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Drodzy Czytelnicy,

Tym wydaniem otwieramy czwartą dziesiątkę kotłowych numerów. Ba, wliczając 

wszystkie nasze wydania specjalne możemy nawet mówić o rozpoczęciu piątej dziesiątki. 

Tym razem bohaterami wiosny mianowaliśmy pora oraz majonez i przygotowaliśmy 

z nimi prawie trzydzieści przepisów. Wśród nich znajdziecie zarówno klasyki, jak 

i dania bardziej fantazyjne, propozycje wytrawne oraz słodkie, lekkie, jak i nieco cięższe, 

wegańskie i bez laktozy oraz wypełnione po brzegi glutenem, cukrem i masłem, a także 

rzeczonym majonezem. 

W ramach opowieści przesiedleńczych i dolnośląskich mamy dla Was pierwszą część 

wzruszającej historii najstarszej wrocławskiej cukierni Łomżanka, którą powinni znać 

wszyscy miłośnicy słodkości i pączków. Jak zawsze znajdziecie też garstkę przepisów 

dolnośląskich.

W wiosennym numerze Kotła poznacie Małgosię oraz Tomka, którzy prowadzą jeden 

z najdłużej działających bazarów we Wrocławiu – Wrocławski Bazar Smakoszy. 

Rozmawiamy z nimi o ich działalności przez ostatnie 8 lat oraz o tym, co się zmieniło 

w trakcie pandemicznego roku.

W numerze przedstawiamy Wam również Radosława i jego historię kontynuowania 

babcinego zamysłu na delikatesy, które obecnie funkcjonują pod marką „Przysmaki 

Domu Wiśniowieckich”. Przeczytacie o tym, jak Radek odtwarza smaki dzieciństwa

w swoich produktach oraz poszukuje kulinarnych perełek na całym świecie. 

Nadchodzące święta wielkanocne skłoniłynas do przygotowania kilku dań z chrzanem. 

Możecie powtórzyć je w swoich kuchniach wykorzystując domowy chrzan, na który 

przepis znajdziecie na kolejnych stronach, jak i ten z „Przysmaków”.

Skoro jesteśmy przy Wielkanocy, to nie może zabraknąć serniczka, a nawet serniczków. 

Ten temat jest nam na tyle bliski, że postanowiliśmy przygotować cały sernikowy dział 

i ugryźć temat z wszystkich możliwych stron. 

Drodzy Czytelnicy, życzymy Wam przyjemnej lektury, najlepiej z kawałkiem pysznego 

sernika pod ręką.

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 
Burger z polędwicą wołową 18

Chleb żytni na zakwasie i serwatce 108

Chrzan 92

Gratin z porem 66

Jajka faszerowane bekonem  

i majonezem truflowym 22

Kakaowa babka majonezowa 24

Kanapka klubowa 20

Kanapki z wędliną i majonezem truflowym 28

Krewetki w maśle czosnkowym 64

Majonez bazyliowy 26

Majonez domowy 16

Majonez z anchois 26

Makaron z porem i groszkiem 40

Mini serniczki czekoladowe 84

Mini serniczki z czekoladą 72

Pancakes majonezowe 30

Pizza z porem, boczkiem i gorgonzolą 42

Placki ziemniaczane z twarogiem 110

Pory smażone w boczku 44

Pory z burratą 46

Pory zapiekane z serem 48

Pulpety w sosie chrzanowym 94

Risotto z porem i cukinią 50

Sałatka Cezar 32

Sałatka z porem i ziemniakami 52

Sałatka żydowska 34

Serniczki limonkowe w słoikach 78

Sernik cytrynowy z lemon curd 82

Sernik karmelowy 80

Sernik na zimno 70

Sernik straciatella 74

Sernik z migdałami bez cukru 76

Surówka z pora 54

Szaszłyki z porem i krewetkami 56

Tarta z porem 62

Tradycyjne pączki 106

Wegetariańska lasagne z porem i gorgonzolą 58

Zupa chrzanowa 96

Zupa z pora z parmezanem 60

Żurek 10
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Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 1 godzina + przygotowanie bulionu

 ŻUREK 
PRZEPIS: DOMINIK SIERADZ, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
6 białych kiełbas

1,5 l bulionu
0,5 l zakwasu do żurku

20 dag boczku parzonego
1 marchewka
3 ziemniaki
majeranek

3 ząbki czosnku
6 jajek na twardo

chrzan 
sól

Przygotowanie:
Boczek kroimy w paski i rumienimy na patelni. Marchewkę i ziemniaki obieramy,  

kroimy w kostkę, zalewamy bulionem, dodajemy boczek wraz z tłuszczem i gotujemy  
na małym ogniu ok. 30 minut. Dokładamy kiełbasę i obrany czosnek, gotujemy 20 minut. 

Kiełbasę wyjmujemy, kroimy w plastry i wkładamy ponownie do garnka.
Wlewamy dokładnie wymieszany zakwas, wsypujemy czubatą łyżkę majeranku

i gotujemy kolejne 10 minut. W razie potrzeby doprawiamy solą.

Zupę podajemy z jajkiem na twardo i chrzanem,
opcjonalnie możemy zabielić śmietaną.
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 PRZEPISY Z MAJONEZEM 
Majonez to popularny dodatek do kanapek, sałatek i innych potraw. Niektórzy 

nie wyobrażają sobie posiłku bez domieszki tego sosu. W Polsce aż 93% osób 
kupuje majonez, a rocznie wydajemy na ten przysmak prawie 600 milionów 

złotych. Dietetycy natomiast dyskutują nad tym, czy jest zdrowy i radzą,
by ograniczać jego spożycie.
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CHARAKTERYSTYKA
W tradycyjnym wydaniu, na majonez składają się jaj-

ka, olej i dodatki (musztarda, ocet, sok z cytryny itp.). 

Z uwagi na potrzebę rynku, pojawia się coraz więcej 

rodzajów majonezu, w tym majonezy wegańskie (bez 

jajek) czy takie o obniżonej wartości kalorycznej.

Warto pamiętać, że majonez o zmniejszonej zawar-

tości tłuszczu, ma zwykle więcej skrobi lub cukrów. 

Takie zabiegi stosowane są po to, by zapewnić odpo-

wiednią konsystencję oraz smak temu produktowi. 

Podobne działania stosowane są w przypadku majo-

nezów typu light.

Produkty wegańskie nie mają w składzie żółtek jaj 

i wytwarzane są zwykle na oleju rzepakowym lub so-

jowym, aquafabie (wodzie po ciecierzycy lub innych 

strączkach), napoju roślinnym, z dodatkiem składni-

ków typowych dla tradycyjnego majonezu. Mogą nie-

co różnić się smakiem i konsystencją od tradycyjnego 

majonezu.

Istnieją również majonezy produkowane przy uży-

ciu zdrowszych olejów, takich jak: oliwa z oliwek, olej 

z awokado czy olej kokosowy.

WŁAŚCIWOŚCI 

Majonez to z pewnością wysokokaloryczny dodatek. 

Możemy wyróżnić majonez domowy, przygotowy-

wany samodzielnie oraz sklepowy. Obydwa mają 

różne właściwości i wartości odżywcze, a także war-

tość energetyczną. W większości jednak składają się 

z tłuszczów nienasyconych, które mają wiele właści-

wości prozdrowotnych. Należy przy tym pamiętać, 

że zawarte w majonezie kwasy tłuszczowe omega-6, 

muszą być spożywane w odpowiedniej proporcji do 

kwasów omega-3. Tylko takie połączenie jest korzyst-

ne dla naszego zdrowia. 

ZASTOSOWANIE W KOSMETYCE
W kosmetyce majonez najczęściej stosuje się jako ma-

seczkę na włosy. Dzięki swoim właściwościom, do-

skonale je odżywia, regeneruje i nawilża. Regularne 

stosowanie tego typu maski, wypielęgnuje i wzmocni 

włosy, a także doda im objętości. Oprócz tego włosy po 

majonezie będą miękkie, błyszczące oraz bardziej po-

datne na układanie. Ponadto produkt ten radzi sobie 

świetnie w przypadku łamliwych paznokci i wygła-

dza skórę. 

CZYTAJ SKŁAD
Dobry majonez powinien mieć krótki skład i zawierać 

jedynie olej, żółtka jaj, musztardę, ocet, wodę i natural-

ne przyprawy, jako dodatki smakowe. Niestety zdecy-

dowana większość majonezów dostępnych na rynku 

nie spełnia tego wymogu. Przede wszystkim sklepo-

wy majonez jest pełen niestabilnych, nienasyconych 

kwasów tłuszczowych, które są częściowo utwardza-

ne. Wynika to z faktu, że do jego produkcji wykorzy-

stuje się roślinne oleje rafinowane.

Jeżeli przymierzasz się do zakupu majonezu, to zwróć 

szczególną uwagę na jego skład. Najlepszym rozwią-

zaniem jest samodzielne przygotowanie majonezu, 

zwłaszcza jeżeli sięgamy po niego często. Ta opcja po-

zwala nam zdecydować o jakości użytych składni-

ków, zwłaszcza oleju.

PODSUMOWANIE
Chociaż jest wysokokaloryczny, majonez jak najbar-

dziej może znaleźć miejsce w zdrowej i zbilansowanej 

diecie. Ważne, by używać go z umiarem i zwracać 

uwagę na to, z jakich składników został przygotowa-

ny, ponieważ jakość użytych tłuszczy oraz ilość sztucz-

nych dodatków ma znaczenie i dla zdrowia i dla syl-

wetki.

ŹRÓDŁA:
https://longevitas.pl/kilka-slow-na-temat-majonezu/

https://draxe.com/nutrition/mayonnaise-nutrition/

https://stopnadwadze.pl/porady/porady-odzywianie/zdrowy-

-majonez/

https://potreningu.pl/articles/4400/czy-majonez-moze-byc-

-zdrowym-dodatkiem

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

majonez-domowy-i-slepowy-kalorie-kcal-i-wlasciwosci-aa-

g9HH-M7vp-mpuf.html

https://czytajsklad.com/majonez-2/

David Merrit Johns; “A Brief History of Mayonnaise”

Encyclopedia, Research Gate; “Mayonnaise”

A Depree, J & Savage, Geoffrey. (2001); “Physical and flavor sta-

bility of mayonnaise”; Trends in Food Science & Technology 

12. 157-163. 10.1016/S0924-2244(01)00079-6.

 MAJONEZ 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:
Jajka szorujemy pod bieżącą, gorącą wodą. Oddzielamy żółtka od białek. Żółtka przekładamy 

do misy miksera lub wysokiego naczynia, jeżeli będziemy ubijać majonez trzepaczką. Dodajemy 
ocety. Miksujemy lub ubijamy trzepaczką 10–15 sekund. Dodajemy przyprawy: musztardę, sól, 

cukier oraz pieprz. Ubijamy do połączenia składników (ok. 5 sekund). Sporymi porcjami wlewamy 
olej, cały czas miksując. Ubijamy do uzyskania odpowiadającej nam gęstości. Gotowy majonez 

przekładamy do słoika i przechowujemy w lodówce, maksymalnie 6 dni.

Składniki:
2 żółtka

400 ml oleju mało aromatycznego, np. rzepakowego 
2 łyżki octu lub soku z cytryny

2 łyżki musztardy, np. rosyjskiej, sarepskiej, francuskiej czy dijon
2 łyżeczki cukru

1 łyżeczka soli
⅓ łyżeczki pieprzu białego lub czarnego

szczypta kurkumy (opcjonalnie)

Liczba porcji: 1 słoiczek (ok. 0,5 l)

Czas przygotowania: 15 minut

 MAJONEZ DOMOWY 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:
Polędwice kroimy na cieniutkie plasterki, oprószamy solą i pieprzem.

Na patelni rozgrzewamy olej. Plasterki polędwicy obsmażamy krótko z obu stron
(po maksymalnie 7 sekund na każdą ze stron), wykładamy na talerz. 

Bułki kroimy na pół i grillujemy na patelni na złoty kolor (przekrojoną stroną do dołu).

Majonez i czarny czosnek miksujemy do uzyskania jednolitego sosu.
Bułki smarujemy majonezem.

Na dolną część bułki wykładamy sałatę, plastry polędwicy, ogórki, cebulę
i przykrywamy wierzchnią stroną bułki. 

Składniki:
2 bułki do burgerów

6 listków sałaty rzymskiej
200 g polędwicy wołowej

2 łyżki oleju roślinnego
6 plasterków ogórków marynowanych

2 plastry czerwonej cebuli
3 łyżki majonezu

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 BURGER Z POLĘDWICĄ WOŁOWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Pieczywo tostowe smarujemy z obu stron cienką warstwą majonezu.

Kromki układamy na rozgrzanej patelni grillowej lub grillu elektrycznym
i podgrzewamy do zarumienienia (po ok. 2 minuty z każdej strony).

Boczek smażymy na patelni do chrupkości,
a następnie odsączamy na papierowym ręczniku z nadmiaru oleju. 

Pozostały majonez mieszamy z musztardą. Robimy kanapki, układając składniki według 
kolejności: kromka pieczywa posmarowana sosem musztardowym, sałata, ser, 2 plastry wędliny, 

2 plastry boczku, pomidor, kromka pieczywa posmarowana sosem, pomidor, 2 plastry boczku,
2 plastry wędliny, ser, sałata, kromka pieczywa posmarowana sosem.

Gotowe kanapki przekrawamy na pół i wbijamy wykałaczki.

Składniki:
6 kromek pieczywa tostowego

4 plastry żółtego sera np. cheddar
4 plastry wędliny z indyka

4 plastry surowego wędzonego boczku
4 plastry pomidora

4 listki sałaty rzymskiej
2 pomidorki koktajlowe

3 łyżki majonezu
1 łyżeczka musztardy Dijon

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 KANAPKA KLUBOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo. Ugotowane odcedzamy, zalewamy zimną wodą. Skorupkę tłuczemy 

tylko przy jednym końcu jajka i obieramy trochę więcej niż ⅓ skorupki.
Wkładamy do naczynek na jajka.

Ścinamy białko aż pojawi się żółtko. Wyjmujemy żółtko a ścięte białko siekamy.

Plastry boczku smażymy na suchej patelni, aż tłuszcz się wytopi i będą chrupiące.
Odkładamy na ręcznik papierowy. Następnie siekamy.

Majonez mieszamy z oliwą truflową.

Żółtko rozgniatamy widelcem, łączymy z boczkiem i majonezem truflowym,
dodajemy posiekane białka. Doprawiamy pieprzem i dokładnie mieszamy.

Wydrążone białka napełniamy farszem. Posypujemy zieleniną.

Składniki:
6 jajek

2 łyżki majonezu
2 łyżki oliwy truflowej

6 plastrów wędzonego boczku
natka pietruszki i rzeżucha (opcjonalnie)

pieprz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 15 minut

 JAJKA FASZEROWANE BEKONEM 
I MAJONEZEM TRUFLOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. 

Tortownicę smarujemy tłuszczem i oprószamy mąką.
Wszystkie składniki na babkę miksujemy i wylewamy do formy. 

Pieczemy ok. 45 minut (do suchego patyczka).
Wyjmujemy i studzimy co najmniej pół godziny przed wyjęciem z formy.

Czekoladę roztapiamy razem z mlekiem w kąpieli wodnej, dodajemy sok buraczany i wodę 
różaną. Lekko studzimy i wylewamy na babkę. Ozdabiamy płatkami róży i pistacjami. 

Składniki na babkę:
70 g mąki orkiszowej jasnej lub pszennej 

+ do podsypania formy
85 g skrobi ziemniaczanej

2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki ciemnego kakao

130 g erytrolu (lub cukru)
170 g majonezu 

4 jajka
szczypta soli

tłuszcz do wysmarowania formy

Składniki na polewę:
160 g białej czekolady

1 łyżka mleka
2 łyżki soku z buraka

1 łyżka wody różanej lub syropu różanego

Do ozdoby:
płatki róży

pistacje

Liczba porcji: forma do babki o średnicy 21–22 cm

Czas przygotowania: 20 minut + 45 minut pieczenia + 30 minut studzenia

 KAKAOWA BABKA MAJONEZOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Bazylię myjemy, odrywamy listka od łodyżek. Majonez razem z bazylią przekładamy do misy 

miksera. Całość miksujemy na jednolity krem.
Gotowy majonez przekładamy do słoika i przechowujemy go w lodówce, maksymalnie 6 dni.

Składniki:
300 ml majonezu (np. domowego)

1 pęczek bazylii

Liczba porcji: 1 słoiczek (0,3 l)

Czas przygotowania: 15 minut

 MAJONEZ BAZYLIOWY 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Przygotowanie:
Wszystkie składniki miksujemy na jednolitą masę.

Przekładamy do słoika i przechowujemy go w lodówce, maksymalnie 6 dni. 

Składniki:
300 ml majonezu (np. domowego)

6–7 filecików anchois
1 ząbek czosnku

1/4 łyżeczki pieprzu mieloneg

Liczba porcji: 1 słoiczek (0,3 l)

Czas przygotowania: 15 minut

 MAJONEZ Z ANCHOIS 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:
Majonez i trufle miksujemy do uzyskania jednolitej masy. 

Pieczywo opiekamy w opiekaczu z obu stron, smarujemy każdą kromkę masłem. 
Układamy wędlinę i smarujemy majonezem. Wykładamy plastry ogórka i posypujemy 

koperkiem. Na koniec całość oprószamy solą i pieprzem. 

Składniki:
4 kromki ulubionego pieczywa

1 łyżka masła
10 plastrów pieczonego schabu

10 plastrów świeżego ogórka
4 łyżki majonezu

¼ czarnej trufli
posiekany koperek

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

 KANAPKI Z WĘDLINĄ I MAJONEZEM TRUFLOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Żółtka oddzielamy od białek.

W misce łączymy jogurt z cukrem, żółtkami, majonezem i cukrem waniliowym. 

W drugiej misce mieszamy mąkę przesianą z proszkiem i sodą.

Białka ubijamy na sztywno z dodatkiem soli.

Do mokrych składników wsypujemy mąkę i dokładnie mieszamy, aż znikną grudki.
Dodajemy ubitą pianę i łączymy z masą delikatnie mieszając.

Dużą patelnię z nieprzywierającą powłoką mocno rozgrzewamy. Zmniejszamy moc palnika
i kładziemy porcje ciasta, po 1 łyżce na placuszek. Smażymy po 2–3 minuty z każdej strony.

Gorące pancakes podajemy z ulubionymi dodatkami: dżemem, owocami, syropem klonowym.

Składniki:
2 łyżki majonezu

2 jajka
250 g jogurtu naturalnego

2 łyżki cukru
½ łyżeczki cukru waniliowego

180 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej
szczypta soli

Liczba porcji: ok. 20 sztuk

Czas przygotowania: 30 minut

 PANCAKES MAJONEZOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Grzanki:

Bagietkę kroimy w niedużą kostkę (ok. 5 mm). Na patelni rozgrzewamy oliwę i wrzucamy 
zmiażdżone ząbki czosnku. Smażymy przez chwilę, aż nabiorą złotego koloru, a następnie 

wyjmujemy. Na oliwę wkładamy pokrojoną bagietkę. Mieszamy energicznie, aby równomiernie 
obtoczyć ją w oliwie. Grzanki smażymy na małym ogniu przez 5–10 minut, często mieszając,

aż staną się złotobrązowe. Odstawiamy do wystudzenia.
 

Dressing:
Żółtko ze sparzonego we wrzątku jajka wkładamy do kielicha blendera. Dodajemy sok z cytryny, 

musztardę oraz 2–3 łyżki oliwy. Zaczynamy powoli miksować. Gdy sos zacznie gęstnieć, 
wlewamy powoli pozostałą oliwę, nie przerywając miksowania. Do powstałego majonezu, 

dodajemy posiekane filety anchois, parmezan, sos Worchestershire oraz starte ząbki czosnku.
Miksujemy ponownie do połączenia się składników. Doprawiamy do smaku pieprzem.

 
Sałatka:

Sałatę rzymską myjemy, suszymy i rwiemy na mniejsze cząstki. Wrzucamy do miski.
Dodajemy sos i dokładnie mieszamy z sałatą. Wkładamy grzanki i przekrojone pomidorki 
koktajlowe. Łączymy z sałatą. Sałatkę przekładamy na talerze i posypujemy parmezanem.

Składniki:
Sałatka:

1 duża sałata rzymska lub 3 mini
50 g parmezanu w płatkach

200 g pomidorów koktajlowych (opcjonalnie)
 

Grzanki:
½ bagietki

2 łyżki oliwy z oliwek
2 ząbki czosnku

 

Dressing:
1 żółtko

sok z ½ cytryny
125 ml oliwy z oliwek

1 łyżeczka musztardy Dijon
1 łyżka sosu Worchestershire

4 filety anchois
3 łyżeczki parmezanu

2 ząbki czosnku
świeżo mielony czarny pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut

 SAŁATKA CEZAR 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Ziemniaki gotujemy w mundurkach, studzimy i obieramy.

Jajka gotujemy na twardo.

Obrane ziemniaki oraz jajka kroimy w drobną kostkę. Czerwoną cebulę siekamy. 

Pokrojone składniki wkładamy do miski, dodajemy majonez, musztardę, sok z cytryny 
i szczypiorek. Doprawiamy solą i sporą ilością świeżo mielonego pieprzu. Dokładnie mieszamy.

Składniki:
5 jajek

5 średnich ziemniaków
3 kopiaste łyżki majonezu

1 czerwona cebula
2 łyżeczki musztardy francuskiej

1 łyżeczka soku z cytryny
1 łyżka posiekanego szczypiorku (opcjonalnie)

sól, pieprz

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 1 godzina

 SAŁATKA ŻYDOWSKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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 PRZEPISY Z POREM 

Por to warzywo, które każdy zna, większość próbowała, a niektórzy wręcz 
nie wyobrażają sobie bez niego codziennego jadłospisu. Nadaje on daniom 

charakterystyczny smak i zaraz obok cebuli i czosnku, stał się jednym
z najpopularniejszych warzyw. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego,

że por prócz zastosowania w kuchni, wykazuje cenne właściwości lecznicze, 
które wykorzystywane były już w starożytności.

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 202136



MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2021 MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 202138 39

 POR 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATRZYNA SIERADZ

CHARAKTERYSTYKA

Por jest rośliną z rodziny czosnkowatych i po-
chodzi z Azji Mniejszej. Pierwsze wzmianki 
o tej roślinie pojawiły się już w Biblii. Do Polski 
dotarł wraz z królową Boną. Por z początku był 
pożywieniem ludzi ubogich, dopiero później od-
kryto jego zdrowotne właściwości. Niestety do 
tej pory, roślinę tę pomijano i badano głównie 
jej rodzinę czyli czosnek i cebulę, dlatego istnieje 
niewiele doniesień na temat jego konkretnego 
działania.

WŁAŚCIWOŚCI 
Por jest niskokaloryczny i obfituje w korzystny 
dla naszego zdrowia błonnik. Oprócz podsta-
wowych składników, znajdziemy w tym wa-
rzywie również witaminy tj. A, C oraz witami-
ny z grupy B. Mikroelementy obecne w porze 
to: wapń, potas, fosfor i wiele innych – lecz już 
w mniejszych ilościach.
Pory posiadają znaczące ilości flawonoidu 
o nazwie kemferol, który, jak udowodniono 
naukowo, chroni naczynia krwionośne przed 
uszkodzeniami. Związek ten wspiera skompli-
kowany mechanizm, dzięki któremu naczynia 
krwionośne są w dobrej kondycji. Wiąże się on 
ze zwiększoną produkcją tlenku azotu, natural-
nie występującego gazu, który umożliwia ich 
rozkurczenie.

ZASTOSOWANIE W LECZENIU
Pozytywny wpływ pora na zdrowie odkryto już 
w starożytności. Nasze babcie także przekonały 
się o jego dobroczynnym wpływie, pozostawia-
jąc potomnym przepisy na użycie tego warzy-
wa z rodziny czosnkowych jako lekarstwa na 
różne dolegliwości. Jedną z najbardziej znanych 
właściwości pora jest jego działanie na nieżyty 
górnych dróg oddechowych. Syrop z pora, zna-

ny z przepisów naszych babć, doskonale poradzi 
sobie z kaszlem, zwiększając ilość śluzu w jamie 
ustnej i jednocześnie hamując rozmnażanie się 
bakterii. Kolejnym ludowym sposobem, którego 
działanie potwierdza współczesna nauka, jest 
zastosowanie pora na bóle reumatyczne. Przy-
kładanie miazgi z warzywa w dotknięte bólem 
miejsce, pozwala na złagodzenie dolegliwości 
dzięki zwiększeniu ukrwienia tkanek podskór-
nych.

POR W KUCHNI
Por najczęściej stosuje się jako składnik włosz-
czyzny, który jest nieodzowny w przygotowa-
niu rosołu. W kuchni polskiej wykorzystuje się 
go na wiele sposobów. Między innymi stanowi 
bazę do tart warzywnych, składnik zup typu 
krem, które idealnie nadają się na okres jesien-
no–zimowy, ponieważ bardzo dobrze rozgrze-
wają organizm.Por wykorzystywany jest także 
do produkcji sosów z dodatkiem różnych ziół. 
Z kolei surowy bardzo dobrze komponuje się 
w surówkach i sałatkach.

ŹRÓDŁA:
https://dietetycy.org.pl/por/

https://www.spirulina.pl/por-allium-ampeloprasum/por-wla-

sciwosci-zastosowanie-i-przeciwwskazania.html#Por_8211_

wlasciwosci

https://wylecz.to/zywnosc/por-wlasciwosci-wartosci-odzyw-

cze-przepisy/

https://prostehistorie.com.pl/blog/por-wlasciwosci-odzywcze-

-i-zdrowotne/

https://www.stolicazdrowia.pl/2691/por-wlasciwosci-leczni-

cze-zastosowanie-sposob-uzycia/

Kulczyński B., Gramza – Michałowska A. Znaczenie wybra-

nych przypraw w chorobach sercowo – naczyniowych. 

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 70/2016, s. 

1131–1141

Joanne L. Slavin2,* and Beate Lloyd; Health Benefits of Fruits 

and Vegetables; Adv Nutr. 2012 Jul; 3(4): 506–516.
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Przygotowanie:
Makaron gotujemy według wskazówek na opakowaniu.

Na patelni rozgrzewamy oliwę z masłem.  
Czosnek kroimy w plasterki i smażymy przez 2 minuty.  

Por kroimy w plasterki i dokładamy do czosnku razem z groszkiem, 
smażymy przez minutę. 

Zawartość patelni zalewamy śmietanką, wodą,  
sokiem z cytryny i gotujemy przez 10 minut. 

Ugotowany makaron przekładamy na patelnie i smażymy 2 minuty.  
Doprawiamy solą i pieprzem. 

Makaron wykładamy na talerze, posypujemy parmezanem  
i listkami świeżego tymianku. 

Składniki:
200 g makaronu spaghetti

2 ząbki czosnku
½ papryczki chili

1 łyżka masła
2 łyżki oliwy

½ pora
1 szklanka mrożonego groszku

½ szklanki wody
¾ szklanki śmietanki 30–36%

2 łyżki soku cytryny
sól i pieprz

1 łyżka startego parmezanu
liście świeżego tymianku

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 MAKARON Z POREM I GROSZKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 180ºC.

Ciasto na pizzę:
Mąkę mieszamy z solą, cukrem, drożdżami i oliwą. Wlewamy powoli letnią wodę i zagniatamy 

5–10 minut aż przestanie być klejące i stanie się elastyczne. W razie potrzeby podsypujemy mąką. 
Z ciasta formujemy kulę, smarujemy ją oliwą, wkładamy do miski i przykrywamy ściereczką. 

Odstawiamy do wyrośnięcia na 1,5–2 godziny.

Wyrośnięte ciasto ponownie zagniatamy i dzielimy na 2 porcje.
 

Przygotowanie pizzy:
Piekarnik wraz z blachą nagrzewamy do maksymalnej temperatury (najlepiej 260–280°C).

 Z ciasta formujemy dwa okręgi o średnicy ok. 30 cm, zostawiając więcej ciasta na brzegach.
Na plackach rozkładamy mozzarellę, porwany na kawałki ser gorgonzola oraz boczek i pokrojony 
w cienkie plasterki por. Pizze pieczemy jedną po drugiej, 5–8 minut, do uzyskania złotego koloru. 

Jeszcze ciepłe posypujemy posiekanymi orzechami.

Składniki:
Ciasto na pizzę:

250 g mąki pszennej + do podsypania
7–8 g suchych drożdży 

½ łyżeczki soli
1 łyżeczka cukru

1 łyżka oliwy z oliwek plus do posmarowania
150 ml letniej wody

 
Dodatki:

1 por (biała część)
100 g surowego boczku w plastrach

300 g gorgonzoli
200 g startej mozzarelli do pizzy

50 g orzechów włoskich

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut + 1,5 godziny oczekiwania

 PIZZA Z POREM, BOCZKIEM I GORGONZOLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Pory myjemy, odcinamy korzonki i zielone liście. W garnku zagotowujemy wodę, dodajemy sól. 

Pory kroimy na 15 cm części i gotujemy przez 5 minut. Odcedzamy, przekrawamy wzdłuż. 

Każdy kawałek owijamy plastrem boczku, do przymocowania końcówek używamy wykałaczek. 
Tak przygotowane pory obsmażamy na mocno rozgrzanej patelni.

Na koniec dodajemy chili i świeże listki tymianku.

Składniki:
2–3 pory

6 plasterków boczku
1 łyżeczka soli

opcjonalnie do podania:
świeży tymianek, płatki chili

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 PORY SMAŻONE W BOCZKU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 202146

Przygotowanie:
Por oczyszczamy, kroimy wzdłuż i na 3 części.

Na suchej patelni prażymy migdały, studzimy i siekamy. 

Na patelni rozgrzewamy masło z jedną łyżką oliwy.  
Por smażymy z obu stron, następnie zalewamy wodą  

i przykrywamy na 7 minut. 

Dodajemy miód, sok z cytryny i smażymy przez 3 minuty.  
Wykładamy na talerz i rozkładamy pokrojoną na ćwiartki burratę.  

Posypujemy pory i burattę migdałami, skrapiamy oliwą, oprószamy solą i pieprzem. 
Przyozdabiamy świeżymi liśćmi kolendry i bazylii. 

Składniki:
1 łyżka masła
2 łyżki oliwy

1 por
¼ szklanki wody
3 łyżki cytryny
2 łyżki miodu

sól, pieprz
1 kulka burraty

1 garść migdałów
liście kolendry

liście bazylii

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 PORY Z BURRATĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Pory dokładnie myjemy, obcinamy korzonki i zwiędłe zielone liście.

W garnku zagotowujemy litr wody, dodajemy mleko, solimy i wkładamy pory.

Gotujemy 15 minut na małym ogniu, miękkie pory odcedzamy i przekładamy  
do nasmarowanego tłuszczem, żaroodpornego naczynia. Na wierzchu kładziemy  

kilka kawałków masła, oprószamy przyprawami i przykrywamy serem.

Pieczemy 7–10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C.
Podajemy od razu po przygotowaniu z dodatkiem orzechów lub pestek.

Zapiekane pory mogą stanowić osobne danie lub być dodatkiem do obiadu.

Składniki:
2 pory

125 ml mleka
1 łyżeczka soli

100 g tartego sera
3 łyżki masła

szczypta gałki muszkatołowej
pieprz

2–3 łyżki ziaren dyni i słonecznika lub posiekanych orzechów

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

 PORY ZAPIEKANE Z SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Pora kroimy w piórka, cukinię w kostkę.  Rozpuszczamy w garnku łyżkę masła.

Wsypujemy ryż i chwilę podsmażamy, aż cały obtoczy się w tłuszczu.  
Dodajemy por, a po minucie wlewamy wino. Gotujemy, aż wyparuje,  

następnie dodajemy cukinię i stopniowo dolewamy gorący bulion lub wodę.  
Kolejną część dolewamy dopiero, kiedy ryż wchłonie poprzednią partię.

Gotujemy około 30 minut, aż ryż ugotuje się al dente.  
Pod koniec gotowania dodajemy mrożony groszek.  

Przyprawiamy pieprzem i gałką, w miarę potrzeby dosalamy. 

Kiedy ryż wchłonie już prawie cały bulion wyłączamy gaz, dodajemy 3 łyżki masła  
i większość parmezanu, mieszamy do rozpuszczenia tłuszczu.

Wykładamy na talerze, posypujemy natką pietruszki.

Składniki:
½ szklanki ryżu arborio

500 ml bulionu lub osolonej wody
½ szklanki białego wina

½ pora 
½ małej cukinii

½ szklanki mrożonego groszku
4 łyżki masła

50 g tartego parmezanu 
natka pietruszki

pieprz 
½ łyżeczki startej gałki muszkatołowej

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

 RISOTTO Z POREM I CUKINIĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Ziemniaki dokładnie myjemy (nie obieramy), kroimy w ćwiartki i wrzucamy do wrzącej,
osolonej wody. Solimy i gotujemy 15–20 minut, aż widelec będzie w nie gładko wchodził.

Odcedzamy i studzimy. 

Por kroimy w piórka, wrzucamy do sitka razem z groszkiem. Przelewamy wrzątkiem,
a następnie wrzucamy do miski z zimną wodą. Odcedzamy. Rzodkiewkę kroimy w cienkie 

plasterki, koperek siekamy. Wykładamy wszystko na talerz.

Mieszamy wszystkie składniki na sos. Polewamy sałatkę, posypujemy koperkiem. 

Składniki:
4 ziemniaki

½ szklanki zielonego groszku mrożonego lub świeżego wyłuskanego
4 rzodkiewki

½ pora (zielona część)
koperek

Składniki na sos:
2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka musztardy dijon
1 łyżeczka musztardy francuskiej

sok z ½ cytryny
1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

 SAŁATKA Z POREM I ZIEMNIAKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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 SURÓWKA Z PORA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Ilość porcji: 4

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
1 por 

½ szklanki kukurydzy
1 jabłko

2 łyżki majonezu
sól, pieprz

Przygotowanie:
Por kroimy w półkrążki, jabłko obieramy i ścieramy na tarce. 

W misce mieszamy por, jabłko, odsączoną kukurydzę i majonez.
Na koniec doprawiamy solą i pieprzem. 

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 202154
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Przygotowanie:
Szaszłyki:

Krewetki obieramy z pancerzy, zostawiając ogonki i czyścimy (mrożone najpierw należy 
rozmrozić i odsącz z nadmiaru wody). Przygotowujemy marynatę, mieszając sok z ćwiartki 
limonki z sosem sojowym, olejem sezamowym, imbirem, płatkami chili oraz przeciśniętymi  

przez praskę ząbkami czosnku. Krewetki zalewamy marynatą i odstawiamy na godzinę 
w chłodne miejsce. Pory kroimy na 1 cm plasterki. Zamarynowane krewetki nabijamy 

na patyczki do szaszłyków na zmianę z plasterkami pora. Następnie grillujemy na mocno 
rozgrzanym grillu lub patelni grillowej po 3–4 minuty z każdej strony. Szaszłyki podajemy 

na talerzach posypane natką pietruszki z ćwiartkami limonki obok.
 

Majonez paprykowy:
(Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej).

Żółtko umieszczamy w kielichu blendera, wlewamy sok z limonki i wsypujemy szczyptę soli. 
Miksujemy krótko, a następnie powoli wlewamy ciurkiem olej, nie przerywając miksowania.

Gdy powstanie gęsty sos, dodajemy wędzoną paprykę oraz płatki chili i miksujemy krótko
do połączenia się składników. Sos przekładamy do miseczki i podajemy razem z szaszłykami.

Składniki:
Szaszłyki:

500 g dużych surowych krewetek w 
pancerzach (świeżych lub mrożonych)

2 pory (białe części)
3 ząbki czosnku

1 limonka
3 łyżki sosu sojowego

1 łyżka oleju sezamowego
1 łyżeczka płatków chili  

(najlepiej  koreańskie gochugaru)

½ łyżeczki suszonego imbiru
1 łyżka posiekanej natki pietruszki

 
Majonez paprykowy:

1 żółtko
2 łyżki soku z limonki

ok. 200 ml oleju rzepakowego  
lub słonecznikowego

1 łyżeczka wędzonej papryki w proszku
1 łyżeczka płatków chili 

Liczba porcji: 8 szaszłyków

Czas przygotowania: 45 minut

 SZASZŁYKI Z POREM I KREWETKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Sos pomidorowy:

W rondlu rozgrzewamy oliwę. Dodajemy posiekaną drobno szalotkę i czosnek, podsmażamy  
na złoto. Dolewamy passatę i gotujemy na małym ogniu około 10 minut, do zgęstnienia. 

Doprawiamy solą, pieprzem, tymiankiem i octem balsamicznym.
Sos porowy:

Białą część pora siekamy w półpiórka. W głębokiej patelni roztapiamy masło, dodajemy pora
i posiekane zioła. Smażymy 5 minut. Dodajemy mąkę i mieszamy, tworząc zasmażkę. Dolewamy 

mleko i mieszając gotujemy, aż sos zacznie gęstnieć. Dorzucamy porwany w palcach szpinak
i gorgonzolę oraz posiekany drobno czosnek. Jeżeli sos będzie zbyt gęsty, dodajemy trochę mleka. 

Doprawiamy solą, pieprzem i gałką.
Cukinię kroimy w cienkie długie paski – najlepiej użyć obieraczki. Parmezan ścieramy na tarce. 

Rozgrzewamy piekarnik do 190ºC (termoobieg). Smarujemy naczynie żaroodporne masłem, 
na spód wylewamy odrobinę sosu pomidorowego. Układamy warstwę makaronu, smarujemy 

sosem pomidorowym i układamy cukinię. Przykrywamy płatami makaronu, smarujemy sosem 
porowym, wykładamy cukinię i znowu przykrywamy makaronem. Ostatnią warstwę makaronu 
smarujemy sosem pomidorowym. Wierzch posypujemy parmezanem i układamy plastry cukinii. 

Pieczemy 25–30 minut. Przed pokrojeniem lekko studzimy. 

Składniki na sos pomidorowy:
4 ziemniaki

1 łyżka oliwy z oliwek
500 g passaty pomidorowej

2 ząbki czosnku
1 cebula szalotka

sól, pieprz
1 łyżka octu balsamicznego 

1 łyżeczka posiekanego tymianku 

Składniki na sos porowo-szpinakowy:
4 łyżki masła

1 gałązka rozmarynu i tymianku
1 por

2 łyżki mąki pszennej
1 szklanka mleka lub mleka sojowego

60 g świeżego szpinaku
100 g gorgonzoli 
1 ząbek czosnku

½ łyżeczki gałki muszkatołowej
sól, pieprz

Oraz:
12 płatów makaronu do lazanii 

masło do formy
½ małej cukinii

100 g parmezanu 

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut + 30 minut pieczenia

 WEGETARIAŃSKA LASAGNE
Z POREM I GORGONZOLĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Por kroimy w plasterki. Ziemniaki i pietruszkę obieramy i kroimy w kosteczkę.

W garnku roztapiamy masło i szklimy na nim pora. Dorzucamy pozostałe warzywa  
i smażymy na małym ogniu 2 minuty.

Warzywa zalewamy wodą tak, aby wystawała 2 cm ponad nie. Wsypujemy 1 łyżeczkę soli. 
Przykrywamy garnek i gotujemy na małym ogniu, aż warzywa będą miękkie.

Wybieramy dużą chochlę zupy i miksujemy ją ze śmietaną oraz gałką muszkatołową.
Całość wlewamy do garnka i ciągle mieszając zagotowujemy.
Dodajemy starty parmezan, doprawiamy solą oraz pieprzem.

Składniki:
400 g pora

4 większe ziemniaki
2 korzenie pietruszki

2 łyżki masła
200 g kwaśnej śmietany 18%

100 g startego parmezanu
½ łyżeczki gałki muszkatołowej

sól, pieprz

Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania: 30 minut

 ZUPA Z PORA Z PARMEZANEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Masło siekamy, dodajemy pozostałe składniki. Zagniatamy jednolite ciasto. Foremkę do tarty 

(średnica 26 cm) wykładamy ciastem i wkładamy do zamrażalnika na 30 minut.

Odcinamy najciemniejszą część pora. Możemy wykorzystać ją np. do bulionu. Pozostałą, jasną 
i jasnozieloną część, przekrawamy wzdłuż, myjemy pod bieżącą wodą, kroimy w półplasterki. 

Rozgrzewamy olej na patelni, dodajemy masło, por i sól. Mieszamy i dusimy około 10 minut pod 
przykryciem, często mieszając. Studzimy, dodajemy jajka, śmietanę oraz przyprawy. Mieszamy.

Na ciasto rozkładamy folię aluminiową, na to wysypujemy obciążenie (ceramiczne kulki lub 
suszona ciecierzyca, fasola czy groch). Pieczemy 15 minut, w rozgrzanym do 190°C piekarniku. 

Zmniejszamy temperaturę do 170°C i ściągamy folię z obciążeniem.  
Wylewamy na ciasto zawartość patelni, kruszymy ser. Tartę pieczemy 35–40 minut.  

Podajemy lekko przestudzoną. Doskonała jest też na zimno. 

Składniki na ciasto:
150 g zimnego masła
200 g mąki pszennej

1 jajko
szczypta soli

Składniki na ciasto:
2 duże pory

250 ml śmietany 30%
4 jajka L

2 łyżki masła
2 łyżki oleju

100 g sera z niebieską pleśnią
1,5 łyżeczki tymianku suszonego
1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej

1 łyżeczka soli
1/3 łyżeczki białego pieprzu mielonego 

Forma o średnicy 26 cm lub 2 mniejsze

Czas przygotowania: 1 godzina

 TARTA Z POREM 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:
Mrożone krewetki rozmrażamy.

Grzyba zalewamy wodą i odstawiamy na 30–60 minut. 
Śnieżne ucho w tym czasie powinno napęcznieć i zdecydowanie się powiększyć.

Odsączamy i wycinamy ciemny ogonek, dzielimy na mniejsze kawałki.

Pory oczyszczamy i kroimy w półplasterki. 
Czosnek obieramy i przeciskamy przez praskę.

Na dużej patelni rozgrzewamy masło z olejem, 
wkładamy pora, oprószamy solą i smażymy aż zmięknie. 

Dodajemy czosnek i chwilę razem smażymy. 
Wkładamy grzyby, doprawiamy solą i na małym ogniu, 

co jakiś czas mieszając, smażymy 6–8 minut.

Na koniec wkładamy krewetki i smażymy, aż zmienią kolor na różowy. 
Podajemy z ryżem.

Składniki:
20 dużych krewetek bez pancerzy (świeżych lub mrożonych)

3 pory (biała część i kawałek zielonej)
½ główki czosnku

1 duży suszony biały grzyb chiński (trzęsak, śnieżne ucho) 
3 łyżki masła
1 łyżka oleju

sól

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 15 minut + czas namaczania

 KREWETKI W MAŚLE CZOSNKOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy i kroimy na mandolinie na bardzo cienkie, milimetrowe plasterki.

Pora kroimy w cienkie plasterki, solimy i dusimy na maśle 7–8 minut.

Naczynie żaroodporne smarujemy masłem i wykładamy ½ pora, wyrównujemy.
Wykładamy połowę plasterków ziemniaków, wyrównujemy.

Następnie kolejną porcję pora i ziemniaków. Zalewamy śmietanką wymieszaną z odrobiną soli
i pieprzu. Pieczemy 40–45 w piekarniku nagrzanym do 180ºC.

W międzyczasie przygotowujemy sos: pietruszkę, szczypiorek i koperek kroimy bardzo drobno, 
cebulkę i papryczkę siekamy drobno. Czosnek przeciskamy przez praskę.
Mieszamy w miseczce i dodajemy oliwę, sok z cytryny oraz sól i pieprz.

Chłodzimy w lodówce do podania.

Gratin z porem podajemy z sosem chimichuri. 

Składniki:
600 g ziemniaków

500 g pora 
40 g masła + do posmarowania naczynia

350 g śmietanki 30–36%
sól, pieprz

Chimichuri:
pęczek pietruszki

pęczek szczypiorku
pęczek koperku
2 ząbki czosnku

½ czerwonej cebuli
1 papryczka chili

1/3 szklanki oliwy z oliwek
1 łyżka soku z cytryny

sól, pieprz

Liczba porcji: 4–6 porcji

Czas przygotowania: 1 godzina

 GRATIN Z POREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
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 SERNIKI 

Mieszkańcy starożytnej Grecji jedli słodzone kostki sera, a starożytny Rzym gustował w wypiekanej 

wersji z dodatkiem miodu i aromatycznych liści laurowych. Sernik przez lata się rozwijał,

a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych ciast na świecie. Gdybyśmy mieli wybrać tę, którą lubimy 

najbardziej, mielibyśmy problem, bo kochamy serniki we wszystkich jego odsłonach.

SESJĘ PRZYGOTOWAŁY:

LAURA CHOŁODECKA, DOROTA DOMINO, NATALIA JAKUBOWSKA,

KATARZYNA SIERADZ, MONIKA SZEFFLER

ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER
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Składniki:
200 g okrągłych biszkoptów

1 kg sera twarogowego
¾ szklanki cukru pudru

100 ml mleka
150 ml śmietanki 36%

2 łyżki w proszku żelatyny
2 łyżki cukru wanilinowego

500 g truskawek (mogą być mrożone)
2 galaretki truskawkowe

6 brzoskwiń z puszki
6 świeżych truskawek

Liczba porcji: tortownica: 21 cm 

Czas przygotowania: 20 minut + 8 godzin w lodówce

 SERNIK NA ZIMNO 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Truskawki myjemy i usuwamy szypułki. Truskawki smażymy przez 3 minuty na patelni, 

miksujemy i mieszamy razem z galaretkami. Odstawiamy do delikatnego wystudzenia. 

Tortownicę wykładamy papierem do pieczenia. Na dnie układamy biszkopty. Twaróg mieszamy 
w misce razem z cukrem pudrem, cukrem wanilinowym i śmietanką. Mleko zagotowujemy

i odstawiamy na bok. Do mleka wsypujemy żelatynę i energicznie mieszamy. Do mleka z żelatyną 
wkładamy 2 łyżki masy serowej i energicznie mieszamy. 

Przekładamy zawartość do twarogu i dokładnie mieszamy. Do twarogu dokładamy brzoskwinie 
pokrojone w kostkę i mieszamy. Masę przelewamy na biszkopty. 

Na wierzch wylewamy mus truskawkowy. Wstawiamy do lodówki najlepiej na noc.
Serwujemy wystrojone ćwiartkami truskawek.  
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Przygotowanie:
Ciastka kruszymy i wykładamy na spód pucharków. Czekoladę dzielimy na kostki. 

W kąpieli wodnej roztapiamy czekoladę ze śmietanką i cukrem. Zestawiamy z ognia,
dodajemy żelatynę. Mieszamy aż się rozpuści, lekko studzimy.

Ser dokładnie mieszamy z jogurtem. Ubijając rózgą wlewamy czekoladę ze śmietanką.
Masę wlewamy do pucharków. Studzimy, dekorujemy startą czekoladą.

Składniki:
150 g ciasteczek owsianych w czekoladzie

250 g sera twarogowego z wiaderka
200 g jogurtu

250 ml śmietanki 30–36%
150 g ciemnej czekolady + do dekoracji

50 g cukru
3 listki żelatyny

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 20 minut + minimum 2 godziny studzenia

 MINI SERNICZKI Z CZEKOLADĄ 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Ciastka rozdrabniamy blenderem, mieszamy z masłem i przekładamy na tortownicę. 

Równomiernie rozkładamy i dociskamy do dna.

W dużej misce umieszczamy ser, śmietankę, cukier, białka, ekstrakt waniliowy i skrobię.
Krótko miksujemy, tylko do połączenia się składników. Czekoladę grubo siekamy,  

przekładamy do miski z masą serową i delikatnie mieszamy.

Masę przekładamy na  ciasteczkowy spód. Przykrywamy folią aluminiową i pieczemy
ok. 1,5 godziny w 160ºC (góra dół) z naczyniem żarodopornym wypełnionym wodą  

i ustawionym na 1–2 poziomach niżej niż sernik.

Studzimy przez minimum 2 godziny, na najlepiej przez całą noc. 
 W rondelku rozpuszczamy wodę razem z cukrem. Zagotowujemy, ściągamy z palnika. 

Rozpuszczamy masło a na koniec dodajemy przesiane przez sitko kakao. Mieszamy do momentu 
uzyskania aksamitnej masy. Wylewamy na ciasto, dokładnie rozsmarowujemy. 

Składniki na spód ciasteczkowy:
200 g ciemnych ciastek (mogą być Oreo, razem 

z nadzieniem)
30–60 g miękkiego masła

Składniki na masę serową:
1 kg sera sernikowego (z wiaderka)

200 g śmietanki 30–36%
150 g cukru

4 białka

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
30 g skrobi ziemniaczanej lub mąki pszennej 

(opcjonalnie)
150 g gorzkiej czekolady

Składniki na polewę czekoladową:
2 łyżki masła
3 łyżki wody
2 łyżki masła
3 łyżki kakao

Liczba porcji: tortownica 24–26 cm

Czas przygotowania: 20 minut + 20 minut pieczenia + minimum 2 godziny studzenia

 SERNIK STRACIATELLA 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.

Spód tortownicy o średnicy 20 cm wykładamy papierem do pieczenia. 

Migdały miksujemy z erytrolem, mieszamy z masłem.
Masą wykładamy spód tortownicy, pieczemy 10 minut.  Tortownicę owijamy folią aluminiową, 

zapobiegnie to wyciekaniu masła. Zmniejszamy temperaturę piekarnika do 160°C.

Masa serowa: jajka ucieramy z erytrolem na puch. Ucierając na małych obrotach dodajemy 
ekstrakt i po łyżce sera. Masę wykładamy na podpieczony spód, wstawiamy do piekarnika 

pieczemy 50 minut.

Polewa: masło ucieramy z erytrolem, jakiem i skrobią. Polewamy sernik, posypujemy płatkami 
migdałowymi. Pieczemy 10 minut. Studzimy w uchylonym piekarniku, następnie w lodówce.

Składniki na spód:
1 szklanka migdałów

3 łyżki erytrolu
2 łyżki miękkiego masła

Składniki na masę serową:
750 g sera twarogowego z wiaderka

¾ szklanki zmielonego erytrolu
3 jajka

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Składniki na polewę migdałową:
25 g masła

2–3 łyżki erytrolu
1 jajko

1 płaska łyżeczka skrobi kukurydzianej
50 g płatków migdałowych

Liczba porcji: tortownica 20 cm

Czas przygotowania: 20 minut + 60 minut pieczenia + minimum 2 godziny studzenia

 SERNIK Z MIGDAŁAMI BEZ CUKRU 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Herbatniki i pistacje rozdrabniamy blenderem lub drobno siekamy nożem i mieszamy z masłem. 

Przekładamy do słoików, zostawiając 1–2 łyżki do dekoracji.

Z limonek ocieramy skórkę bez białych błonek i wyciskamy sok. Czekoladę rozpuszczamy
 (np. w kąpieli wodnej). W misce umieszczamy rozpuszczoną czekoladę, startą skórkę i sok

z limonki, dodajemy serek, mleczko kokosowe, cukier i jajka. Krótko miksujemy, do połączenia się 
składników. Masę przekładamy na ciasteczkowy spód. Serniczki gotujemy na parze przez

ok. 25 minut lub w piekarniku rozgrzanym do 160ºC (góra dół) przez ok. 20 minut.
Studzimy przez minimum 2 godziny. 

Śmietankę miksujemy z mascarpone i cukrem pudrem.
Przekładamy na ostudzone serniczki i dekorujemy plastrami limonki, otartą skórką

i odłożonymi ciasteczkami z pistacjami. 

Składniki na spód ciasteczkowo-pistacjowy:
100 g herbatników

20 g pistacji łuskanych, solonych
60 g miękkiego masła

Składniki na masę serową:
2 limonki

80–100 g białej czekolady
350 g serka kremowego

200 g mleczka kokosowego
75 g cukru

3 jajka

Składniki na wierzch:
200 g śmietanki 30–36%, mocno schłodzonej

100 g mascarpone, schłodzonego
30–50 g cukru pudru
limonki, do dekoracji

Liczba porcji: tortownica 5–6 słoiczków

Czas przygotowania: 20 minut + 20 minut pieczenia + minimum 2 godziny studzenia

 SERNICZKI LIMONKOWE W SŁOIKACH 
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Herbatniki kruszymy za pomocą malaksera i łączymy z masłem. Mieszamy.

Spód tortownicy o średnicy 25 cm wykładamy papierem do pieczenia.
Wykładamy spód z herbatnikami i dociskamy. Chłodzimy 15 minut w lodówce. 

Wszystkie składniki na sernik miksujemy krótko, do połączenia. Wylewamy na spód i pieczemy 
15 minut w 170°C, następnie zmniejszamy temperaturę do 130°C i pieczemy 40–45 minut. 

Studzimy, następnie chłodzimy minimum 10 godzin w lodówce. 

Na patelnię z grubym dnem wsypujemy cukier i rozprowadzamy go równomiernie po całej 
powierzchni. Podgrzewamy bez mieszania kilka minut, aż cukier się rozpuści i zacznie brązowieć. 

Zmniejszamy palnik na minimalną moc i dodajemy masło. Mieszamy. Kiedy połączy się
z karmelem dodajemy śmietankę i energicznie mieszamy do czasu aż masa będzie jednolita. 

Polewamy sernik i posypujemy chipsami kokosowymi. 

Składniki na spód:
200 g herbatników

80 g roztopionego masła
1 kg mielonego twarogu 

4 jaja 
2 żółtka

150 g śmietany 12%
250 ml mleka skondensowanego

80 g cukru
1 łyżka mąki ziemniaczanej

Składniki na polewę karmelową:
150 g cukru
70 g masła

200 ml śmietanki 30–36%
garść chipsów kokosowych do ozdoby

Liczba porcji: tortownica o średnicy 25 cm

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

 SERNIK KARMELOWY 
PRZEPIS: MONIKA SZEFFLER
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC (góra dół). Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia.

Białka ubijamy na pianę, dodajemy rozpuszczone i ostudzone masło, erytrol i wiórki kokosowe. 

Mieszamy i wykładamy na spód. Pieczemy 15 minut. 
Wszystkie składniki na sernik krótko miksujemy, wylewamy na spód. Na najniższy poziom 

piekarnika wstawiamy dużą blachę wypełnioną wodą. Sernik pieczemy piętro wyżej 15 minut
w 180ºC. Następnie zmniejszamy temperaturę do 120ºC i pieczemy jeszcze 80 minut.

Studzimy w piekarniku przy uchylonych drzwiczkach. 
Szykujemy lemon curd. Cytryny dokładnie myjemy, wyparzamy i ścieramy z nich skórkę  
na tarce o drobnych oczkach. Wyciskamy z nich sok. Do jednej szklanki wbijamy 2 jajka,  

do drugiej 2 żółtka. Lemon curd przygotowujemy w kąpieli wodnej – mniejsza miskę lub rondelek 
układamy w garnku i zagotowujemy w nim wodę tak, aby nie dotykała dna naszej miski. 

Wlewamy olej,skórkę z cytryny, erytrol, dolewamy prawie cały sok z cytryny i gotujemy 5 minut, 
mieszając energetycznie ubijaczką, aż erytrol się rozpuści. Do naczynia z resztką soku z cytryny 

dodajemy skrobię ziemniaczaną, dokładnie mieszamy i dodajemy do miski, ciągle mieszając.
Nie przerywając mieszania dodajemy jajka, a następnie żółtka.

Gotujemy około 2 minuty od zagotowania, ciągle mieszając. 
Dekorujemy sernik lemon curdem i świeżymi malinami.

Opcjonalnie można użyć małych bezików i suszonych płatków bławatka. 

Składniki na spód kokosowy:
120 g wiórek kokosowych
50 g rozpuszczonego masła

2 białka
70 g erytrolu

Składniki na sernik:
550 g sera twarogowego na sernik

250 g mascarpone
3 łyżki mąki ziemniaczanej

60 ml śmietanki 30 %
¾ szklanki erytrolu

4 jajka
skórka z 1 cytryny

sok z 1 cytryny 
szczypta soli

Składniki na lemon curd:
2 łyżki oleju (kokosowy lub rzepakowy)

7 łyżek erytrytolu 
2 cytryny

2 jajka
2 żółtka

4 łyżeczki skrobi ziemniaczanej

Dekoracja:
maliny

płatki bławatka
beziki

Tortownica: 21 cm 

Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina 35 minut pieczenia + minimum 2 godziny studzenia

 SERNIK CYTRYNOWY Z LEMON CURD 
PRZEPIS: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 150°C.

W misie miksera umieszczamy twaróg , mascarpone, jajka, cukier, lekko przestudzoną gorzką 
czekoladę, kakao i mąkę pszenną.

Całość miksujemy na wolnych obrotach do uzyskania jednolitej masy.

Masę serową rozdzielamy pomiędzy 9 papilotek. Pieczemy w 150°C przez 30 minut.
Powierzchnia serniczków powinna być ścięta i delikatnie sprężysta.

Serniczki studzimy przez 1 godzinę poza piekarnikiem i kolejną godzinę w lodówce.

Składniki na masę śmietanową umieszczamy w misce i miksujemy do uzyskania sztywnej bitej 
śmietany. Przekładamy do rękawa cukierniczego z wybraną metalową końcówką i ozdabiamy 

wierzch serniczków. Na końcu ozdabiamy owocami i od razu możemy serwowawać. 

Składniki na masę serową:
150 g twarogu z wiaderka

150 g mascarpone
2 jajka

½ szklanki cukru
50 g gorzkiej czekolady, roztopionej w kąpieli wodnej

1 łyżka kakao
1 łyżeczka mąki pszennej

Składniki masę śmietanową:
200 ml śmietany 36%
2 łyżki mascarpone

1 łyżka cukru

Liczba porcji: forma do muffinek + 9 sztuk papilotek

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut pieczenia + minimum 2 godzina studzenia

 MINI SERNICZKI CZEKOLADOWE 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA
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 NIE MA ŻYCIA BEZ DOBREGO JEDZENIA,
BO TO ONO JEST KWINTESENCJĄ 

WSZYSTKIEGO 
WYWIAD I ZDJĘCIA: JOANNA ANISZCZYK

Historia konceptu Przysmaki Domu Wiśniowieckich zaczyna się sto lat temu,  
na elbląskiej starówce. I kiedy już wydaje się, że wojna przerwie ją 

bezpowrotnie, jeden z wnuków Pani Apolonii Wiśniowieckiej – Radosław  
– postanawia wrócić do korzeni i dać babcinym delikatesom drugie życie.
Jak się później okazuje, z bardzo dużym sukcesem. Nie, to nie scenariusz  

do filmu, a temat rozmowy, jaką z tym wnukiem przeprowadziliśmy.
O tym, jak wielką rolę w tej decyzji odegrała kaczka marynowana w soli

i majeranku, a także zapach wędzonki dziadka
oraz miłość do podróżowania, na kolejnych stronach.
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Joanna Aniszczyk: Jaka historia kryje się za Przy-

smakami Domu Wiśniowieckich?

Radosław Olszewski: Sam koncept powstały jako 

powrót do korzeni, a jego historia zaczyna się  

w 1928 roku, kiedy moja babcia Apolonia z domu 

Wiśniowiecka, otworzyła na elbląskiej starówce 

małe delikatesy. 

J. A.: Rzecz działa się prawie sto lat temu, wiesz co 

wtedy można było znaleźć w tym miejscu?

R. O.: Sklep znam z opowieści, ale wiem,że można 

tam było znaleźć same przysmaki. Te domowe, jak 

ciasta i konfitury, a także wędzone ryby i wędliny, 

które robił mój dziadek Wincenty. Babcia prowa-

dziła delikatesy przez 11 lat, aż do wybuchu II Woj-

ny Światowej. Elbląska starówka została wówczas 

zmiażdżona przez wojnę, i niestety sklep już nigdy 

nie został ponownie otwarty. Moi dziadkowie prze-

nieśli się na wieś i nigdy nie wracali do tego tematu. 

Myślę, że przeżyli bardzo ciężkie chwile.

J. A.: Muszę o to zapytać, czy pamiętasz czas spędzo-

ny z dziadkami w tamtym miejscu?

R. O.: Jak odwiedzaliśmy dziadków na wsi, to oczy-

wiście babcia serwowała nam wspaniałe dania 

których smak pamiętam do dziś. Pamiętam smak 

świeżego mleka, wiejskiego masła, ogromnych roz-

miarów pieczonego przez nią chleba na liściach 

chrzanu, kaczki i gęsi z pieca. Te kaczki właśnie to 

jest to danie, które najbardziej kojarzy mi się z bab-

cią. Marynowała je wyłącznie w soli i majeranku 

przez dobę. W naszych delikatesach można dostać 

uda pieczone właśnie według tego przepisu. W każ-

dych Przysmakach Domu Wiśniowieckich można 

znaleźć też pyzy, które produkujemy w naszym bi-

stro Gluten Appetit dokładnie tak, jak robiła je moja 

babcia i jej mama. Puszyste ciasto z gotowanego 

ziemniaka, a farsz składa się z trzech rodzajów mię-

sa: wołowego, wieprzowego i drobiowego. Dodajemy 

do niego też gęsi tłuszcz, są to takie smaczki, które 

zna każdy w mojej rodzinie.

J. A.: Wróćmy do historii Przysmaków Domu Wi-

śniowieckich, bo właśnie siedzimy w lokalu przy 

ulicy Zwycięskiej, a ja mam wrażenie, że jesteśmy 

na elbląskiej starówce. Kontynuujesz zamysł babci 

o delikatesach ze wspomnianymi smakami.

R. O.: Ten pomysł siedział we mnie od dawna, ale 

wydaje mi się że do niektórych rzeczy trzeba dojrzeć 

żeby móc je bardziej docenić. W 2010 roku nadszedł 

czas i okazja by wrócić do korzeni i tradycji kupiec-

kiej mojej rodziny. Uruchomiłem Przysmaki Domu 

Wiśniowieckich na małym stoisku w Magnolia 

Park. Były to głównie swojskie wędliny, sery i gar-

mażerka, takie które w delikatesach sprzedawała 

moja babcia, czyli pyzy, krokiety, naleśniki i gołąbki. 

Starałem się dobrać asortyment jak najbardziej na-

turalny i zbliżony smakiem do tego, co było kiedyś. 

J. A.: Czy szukasz lokalnie, czy są to produkty z całej 

Polski i świata?

R. O.: Zamysł był taki, aby były to produkty nie tylko 

z kraju, ale i ze świata. Podróże kształcą i przywieźliśmy 

z tych pięknych podróży również włoskie sery i wędli-

ny, najlepsze sardynki z Portugalii, herbaty z Wiednia 

oraz greckie oliwy. Natomiast przetwory, które widać 

tu na półkach są produkowane według naszych recep-

tur, dla nas przez małe lokalne firmy. Znamy każdego 

naszego dostawcę osobiście, wiemy jakie warunki są 

w danym miejscu, jesteśmy też pewni, że nasze recep-

tury są respektowane i niczego innego się nie dodaje do 

naszych produktów. W tej chwili uruchamiamy wła-

sną linię wędlin i będziemy mieli około 25 swoich pro-

duktów. Prawdziwych produktów, takich jak wyrabiał 

mój dziadek, czyli peklowanych i wędzonych prawdzi-

wym dymem. Rozmawiamy też z małym producen-

tem makaronów, mamy własną kawę, którą wypala 

dla nas lokalna palarnia. Wspieramy uczciwe, małe fir-

my, którym też zależy na dobrym, naturalnym smaku, 

i tylko z nimi chcemy współpracować. 

Pandemia pchnęła nas też do odświeżenia sobie sta-

rych przepisów. Wszystkie dania przyrządzamy 

w naszej kuchni i zamykamy je w słoiki, które każ-

dy z naszych gości może zabrać do domu lub pracy 

i zjeść ze smakiem. Bigos staropolski, który gotujemy 

4 dni, z dziczyzną, różnego rodzaju zupy, gulasze, pasz-

tety, pasty warzywne, sałatki i wiele innych pyszności. 

J. A.: No dobrze, my tu o dawnych smakach, ale 

przecież świat zmienił się przez te sto lat i kuchnia 

wygląda teraz nieco inaczej. Jesteście w tej kwestii 

też nowocześni?

R. O.: Podążamy też za trendami żywieniowymi 

i wprowadzamy takie produkty jak pasty orzecho-
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we, kokosowe, czy oleje tłoczone w małych olejar-

niach. Nasze delikatesy to nie tylko wędliny i ser. 

Dostaniesz u nas także dania wegańskie i wegeta-

riańskie. Dużo podróżujemy, więc jak coś nam za-

smakuje, to za chwilę można to znaleźć tu w delika-

tesach. 

J. A.: Jedzenie jest dla Ciebie ważnym elementem 

życia?

R. O.: Bardzo ważnym, ale najważniejsza jest jakość 

tego co jem. Dobra wędlina, ser, pieczywo, lampka 

dobrego wina i masz wszystko co potrzeba do szczę-

ścia. Im prościej tym lepiej. Nie ma życia bez dobrego 

jedzenia, bo to ono jest kwintesencją wszystkiego. 

Uwielbiam także podróże i odkrywanie smaków 

danego regionu.

J. A.: A ulubiony smak z Twoich podróży to?

R. O.: Wciąż urzeka mnie Azja. Kuchnia azjatycka 

jest aromatyczna i piękna w swej prostocie. Smaki 

z podróży do Kambodży, Myanmaru, Wietnamu czy 

Tajlandii to niezapomniane chwile. Zapachy przeni-

kające się na ulicy sprawiają, że chcesz to wszystko 

zjeść. I w zasadzie nigdy nie pożałujesz. Green Pa-

paya Salad, pierożki dim sum z różnym nadzieniem, 

owoce morza należą zdecydowanie do moich ulubio-

nych. 

J. A.: Na szyldzie przy ulicy Zwycięskiej 20 a widnie-

je napis „Bistro & Deli”, czy oznacza to, że będziecie 

serwować tutaj te smaczki, o których rozmawiamy?

R. O.: Sam pomysł na takie połączenie przyszedł pod-

czas naszej podróży po Porto, gdzie zauroczyły nas 

delikatesy połączone z małym bistro. Ma być prosto 

i bardzo smacznie, bo u nas smak gra główną rolę. Bę-

dziemy tu serwować śniadania i lunche, a także małe 

przekąski oraz deski wędlin i serów, wina. Z podróży 

do Wiednia przywieźliśmy też pomysł na wiedeńskie 

sznytki z tym, co aktualnie mamy w ofercie. Sznyt-

ki będą serwowane z pasztetem z kaczki, ze śledziem 

z kawiorem, z pastą z warzyw, czy z pasztetem z cie-

lęciny i borowików, by poznać smak tych produktów. 

Chcemy by nasi goście mogli spróbować różnych 

przysmaków które tutaj sprzedajemy. 

J. A.: Jadłam wiele Twoich dań i muszę przyznać, 

że gotujesz świetnie. Jak zaczęła się Twoja przygoda 

z gotowaniem?

R. O.: Pochodzę z dużej rodziny, i urodziłem się jako 

przedostatni. Byłem takim dzieckiem przyklejonym 

do spódnicy mamy. Uwielbiałem obserwować jak 

sobie radziła w kuchni bo przygotowanie obiadu 

dla „drużyny piłkarskiej” to nie lada wyzwanie. Z 

perspektywy czasu mogę powiedzieć, że była świet-

nym szefem kuchni. Kiedy miałem 11 lat zmarł 

mój Tato, więc dorosłem dość szybko i czułem się w 

obowiązku w jakiś sposób pomóc mamie, dlatego 

kuchnia od dziecka była moim królestwem. Samo-

dzielnie gotować zacząłem w wieku 13 lat i bardzo to 

lubiłem. Po szkole podstawowej zacząłem edukację 

w Technikum Gastronomicznym a praktykę odby-

wałem w prywatnej firmie, gdzie od razu zacząłem 

gotować z wykwalifikowanymi kucharzami, którzy 

gotowali w ambasadach oraz na statkach na całym 

świecie. Nauczyłem się wtedy wielu przydatnych 

rzeczy w kuchni, później przyszedł czas na studia 

na Wydziale Technologii Żywności. Po studiach 

zacząłem pracę w kilku dużych znanych firmach 

produkujących napoje oraz żywność, byłem także 

dyrektorem działu technologicznego jednej z sieci 

barów ze zdrowym jedzeniem. Następnie zacząłem 

prowadzić tawernę w Krynicy Morskiej, przy jednej 

z głównych ulic. W miejscowościach nadmorskich 

wtedy można było dostać tylko rybę z głębokiego 

tłuszczu, a ja na przekór wszystkim postanowiłem 

serwować tylko i wyłącznie ryby pieczone w piecu. 

W 2007 przyszedł czas na Wrocław. To tutaj stwo-

rzyłem kilka konceptów gastronomicznych. Jedne 

działają nieprzerwanie od kilku lat, inne zwyczajnie 

się nie przyjęły. Moim ulubionym jest Gluten Appetit 

bo to smaki mojego domu, mojej mamy i babci. Piero-

gi, pyzy, niedzielny rosół gotowany na prawdziwym 

kurczaku, kaczce i wołowinie z lanymi kluskami to 

jest coś co sprawia, że cieplej na sercu się robi.

J. A.: Wróćmy teraz do Wiśniowieckich, ile macie 

produktów, i mam tu na myśli tylko te, które produ-

kuje się tu na miejscu.

R. O.: Samych dań które tu robimy jest w chwi-

li obecnej około 60 pozycji. Zupy, gulasze, pasztety, 

pasty warzywne, sałatki, klopsiki, gołąbki, długo by 

wymieniać. Po prostu trzeba się wybrać do naszych 

delikatesów. Każdy tu znajdzie coś dla siebie.

J. A.: Przysmaki Domu Wiśniowieckich to obecnie 

cztery lokalizacje, czy zamierzacie powiększyć ich 

liczbę?

R. O.: O Tak, chcemy się rozwijać i jest wizja otwar-

cia kolejnych delikatesów w różnych lokalizacjach 

miasta a także Polski. Obecnie zapraszamy na Ołta-

szyn, Krzyki i Fabryczną. Adresy można znaleźć na 

naszych social mediach i stronie internetowej. Pra-

cujemy obecnie nad sklepem internetowym, który 

rusza niebawem. 

J. A.: Jakie jest Twoje marzenie?

R. O.: Marzenie mam jedno, żeby móc podróżować 

i doświadczać. Bo to jak podróże kształcą i otwiera-

ją głowę to najpiękniejsze co może się człowiekowi 

przytrafić w życiu . Więcej nic nie trzeba.

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

R. O.: Dziękuję za spotkanie i zapraszam do Wiśnio-

wieckich.
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Przygotowanie:
Chrzan obieramy i miksujemy w malakserze albo w blenderze kielichowym.

Zawartość blendera przekładamy do miski. Doprawiamy solą, cukrem i sokiem z cytryny. 
Przekładamy do słoika, przechowujemy w lodówce. 

Składniki:
2 korzenie chrzanu

sok z jednej cytryny
½ łyżeczki cukru

½ łyżeczki soli

Liczba porcji: 1 słoik

Czas przygotowania: 10 minut

 CHRZAN 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA



MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2021 MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 202194 95

Przygotowanie:
Mięso doprawiamy solą, pieprzem i czosnkiem przeciśniętym przez praskę, dokładnie mieszamy.

Na patelni rozgrzewamy olej. Z mięsa formujemy małe pulpeciki i obsmażamy na oleju,
z każdej strony na złoty kolor. Zalewamy wodą i przykrywamy na 10 minut.

Następnie dodajemyśmietanę i chrzan, gotujemy kolejne 10 minut.
Na koniec doprawiamy solą i pierzem.

Serwujemy razem z puree ziemniaczanym i ulubionymi piklami. 

Składniki:
2 łyżki oleju roślinnego

300 g mięsa mielonego wieprzowego
2 ząbki czosnku
1 szklanka wody

1 szklanka śmietanki 36%
3 łyżki chrzanu

sól i pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

 PULPETY W SOSIE CHRZANOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Pietruszkę i seler kroimy w kostkę, por i czosnek w plastry

i smażymy na oliwie przez ok. 10 minut. 

Przekładamy do garnka, dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę i bulion.
Gotujemy przez ok. 25 minut, aż ziemniaki będą miękkie.

Dodajemy chrzan, śmietankę, sól i pieprz i miksujemy na gładko. Podajemy np. z jajkiem 
ugotowanym na twardo, zrumienionymi plastrami boczku i pora oraz świeżymi ziołami.

Składniki:
1 korzeń pietruszki
¼ korzenia selera

10 cm kawałek pora
2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek
4 ziemniaki

1 l bulionu lub wody
4–6 łyżek tartego chrzanu
200 g śmietanki 30–36%

1 łyżeczka soli
¼–½ łyżeczki pieprzu

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 45 minut

 ZUPA CHRZANOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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 HISTORIA CUKIERNI ŁOMŻANKA -- CZĘŚĆ I 
OPOWIEŚĆ SPISAŁ: MICHAŁ WOJCZYŃSKI

OPRACOWANIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA 

ZDJĘCIA: PRYWATNE ARCHIWUM RODZINY WOJCZYŃSKICH, JUSTYNA WOJCZYŃSKA

W tym numerze przedstawiamy pierwszą część historii miejsca, które z pewnością 
znają najstarsi Wrocławianie, miłośnicy słodkości i wielbiciele wyjątkowych pączków. 

To wzruszająca opowieść o ludziach i ich przeżyciach pełnych miłości, odwagi, 
sukcesów i pasji, ale też o ciężkich czasach wojny i cierpieniu, jakie ona przyniosła. 

To historia ludzi, bez których nie byłoby tego miejsca. Spacerując po Wrocławiu ulicą 
Ruską, nie sposób nie odwiedzić tej małej cukierni, która przyciąga bogato przystrojoną 

wystawą, zapachem świeżych wypieków i ciepłym przyjęciem przez właścicieli. 
Poznajcie losy najstarszej wrocławskiej cukierni Łomżanka, którą spisał 

Michał Wojczyński z okazji 85-lecia cukierni.
Dziękujemy Michałowi za podzielenie się z nami tą wyjątkowo ciekawą historią.
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Początki, czyli był taki czas nad Narwią

Mroźna zima roku 1926. Osiemnastoletni Leon wy-

biera się w odwiedziny do swojego kolegi Henryka. 

Puka do drzwi i otwiera mu młoda dziewczyna, jak 

się okazuje – siostra Henryka. „Heniu wyszedł, ale nie-

bawem wróci” – oznajmia Leonowi. „To Pan wchodzi, 

czy wychodzi? Bo mróz okropny, a drzwi otwarte!”. Po 

chwili namysłu, Leon decyduje się wejść. Wtedy jesz-

cze nie przypuszczał, że Michalina zostanie jego żoną.

Tak poznali się nasi dziadkowie, oczywiście w Łom-

ży, bo to w tym właśnie, położonym na północy Ma-

zowsza mieście, zaczęła się historia Łomżanki.

Dziadek – Leon Chalamoński (ur. 1908 r.) – zawodu 

cukiernika uczył się w łomżyńskiej piekarni pań-

stwa Krajewskich znajdującej się przy pl. Kościuszki, 

tam też uzyskał tytuł czeladnika. Naukę cukiernic-

twa kontynuował w Warszawie. Babcia – Michalina 

Piotrowska (ur. 1911 r.) ukończyła z kolei warszaw-

ską szkołę kroju i szycia.

Po powrocie do Łomży, dziadkowie pobrali się. Uro-

czystość ślubna odbyła się 24 czerwca 1933 r. w łom-

żyńskiej katedrze św. Michała Archanioła, w bocz-

nej kaplicy, przed szczególnie w Łomży czczonym 

obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości.

W tym czasie dziadek urządził w domu mały warsz-

tat, w którym produkował ciastka i herbatniki, 

sprzedając je następnie na okolicznych targowi-

skach. Własną cukiernię Dziadkowie otworzyli we 

wrześniu roku 1935. Znajdowała się przy ul. Dwor-

nej, naprzeciw klasztoru Panien Benedyktynek. 

Nowo otwarty interes odniósł sukces. Był to czas, 

kiedy Dziadkom powodziło się bardzo dobrze. Na 

tyle nawet, że mogli sobie pozwolić m.in. na własną 

bryczkę i osobistego stangreta! Na świecie pojawiły 

się ich pierwsze dzieci: Edward i Alicja. Jednym sło-

wem, wszystko było jak należy.

Niestety, spokojne łomżyńskie życie nie trwało długo. 

We wrześniu, roku 1939 wybuchła wojna. Wcześniej, 

bo już w czerwcu Dziadek został powołany do 9 puł-

ku artylerii ciężkiej, jako zwiadowca. Uczestniczył 

w walkach w Borach Tucholskich. Powrócił do domu 

23 września i kontynuował prowadzenie zakładu 

w nowej, wojennej rzeczywistości. Dziadek poszerzył 

wówczas swoją działalność o wypiek chleba.

W sierpniu 1941 r. Niemcy utworzyli w Łomży getto, 

którego mury dosłownie graniczyły z zapleczem cu-

kierni i piekarni Dziadków. Wieczorami Babcia prze-

rzucała przez mur chleb głodującym tam ludziom. Ktoś 

doniósł o tym niemieckim władzom. Dziadkowi cu-

dem udało się wybronić Babcię przed bardzo poważ-

nymi konsekwencjami. Getto zostało zlikwidowane 

w 1942 roku. W podłomżyńskich lasach śmierć z rąk 

Niemców poniosło wiele znajomych Dziadkom osób.

Kolejne lata wojny to dalsze życie w rzeczywisto-

ści okupowanej Łomży. Jednak najokrutniejszy ze 

wszystkich – rok 1944 – miał dopiero nadejść.

1944 – rok, o którym lepiej byłoby zapomnieć

Babcia Michalina, która po wielu latach wspomina-

ła ten czas, zawsze zwracała się do naszej Mamy: „Ty 

Dorota napisz kiedyś książkę o tym moim życiu...”. 

Aż trudno uwierzyć, że po tylu przejściach Babcia 

pozostała osobą pogodną, kochającą życie, zwłasz-

cza młodzież. Książki co prawda nie ma, ale jest za to 

ta skromna opowieść wysnuta na podstawie zdjęć, 

dokumentów i przede wszystkim wspomnień Babci 

przekazanych naszej Mamie.

Dziadkowie w ciągu kilku tygodni stracili wszyst-

ko, co było dla Nich cenne: dom, cukiernię, dwójkę 

z trojga dzieci oraz wolność.

Ale zacznijmy od początku

Jest rok 1944, trwa wojna. W Warszawie od sierp-

nia toczą się zacięte powstańcze walki. Tymczasem 

13 września do Łomży wkraczają Sowieci. Armia 

Czerwona ma pełnić zatem rolę „wyzwoliciela”. 

Zostaje wydany nakaz opuszczenia miasta przez 

ludność cywilną. Zaczynają się walki z Niemcami 

i bombardowanie Łomży.

Dziadkowie, zostawiając więc wszystko uciekli 

z miasta z trójką dzieci, zabierając tylko najpotrzeb-

niejsze rzeczy. Jak się później okazało – zarówno 

dom, jak i zakład zostały strawione przez ogień. 

Pozostał jeden tylko przedmiot z ich łomżyńskiego 

domu, który znajduje się w naszym, wrocławskim 

domu do dzisiaj.

Leon i Michalina zatrzymali się u znajomych 

w podłomżyńskich Konarzycach. Nie na długo, bo 

i stamtąd byli zmuszeni uciekać. Jednak w trakcie 

tego krótkiego pobytu doszło do tragedii. Ich 10-let-

ni syn Edek, bawiąc się na pobliskim polu, natrafił 

na kulkę z karabinu, która wybuchła i rozerwała 

mu kolano. Chłopiec trafił do szpitala polowego, 

jednak nie przeżył.

Trudów wygnania nie przeżyło także najmłodsze 

dziecko Leona i Michaliny, 2-letnia córeczka Jadzia 

– zmarła na zapalenie płuc w ciągu dwóch tygodni 

po śmierci Edka (oboje dzieci zostały pochowane na 

cmentarzu w Śniadowie, w mogile bez nagrobka, 

nie wiadomo w którym dokładnie miejscu (zawsze 

jadąc do Łomży zatrzymujemy się tam, żeby zapalić 

świeczkę na jakimś bezimiennym grobie).Dziadek – Leon Chalamoński, ur. 1908 r. Babcia- Michalina Chalamońska, z domu Piotrowska, ur. 1911 r.

Ul. Dworna w Łomży. Przy niej właśnie (choć w zupełnie innej części) 

mieściła się cukiernia Dziadków

Zniszczona Łomża, widok na ul. Rybaki
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W kolejnych dniach, nie mogąc wrócić do ogar-

niętej działaniami wojennymi Łomży i wciąż szu-

kając schronienia, Dziadkowie wraz z jedynym 

pozostałym przy życiu dzieckiem, córeczką Alą 

i kolejnym dzieckiem, które miało przyjść na świat, 

znaleźli się w Zambrowie – mieście położonym ok. 

25 km od Łomży. Tam miało miejsce niewiarygod-

ne zdarzenie. Późnym, październikowym, zimnym 

wieczorem trafili do domu, w którym kąt znala-

zło już kilka rodzin z historią podobną do ich; tak 

przecież było, że okoliczni mieszkańcy przyjmo-

wali do swoich domów eksmitowaną ludność. Jed-

nak jakaś kobieta, być może gospodyni, bardzo się 

zdenerwowała i wykrzykiwała, że w domu już nie 

ma miejsca, że jest za ciasno! Dziadek nakazał Bab-

ci ją zignorować, jednak Babcia zdecydowała, że 

jeśli ich tam nie chcą, to tam nie zostaną. Oddalili 

się od domu dosłownie o kilkaset metrów, a w ów 

dom trafiła bomba. Wszyscy tam obecni zginęli.

Pod koniec października Dziadkowie wrócili do 

Łomży. Michalina wciąż oczekiwała na urodzenie 

dziecka. Nie było domu, nie było zakładu. 

W zasadzie nie było miasta. Łomża została zniszczo-

na w ok. 80%. Zatrzymali się u stryjka Babci, Jana 

Piotrowskiego, w drewnianym domku przy ul. Si-

korskiego. Domek ten stoi zresztą do dzisiaj. Pojawił 

się kolejny problem. Mała Ala zachorowała na zapa-

lenie opon mózgowych. Potrzebna była penicylina. 

Babcia Michalina za ostatnie złote kosztowności 

sprowadziła aptekarkę, która podaje dziecku... ostat-

nią dawkę penicyliny, jaką dysponowała. Dziew-

czynka wyzdrowiała. I już wtedy, jako małe dziecko 

postanawia, że gdy urośnie, to zostanie farmaceut-

ką. Tak też się później stało. Aptekę Nadodrzańską 

we Wrocławiu przy Moście Warszawskim, przy 

pl. Kromera prowadziła właśnie nasza ciocia Ala.

Ale wróćmy do Łomży. Władzę w mieście sprawo-

wał już wtedy nowy wróg – Sowieci. I tu pojawia 

się kolejny cios od losu. W grudniu 1944 r. Dziadek 

Leon został aresztowany przez NKWD. Osadzony 

został w więzieniu w Białymstoku. Babcia ostatni 

raz widziała się tam z Dziadkiem w Wigilię Bożego 

Narodzenia. Ostatni, bo gdy przybyła tam kolejnym 

razem – już go nie było. Został wywieziony. Dokąd? 

Tego już Babcia Michalina nie wiedziała. My, dzielą-

cy się z Wami tą opowieścią, wiemy. Otóż Dziadek 

Leon został wywieziony w głąb ZSRR, do jenieckie-

go obozu filtracyjnego nr 283 w Stalinogorsku w ob-

wodzie tulskim (dziś Nowomoskovsk).

Wróćmy jednak do Babci

Kobieta w późnej ciąży, z 9-letnim dzieckiem, bez 

męża, który zaginął bez śladu, postanowiła opuścić 

Łomżę i ruszyć na południe, w rodzinne strony, do 

brata. Wypożycza od kogoś konia i wóz i udaje się 

docelowo do Mrozowej Woli (wsi położonej w po-

bliżu Sadownego, ok. 70 km od Łomży). Brnie przez 

płonące lasy nadbużańskiej Puszczy Białej; jak opo-

wiadała musiała zakryć koniowi oczy, żeby ten 

szedł w miarę spokojnie, aż w końcu dociera do bra-

ta Piotra. Był styczeń już roku 1945. Tam, w gospo-

darstwie brata Michalina urodziła córeczkę Annę. 

Kolejne tygodnie spędziła w Mrozowej Woli.

Gdy zima się skończyła, Babcia z różnych powodów 

zdecydowała wrócić do Łomży, znów na ul. Sikor-

skiego. O Leonie wciąż nie miała żadnych wieści. Już 

traciła nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek się spotka-

ją. Mijały kolejne miesiące, wojna już się skończyła. 

W końcu, pewnego wrześniowego dnia 1945 r. do 

Babci Michaliny dociera niewiarygodna nowina: 

w szpitalu w Warszawie leży umierający człowiek 

o nazwisku Chalamoński.

Ziemie Odzyskane, czyli jak zacząć wszystko od 

nowa

W jaki sposób Dziadkowi Leonowi udało się uciec 

z sowieckiego obozu i jak zdołał wrócić do ojczyzny, 

pokonując – głównie pieszo – odległość 1500 km, 

tego nie wiadomo.

Mogło to zapewne przypominać sceny z filmu 

H. Martinsa „Jeniec. Tak daleko jak nogi poniosą”, 

choć oczywiście obóz, z którego uciekł Leon nie leżał 

na Syberii. Wyczyn Dziadka świadczył na pewno 

o jego inteligencji, odwadze oraz wielkiej miłości 

do Babci Michaliny. Nie bez powodu też Dziadek 

w późniejszych latach zwykł nucić nostalgiczną 

pieśń wykonywaną przez zmarłego niedawno Ber-

narda Ładysza „Bradiaga” („Włóczęga”).

Ale wróćmy do naszej historii, czyli tym razem do 

doszczętnie zniszczonej Warszawy roku 1945

Babcia Michalina, gdy tylko dotarła do niej wiado-

mość o tym, że w warszawskim szpitalu Dzieciątka 

Jezus leży Dziadek Leon, natychmiast tam wyru-

szyła, zabierając ze sobą dzieci. Widok Dziadka był 

dla niej dużym wstrząsem. Leżał nieprzytomny, 

wychudzony, dosłownie wrak człowieka. Okazało 

się, że w czasie wędrówki otruł się strychniną, silnie 

toksyczną substancją. Prawdopodobnie, aby prze-

żyć, jadł cokolwiek.

W szpitalu spędził dwa miesiące i na szczęście do-

szedł do siebie, chociaż z perspektywy kolejnych lat, 

dawnego zdrowia już nigdy nie odzyskał. Babcia 

w czasie tego pobytu odwiedzała go, przyjeżdżając 

z Łomży, w której wciąż korzystała z gościnności 

stryjka, Jana Piotrowskiego.

Po wyjściu Leona ze szpitala i powrocie do Łomży, 

dla Dziadków nadszedł czas trudnych decyzji. Co 

dalej? Łomża – ich ukochane miasto legło w gru-

zach. Ale Łomża stała się też dla nich miejscem naj-

bardziej bolesnych wspomnień. W zwałach gruzu 

został pogrzebany ich dawny świat. 

Ten obraz Pana Jezusa to jedyna pamiątka po łomżyńskim domu 

Dziadków. Po lewej stronie widać na nim ślady zalania (gdy gaszono 

płonący dom); Babcia Michalina sama domalowała m.in. dłoń Jezusa

Karta wypisowa Dziadka ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. 

Dziadek wyszedł ze szpitala 13 listopada 1945 r.

Dziadkowie na Moście Uniwersyteckim, w głębi widoczna ul. Dubois. 

Rok 1946
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W odrodzonej na nowo Polsce coraz częściej słysza-

ło się o wyjazdach na Ziemie Odzyskane.  Agitowa-

no wręcz, aby zasiedlać tzw. Zachód. Dziadek zain-

teresował się ową możliwością wyjazdu. Tłumaczył 

Babci, że najlepiej będzie odciąć się od okrutnych 

wspomnień i zacząć wszystko gdzie indziej – od 

nowa.

Najpierw Leon postanowił wyjechać sam, żeby się 

zorientować, jaka naprawdę jest rzeczywistość, da-

leko po drugiej stronie Wisły. Ktoś polecił mu Jele-

nią Górę. To miasto jest wskazane w zaświadczeniu 

określającym cel podróży Dziadka i tam właśnie 

udał się Leon w grudniu 1945 r. Stolica Karkonoszy 

zrobiła na Dziadku całkiem dobre wrażenie, jednak 

postanowił wrócić do Wrocławia, który przecież 

mijał wcześniej jadąc pociągiem i w którym miał 

przesiadkę. Pomyślał sobie, że to jednak większe 

miasto, w dodatku z uniwersytetem, więc zawsze 

to większe szanse na zdobycie wykształcenia przez 

dzieci.

We Wrocławiu, który również niewyobrażalnie 

ucierpiał w czasie wojny, Leon, szukając zatrudnie-

nia i mieszkania, trafił na ulicę Urszulanek, czyli na 

dzisiejszą... Uniwersytecką, na Starym Mieście. Tu-

taj, na parterze prowadził cukiernię i mieszkał dwa 

piętra wyżej jakiś Niemiec, którego rodzina wcze-

śniej została przesiedlona na drugą stronę Nysy 

Łużyckiej, a który sam pozostał we Wrocławiu. Pa-

miętajmy, że mowa o czasach, w których nikt nie 

wiedział, jak naprawdę potoczą się losy tamtych 

ziem. Ów Niemiec zatrudnił Leona w cukierni. Był 

zachwycony uzdolnieniami cukierniczymi Dziad-

ka. Leon najpierw pracował dosłownie za kromkę 

chleba i kąt do spania, czyli miejsce w pokoju wyna-

jętym w mieszkaniu Niemca.

Dziadek pisał wówczas do Babci Michaliny, że się 

zatrudnił, że we Wrocławiu są jeszcze wolne po-

niemieckie domy i mieszkania do zajęcia. Michali-

na długo zwlekała, ponieważ miała wiele obaw. Nie 

wierzyła, że Wrocław, będzie polskim miastem, że 

Niemcy naprawdę już tu nie wrócą. Jak sama za-

wsze opowiadała, przyśniła się jej postać Jezusa 

z ocalonego obrazu, który przemówił do niej słowa-

mi: „Nic się nie bój, tylko zrób jak ci każę”. Wtedy 

pozbyła się wszelkich wątpliwości i postanowiła 

opuścić Łomżę.

Po przyjeździe do Wrocławia, Babcia Michalina 

była przerażona miastem. Wszędzie dookoła były 

ruiny. Kamienica na Uniwersyteckiej była jedną 

z niewielu zachowanych w dobrym stanie, w od-

różnieniu od innych, których szkielety straszyły na 

uliczkach Starego Miasta.

W 1946 r. Niemiec zatrudniający Dziadka Leona 

ostatecznie zdecydował się również wyjechać 

z Wrocławia, powierzając Dziadkowi zarówno 

mieszkanie, jak i zakład. Co ciekawe – budynki, 

w których pomieszczenia zajmował Dziadek, stały 

się wówczas własnością Uniwersytetu i Politechni-

ki we Wrocławiu.

Poza mieszkaniem, które zostało przyznane Cha-

lamońskim w 1947 r., Dziadek otrzymał również 

możliwość korzystania z samej co prawda pra-

cowni cukierniczej znajdującej się na parterze 

w oficynie budynku. Losy osobnego lokalu prze-

znaczonego na konsumpcję i sprzedaż potoczyły 

się inaczej. Umowa najmu pracowni cukierniczej 

została zawarta między Dziadkiem, a samym rek-

torem Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 

Jego Magnificencją prof. dr Stanisławem Kulczyń-

skim, który jako pierwszy piastował to stanowisko 

w powojennym Wrocławiu i który przybył tu ze 

Lwowa. Profesor Kulczyński był bardzo przychyl-

ny Dziadkom, poznał ich historię, a jako anegdotę 

można wskazać, że podczas jednej z rozmów z Le-

onem zapytał go, dlaczego ten nie ukończył wyż-

szej uczelni, bo jak zauważył – Leon był człowie-

kiem bardzo oczytanym.

Brak własnego punktu sprzedaży w pierwszych 

miesiącach spędzonych we Wrocławiu nie okazał 

się dla Dziadków dużą przeszkodą. Podobnie jak 

miało to miejsce na początku w Łomży, wypieki 

Leona, produkowane w wytwórni przy ul. Urszu-

lanek, Babcia sprzedawała na miejskim targowisku, 

dokładnie na Placu Grunwaldzkim. Sam Dziadek 

natomiast, myśląc przedsiębiorczo, zdecydował się 

na zakup samochodu. W tamtym czasie samochody 

na ulicach to był rzadki widok. Był to Opel P4. To 

nim właśnie Dziadek rozwoził produkowane przez 

siebie ciastka do najsłynniejszych wówczas kawiar-

ni i restauracji we Wrocławiu. Na ich liście można 

było znaleźć między innymi „Bagatelę” i „Teatralną” 

przy ul. Świdnickiej. Swoje wyroby woził także do 

przyzakładowych bufetów dużych zakładów pracy, 

takich jak Archimedes czy Pafawag.

Tak właśnie wyglądały pierwsze lata Dziadków we 

Wrocławiu. Próba rozpoczęcia nowego życia, dzięki 

ich pracowitości i zaradności okazała się udana, bio-

rąc pod uwagę ówczesne realia. Niestety nie miało 

to trwać długo. Mimo, że od zakończenia wojny mi-

nęło wówczas już kilka lat, to na Dziadków czyhał 

już nowy, całkiem inny wróg…

Babcia Michalina wraz córką Alicją (czyli naszą ciocią farmaceutką) na 

wystawie Ziem Odzyskanych. Hala Ludowa (dziś Stulecia), rok. 1948

Słynny samochód Dziadka. Opel P4. Jak się dobrze przyjrzeć, to widać, 

że za pasażera robi ukochany pies Dziadka – owczarek Finek
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Przygotowanie:
Do ciepłego mleka wkruszamy drożdże, wsypujemy łyżkę cukru i 2 łyżki mąki. Mieszamy

i odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut, do wyrośnięcia. Jajko i żółtka ucieramy z pozostałym 
cukrem i cukrem wanilinowym na puszystą masę. Resztę mąki przesiewamy do miski, dodajemy 

rozczyn, masę z jajek, sól, masło, rum i zagniatamy ciasto. Odstawiamy do wyrośnięcia. 
Na lekko oprószonym mąką blacie wałkujemy ciasto, małym kubkiem wycinamy koła i lekko 

spłaszczamy je w dłoni. Na środek każdego koła kładziemy łyżeczkę konfitury wiśniowej, 
zlepiamy brzegi i formujemy kulki. Przykrywamy pączki ściereczką i ponownie odstawiamy

do wyrośnięcia. Skrawki ponownie wyrabiamy i robimy kolejną porcję pączków. 
Rozgrzewamy olej, smażymy pączki z każdej strony przez około 2 minuty.

Odsączamy na ręczniku papierowym i posypujemy cukrem pudrem. 
i zagniatamy ciasto. Odstawiamy do wyrośnięcia. 

Na lekko oprószonym mąką blacie wałkujemy ciasto, małym kubkiem wycinamy koła i lekko 
spłaszczamy je w dłoni. Na środek każdego koła kładziemy łyżeczkę konfitury wiśniowej, 

zlepiamy brzegi i formujemy kulki. Przykrywamy pączki ściereczką i ponownie odstawiamy 
do wyrośnięcia. Skrawki ponownie wyrabiamy i robimy kolejną porcję pączków. 

Rozgrzewamy olej, smażymy pączki z każdej strony przez około 2 minuty.

Odsączamy na ręczniku papierowym i posypujemy cukrem pudrem.

Składniki:
250 g mleka
20 g drożdży
250 g cukru

750 g mąki pszennej + do oprószenia
1 jajko

4 żółtka jajek
1 opakowanie cukru wanilinowego (8 g)

szczypta soli
50 g masła

1 łyżka rumu
200 g konfitury wiśniowej

1 l oleju rzepakowego
cukier puder do posypania

Liczba porcji: 8 porcji

Czas przygotowania: 1,5 godziny

 TRADYCYJNE PĄCZKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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Przygotowanie:
Dużą keksówkę (lub 2 małe) smarujemy masłem. Mąkę, otręby i sól mieszamy. Dodajemy zaczyn 

i serwatkę, mieszamy łyżką lub mikserem z końcówką w kształcie haków przez kilka 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). 

W razie potrzeby możemy chleb wstawić do piekarnika nagrzanego do 50°C, a następnie 
wyłączonego. Przyśpieszy to proces wzrostu. 

Zdejmujemy folię, posypujemy słonecznikiem lub sezamem i pieczemy 30 minut w piekarniku 
nagrzanym do 200°C. Po tym czasie ostrożnie wyrzucamy chleb z formy na blachę, 

zmniejszamy temperaturę do 180°C i pieczemy jeszcze 25–30 minut.

Upieczony chleb po postukaniu powinien wydać głuchy odgłos.
Odstawiamy na kratkę do całkowitego ostudzenia.

* Przepis na podstawie opisu przepisu na „Chleb żytni domowy z Pomocnego”, wpisanego w 2010 roku na listę 
dolnośląskich produktów tradycyjnych. W oryginalnym przepisie ciasto jest długo wyrabiane

(minimum pół godziny), a bochenek wypiekany w piecu chlebowym opalanym drewnem dębowym.

Składniki:
masło, do wysmarowania formy

450 g mąki żytniej, typ 720
50 g otrębów lub płatków owsianych

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

ok. 450 g serwatki
olej, do posmarowania folii

słonecznik lub sezam, do posypania

Liczba porcji: 1 duży bochenek lub 2 małe

Czas przygotowania: 15 godzin i 10 minut

 CHLEB ŻYTNI NA ZAKWASIE I SERWATCE 
ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Ziemniaki, cebulę i czosnek obieramy, ścieramy na tarce na drobnych oczkach.

Mieszamy z jajkami i mąką, doprawiamy solą oraz pieprzem.
Dodajemy pokruszony biały ser i mieszamy.

Smażymy na rozgrzanym oleju, z obu stron na złoty kolor.
Po usmażeniu placki możemy wyłożyć na ręcznik papierowy,

aby nieco odsączyć nadmiar tłuszczu.

Podajemy z jogurtem naturalnym lub śmietaną.

Składniki:
1 kg ziemniaków

1 cebula
2 ząbki czosnku

2-3 łyżki mąki pszennej
200 g białego sera, niezbyt wilgotnego

2 jajka
1 czubata łyżka soli

1 płaska łyżeczka pieprzu
olej do smażenia

jogurt lub śmietana do podania

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

 PLACKI ZIEMNIACZANE Z TWAROGIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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 MNIEJ ZNACZY LEPIEJ 
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK

ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

Wrocławski Bazar Smakoszy, stworzony i prowadzony od 8 lat przez 
Małgorzatę Scheuer-Tyc oraz Tomasza Tyca jest nie tylko jednym z najdłużej 

działających bazarów we Wrocławiu. To również miejsce rozpoznawalne 
przez turystów i wizytówka naszego miasta. O tym, czy w tym niezwykle 

trudnym czasie zmienili swoje podejście do tego biznesu
i w jaki sposób wykorzystali czas pandemii na rozwój bazaru,

opowiedzieli nam podczas tej rozmowy.
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Joanna Aniszczyk: Wrocławski Bazar Smakoszy 

istnieje nieprzerwanie już 8 lat, jakie założenia to-

warzyszyły jego otwarciu, i czy uległy one jakimś 

zmianom?

Tomasz Tyc: Naszym założeniem przez te 8 lat było 

oferowanie wysokiej jakości produktów, które są 

naturalne, nie mają w sobie żadnych ulepszaczy 

i chemii. Nie trzymamy się jednak tego, że wszyst-

ko musi mieć certyfikat, ważne dla nas jest to, żeby 

skład tych produktów był naturalny, jak najkrótszy 

i uczciwy. Ważne dla nas jest również to, aby na ba-

zarze pojawiali się producenci jako wystawcy, i by 

ta sprzedaż była bezpośrednia. Dla nich jest to więk-

szy zarobek, a dla klientów bazaru możliwość ku-

powania bezpośrednio od osoby, która uczestniczy 

w procesie produkcji od początku do końca. To są na-

sze fundamenty, od których niezależnie od sytuacji, 

nie ma odstępstwa.

J. A.: Jednak nigdy nie działaliście w takich warun-

kach, w jakich znajdujemy się od ponad roku. Jak 

funkcjonuje bazar w czasie pandemii?

T. T.: Pierwsza fala była dla nas wszystkich trud-

nym doświadczeniem, ponieważ było bardzo dużo 

niewiadomych. Panował chaos prawny i dociera-

ły do nas sprzeczne komunikaty o tym, co wolno, 

a czego nie. Zarówno wystawcy, jak i klienci po pro-

stu się bali. Pierwsze 3 miesiące były bardzo ciężkie, 

bo ludzie faktycznie nie wychodzili z domów. Bliżej 

czerwca powoli wszystko zaczęło wracać do nor-

malności, a w tej chwili obserwujemy tę samą ilość 

klientów jak przed pandemią. Oczywiście cały czas 

funkcjonujemy w pełnym reżimie sanitarnym.

J. A.: Kim jest klient Wrocławskiego Bazaru Smako-

szy?

M. Scheuer-Tyc: Jest osobą coraz bardziej świado-

mą tego co je, jak je i to jest klient, dla którego mniej 

znaczy lepiej. Wpisuje się również w nurt zero waste 

food, i – co nas bardzo cieszy – robi zakupy nawet na 

cały tydzień w sposób naprawdę przemyślany. 

T. T.: Czyli nie ma tego, że ktoś kupuje 2 kilo szynki, 

tylko dlatego jest tania, a potem ją wyrzuca. Może-

my też powiedzieć, że są to osoby dociekliwe, które 

chętnie pytają wystawców o najmniejsze szczegóły 

produkcji masła czy sera. Nasi klienci nie znaleźli się 

tu przez przypadek, tylko przychodzą na bazar dla-

tego, że chcą tu być. 

M. S.-T.: Mamy przekrój przez wszystkie grupy wie-

kowe i możemy powiedzieć, że łączymy pokolenia. 

T. T.: Są to ludzie z różnych grup społecznych i na-

wet jeśli nie zarabia się tyle, co najbogatszy Polak, 

to przecież można przyjść i kupić mniejsze ilości, ale 

za to jeść zdrowo. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, 

od oferty wegańskiej, po mięsną. Mamy tu cały wa-

chlarz produktów, w które można się zaopatrzyć na 

cały tydzień, w tym świetne dania garmażeryjne, 

od pierogów, przez zupy, po curry. 

M. S.-T.: Są z nami czołowi dolnośląscy serowarzy: 

Wańczykówka, Kozie Sery Honoraty, czy Sery Łom-

nickie. Na bazarze można też znaleźć kilka stoisk 

z wysokiej jakości mięsem drobiowym, wołowym, 

wieprzowym, a nawet z dziczyzną. 

Przychodzą do nas klienci z różnymi problemami 

zdrowotnymi i w trosce o swoich bliskich, którzy rów-

nież chorują, poddawano badaniom nasze warzywa 

i mięso. Wracali do nas później z wynikami oraz infor-

macją, że zakupione produkty są dla nich bezpiecznie 

i w końcu znaleźli to, czego szukali. Muszę też powie-

dzieć, że mamy tu klientów, którzy są z nami od same-

go początku i potrafią przychodzić na bazar tydzień 

w tydzień. Nie tylko robią zakupy, ale uczestniczą 

w rozwoju tego miejsca i dają nam feedback.

J. A.: Od pierwszego lock downu bazar przeszedł 

małą metamorfozę, nie próżnowaliście!

M. S.-T.: Chcieliśmy żeby hala miała klimat baza-

rowy i postanowiliśmy ocieplić ją wizualnie przez 

postawienie w środku drewnianej konstrukcji. Stali 

oraz nowi bywalcy bazaru wyrazili pozytywne opi-

nie na ten temat, więc się nam udało. 

T. T.: Cieszymy się, że mamy miejsce, które jest do 

dyspozycji cały czas. Na początku nie mieliśmy ta-

kiego komfortu, a teraz wszystko jest zamontowane 

na stałe.

M. S.-T.: To daje też większe możliwości wystawcom. 

Postawienie chłodni, lodówek na stałe jest dla nich 

dużym ułatwieniem nie tylko logistycznym, ale też 

pozwala im uatrakcyjnić swoje stoisko. Mają poczu-

cie, że miejsca, w których się wystawiają, są dedyko-

wane właśnie im oraz ich produktom. 

J. A.: Jako pierwsi w Polsce wypiekacie pieczywo na 

bazarze.
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M. S.-T.: Faktycznie od niedawna mamy tę ogrom-

ną i smaczną przyjemność być pierwszym bazarem 

w Polsce, który ma wypiek chleba na miejscu. Tę 

produkcję można też podejrzeć, bo sama piekarnia 

jest przeszklona. Piekarze zaczynają pracę w nocy, 

ale jeśli przyjdzie się wcześnie rano, to można ją jesz-

cze podglądnąć. 

J. A.: Pod dachem bazaru można też znaleźć ręko-

dzieło.

T. T.: Mimo, że najbardziej jesteśmy związani z jedze-

niem, to od momentu pandemii otworzyliśmy się na 

rękodzieło, z racji tego, że ta branża również zosta-

ła przez nią mocno dotknięta. Nie mieli możliwości 

uczestnictwa w festiwalach, czy targach, na któ-

rych zwykle się wystawiali, więc postanowiliśmy 

udostępnić im część naszego miejsca. 

M. S.-T.: Oprócz rękodzielników, pod naszymi skrzy-

dłami są też restauracje, którym również udostęp-

niamy nasza powierzchnię, są to: Folgujemy, Art 

Restaurant czy Czajownia. 

J. A.: Zawsze dużo się u Was działo, czy szykujecie 

coś na cieplejszy czas?

M. S.-T.: Te wszystkie troski związane z pandemią 

oczywiście cały czas są, a sama sytuacja jest dyna-

miczna i zmienia się z dnia na dzień. Jednak różni 

się ona diametralnie od tego pierwszego lock do-

wnu. Teraz możemy myśleć o tym, jak się rozwijać, 

oczywiście w granicach możliwości i przepisów, 

jakie obowiązują. W głowie rodzą się nowe plany 

i już myślimy o przygotowaniu bazaru na okres wa-

kacyjny. Chcemy zapewnić naszym klientom jak 

największy komfort podczas spędzania czasu u nas, 

i rozbudować strefę chilloutową oraz ogródek. 

J. A.: Podczas pandemii nastąpiła częściowa rotacja 

wystawców. Czy mogą do Was dołączać nowi i jakie 

muszą spełniać kryteria?

M. S.-T.: Pandemia spowodowała to, że prócz niedziel, 

otworzyliśmy od lipca również soboty. Bazar funk-

cjonuje w weekendy, ale te dwa dni różnią się od sie-

bie pod kątem wystawców i klientów. Sobota jest in-

tensywnym i mocno handlowym dniem, a niedziela 

wiąże się z relaksem, rodzinnym wypadem na zaku-

py w rytmie slow. Natomiast jeśli chodzi o dostaw-

ców, to stawiamy na jak największą różnorodność. 

Przybywa lokalnych i regionalnych wystawców, 

którzy mają na tyle ciekawą ofertę, że chcielibyśmy 

ich również ugościć. Natomiast póki co, łatwiej jest 

się u nas wystawić w sobotę, bo w niedzielę mamy 

już mocny komplet wystawców. 

J. A.: Jakie macie marzenie w tym czasie?

M. S.-T.: Chcielibyśmy móc podróżować, i przywozić 

kolejne inspiracje, by rozwijać bazar.

J. A.: Tego Wam życzę i dziękuję za rozmowę.

T. T.: I my dziękujemy. Do zobaczenia na bazarze.
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