WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE

Ze względu na swój skład kukurydza posiada właści-

wości moczopędne. Z tej przyczyny powinny spoży-

wać ją osoby borykające się z problemami ze strony 

pęcherza oraz dróg moczowych. Spora ilość potasu 

pomaga z kolei w ustabilizowaniu ciśnienia krwi, co 

wpływa pozytywnie na stan zdrowia, szczególnie 

u osób z problemem nadciśnienia czy innych chorób 

układu krążenia. Kukurydza obfituje także w natu-

ralne antyoksydanty. Należą do nich witaminy A, 

C oraz E. Odpowiadają one za zmniejszenie tempa 

postępowania procesów starzenia się. Z kolei barw-

nik, czyli zeaksantyna znacznie redukuje ryzyko 

związane z tworzeniem się zmian nowotworowych. 

Najlepsze efekty wykazuje ona w zmniejszaniu za-

chorowań na nowotwór prostaty, piersi oraz jelita 

grubego.

ZASTOSOWANIE KUKURYDZY W KUCHNI

Kukurydzę w kulinariach najczęściej spotykamy 

w formie kolb, kukurydzy gotowanej, grillowanej, 

konserwowej oraz popularnego popcornu. Kukury-

dza konserwowa to również częsty gość na naszych 

stołach, który kryje się w sałatkach i surówkach. 

Jednak z kukurydzy można przygotować również 

pyszny krem. Kukurydzę możemy spotkać jako pra-

żone ziarna czy pod postacią mąki, z których wyra-

biany jest chleb kukurydziany, ciasta czy makarony. 

Często stosowanym przy produkcji żywności skład-

nikiem pochodzącym z kukurydzy jest syrop gluko-

zowo-fruktozowy.

WARTO PAMIĘTAĆ

Niestety, kukurydza jest rośliną szczególnie często 

modyfikowaną genetycznie, w celu zwiększenia 

wydajności jej upraw. Chcąc uniknąć spożywania 

produktów GMO warto przed zakupem sprawdzać 

oznaczenia na etykietach.

Kukurydza zawiera także duże ilości kwasów 

tłuszczowych, dlatego nadmierne spożywanie ku-

kurydzy lub oleju kukurydzianego może być nie-

bezpiecznie dla osób przewlekle chorych. Ponadto, 

kukurydza jest często przekształcana w syrop ku-

kurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, któ-

 KUKURYDZA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: NATALIA BOGUBOWICZ, MONIKA PAZDEJ



ry stosowany jest jako tani środek słodzący. Jest to 

produkt nawet gorszy niż cukier stołowy i może być 

przyczyną otyłości, a także negatywnie wpływać 

na poziom cukru we krwi. Występuje on w wielu 

sztucznie słodzonych produktach spożywczych i sy-

ropach, których warto unikać.

PODSUMOWANIE

Kukurydza to wspaniałe źródło witamin i minera-

łów, a przy może być bardzo smaczną przekąską. Od 

nas zależy z jakiego źródła i w jakiej formie ją spoży-

wamy oraz czy poprawi nam zdrowie, czy przyczy-

ni się do jego pogorszenia. Mimo wszystko, warto 

pamiętać o tym aby urozmaicać swoją dietę i wpisać 

ją do swojego jadłospisu.

ŹRÓDŁA
Z. Podbielkowski, Rośliny użytkowe, WSiP, Warszawa 1992.

H. Hobhouse, Ziarna zmian. Sześć roślin, które zmieniły obli-

cze świata, MUZA, Warszawa 2001.

https://longverti.pl/kukurydza/

http://iberoameryka.com/kuchnia/kukurydza-jadalne-zloto-

-ameryki/

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

kukurydza-wartosci-odzywcze-kukurydzy-aa-9TFQ-sNZK-

-14T5.html

https://niezalezna.pl/308946-czy-kukurydza-posiada-wlasci-

wosci-zdrowotne 
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Przygotowanie:
W garnku rozgrzewamy oliwę, szklimy posiekaną cebulę wraz z czosnkiem. Stopniowo dodajemy 

wołowinę i smażymy przez kilka minut. Dodajemy obrane i pokrojone w kostkę pomidory. 

Doprawiamy solą oraz pieprzem. Całość dusimy pod przykryciem przez 20 minut.
Dodajemy fasolę, kukurydzę i pokrojoną w kostkę paprykę. Gotujemy przez kolejne 10 minut 

co jakiś czas mieszając. Na koniec doprawiamy słodką i ostrą papryką oraz oregano.

Posypujemy świeżą kolendrą, serwujemy z chipsami z tortilli.

Składniki:
1 łyżka oliwy

500 g mielonej wołowiny
400 g pomidorów
280 g kukurydzy

240 g fasoli czerwonej z puszki
1 cebula

1 czerwona papryka
2 ząbki czosnku

1 łyżka papryki słodkiej
1 łyżeczka papryki ostrej

1 łyżeczka suszonego oregano
sól, pieprz

Dodatkowo do podania:
chipsy z tortilli

kolendra

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut

 CHILI CON CARNE Z KUKURYDZĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: SEBASTIAN KARKOWSKI
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 GOFRY Z SALSĄ POMIDOROWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki na gofry:
300 g mąki pszennej

160 g mąki kukurydzianej
60 g mąki ryżowej białej

2 łyżki mąki ziemniaczanej lub skrobi 
kukurydzianej

1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 jajka

¾ szklanki mleka lub mleka roślinnego
1 łyżka oleju + 1 łyżeczka

do posmarowania gofrownicy
3 łyżki kukurydzy z puszki (opcjonalnie) 

sól

Składniki na salsę:
1 pomidor

½ czerwonej cebuli
½ dużego awokado

2 łyżki kukurydzy z puszki
1 łyżka posiekanej świeżej kolendry

1 łyżeczka mielonych nasion kolendry
sok z ½ limonki

½ chili
sól, pieprz

1 żółtko

Przygotowanie:
Gofrownicę smarujemy olejem i rozgrzewamy. Oddzielamy białka od żółtek.

W jednej misce ubijamy białka, w drugiej miksujemy wszystkie pozostałe składniki, oprócz 
kukurydzy. Dodajemy białka do masy i delikatnie mieszamy.

Dorzucamy kukurydzę, mieszamy i wykładamy do gofrownicy. Smażymy 3–4 minuty.

W tym czasie szykujemy salsę. Pomidora, cebulę i awokado oraz chili kroimy w drobną kostkę. 
Dodajemy przyprawy i sok z limonki. Mieszamy.

Gotowe gofry podajemy z salsą pomidorową.
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 GRILLOWANA KUKURYDZA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 25 minut + 30 minut namaczania

Przygotowanie:
Kukurydzę zalewamy wodą i odstawiamy na 30 minut.

Kolby grillujemy 25 minut na mocno rozgrzanym grillu z zamykaną pokrywą.
Obieramy z liści i podajemy z masłem, solą i płatkami chili. 

Składniki:
3 kolby kukurydzy

2 łyżki masła
sól, płatki chili do smaku
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 NALEŚNIKI PO MEKSYKAŃSKU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki na naleśniki:
1 szklanka mleka

1 szklanka mąki pszennej
1 jajko

1 łyżka oliwy z oliwek
¼ łyżeczki soli

¼ łyżeczki cukru

Składniki na farsz:
300 g mięsa mielonego (np. z łopatki)

2 łyżki oliwy z oliwek
½ puszki kukurydzy

½ puszki czerwonej fasoli
1 cebula

3 ząbki czosnku
1 łyżka koncentratu pomidorowego

½ szklanki bulionu warzywnego
½ łyżeczki suszonego oregano

½ łyżeczki słodkiej papryki
sól, pieprz

Składniki na sos:
1 puszka krojonych pomidorów

2 ząbki czosnku
1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka suszonej bazylii

sól, pieprz

Dodatkowo:
150 g startej mozzarelli

listki bazylii do dekoracji

Przygotowanie:
Naleśniki: 

Składniki łączymy mikserem.
Naleśniki smażymy na dużej suchej patelni po 2 minuty z każdej strony.

Farsz:
Na oliwie podsmażamy posiekaną cebulę aż zmięknie. Dodajemy starty czosnek,  

a po minucie mięso. Smażymy, aż mięso zacznie się rumienić. Wlewamy bulion wymieszany 
z koncentratem. Doprawiamy oregano, papryką, solą i pieprzem. Dusimy 5 minut.

Dorzucamy kukurydzę i fasolę, podgrzewamy. Farsz odstawiamy.

Sos: 
Na oliwie dusimy przez minutę starty czosnek. Wlewamy pomidory z puszki, dodajemy bazylię

i cukier. Dusimy na małym ogniu, aż sos zgęstnieje. Doprawiamy solą i pieprzem.
Na środek naleśników nakładamy nadzienie oraz trochę startego sera i składamy jak krokiety. 

Układamy w naczyniu żaroodpornym, polewamy sosem pomidorowym.

Pieczemy w 200°C przez 25 minut. Posypujemy resztą mozzarelli i zapiekamy jeszcze 5 minut.
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 PUDDING Z KASZY KUKURYDZIANEJ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: : 4

Czas przygotowania: 40 minut + 3 godziny chłodzenia

Przygotowanie:

Pudding:
W rondelku podgrzewamy mleko wraz z cukrem, solą i ekstraktem waniliowym.

Wsypujemy kaszę i gotujemy małym ogniu 15–20 minut, często mieszając.  
Kiedy kasza stanie się miękka i zgęstnieje przekładamy ją do 2 salaterek lub foremek 

posmarowanych masłem. Odstawiamy do wystudzenia.  
Gdy kasza wystygnie, pudding wstawiamy do lodówki na minimum 3 godziny.  

Przed podaniem gotowy pudding wyciągamy na kwadrans z lodówki
i delikatnie wyjmujemy z foremki na talerzyk. Podajemy z sosem jeżynowym.

 
Sos jeżynowy:

Jeżyny gotujemy około 15 minut na małym ogniu w wodzie z cukrem. Gdy owoce staną się 
miękkie, przecedzamy je i odkładamy do dekoracji. Skrobię rozrabiamy w odrobinie wody
i wlewamy do syropu z jeżyn. Gotujemy aż sos zgęstnieje i odstawiamy do wystudzenia. 

Podajemy z gotowym puddingiem.

Składniki na pudding
2 szklanki mleka, może być roślinne 

1 szklanka kaszy kukurydzianej
3 łyżki cukru

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
szczypta soli

masło do posmarowania foremek

Składniki na sos jeżynowy
250 g jeżyn (świeżych lub mrożonych)

125 ml wody
3 łyżki cukru

1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej
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 STIR-FRY Z KURCZAKIEM I KUKURYDZĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

Składniki:
120 g makaronu soba

200 g fileta z kurczaka
3 łyżki kukurydzy z puszki

1 ząbek czosnku
2 cm korzenia imbiru

skórka starta z ¼ cytryny
1 garść czarnych oliwek

1 garść szpinaku
1 łyżeczka sezamu

2 łyżki oleju z pestek winogron
1 łyżka sosu sojowego

1 łyżeczka octu balsamicznego
1 łyżeczka cukru kokosowego

¼ łyżeczki ziaren kolendry
¼ łyżeczki ostrej papryki

½ łyżeczki masła orzechowego
świeże zioła do posypania (natka pietruszki, 

kolendra lub bazylia)
sól, pieprz

Przygotowanie:
W garnuszku mieszamy ze sobą sos sojowy, masło orzechowe, 1 łyżkę oleju, cukier kokosowy, 
ocet, starty drobno czosnek i imbir, paprykę, skórkę z cytryny i zmiażdżone ziarna kolendry. 

Podgrzewamy na małej mocy palnika, aż wszystko się ładnie połączy.

Makaron gotujemy w osolonej wodzie przez 3 minuty. Odcedzamy.

Na pozostałym oleju smażymy kurczaka pokrojonego w cienkie paski przez 4 minuty. 
Dosypujemy oliwki i kukurydzę, doprawiamy solą i pieprzem.

Na patelnię dokładamy ugotowany makaron i wlewamy marynatę.
Dokładnie mieszamy i podgrzewamy 2–3 minuty. Na koniec dodajemy szpinak i sezam.

Podajemy posypane listkami ziół.



 WARSTWOWA SAŁATKA
Z TUŃCZYKIEM I KUKURYDZĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Składniki:
2 piersi z kurczaka

2 puszki tuńczyka w sosie własnym (ok. 350 g)
6 dużych jajek

1 puszka kukurydzy (ok. 400 g)
2 białe cebule

100 g majonezu (można zastąpić jogurtem naturalnym)
garść posiekanego szczypiorku

sól, pieprz

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, a następnie studzimy i obieramy. Oddzielamy białka od żółtek.

Białka drobno siekamy, solimy, a żółtka ścieramy na tarce.

Kukurydzę oraz tuńczyka odsączamy z zalewy.
Cebulę obieramy, drobno siekamy, doprawiamy pieprzem.

W salaterce lub w kilku słoiczkach układamy kolejno warstwy: białka, majonez,  
kukurydzę, tuńczyka, cebulę oraz żółtka.

Wierzch sałatki dekorujemy szczypiorkiem.

Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania: 20 minut
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 ZUPA KREM Z KUKURYDZY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut

Przygotowanie:
Na roztopionym maśle szklimy posiekaną cebulę.

Następnie dodajemy pokrojony seler naciowy i dusimy go na patelni jeszcze przez chwilę.

Kolby obieramy z ziaren i dodajemy do reszty warzyw (część można zostawić do dekoracji). 
Zawartość patelni dusimy przez około 5 minut, często mieszając.

W garnku gotujemy wodę lub bulion. Dodajemy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, 
podsmażone warzywa, listki laurowe oraz ziele angielskie. 

Zupę gotujemy przez 30–45 minut, aż warzywa zmiękną, a następnie wyjmujemy przyprawy 
i miksujemy zawartość garnka blenderem na krem (można dodatkowo przecedzić go przez sito).

Na koniec do zupy wlewamy mleko kokosowe i dodajemy wszystkie przyprawy.
Ponownie krótko miksujemy.

Gotowy krem podajemy z nachosami, papryczkami jalapeño, ziarenkami kukurydzy
i posypujemy wędzoną papryką.

Składniki:
4 kolby kukurydzy (lub ok. 750 g kukurydzy 

mrożonej)
3 średniej wielkości ziemniaki

2 łodygi selera naciowego
1 duża cebula

1,5 l wody lub bulionu z warzyw
1 puszka mleka kokosowego (400 ml)
1 łyżka masła lub oleju kokosowego

3 liście laurowe
5 ziarenek ziela angielskiego

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka słodkiej wędzonej papryki
½ łyżeczki ostrej papryki w proszku

½ łyżeczki mielonego kuminu
½ łyżeczki mielonej kolendry
½ łyżeczki mielonej kurkumy

½ łyżeczki mielonego cynamonu

Do podania (ilość wg uznania):
kukurydziane nachosy

marynowane papryczki jalapeño 
świeża kukurydza
wędzona papryka



 ZUPA KUKURYDZIANA Z KREWETKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
2 kolby kukurydzy

2 większe ziemniaki
1 cebula

3 ząbki czosnku
2 łyżki masła

2 szklanki wywaru warzywnego
¼ szklanki śmietanki 30–36%

¼ łyżeczki nasion kminu rzymskiego
¼ łyżeczki nasion kolendry

10 surowych krewetek tygrysich
1 łyżka oliwy z oliwek

natka pietruszki
sól, pieprz

Przygotowanie:
Krewetki obieramy, usuwamy jelita, 4 sztuki pozostawiamy z ogonkiem i odkładamy.

Z kolb ścinamy nożem ziarna kukurydzy. W garnku rozpuszczamy masło, wrzucamy posiekane 
2 ząbki czosnku, pokrojoną w kostkę cebulę oraz kukurydzę. Dokładamy rozgniecione 

w moździerzu kolendrę i kmin. Smażymy około 5 minut, aż zacznie się lekko przypalać.
Dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki i wlewamy bulion.

Gotujemy pod pokrywką na wolnym ogniu przez 30 minut.

Do zupy wlewamy śmietankę i zagotowujemy. Zupę blendujemy na krem.
Doprawiamy solą i pieprzem, wrzucamy 6 obranych krewetek i podgrzewamy jeszcze 3 minuty.

Na patelni, z dodatkiem oliwy i plasterków czosnku, obsmażamy odłożone krewetki
(po 1 minucie z każdej strony). Oprószamy solą i pieprzem.

Zupę rozlewamy do misek, dokładamy po 2 sztuki smażonych krewetek
i posypujemy natką pietruszki.
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 SERNIK Z MUSEM DAKTYLOWYM I POPCORNEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Składniki na spód:
150 g suszonych daktyli

1½ szklanki płatków owsianych 
1 łyżka kakao

Składniki na sernik:
1150 g twarogu sernikowego 

255 g gęstej śmietany 12%
260 g erytrolu lub drobnego cukru 

3 łyżki mąki ziemniaczanej
(lub 4 łyżki pszennej)

skórka otarta z 1 cytryny

sok z ½ cytryny
2 łyżeczki wanilii w proszku lub 1 łyżeczka 

ekstraktu waniliowego
szczypta soli

Składniki na wierzch:
150 g daktyli

½ szklanki mleka lub mleka roślinnego
+ 2–4 łyżki 

2 łyżki masła orzechowego
1 łyżeczka soli
50 g popcornu 

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na sernik powinny mieć temperaturę pokojową. Daktyle wykładamy  

do dwóch misek, po 150 g każda. Każdą zalewamy 2 szklankami wrzątku i odstawiamy  
na pół godziny lub dłużej. Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia.

Odsączamy daktyle z jednej z misek, zachowując wodę, w której się moczyły. Dodajemy płatki 
owsiane, kakao i ½-¾ szklanki wody daktylowej. Blendujemy na gładką zbita masę i wykładamy 

na spód tortownicy, wyrównując. Wstawiamy do lodówki. 

Na najniższy poziom piekarnika wstawiamy dużą formę do pieczenia wypełnioną wodą. 
Nastawiamy piekarnik na 180°C (góra dół). Wszystkie składniki na sernik miksujemy krótko, 

tylko do połączenia składników. Wylewamy na spód, wyrównujemy i wstawiamy na środkowy 
poziom piekarnika. Pieczemy 15 minut w 180°C, po tym czasie zmniejszamy temperaturę  

do 120°C i pieczemy jeszcze 70–90 minut. Wierzch sernika ma być ścięty, ale po poruszeniu  
lekko się ruszać (jak galaretka). Wyłączamy piekarnik, uchylamy drzwiczki i zostawiamy  
w nim sernik do ostygnięcia. Następnie wstawiamy do lodówki na co najmniej 8 godzin.

Ściągamy obręcz tortownicy. 

Odsączamy daktyle z drugiej miski. Wrzucamy je do blendera, dodajemy masło orzechowe
i ½ szklanki mleka oraz sól. Blendujemy.

Wykładamy na wierzch ostudzonego sernika, wyrównujemy. Dekorujemy popcornem.
Szykujemy polewę czekoladową. Rozpuszczamy czekoladę wraz z 2–4 łyżkami mleka  

w kąpieli wodnej, polewamy nią wierzch sernika. Wstawiamy do lodówki. 

Średnica tortownicy: 26 cm

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut namaczania + 1 ½ godziny pieczenia

+ 8 godzin chłodzenia
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 KUKURYDZA NA MAŚLE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
2 kolby kukurydzy

4 łyżki masła
sól w płatkach

Przygotowanie:
Kukurydzę obieramy z liści i kroimy na mniejsze kawałki.

Kawałki kukurydzy gotujemy przez 4 minuty. W tym czasie na patelni rozpuszczamy masło. 

Kukurydzę wyciągamy łyżką cedzakową i przekładamy na patelnię.

Smażymy przez 4 minuty.
Wykładamy na talerze, polewamy roztopionym masłem i posypujemy solą. 

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut
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 PASTA Z KUKURYDZY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
200 g ugotowanej kukurydzy (opcjonalnie z puszki)

40 g tahini
2 ząbki czosnku

2 łyżki oleju sezamowego
sok z ½ cytryny

½ łyżeczki suszonego chilli bez pestek
sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:
Wszystkie składniki miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji.

Jeżeli korzystamy z ugotowanych kolb kukurydzy możemy dodać kilka łyżek wody.
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 POPCORN NA 3 SPOSOBY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2–4

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
Baza:

ok. ½ szklanki kukurydzy do popcornu
ok. 2 łyżki masła klarowanego

Popcorn masala:
½ łyżeczki soli

po dużej szczypcie mielonych: kuminu, 
cynamonu, kolendry, goździków, gałki 

muszkatołowej, pieprzu cayenne i kardamonu

Popcorn serowy:
½ łyżeczki soli

30 g startego parmezanu

Popcorn karmelowy:
80 g cukru trzcinowego

20 g masła
30 ml śmietanki 30–36%

¼ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Baza:

W dużym garnku o średnicy min. 24 cm mocno rozgrzewamy wybrany tłuszcz  
(powinien sięgać na 1–2 mm wysokości) i wsypujemy tyle popcornu,  

aby zakrył cały spód naczynia.
Garnek przykrywamy pokrywką i czekamy, aż ziarenka zaczną strzelać, 

wtedy zmniejszamy ogień do minimum.

Gdy popcorn będzie gotowy, delikatnie odchylamy pokrywkę, aby odparował,  
a następnie dodajemy wybrane dodatki (ilość na jedną porcję popcornu)  

do gorącej prażonej kukurydzy i energicznie mieszamy przez podrzucanie.

Popcorn masala:
Łączymy wszystkie przyprawy.

Popcorn serowy:
Łączymy wszystkie składniki.

Popcorn karmelowy:
Do rondelka wsypujemy cukier oraz sól. Dodajemy masło i wlewamy śmietankę.

Podgrzewamy na średnim ogniu, aż zacznie bulgotać i delikatnie zgęstnieje.



MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2020 MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 202044 45

 FRYTKI Z POLENTY 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut + czas studzenia

Składniki:
1,5 szklanki mąki kukurydzianej

4,5 szklanki wody
1,5 łyżeczki soli

olej

Przygotowanie:
W garnku z grubym, nieprzywierającym dnem zagotowujemy wodę z solą.

Cały czas mieszając wsypujemy mąkę. Mieszając gotujemy ok 5 minut.

Foremkę (26 x 20 cm) wykładamy papierem do pieczenia, wylewamy polentę,
wyrównujemy powierzchnię i odstawiamy do wystudzenia.

Polentę kroimy na grubsze frytki i smażymy w głębokim tłuszczu do lekkiego zezłocenia. 
Podajemy na przykład posypane parmezanem, z ketchupem i porcją warzyw. 



 PRZEPISY Z OWSEM 

Wielu z nas nie zna prozdrowotnych właściwości owsa.
W przeciwieństwie do innych zbóż, owies jest mało popularny.

Kojarzy się zwykle z pokarmem dla koni, dlatego mało kto ma owies w swoim 
jadłospisie, a jest to duży błąd. Wartości odżywcze i właściwości owsa czynią
z niego ciekawą roślinę. Owies nie tylko obniża poziom cholesterolu we krwi,

ale także wykazuje działanie przeciwnowotworowe i uspokajające.
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 OWIES 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

CHARAKTERYSTYKA
Owies to rodzaj roślin zaliczanych do rodziny 
wiechlinowatych, w skład których wchodzi 
około 35 gatunków. Największą popularnością 
w Polsce cieszy się owies zwyczajny. Według 
danych ONZ Polska znajduje się w czołówce 
największych producentów owsa zwyczajnego 
na świecie obok Rosji, Kanady, USA, Australii 
i Finlandii. Jedną z najbardziej znanych jej od-
mian jest owies bingo, który posiada wysoką 
zawartość tłuszczów i białka w ziarnie.

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE
Owies jest wyjątkowo atrakcyjnym i warto-
ściowym zbożem ze względu na właściwości 
prozdrowotne, które od połowy XX wieku 
są przedmiotem licznych badań naukowych. 
Wszechstronne badania wykazały, że jest to 
zboże o wyjątkowej wartości fizjologiczno-ży-
wieniowej i powinno być składnikiem codzien-
nej diety. W badaniach żywieniowych dowie-
dziono, że udział w diecie owsa i/lub produktów 
owsianych, o właściwościach hipocholesterole-
micznych, przyczynia się do obniżenia poziomu 
cholesterolu całkowitego i jego frakcji lipopro-
tein o małej gęstości (LDL) oraz wzrostu frakcji 
lipoprotein o dużej gęstości (HDL) w surowicy 
krwi, reguluje poziom glukozy we krwi, dzia-
ła antyspazmatycznie, przeciwnowotworowo, 
uspokajająco, moczopędnie. Korzystnie wpły-
wa też na układ sercowo-naczyniowy, wzmac-
nia system odpornościowy i nerwowy.

Ponadto produkty owsiane są zalecane osobom 
z zaburzoną tolerancją glukozy i chorych na cu-
krzycę typu II, ponieważ poprawiają kontrolę 
glikemii. Błonnik – składnik ziaren owsa pęcz-
nieje w żołądku dając tym samym szybsze uczu-

cie sytości na długi czas co niewątpliwie jest 
korzystne dla osób zmagających się z nadwagą 
i otyłością. Dodatkowo poprawia on trawienie 
i pomaga w oczyszczaniu organizmu z toksyn, 
hamuje on także nadmierne wchłanianie tłusz-
czu z pożywienia.

OWIES W KOSMETYCE
Poza spożywczymi zaletami, owies znajduje 
również szerokie zastosowanie w kosmetyce. 
Z płatków owsianych można sporządzać domo-
we maseczki, które wyrównują koloryt skóry 
i łagodzą zmiany trądzikowe. Wyciągu z owsa 
używa się także w produkcji płynów do ką-
pieli, mających za zadanie łagodzić podrażnie-
nia skórne. Sproszkowane zboże wykorzystuje 
się w leczeniu egzemy, trądziku, świądu, ospy 
wietrznej i oparzeń słonecznych. Poza leczni-
czym działaniem, preparaty z owsem wpływa-
ją na odmłodzenie skóry. Zawarty w tym zbo-
żu beta-glukan to popularny składnik kremów 
przeciwzmarszczkowych, który nie tylko napi-
na skórę, lecz także działa gojąco i nawilżająco.

DIETA OWSIANA
Prozdrowotne właściwości owsa zostały na-
ukowo udowodnione. Z tego względu, aby ob-
niżyć stężenie cholesterolu we krwi, wzmocnić 
układ odpornościowy, ustabilizować poziom 
glukozy i zniwelować stres, powinniśmy włą-
czyć do diety płatki, kasze lub otręby owsiane. 
Nawet zwykła owsianka, kojarzona jako ty-
powe danie śniadaniowe dla dzieci, zapewnia 
moc składników odżywczych i energię na cały 
dzień. Należy pamiętać, że mąka owsiana nie 
zawiera w swoim składzie glutenu, więc nie 
można upiec z niej klasycznego chleba. Umiesz-
czając produkty owsiane w diecie, powinniśmy 
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jednak pamiętać, że zarówno płatki, jak i otrę-
by zawierają kwas fitynowy, który utrudnia 
wchłanianie w jelitach takich związków, jak 
sole mineralne magnezu, wapnia czy żelaza. 
Z tego względu nie należy dodawać otrąb do 
każdego posiłku ani zażywać leków tudzież 
suplementów diety w trakcie jedzenia wyro-
bów owsianych. Znaczna zawartość błonnika 
w przetworach owsianych w sposób ujemny 
wpływa bowiem na biodostępność cennych dla 
zdrowia substancji.

OWIES W KUCHNI
W Polsce owies najczęściej występuje w formie 
płatków. Można z nich przygotować smakoły-
ki na pierwsze czy drugie śniadanie. Aby zro-
bić pożywną owsiankę wystarczy płatki zalać 
gorącym mlekiem, odstawić, dodać ulubione 
dodatki i gotowe. To jednak nie jest jedyny spo-
sób w jaki można wykorzystać płatki owsiane. 
Sprawdzą się doskonale jako dodatek do bułek 
albo placuszków. Można z nich również przygo-
tować ciasteczka bez pieczenia. 

Mąkę owsianą wykorzystuje się w kuchni do 
wypieku ciasteczek, dodaje się do chlebowych 
mieszanek oraz robi z niej ciasto na racuchy lub 
naleśniki. Kasza owsiana i pęczak owiany ide-

alnie sprawdzą się, jako dodatek skrobiowy do 
obiadu. Otręby natomiast będą idealnym dodat-
kiem do koktajli i smoothie.

PODSUMOWANIE
Dawniej produkty z owsa uważane były za po-
karm ubogich ludzi, dzisiaj zaś, w świetle współ-
czesnej wiedzy, zmienił się radykalnie pogląd 
na to zboże. Szerokie wykorzystanie produktów 
z owsa w codziennej diecie przyczynia się do 
poprawy stanu zdrowia i dodaje sił. Produkty 
z owsa stanowią cenną i łatwo strawną żyw-
ność zalecaną dla wszystkich.
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 BUŁKI PSZENNO-OWSIANE NA ZAKWASIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: ok. 16 bułeczek

Czas przygotowania: 15 minut + 30–40 minut pieczenia + 3 godziny wyrastania

Składniki:
100 g płatków owsianych, plus dodatkowa ilość do posypania

400 g aktywnego zaczynu
(zakwasu dokarmionego przed ok. 8 godzinami 200 g mąki żytniej i 200 g wody)

200 g mąki pszennej typ 650
150 g wody

2 łyżki siemienia
1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli
1 jajko wymieszane z 1 łyżką wody

Przygotowanie kremu:
Płatki owsiane mielimy na mąkę przy pomocy robota kuchennego lub młynka do kawy  

(możemy też użyć mąki owsianej i pominąć ten krok). Dodajemy aktywny zakwas, mąkę pszenną, 
wodę, siemię, cukier i sól i przez kilka minut wyrabiamy ciasto, będzie bardzo kleiste.
Można do tego użyć robota kuchennego lub miksera i mieszadeł w kształcie haków.

Ciasto przekładamy do miski, przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy na ok. 2 godziny, 
do podwojenia objętości. Po tym czasie krótko wyrabiamy i na obficie oprószonym mąką blacie 

dzielimy ciasto na 16 części. Każdą obtaczamy w mące i układamy na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia, zachowując odstępy. Odstawiamy na ok. 1 godzinę, do podrośnięcia.  

Smarujemy jajkiem wymieszanym z wodą i posypujemy płatkami owsianymi.

Pieczemy w 200°C przez 15–20 minut.
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 CHLEB OWSIANO-ORZECHOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Keksówka o wymiarach: 23 cm x 9 cm

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut + 1 godzina wyrastania

Składniki:
300 g mąki owsianej

150 g mąki pszennej typ 450
100 g łuskanych orzechów włoskich

25 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli
400 ml ciepłej wody

2 łyżki oleju
1 łyżka płatków owsianych

Przygotowanie:
W misce łączymy rozkruszone drożdże z 3 łyżkami mąki pszennej, cukrem i 100 ml wody. 

Odstawiamy zaczyn na 15 minut.

Wsypujemy obie mąki wymieszane z solą i posiekane drobno orzechy. Mieszamy.
Wlewamy 300 ml ciepłej wody i 1 łyżkę oleju. Po wymieszaniu wyrabiamy ciasto kilka minut.

Ciasto przekładamy do keksówki posmarowanej odrobiną oleju.
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce, do podwojenia objętości.

Piekarnik rozgrzewamy do 220°C.

Wierzch ciasta smarujemy cienką warstwą oleju i posypujemy płatkami owsianymi.
Wstawiamy formę do pieca i pieczemy 15 minut.

Po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 190°C i pieczemy jeszcze 30 minut.

Po kilku minutach od wyjęcia z pieca, chleb wyciągamy z blaszki i studzimy na kratce.
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 GOFRY OWSIANE WYTRAWNE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na ciasto:
120 g mąki owsianej

120 ml mleka
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 jajko
1 łyżka oleju

¼ łyżeczki soli
½ łyżeczki cukru

Do podania:
1 dojrzałe awokado

4 jajka
100 g wędzonego boczku

1 łyżeczka soku z cytryny
1 łyżka masła

sól, pieprz

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto powinny być w temperaturze pokojowej.

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

Delikatnie mieszamy z pianą z białka.

Gofrownicę mocno nagrzewamy (7–8 minut). Porcje ciasta nabieramy chochelką 
i rozprowadzamy równomiernie na kratkach. Zamykamy i pieczemy ok. 5 minut (w trakcie 
pieczenia nie otwieramy gofrownicy). Po upieczeniu gofry odkładamy na metalową kratkę.

Awokado kroimy w małą kosteczkę, doprawiamy solą, pieprzem i sokiem cytrynowym.
Boczek kroimy w kosteczkę i smażymy na suchej patelni, aż mocno się zarumieni.

Na maśle smażymy 4 jajka sadzone.
Przed podaniem na gofry nakładamy kostkę awokado, po jednym jajku,  

posypujemy skwarkami z boczku, oprószamy solą i pieprzem.
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 GRANOLA Z MASŁEM ORZECHOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 1 duży słoik

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:
W rondelku podgrzewamy przez 2–3 minuty masło orzechowe z olejem kokosowym,  

miodem oraz solą. Mieszamy aż powstanie jednolita masa.
Płatki owsiane łączymy dokładnie z jeszcze ciepłym płynem oraz sezamem,

a następnie przekładamy na blaszkę pokrytą papierem do pieczenia.

Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C i pieczemy przez około 25 minut,
mieszając płatki co około 5 minut, aby się nie przypaliły.

Po tym czasie dodajemy płatki kokosa, chipsy bananowe i orzeszki ziemne.

Mieszamy i pieczemy przez kolejne 5 minut.
Gotową granolę studzimy i mieszamy z posiekaną czekoladą.

Składniki:
500 g górskich płatków owsianych

100 g gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao
100 g obranych orzechów ziemnych

100 g chipsów bananowych
50 g płatków kokosowych

50 g sezamu
200 g masła orzechowego 100%

100 g miodu, syropu z agawy lub syropu klonowego
50 g oleju kokosowego
1 łyżeczka cynamonu

duża szczypta soli
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 MUFFINY OWSIANO-BANANOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: SEBASTIAN KARKOWSKI

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki:
3 dojrzałe banany

80 g płatków owsianych 
2 jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia
250 g mąki pszennej 

100 g czekolady gorzkiej
100 g cukru trzcinowego 
100 g roztopionego masła

2 łyżeczki cukru waniliowego

Przygotowanie:
W dużej misce widelcem rozgniatamy banany, wlewamy do nich roztopione masło.

W osobnej misce ubijamy jajka z cukrem trzcinowym.
Do masy bananowej przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia i wsypujemy cukier waniliowy.

Dodajemy ubite jajka, posiekaną czekoladę i płatki owsiane.

Całość dokładnie mieszamy i przekładamy do foremek (do ¾ wysokości).
Pieczemy 30 minut w 160°C z funkcją termoobieg. 
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 OWSIANE CIASTO ZE ŚLIWKAMI I KRUSZONKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Forma: 20 x 30 cm 

Czas przygotowania: 60 minut + 15 minut namaczania daktyli

Składniki na spód:
100 g suszonych daktyli 

150 g miękkiego masła + 1 łyżka do wysmarowania formy
280 g mąki owsianej lub zmielonych płatków owsianych + 2 łyżki do obsypania formy 

1 jajko
skórka starta z 1 cytryny

sól

Składniki na nadzienie:
½ kg śliwek – około 6 dużych lub 20 śliwek węgierek 

1 łyżka cynamonu

Składniki na kruszonkę:
1 szklanka płatków owsianych górskich 

50 g miękkiego masła
2 łyżki syropu klonowego

1 łyżka soku z cytryny

Przygotowanie:
Daktyle zalewamy wrzątkiem, odstawiamy na 15 minut. Odlewamy wodę i blendujemy.

Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC (góra dół). Blachę smarujemy masłem i obsypujemy mąką.

Wszystkie składniki na ciasto miksujemy do uzyskania spójnej masy (będzie lepić się do dłoni). 
Przekładamy do blaszki i rękami wykładamy równomiernie spód. Pieczemy 20 minut.

Śliwki kroimy w plasterki, mieszamy z cynamonem i wykładamy na podpieczony spód. 

Składniki na kruszonkę mieszamy w palcach, wykładamy na śliwki i pieczemy jeszcze 30 minut. 
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 PIECZONA OWSIANKA CZEKOLADOWA
Z MALINAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki
1 szklanka płatków owsianych górskich 

140 ml mleka 
1 jajko

1 łyżka erytrolu
1 łyżka kakao

1 łyżka wody różanej (opcjonalnie)
2 łyżki malin świeżych lub mrożonych

1 łyżka migdałów w płatkach
tłuszcz do posmarowania formy

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC (góra dół).

Wszystkie składniki oprócz malin i migdałów mieszamy łyżką. 

Naczynie żaroodporne smarujemy tłuszczem, wykładamy owsiankę.
Na wierzchu układamy maliny, posypujemy płatkami migdałowymi.

Pieczemy 30 minut. Możemy podawać owsiankę samą lub z jogurtem. 



 WYTRAWNA OWSIANKA PO AZJATYCKU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki na owsiankę:
1 szklanka płatków owsianych górskich

1½ szklanki wody
1 łyżka pasty miso lub sosu sojowego

2 cm świeżego imbiru
1 ząbek czosnku

1 łyżka oleju sezamowego lub rzepakowego

Dodatki:
1 pieczarka portobello lub 3 zwykłe pieczarki

1 szalotka

1 łyżka oleju sezamowego lub rzepakowego
50 g ugotowanego i obranego bobu lub 

świeżego zielonego groszku
1–2 jajka ugotowane na półtwardo

1 mała marchew
2 łyżki uprażonych na suchej patelni orzechów 

ziemnych
2 łyżki posiekanego szczypiorku

1 papryczka chili
sól, pieprz

Przygotowanie:
Na rozgrzany olej wrzucamy obrany i posiekany imbir, a po chwili posiekany czosnek.

Po 30 sekundach wsypujemy płatki owsiane, zalewamy je wodą, dodajemy pastę miso i gotujemy 
na małym ogniu około 10 minut. Co jakiś czas mieszamy.

Na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy posiekaną drobno szalotkę i pieczarki.
Smażymy 2 minuty i dodajemy do owsianki.

Wykładamy owsiankę do miseczek. Na wierzchu układamy bób lub groszek, marchew pokrojoną 
w słupki i przekrojone na pół jajko. Posypujemy posiekanym chili, szczypiorkiem i orzechami. 

Solimy i pieprzymy do smaku. 
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 BATONY OWSIANE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 10 minut + 1 godzina chłodzenia

Składniki
1 szklanka płatków owsianych górskich

½ szklanki suszonych śliwek
½ szklanki suszonych moreli

2 łyżki siemienia lnianego

Polewa:
200 g gorzkiej czekolady

50 g masła
½ szklanki śmietanki 36%

Przygotowanie:
Płatki owsiane, śliwki, morele i siemię lniane umieszczamy w blenderze kielichowym.

Miksujemy przez 2 minuty.

W tym czasie w garnku na małym ogniu rozpuszczamy czekoladę, masło i śmietankę, mieszamy 
rózgą do uzyskania jednolitej masy. 4 łyżki czekolady dodajemy do masy w blenderze i ponownie 

miksujemy przez minutę.

Masę owsianą wykładamy do prostokątnego pojemnika o wymiarach 15x25 wyłożonego 
papierem do pieczenia. Wyrównujemy i i ugniatamy masę łyżką. Całość oblewamy czekoladą 

i wstawiamy do lodówki na godzinę.

Po schłodzeniu kroimy na 8 równych części. 
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 KASZA OWSIANA Z KURKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 45 minut 

Czas przygotowania: 3–4

Składniki:
1 szklanka kaszy owsianej

2 szklanki bulionu warzywnego
1–2 szklanki wody

1 cebula
250 g świeżych lub 300 g mrożonych kurek

250–300 g pomidorków koktajlowych
sól, pieprz

100 g parmezanu + do podania
oliwa

Przygotowanie:
Kurki oczyszczamy pędzelkiem, większe grzyby kroimy. Cebulę obieramy, kroimy w kostkę. 

Oprószamy solą i szklimy na oliwie. Wsypujemy kaszę i smażymy kilka minut.

Wlewamy połowę bulionu, mieszamy i gotujemy na małym ogniu. Po odparowaniu dodajemy 
kurki i smażymy chwilę, wlewamy resztę bulionu. Doprawiamy do smaku i gotujemy na małym 

ogniu do miękkości kaszy, od czasu do czasu podlewając wodą.

Dodajemy starty parmezan i przekrojone na pół pomidorki.
Posypujemy parmezanem i świeżo zmielonym pieprzem.
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 OWSIANA SAŁATKA PIĘKNOŚCI 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 3–4

Czas przygotowania: 10 minut + czas namaczania

Składniki:
1 szklana płatków owsianych górskich

1,5 szklanki wody
1 szklanka jogurtu naturalnego lub roślinnego

½ szklanki soku jabłkowego/ananasowego/brzoskwiniowego
garść ulubionych orzechów/pestek

garść suszonych owoców
1 jabłko

ulubione świeże owoce
przyprawy do wyboru: cynamon, kardamon, wanilia

szczypta soli

Przygotowanie:
Płatki zalewamy wodą, dodajemy pokrojone orzechy, pestki i suszone owoce (większe kroimy). 

Przykrywamy np. talerzykiem i odstawiamy na noc.

Rano dodajemy obrane i starte jabłko, jogurt, sok i przyprawy. Całość mieszamy.

Sałatkę wykładamy do miseczek i posypujemy owocami. 
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 PYSZNIE POSMAROWANE 

My kochamy pasty do chleba, choć nie koniecznie podajemy je zawsze
z tradycyjnym pieczywem. To wspaniały pomysł na pyszne śniadanie

lub przekąskę do przegryzania podczas leniuchowania na kanapie.
Można je podać z chlebem, bułkami, grzankami, tortillą

ale też ze słupkami z warzyw. Posmakujcie naszych propozycji.

SESJĘ PRZYGOTOWAŁY: LAURA CHOŁODECKA, JOANNA KOMOROWSKA, KATARZYNA SIERADZ

ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ
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 PASTA JAJECZNA Z OLIWKAMI 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 1 miseczka

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
100 g oliwek

3 jajka ugotowane na twardo
1–2 łyżki majonezu

½-1 łyżka musztardy
¼-½ łyżeczki soli

¼ łyżeczki pieprzu

Przygotowanie:
Oliwki i jajka drobno kroimy, mieszamy z majonezem, musztardą, solą i pieprzem. 
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 HUMMUS Z SUSZONYMI POMIDORAMI 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 2 miseczki

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
60 g sezamu
40 g oliwy

400 g ugotowanej odsączonej ciecierzycy (zalewę zachować)
6 połówek suszonych pomidorów z oleju

1–2 ząbki czosnku
1–2 łyżki soku z cytryny

½ łyżeczki soli
½ łyżeczki kminu rzymskiego mielonego

Przygotowanie:
Sezam prażymy na suchej patelni, aż się zarumieni. Blendujemy na gładko z oliwą.

Dodajemy ciecierzycę, suszone pomidory, czosnek, sok z cytryny, sól i kmin rzymski  
i blendujemy na jednolitą masę. Gęstość regulujemy zalewą z ciecierzycy, wodą, oliwą  

lub olejem z zalewy z pomidorów. Ja dodaję 100–150 g zalewy i odrobinę oliwy.

Przed podaniem hummus polewamy oliwą, posypujemy sezamem i dekorujemy  
świeżymi ziołami, np. kolendrą lub natką pietruszki. 
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 SER SMAŻONY Z CZARNUSZKĄ 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 2 miseczki

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
½ kg twarogu

1 płaska łyżka sody oczyszczonej
1 łyżka masła

1 łyżeczka czarnuszki
½ łyżeczka soli wędzonej

Przygotowanie:
Twaróg przekładamy do miski, kruszymy i posypujemy sodą.

Odstawiamy w ciepłe miejsce na minimum 24 godziny.

Na patelni rozpuszczamy masło, dodajemy ser i smażymy na wolnym ogniu, aż się rozpuści 
i będzie miał kremową, jednolitą konsystencję. Dodajemy sól i czarnuszkę, mieszamy.

Przekładamy do zamykanego pojemnika, studzimy.
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 PASTA Z KABANOSEM 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 2 miseczki

Czas przygotowania: 5 minut

Składniki:
300 g tłustego twarogu

100 g kabanosów
opcjonalnie sól, pieprz

Przygotowanie:
Kabanosy drobno siekamy lub ścieramy na tarce.

Twaróg rozdrabniamy, mieszamy z kabanosami, ewentualnie doprawiamy do smaku.
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 PASTA Z MAKRELI 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 1 miseczka

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
1 wędzona makrela

2 ogórki kiszone
1 cebula

1–2 łyżki majonezu
1–2 łyżeczki musztardy

sól, pieprz

Przygotowanie:
Rybę obieramy z ości, usuwamy skórę. Rozdrabniamy.

Cebulę obieramy i razem z ogórkami kroimy w drobną kostkę, dokładamy do makreli.
Dodajemy majonez i musztardę, dorawiamy.
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 KREM ORZECHOWO-CZEKOLADOWY 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: 1 słoiczek

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
1 i ½ szklanki orzechów ziemnych prażonych bez skórki i bez soli

1 laska wanilii
ok. ½ szklanki mleka

4–5 łyżek kakao naturalnego
3–4 łyżki płynnego miodu/syropu daktylowego/klonowego

szczypta soli

Przygotowanie:
Wanilię przecinamy na pół wzdłuż i wyskrobujemy nasionka. 

Nasionka wraz z laską przekładamy do rondelka, zalewamy mlekiem i zagotowujemy. 
Studzimy. 

Usuwamy połówki laski wanilii, do mleka dodajemy orzechy i miksujemy.

Dodajemy pozostałe składniki i jeszcze raz miksujemy. Doprawiamy ewentualnie do smaku. 
Przechowujemy do tygodnia w lodówce w słoiczku.
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 SER ORZECHOWY PIECZONY 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Foremka o średnicy: 18 cm

Czas przygotowania: 1 godzina + czas namaczania

Składniki:
400 g orzechów nerkowca

¾ szklanki oleju (mało aromatycznego, np. rzepakowego)
około ⅓ szklanki soku spod ogórków kiszonych lub soku z cytryny

½ szklanki płatków drożdżowych
3 średnie ząbki czosnku

sól

Przygotowanie:
Orzechy zalewamy wodą, przykrywamy i odstawiamy na około 10 godzin.

Po tym czasie orzechy odcedzamy, pozostawiamy ½ szklanki wody.

Orzechy wraz z obranym czosnkiem, sokiem i olejem miksujemy, dolewając na koniec wodę. 
Powstałą masę mieszamy z płatkami drożdżowymi i przyprawami.

Formę wykładamy papierem do pieczenia, przekładamy masę. Nagrzewamy piekarnik do 200°C 
(góra-dół), i pieczemy serek przez około 20 minut z termoobiegiem. Przed podaniem studzimy.
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 MASŁO KOKOSOWE Z MIODEM 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Składniki:
½ szklanki oleju kokosowego 

2–3 łyżki wiórek kokosowych
2–3 łyżeczki miodu

Przygotowanie:
Wiórki prażymy na suchej patelni, studzimy.

Mieszamy z olejem kokosowym, dodajemy miód do smaku.

Liczba porcji: 1 miseczka

Czas przygotowania: 15 minut
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 PASTA PAPRYKOWA 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: 1 słoiczek

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
4 duże czerwone papryki

1 papryczka ostra (lub ilość według uznania)
2 średnie cebule

4 duże ząbki czosnku
½ szklanki słonecznika łuskanego

4 łyżki oleju rzepakowego
sól, pieprz

Przygotowanie:
Paprykę oczyszczamy z nasion, kroimy w grubszą kostkę. Cebulę obieramy i kroimy.

Czosnek obieramy.
Rozgrzewamy olej, wrzucamy paprykę i mieszając smażymy 5–7 minut.  

Dodajemy cebulę, czosnek i słonecznik. MIeszamy i smażymy kolejne 5 minut  
i odstawiamy do przestudzenia.

Miksujemy i doprawiamy do smaku.
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 REZERWAT JABŁEK NA DOLNYM ŚLĄSKU 
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK 

ZDJĘCIA: JOANNA ANISZCZYK

Nikogo nie dziwi rzemieślnicze piwo, ser, a nawet chleb, które od dłuższego 
już czasu goszczą na naszych stołach. Czy to samo możemy powiedzieć o soku 

jabłkowym? Głównym celem działalności Przemka Gontarza z Rezerwatu 
Jabłek jest właśnie przywrócenie świetności dawnych odmian tego owocu 
oraz uratowanie chociaż jednego sadu tradycyjnego. Soki, które tłoczy kryją 

tak wiele dobrego, że docenił je sam Wojciech Modest Amaro.
Czy mamy tu do czynienia z produktem, który może się stać polską 
wizytówką na świecie? Jak najbardziej! Dlaczego? Sprawdźcie sami!
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Joanna Aniszczyk: Od pierwszego łyku waszego 

soku można się poczuć jak w babcinym sadzie.

Przemysław Gontarz: Faktycznie, to, co odróżnia 

nasze soki, to aromaty i smaki, które są różne, w za-

leżności od odmiany. To jest nasze podstawowe zało-

żenie, żeby z różnych jabłek wydobywać ich indy-

widualny charakter. 

J. A.: Bo wasze soki są jednoodmianowe.

P. G.: Cała branża sokowa zaczynała od soku jabł-

kowego, a następnie – aby się wyróżnić i budować 

zróżnicowane portfolio produktowe – dodawano do 

soku jabłkowego inne owoce. Wszystko po to, aby 

otrzymać inny kolor, aromat lub smak. Zapomniano 

przy tym jednak, że jabłko jest podobne do owocu 

kawowca czy winogrona, tzn. w zależności od od-

miany, miejsca i sposobu uprawy, uzyskujemy owoc 

o indywidualnej specyfice, w tym o różnych nutach 

smakowych i aromatach. 

J. A.: W waszym portfolio znajdziemy wiele cieka-

wych i starych odmian.

P. G.: Do tej pory wytłoczyliśmy jedenaście różnych 

odmian jabłek m.in.: letnią odmianę jabłek – Melbę, 

wczesnojesienną Antonówkę Półtorafuntową, Kró-

lową Renet, Renetę Landsberską, Cesarza Wilhel-

ma, Kronselkę, Piękną z Herrnhut, Bankroft. Udało 

się nam również wytłoczyć Żeleźniaka, zimową od-

mianę Idared, a w zeszłym roku Kortlanda. Te dwie 

ostatnie odmiany są bardziej znane, a my mamy je 

z zapomnianego i wpółdzikiego sadu poprzemysło-

wego, który obecnie jest eksploatowany przez wła-

ściciela w kulturze eko. Sad znajduje się w Dolinie 

Baryczy, a jabłka stamtąd są naprawdę wyjątkowe, 

niezwykle esencjonalne. 

J. A.: Zatrzymajmy się na chwilę i wyjaśnijmy, na 

czym polega różnica pomiędzy sadem tradycyjnym, 

a przemysłowym?

P. G.: Zanim to wyjaśnimy, warto wspomnieć, że 

dzisiejszy sad to sad przemysłowy. Obecnie nie za-

kłada się już sadów tradycyjnych, bo jest to po pro-

stu nieopłacalne. W dużym uproszczeniu mówiąc, 

w sadach przemysłowych wszystko jest podporząd-

kowane ekonomice, optymalizacji i mechanizacji 

– oczywiście po to, aby uzyskiwać jak najwyższe 

plony. Dlatego dobiera się specjalnie stworzone do 

takich sadów odmiany, głównie deserowe, wyhodo-

wane w ostatnich 20-30 latach, stosuje się drzewa 

na podkładkach karłowych, bardzo gęsto sadzone 

w rozstawie nawet poniżej 1m. Te drzewa są silnie 

przycinane i nie przypominają drzewa w rozumie-

niu każdego z nas, a raczej przypominają swym 

kształtem chochoły. Do tego prowadzi się odpowied-

nią, intensywną ochronę chemiczną, aby stymulo-

wać drzewa i chronić je przed patogenami. Sposób 

nasadzeń i prowadzenia drzew pozwala również na 

mechanizację zbiorów. To wszystko sprawia, że plo-

ny w takich sadach są wysokie, a produkcja opłacal-

na. Sady tradycyjne to inny sposób uprawy – sadzono 

drzewa silnie rosnące, w dużym rozstawie, dobiera-

no odmiany z większą różnorodnością, uwzględnia-

jąc specyfikę danego terenu, również w kontekście 

ich odporności na choroby. Ochrony chemicznej się 

praktycznie nie prowadzi, a zbiory są ręczne i nie-

zwykle pracochłonne. Czy jest różnica w jabłkach 

ze współczesnych sadów, a tych wiekowych, tra-

dycyjnych? Moim zdaniem tak. Dzisiejsze jabłka są 

wybitnie deserowe, a więc słodkie i soczyste, o regu-

larnych kształtach, równomiernym wybarwieniu, 

i co niezwykle istotne, dobrze się przechowują – to 

dlatego jabłko możemy kupić nawet w czerwcu i lip-

cu kolejnego roku. Jabłka z sadów tradycyjnych, są 

zbierane z drzew silnie rosnących, i choć nie są tak 

regularne i piękne jak te z sadów przemysłowych, 

mają niepowtarzalny smak, poprzez wyższą kwaso-

wość, ciekawe nuty smakowe i aromaty – są po pro-

stu bardziej esencjonalne. Oczywiście ocena smaku 

to indywidualna sprawa ale ja zdecydowanie wolę 

dawne odmiany! 

J. A.: Jak wy to robicie?

P. G.: Po pierwsze i najważniejsze, korzystamy z sa-

dów tradycyjnych w większości sadzonych na po-

czątku lat 50. XXw. To właśnie w takich sadach, 

gdzie rosną drzewa o dużych rozłożystych koro-

nach, zbieramy owoce, a odmiany jakie znajduje-

my próżno szukać w warzywniakach i w sklepach. 

Zbieramy je ręcznie, wykorzystując drabiny, pod-
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bieraki lub buszując w tych koronach. Tak zebrane 

jabłka trafiają na pewien czas do piwniczki i tam 

dojrzewają. Gdy są już gotowe, transportujemy je do 

tłoczni, gdzie tłoczymy sok. Dzięki takiemu podej-

ściu otrzymujemy wyjątkowy sok, ale niestety kosz-

tem wydajności, ponieważ część jabłek się psuje, a te 

zdrowe i dojrzałe, które trafiają do tłoczni, nie są już 

tak soczyste jak w momencie zbioru. Wytłoczony 

sok trafia do szklanych, pięknych butelek a każda 

z odmian otrzymuje swoją indywidualną etykietę. 

Często ludzie nas pytają dlaczego nasz sok jest taki 

drogi? No właśnie dlatego jak wygląda proces, dla-

tego, że wykorzystujemy trudno dostępne odmiany 

jabłek, ubieramy nasze soki w wyjątkowy garnitur 

i co najistotniejsze, dlatego, że robimy to na niewiel-

ką skalę.

J. A.: Tak sobie myślę, że ta cena to jest zestawienie 

podobne jak z piwem kraftowym, a produkowanym 

przez wielkie koncerny. Jakość i niepowtarzalność 

smaku to jest ten najważniejszy czynnik.

P. G.: Oczywiście tak, ale i opakowanie, sposób i sy-

tuacja podania są niezwykle istotne. Na ten moment 

walczymy ze stereotypem soku jabłkowego, który 

w ocenie wielu osób musi być tani, a różnorodność 

smakową uzyskuje się głównie dodając inne owoce 

takie jak pigwa, agrest, aronia czy maliny. Powoli 

przebijamy się z naszym produktem do świadomo-

ści konsumentów, i na szczęście widzimy światełko 

w tunelu. Inne produkty spożywcze, takie jak rze-

mieślnicze piwo, cydr, sery, kawa czy nawet chleb są 

już doceniane a ich wyższa cena akceptowana przez 

konsumentów. To pokazuje, że powoli dokonuje się 

w naszym społeczeństwie zmiana i coraz częściej 

priorytetem dla nas staje się pochodzenie produk-

tów, ich jakość i sposób produkcji a niekoniecznie 

ich cena. Jesteśmy też coraz częściej skłonni kupo-

wać mniej, a lepszej jakości produkty. Mam nadzie-

ję, że ten trend będzie się umacniał i również my na 

tym skorzystamy.

J. A.: Mówiłeś Przemku o sadzie w Dolinie Baryczy, 

ale nie jest to wasz jedyny sad?

P. G.: Tak, to nie jest nasz jedyny sad. Sady trady-

cyjne, przy stosunkowo niedużym areale uprawy, 

cechuje spora różnorodność odmian, jakie możemy 

tam znaleźć. My na ten moment korzystamy z czte-

rech sadów, a kolejnych kilka weryfikujemy i bada-

my możliwość współpracy. Naszym głównym celem 

są sady na terenie Dolnego Śląska, bo z tym regio-

nem się utożsamiamy.

J. A.: Mam nieodparte wrażenie, że przez wasze dzia-

łania reanimujecie te sady, chronicie ich ekosystem 

i ratujecie dawny, wiejski pejzaż Dolnego Śląska.

P. G.: To też był jeden z powodów, dla którego się tym 

zajęliśmy. Sporo jeździliśmy po Polsce i zawsze nas 

bolało to, że takie miejsca, te wsie, które miały swój 

tradycyjny krajobraz, architekturę, ulegają dra-

stycznej zmianie. Kiedyś sady, powiedzmy wielkości 

pół hektara, naturalnie występowały przy domach. 

Robiłem ekspedycję po Polsce, sprawdzając jak funk-

cjonują stare sady i taki krajobraz mocno zachował 

się na wschodzie. Nawet, jeśli nie spełniają one 

funkcji użytkowej, to mają wartość sentymental-

ną, bo drzewa sadził dziadek lub ojciec. Na Dolnym 

Śląsku jest coraz trudniej o takie miejsca. Po wojnie 

domostwa zajmowała ludność napływowa, a ponie-

mieckie sady były wycinane z różnych powodów, 

bo nowi właściciele nie mieli do nich żadnego sen-

tymentu, ani też nie widzieli w jego użytkowaniu 

korzyści materialnej. Nie łudzimy się, że nagle od-

mienimy los wszystkich sadów tradycyjnych na 

Dolnym Śląsku, bo nie mamy takich możliwości. 

Jednak dla nas uratowanie choćby jednego, to już 

będzie duże osiągnięcie. Z tego punktu wychodzimy 

i na tym się skupiamy. 

J. A.: To jest niezwykłe, że prócz tego ratowania eko-

systemu i krajobrazu naszego regionu, zachowujecie 

też dawny smak soku jabłkowego w butelce. 

P. G.: Każdy o tym wie, że mieliśmy okres zachły-

śnięcia się – w wielu wymiarach – kulturą zacho-

du, po zmianach ustrojowych. Myślę, że pokutu-

je to do tej pory, choć to się również zmienia. Ten 

proces będzie trwał długo, może nawet i pokolenia, 

zanim tak naprawdę zaczniemy doceniać to, co jest 

i rośnie blisko nas. A to, co robimy to jest sposób na 

pokazanie, że naprawdę mamy niesamowite rzeczy 

wokół siebie, możemy być dumni z tego i cieszyć 
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się tym. Polska jest jednym z największych produ-

centów jabłek na świecie. Prócz tego jabłka prze-

mysłowego, potrafimy wysłać jabłko deserowe do 

krajów o wysokich wymaganiach, ale jest to nadal 

mały procent produkcji. Może to dziwić, bo mamy 

przecież świetne warunki do produkcji i uprawia-

my świetne jabłka. Czemu więc nie zacząć chwalić 

się tym smakiem? Może to zabrzmi górnolotnie, ale 

nasz sok jabłkowy jest właśnie takim hołdem dla 

nas samych. Zdarza się, że jabłka ze starych sadów 

lądują z owocami z sadów przemysłowych w jed-

nym worku i robi się z nich koncentrat. A przecież 

mają one swój niepowtarzalny smak, który stara-

my się wyeksponować. 

J. A.: Nie wszystkie odmiany owocują rokrocznie, 

czy oznacza to, że smaki soków pojawiają się i zni-

kają?

P. G.: Takie stare odmiany w sadach z drzewami sil-

nie rosnącymi owocują z reguły co dwa lata, z tego 

względu, że jest to duży wysiłek dla drzewa. One 

wtedy naprawdę bardzo intensywnie owocują – 

oczywiście jeżeli nie chorują – i może to być nawet 

kilkaset kilogramów z jednego drzewa. W kolejnym 

roku jabłoń odpoczywa. My taki duży zbiór mieli-

śmy dwa lata temu i wtedy zbieraliśmy większość 

tych odmian. I na przykład ta Antonówka, którą te-

raz pijesz, ma prawie dwa lata. 

J. A.: Smak jest bardzo świeży, zupełnie jakby był 

wczoraj wytłoczony.

P. G.: To jest zasługa przede wszystkim owoców ale 

i opakowania, czyli ciemnego szkła, do którego roz-

lewamy nasze soki. 

J. A.: Wspomniałeś o chorobach drzew, czy zdarza 

się, że przez czynniki zewnętrzne nie tłoczycie soku 

z danej odmiany?

P. G.: Oczywiście zdarza się, że oprócz naprzemienności 

owocowania, inne czynniki decydują o tym, czy uda 

nam się zebrać owoce danej odmiany i w jakiej ilości. 

Przykładowo, nie mamy pewności, czy w tym roku 

uda nam się zebrać letnią odmianę Melba – wszyst-

ko przez bardzo deszczowy czerwiec. Były to idealne 

warunki dla parcha, choroby grzybiczej atakującej ja-

błonie, na którą Melba jest mało odporna. Niestety na-

sza kwatera z jabłoniami została zaatakowana przez 

parch i zbiory stoją pod znakiem zapytania. Nasze 

sady są w większości prowadzone ekologicznie, lub 

wpółdzikie i walka z takimi chorobami jest trudna, 

zwłaszcza jak mamy taką pogodę jak w tym roku.

J. A.: Przy całej historii tych sadów, przez stare odmia-

ny jabłek, z których tłoczycie sok, zadbaliście o wy-

jątkowy i niepowtarzalny design, w który ubieracie 

wasze produkty. 

P. G.: Zdecydowanie tak. Opakowanie było dla nas 

bardzo istotnym elementem tworzenia marki dla 

naszych soków. Od samego początku chcieliśmy 

uchronić od zapomnienia dawne odmiany jabłek, 

które kiedyś powszechnie gościły na naszych sto-

łach. Antonówka, Kronselska, Złota Reneta – prze-

cież wielu z nas pamięta te odmiany, a ich smak 

kojarzy im się z dzieciństwem. Stąd pomysł na po-

kazanie konkretnego jabłka na etykiecie, i przed-

stawienie jego historii. Ciemne szkło i design ety-

kiet miały z kolei zwrócić uwagę, że w środku jest 

naprawdę coś wyjątkowego i taki sok może z po-

wodzeniem być alternatywą dla wina, stanowić 

element wyjątkowych okazji, spotkań rodzinnych 

czy spotkań z przyjaciółmi. Mam nadzieję, że fi-

nalny, całościowy efekt, czyli marka, opakowanie, 

sposób w jaki przedstawiamy stare odmiany, przy-

pominając o ich istnieniu, sławiąc ich historię oraz 

niezwykłe smaki i aromaty, oddaje naszą filozofię 

działania.

J. A.: Gdzie można dostać soki z Rezerwatu Jabłek?

P. G.: Sprzedajemy w sieci HoReca do restauracji, bi-

stro, kawiarni, wszędzie tam gdzie jakość traktuje się 

bezkompromisowo. Jesteśmy też w wybranych deli-

katesach, gdzie mamy pewność, że nasze soki będą 

interesujące dla klienta tam kupującego, a obsługa 

będzie w stanie o naszych produktach opowiedzieć. 

Mamy też sklep internetowy, w którym można za-

mówić butelki bezpośrednio do domu.

J. A.: Jakie są plany?

P. G.: Planów i potencjalnych projektów jest mnó-

stwo. Te najbliższe to oczywiście przygotowania 

do nowego sezonu, rozmowy z gospodarzami, we-

ryfikacja sadów, planowanie zbiorów i rozlewu 

– wszystko po to, aby naszych soków nie zabrakło 

w nadchodzącym sezonie. Ruszamy również z no-

wym produktem – to będzie Graff, a więc hybryda 

piwa i cydru. Jest to mało znany rodzaj piwa, który 

ma swoją recepturę i specyfikę warzenia. General-

nie, nie wnikając w szczegóły, nasz sok bierze udział 

w fermentacji, dzięki czemu uzyskujemy ciekawy 

i unikatowy produkt – oczywiście wciąż z jabłkami 

w roli głównej (śmiech). W tym sezonie z kilkoma 

zaprzyjaźnionymi miejscami przetestujemy odbiór 

konsumentów i jeżeli ten odbiór będzie dobry, to 

w przyszłym roku przygotujemy graffa w większej 

skali na lato! 

J. A.: I tego Tobie Przemek życzę, żeby Rezerwat 

Jabłek się rozwijał i na stałe zagościł na mapie 

smaków Dolnego Śląska. Dziękuję za rozmowę.

P. G.: Dziękuję i zapraszam do sadu.

Linki: https://www.rezerwatjablek.pl

https://www.rezerwatjablek.pl 
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 FRYTKI Z BATATA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 5 minut + 25 minut pieczenia

Składniki:
4 nieduże bataty

½ l soku jabłkowego
2–3 łyżki oleju

sól, najlepiej w płatkach lub grubo mielona
opcjonalnie kilka gałązek kolendry

Przygotowanie:
Bataty dokładnie myjemy, osuszamy i kroimy w cząstki w formie małych łódeczek.

Przekładamy do miski i odstawiamy na ok. 1 godzinę.

Wyciągamy, odsączamy korzystając z ręcznika papierowego. Przekładamy na blaszkę  
wyłożoną papierem do pieczenia, skrapiamy olejem i mieszamy. Lekko oprószamy solą.

Wstawiamy do rozgrzanego do 200°C piekarnika i pieczemy 20–25 minut.
W czasie pieczenia dwukrotnie mieszamy, uważając aby nie rozgnieść batatów.

Wyjmujemy z piekarnika i posypujemy solą i opcjonalnie posiekaną kolendrą. 
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 MUFFINY Z SOKIEM JABŁKOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NICOLE MICHALKIEWICZ

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
2 szklanki mąki pszennej

½ szklanki cukru
3 łyżeczki sody oczyszczonej

1 szczypta soli
¾ szklanki soku jabłkowego

⅓ szklanki oleju
1 jajko

1 łyżeczka cynamonu

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy i łączymy z cukrem, solą, sodą i cynamonem.

Do osobnego naczynia wbijamy jajko, dodajemy do niego sok jabłkowy i olej.
Lekko ubijamy trzepaczką.

Do mokrych składników wsypujemy suche i mieszamy przy pomocy łyżki do połączenia 
składników. Foremki do muffinek napełniamy ciastem do ¾ wysokości i pieczemy 

w temperaturze 200°C przez 20 minut. 
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 SPRING ROLLSY Z SOSEM JABŁKOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 4 

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na sos:
⅔ szklanki soku jabłkowego

1 łyżka soku z cytryny
1 mała papryczka chili
1 cm kawałek imbiru

2 łyżki cukru
3 łyżki octu ryżowego
1 łyżka sosu sojowego

kilka listków świeżej mięty

Oraz:
8 arkuszy papieru ryżowego

10 surowych krewetek tygrysich
1 dojrzałe awokado

5 gałązek natki pietruszki
1 ząbek czosnku

1 łyżka oliwy z oliwek
1 łyżka soku z cytryny
1–2 liście sałaty lodowej

sól, pieprz

Przygotowanie:
Do rondelka wlewamy sok jabłkowy, ocet, sok z cytryny i sos sojowy.  

Dodajemy cukier, drobno starty imbir i posiekaną papryczkę.  
Wszystko zagotowujemy i redukujemy sos o połowę. 

Studzimy i dodajemy posiekane listki mięty.

Krewetki przesmażamy krótko na oliwie wraz z plasterkami czosnku. Solimy i pieprzymy.
Wystudzone krewetki kroimy w kostkę, to samo robimy z awokado. Dodajemy sok z cytryny, 
posiekane liście sałaty, natkę pietruszki oraz to co pozostało na patelni po smażeniu krewetek. 

Doprawiamy.

Arkusze papieru ryżowego moczymy przez kilkanaście sekund w lekko ciepłej wodzie 
i układamy na zwilżonej desce. Nakładamy farsz i zwijamy sajgonki. 

Podajemy z sosem jabłkowym.
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 HISTORIA PRZESIEDLEŃCZA 
 WSPOMNIENIA O DZIADKU KAROLU 

OPOWIEŚĆ SPISAŁ: ANNA KOMSTA

 ZDJĘCIA: Z RODZINNEGO ALBUMU

Przedstawiamy opowieść przesiedleńczą, którą tworzą wspomnienia  
Anny Komsty o jej dziadku Karolu Sękowskim. Całą historię możecie przeczytać 

w książce „Opowieści Stołu. Ze Wschodu na Zachód.” Anny Komsty.
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Dziadek Karol i babcia Stasia poznali się tuż po woj-

nie, kiedy w Garnizonie Wojskowym „Pod Jelenia-

mi” w Jeleniej Górze zostali zdemobilizowani po 

wojennym froncie. Karol był już doświadczonym 

mężczyzną, a Stasia piękną młodziutką frontową 

sanitariuszką. On postawny, smagły, ciemnooki by-

strzak, ona delikatna, złotowłosa porcelanowa la-

leczka, popękana od wojennych trwóg. Pokochali 

się, a teraz myślę, że ta miłość dostarczała im nie tyl-

ko emocji, ale też zwyczajnego poczucia bezpieczeń-

stwa, namiastki normalności, stabilizacji.

Karol Antoni Sękowski pochodził z Biłki Szlachec-

kiej, leżącej kilka kilometrów od Lwowa. Syn Kaspra 

i niezwykle bogobojnej Zofii z domu Rogoziewicz. 

Urodził się w 1916 roku, dwanaście lat później przy-

szła na świat jego przyszła żona.Mieszkali w małym 

mająteczku, który otrzymali od księżnej Sapieżyny, 

kiedy ich przodkowie uciekali z Podola. Na Kresach 

wiedli dobre, dostatnie życie. W Biłce Szlacheckiej 

mieszkali sami Polacy. Dom Sękowskich był pew-

nie niczego sobie, a przed domem jabłonie i grusze. 

Do majątku należał zacny kawałek ziemi, z uprawy 

której mogli się utrzymać i połać lasu. Pradziadek 

Kacper zbierał nawet materiał na budowę nowego 

domu. Tymczasem Józef, najstarszy brat Karola zo-

stał zamordowany przez Ukraińców, mała siostra 

Aniela zmarła od zatrutej wody w studni, kiedy 

Ruscy uciekali po 1920 roku, paląc i niszcząc wszyst-

ko po drodze. Zmarł również Kacper. Zofia Sękow-

ska została w domu z dziećmi sama.

Karol, prócz Józefa miał jeszcze trzech braci: Fran-

ciszka, Jana i Stacha oraz dwie siostry: Joannę i Ma-

rię. Młodzi bracia mieli kresowe temperamenty. 

Franciszek i Stanisław, pewnie po matce byli wy-

ważeni, rezolutni i poważni. Reszta migała się od 

ciężkiej roboty. Polowania, wiejskie potańcówki, 

konie, gra na skrzypkach i gra w karty-to co innego! 

Lekkoduchy, wolnomyśliciele, przystojniacy z arty-

stycznym zacięciem, patrioci nieznoszący bolszewi-

ków, a potem komuny.

Kradli dziewczynom pocałunki. Mieli w sobie to 

nieuchwytne „coś”, co przyciąga kobiety. Po wie-

lu, wielu latach jedna z mieszkanek Biłki, już jako 

staruszka, ale z tym samym rozmarzeniem w oku 

wspominała: „Sękowskie chłopaki… to byli postaw-

ne… i jakie mieli koszuli, zawsze białe, czyściutkie, 

wyprasowane. Tak mi się Karol podobał. Na jednej 

z potańcówek mówili: poproś go do tańca. Zwleka-

łam, ale w końcu poprosiłam. No tak, tańczyć za 

bardzo nie umiał, ale za to jak patrzył i jak grał na 

skrzypkach! Oj, Sękowskie chłopaki, chłopaki…” 

A oni żyli beztrosko rozpieszczani przez matkę. Spali 

do południa na sianie razem z parobkami, nad czym 

załamywała ręce Zofia. Z opowieści pamiętam, że 

szczególnie trzęsła się nad Lolkiem, czyli Karolkiem, 

moim przyszłym dziadkiem.

W czasie wojny Franciszek i Jan trafili na Sybir. 

Stach i Karol poszli do lasu. Za udział w organizowa-

niu spadochronowych zrzutów Karol trafił do nie-

mieckiego więzienia. Wypieszczony, wypielęgno-

wany przez matkę Lolek katowany był w więzieniu, 

w przeładowanej czterdziestoosobowej celi. Matka 

wykupiła go z niewoli. Nie zdążył jej podziękować. 

Kiedy wrócił, leżała na katafalku.

Chłopaki zaciągnęli się do wojska. To była też pew-

nego rodzaju forma kamuflażu, ucieczki. Karol cy-

rylicą miał wypisany przez Ruskich na papierze 

nutowym wyrok śmierci. Pewnie wtedy nie mieli 

o tym pojęcia, ale wyruszyli z domu bez świadomo-

ści, że już nigdy tam nie powrócą. Cóż mogli zabrać 

ze sobą pod żołnierski płaszcz? Tak los sprawił, że nie 

wiem, jak wyglądał rodzinny dom Sękowskich. Jak 

wyglądał pradziadek Kacper i prababcia Zofia też 

nie wiem.

Wiem natomiast, jak bardzo tęsknił Karol za tym 

kresowym krajobrazem. Dzikością natury, lasem, 

końmi, polowaniami. Widziałam, jak szczerą miłość 

i nostalgię odczuwa, susząc owoce z sadu, który za-

sadził, albo piekąc podpłomyki na żeliwnej płycie 

kaflowego pieca. Słyszałam tą miłość, kiedy grał na 

skrzypkach zapamiętane ludowe melodie, śpiewa-

jąc lwowskie piosenki, opowiadając nam o Szczep-

ciu i Tońciu, i o Cmentarzu Łyczakowskim. Kiedy 

opowiadał o Lwowie, o Biłce, o Kresach to niemalże 

unosił się w powietrzu. A potem opadał na oparcie 

krzesła osowiały.
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Miał być tu na chwilę. Miał wrócić, jak wszyscy kra-

janie. TAM. TU zaś mieli wrócić Niemcy.

Karol pojechał do Biłki Szlacheckiej tylko raz. Mia-

łam wtedy osiemnaście lat i mimo, że kochałam 

opowieści o Kresach i rozumiałam sens rodzinnej 

historii, nie chciałam TAM jechać. Nie chciałam n i g 

d z i e jechać. Byłam właśnie szaleńczo zakochana. 

Chciałam się całować, przytulać i każdy dzień rozłą-

ki był dla mnie nie do zniesienia.

Dzień był piękny. Zjechaliśmy z głównej drogi tran-

zytowej, co wcale nie było łatwe. Na rogatkach stały 

budki z milicjantami. Zapłaciliśmy łapówkę, by móc 

zjechać z trasy. Dostaliśmy niewiele czasu. W Bił-

ce Szlacheckiej po domu Kacpra i Zofii Sękowskich 

nie zostało nic. A raczej pustka. Dosłownie i w prze-

nośni. Kamienie zarośnięte chwastami i wyrwa 

w sercu. Wzdłuż drogi biegły drewniane, swojsko 

wyglądające płoty, ktoś pędził krowy, gęgały gęsi. 

Zagadnięta przez nas starowinka w chuście na gło-

wie potwierdziła, że tak, znała Sękowskich, ale już 

niewiele pamięta…

Ruszyliśmy w stronę cmentarza. Dziadek Ka-

rol instynktownie wyprzedził nas: mamę, tatę 

i mnie. Podskórnie wyczuwałam, że tu dzieje się 

coś ważnego, coś wzruszającego, coś intymnego. 

Nie myliłam się. Ten obraz powraca do mnie bar-

dzo często. Nie blaknie, a nawet się wyjaskrawia, 

sprawia ból.

Cmentarz okalały potężne drzewa. To nie był wy-

pielęgnowany, z wyznaczonymi ścieżkami ogród 

ostatecznego spoczynku. Trzeba było przyzwyczaić 

oczy, by wyłuskać z tych chaszczy kontury zmur-

szałych nagrobków. Dziadek przyspieszył kroku 

jeszcze bardziej. Nerwowo biegał między grobami. 

Nieoczekiwanie zerwał się wiatr. Wysokie, pnące 

się ku niebu łodygi kąkoli i łopianów tańczyły na 

wietrze. Wyglądało to tak, jakby te chwasty chcia-

ły tańczyć z przekrzywionymi, biednymi krzyżami 

nagrobków. Pociemniało. Zielone liście drzew i krze-

wów, bez blasku słońca, stały się matowe, kredowe, 

jakby sztuczne. Zaczęło lać.

Karol pochylał się nad grobami, rękoma nerwowo 

rozgarniał mech na tabliczkach. Nie, nie ten, dalej, 

dalej… Staliśmy oddaleni od niego i nie mieliśmy 

śmiałości towarzyszyć mu w tym spotkaniu z mat-

ką. Pędził dalej. Nagle cofnął się niezdarnie, przysta-

nął. Serca nam zamarły.

Nigdy nie widziałam dziadka Karola w takim stanie. 

Ten postawny, jowialny, energiczny, charyzmatycz-

ny mężczyzna złamał się w pół. Stał tak, jak złama-

ny wiatrem łopian. Płakał. To pewne, że twarz miał 

całą zalaną nie tylko smagającym deszczem. Stał 

w bezruchu. Wyglądał jak mały, bezradny chłopiec, 

Lolek, który przyszedł przeprosić matkę za dziecięce 

psoty.

Wziął garść gęstej, mokrej ziemi. Przytuliliśmy się 

do siebie mocno. Staliśmy przez chwilę w tych łzach 

i we wspólnym bezruchu. Ta garść ziemi towarzy-

szyła mu w jego ostatniej drodze. TUTAJ.

Ta garść ziemi jest moim pożegnaniem z dziadkiem. 

Jest moim pamiętaniem. Bardzo potrzebuję przywo-

ływać w pamięci babcię i dziadka. Kiedy w moim 

życiu dzieją się niesamowite rzeczy, kiedy tańczę 

z radości, albo płaczę z żalu tak bardzo, aż mnie boli 

głowa. Najczęściej jednak wtedy, gdy codziennie po-

pijam z kubka gorącą herbatę, w nieswoim domu, 

który oswajam. Albo gdy dzielę parujący na talerzu 

ziemniak, widelcem pięknym, ze szwedzkiego skle-

pu, ale anonimowym, nie moim, nie naszym widel-

cem, bez rybki na rękojeści, nic niewartym, nic nie-

znaczącym jeszcze.
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 PASTA JAJECZNA DZIADKA KAROLA 
PRZEPIS: ANNA KOMSTA, PRZYGOTOWANIE I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
6 jajek

1 duża cebula
½ szklanki oliwy

sól, pieprz
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Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo. Gotujemy maksymalnie 8-10 minut od zagotowania.

Cebulę obieramy i kroimy w bardzo drobną kostkę. Przekładamy na sitko i sparzamy wrzątkiem, 
dzięki czemu pasta będzie delikatniejsza i może dłużej postać w lodówce.

Ugotowane jajka obieramy ze skorupek jeszcze ciepłe. Drobno siekamy i mieszamy  
wcierając w nie olej. Dzięki temu pasta będzie puszysta, kleista, a nie sucha.

Masę łączymy z cebulą i doprawiamy do smaku solą i pierzem.
Pasta powinna odpocząć – ok. 30 minut, tak, by smaki się przegryzły.

Dla urozmaicenia można ją doprawić do wyboru: suszonymi pomidorami, czarnuszką,  
kuminem rzymskim, siekaną zieleniną, a nawet gąszczem z rukoli, posypać siekanymi  

nasionami dyni czy orzechów włoskich.

* Przepis na pastę, wraz z domowymi anegdotami Sękowskich, spisanymi przez Annę Komstę  
znalazł się w książce „Wrocławska książka kucharska” wydanej w serii wydawniczej  

Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocław 2016, pod redakcją Irka Grina, Beaty Śmiechowskiej.
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 RYŻ Z RODZYNKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut 

Składniki:
1 szklanka ryżu

2 szklanki soku jabłkowego
1 szklanka wody
2 laski cynamonu

1 szklanka rodzynek
1 płaska łyżeczka soli

Przygotowanie:
W garnku z grubym dnem doprowadzamy do wrzenia wodę i sok.

Wsypujemy sól i ryż, dokładamy laski cynamonu. Zagotowujemy, zmniejszamy do minimum  
moc palnika i gotujemy ok. 25 minut, aż płyn się całkowicie wchłonie.

Wyjmujemy cynamon, wsypujemy rodzynki i delikatnie mieszamy, przykrywamy.
Ryż wykładamy do miseczek lub do foremek.

Podajemy samodzielnie, ze śmietaną, jogurtem lub śmietanką kokosową.
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 SZAPY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: ok. 30 ciastek

Czas przygotowania: 15 minut + 30–40 minut pieczenia 

Składniki:
100 g smalcu

½ opakowania budyniu śmietankowego (opcjonalnie)
20 g cukru

1 jajko
1 łyżka kwaśnej śmietany

½ łyżeczki proszku do pieczenia
mąki, ile ciasto zabierze (ok. 200 g)

cukier puder do posypania

Przygotowanie:
Ze wszystkich składników zagniatamy jednolite ciasto. Można do tego użyć  

robota kuchennego lub miksera i mieszadeł w kształcie haków.

Ciastem wylepiamy do połowy foremki do małych babeczek lub wycinamy kształty foremkami 
do ciastek. Pieczemy w 170°C przez 30–40 minut. Podajemy posypane cukrem pudrem.

Na podstawie przepisu Anny Świerszcz z miejscowości Gromadka.  
„Kuchnia Dolnego Śląska”, Barbara Jakimowicz-Klein, Wrocław-Radków 2014
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 WROCŁAWSKI FOODSHARING 
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK

ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

Jak ratuje się jedzenie we Wrocławiu i czy każdy z nas może być takim 
bohaterem? O idei dzielenia się nadwyżkami w stolicy Dolnego Śląska, 

opowiedzą nam dwie wspaniałe członkinie Foodsharingu Wrocław,
czyli Agnieszka Maniewska – koordynator działań inicjatywy, prywatnie 

tłumaczka koreańskiego i zarządzająca działem administracyjnym
w korporacji oraz Ewa Pakuła-Chmiel, wolontariuszka Foodsharing 
Wrocław, kiedyś człowiek korporacji, obecnie mama na pełny etat, 

pomagająca mężowi w prowadzeniu firmy.
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Joanna Aniszczyk: Czym jest foodsharing?

Agnieszka Maniewska: Najprościej foodsharing to 

dzielenie się nadwyżkowym jedzeniem i w tym za-

myka się cała inicjatywa. Nie dopowiadamy sobie 

dalszych ideologii, chociaż wiele osób tak właśnie 

robi. Chodzi o to, żeby przeciwdziałać marnowaniu 

żywności, a jak wiadomo jest jej we współczesnym 

świecie bardzo dużo. Jest to sposób na to, żeby to je-

dzenie znalazło swojego właściciela i zostało skonsu-

mowane, bo dlatego jest wytwarzane. Foodsharing 

w ramach tej inicjatywy stawia Jadłodzielnie, czyli 

takie miejsca, w których samoobsługowo można zo-

stawić nadwyżkę jedzenia, ale również można sobie 

coś samoobsługowo wziąć.

J. A.: Ile jest takich punktów we Wrocławiu i gdzie 

można je znaleźć?

A. M.: Jest siedem punktów, które Foodsharing 

Wrocław powołał sam lub we współpracy z daną 

instytucją. Na rogu ulic Mińskiej i Zagony, na Wro-

cławskim Stadionie, przy Rydygiera 25A, Hercena 

13, Prusa 36-37 i Swojczyckiej 118. Natomiast jest to 

trudne pytanie, bo nie możemy jednak zapominać 

o tym, że oprócz inicjatywy Foodsharing we Wro-

cławiu, działa także Fundacja Weź Pomóż i ona ma 

kilkanaście lodówek. Koncept jest bardzo podobny, 

ale wywodzi się z trochę innej idei. Fundacja skupia 

się na pomocy społecznej, stąd nazwa „lodówki spo-

łeczne”, której są pomysłodawcami. Proces wymiany 

jedzenia wygląda bardzo podobnie, efekt jest rów-

nież podobny, ale działamy z innych pobudek. Na-

szą ideą jest niemarnowanie jedzenia i oznacza to, 

że każdy może przynieść lub zabrać ze sobą jedzenie. 

My zawsze się cieszymy, jeśli jedzenie zostanie spo-

żytkowane i nie jest dla nas istotne, kto je weźmie. 

Może po nie podjechać ktoś, kto akurat zobaczył, że 

jest botwinka, którą właśnie miał kupić. Może też 

przyjść po jedzenie ktoś, kto nie ma pieniędzy na po-

siłek i stąd go sobie weźmie. Absolutnie nikt nie jest 

tu oceniany i my likwidujemy ten status społeczny 

w odniesieniu do użytkowania naszych lodówek.

J. A.: Czyli nie jest to inicjatywa pomocowa.

A. M.: Chciałabym żeby wszyscy tak właśnie to ro-

zumieli, że to nie jest inicjatywa pomocowa – tak jak 

próbuje się nam to wmówić – i że nie jest to tylko 

dla potrzebujących. Tutaj potrzebującym jest jedze-

nie, któremu grozi wyrzucenie i my skupiamy się na 

tym, żeby temu zapobiegać. Dużo się słyszy o tym 

namawianiu do oddawania nadwyżek do lodówki, 

a ja zachęcam przede wszystkim do korzystania z tej 

lodówki, do brania tego, co tam się znajduje. Może 

akurat jest tam torebka wiśni, jakaś drożdżówka, na 

którą mamy ochotę? Lodówka to jest taka „kinder 

niespodzianka” i nigdy nie wiadomo, co dobrego tam 

znajdziemy.

J. A.: Co można, a czego nie wolno wkładać do lodó-

wek? Jakie obowiązują zasady np. przy oddawaniu 

nadwyżki?

Ewa Pakuła-Chmiel: Na pewno nie wkładamy suro-

wego mięsa ani jedzenia zapleśniałego, nieświeżego. 

Żywność musi być przede wszystkim opisana, i jeśli 

jest to obiad w słoiku, to wpisujemy datę wytwo-

rzenia jedzenia oraz piszemy, co jest w środku, żeby 

uniknąć otwierania i wąchania przez wiele osób.

A. M.: Czyli nie usprawiedliwiamy się tym psuciem, 

że jak nam się zdarzyło, to nie wyrzucam, tylko daję 

do jadłodzielni. Chodzi o to, żeby dzielić się tylko do-

brym jedzeniem, które sami byśmy zjedli. Też zachę-

camy jako Foodsharing, żeby – zanim się odda – ra-

tować jedzenie, które jest trochę brzydsze, czyli jest 

to zwiędła marchewka, czerstwy chleb. To wszystko 

nadaje się do jedzenia i w większości można coś jesz-

cze z tego zrobić. W jadłodzielniach nie znajdziecie 

jedzenia długoterminowego, nie chodzi też o to, żeby 

specjalnie kupować i wkładać jedzenie do lodówki. 

Tutaj znajdziecie nadwyżki dobrego jedzenia i to jest 

ten ostatni etap przez koszem.

J. A.: Mam techniczne pytanie, bo lodówki pełnią 

swoją rolę przysłowiowo 24/7, kto i jak o nie dba?

E. P-C.: Miałaś okazję widzieć, jak to się dzieje. Jeździ-

my ze swoimi środkami czystości, środkami dezyn-

fekującymi, ściereczkami i czyścimy całą lodówkę. 

Wycieramy półki, boki, szybę, uchwyty i liczymy 

też na zdrowy rozsądek użytkowników, na to że ko-

rzystają odpowiedzialnie.
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A. M.: Pomagają też instytucje, przy których te lo-

dówki się znajdują. Akurat tu na Hercena 13, Przed-

pokój też bardzo wspiera naszą akcje i regularnie 

czyści lodówkę. Tak samo jest przy Jadłodzielni Hart 

Hostelu, a my jako wolontariusze, przy każdym do-

ładowaniu lodówki też ją szorujemy.

J. A.: I drugie pytanie, jak wyglądało ich działanie 

podczas Covid-19?

A. M.: Podczas pandemii akcje czyszczenia były 

częstsze niż zazwyczaj. Na lodówkach nakleiliśmy 

zasady bezpiecznego korzystania, zachęcaliśmy też 

użytkowników lodówek, by pobierać jedzenie tak, 

jak byśmy robili zakupy w sklepie. Prosiliśmy by 

nakładać maseczki, rękawiczki, zachowywać odstęp 

w kolejce, nie brać tego, co nie jest opisane i wsadzać 

chleb czy ciasto na chwilę do mikrofalówki lub pie-

karnika, żeby pozbyć się ewentualnych zarazków.

J. A.: Pamiętacie jakąś szczególną historię, która zda-

rzyła się przy lodówce?

E. P-C.: Po Wigilii jednego z wrocławskich osiedli, 

oddano nam nadwyżki, które zapakowaliśmy do 

pojemników i słoików. Były tam klasyczne pozycje 

z wigilijnego stołu: pierogi, barszcz, sałatki, również 

w wersji wegańskiej, które wyłożyliśmy przy Gajo-

wickiej. Wtedy jedna pani rzuciła się nam na szyję 

i powiedziała: „Dziękuję Wam, że to jedzenie przy-

wieźliście, bo na dzisiaj to ja mam posiłek, ale na ju-

tro to już nie”. To był taki mały bożonarodzeniowy 

cud. Drugą sytuacją było to, że kiedy zapełniłam lo-

dówkę od góry do dołu, pewien pan podszedł, wziął 

sobie bakłażana i rzodkiewkę, bo tylko tyle potrze-

bował. Powiedział mi wtedy: „Dziękuję, że pani tu 

przyjeżdża”. To było wspaniałe.

J. A.: Wiele osób, firm czy organizatorów większych 

imprez związanych z jedzeniem lub tych, na któ-

rych jedzenie jest serwowane, nie wie, że mogą się 

do was zwrócić z nadwyżkami.

A. M.: Foodsharing działa dwutorowo: zachęcamy 

lokalną społeczność do wymieniania się produkta-

mi poprzez nasze lodówki, a druga strona to wspar-

cie sprzedawców i miejsc z branży HoReCa, czyli 

jeśli mają tę nadwyżkę, to my ratownicy żywności, 

odbieramy od nich jedzenie i transportujemy do 

jadłodzielni. Można się z nami skontaktować ma-

ilowo, a także przez Facebooka lub Instagram. Mó-

wimy o jedzeniu z konferencji, bankietów, różnych 

gali, a także imprez firmowych, festiwali, zlotów 

foodtrucków, itd. Współpracujemy również z przed-

szkolem i szkołą, od których również odbieramy 

nadwyżki.

J. A.: Czasem dostajecie informacje tu i teraz, jak 

wam się udaje zorganizować?

A. M.: Nieraz naprawdę musimy się sprężyć, bo czę-

sto po takim mailu z informacją o jakiejś imprezie, 

mamy tylko godzinę na odbiór. Organizujemy wo-

lontariusza, który jest najbliżej i jedziemy tam z wła-

snymi pojemnikami, żeby uratować to jedzenie.

J. A.: Czy macie jakieś wsparcie finansowe, korzy-

stacie z dotacji?

A. M.: Jest to inicjatywa oddolna i raz na jakiś czas or-

ganizujemy zrzutkę, do której może się dołożyć każ-

dy. Dzięki tym zrzutkom kupowane są lodówki np. 

z aukcji internetowych, żeby dać im kolejną szansę 

i opakowania, w które pakujemy jedzenie z caterin-

gu oraz imprez. Tutaj chciałabym jeszcze podkreślić, 

że działamy również w duchu „zero waste” i wyko-

rzystujemy cały plastik wielokrotnego użycia czyli 

myjemy opakowania HDPE, LDPE, PP. Natomiast 

stale poszukujemy partnerów do współpracy. Nie 

korzystamy z dotacji, ale myślimy o tym w kontek-

ście promocji inicjatywy. Nie mamy swojej siedziby 

i polegamy głównie na social mediach. Do tej pory 

plakaty i ulotki drukowaliśmy z uzbieranych pienię-

dzy, ale czasem trzeba większego wsparcia w przy-

padku warsztatów edukacyjnych i tutaj chętnie by-

śmy skorzystali z takiego dofinansowania.

J. A.: Opowiedzcie o wydarzeniach, które Foodsha-

ring Wrocław organizuje.

A. M.: Najczęściej robimy jakiś mały event przy 

otwarciu jadłodzielni, tak jak to miało miejsce tu-

taj na Hercena 13. W zeszłym roku bardzo mocno 

współpracowaliśmy z Zielonym Wrocławiem i Pro-

jektem Wrocław Nie Marnuje. Byliśmy jednym 

z partnerów na piknikach, gdzie przy okazji mogli-

śmy poczęstować tym nadwyżkowym jedzeniem, 

i opowiedzieć o tym czemu służy nasza inicjatywa 

oraz jak można się do niej przyłączyć. Chcielibyśmy 

w przyszłości nawiązać współpracę ze szkołami, bo 

rośnie nam nowe pokolenie, które warto wyeduko-

wać, żeby jak najwięcej o niemarnowaniu jedzenia 

widziało i żeby mogło zmieniać świat.

J. A.: Jak jest z dorosłymi, zmienia się ich podejście 

do niemarnowania?

E. P-C.: Zmienia się mentalność, ale potrzebujemy 

jeszcze trochę czasu, żeby się wykształciła masa 

krytyczna. Chodzi o to, żeby to nie był wybryk, czy 

działanie utożsamiane z modą, tylko stało się nor-

malną postawą. Tak jak 60 lat temu ludzie nie mar-

nowali jedzenia, bo było go niewiele, tak teraz idzie-

my w drugą stronę, czyli z nadmiaru zaczynamy 

wyrzucać. Nadal można zauważyć podejście „skoro 

jest to dla mnie dostępne i mogę sobie pozwolić, to 

wyrzucę”, a nam chodzi o to, żeby więcej osób zrozu-

miało, że należy robić wszystko, by nie doprowadzić 

do sytuacji w której trzeba wyrzucać.

J. A.: Jakie macie sposoby na niemarnowanie jedze-

nia?

E. P-C.: Trzeba zacząć od nie kupowania na zapas, 

a jak się ma głowę na karku, to można każdą rzecz 

wykorzystać. Truskawki, które mają bardzo krótką 

żywotność można przerobić na dżem, poodbijane 

jabłka dodać do ciasta i upiec, czerstwy chleb prze-

robić na grzanki, ale jedzenie można też mrozić, pa-

steryzować.

A. M.: Od niedawna traktuję przepisy kulinarne jako 

bazę wyjściową. Jeśli jako składnik jest podany ba-

kłażan, a ja mam cukinię, to go zastępuję. Nie biegam 

po mieście w poszukiwaniu kolendry, tylko szukam 

zamiennika. Traktuję to jako sugestię, a nie jako obo-

wiązkową pozycję. Żyję dość intensywnie, dlatego jak 

robię pesto, pasty, czy jakieś dania, zawsze naklejam 

na nich karteczkę z datą przygotowania. Często też 

robię ciepłe śniadania i kolacje z tego, co akurat zosta-

ło. Internet jest źródłem pomysłów na to, co zrobić np. 

z nadmiarem sałaty i warto z tego korzystać.

J. A.: Chciałybyście komuś podziękować?

A. M.: Tak wiele osób oraz instytucji angażuje się 

w nasz Foodsharing, że trochę by to zajęło. Przede 

wszystkim dziękujemy tym punktom, które umożli-

wiają pracę lodówek przez cały czas poprzez stałe do-

prowadzanie prądu i opłacanie rachunków za prąd.

J. A.: Jakie macie marzenia?

E. P-C.: Ja marzę o tym, żebyśmy się wszyscy szano-

wali.

A. M.: Ja powtórzę za Foodsharing Warszawa, gdzie 

kiedyś przeczytałam, że ich marzeniem jest to, by 

lodówki stały puste, bo to będzie oznaczać, że na-

uczyliśmy się nie marnować. Nie ma nadwyżek do 

ratowania, bo ich nie tworzymy. I to byłoby super, 

gdybyśmy podeszli do tematu jedzenia racjonalnie 

i z szacunkiem.

J. A.: Tego Wam i sobie życzę. Dziękuję za wywiad.

Foodsharing Wrocław: Dziękujemy.
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