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Drodzy Czytelnicy,
Przed Wami jubileuszowe, trzydzieste wydanie KOTŁA.
Świętujemy je w towarzystwie żurawiny i korzenia selera,
których mianowaliśmy bohaterami tej zimy. To właśnie z nimi
przygotowaliśmy 20 wyśmienitych przepisów. Wśród nich zupy,
wegańskie burgery i steki, ciastka, chleb, sernik i tort.
Znajdziecie je na stronach 16–61.
Postanowiliśmy również zacząć powoli wprowadzać Was
w świąteczny klimat i upiekliśmy kilka bożonarodzeniowych ciast,
które warto spróbować nie tylko od święta (str. 62–75).
W tym numerze zapraszamy Was również na podróż do źródeł
smaku. W jej trakcie poznacie Agnieszkę i Pizca del Mundo
— firmę z zielonego miasteczka na Dolnym Śląsku, która w swojej
ofercie posiada jedynie w pełni ekologiczne i certyfikowane
produkty. My spośród nich wybraliśmy poprawiające nastrój kakao
i przygotowaliśmy z nim kilka wyjątkowych przepisów (s. 76–93).
Na stronach 94–99 mamy dla Was drugą część przesiedleńczych
opowieści zaczerpniętych z książki naszej koleżanki, Ani Komsty.
Tym razem przedstawimy Wam babcię Stefanię i dziadka Józefa
oraz zdradzimy kto jest Strażniczką Kutii. Poznacie też szczegóły
tego wigilijnego deseru (s. 100). Jak zawsze mamy dla Was jeszcze
kilka innych przepisów dolnośląskich (s. 102–105).
Po starej znajomości zaprosiliśmy do tego numeru również
Olgę Pawlikowską, autorkę e-booka „Dania jednogarnkowe.
Jesień i zima”. Olga podzieliła się z nami jedną ze swoich receptur
oraz kodem rabatowym na wszystkie swoje e–booki. Przepis
znajdziecie na 10 stronie, jako danie z zimowego kotła.
Na deser mamy dla Was serowego eksperta, ojca chrzestnego
„serów zagrodowych” — Gienia Mientkiewicza. W bardzo
wciągającej rozmowie opowiedział nam o Klubie Śledziożerców,
poszukiwaniach idealnej zupy rybnej i bardzo leniwych pierogach
leniwych (s. 106–113).
Drodzy Czytelnicy, wzujcie odświętne kapcie i celebrujcie
razem z nami trzydziesty numer KOTŁA.
Redaktor naczelna
Katarzyna Sieradz
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Blondie z żurawiną
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Boczniaki z sosem żurawinowo-chrzanowym
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Ciasto truflowe z mascarpone i kasztanami

72
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Puree z selera
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ZUPA MAKARONOWA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: OLGA PAWLIKOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Użyj niewielkich rozmiarów makaronu,
bo większy będzie się długo gotował. Ta zupa jest daniem ratunkowym
– zobaczysz to po pierwszym gotowaniu – możesz do niej dodać połowę różnych warzyw,
które aktualnie znajdziesz w kuchni. Oczywiście mięso mielone możesz wymienić
na roślinne mielone albo tofu w kostkach. Składniki tej zupy kroję w dość sporą kostkę,
żeby się nie rozpadły w czasie gotowania i nie rozgotowały.
Składniki:
1 cebula
2 marchewki (ok. 300 g)
1 papryka czerwona
2 ząbki czosnku
400 g mielonej wołowiny
200 g drobnego makaronu
1,5 łyżeczki soli
½ papryczki chili (można więcej)
2 łyżeczki suszonego czosnku niedźwiedziego
1200 ml wody
100 g szpinaku w liściach
Przygotowanie:
Obierz cebulę i czosnek – czosnek pokrój w plastry, a cebulę w kostkę. Rozgrzej olej w garnku.
Wrzuć cebulę z czosnkiem. Posiekaj chili, dodaj do garnka. Zetrzyj na tarce marchewki, dodaj
do garnka. Pokrój w kostkę paprykę i również wrzuć do garnka. Podsmażaj ok. 2 minut.
Dodaj mięso mielone, smaż, aż zmieni kolor, mieszając (zwykle ok. 2–3 minut).
Wrzuć makaron, przyprawy i zalej całość wodą. Gotuj ok. 7 do miękkości makaronu.
Na sam koniec gotowania wrzuć szpinak, zamieszaj i wyłącz palnik.
Zupę przed podaniem skrop sokiem z cytryny.
Zamienniki:
marchewka —> cukinia
papryka czerwona —> papryka zielona
wołowina —> wieprzowina, indyk, tofu,
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mielone mięso roślinne, fasola
makaron —> kasza bulgur
chili —> pieprz cayenne, ostra papryka
szpinak —> jarmuż
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Przepis pochodzi z e-booka „Dania jednogarnkowe. Jesień i zima”.
Dla naszych Czytelników Olga przygotowała kod rabatowy na 15 zł
(działa na wszystkie produkty w sklepie), który będzie ważny do 20 grudnia.
Wystarczy w polu na kod rabatowy wpisać na stronie: KOCIOŁ

PRZEPISY Z ŻURAWINĄ
Owoce żurawiny mają postać niewielkich jagód o intensywnej, czerwonej barwie
i kwaskowatym smaku. Wykorzystywane są w kuchni jako dodatek do mięs
w formie sosów i galaretek, zaś świeże i suszone dodaje się do ciast i deserów.
Oprócz charakterystycznego smaku,
ten niepozorny owoc posiada także wiele właściwości zdrowotnych.
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ŻURAWINA
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: LAURA CHOŁODECKA, KATARZYNA SIERADZ
CHARAKTERYSTYKA
Żurawina jest wieloletnią krzewinką o płożących się
łodygach. Rośnie na bagnach i torfowiskach. Jej drobne, lśniące i mocne listki są odporne na niskie temperatury. Wydaje nieduże, ale soczyste jagody w kolorze
jasnej czerwieni, o charakterystycznym cierpkim
smaku. Występuje w północnym i środkowym rejonie Europy, a także w Azji i Ameryce. Na skalę przemysłową, najwięcej żurawiny uprawia się w Ameryce
Północnej. To stamtąd przywędrowała do nas wielkoowocowa odmiana tej rośliny. Jej jagody są większe od
jagód wydawanych przez żurawinę błotną.

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE
W owocach żurawiny znajduje się wiele cennych dla
zdrowia subastancji. Najistotniejsze z nich to antyoksydanty w postaci witamin C i E, a także błonnik
pokarmowy. Ponadto zawiera ona tłuszcz, białko, węglowodany, błonnik, cukry, witaminy – witamina A,
witaminy z grupy B (witamina B1, B2, B3, B6 i B9), witamina K oraz minerały – fosfor, jod, magnez, miedź,
potas, sód, wapń i żelazo.To jednak nie wszystko, co
zyskujemy spożywając żurawinę. Poza błonnikiem
i witaminami, owoce te posiadają kwasy organiczne,
garbniki, flawonoidy, karotenoidy, taniny i proantocyjany. To właśnie dzięki nim żurawina jest tak ceniona
w profilaktyce chorób układu moczowego.

ŻURAWINA W KOSMETYCE
Wyciąg z żurawiny często wchodzi w skład kosmetyków o kojącym, chłodzącym działaniu. W kosmetyce
stosuje się także olej z pestek żurawiny. Zawiera on
bowiem cenne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz
kolejną dawkę beta-karotenu i witaminy E. Ekstrakt
z jej owoców działa nawilżająco, antybakteryjnie
i przeciwgrzybiczo. Pomaga także wyregulować pH
skóry.

ŻURAWINA W DIECIE
Jest to względnie bezpieczny owoc i jego spożycie,
szczególnie przez osoby zdrowe, nie wiąże się ze skutkami ubocznymi. Jednak warto mieć ogólne pojęcie
na temat zalecanych dawek żurawiny. Badania pro-
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wadzone już od kilkudziesięciu lat wskazują na fakt,
że zależnie od formy podawanej żurawiny, należy
podać jej inne ilości dla uzyskania korzystnego dla
zdrowia efektu. Wśród badań stosowano na przykład
takie dawki (z wynikiem pozytywnym), jak 100–300
gramów świeżej żurawiny dziennie, 60–150 ml 100%
soku z tych owoców albo na przykład suszoną mieszankę żurawiny i borówki w stosunku 7,5 g do 1,7 g.
Wskazano, że nawet już po 2 tygodniach stosowania
takich kuracji uzyskiwano efekt prozdrowotny, bez
skutków ubocznych.

ŻURAWINA W KUCHNI
Owoce żurawiny są doskonałe na przetwory – dżemy,
galaretki, kisiele i konfitury. Jej kwaskowaty smak
doskonale współgra z serami, na przykład z oscypkiem, a także z daniami mięsnymi. Często wykorzystywana jest również do wypieków. Pełnoziarnisty
chleb z owocami żurawiny to świetna propozycja na
śniadanie. Ale godna polecenia jest też konfitura, idealna jako dodatek do mięs. Suszona żurawina, oprócz
jedzenia jej jako przekąski samej w sobie, znakomicie
nadaje się do sałatek i deserów.
Żurawina, oprócz wyjątkowego smaku, który nada
charakteru każdej potrawie, to także wspaniałe źródło witamin i minerałów. Warto wprowadzić ją do
swojej diety chociaż w tych miesiącach, w których
nasza odporność jest najsłabsza.

ŹRÓDŁA:
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/zurawina-owoc-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-zurawiny,20921.html
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/brief-historycranberries-180957399/
https://extension.umaine.edu/cranberries/cranberry-facts-and-history/
https://www.naturalfoodseries.com/13-benefits-cranberries/
Teleszko M.: ŻURAWINA WIELKOOOWOCOWA – MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DO PRODUKCJI BIOŻYWNOŚCI. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 6 (79),
132 – 141
Gryszczyńska A.: Żurawina amerykańska (Vaccinium macrocarpon) – lek na problemy urologiczne. Przegląd Urologiczny. 2010/11/5 (63), s. 31–4
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BLONDIE Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 16
Czas przygotowania: 35 minut

Składniki:
400 g białej czekolady
150 g masła
3 jajka
50 g cukru trzcinowego
250 g mąki
100 g suszonej żurawiny
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
300 g czekolady topimy wraz z masłem w kąpieli wodnej i odstawiamy do przestudzenia.
Do czekolady wbijamy jajka, dodajemy cukier i mieszamy do połączenia składników.
Mąkę mieszamy z solą oraz proszkiem do pieczenia, a następnie łączymy ze składnikami
mokrymi. Do ciasta dodajemy posiekane 100 g czekolady oraz żurawinę.
Wszystko dokładnie mieszamy.
Foremkę o wymiarach 22x32 cm wykładamy papierem do pieczenia.
Wylewamy ciasto i wyrównujemy szpatułką. Blondie pieczemy przez 30 minut w piekarniku
nagrzanym do 180°C (po sprawdzeniu patyczkiem powinno wydawać się jeszcze lekko
niedopieczone), a następnie odstawiamy do całkowitego wystudzenia.
Gotowe blondie kroimy na porcje.
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BOCZNIAKI
Z SOSEM ŻURAWINOWO-CHRZANOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na sos:
100 g świeżej żurawiny
½ szklanki wody
3 łyżki cukru
3 łyżeczki tartego chrzanu
1 łyżka majonezu

Składniki:
250 g boczniaków
2 ząbki czosnku
1 jajko
1 łyżka ketchupu
1 łyżka musztardy
1 łyżeczka sosu sojowego
1 łyżka mąki pszennej
bułka tarta do obtaczania boczniaków
olej roślinny do smażenia boczniaków

Przygotowanie:
W rondelku umieszczamy żurawinę, wodę, cukier. Gotujemy 15 minut i odstawiamy
do ostygnięcia. Żurawinę łączymy z chrzanem i majonezem.
Czosnek przeciskamy przez praskę i umieszczamy w misce. Dodajemy jajko, keczup, musztardę,
sos sojowy i mąkę. Wszystkie składniki mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji.
Na patelni rozgrzewamy olej. Boczniaki obtaczamy w marynacie, a następnie w bułce tartej.
Smażymy z obu stron na złoty kolor. Podajemy z sosem żurawinowo-chrzanowym.
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CHLEB NA ZAKWASIE Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 1 duży bochenek lub 2 małe
Czas przygotowania: 15 godzin i 10 minut

Składniki:
masło, do wysmarowania formy
200 g mąki pszennej pełnoziarnistej
300 g mąki pszennej, typ 650
100 g suszonej żurawiny
1 łyżka soli
200 g aktywnego zaczynu (zakwasu dokarmionego przed ok. 8 godzinami)
450 ml wody
olej, do posmarowania folii

Przygotowanie:
Dużą keksówkę (lub 2 małe) smarujemy masłem. Mąki, żurawinę i sól mieszamy. Dodajemy
zaczyn i wodę, mieszamy łyżką lub mikserem z końcówką w kształcie haków przez 5 minut.
Przekładamy do foremki, wygładzamy wierzch ręką zmoczoną w wodzie. Formę przykrywamy
folią spożywczą posmarowaną cienką warstwą oleju. Odstawiamy na 4–6 godzin, aż ciasto
podwoi swoją objętość (powinno prawie sięgać brzegów formy i zaczynać stykać się z folią).
Zdejmujemy folię i pieczemy 30 minut w piekarniku nagrzanym do 220°C. Po tym czasie
ostrożnie wyrzucamy chleb z formy na blachę, zmniejszamy temperaturę do 200°C i pieczemy
jeszcze 25–30 minut. Upieczony chleb po postukaniu powinien wydać głuchy odgłos.
Odstawiamy na kratkę do całkowitego ostudzenia.

20

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2020

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2020

21

CIASTKA OWSIANE Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 16–20 sztuk
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
3 szklanki płatków owsianych
1 szklanka suszonej żurawiny
½ szklanki mąki
1 kostka miękkiego masła
½ szklanki cukru trzcinowego
3 duże jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka cukru lub ekstraktu waniliowego
szczypta soli

Przygotowanie:
Masło ucieramy z cukrem na puszystą masę, nie przerywając ucierania, wbijamy po jednym
jajku. Dodajemy cynamon, cukier waniliowy, sól oraz mąkę wymieszaną z proszkiem do
pieczenia. Krótko miksujemy. Na koniec dodajemy płatki owsiane oraz posiekaną żurawinę.
Mieszamy do połączenia składników.
Z ciasta formujemy duże kule o wielkości gałki lodów i spłaszczamy je, aby otrzymać duże ciastka
o średnicy ok. 8 cm. Ciastka układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia,
zachowując 4 cm odstępy, a następnie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C
i pieczemy 12–15 minut do złotego koloru.
Upieczone ciastka studzimy na kratce.
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GRILLOWANY CAMEMBERT Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
4 sery camembert (każdy o wadze ok. 120 g)
250 g żurawiny (świeżej lub mrożonej)
125 ml słodkiego czerwonego wina, a najlepiej porto
1 laska cynamonu
1 gwiazdka anyżu
3 łyżki miodu

Przygotowanie:
Żurawinę myjemy i wkładamy do rondelka. Dodajemy wino, miód, cynamon oraz anyż.
Rondel stawiamy na mały ogniu i gotujemy 20–30 minut, aż sos stanie się gęsty.
Wyjmujemy laskę cynamonu oraz anyż i odstawiamy do ostudzenia.
W tym czasie przygotowujemy ser. Rozgrzewamy grill elektryczny lub patelnię grillową
i grillujemy ser po 3–5 minut z każdej strony, aż środek stanie się płynny.
Podajemy z sosem żurawinowym.
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HERBATA ROZGRZEWAJĄCA Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
duża garść świeżej lub mrożonej żurawiny
2 łyżki cukru
2 łyżki czarnej liściastej herbaty
1 plaster pomarańczy
1 plaster cytryny
1 laska cynamonu
kilkanaście goździków
1 gałązka rozmarynu
2 cm kawałek imbiru
750 ml wrzącej wody + 2 łyżki

Przygotowanie:
Żurawinę umieszczamy w rondelku z cukrem i 2 łyżkami wody.
Gotujemy około 2 minuty, aż usłyszymy, że owoce pękają.
Do dzbanka wsypujemy herbatę, zalewamy wrzątkiem, przykrywamy i zaparzamy 3–4 minuty.
Dokładamy żurawinę, goździki, cynamon, rozmaryn, cytrusy i imbir pokrojony
w cienkie plasterki. Mieszamy i pozostawiamy na 2 minuty do połączenia smaków.
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JELEŃ Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na konfiturę:
2 łyżki oliwy
100 g świeżej żurawiny
1 jabłko
½ szklanki wody
3 cebule szalotki
2 ząbki czosnku
3 gałązki tymianku
2 łyżki cukru
1 łyżeczka sosu sriracha

Składniki na polędwice z jelenia:
200 g polędwicy z jelenia
100 g masła
sól, pieprz
3 ząbki czosnku
Do podania:
ulubione pieczywo

Przygotowanie:
W rondelku rozgrzewamy oliwę i dokładamy dwie drobno pokrojone szalotki i posiekany
czosnek. Podsmażamy 2 minuty, dodajemy żurawinę, starte na grubych oczkach jabłko, wodę,
cukier i listki tymianku. Gotujemy 15 minut. Na koniec gotowania doprawiamy srirachą.
Polędwicę nacieramy solą i pieprzem. Na patelni roztapiamy połowę masła wraz z rozgniecionym
czosnkiem. Obsmażamy polędwiczkę z każdej strony. Dokładamy resztę masła i smażymy
3 minuty, polewając mięso. Przekładamy mięso do folii aluminiowej, szczelnie zamykamy
i pozostawiamy na 8 minut.
Na ulubionym pieczywie układamy cienko pokrojone plastry polędwicy. Na mięso wykładamy
konfiturę. Wierzch posypujemy plasterkami szalotki i świeżymi listkami tymianku.
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KANAPKI Z BATATÓW Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
1 średni batat
50 g miękkiego sera koziego (lub w roladce)
60 g świeżej żurawiny
2 łyżeczki erytrolu lub cukru
1 łyżka posiekanych migdałów
1 łyżka gęstego octu balsamicznego
gałązka rozmarynu
sól, pieprz
oliwa

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC (termoobieg). Batata obieramy i kroimy w 1-cm plastry.
Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, solimy i pieprzymy, skrapiamy oliwą
i pieczemy ok. 15 minut, aż bataty będą miękkie.
W tym czasie w rondelku podgrzewamy żurawinę z ¼ szklanki wody i erytrolem,
aż się rozpadnie i utworzy gęsty sos (około 5 minut).
Migdały prażymy na suchej patelni.
Na podpieczone bataty układamy ser i połowę posiekanego rozmarynu. Pieczemy jeszcze
3–5 minut. Wyjmujemy z piekarnika i dekorujemy każdą kanapkę łyżeczką sosu żurawinowego.
Skrapiamy octem balsamicznym, posypujemy uprażonymi migdałami i pozostałym rozmarynem.
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SERNIK Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 12
Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:
5 jajek
250 g cukru drobnego
1 kg twarogu sernikowego z wiaderka
100 g świeżej żurawiny
80 g miękkiego masła
ziarenka z 1 laski wanilii lub 1 łyżka pasty waniliowej
2 łyżki mąki pszennej
Dodatkowo:
1 łyżeczka masła do posmarowania tortownicy
1 łyżka mąki pszennej do wysypania tortownicy

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 170°C.
Tortownicę o średnicy 24 cm smarujemy masłem i oprószamy mąką.
Żółtka oddzielamy od białek, miksujemy z 200 g cukru na wysokich obrotach, aż masa będzie
jasna i puszysta. Dodajemy wanilię, miękkie masło i mąkę, miksujemy.
Do masy przekładamy twaróg i jeszcze raz miksujemy.
Białka ubijamy na sztywno z 50 g cukru. Dodajemy do masy serowej i delikatnie łączymy
szpatułką. Całość wykładamy do tortownicy. Wierzch wyrównujemy i posypujemy żurawiną,
którą następnie lekko wciskamy palcami w masę serową.
Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 30 minut, następnie zmniejszamy temperaturę do 120°C
i pieczemy 1 godzinę 10 minut. Po upieczeniu drzwiczki piekarnika blokujemy drewnianą łyżką
i pozostawiamy w nim sernik na 30 minut. Następnie wyjmujemy i studzimy.
Po ostudzeniu wkładamy sernik w formie do lodówki na noc.
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ŚLEDŹ W ŻURAWINIE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
100 g świeżej żurawiny
½ szklanki wody
2 filety śledziowe
1 cebula szalotka
2 gałązki tymianku
4 łyżki oleju lnianego
2 łyżki cukru
1 szczypta chili
pieprz

Przygotowanie:
W rondelku umieszczamy żurawinę, wodę, cukier i chili.
Gotujemy przez 15 minut i odstawiamy do ostygnięcia.
Filety śledziowe wykładamy na talerze i skrapiamy olejem lnianym. Szalotkę kroimy w cienkie
plasterki. Na śledzie wykładamy ostudzoną konfiturę, posypujemy szalotką i listkami świeżego
tymianku. Całość oprószamy świeżo mielonym pieprzem.
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ŻURAWINOWE CRUMBLE Z JABŁKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
100 g świeżej żurawiny
1 małe jabłko
40 g mąki orkiszowej lub pszennej
50 g zimnego masła
3 łyżki erytrolu lub cukru
1 łyżka płatków migdałowych

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 200ºC. Do naczynia żaroodpornego przekładamy pokrojone
w kostkę jabłko i żurawinę. Zasypujemy 1 łyżką erytrolu i mieszamy.
W misce łączymy masło z mąką i 2 łyżkami erytrolu i wyrabiamy palcami kruszonkę.
Rozsypujemy ją na owocach, dodajemy płatki migdałowe i pieczemy 30 minut.
Podajemy samodzielnie lub z dodatkiem jogurtu naturalnego albo lodów waniliowych.
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PRZEPISY Z SELEREM
Seler, oprócz tego, że stanowi ważny składnik wywarów warzywnych,
jest przebojem w dietetyce. Uwielbiają go na przykład Japończycy,
ceniąc za odtruwające i odchudzające właściwości.
Powoli seler zaczyna być doceniany również w Polsce,
gdzie spożywamy go najczęściej w postaci surówek z dodatkami.
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SELER
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ
ZDJĘCIA: MONIKA PAZDEJ, MONIKA SZEFFLER

CHARAKTERYSTYKA

Seler zwyczajny należy do rodziny selerowatych. Obecne odmiany tego warzywa pochodzą
od dziko rosnącego selera błotnego. Wyróżniamy trzy jego formy uprawne: seler korzeniowy, seler naciowy i seler listkowy. Najbardziej
popularna jest forma korzeniowa. Używa się jej
najczęściej jako składnik włoszczyzny. Bulwę
można także wykorzystać na inny sposób. Wyciskając z niej sok albo przyrządzając na jej bazie
wywar. W formie dzikiej roślinę można spotkać
w Europie, Azji, na Kaukazie i w Afryce. W Polsce seler zwyczajny dziko występuje tylko na
wyspie Uznam.
WŁAŚCIWOŚCI
Seler cieszy się największym uznaniem w Stanach Zjednoczonych i Japonii, gdzie stanowi
podstawę wielu diet. Jako, że zawiera ponad 80
składników odżywczych, które odpowiadają
za zwiększenie odporności, działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie, niektórzy uznają go za
warzywo wyjątkowe.
Każda z jego odmian zawiera witaminę A, witaminy z grupy B, witaminy C, E i K. Warto
wspomnieć, że roślina ma w sobie więcej kwasu askorbinowego niż cytrusy. Stanowi także
bogate źródło fosforu, a także można w nim
znaleźć minerały – cynk, jod, magnez, mangan,
miedź, potas, sód, wapń i żelazo. Roślina ta dostarcza nam takich antyutleniaczy jak flawonoidy i furanokumaryny. Jednakże, pomimo tych
wszystkich fantastycznych właściwości selera zwyczajnego, może on wywoływać reakcje
alergiczne. Warzywo to jest niskokaloryczne,
więc z powodzeniem uzupełni każdą kurację
odchudzającą.
40
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ZASTOSOWANIE W LECZENIU
W lecznictwie ludowym korzenie i nasiona selera stosowano jako środek moczopędny przy
zapaleniu nerek, ułatwiający trawienie i przeczyszczający. Roślina jako całość działa delikatnie pobudzająco, odżywczo i wzmacniająco
w stanach osłabienia. Zewnętrznie stosowany
jest w chorobach skóry do przemywania przy
wysypkach alergicznych. Zawarte w selerze
olejki, flawonoidy i furanokumaryny, wykazują
działanie moczopędne i rozkurczające na mięśnie gładkie, a polisacharydy i mannitol działają
łagodnie przeczyszczająco.
We współczesnym ziołolecznictwie wyciągi ze
wszystkich surowców selera stosuje się w chorobach pęcherza i nerek. Pomocniczo w kamicy
moczowej. Liście i owoce są składnikami mieszanek ziołowych moczopędnych i przeciwreumatycznych. Owoce selera stosuje się w leczeniu
reumatyzmu, artretyzmu i zapaleniu stawów.
Przy reumatyzmie można dodawać liść bobrka
trójlistkowego, a jeszcze skuteczniejsza jest mieszanka z korzeniem mniszka lekarskiego.
SELER W KUCHNI
Seler korzeniowy jest najczęściej wykorzystywany w naszej kuchni jako baza do sałatek.
Doskonale sprawdza się również w aromatycznych kremowych zupach lub zapiekankach.
Można dodawać go też do koktajli warzywnych
oraz soków. Intensywnie pachnące olejki eteryczne wydzielające się z selera nadadzą każdemu daniu nutki orzeźwiającej świeżości.
Aby seler zachował swoje wartości odżywcze,
najlepiej spożywać go na surowo, bowiem jak
większość warzyw, podczas obróbki termicznej
41

traci wiele właściwości. Korzeń selera można
traktować jako przekąskę, chrupiąc w wolnej
chwili lub połączyć go z innymi warzywami czy
owocami, tworząc pełen witamin sok. Sprawdza się w połączeniu z marchwią lub jabłkami.
PODSUMOWANIE
Seler to wspaniałe źródło witamin i minerałów, a przy tym także bardzo smaczna i zdrowa
przekąska. Warto pamiętać o tym, że potrafi on
uczulać, więc zanim wprowadzimy go na stałe
do swojej diety, powinniśmy obserwować jak
nasz organizm reaguje na jego mniejsze dawki.
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ZUPA KREM Z SELERA
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
1 średni seler (ok. 600 g przed obraniem)
3 średnie ziemniaki
½ średniej cebuli
2 ząbki czosnku
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
¾ litra bulionu warzywnego (+ ew. do uzyskania odpowiadającej gęstości zupy)
ok. 100 ml śmietany 30–36%
4 łyżki oleju
sól, pieprz
Dodatkowo:
grzanki z ulubionego pieczywa
ser blue
ulubione zioła, np. rozmaryn, tymianek, natka pietruszki

Przygotowanie:
Seler i ziemniaki obieramy, myjemy, kroimy w kostkę. Wlewamy olej na patelnię, rozgrzewamy
i dodajemy warzywa. Smażymy do lekkiego zezłocenia, pamiętając o częstym mieszaniu.
Cebulę i czosnek obieramy, kroimy, dodajemy na patelnię, mieszamy i smażymy minutę.
Dodajemy bulion i gotujemy do miękkości warzyw (około 5 minut).
Miksujemy/blendujemy zupę, dodajemy śmietanę, ewentualnie dolewamy bulion
według uznania. Doprawiamy do smaku.
Zupę podajemy gorącą z wybranymi dodatkami.
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BURGERY Z SELEREM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
2 bułki do burgerów lub zwykłe
1 mały korzeń selera
1 czerwona cebula
1 awokado
2 ząbki czosnki
sok z 1 cytryny

2 garści rukoli
8 pomidorków koktajlowych
1 mała marchewka
sól, pieprz
1 łyżka octu balsamicznego
3 łyżki oliwy z oliwek

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 180ºC.
Selera obieramy i kroimy w grube plastry. Dwa plastry odkładamy, resztę kroimy w słupki.
Przyprawiamy solą, pieprzem i 2 łyżkami oliwy. Układamy wszystkie na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia i pieczemy 20–25 minut, aż staną się miękkie i chrupiące.
Awokado rozgniatamy widelcem i mieszamy z sokiem z cytryny oraz zmiażdżonym ząbkiem
czosnku, przyprawiamy solą i pieprzem.
Czerwoną cebulę kroimy w cieniutkie plasterki. Na patelni rozgrzewamy łyżkę oliwy,
wkładamy cebulę i podsmażamy, aż zacznie się rumienić.
Dolewamy ocet balsamiczny i smażymy jeszcze minutę.
Marchewkę obieramy i kroimy w cienkie słupki. Pomidorki koktajlowe kroimy w ćwiartki.
Bułki do burgerów przekrawamy na pół i wstawiamy na minutę do piekarnika.
Składamy burgery: bułkę smarujemy 2/3 guacamole, wykładamy rukolę, cebulę, pomidorki
koktajlowe, steki z selera, marchewkę i pozostałe guacamole.
Przykrywamy górą bułki i podajemy z frytkami z selera.
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KOTLECIKI Z SELERA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 16
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
1 średniej wielkości korzeń selera
1 marchewka
2 jajka
5 łyżek mąki pszennej
3 łyżki natki pietruszki
1 łyżka świeżego tymianku
1 mała, ostra papryczka
½ łyżeczki kuminu
2 łyżki sosu sojowego
olej rzepakowy lub masło klarowane do smażenia

Przygotowanie:
Seler i marchewkę obieramy, a następnie ścieramy na tarce o grubych oczkach.
Do warzyw dodajemy pozostałe składniki i doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem.
Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, porcje nakładamy łyżką i smażymy do zrumienienia.
Doskonale smakują na zimno i na ciepło.
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HUMMUS Z SELERA
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 4–6
Czas przygotowania: 25 minut

Składniki:
1 średni seler (ok. 600 g przed obraniem)
6 łyżek pasty tahini
1–2 ząbki czosnku
1 łyżeczka kuminu (lub według uznania)
1 łyżeczka soku z cytryny
4 łyżki oleju sezamowego
sól, pieprz
około ¼ szklanki wody (lub według potrzeby)

Przygotowanie:
Seler obieramy, myjemy, kroimy w kostkę.
Wlewamy olej na patelnię, rozgrzewamy i dodajemy warzywo.
Mieszając smażymy seler do zezłocenia.
Miksujemy/blendujemy na gładko, dodawając pozostałe składniki.
Dolewamy wodę, według własnych preferencji. Podajemy np. z opieczonym chlebkiem pita.
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PUREE Z SELERA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
1 korzeń selera
1 ziemniak
½ szklanki mleka
½ szklanki wody
1 szczypta gałki muszkatołowej
1 łyżeczka soli
2 łyżki masła
3 łyżki śmietanki 30–36%
Przygotowanie:
Seler i ziemniaki obieramy, kroimy w centymetrową kostkę.
Garnek z selerem i ziemniakami zalewamy mlekiem i wodą. Zasypujemy solą i gotujemy
30 minut. Odcedzamy i mieszamy z gałką muszkatołową, masłem i śmietanką.
Miksujemy blenderem na gładką masę.
Podajemy jako dodatek do mięs.
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SAŁATKA WALDORF
Z SELEREM KORZENIOWYM I KURCZAKIEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki na sałatkę:
1 duży korzeń selera (ok. 500 g)
2 zielone jabłka
100 g rodzynek
100 g orzechów włoskich
200 g sałaty rzymskiej lub lodowej
Składniki na kurczaka i marynatę:
2 piersi z kurczaka (ok. 400 g)
1 łyżeczka suszonego tymianku
1 łyżeczka suszonego czosnku
½ łyżeczki suszonego oregano

½ wędzonej papryki
½ łyżeczki pieprzu cayenne lub ostrej papryki
½ łyżeczki soli
1 łyżka oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek
1 łyżka soku z cytryny
Składniki na sos:
100 g majonezu
100 g jogurtu naturalnego
1 łyżeczka ostrej musztardy, np. Dijon
1 łyżka soku z cytryny
sól, pieprz

Przygotowanie:
Zaczynamy od przygotowania kurczaka. Wszystkie składniki marynaty mieszamy ze sobą,
nacieramy nimi mięso i odstawiamy przynajmniej na godzinę. Kurczaka wkładamy do naczynia
żaroodpornego i pieczemy 20 minut w temperaturze 200°C.
Odstawiamy do wystudzenia i kroimy w plastry lub kostkę.
Korzeń selera obieramy i kroimy w 3–4 mm słupki.
Następnie wkładamy go do garnka z wrzącą wodą na 2–3 minuty.
Odcedzamy i zalewamy zimną wodą, aby całkiem się wystudził i odcedzamy ponownie.
Rodzynki zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 5–10 minut. Następnie odcedzamy.
Orzechy siekamy i prażymy na suchej patelni na złoty kolor.
Jabłka przekrawamy na ćwiartki, oczyszczamy z gniazd nasiennych i kroimy w plasterki.
Sałatę rwiemy na mniejsze kawałki.
Składniki sosu mieszamy ze sobą i doprawiamy solą oraz pieprzem do smaku.
Na koniec mieszamy wszystkie składniki i podajemy.
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STEKI Z SELERA Z SOSEM GRZYBOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
2 plastry korzenia selera o grubości 3 cm
1 łyżka oliwy z oliwek
1 łyżka sosu sojowego
1 gałązka rozmarynu
sól, pieprz
Składniki na sos:
40 g suszonych podgrzybków
4 pieczarki
2 ząbki czosnku
1 łyżka masła

3 łyżki śmietanki 30–36%
½ łyżeczki mąki ziemniaczanej
2 gałązki tymianku
1 ½ szklanki wody z gotowania grzybów
sól, pieprz
Składniki na purée:
4 średnie ziemniaki
¼ szklanki śmietanki 30–36%
2 łyżka masła
sól

Przygotowanie:
Suszone grzyby zalewamy wodą i moczymy całą noc. Gotujemy w tej samej wodzie 15 minut.
Odcedzamy, a płyn zachowujemy. Grzyby siekamy.
Na maśle smażymy chwilę drobno posiekany czosnek. Dodajemy pokrojone w kostkę pieczarki,
smażymy aż zmiękną. Dodajemy posiekane grzyby, listki tymianku i płyn z gotowania grzybów.
Gotujemy 5 minut. Doprawiamy solą i pieprzem. Śmietankę mieszamy z mąką i odrobiną wody,
wlewamy do grzybów i podgrzewamy, aż sos się zagęści.
Plastry selera gotujemy na parze 20 minut. Trzymamy w cieple.
Ziemniaki gotujemy do miękkości w osolonej wodzie.
Odcedzamy i przeciskamy przez praskę, mieszamy ze śmietanką i masłem.
Na oliwie smażymy plastry selera ugotowane na parze.
Podlewamy sosem sojowym i wrzucamy gałązkę rozmarynu. Doprawiamy solą i pieprzem.
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TORT ORZECHOWY Z SELEREM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Tortownica: 20 cm
Czas przygotowania: 20 minut + 40 minut pieczenia

Składniki na blaty:
200 g mąki orkiszowej razowej + do oprószenia
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka cynamonu
60 g posiekanych orzechów włoskich
2 jajka
100 ml oleju
100 g erytrolu
2 łyżki miodu lub syropu klonowego
100 g jogurtu
300 g drobno startego korzenia selera

Składniki na krem:
100 g orzechów włoskich
75 ml mleka
50 ml miodu lub syropu klonowego
100 g miękkiego masła
Dodatki:
¼ szklanki ziaren granatu
kilka czerwonych winogron
rozmaryn do ozdoby

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC. Szykujemy 2 tortownice o średnicy około 20 cm – spody
wykładamy papierem do pieczenia, boki smarujemy tłuszczem i oprószamy mąką.
Jeżeli mamy jedną tortownicę, pieczemy blaty jeden po drugim.
W misce mieszamy mąkę z proszkiem, cynamonem i orzechami. W drugiej rozkłócamy jajka
z olejem, erytrolem, jogurtem i miodem. Dodajemy starty seler. Mieszamy dokładnie łyżką
z suchymi składnikami. Rozdzielamy masę na dwie tortownice i pieczemy 40–45 minut.
Orzechy mielimy w blenderze. Podgrzewamy w rondelku mleko z miodem,
dodajemy orzechy i gotujemy chwilę do zgęstnienia. Masło ucieramy na puszystą masę.
Dodajemy orzechy i miksujemy jeszcze chwilę.
Wykładamy ⅔ masy na jeden blat, układamy połowę pokrojonych winogron i granatu,
przykrywamy drugim blatem i smarujemy pozostałą masą.
Dekorujemy pozostałymi owocami i rozmarynem.
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SURÓWKA Z SELERA
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 2–3
Czas przygotowania: 25 minut

Składniki:
½ średniego selera (ok. 300 g przed obraniem)
garść orzechów włoskich
2–3 ząbki czosnku
2 łyżeczki soku z cytryny (lub według uznania)
2–3 łyżki oliwy
sól

Przygotowanie:
Seler obieramy, myjemy, ścieramy na tarce, na drobnych oczkach.
Orzechy lekko rozdrabniamy i prażymy na suchej patelni.
Czosnek obieramy, ścieramy, dodajemy sok z cytryny, olej, mieszamy.
Łączymy seler z sosem, orzechami, doprawiamy solą.
Odstawiamy na 15 minut, po tym czasie ponownie mieszamy i podajemy.
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ŚWIĄTECZNE WYPIEKI
Piernik czy makowiec? A może sernik pachnący pomarańczami?
Nikt z nas nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez wspaniałych,
pachnących i pięknie udekorowanych łakoci. Mamy dla Was
kilka propozycji, które sprawdzą się do świątecznej kawy lub herbaty.

SESJĘ PRZYGOTOWAŁY: NATALIA BOGUBOWICZ, LAURA CHOŁODECKA, DOROTA DOMINO,
NATALIA JAKUBOWSKA, SEBASTIAN KARKOWSKI, MONIKA SZEFFLER
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ŚWIĄTECZNY KEKSIK
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: keksówka 20 x 8 cm
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
2 jajka
70 g cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego
100 g miękkiego masła
100 g mąki pszennej
½ łyżeczki sody oczyszczonej
⅔ szklanki posiekanych moreli i rodzynek
⅔ szklanki posiekanych migdałów, orzechów laskowych i włoskich
masło i bułka tarta do przygotowania formy
Przygotowanie:
Rodzynki i morele zalewamy wrzątkiem, odstawiamy na 15 minut i osączamy na sitku.
Oddzielamy białka od żółtek. Masło ucieramy razem z żółtkami i cukrem na puch.
Białka ubijamy na sztywno, pod koniec ubijania dodajemy cukier waniliowy.
Mąkę przesiewamy z sodą i mieszamy z orzechami i suszonymi owocami.
Do miski z utartym masłem dodajemy pianę z białek i bakalie z mąką.
Mieszamy delikatnie szpatułką i wykładamy do przygotowanej foremki.
Pieczemy około 45 minut w temperaturze 170°C, do suchego patyczka.
Studzimy na kratce.
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CIASTO PIERNIKOWE Z NUTĄ BRANDY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
Liczba porcji: forma o średnicy 22–23 cm
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut
Składniki na krem:
250 g śmietanki 36%
150 g mascarpone
60 g cukru muscovado
2 łyżki brandy
Składniki na ciasto:
100 g masła
3 jajka
160 g cukru trzcinowego
3 łyżki ciemnego kakao
200 ml mleka

70 g konfitury pomarańczowej
½ łyżeczki sody oczyszczonej
½ łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki przyprawy korzennej
310 g mąki pszennej
2 łyżki brandy do nasączenia
2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej
Do podania:
kakao, kandyzowana skórka pomarańczowa
opcjonalnie brandy do nasączenia

Przygotowanie:
Dzień wcześniej w garnuszku zagotowujemy śmietankę 36% z cukrem muscavado.
Mieszamy intensywnie aż cukier dokładnie się rozpuści.
Studzimy a następnie chłodzimy w lodówce minimum 12 godzin.
W międzyczasie przygotowujemy ciasto. Masło rozpuszczamy z kakao, przyprawą korzenną
i cukrem. Dodajemy mleko i dokładnie mieszamy aż składniki się połączą. Studzimy.
Mąkę przesiewamy z sodą i proszkiem do pieczenia, miksujemy z masłem z dodatkami oraz
konfiturą pomarańczową. Jajka oddzielamy od żółtek. Białka ze szczyptą soli ubijamy na sztywną
pianę, następnie dodajemy po jednym żółtku i miksujemy do połączenia. Pianę delikatnie
łączymy z ciastem. Przelewamy ciasto do formy o średnicy 22–23 cm wyłożonej papierem
do pieczenia i pieczemy 40–45 minut w temperaturze 175°C. Sprawdzamy patyczkiem,
jeśli ciasto jeszcze się nie dopiekło, wydłużamy czas pieczenia o 5–10 minut. Studzimy.
Jeżeli ciasto zbytnio wyrosło, delikatnie wyrównujemy je i obcinamy kopułkę.
Śmietankę razem z mascarpone ubijamy na najwyższych obrotach miksera do uzyskania
puszystej konsystencji kremu (uważamy, żeby nie przebić).
Na koniec dodajemy brandy i miksujemy jeszcze chwilę.
Ciasto możemy dodatkowo nasączyć brandy, na nie wykładamy krem,
posypujemy kakao i kandyzowaną skórką pomarańczową.
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SERNIK POMARAŃCZOWY Z ŻURAWINĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: tortownica o średnicy 20 cm
Czas przygotowania: 20 minut + 110 minut pieczenia + minimum 2 godziny studzenia
Składniki na spód:
50 g mąki orkiszowej jasnej lub pszennej
30 g kakao
35 g erytrolu lub cukru
50 g roztopionego masła
50 g zmielonych migdałów
1 łyżeczka cynamonu
po ½ łyżeczki kardamonu, pieprzu i imbiru
1 jajko
szczypta soli
Składniki na sernik:
550 g sera twarogowego
250 g mascarpone
3 łyżki mąki ziemniaczanej
60 ml śmietanki 30–36%
½ szklanki erytrolu lub cukru

4 jajka
skórka otarta z 1 pomarańczy
sok z ½ pomarańczy
szczypta soli
Składniki na mus pomarańczowy:
2 łyżki oleju rzepakowego
6 łyżek erytrolu lub cukru
2 małe pomarańcze
2 żółtka
2 jajka
6 łyżeczek skrobi ziemniaczanej
Składniki na mus żurawinowy:
150 g świeżej żurawiny + kilka do ozdoby
skórka otarta z ½ pomarańczy
2 łyżki erytrolu

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC. Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia.
Wszystkie składniki na spód mieszamy i przekładamy na tortownicę.
Wyrównujemy i pieczemy 15 minut.
Wszystkie składniki na sernik krótko miksujemy, tylko do połączenia składników.
Wylewamy na podpieczony spód. Pieczemy 15 minut w 180ºC, następnie zmniejszamy
temperaturę do 120ºC i pieczemy jeszcze 80 minut. Studzimy w piekarniku przy uchylonych
drzwiczkach, następnie odstawiamy do lodówki na kilka godzin.
Mus pomarańczowy: z obu pomarańczy ścieramy skórkę i wyciskamy sok. Mus przygotowujemy
w kąpieli wodnej. Do miski wlewamy olej, połowę startej skórki z pomarańczy i erytrol.
Gotujemy około 5 minut, dolewamy prawie cały sok, zostawiając odrobinę w naczyniu.
Mieszamy energicznie ubijaczką, aż erytrol się rozpuści. Do naczynia z resztką soku dodajemy
skrobię ziemniaczaną, dokładnie rozrabiamy, wlewamy do musu i dokładnie mieszamy.
Cały czas mieszając ubijaczką, dodajemy jajka, a następnie żółtka. Nie przerywając ubijamy
gotujemy 5–6 minut. Jeżeli powstaną grudki, przecieramy lub blendujemy.
Mus żurawinowy: podgrzewamy żurawinę ze skórką pomarańczową i erytrolem do momentu,
aż owoce zaczną się delikatnie rozpadać.
Zdejmujemy obręcz z sernika, wierzch smarujemy wystudzonym musem pomarańczowym,
na środku wykładamy mus żurawinowy. Ozdabiamy świeżą żurawiną.
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ŚWIĄTECZNY MAKOWIEC
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 20 kawałków
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej
200 g masła
⅔ szklanki cukru
4 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia

80 g cukru pudru
3 łyżki miodu
60 g rodzynek
100 g kandyzowanej skórki pomarańczowej
60 g posiekanych orzechów włoskich
2 łyżeczki aromatu migdałowego

Składniki na masę makową:
300 g mielonego maku
2 jajka
60 g miękkiego masła

Składniki na lukier:
140 g cukru pudru
1 łyżeczka miodu
4 łyżeczki soku z cytryny

Przygotowanie:
Mak zalewamy wrzątkiem i odstawiamy do wystudzenia.
Odciskamy z wody przez lniany ręcznik kuchenny.
Ciasto:
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Masło rozpuszczamy i studzimy. Białka ubijamy z cukrem
na sztywno, dodajemy po 1 żółtku i cały czas miksujemy. Wsypujemy mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia i mieszamy szpatułką. Wlewamy ostudzone masło i łączymy z ciastem.
Przekładamy je na blaszkę (21/25 cm) wysmarowaną masłem i obsypaną bułką tartą.
Masa makowa:
Miękkie masło miksujemy z cukrem pudrem, dodajemy żółtka i ponownie miksujemy.
Dokładamy mak, rodzynki, orzechy, skórkę pomarańczową, miód i aromat. Mieszamy.
Białka ubijamy na sztywno, przekładamy do maku i delikatnie łączymy.
Masę makową wykładamy na ciasto. Pieczemy 45 minut.
Wyjmujemy z piekarnika i stawiamy blaszkę na kratkę do studzenia.
Składniki lukru miksujemy przez minutę. Smarujemy nim wystudzony makowiec.
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CIASTO TRUFLOWE
Z MASCARPONE I KASZTANAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: SEBASTIAN KARKOWSKI
Liczba porcji: tortownica o średnicy 25 cm
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki na ciasto:
4 jajka
120 g cukru pudru
250 g gorzkiej czekolady
125 ml śmietanki 12 %
125 ml mleka 3,2 %
125 g orzechów włoskich
200 g kasztanów
250 g masła + do posmarowania formy
1 łyżeczka przyprawy piernikowej
Składniki na krem:
250 g mascarpone
100 g śmietanki 30–36%
80 g cukru pudru
sok z cytryny
Przygotowanie:
Ciasto:
W kąpieli wodnej roztapiamy posiekaną czekoladę i masło, studzimy. W osobnym garnku
zagotowujemy mleko, śmietanę oraz kasztany. Miksujemy na jednolitą masę.
Oddzielamy białka od żółtek. Żółtka ucieramy z cukrem pudrem, następnie mieszamy z czekoladą
i masą z kasztanów. Wszystkie składniki miksujemy do uzyskania jednolitej masy.
Dodajemy przyprawę piernikową i drobno posiekane orzechy włoskie.
Białka ubijamy na sztywną pianę i delikatnie dodajemy do masy czekoladowo-kasztanowej.
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Brzegi tortownicy smarujemy masłem, spód wykładamy
papierem do pieczenia. Przekładamy masę do formy i pieczemy 25 minut, studzimy.
Krem:
W wysokiej misce ubijamy na sztywno mocno schłodzoną śmietankę.
Stopniowo dodajemy mascarpone oraz cukier puder, ubijamy do uzyskania jednolitej konsystencji.
Całość skrapiamy sokiem z cytryny.
Krem wykładamy na ostudzone ciasto, dekorujemy posiekaną czekoladą i orzechami.
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ŚWIĄTECZNE TRIFLE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: misa o średnicy 22–23 cm
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki na śliwki:
200 g wydrylowanych śliwek
1 łyżka przyprawy do piernika
2 łyżki cukru
½ szklanki wody

Składniki na orzechy z rodzynkami:
1 garść orzechów laskowych
1 garść rodzynek
½ szklanki wody
3 łyżki cukru

Składniki na krem:
700 g mascarpone
200 g kajmaku
500 g śmietanki 36%

Składniki na poncz:
50 ml espresso
50 ml likieru baileys
Dodatkowo:
300 g biszkoptów
200 g świeżych malin

Przygotowanie:
Śliwki: owoce dzielimy na ćwiartki i dusimy na patelni z wodą, przyprawą do piernika i cukrem.
Gotujemy do momentu odparowania wody a następnie studzimy.
Krem: składniki dzielimy na pół i osobno ubijamy do uzyskania jednolitej masy.
Orzechy z rodzynkami: wszystkie składniki przekładamy do rondelka
i gotujemy do momentu wyparowania wody.
Poncz: wszystkie składniki mieszamy w misce.
Każdy biszkopt moczymy z jednej strony i układamy w misie suchą stroną do dołu. Biszkopty
przykrywamy kremem. Wykładamy kolejną warstwę biszkoptów. Następna warstwa
to ostudzone śliwki, które przykrywamy kremem i nasączonymi biszkoptami. Na biszkopty
wykładamy krem, świeże maliny, ponownie krem i ostatni raz biszkopty, które finalnie
przykrywamy kremem. Wierzch posypujemy rodzynkami z orzechami.
Chłodzimy w lodówce przez 2 godziny. Serwujemy na zimno.
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PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ SMAKU
O KAKAO ROZMAWIAŁY MONIKA PAZDEJ Z AGNIESZKĄ BIŃKOWSKĄ,
WSPÓŁZAŁOŻYCIELKĄ MARKI PIZCA DEL MUNDO ORAZ SZCZYPTY ŚWIATA
Pizca del Mundo to połączenie obłędnych smaków, dalekich podróży,
pięknych obrazów oraz przywiązania do ekologii i chęci wspierania
etycznych rozwiązań. Pizca del Mundo (czyli po hiszpańsku „szczypta świata”)
powstała w 2012 roku. Jest to całkowicie polska marka stworzona
przez entuzjastów tego, co pyszne.
Mieści się na Dolnym Śląsku, w małym, zielonym miasteczku.
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Monika Pazdej: Produkty Pizca del Mundo przyciągają wzrok obrazkami niczym z gry Dixit, więc
trudno oprzeć się ocenianiu ich po opakowaniu, ale
chciałam porozmawiać o tym co w środku.
Agnieszka Bińkowska: To prawda, obrazki są kolorowe, często „odjechane”, czasem śmieszne, a czasem trochę straszne, my je uwielbiamy. A nie każdy
wie, że nie są to grafiki komputerowe – każdy z tych
obrazków ma swój oryginał namalowany farbami,
który wisi u nas w biurze. To prace wrocławskiej
artystki, Pauliny Mager, z którą współpracujemy
od początku istnienia marki Pizca del Mundo. Ale
wracając do tego co w środku. Niby nic, czego byśmy
nie znali ze sklepowych półek – kawa, kakao, yerba
mate, czekolada. Nudy, prawda?
M. P.: No właśnie: prawda?
A. B.: I tak i nie. Bo prawdą jest to, że nasze produkty nie mają jakichś nowych, spektakularnych
receptur, składników o egzotycznych nazwach czy
też magicznych właściwości. W kawie jest kawa,
w kakao kakao. No dobrze, przy yerba mate dajemy
sobie bardziej pofolgować, bo dodajemy do niej konopie, tradycyjne polskie zioła jak czarcie żebro czy
rzepik lub bardziej egzotyczne przyprawy w postaci goździków czy imbiru. Ale tak poza tym, to nasze
receptury powstają w kuchni, nie w laboratoriach :)
Jednak z drugiej strony w prostocie nasza niezwykłość. Albo może prostocie i przejrzystości. I ponieważ rozmowa na temat wszystkich produktów to
materiał na książkę, a nie ma artykuł, to może skupmy się na kakao.
M. P.: Zatem kakao. Powiedz może najpierw w jakiej
formie sprzedajecie kakao?
A. B.: Zacznę może najpierw od tego jak rośnie kakao i skąd się bierze, bo to ważne. Otóż jak się pewnie domyślasz rośnie na drzewie, właściwie takim
większym krzewie. Bezpośrednio z pnia i grubych
gałęzi wyrastają duże, ciężkie owoce, a w nich
w pachnącej białej pulpie zanurzone są dziesiątki
dość dużych ziarenek. Te ziarenka to jest właśnie
część kakao, którą jemy. Jadalny jest też ten biały
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miąższ, ale ma mniejsze znaczenie. Po zbiorach takie ziarenka są fermentowane i suszone i w takiej
formie od rolników kupujemy je właśnie my. I to już
wbrew pozorom jest niezwykłe, ale wrócę do tego
później.
Ziarna są wtedy surowe, twarde i nie mają jeszcze
typowego kakaowego smaku. My te ziarna myjemy
i następnie prażymy, albo same, albo z przyprawami.
Wypróbowaliśmy z chili i z mieszanką przypraw
korzennych i tak już zostało. Mogą służyć za świetną, dającą energię przekąską solo, ale można też je
kruszyć, dodawać do granoli, deserów czy ciast. I to
jest jedna propozycja.
M. P.: Ok, czyli mamy kakao w ziarnach. Co jeszcze?
A. B.: Druga to kakao niewyprażone, ale zmielone
na surowo, jest ono jasne, ma dużo tłuszczu (około
połowa takiego kakao to tłuszcz) i wszystko inne co
zapakowała weń Matka Natura, bo niczego z takiego kakao nie usuwamy. Żeby miało formę proszku
a nie kremu, jak masło orzechowe, to przed zmieleniem jest zamrażane.
M. P.: A smakuje wtedy jak... kakao?
A. B.: Nie, zupełnie inaczej. Przede wszystkim inaczej pachnie, bo kakao swój taki czekoladowy smak
i zapach uzyskuje przy obróbce cieplnej, podobnie
zresztą jak kawa swój „kawowy” smak i zapach.
Surowe mielone kakao zalatuje wspomnieniem
z pierwszej fazy obróbki, czyli fermentacją. Jeśli nie
jest się przygotowanym na taki zapach, to może być
on... co najmniej zaskakujący. Takie kakao jest też
kwaskowe, ale nie ma w sobie typowej kakaowej
goryczki. Tę kwasowość najlepiej przełamać czymś
słodkim, dlatego najlepiej smakuje rozmiksowane
z ciepłym mlekiem, można też doprawić cukrem
trzcinowym czy jakimś syropem, miodem. A jak się
już to zrobi... to jest to smak, od którego trudno się
uwolnić. W ogóle się nie dziwię, że Indianie uważali
i uważają je za roślinę magiczną…
M. P.: To jest dla mnie nowość, jestem bardzo ciekawa surowego kakao. Czy macie jeszcze jakieś kakao
w nietypowej formie?
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A. B.: Nie, kolejna nasza propozycja to już mniejsze
fajerwerki, bo sprzedajemy jeszcze takie bardziej
typowe kakao: wyprażone, odtłuszczone i zmielone
kakao w proszku. Podobne do tego, które można spotkać w każdym sklepie. Wyróżnia je to, że jest ekologiczne i etyczne. No i przepyszne.
M. P.: Czy możesz rozwinąć temat, który poruszyłaś
na końcu? Co dokładnie oznacza, że kakao jest ekologiczne, poza tym, że nie dodaje się do niego chemikaliów? Skąd wiemy, że jest ekologiczne?
A. B.: Produkty ekologiczne, tak kakao, jak i wszystkie inne, aby mogły się nazywać ekologicznymi,
wg europejskiego prawa muszą być certyfikowane.
Oznacza to w skrócie, że cały łańcuch produkcji i dostaw jest pod kontrolą. U nas ten łańcuch jest bardzo
krótki, bo składa się z rolników i nas, ewentualnie
zewnętrznej firmy, która mieli nam kakao i też musi
być certyfikowana, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia surowca np. pestycydami. Dla klienta końcowego informacja ta objawia się w postaci certyfikatu z zielonym listkiem, my natomiast bazujemy na
sprawdzaniu certyfikatów dostawców. I oczywiście sami podlegamy kontrolom i inspekcjom kilku
instytucji. Pozyskanie certyfikowanego surowca
wbrew pozorom nie jest takie proste, ponieważ kakao jest rośliną, przy której zużywa się ogromne
ilości chemikaliów. Ze względu na dużą wilgotność
w rejonach, gdzie się je uprawia (bo kakao lubi, gdy
jest wilgotno) jest bardzo narażona na choroby grzybowe i tym samym na traktowanie jej fungicydami.
W rolnictwie ekologicznym są one niedopuszczalne,
poza naturalnymi środkami.
M. P.: Wspomniałaś wcześniej o tym, że kupowanie
ziaren od rolników to nietypowe rozwiązanie, a potem o krótkim łańcuchu dostaw i o etycznej produkcji. Czy ma to związek z Fair Trade?
A. B.: Tak, ma związek, ale nie jest tożsame. Kupowanie bezpośrednio od rolników jest obecnie baaardzo nietypowym rozwiązaniem. Jeśli sądzisz np.
że którakolwiek z dużych marek czekolad kupuje
swoje kakao w ziarnach od rolników, to muszę cię
rozczarować. W ogóle kupowanie kakao w ziarnach
nie jest typowe. Większość firm kupuje półprodukt
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w postaci tzw. cocoa liquor, czyli już wyprażonych
i zmielonych ziaren. Ogromna cześć światowego
handlu kakao jest kontrolowana przez zaledwie
kilku graczy, takich jak Olam, Cargill i Barry Callebaut, to oni dyktują warunki i sprzedają dalej. Zatem
tak, kupujemy od rolników, ale to nie czyni kakao
produktem Fair Trade, czyli produktem Sprawiedliwego Handlu. Podobnie jak produkty ekologiczne,
produkty Fair Trade są certyfikowane. Przy czym
inaczej niż przy certyfikacji ekologicznej, w Sprawiedliwym Handlu istnieje kilka certyfikacji.
M. P.: I co to w praktyce oznacza, że produkt jest Fair
Trade?
A. B.: Gdybym miała to ująć w jednym zdaniu, to powiedziałabym, że te produkty powstają z poszanowaniem drugiego człowieka, choć jak to mówię, to
słyszę, że brzmi to bardzo górnolotnie. W praktyce
produkty Fair Trade muszą spełniać wiele kryteriów, przy czym są to w większości kryteria społeczne. Takie podstawy to na przykład to, że rolnicy, by
się certyfikować, łączą się w kooperatywy, w których musi być demokratyczne zarządzanie z udziałem kobiet. Jak się domyślasz w wielu tradycyjnych
społeczeństwach to nie jest typowe rozwiązanie.
Niesie jednak za sobą ogromne konsekwencje, bowiem dopuszczenie kobiet do decyzyjności w sprawie zarządzania finansami ma potem bardzo bezpośrednie przełożenie np. na zdrowie i edukację dzieci.
Inną taką bardzo namacalną rzeczą jest to, że rolnicy w systemie Sprawiedliwego Handlu sprzedają
swoje produkty po innych cenach niż rynkowe. Dla
każdego kraju i surowca są ustalone ceny minimalne, które zapewniają minimum pokrycie kosztów
upraw. W historii często zdarzało się bowiem, że
dyktowane przez dużych graczy rynkowych ceny
nie wystarczały na pokrycie kosztów, w tym płac
dla pracowników. Jeśli ceny rynkowe idą w górę,
to ta cena minimalna nie ma znaczenia, ale w momencie gdy spadają, to dla rolników jest gwarantem przetrwania. Dodatkowo oprócz ceny za sam
surowiec, rolnicy otrzymują tzw. premię Fairtrade,
która nie może przez nich zostać „przejedzona”, ale
musi być zainwestowana w rozwój spółdzielni i rolnicy decydują o tym demokratycznie. „Nasi” rolnicy
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z premii kupili na przykład ciężarówkę do wożenia
worków surowcem z gór, wyposażyli suszarnię itd.
Ruch Fair Trade bardzo wyraźnie działa przeciwko
pracy dzieci na plantacjach, co jest nadal ogromnym
problemem na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w kraju
o największej produkcji kakao.

powstałaby marka Pizca del Mundo. To jest bardzo
naturalna konsekwencja i dziecko Szczypty Świata,
czyli firmy, która te 15 lat temu powstała właśnie
z podróży.

M. P.: Mówisz „nasi” rolnicy. Znasz ich?

A. B.: Bo jest! I nawet trochę romantyczna! Te 15 czy
20 lat temu włóczyłam się najpierw sama, a potem
z mężem Borysem po świecie, głównie po Ameryce
Łacińskiej. Zdarzało się, że połowę roku akademickiego spędzałam w hamaku za oceanem. Jak teraz
mówię to głośno, to sobie uświadamiam, że brzmi
to naprawdę nieźle i teraz już tak dobrze nie mam.
O tym, że spałam w hamaku, bo nie miałam na hotel
jakoś już tak dobrze nie pamiętam :) W każdym razie
jeszcze na studiach założyliśmy z mężem firmę, która sprowadzała rękodzieło z Kolumbii, Ekwadoru,
Brazylii, potem zmieniliśmy asortyment na produk-

A. B.: Tak, oczywiście nie wszystkich osobiście. Ale
tak, odwiedzamy rolników, z którymi współpracujemy, odwiedzamy plantacje w Peru, Brazylii, Kolumbii, Ghanie. Zwykle wiemy dokładnie kto produkował naszą kawę lub kakao z imienia i nazwiska.
Nie zawsze tak jest, czasem kupujemy mieszankę
ziaren od różnych rolników. Ale zależy nam na osobistych kontaktach, stawiamy na relacje, nie raz gościliśmy już producentów kawy czy kakao u nas w
Obornikach Śląskich. Bez wyjazdów na miejsce nie
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M. P.: Brzmi jak dobra historia...
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ty spożywcze. W Kolumbii też się zresztą pobraliśmy, wprawiając w konsternację rodzinę, która dowiedziała się na lotnisku, już po naszym powrocie.
M. P.: I jak z tej Kolumbii znaleźliście się w Obornikach Śląskich? Nie jesteście przecież stąd?
A. B.: To kolejna romantyczna historia, ale krótsza.
Znaleźliśmy palcem na mapie, przyjechaliśmy i zostaliśmy. Kurtyna.
M. P.: Nadal działacie tak jak 15 lat temu?
A. B.: Szczypta Świata istnieje do dziś, choć w innej
formie. No i na pewno z szalonych, studenckich czasów został nam urok, ale w działaniu jesteśmy już
dużo bardziej profesjonalni. Działamy też w innym
składzie, bo w połowie drogi dołączył do Szczypty
Janek, który jest teraz współwłaścicielem Szczypty,
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a w międzyczasie odsunął się Borys, który zajmuje
się teraz zawodowo innymi rzeczami.
Pomimo trudności na rynku i w ogóle tego trudnego
2020 roku, jesteśmy w dobrym miejscu i na dobrej
drodze. Dobrze nam się też pracuje, bo nie ma miejsca na stagnację. Janek to wymarzony współpracownik. W przeciwieństwie do normalnych ludzi,
którzy składają się w 70% z wody, Janek składa się
w 70% z mieszanki kawy z yerba mate. Oraz (a może
właśnie dlatego?), że posiada te wszystkie cechy, których ja nie dostałam, jak na przykład szczerze cieszy
się patrząc w tabele w excelu. Im bardziej skomplikowane, tym bardziej go cieszą. Ja się nie cieszę, nawet
nieszczerze. No chyba, że najem się kakao. Acha... bo
o tej właściwości kakao zapomniałam wspomnieć?
A, to już sobie czytelnicy sprawdzą na własną rękę ;)
pizcadelmundo.pl szczyptaswiata.pl
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BABECZKI CZEKOLADOWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 4–5 sztuk
Czas przygotowania: 10 minut + 30 minut pieczenia

Składniki:
1 jajko
50 g miękkiego masła
80 g mleka
55–75 g cukru
70 g mąki pszennej
10–15 g kakao
½ łyżeczki proszku do pieczenia

Przygotowanie:
Mokre składniki miksujemy ze sobą do połączenia w jednej misce.
W drugiej mieszamy suche.
Łączymy zawartość obu misek i mieszamy widelcem do uzyskania jednolitej masy.
Przekładamy do foremek na muffinki, wyłożonych papilotkami. Pieczemy ok. 30 minut w 180°C.
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CZEKOLADOWE CIASTO
Z KALAFIORA Z KREMEM ORZECHOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
Blaszka: 20 x 30 cm
Czas przygotowania: 15 minut + 35 minut pieczenia + 30 minut namaczania

Składniki na ciasto:
190 g daktyli
5 łyżek syropu klonowego lub miodu
465 g ugotowanego kalafiora
5 jajek
230 g mąki orkiszowej lub pszennej + do oprószenia blaszki
80 g kakao od Pizca del Mundo
1½ łyżeczki sody oczyszczonej
3 czubate łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka masła do wysmarowania blachy
Składniki na krem orzechowy:
250 g mascarpone
100 ml syropu klonowego
150 ml dobrze schłodzonej śmietany kremówki
3 kopiaste łyżki masła orzechowego
maliny lub winogrona do dekoracji

Przygotowanie:
Daktyle suszone zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na pół godziny. Świeże wystarczy pozbawić
pestek i zalać wodą na 10 minut. Odsączamy zachowując 1 łyżkę wody z namaczania.
Piekarnik rozgrzewamy do 170ºC (góra-dół).
Wszystkie składniki na ciasto dokładnie blendujemy. Blachę smarujemy masłem, oprószamy
mąką. Wylewamy ciasto i wyrównujemy. Pieczemy 55–60 minut (do suchego patyczka).
Mascarpone miksujemy z kremówką i syropem klonowym, aż masa stanie się gęsta.
Dodajemy masło orzechowe i miksujemy jeszcze chwilę na małych obrotach.
Ciasto dekorujemy kremem i ozdabiamy owocami.
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KAKAOWY PIERNIK Z BRANDY I BAKALIAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10 kawałków
Czas przygotowania: 2 godziny 20 minut + 8 godzin namaczania

Składniki:
200 ml brandy
⅔ szklanki rodzynek
⅔ szklanki posiekanych suszonych daktyli
⅔ szklanki posiekanych suszonych moreli
¾ szklanki posiekanych orzechów włoskich
2 łyżki ciemnego kakao
2 łyżki miodu
3 jajka
1 i ¾ szklanki mąki

1 łyżka przyprawy do piernika
1 łyżeczka sody oczyszczonej
200 g miękkiego masła
¾ szklanki cukru

Składniki na skórkę pomarańczową:
skórki z 2 pomarańczy
⅔ szklanki wody
⅔ szklanki cukru

Przygotowanie:
Skórki pomarańczowe (bez białych części) siekamy w cienkie paseczki.
Przekładamy do rondelka i zalewamy wodą, gotujemy 2 minuty.
Przecedzamy i jeszcze raz powtarzamy czynność ze świeżą wodą.
Z wody i cukru gotujemy syrop, wkładamy odcedzone skórki pomarańczowe i gotujemy 5 minut.
Odcedzamy i rozkładamy skórki na papierze do pieczenia. Studzimy.
Rodzynki, daktyle, morele, orzechy i skórki pomarańczowe (część odkładamy do dekoracji)
zalewamy brandy, przykrywamy i odstawiamy na 8 godzin.
Mąkę mieszamy z sodą, kakao i przyprawą piernikową. Masło miksujemy z cukrem
na puszystą masę. Dodajemy po 1 jajku i dalej miksujemy. Wsypujemy mąkę wymieszaną
z pozostałymi składnikami, wlewamy miód i dokładnie mieszamy.
Na koniec przekładamy do ciasta bakalie wraz z brandy, mieszamy.
Piekarnik rozgrzewamy do 140°C. Ciasto przekładamy do wysmarowanej keksówki
o długości 23–25 cm. Pieczemy 2 godziny. Ozdabiamy skórką pomarańczową.
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KOKTAJL Z SUROWYM KAKAO
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 5 minut

Składniki:
200 ml mleka roślinnego
½ banana
2 łyżeczki surowego kakao
½ łyżeczki pyłku pszczelego
1 łyżeczka pasty daktylowej

Przygotowanie:
Banana kroimy na mniejsze kawałki dodajemy pastę daktylową, pyłek i kakao.
Zalewamy ciepłym mlekiem i blendujemy na wysokich obrotach.
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WEGAŃSKIE SERNICZKI KAKAOWO-RÓŻANE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 8 sztuk
Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina chłodzenia

Składniki na spód:
½ szklanki migdałów
½ szklanki daktyli
1 łyżka surowego kakao w proszku od Pizca del Mundo
Składniki na serniczki:
180 g nerkowców
50 ml syropu klonowego
50 ml mleka roślinnego
30 ml wody różanej
40 g surowego kakao w proszku od Pizca del Mundo
½ łyżeczki kardamonu w proszku
50 g oleju kokosowego lub masła kakaowego
50 g gorzkiej czekolady
3 łyżki suszonych płatków róży

Przygotowanie:
Usuwamy pestki ze świeżych daktyli. Jeżeli używamy suszonych namaczamy je we wrzątku
na pół godziny i odsączamy. Daktyle blendujemy z migdałami i kakao.
Wykładamy powstałą masą spód silikonowych foremek na babeczki.
Blendujemy na gładką masę wszystkie składniki na serniczki, oprócz czekolady i płatków róży.
Wykładamy na daktylowy spód, wyrównujemy.
Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej, nakładamy na wierzch łyżeczką tworząc esy floresy.
Dekorujemy płatkami róży. Wkładamy gotowe serniczki do zamrażarki na minimum 1 godzinę.
Przed zaserwowaniem wyciągamy delikatnie z silikonowych foremek
na około 15 minut przed podaniem.
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ŚWIĄTECZNE SMAKI
OPOWIEŚĆ SPISAŁA: ANNA KOMSTA
ZDJĘCIA: Z RODZINNEGO ALBUMU
To druga część przesiedleńczych opowieści zaczerpniętych
z książki Anny Komsty „Opowieści Stołu. Ze Wschodu na Zachód.”
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Dziadkowie Stefania z domu Jabłońska i Józef Mikluszka pochodzili z Glinian, niedaleko Lwowa. Mój
tato nazywał się tak samo jak jego ojciec – Józef Mikluszka. Teraz sobie myślę, że może po to, by choćby
w pamięci żyjących przedłużyć wspomnienie dziadka, który nigdy nie wrócił z wojny. Przedłużyć mu
życie w naszym pamiętaniu.
Babcia Stefania chodziła do szkoły prowadzonej
przez z zakonnice w Biłce Szlacheckiej, która była
nieopodal Glinian. To ta sama Biłka, z której pochodził Karol Sękowski-ojciec mojej mamy. Czasami, zagadywany o ten fakt mówił: „ Może i my się kiedy
spotkali, minęli w Biłce, kto wie?”
Mój tato swojego ojca pamiętał jak przez mgłę. Urodził się w czterdziestym czwartym, i zaledwie jako
kilkulatek, rzeczywiście w tym wózku dziecięcym,
razem z mamą, jej rodzeństwem i babcią przyjechali
transportem tuż po wojnie do nowej Polski. Trafili
do Kędzierzyna-Koźla. Prababcia Rozalia miała pod
Kędzierzynem jakieś małe gospodarstwo. W mieście
zaś zamieszkali: Halina – najstarsza córka, Maria,
Bronka, wuj Mikołaj i Stefania, moja babcia. Halina
pracowała w wyszynku, nie ceregieliła się z facetami. Niejeden dostał od niej po łbie ciężkim kuflem od
piwa. Wuj Mikołaj – rudy i piegowaty, podobno był
nieco szalony i lubił hulanki.
Jakiś czas po stracie męża babcia Stefania wyszła
ponownie za mąż. Urodziły się kolejne dzieci: Czesław, Halina i Maria. Wszyscy radośni, serdeczni,
weseli. Mój tato, jako ten najstarszy brat, był dla
nich szczególnie inspirujący. Ojczym chciał dać mu
nazwisko, ale babcia Rozalia się obruszyła: „Pamiętaj
Ziuciu, jednego masz ojca, to i jedno nazwisko”. Słabo
pamiętam też drugiego dziadka. Utrzymywaliśmy
z nim poprawne kontakty, czasami się odwiedzaliśmy. Trochę się go bałam. Wszyscy wokół mnie byli
spontaniczni, radośni, gwarni. Dziadek Tadeusz był
powściągliwy, małomówny i mrukliwy. Przez to
w oczach dziecka, którym wówczas byłam, wydawał się tajemniczy, a niekiedy groźny.
Babci Stefanii też nie poznałam. Zmarła, kiedy jej
najmłodsza córka Marysia kończyła zaledwie 11 lat.
Z zasłyszanych opowieści wiem, że tak jak jej mama,
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dobrze gotowała, piekła. Być może także po tej babci odziedziczyłam radość do przebywania w kuchni i gotowania dla bliskich. W dzieciństwie Ziuciu
z mamą jeździł pociągiem na wieś, nawet w lubelskie. W wiklinowych koszach przywozili owoce,
które potem sprzedawali tu na targu w mieście.
Pamiętam też taką anegdotę. Przed ślubem moich
rodziców babcia Stefania przyjechała do naszej wsi,
żeby zapoznać się z przyszłą rodziną syna. Po drodze, zanim trafiła do domu Sękowskich, obeszła sąsiadów z zapytaniem, cóż to jest za rodzina i czy Ewa
rzeczywiście warta jego syna.
Moi rodzice tworzyli parę jak z obrazka. Właśnie. Na
zdjęciach wyglądają zjawiskowo. Obezwładniająco.
On jak Elvis Presley. Ona jak Sophia Loren. Życie też
mieli burzliwe, jak na filmach. Tato szczególnie dużo
opowiadał o swojej babci Jabłońskiej. Troszczyła się
o niego. Kiedy miał przerwę w szkole, przynosiła mu
za pazuchą jakieś dobroci do jedzenia.
Trudne i dziwne miał dzieciństwo mój tato. Myślę,
że to bardzo zdeterminowało jego dorosłe życie. Do
końca był gdzieś w pół drogi. Ciągle czegoś więcej
chciał od życia, poszukiwał, wymyślał, konstruował.
A to prototypy mechanizmów, to znów udoskonalał
z lepszym bądź gorszym skutkiem maszyny. Zakładał kolejne interesy, które tak samo spektakularnie
powstawały, jak i plajtowały. Niestety nie wyszło
mu to na dobre. Mojej mamie tym bardziej. A mimo
to, mimo tylu trudnych rodzinnych doświadczeń,
nigdy nie przestał być kochany. Ani przez żonę, ani
przez dzieci, rodzeństwo, wnuczki. Był kolorowym
ptakiem, głodnym życia. Podróżował, interesował
się światem, nowinkami. Był bystrzakiem, żeglował, śpiewał, tańczył i grał na perkusji i znał się na
rysunku kreślarskim. Zwracał uwagę na swój strój,
był niepoprawnym gadżeciarzem. Lubił marynarki,
kurtki wiatrówki i białe spodnie. Nosił kapelusze,
czasem ciemne okulary. W niedzielne poranki zakładał zieloną pikowaną bonżurkę. Na starość palił
fajkę, dodając sobie jeszcze więcej szyku. Lubiłam
ten waniliowy zapach tytoniu firmy Amphora.
Dla nas, córeczek, był takim Tatą Piratem, coś
w stylu ojca Pipi Langstrumpf. Mama płakała w kącie,
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a my z rozdziawionymi buziami słuchałyśmy o jego
wyprawach. Zaraził nas uczeniem się przez całe życie, dążeniem do wolności i samodzielności, patriotyzmem, znajdowaniem przyjemności w buszowaniu po antykwariatach oraz podróżowaniem.
Ziutek – tak na niego wołali. Nigdy nie słyszałam,
żeby w domu, czy wśród przyjaciół zwracano się
do niego „Józefie”. Mówili do niego z kresową pieszczotą: Ziutek to, Ziuciu tamto. I kiedy słyszę dziś, jak
ktoś się tak zwraca do jakiegoś Józefa – otwiera się
moje serce, ściska mnie w gardle. Ziutek, paradoksalnie do swojej otwartej natury, przywiązywał
wielką wagę do rodzinnych rytuałów i tradycji.
W domu Sękowskich zadomowił się doskonale. Od
razu złapał kontakt z teściem, czyli Karolem Sękowskim. Zabawne, ale jak byłam naprawdę mała i nie
rozróżniałam jeszcze tych wszystkich rodzinnych
koligacji, to sądziłam nawet, że dziadek jest tatą nie
tylko mamy, ale i taty. Teść i zięć. Łączyły ich Kresy.
To pewne. Lwów, bliskość wsi, wschodni temperament, wspomnienia oraz awersja do bolszewików
i komuny. I nocne biesiady przy wódeczce i kartach,
które nieraz kończyły się nad ranem awanturami,
bo mężczyźni nie chcieli kończyć, a kobiety zaciągały ich do spania.
I kuchnia ich łączyła. Obaj byli smakoszami. Obaj
kochali mięso, pod każdą postacią. Obaj też rzadko
przygotowywali potrawy, ale doskonale wiedzieli,
co w tej kuchni ma być szykowane: pieczenie, kotlety, mięsiwa, kiełbasy, wędzonki, boczki. Oczywiście
uwielbiali ruskie pierogi, domowe wypieki. Rzadkie
to były chwile, kiedy mężczyźni przygotowywali posiłki w naszym domu. Nie licząc tak „męskich”
wydarzeń jak świniobicie czy peklowanie, wędzenie domowych szynek, kiełbas, boczków. Dziś prawie nie jadam mięsa, a w dzieciństwie czekałam na
te chwile i te zapachy.
Przed świętami mężczyźni czuli się niezwykle odpowiedzialni za przygotowywanie domowych
wyrobów w samodzielnie przygotowanej domowej wędzarni. Procesowi wędzenia oddawali się
z pietyzmem, czułością, ale i nerwami, jakby co najmniej skończyli terminować w masarni. Wspólnie
przy tym pięknie przeklinali, gdy szyneczka się zbyt
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mocno przywędziła. Śpiewali na całe gardła. Im
wódeczki mniej w butelce, tym śpiew donośniejszy,
a czasem i rzewny. Obaj jedli łapczywie, ze smakiem,
nerwowo. Bardzo sensualnie.
Dziadek Karol lubił piec na blasze podpłomyki, robił
też pastę jajeczną, suszył owoce z sadu i z oddaniem
godzinami smażył powidła z węgierek. Przy jego
wybuchowym temperamencie był to wyczyn nie
do przeoczenia.
Były też, o dziwo, potrawy, które ich dzieliły. Pochodzili z tych samych stron, a jednak jadłospis…nie do
końca im się zgadzał. Dziadek nie uważał kutii za
„polską” potrawę. Mówił, że to ukraiński zwyczaj. Za
babkami Karol nie raz się oglądał, ale baba ziemniaczana? Niekoniecznie.
Czasami Ziuciu wpadał do kuchni i ze specyficzną dla siebie emfazą szykował „coś wschodniego”.
Najczęściej bulbienik – rodzaj babki ziemniaczanej
okraszanej pokrojonym w kostkę boczkiem i cebulą
– upieczonej w prostokątnej blaszce, w „duchówce”
kaflowego pieca. Parujący od temperatury pieczenia
i z własnej dumy, kroił nożem jeszcze gorący ziemniaczany placek. Czekałyśmy z siostrą na ten specjał
z talerzami. To proste, pożywne danie parzyło nam
wargi i język-wszyscy jedliśmy łapczywie i ze smakiem. Nikt nie chciał czekać, aż choć trochę przestygnie. Skórka na wierzchu była złocista, chrupiąca,
a środek mięciutki. Ukojeniem był muślinowy kleks
gęstej, kwaśnej śmietany, który rozpuszczał się
w ustach pod wpływem gorąca...
Ojciec nauczył mnie robić kutię. Ale nie tak bezpośrednio. Po prostu opowiadał, jak robiły to jego
mama i babcia. Zanim wydoroślałam, kutię robiła
w domu moja mama, potem robiłyśmy ją razem, kiedy byłam już podlotkiem. A teraz robię ją ja. Czuję się
zresztą „Strażniczką Kutii” w naszej rodzinie i obdarowuję innych tym pysznym wigilijnym deserem.
Kutia. Intrygująca, prosta i szlachetna w smaku.
Królowa wigilijnego wieczoru. Zwieńczenie świątecznych przygotowań i celebracja cichej nocy. Tyle
lat-całe dzieciństwo. Kiedy szykuję ją każdej Wigilii,
nie mogę się nadziwić, jak radziły sobie za komuny
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babcia i mama z zebraniem tylu smakołyków do
jej przygotowania! W środku jest przecież łuskana
pszenica, mak, miód, domowa kandyzowana skórka
pomarańczowa, migdały, orzechy, rodzynki, wędzone śliwki, kieliszek dobrej wódki.
Co ciekawe, kutia na Wschodzie podawana była nie
tylko na Wigilię Bożego Narodzenia, ale również
podczas tak zwanych Dziadów, czy na stypach. Co
rodzina, to nieco inna wersja kutii, przechowywana
w pamięci i przekazywana przez pokolenia. Często
ustnie. Niektórzy dodają mleko, bądź słodką śmietankę. Czasem, zamiast ziaren pszenicy pojawia się
pęcak. U nas-pszenica obowiązkowo!
Warto wspomnieć, że jak wszystkie inne potrawy
wigilijne, tak i kutia pełna jest symboliki. Przede
wszystkim ziarna pszenicy – kiedyś uznawanego za
jedno z najszlachetniejszych zbóż, to symbol dostatku. Od słowa „ziarno” pochodzi zresztą nazwa kutii.
Dawniej oczyszczanie pszenicy z łusek było czynnością niezwykle pracochłonną, dziś można kupić
łuskane już ziarna. Mak jest symbolem płodności,
szczęścia, ale również snu, także snu wieczystego.
Miód – symbol słodkości, dostatku. Bakalie, kandyzowane owoce, orzechy – te, w zależności od zamożności domu, są różnorodne, ale zawsze w dużej ilości. Co
ciekawe, bakalie, kiedyś nieznane w kuchni staropolskiej, odkryte zostały wraz z pojawieniem się szla-
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ków handlowych przechodzących przez Kresy oraz
mody przybyłej z zamorskich krajów, a także wpływami kuchni żydowskiej, ormiańskiej, orientalnej.
Polacy bardzo docenili bakalie i dziś trudno nam wyobrazić sobie bez nich świąteczne smakołyki. Pamiętam, jak kobiety w naszym domu przygotowywały
się do tej Wigilii przez cały rok: trzeba było zdobyć
dobry, sprawdzony miód, zebrać i wysuszyć orzechy,
śliwki z sadu i pamiętać, by je wentylować w płóciennych workach na strychu, wreszcie-zdobyć bakalie
i pomarańcze, czyli wystać je w kolejkach i usmażyć
z czułością domową skórkę pomarańczową...
A potem, w grudniu można nareszcie zajadać zimną kutię, przechowywaną podczas świąt – podobnie jak kompot z suszu – na ganku, w grudniowym
mrozie. Zamykam oczy i czuję ten szlachetny smak.
Najpierw miękkie, choć wyraziste ziarna pszenicy,
słodycz maku podbitego miodem, drobinki skórki pomarańczowej i orzechów. Na koniec ciepło
w przełyku rozchodzące się pod wpływem miarki
alkoholu.
Pamiętam o tacie z czułością córki. Często próbuję
sobie wyobrazić, jak wyglądał mały Ziuciu, kiedy
jako bajtel – dzieląc los innych Kresowiaków w bydlęcym wagonie, trafił na tak zwane Ziemie Odzyskane. Mieli odnaleźć jego ojca, zaginionego w wojennej zawierusze i wrócić do Glinian, do Lwowa.
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KUTIA
PRZEPIS: ANNA KOMSTA, PRZYGOTOWANIE I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
Przepis na kutię pochodzi z książki autorstwa Anny Komsty
„Opowieści Stołu. Ze Wschodu na Zachód”.

Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
2 szklanki ugotowanej pszenicy na kutię
1 ½ szklanki ugotowanego, dwukrotnie zmielonego niebieskiego maku
3 łyżki miodu
⅓ szklanki posiekanej kandyzowanej skórki pomarańczowej
½ szklanki posiekanej suszonej śliwki
1 szklanka posiekanych orzechów, migdałów
1 kieliszek białej wódki
Przygotowanie:
Składniki mieszamy i schładzamy. Podajemy w małych pucharkach.
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MIODOWE PIERNICZKI
PRZYGOTOWANIE I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
Przepis na podstawie receptury Wandy Kuzyszyn, Przemków.
„Smaki Wrzosowej Krainy”, Chocianów 2008.

Liczba porcji: około 100 sztuk
Czas przygotowania: 30 minut + 48 godzin leżakowania

Składniki:
400 g miodu
800 g mąki pszennej + do podsypania
150 g masła
180 g cukru
3 jajka
1 łyżka przyprawy do piernika
2 łyżeczki sody oczyszczonej
szczypta soli

Przygotowanie:
Miód podgrzewamy razem z masłem i cukrem,
mieszamy na małym ogniu do połączenia składników (nie gotujemy).
Po wystudzeniu dodajemy jajka, przyprawę do piernika, szczyptę soli i dokładnie mieszamy
drewnianą łyżką. Następnie dodajemy mąkę wymieszaną z sodą. Zagniatamy ciasto, podsypując
dodatkową mąką i odstawiamy na 2 doby w temperaturze pokojowej pod przykryciem.
Potem ciasto rozwałkowujemy i wykrawamy pierniczki. Układamy w odstępach na blaszkach
wyłożonych papierem do pieczenia. Pieczemy w 170°C przez 7–8 minut.
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ZAKWAS BURACZANY
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 3 litry
Czas przygotowania: 15 minut + około 7 dni fermentacji

Składniki:
1 kg buraków
½ średniego selera
1–2 korzenie pietruszki
5 dużych ząbków czosnku
4 liście laurowe
5 kulek ziela angielskiego
3 kulki jałowca
2 plastry imbiru
3 litry wody, 3 łyżki soli niejodowanej (30–40 g)
Przygotowanie:
Duży słój i pokrywkę wyparzamy.
Warzywa myjemy i szorujemy, kroimy w średnią kostkę lub plastry.
Na dno słoja wykładamy wszystkie przyprawy, na które układamy warzywa.
Sól rozpuszczamy w wodzie. Całość zalewamy solanką,
pozostawiając około 2 cm wolnej przestrzeni.
Słoik zakręcamy, stawiamy (na talerzu – zakwas może buzować)
i przetrzymujemy w temperaturze pokojowej.
Raz dziennie słoik przekręcamy góra-dół. Zakwas otwieramy po 7 dniach.
Po tym czasie, jeżeli kwasowość nam odpowiada,
zlewamy do butelek i przechowujemy w lodówce.
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SER RODZI SIĘ NA ŁĄCE
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
Określa siebie jako „kucharza z wykształcenia, a smakosza z wyboru”. Dla
znakomitej większości z nas to serowy ekspert i ojciec chrzestny pojęcia „sery
zagrodowe”. Temat sera przewijał się przez całe jego życie, ale to jego niania,
gotowanie na statkach i miłość do olsztynianki, sprawiły że wpadł w ten ser
po uszy. Historia Giena Mientkiewicza nie kończy się jednak tylko na tym.
Ten noszący się obowiązkowo w muszce dżentelmen, swoje dotychczasowe
przygody mógłby spisać w co najmniej kilku tomach, a określenie go
człowiekiem renesansu, to absolutnie za mało. O istniejącym już prawie dwie
dekady Klubie Śledziożerców, poszukiwaniu idealnej zupy rybnej, o złotej
radzie dla początkujących serowarów, jeszcze bardziej leniwych pierogach
leniwych, i o swoich marzeniach, opowiedział nam podczas tej rozmowy.
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Joanna Aniszczyk: Jak zaczęła się twoja przygoda
z serem?

J. A.: Czy to wtedy stworzyłeś nazwę „sery zagrodowe”?

Gieno Mientkiewicz: Jest takie powiedzenie, że „każdy kucharz zakochuje się bardzo daleko od swojego
domu”, a ja mieszkałem wtedy w Krakowie i jeździłem
do Olsztyna. Te wyprawy, były dla mnie punktem
zwrotnym. Zabujałem się wtedy w jednej dziewczynie, która jest teraz moją żoną. Znalazłem tam też mini
sieć „Wiejskie Klimaty”, i odkryłem trzy sery od lokalnych serowarów, które mnie absolutnie rozjechały
smakiem. Pomyślałem wtedy, no dobrze, to są Mazury, to jest Warmia, wszystko dlatego, że mają tu piękne łąki i dużo krów. Potem okazało się, że tych trzech
serowarów było emblematycznych dla serowarstwa
zagrodowego. Jedni – Państwo Semanowicze – to byli
rolnicy z rolników, którzy jak już nie mieli gdzie oddawać mleka, to sami zaczęli robić sery. Byli też uciekinierzy z Poznania, robiący fantastyczne sery, czyli
Sylwia Szlandrowicz po zootechnice i podróżnik, pianista Rusłan Kozynko. I trzeci, kompletny outsider,
który objechał Bałtyk na rowerze, i również zakochał
się w olsztyniance, czyli Thorsten Buth. Wtedy byłem
jeszcze menedżerem Roberta Makłowicza, więc zdarzało mi się jeździć po Polsce z 2 kilowym serem od
Thorstena i częstować kucharzy w całym kraju. Nie
mogli się nadziwić, że to polski ser. I jak się już przeprowadziłem do mojej ukochanej, do Olsztyna, to pewnego razu wydarzyła się następująca sytuacja: siedząc
w poczekalni u fryzjerki, rudowłosej panny Róży,
czytałem w pewnym magazynie bardzo obszerny artykuł pt. „Wielki świat serów”. Pojawiały się tam: Stilton, Parmigiano-Reggiano, Gruyère i gdzieś na końcu
Oscypek. Pomyślałem wtedy „Oscypku, ty masz tak
pod górę, że musisz konkurować z takimi gwiazdami”. Wtedy doszło pytanie, ile jest jeszcze, poza tymi
góralskimi, serowarni w Polsce? Po miesiącu wiedziałem już o pięćdziesięciu, a po pół roku wiedziałem
o stu pięćdziesięciu. Dzisiaj stu pięćdziesięciu to ja
znam osobiście. W co najmniej dziesięciu domach
mam pokój, łóżko i książkę z zakładką, która na mnie
czeka, a wiem o grubo ponad tysiącu serowarniach.
Zebrałem więc różne sery i pokazałem je mojemu dobremu koledze, winiarzowi ze Szczecina. Zdecydowaliśmy, że zrobimy degustację serów i win. W tamtym
czasie praktycznie nie było polskich win, dlatego Jarek ściągnął te z różnych stron świata.

G. M.: Musieliśmy jakoś zakomunikować o tej kolacji.
Wtedy napisanie na plakacie „polskie sery i wino”
nie zainteresowałoby ludzi. Była też myśl o serach
farmerskich, ale przecież farmy to mieliśmy wtedy
strusie lub wiatrowe. Wpadłem więc na pomysł, by
nazwać te sery zagrodowymi.
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J. A.: Jako ojciec chrzestny polskich „serów zagrodowych” rozpocząłeś serową rewolucję.
G. M.: Wszystko działo się lawinowo. Organizowałem degustacje na festiwalu w Grucznie, gdzie stworzyłem najpiękniejszą aleję serową w kraju. Potem
powstał program „Przez dziurkę od sera” na kanale
Kuchnia+, podczas którego objechałem 40 serowarni w całej Polsce. Określenie „sery zagrodowe” idealnie trafiło w punkt, bo obrazuje wielkość, czyli siły
które się do tego angażują. Najczęściej jest to rodzina
i co najwyżej sąsiedzi. To także sam produkt, czyli
mleko od własnych zwierząt.
J. A.: Gieno wróćmy na chwilę do początków, bo rozumiem, że Olsztyn to jednak pewna kontynuacja?
G. M.: Tak, Olsztyn był kamieniem milowym, natomiast te początki styku z serem są dużo starsze.
Trzeba się jednak cofnąć do okresu, kiedy moi rodzice pracowali w fabryce i zostawiali mnie z nianią,
Panią Kołciową. Ona wypasała krowy i to przy niej
oglądałem to wieczorne wirowanie mleka. W dorosłym życiu pływałem na statkach jako kucharz
i w Nowym Orleanie trafiłem na ser Philadelphia.
Okazało się, że to co znamy w Polsce, ma się nijak
do tego co sprzedają na przykład w Rotterdamie, ale
i to co znajdziemy w Rotterdamie, a co kupowałem
w Nowym Orleanie, to jest niebo, a ziemia. To też
była wcześniejsza przygoda z serami.
J. A.: Ta przygoda trwa w czasie, jestem ciekawa jak
bardzo zmieniło się twoim zdaniem polskie serowarstwo?
G. M.: Rozwój jest olbrzymi. To jeszcze nie jest tak,
jak niektórym się wydaje, że możemy konkurować
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z serami z innych krajów. Na pewno nie mamy wylansowanych gwiazdorów. Żeby było śmiesznie, to
właśnie Polska bardzo dużo eksportuje sera, w tym
twarogu, ale jest on po prostu „no name”. I co ciekawe, jeśli weźmiemy pod lupę sery à la parmezan, to
te polskie uchodzą za jedne z najlepszych. Mamy
jeszcze naturalne, dobre mleko, a nasze krowy chodzą po pastwiskach. Nawet Włosi, szukając nowych
rynków zbytu, zatrzymali się w Wielkopolsce i tutaj, od szesnastu lat produkują wspaniały ser Emilgrana, metodą która jest identyczna przy produkcji serów włoskich. Nic dziwnego, że 90–95% tego
sera wędruje do Włoch i Japonii. Natomiast kiedy
cofniemy się o 15 lat, to nie mieliśmy skąd czerpać
wiedzy. Jedyną książką wtedy była książka Jana
Licznerskiego pt. „Praktyczne serowarstwo” z 1923
r. Nie było też żadnych treści w Internecie czy szkoleń. Wtedy, w kryzysie ludzie którzy potracili pracę
w korporacjach, przeprowadzali się na wieś. Często
mając już dom, kupowali jedną lub kilka kóz, bo
np. mieli dziecko z alergią. Potem zaczęli wyrabiać
twarożki, a następnie pojawia się potrzeba przetworzenia większej ilości sera nie tylko na biały ser.
Kamieniem węgielnym serowarstwa zagrodowego
jest to, że ci ludzie częstowali swoimi serami rodzinę
i przyjaciół. Dawali im spróbować najlepszej jakości
produkt, który przez te 15 lat pozostał na tak samo
wysokim poziomie. Moim ulubionym regionem,
i nie ma w tym żadnego podlizywania, jest Dolny
Śląsk. Tu są najbardziej inteligentni serowarzy. Mają
największą wyobraźnię i czują potrzeby swoich
konsumentów.
J. A.: Jesteśmy na Dolnym Śląsku bardzo świadomi
produktu, więc nie dajemy się nabierać.
G. M.: Dużo lepiej wytwarzać produkty dla takiego
klienta, bo przy tak jakościowych produktach jest
większa lojalność. Wracając do tego, co mamy dzisiaj,
tych serowarni jest już grubo ponad półtora tysiąca
i są one samowystarczalne. Sami hodują zwierzęta,
robią sery i je sprzedają. Wobec tego, żeby być atrakcyjnym, ich portfolio zawiera często nawet dwadzieścia gatunków sera. Teraz, żeby zobaczyć jaka jest
skala, trzeba te dwadzieścia pomnożyć przez półtora
tysiąca i właśnie tyle mamy serów w Polsce. Często
sprzedają je blisko komina i robią niewiele, by po110

kazać go dalej, ale trzeba pamiętać, że też nie wszyscy robią ten ser dobrze. Pojawiło się sporo książek,
i choć w Internecie można znaleźć dużo niedobrych
treści, to mamy jednocześnie ciekawe fora o serowej
tematyce. Konsumenci przyjęli do wiadomości, że
pojawiły się naturalne produkty i to jest dobre.
J. A.: Bo przecież nadal mamy sery produkowane na
olbrzymią skalę, i jak to zagrodowe serowarstwo ma
się do tego?
G. M.: Taką podstawową różnicą jest to, że w dużej
mleczarni serami zajmują się księgowi, bo niestety
muszą konkurować ceną. Na palcach jednej ręki
można policzyć zakłady, które robią sery dojrzałe
z należytą pieczołowitością. Reszta tworzy ofertę
śniadaniową, czyli sery które nie dadzą się położyć
na porządnej desce smakosza. Zagrodowcy są jeszcze cały czas serowarami. Najpierw robią ser, a potem kalkulują cenę, która nie wynika tylko z faktu,
że poświęcają produkcji czas. Duże mleczarnie, przez
to, że skupują mleko w olbrzymich ilościach, mogą
je mieć za nieco ponad złotówkę. Często jest to dość
chude i mało białkowe mleko. Serowar zagrodowy
ma to mleko w małej ilości, ale za to ma ono materię, z której da się formować ser. Trzeba wiedzieć, że
na kilogram sera, potrzeba 10 litrów mleka. Do ceny
mleka trzeba dodać wszystko co zapewnia dobrostan
zwierzętom, do tego środki czystości, serwis sprzętu,
weterynarza, badanie mleka, wody i samych serów.
Praca, którą serowar wykonuje to nie tylko dojenie,
ale transport i uczestnictwo np. w jarmarkach czy
targach. Jeżeli Gouda ma dojrzewać około 6–8 tygodni, to tyle dojrzewa, a jeśli komuś zależy na smaku,
to trzyma ją 8–10 tygodni. Nagle się okazuje, że taki
ser jest droższy od tego w markecie trzykrotnie. I powinno się wtedy pojawić pytanie, dlaczego tamten
jest taki tani? I przez te 15 lat nastąpił właśnie taki
skok, że ludzie zaczęli wierzyć w jakość. Mogę też
powiedzieć, że serowar zagrodowy jest najczęściej
kobietą, i to w wieku 30–40 lat. Zna dwa, trzy języki
i ma skończony jakiś fakultet. To kobiety najczęściej
zajmują się procesem tworzenia sera, a mężczyźni
dbają o stado, zajmują się logistyką i sprzedażą.

G. M.: Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że porządny półroczny ser rodzi się na łące. Jaka łąka,
takie mleko. Jakie mleko, taki ser. Umiejętności serowara są ogrywaniem tych naturalnych warunków,
które on otrzymuje. To, że po pół roku ser świetnie
smakuje, to jest właśnie wyraz ryzyka jakie ponosi serowar. Bo przecież nie wiadomo, czy po trzech
miesiącach go szlag nie trafi? Mleko niepasteryzowane reaguje błyskawicznie, bo są w nim miliony
bakterii, które na ogół są pożyteczne, ale są to też
dzikie bestie, potrafiące swoje zrobić.
J. A.: Masz jakąś radę dla początkujących serowarów?
G. M.: Moja dobra rada: niech zaczną od Goudy. Gouda skrywa większość tajemnic robienia sera. I teraz,

czy się coś doda, czy ujmie, powstanie inny ser, ale
będzie wciąż jadalny, bo Gouda wybacza wiele błędów. Nawet jak nie wyjdzie, to i tak będzie z pół raza
lepsza niż ta ze sklepu. To jest nic trudnego zacząć
od 2–3 litrów mleka, znaleźć jakikolwiek podstawowy przepis na Goudę. Trzeba popełnić ileś błędów
na początku i się tego nie bać. Z poprawiania robi się
doskonałość, a nie z tego, że jest cudowny przepis.
I z szacunkiem do tego sera.
J. A.: Sędziujesz w wielu serowych konkursach, jakimi kryteriami kierujesz się przy ich ocenie?
G. M.: Ja się zachowuję trochę jak winiarz, czyli po
pierwsze muszę ser oglądnąć. Może być posypany
ziołami, a może też być zrobiony na tzw. suchą skórkę, czyli naciera się go solą, czy solanką, żeby się ład-

J. A.: Serowarstwo zagrodowe jest bardziej ryzykowne?
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nie wykształciła, lub naciera się ser olejem, piwem
czy innymi produktami, które nadają smak. Jeśli
widzę, że na skórce coś się dzieje, że ten ser mnie
zaczepia, ma fakturę, kolor, to jest to już interesujące. Pod samą skórką znajduje się coś, co nazywam
„paznokciem”. Sprawdzam, jak duży jest ten paznokieć. Im większy, tym bardziej sucho i przewiewnie
było w serowarni. Następnie ser przekrawam i dalej
obserwuję, w jaki sposób są rozsiane dziurki, jakiej
są wielkości i czy są naturalne dla tego sera, czy
nie? Bywają przecież sery ślepe, czyli bez oczek. Po
oglądnięciu zaczynam wąchać ser i robię to na dwa
razy. Pierwsze wąchanie jest jak dla smakosza, niekoniecznie dla jurora, czyli czy mnie uwiedzie, czy
nie. A potem dopiero wącham, i szukam odpowiedzi,
czy on mi swoim zapachem coś przypomina? Czy
ma aromat maślany, łąkowy, czy kwiatowy? Trzecią
rzeczą jest weryfikacja smakowa. Czego ja oczekuję
od smaku? Wielowymiarowości. Smak sera ma początek i finisz. Są sery twarde, które atomizują się po
trzech kęsach na całych ustach, ale ja szukam smaku, który pozostaje dłużej niż kilka sekund. Dobry
ser trzyma smak w ustach nawet kilkanaście minut.

ko nakładam łyżką tak, jakbym gotował kluski kładzione. Chwila gotowania, wyciągam i tu zaczyna
się przygoda. Można stopić masło i posypać bułką
tartą, a ja podsmażam je na miodzie, dodaję do tego
odrobinę śmietanki lub masła, prażę orzechy, dodaję
awokado, pomidory, a czasem podlewam alkoholem.
W ogóle jakie świetne leniwe wychodzą z wędzonego twarogu!

G. M.: Prawie 20 lat temu zupełnie z przypadku powstał mały Klub Śledziożerców. Spotykaliśmy się
po to, żeby jednemu z restauratorów szczecińskich
pokazać nowe pomysły na śledzie, które uwielbiał.
Tych kilka spotkań było po to, żeby Bolek przyswoił
te pomysły, i nagle zrobiła się z tego impreza cykliczna. Urosła teraz do prawie 20 uczestników i odbywa
się trzy razy do roku w miesiącach na „L”, żeby mieć
taki płodozmian sezonowości dodatków do śledzia.
Zrobiliśmy może dwa, a może dwa i pół tysiąca dań
ze śledziem, i jeśli ktoś nam powie, że śledzia nie da
się z czymś połączyć, to ja powiem, że da się połączyć
i to na co najmniej pięć sposobów.
J. A.: Kim są członkowie klubu?
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J. A.: Nie chcielibyście zrobić takiego śledziowego tournée po Polsce?

J. A.: Ser serem, ale wiem, że masz też rybną stronę.

J. A.: Jakie jest twoje ulubione danie z serem?
G. M.: Obecnie są to leniwe. Strasznie się teraz zakręciłem na twarogi i opracowałem jeszcze bardziej
leniwą wersję leniwych. Nie kulam wałeczków, tyl-

cinie – Marek Sztark. W tym roku wydajemy książkę z 70 przepisami, m.in. zupy, pierogi ze śledziem,
a nawet andruty z wędzonym śledziem. Jest to
projekt unijny, więc nie będzie jej w sprzedaży, ale
można zobaczyć filmy instruktażowe na naszym
śledziożercowym fanpage’u na Facebooku.

G. M.: Są to różne osoby, kucharze i ludzie kultury.
Jest z nami wrocławianin, który mieszkał w Szcze-
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G. M.: Tak, zaczyna nas być więcej w Polsce, jeździmy w miejsca śledziowe, w których tę rybę się szanuje i myślimy o własnym festiwalu w Szczecinie,
który też może być festiwalem wędrującym. Jest też
pomysł na tournée śledziowe po plażach.
J. A.: Wiem, że oprócz śledzi interesujesz się kondycją zup rybnych i to nie tylko nad morzem. Jak się
ma ta zupa?
G. M.: Tak się złożyło, że rok temu miałem akurat
serową przygodę, i przez miesiąc byłem codziennie
na innej plaży nad Bałtykiem. Postanowiłem wtedy,
że sprawdzę, jak wygląda stan zup rybnych w tym
rejonie. Nie jest wielką rzeczą wejść do smażalni
i zjeść smażonego dorsza, natomiast o dobrą zupę
nie jest tak łatwo, bo trzeba mieć jakiś pomysł. Okazało się, że do super efektu nam wiele brakuje, ale
nie jest też tak źle. Przy tym byłem demokratycz-
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ny, bo wchodziłem do bardzo dobrych restauracji,
a także do smażalni i budek z jedzeniem. Spróbowałem około 30 zup rybnych. Kilka miesięcy temu
znów byłem nad morzem przez weekend i sprawdziłem kolejne zupy. W jednej z budek pod Gdańskiem trafiłem na tak esencjonalny rosół rybny
z pulpetami z leszcza, że to była perełeczka. Idealny
w smaku, zero przekombinowania i ten świeży koperek! Kontynuuję poszukiwania dobrej zupy rybnej w całej Polsce.
J. A.: Jakie jest twoje marzenie?
G. M.: Miałem marzenie, którego przez pandemię
nie udało się zrealizować. Dwunastego maja miałem wystawić swoją sztukę teatralną, a konkretnie
to farsę gastronomiczną pt. „Czekając na gwiazdkę”,
na 50-osobową widownię. Miała być wystawiana
w urodziny Piotra Bikonta, który tak naprawdę
stworzył krytykę kulinarną, a cała rzecz miała się
dziać podczas Kontrapunktu – Przeglądu Teatrów
Małych Form w Szczecinie. Pewnie przełożymy to
na przyszły rok i teraz moim marzeniem jest to, żeby
nic się już nie wywróciło, żeby się to nie rozmyło
przez kolejny rok.
J. A.: I tego Tobie życzę. Dziękuję za rozmowę.
G. M.: Dziękuję.
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