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Drodzy Czytelnicy, 

Przed Wami czerwony, słodki, soczysty, kapiący po brodzie i rękach.  

Tak jest, arbuz! Zapraszamy na show w duecie z jego bliskim kuzynem  

– melonem. Przedstawimy Wam te warzywa (!) i pokażemy  

15 orzeźwiających przepisów z nimi w rolach głównych. 

W tym numerze poznacie się także bliżej z fasolką szparagową. Ta piękna 

dama zaprezentuje się w dziesięciu szykownych kreacjach, a jej wszystkie 

wcielenia możecie podziwiać już na kolejnych stronach. 

Przedstawimy Wam także Jolę – założycielkę wrocławskiego Bistro Dinette, 

która podzieliła się historią o tym, jak powstało to miejsce oraz jego młodsza 

siostra Di Cafe Deli, a także opowiedziała o walce o przetrwanie w trakcie 

pandemii.

W letnim wydaniu zaprosiliśmy Sery Lutomierskie do zaprezentowania się 

w części dla dolnośląskich producentów. Właścicielka, Malwina, do tematu 

podeszła nieszablonowo i ze swoich produktów wybrała… jogurt naturalny. 

Wzięliśmy go na warsztat i przygotowaliśmy kilka prostych, jogurtowych 

przepisów.

Na nadchodzące upalne lato mamy dla Was też cały zestaw lodów. 

Od sorbetu cytrynowego, przez klasyczne lody truskawkowe, 

aż po dwa rodzaje lodów wegańskich i jednoskładnikowych, arbuzowych. 

W ramach opowieści przesiedleńczej znajdziecie drugą część historii 

niezniszczalnej „Łomżanki” – najstarszej wrocławskiej cukierni. 

Będziecie mogli też zobaczyć, jak to miejsce wyglądało przed laty. 

W numerze jak zawsze czeka kilka potraw kuchni dolnośląskiej 

oraz obowiązkowe danie z kotła. 

Drodzy czytelnicy, rozsiądźcie się wygodnie na leżakach z arbuzowymi 

napojami w dłoniach i zatraćcie w lekturze letniego numeru KOTŁA.

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 
Arbuzowa margarita 40

Arbuzowy Spritz 42

Butter chicken 98

Ceviche z melona i awokado 44

Chłodnik z botwinki i szczawiu 112

Ekspresowe lody z mango 76

Fasolka szparagowa kiszona 16

Fasolka szparagowa z bułką na maśle 20

Fasolka szparagowa z sosem kaparowym 18

Fasolka z parmezanem 32

Fasolka z wegańskim bekonem  

i młodymi ziemniakami 26

Jogurtowe placuszki owsiane z owocami 94

Koktajl arbuzowo-truskawkowy 68

Lemoniada arbuzowo-melonowa z bazylią 64

Letni kociołek 10

Lody czekoladowe z borówką amerykańską 78

Lody truskawkowe 74

Lody wegańskie malinowe 72

Mango lassi 96

Pico de gallo z arbuza 46

Pudding arbuzowy 48

Salsa arbuzowa 66

Sałata z jogurtem 100

Sałatka owocowa z arbuzem 50

Sałatka z arbuzem, melonem i halloumi 52

Sałatka z fasolką i ziemniakami 28

Sałatka z mango, arbuzem i melonem 54

Sałatka z melonem i burratą 56

Sałatka z melonem, grillowanym halloumi  

i truskawkami 58

Sorbet cytrynowy 84

Steki z arbuza 60

Stir-fry z fasolką szparagową i sosem hoisin  

oraz tofu lub kaczką do wyboru 22

Szaszłyki owocowe 62

Szybkie lody arbuzowe 80

Śledzie z ziemniakami w mundurkach 114

Tiramisu 110

Tofu z fasolką po azjatycku 30

Tropikalne lody z miętą i limonką 82

Wegańskie lody jagodowe 86

Zupa z fasolki szparagowej z kozią fetą 24
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Liczba porcji: 8 porcji

Czas przygotowania: 2,5 godziny

 LETNI KOCIOŁEK 
PRZEPIS: DOMINIK SIERADZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
główka kapusty z dużymi liśćmi

10 ziemniaków
główka czosnku

3 marchewki
5 małych cebul

papryka czerwona
¼ kg pieczarek

8 kiełbas śląskich
2 paski żeberek

½ kg boczku surowego parzonego
200 ml bulionu

50 g oleju
50 g smalcu

liść laurowy i ziele angielskie
sól, pieprz

Przygotowanie:
Kociołek myjemy, suszymy, smarujemy dokładnie wnętrze smalcem.

Boczek kroimy w plastry, żeberka dzielimy na porcje.

Kapustę obieramy z największych liści, myjemy i osuszamy. Wszystkie warzywa i pieczarki 
obieramy i kroimy na kawałki o grubości do 3 cm.

Rozgrzewamy bulion, mieszamy z olejem i dodajemy przyprawy.

Na dno kociołka wrzucamy liść laurowy i ziele angielskie. Dno i ścianki kociołka wykładamy 
liśćmi kapusty. Układamy kawałki warzyw naprzemiennie z boczkiem i pieczarkami.
W połowie umieszczamy żeberka, co warstwę polewamy bulionem z przyprawami. 

Na szczycie kładziemy kiełbasy i przykrywamy liśćmi.

Kociołek zamykamy, pokrywkę dokręcamy.
Rozpalamy palenisko, ustawiamy kociołek w niskim żarze wolnym od płomienia na ok. 2 godziny.



 PRZEPISY Z FASOLKĄ SZPARAGOWĄ 
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Fasolka szparagowa sprawdzi się jako dodatek do dań obiadowych lub do letnich 
sałatek, a dla smakoszy będzie głównym składnikiem posiłków.

Idealna dla dorosłych, ale także i dla dzieci – swoim kolorem, kształtem 
i delikatnym smakiem powinna przekonać niejednego niejadka. Jakie 

właściwości posiada fasolka szparagowa? Gdzie i do czego można ją wykorzystać?
Dlaczego warto, aby znalazła się ona na naszych talerzach? Przekonajmy się! 
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CHARAKTERYSTYKA
Na sklepowych półkach możemy znaleźć różne rodza-

je fasolki szparagowej: żółtą, zieloną, szeroką i płaską, 

świeżą lub mrożoną. Fasolka należy do grupy roślin 

strączkowych, odznaczających się szeregiem korzyści 

dla naszego zdrowia. Sezon na nią trwa od początku 

czerwca do końca września. W Polsce fasola szpara-

gowa jest często uprawianą rośliną w przydomowych 

ogródkach. Wybierana jest ze względu na smak oraz 

łatwość w uprawie. 

WŁAŚCIWOŚCI 

Fasolka szparagowa ma niską wartość energetyczną 

(100 gramów to jedynie 42 kalorie). Jest za to niezwy-

kle wartościowa. Zawiera w swoim składzie tłuszcze, 

białko roślinne, węglowodany, błonnik, cukry, wita-

miny: witamina A, witaminy z grupy B, witamina C, 

E i K oraz minerały – cynk, fosfor, fluor, magnez, man-

gan, miedź, potas, selen, sód, wapń i żelazo. Warzywo 

to pomaga także odkwasić organizm, dzięki właściwo-

ściom zasadotwórczym. Przyczynia się także do obni-

żenia poziomu złego cholesterolu.

ZASTOSOWANIE W LECZENIU

Aż 3,4% masy fasolki szparagowej stanowi błonnik. 

Warto więc włączyć ją do swojego menu, w szczegól-

ności gdy cierpi się na problemy z trawieniem. Jest 

poza tym cennym źródłem beta-karotenu – substancji 

w znacznym stopniu zmniejszającej ryzyko zachoro-

wania na nowotwory układu pokarmowego. Żółta 

i zielona fasolka szparagowa zawierają też mangan, 

który przyczynia się do zwiększenia ilości wchłania-

nych z pożywienia witamin i minerałów.

Fasolka jest bardzo dobrym warzywem dla kobiet 

w ciąży. Wpływa bowiem korzystnie nie tylko na 

poprawę parametrów krwi, ale także dostarcza kwa-

su foliowego, co jest szczególnie ważne w pierwszym 

trymestrze ciąży, a także w okresie przed prokreacyj-

nym.

FASOLKA SZPARAGOWA W KUCHNI

Fasolka szparagowa ma w kuchni polskiej szerokie 

zastosowanie. Najczęściej spożywamy ją w wersji ni-

skokalorycznej, po ugotowaniu w osolonej wodzie, 

albo z dodatkiem masła i bułki tartej. Przez cały rok 

mamy możliwość przygotowania z niej ciekawych 

dań, gdyż bardzo dobra jest również jako mrożonka, 

bo zachowuje cenne wartości odżywcze.  Fasolkę 

szparagową przed spożyciem należy ugotować w wo-

dzie, na parze bądź upiec. Nie należy konsumować jej 

na surowo, gdyż zawiera toksyczne białko o nazwie 

fazyna, która negatywnie wpływa na jelita i może 

spowodować zatrucie. Neutralizuje się ona w trakcie 

obróbki cieplnej.

ŹRÓDŁA:
https://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwoj-wsi/

wiejskie-gospodarstwo-domowe/warzywa-i-owoce-w-zy-

wieniu/item/6082-fasola-szparagowa-i-jej-wlasciwosci-zdro-

wotne

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

fasolka-szparagowa-wlasciwosci-i-wartosci-odzywcze-kalo-

rie-aa-Ktzh-Hkat-e6yd.html

https://www.doz.pl/czytelnia/a15432-Fasolka_szparagowa__

wlasciwosci_wartosci_odzywcze_kalorie_zdrowe_przepisy

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

-szparagowa-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-

-odzywcze-fasolki-szparagowej,21251.html

J. Wawryka, Z. Zdrojewicz, Fasola – ważny składnik zdrowej 

diety. Analiza wartości odżywczych, „Pediatr Med. Rodz”, 

nr 12 4 2016.

H. Kunachowicz, B. Przygoda, I. Nadolna, K. Iwanow, Tabele 

składu i wartości odżywczej żywności, Wydawnictwo 

PZWL Warszawa 2017.

M. Domin, F. Kluza, Warunki blanszowania, a wybrane wła-

ściwości fizyczne żółtej fasoli szparagowej przeznaczonej  

do mrożenia, „Acta Sci. Pol., Technica Agraria” nr 5 1 2006.

M. Jarosz, Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i lecze-

niu, Wydawnictwo IŻŻ, Warszawa 2017.

 FASOLKA SZPARAGOWA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Fasolkę szparagową myjemy, odcinamy zdrewniałe końcówki.

Wrzucamy do gotującej się wody i gotujemy 2 minuty.
Fasolkę wyjmujemy z garnka i przekładamy do miski z zimną wodą i lodem.

Słoiki i wieczka wyparzamy. Układamy w nich ciasno wszystkie składniki. 
Sól mieszamy z letnią wodą, zalewamy warzywa w słoikach.

Słoiki zakręcamy, odstawiamy na 5–7 dni w ciepłe miejsce (kuchnia). 

Słoiki najlepiej ustawić na spodkach, gdyż kiszonka może buzować i ulewać zalewę.
Po tym czasie kiszonkę przestawiamy w chłodne miejsce, np. do lodówki.

Tak przygotowana kiszonka jest przyjemnie chrupiąca.

Składniki:
fasolka szparagowa (ilość wg potrzeb)

czosnek: 4–6 ząbków na słoik 1 litrowy
3–4 ziarna pieprzu czarnego

koszyczki kopru
5 g soli na 1 litr wody

Liczba porcji: ilość wg uznania

Czas przygotowania: 1 godzina

 FASOLKA SZPARAGOWA KISZONA 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202116
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Przygotowanie:
Fasolkę gotujemy w lekko osolonej wodzie przez 5 minut.

W rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy kapary i smażymy przez minutę.
Wlewamy śmietankę i zagotowujemy.

Do żółtek wlewamy 3–4 łyżki gorącego sosu, mieszamy, a następnie dodajemy do reszty sosu. 

Energicznie mieszamy i zdejmujemy od razu z palnika. Sos doprawiamy solą wędzoną i pieprzem.
Fasolkę podajemy polaną sosem i posypaną okruchami twarogu.

Składniki:
250 g zielonej fasolki szparagowej

60 g masła
200 ml śmietanki 30–36%

2 żółtka
3 łyżki posiekanych kaparów

2 łyżki pokruszonego twarogu wędzonego solankowego
sól wędzona

pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

 FASOLKA SZPARAGOWA 
 Z SOSEM KAPAROWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Składniki na sos:
800 g  fasolki szparagowej

100 g masła
4 łyżki bułki tartej

sól

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut

 FASOLKA SZPARAGOWA 
 Z BUŁKĄ NA MAŚLE 

PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202120

Przygotowanie:
Fasolkę szparagową myjemy, odcinamy zdrewniałe końcówki.

Wrzucamy do wrzącej wody z dodatkiem 1 łyżeczki soli i gotujemy al dente  
lub według własnych preferencji. Odcedzamy. Na dużej patelni rozgrzewamy masło, dodajemy 

bułkę tartą oraz szczyptę soli. Smażymy bułkę do lekkiego zbrązowienia, często mieszając. 

Ugotowaną fasolkę przekładamy na patelnię i całość mieszamy. 
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Przygotowanie:Przygotowanie:
Sos hoisin:Sos hoisin:

Imbir oraz czosnek ścieramy na tarce. Wszystkie składniki na sos hoisin umieszczamy w kielichu Imbir oraz czosnek ścieramy na tarce. Wszystkie składniki na sos hoisin umieszczamy w kielichu 
blendera i miksujemy na gładki sos. Doprawiamy papryką oraz pieprzem do smaku.blendera i miksujemy na gładki sos. Doprawiamy papryką oraz pieprzem do smaku.

  
Pieczona kaczka:Pieczona kaczka:

Pierś z kaczki wycieramy papierowym ręcznikiem. Skórkę nacinamy na krzyż. Mięso Pierś z kaczki wycieramy papierowym ręcznikiem. Skórkę nacinamy na krzyż. Mięso 
doprawiamy solą i pieprzem. Patelnię mocno rozgrzewamy i układamy piersi skórą do dołu. doprawiamy solą i pieprzem. Patelnię mocno rozgrzewamy i układamy piersi skórą do dołu. 
Smażymy przez 4 minuty, aż wytopi się z nich tłuszcz, a skórka stanie się chrupiąca. Piersi Smażymy przez 4 minuty, aż wytopi się z nich tłuszcz, a skórka stanie się chrupiąca. Piersi 

obracamy i smażymy po drugiej stronie przez 1 minutę. Mięso wkładamy do żaroodpornego obracamy i smażymy po drugiej stronie przez 1 minutę. Mięso wkładamy do żaroodpornego 
naczynia skórą do góry, wierzch kaczki smarujemy odrobiną sosu hoisin i wstawiamy do naczynia skórą do góry, wierzch kaczki smarujemy odrobiną sosu hoisin i wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do 200°C. Pieczemy 15–20 minut do uzyskania ulubionego stopnia piekarnika nagrzanego do 200°C. Pieczemy 15–20 minut do uzyskania ulubionego stopnia 

wypieczenia. Piersi po upieczeniu odstawiamy na 5–10 minut, a następnie kroimy w plastry.wypieczenia. Piersi po upieczeniu odstawiamy na 5–10 minut, a następnie kroimy w plastry.
  

Smażone tofu:Smażone tofu:
Tofu wyjmujemy z zalewy, osuszamy ręcznikiem i kroimy w około 1 cm kostkę. Obtaczamy je Tofu wyjmujemy z zalewy, osuszamy ręcznikiem i kroimy w około 1 cm kostkę. Obtaczamy je 
dokładnie w skrobi ziemniaczanej. Na patelni rozgrzewamy mocno olej i wrzucamy kawałki dokładnie w skrobi ziemniaczanej. Na patelni rozgrzewamy mocno olej i wrzucamy kawałki 
tofu, zachowując niewielkie odstępy. Smażymy po 3–4 minuty z każdej strony do uzyskania tofu, zachowując niewielkie odstępy. Smażymy po 3–4 minuty z każdej strony do uzyskania 

złotobrązowego koloru. Usmażone tofu odsączamy na papierowym ręczniku z nadmiaru oleju.

Składniki:
Stir-fry:

500 g wstążek z makaronu ryżowego
500 g zielonej fasolki szparagowej

(świeżej lub mrożonej)
3 średnie marchewki

2 cebule
1 główka czosnku

olej sezamowy do smażenia

Sos hoisin:
4 łyżki sosu sojowego

2 łyżki masła orzechowego 100%
2 łyżki octu ryżowego

2 łyżki oleju sezamowego

1 łyżka cukru trzcinowego
1 ząbek czosnku

1,5 cm kłącza imbiru
szczypta ostrej papryki

szczypta pieprzu

Smażone tofu:
400 g wędzonego tofu

50 g mąki ziemniaczanej
olej rzepakowy do smażenia

Pieczona kaczka:
2 piersi z kaczki

świeżo mielony pieprz
sól

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

 STIR-FRY Z FASOLKĄ SZPARAGOWĄ I SOSEM  
 HOISIN ORAZ TOFU LUB KACZKĄ DO WYBORU 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Makaron ryżowy przygotowujemy według przepisu na opakowaniu. Wszystkie warzywa 
obieramy, ząbki czosnku kroimy na plasterki, cebulę w piórka, marchewki w paski. Na patelni 
rozgrzewamy olej sezamowy i wkładamy czosnek. Smażymy przez moment do złotego koloru. 

Następnie wyjmujemy go łyżką cedzakową i dodajemy cebulę. Gdy nabierze złotego koloru, 
dokładamy fasolkę szparagową oraz marchewkę. Warzywa smażymy przez chwilę, aby były 

nadal chrupiące.Dodajemy odcedzony makaron oraz plasterki czosnku i zalewamy sosem 
hoisin. Mieszamy dokładnie i podajemy z pieczoną kaczką lub smażonym tofu.
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Przygotowanie:
Fasolkę kroimy na 1 cm kawałki. Ziemniaki i seler obieramy i kroimy w małą kostkę.

Wkładamy do garnka z roztopionym masłem. Dodajemy posiekany por i fasolkę.
Smażymy 3–4 minuty co chwilę mieszając. Wlewamy bulion, wsypujemy 1 płaską łyżeczkę soli, 

przykrywamy garnek pokrywką i gotujemy na małym ogniu 20 minut.

Do śmietany wlewamy kilka łyżek gorącej zupy, dokładnie łączymy ze sobą i wlewamy  
do reszty zupy, mieszamy. Wybieramy około 3 chochli zupy (płynu i gęstego) i blendujemy.

Wlewamy z powrotem do garnka z zupą.
Wsypujemy posiekaną natkę pietruszki, doprawiamy do smaku.

Podajemy z pokruszonym kozim serem i skrapiamy oliwą truflową.

Składniki:
400 g zielonej fasolki szparagowej

800 ml bulionu warzywnego
2 łyżki kwaśnej śmietany

250 g obranych ziemniaków
120 g obranego korzenia selera

10 cm kawałek pora
100 g koziego sera sałatkowego

2 łyżeczki masła
kilka gałązek natki pietruszki

2 łyżki oliwy truflowej (opcjonalnie)
sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

 ZUPA Z FASOLKI SZPARAGOWEJ Z KOZIĄ FETĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Ziemniaki szorujemy, wkładamy do wrzątku i obgotowujemy ok. 15 minut.

Odcedzamy, lekko studzimy i kroimy w ćwiartki. 

Czosnek obieramy, przeciskamy przez praskę i razem z ziemniakami wkładamy do naczynia 
do zapiekania. Skrapiamy olejem, oprószamy solą, dodajemy rozmaryn i dokładnie mieszamy. 

Wstawiamy do rozgrzanego do 200°C piekarnika. Pieczemy 30–35 minut, lub do momentu kiedy 
ziemniaki się upieką. Co jakiś czas mieszamy. 

Fasolkę gotujemy al dente w osolonej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej. Odcedzamy.
Cebulę obieramy i kroimy w piórka, oprószamy solą i szklimy na rozgrzanym oleju.

Dokładamy bekon i smażymy na małym ogniu kilka minut.
Opcjonalnie doprawiamy solą.

Do upieczonych ziemniaków dodajemy bekon z cebulką oraz ugotowaną fasolkę.
Delikatnie mieszamy i od razu podajemy.

Składniki:
450–500 g mrożonej (w sezonie świeżej) fasolki szparagowej 

175 g wegańskiego bekonu
2 czerwone cebule

750 g młodych, małych ziemniaków
1–2 ząbki czosnku

1 gałązka rozmarynu, tylko igiełki
1 łyżeczka sody oczyszczonej

olej
sól

Liczba porcji: 5–6

Czas przygotowania: 1 godzina

 FASOLKA Z WEGAŃSKIM BEKONEM 
 I MŁODYMI ZIEMNIAKAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202126
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Przygotowanie:
Ziemniaki myjemy i gotujemy bez obierania. Jajka gotujemy na półtwardo.

Oliwki kroimy na plasterki. Fasolkę gotujemy al dente w osolonej wodzie, odcedzamy. 

Czosnek przeciskamy przez praskę i mieszamy z pozostałymi składnikami sosu.

Ugotowane ziemniaki kroimy na mniejsze kawałki, mieszamy z połową sosu.
Ziemniaki rozkładamy na talerze, dodajemy fasolkę i oliwki.

Dokładamy pokrojone jajka, skrapiamy pozostałym sosem i posypujemy posiekanym koperkiem. 

Składniki:
300 g zielonej fasolki szparagowej

½ kg młodych ziemniaków
8–10 czarnych oliwek

3 jajka
kilka gałązek koperku

Składniki na sos:
3 łyżki octu jabłkowego

5 łyżek oliwy
1 łyżka musztardy francuskiej

1 łyżka miodu
1 ząbek czosnku

po 1 szczypcie soli i pieprzu

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut 

 SAŁATKA Z FASOLKĄ I ZIEMNIAKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Tofu osuszamy, kroimy w kostkę i dokładnie obtaczamy w skrobi ziemniaczanej.

Smażymy na 2 łyżkach rozgrzanego oleju, po około 2 minuty z każdej strony. Ściągamy.

W tym czasie kroimy paprykę i cukinię w paski, szalotkę siekamy. Fasolkę i groszek przelewamy 
wrzątkiem, makaron gotujemy według instrukcji na opakowaniu. Mieszamy składniki na sos.

Na tej samej patelni rozgrzewamy łyżkę oleju, wrzucamy orzeszki i smażymy minutę na dużym 
ogniu. Dodajemy imbir, czosnek i cebulkę, po minucie dorzucamy pozostałe warzywa,

po 3 minutach dolewamy sos i smażymy jeszcze 2 minuty.

Wrzucamy na patelnię odsączony makaron, smażymy minutę i wykładamy na talerze. 
Posypujemy sezamem i szczypiorkiem. 

Składniki:
130 g tofu

1 łyżka skrobi ziemniaczanej
2 łyżki orzechów ziemnych

1 cm startego imbiru
2 ząbki czosnku

1 cebula dymka lub szalotka
½ czerwonej papryki

½ szklanki mrożonego groszku
¼ cukinii

150 g zielonej fasolki szparagowej (może być 
mrożona)

3 łyżki oleju sezamowego lub rzepakowego
100 g makaronu udon lub ryżowego

Składniki na sos:
5 łyżek sosu sojowego

1 łyżka syropu klonowego
2 łyżeczki sambal oelek lub srirachy, 

ewentualnie chilli w płatkach 
1 łyżeczka octu ryżowego

Do podania:
1 łyżka uprażonego sezamu

1 łyżka posiekanego szczypiorku 

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut 

 TOFU Z FASOLKĄ PO AZJATYCKU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Fasolkę szparagową myjemy, odcinamy końcówki. Wrzucamy do wrzącej wody z dodatkiem 

1 łyżeczki soli i 1 łyżki cukru, gotujemy al dente. Odcedzamy.

Na dużej patelni rozgrzewamy masło z oliwą, dodajemy drobno posiekany czosnek i szalotkę. 
Smażymy przez 2 minuty. 

Ugotowaną fasolkę przekładamy na patelnię i całość smażymy kolejne 2 minuty.
Doprawiamy solą i pieprzem.

Wykładamy na talerze. Posypujemy startym parmezanem i mieszanką ziaren. 
Delikatnie mieszamy i od razu podajemy.

Składniki:
400 g fasolki szparagowej

50 g masła
2 łyżki oliwy

1 ząbek czosnku
1 szalotka

3 łyżki startego parmezanu
2 łyżki mieszanki ziaren (sezam, dynia, słonecznik)

1 łyżka cukru 
sól, pieprz

Liczba porcji: 4 porcje

Czas przygotowania: 20 minut

 FASOLKA Z PARMEZANEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202132
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 PRZEPISY Z ARBUZEM I MELONEM 

Arbuz i melon należą do rodziny dyniowatych
i wbrew powszechnej opinii nie są to owoce, a  warzywa.  

Idealnie nadają się na desery, sałatki owocowe i jako baza do lemoniad.  
Oprócz tego, że świetnie sprawdzą się w naszym menu w upalne dni,  

to mają także wiele zastosowań zdrowotnych.
Warto przyjrzeć im się bliżej i zapoznać z ich niesamowitymi właściwościami.
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 ARBUZ I MELON 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

CHARAKTERYSTYKA

Arbuz to roślina z rodziny dyniowatych. Pocho-
dzi z terenów Afryki Południowej, gdzie można 
spotkać ją zarówno w formie dzikiej, jak i ho-
dowlanej. Aktualnie popyt na owoce arbuza jest 
bardzo duży. Żeby sprostać zapotrzebowaniu na 
te słodkie owoce, zaczęto zakładać wielkie plan-
tacje arbuzów w krajach takich jak Hiszpania, 
Portugalia, Włochy, Chorwacja, Węgry, Bułga-
ria, Rumunia, Chiny i w wielu innych. Klimat 
naszego kraju nie sprzyja hodowli arbuzów, nie 
znaczy to jednak, że nie możemy ich u nas wy-
hodować. Kilkanaście polskich przedsiębiorstw 
produkuje arbuzy w wielkich cieplarniach, jed-
nakże rodzime plony są mniej słodkie i soczyste 
niż owoce z południa Europy i Afryki.

Arbuz ze względu na wysoką zawartość wody 
doskonale nawadnia organizm. Oprócz tego, 
zawiera on duże ilości karotenoidów, likopenu 
(arbuz z czerwonym miąższem – to jedno z naj-
lepszych źródeł tego składnika) oraz cytruliny 
(pochodna ornityny po raz pierwszy wyizo-
lowana właśnie z tego owocu). Ta charaktery-
styczna zawartość arbuza sprawia, że ma on 
lekkie właściwości moczopędne oraz zwalcza-
jące nadciśnienie. Dzięki zawartości antyoksy-
dantów pomaga chronić także przed szeregiem 
innych poważnych schorzeń.

Jeśli zależy nam na dużej zawartości antyoksy-
dantów, likopenu to ważne jest, abyśmy wybie-
rali owoce jak najbardziej dojrzałe. Im bardziej 
miąższ arbuza nabiera czerwieni, tym wię-
cej jest w nim tych zbawiennych dla zdrowia 
składników.

MELON
Melony były uprawiane w Chinach już 2000 lat 
temu, a mieszkańcy delty Nilu znali je jeszcze 
wcześniej, bo setki lat przed naszą erą. Najwięk-
sze plantacje melonów znajdowały się od zawsze 
na terenie państw Afryki i Azji. Nadal uprawia 
się je w Egipcie, a także w Angoli, Kamerunie, 
Etiopii, Mozambiku, Kenii, w Indiach, Japonii, 
w Australii oraz w wielu innych krajach. Naj-
więcej melonów eksportuje się zaś z Chin 
i Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba jednak 
w poszukiwaniu tej rośliny wybiegać poza gra-
nice europejskie – melon dobrze ma się nie tylko 
w klimacie tropikalnym, ale też w umiarkowa-
nym. Melony uprawia się również w Polsce, 
choć nie na tak dużą skalę. Mimo wszystko to 
roślina ciepłolubna, o wysokich wymaganiach 
względem gleby, dlatego lepiej czuje się w cie-
plejszych krajach na południu Europy. 

Ze względu na dużą zawartość wody oraz małą 
kaloryczność, melon jest uważany za warzywo 
odchudzające. Ponieważ jednak ma wysoki in-
deks glikemiczny, raczej nie powinni spożywać 
go diabetycy. Podobnie jak arbuz, melon może 
wywołać reakcję uczuleniową, alergikom zatem 
także zaleca się ostrożność. Osoby bez przeciw-
wskazań mogą za to po melona sięgać do woli 
i powinny to robić, zwłaszcza jeśli mają proble-
my z wyregulowaniem ciśnienia oraz wysokim 
poziomem cholesterolu we krwi. Substancje za-
warte w melonie hamują bowiem odkładanie 
się blaszek miażdżycowych w świetle naczyń 
krwionośnych.
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ARBUZ I MELON W KUCHNI
Chociaż arbuz i melon to niezwykle słodkie 
warzywa, mogą stać się składnikiem wielu cie-
kawych dań, niekoniecznie deserów. Przygoto-
waliśmy kilka smacznych przepisów na dania 
wytrawne oraz desery i koktajle z ich udzia-
łem. Spróbujcie przyrządzić je w swoich kuch-
niach. Przekonacie się, że arbuza i melona moż-
na wykorzystać na wiele ciekawych sposobów, 
a w każdej z odsłon będą smakować inaczej. Za-
wsze jednak pysznie.

PODSUMOWANIE
Arbuzy i melony to wspaniałe źródło witamin 
i minerałów, a przy tym bardzo smaczna prze-
kąska. Każdy z nich, po włączeniu do swojej 
diety, przynosi korzyści dla naszego zdrowia. 
W zależności czego szukamy i jakie smaki pre-
ferujemy, warto pamiętać o nich przy układa-
niu jadłospisu. 

ŹRÓDŁA:
https://dietetycy.org.pl/arbuz-wlasciwosci

https://www.fabrykasily.pl/diety/arbuz-wlasciwosci-zdrowot-

ne-jednej-najwiekszych-jagod-swiata

https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/owoce/

arbuz-wlasciwosci-skladniki-odzywcze-wplyw-na-zdrowie-

-jak-wybrac-arbuza/jreq1pc

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

-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-me-

lona,21099.html

https://beszamel.se.pl/porady/jak-zrobic/czy-warto-jesc-melo-

ny-wlasciwosci-melonow-aa-5X2u-ZsgG-2quX.html

Włodarczyk Z., Rośliny biblijne. Leksykon, Kraków 2011

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Wartość odżywcza 

wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, 

Warszawa 2009, 72–74.

T. Kerje, Mikkel Grum; “The origin of melon, Cucumis melo: 

A review of the literaturę”

Gene Lester; “Melon (Cucumis melo L.) Fruit Nutritional 

Quality and Health Functionality”
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Przygotowanie:
Arbuza kroimy na mniejsze kawałki i wstawiamy na godzinę do zamrażarki.

Z limonek wyciskamy sok. 

Aby przygotować kieliszki do podania, wylewamy trochę soku z limonki na spodek, a na drugi 
wsypujemy sól. Moczymy brzeg kieliszka w soku a następnie w soli tak, aby się przykleiła.

Schłodzonego arbuza przekładamy do robota kielichowego dodajemy tequile, sok z limonek 
i miksujemy. Podajemy od razu po przygotowaniu udekorowane plasterkiem limonki.

Składniki:
600 g arbuza bez skórki

100 ml tequili
3 limonki + plasterki do dekoracji

sól

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 ARBUZOWA MARGARITA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2021 MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202142 43

Składniki:
miąższ z arbuza do przygotowania 100 ml soku

50 ml Aperolu
150 ml Prosecco

kawałek arbuza do dekoracji
kilka kostek lodu

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 15 minut

 ARBUZOWY SPRITZ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Przygotowanie:
Z obranego i pozbawionego pestek arbuza wyciskamy sok. Najłatwiej jest to zrobić wyciskarką 

wolnoobrotową. Możemy też wykorzystać blender i odcedzić miąższ przez sito.

Do kieliszka lub szklanki wkładamy kilka kostek lodu, wlewamy sok oraz Aperol i delikatnie 
mieszamy. Następnie dopełniamy Prosecco i dekorujemy kawałkiem arbuza.

Podajemy od razu.
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Przygotowanie:
Melona oraz awokado pozbawiamy pestek i obieramy ze skóry.  

Kroimy w 1-centymetrową kostkę. Kolendrę, szalotkę oraz część jalapeño drobno siekamy. 

Składniki łączymy z sokiem z limonki i mieszamy. Całość doprawiamy solą do smaku, 
przekładamy do miseczki i dekorujemy plasterkami jalapeño.

Ceviche podajemy razem z nachosami lub chrupkami zbożowymi.

Składniki:
300 g melona (waga po obraniu)

1 dojrzałe awokado
1 szalotka lub czerwona cebula

sok z 1 limonki
garść marynowanych papryczek jalapeño

garść świeżej kolendry
sól do smaku

kukurydziane nachosy lub zbożowe chrupki do podania

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 CEVICHE Z MELONA I AWOKADO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Arbuza obieramy ze skóry i pozbawiamy go pestek. Kroimy w niewielką kostkę.

Cebulę, kolendrę oraz papryczkę chili drobno siekamy i wszystko razem łączymy.
Dodajemy sok z limonki i doprawiamy solą do smaku. 

Pico de gallo podajemy w miseczce z nachosami obok.

Składniki:
200 g dojrzałego arbuza (waga po obraniu)

1 czerwona cebula średniej wielkości
1 papryczka chili

sok z 1 limonki
garść kolendry

sól
solone nachosy do podania

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 PICO DE GALLO Z ARBUZA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Arbuza obieramy, pozbawiamy pestek i blendujemy. Przecedzamy przez sitko do naczynia 

z miarką – powinniśmy uzyskać około 750 ml soku. 4 łyżki zostawiamy w naczyniu, pozostały 
sok przelewamy do rondla i zagotowujemy. Gotujemy 5 minut, aż trochę odparuje.

Dodajemy erytrol.

Pozostały sok mieszamy ze skrobią kukurydzianą, dodajemy do rondla
i wciąż mieszając gotujemy jeszcze około 3 minuty.

Przelewamy pudding do pucharków i wstawiamy do lodówki na co najmniej 3 godziny. 

Przed podaniem ozdabiamy odrobiną jogurtu kokosowego i posiekanymi pistacjami. 

Składniki:
około ¼ arbuza 

3 łyżki skrobi kukurydzianej
5 łyżek erytrolu

2 łyżeczki soku z cytryny
4 łyżki jogurtu kokosowego lub sojowego

łyżka posiekanych pistacji

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut + 3 godziny chłodzenia

 PUDDING ARBUZOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Do przygotowania sałatki można wykorzystać owoce w różnych proporcjach. 

Arbuza, mango i kiwi obieramy, a następnie kroimy w kostkę, pestki granatu i borówki  
dodajemy w całości. Owoce przed podaniem najlepiej schłodzić. 

Aby przygotować sos wyciskamy sok z pomarańczy i cytryny, dodajemy sos balsamiczny 
i energicznie mieszamy. Owoce skrapiamy sosem, dekorujemy listkami mięty i stokrotkami.

Składniki:
arbuz

mango
borówki

kiwi
granat

Składniki na sos:
1 pomarańcza

½ cytryny
1 łyżka sosu balsamicznego

Do dekoracji:
liście mięty lub melisy

stokrotki

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

 SAŁATKA OWOCOWA Z ARBUZEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202150
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Przygotowanie:
Halloumi kroimy w kostkę. Rozgrzewamy na patelni odrobinę tłuszczu i smażymy halloumi 

około 4 minuty, do zbrązowienia, co jakiś czas obracając kostki na drugą stronę.
Pestki dyni prażymy na suchej patelni.

Składniki na sos blendujemy – w miarę potrzeby dodajemy nieco wody do uzyskania  
pożądanej konsystencji. Awokado, arbuza i melona kroimy w kostkę. 

W misce układamy roszponkę, dodajemy arbuza i melona, podsmażone halloumi i awokado. 
Polewamy sosem, mieszamy. Posypujemy pestkami dyni. 

Składniki:
¼ arbuza 

¼ melona (można zastąpić arbuzem)
½ awokado

100 g roszponki
2 łyżki pestek dyni
225 g sera halloumi

Składniki na sos:
1 pęczek kolendry

½ awokado
3 łyżki oliwy z oliwek

sok z ½ cytryny
1 łyżeczka syropu klonowego lub miodu

1 ząbek czosnku
2 łyżeczki płatków chili

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 SAŁATKA Z ARBUZEM, MELONEM I HALLOUMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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 SAŁATKA Z MANGO, ARBUZEM I MELONEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Ilość porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki na sałatkę:
¼ melona
¼ arbuza
½ mango

½ szklanki kukurydzy
1 czerwona papryka 

10 pomidorków koktajlowych
1 pęczek kolendry

Składniki na sos:
2 łyżki oliwy z oliwek

sok z 1 limonki
1 łyżeczka octu balsamicznego

2 łyżeczki płatków chili
sól, pieprz

Przygotowanie:
Arbuza, melona i mango obieramy i kroimy w kostkę.

Paprykę kroimy w kostkę, pomidorki w ćwiartki. Mieszamy wszystko razem z kukurydzą.

Składniki sosu mieszamy w słoiczku, zakręcamy i potrząsamy.
Dodajemy do sałatki, dorzucamy posiekaną świeżą kolendrę, mieszamy. 
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 200ºC  (termoobieg). Na blaszce układamy plasterki szynki i pieczemy 

około 8 minut, aż stanie się chrupiąca. Studzimy i rozdrabniamy w palcach na małe kawałki. 
Pestki dyni prażymy na suchej patelni.

Składniki na sos wrzucamy do słoiczka, zamykamy go i nim potrząsamy.

Melona kroimy w kostkę, pomidorki w plasterki lub ćwiartki. W misce układamy liście szpinaku, 
bazylii, melona i pomidorki. Mieszamy z połową sosu.

Na wierzchu układamy porwaną na kawałki burratę, polewamy pozostałym sosem
i posypujemy pestkami dyni oraz chipsami z szynki.

Składniki:
½ melona

2 garście świeżego szpinaku
1 szklanka świeżych liści bazylii

10 pomidorków koktajlowych
4 plasterki szynki prosciutto 

1 burrata
2 łyżki pestek dyni

Składniki na sos:
2 łyżki oliwy z oliwek

sok z ½ cytryny
1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

2 łyżeczki octu balsamicznego
2 łyżeczki płatków chili

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

 SAŁATKA Z MELONEM I BURRATĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Ser kroimy w plastry i grillujemy na patelni z obu stron.

Tak przygotowany możemy pokroić na mniejsze kawałki. 
Truskawki myjemy, usuwamy szypułki i kroimy, np. w plastry.

Sałatę myjemy, osuszamy, układamy na talerzach. Układamy na nich pozostałe składniki.

Tuż przed podaniem skrapiamy oliwą, oprószamy solą i pieprzem.
Podajemy z ulubionym pieczywem lub grzankami. 

Składniki::
2 garście ulubionych sałat

1 szklanka pokrojonego melona
150 g sera halloumi

4–6 dojrzałych truskawek
oliwa

sól, pieprz
ulubione pieczywo

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 SAŁATKA Z MELONEM, 
 GRILLOWANYM HALLOUMI I TRUSKAWKAMI 

PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:
Steki z arbuza:

Arbuza kroimy na dwa prostokątne kawałki o grubości 1–1,5 cm, przypominające steki.  
Usuwamy z niego pestki, delikatnie solimy i zawijamy w ręcznik papierowy. Odstawiamy  

na 15–30 minut, aby pozbyć się nadmiaru soku. Przygotowujemy marynatę: łączymy  
sos sojowy z olejem, płatkami chili, świeżo mielonym pieprzem, papryką wędzoną oraz 
przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Mieszanką nacieramy kawałki arbuza i całość 

odstawiamy na minimum pół godziny. Steki smażymy na mocno rozgrzanej patelni grillowej, 
grillu elektrycznym lub węglowym przez około 5 minut z obu stron – mają się delikatnie 

przypalić. Grilla można natrzeć uprzednio olejem, aby arbuz się nie przykleił.
 

Sałatka:
Cebulę kroimy w piórka, a pomidorki przekrajamy na połówki. Na talerzu układamy rukolę 

ze wszystkimi dodatkami, a następnie świeżo usmażony stek z arbuza. Sałatkę polewamy oliwą 
z oliwek i octem balsamicznym. Stek można dodatkowo posypać większą ilością płatków chili.

Składniki na steki z arbuza:
2 kawałki arbuza po ok. 200 g każdy

1 duży ząbek czosnku
2 łyżki sosu sojowego

1 płaska łyżeczka wędzonej papryki
szczypta płatków chili

1 łyżka oleju, np. rzepakowego
świeżo mielony pieprz

sól

Składniki na sałatkę:
1 garść rukoli

½ czerwonej cebuli
1 garść pomidorków koktajlowych
1 garść pestek dyni i słonecznika

oliwa z oliwek
ocet balsamiczny

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina oczekiwania

 STEKI Z ARBUZA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Do przygotowania szaszłyków można użyć dowolnych, kolorowych owoców.

Duże owoce, jak arbuz czy melon, można pokroić w kostkę
lub uformować kulki specjalną łyżką do wydrążania.

Owoce mające tendencję do czernienia, jak banan, jabłko czy gruszka,  
warto zaraz po pokrojeniu na kawałki zanurzyć w wodzie z sokiem z cytryny. 

Składniki:
arbuz

winogrona
borówki

truskawki
maliny

Czas przygotowania: 15 minut

 SZASZŁYKI OWOCOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Składniki:
arbuz
melon

cytryny/limonki
listki bazylii

Liczba porcji: wg potrzeb

Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina chłodzenia

 LEMONIADA ARBUZOWO-MELONOWA Z BAZYLIĄ 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Przygotowanie:
Owoce kroimy w większą kostkę i nadziewamy na patyczki do szaszłyków,  

naprzemiennie nabijając owoce oraz bazylię.

Do odpowiedniej ilości wody wyciskamy sok z cytryny. 

Szaszłyki owocowe  wkładamy do butelek/dzbanków, zalewamy wodą z sokiem cytrynowym 
i odstawiamy na minimum 1 godzinę do lodówki, aby aromaty się przegryzły.
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Przygotowanie:
Arbuza i pomidora kroimy w półcentymetrową kostkę. Cebulę i chilli kroimy w drobną kostkę. 

Wszystkie pokrojone składniki umieszczamy w misce. Dokładamy przeciśnięty przez praskę 
czosnek. Doprawiamy solą i pieprzem. Skrapiamy oliwą i sokiem z limonki.

Serwujemy z grillowanym mięsem lub rybami. 

Składniki:
¼ arbuza

1 pomidor
1 mała czerwona cebula

½ papryczki chilli
1 ząbek czosnku

1 łyżka oliwy
sok z połowy limonki

2 łyżki posiekanej kolendry
sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

 SALSA ARBUZOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Miąższ z arbuza, truskawki i lód umieszczamy w blenderze kielichowym.

Miksujemy na gładką masę i przelewamy do szklanek. 

Składniki:
200 ml miąższu z arbuza

1 szklanka wyszypułkowanych truskawek
1 szklanka kostek lodu

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

 KOKTAJL ARBUZOWO-TRUSKAWKOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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TEMAT SPECJALNY – LODY
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Przygotowanie:
Wszystkie składniki na lody wkładamy do blendera i miksujemy pulsacyjnie do uzyskania 

gładkiej konsystencji. Przy dobrym blenderze dodatek mleka roślinnego można pominąć
(im mniej płynu tym lepiej). 

Podajemy od razu jako zimny deser albo mrozimy jeszcze około 30 minut lub dłużej do uzyskania 
pożądanej konsystencji.

Podajemy z ulubionymi dodatkami np. borówkami, pistacjami i surowym kakao. 

Składniki:
1 zamrożony w kawałkach obrany banan

½ szklanki mrożonych malin
1 łyżeczka sproszkowanego owocu pitaya (opcjonalnie)

⅓ szklanki mleka roślinnego

Do podania:
świeże borówki lub maliny

pistacje lub migdały
surowe kakao

Liczba porcji: 1 

Czas przygotowania: 10 minut + 30 minut mrożenia

 LODY WEGAŃSKIE MALINOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Truskawki miksujemy, odkładamy do zamrażarki. 

Skorupki jajek sparzamy wrzątkiem, oddzielamy żółtka od białek.
Białka ubijamy z solą na sztywną pianę, żółtka ucieramy z połową cukru na kogel mogel.

Śmietankę ubijamy na sztywno, pod koniec dodajemy resztę cukru. 

Łączymy wszystkie przygotowane składniki: zmiksowane truskawki, pianę z białek, 
kogel mogel oraz śmietankę. 

Dokładanie mieszamy, masę przekładamy do maszyny do robienia lodów.

Jeśli nie posiadamy takiego urządzenia, masę wkładamy do zamykanego pojemnika 
i wstawiamy do zamrażarki. Co jakiś czas masę dokładnie mieszamy, 

dzięki czemu lody będą gładkie i kremowe.

Lody nakładamy do rożków waflowych, posypujemy pokruszonymi bezami.

Składniki:
450 g mrożonych truskawek

400 ml mocno schłodzonej śmietanki 30–36%
2 jajka

1 szczypta soli
100 g cukru pudru

rożki waflowe oraz bezy do podania

Liczba porcji: 1 l

Czas przygotowania: 20 minut + czas chłodzenia

 LODY TRUSKAWKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Mango miksujemy ze śmietanką na gładką, kremową masę.

Dodajemy do smaku erytrol i jeszcze chwilę miksujemy.

Wkładamy pokruszone płatki czekoladowe, mieszamy  
i od razu nakładamy do różków waflowych, dekorujemy listkami mięty.

Składniki:
450 g mrożonego mango

75 ml śmietanki kokosowej
2–3 łyżki erytrolu

80 g płatków z gorzkiej czekolady lub posiekanej gorzkiej czekolady
rożki waflowe oraz listki mięty do podania

Liczba porcji: 500 ml

Czas przygotowania: 5 minut

 EKSPRESOWE LODY Z MANGO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
2 czekolady mleczne i 1 gorzką rozdrabniamy i przekładamy do rondelka, dodajemy mleko 

zagęszczone. Podgrzewamy na wolnym ogniu, cały czas mieszając, nie doprowadzając 
do zagotowania. Studzimy, a gdy krem będzie letni, wstawiamy go do lodówki.

Śmietankę i mascarpone miksujemy, uzyskując gęsty krem. 1 gorzką czekoladę siekamy,
dodajemy do kremu. Zmniejszamy obroty miksera

i wolnym strumieniem wlewamy gęstniejący krem czekoladowy. 

Na koniec dodajemy borówki i całość mieszamy na najmniejszych obrotach. 

Lody przekładamy do naczynia w którym będziemy je chłodzić. 
Naczynie przekładamy do zamrażarki, co 1 godzinę masę mieszamy łyżką, 

robimy to przynajmniej 3-krotnie. 

Po dłuższym chłodzeniu, pojemnik warto wyjąć
na około 20 minut przed planowanym spożyciem.

Składniki:
250 g śmietanki 30–36%
250 g serka mascarpone

250 ml mleka zagęszczonego niesłodzonego
2 czekolady mleczne
2 czekolady gorzkie

250 g borówek amerykańskich

Liczba porcji: około 1 l

Czas przygotowania: 45 minut + czas chłodzenia

 LODY CZEKOLADOWE 
 Z BORÓWKĄ AMERYKAŃSKĄ 

PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:
Arbuza myjemy, kroimy w ćwiartki, a następnie w grubsze plastry – trójkąty.

Wbijamy patyczki w skórkę arbuza. Lody układamy na tacce lub talerzu,
przekładamy do zamrażarki i chłodzimy ok. 25 minut.

Składniki:
Dojrzały, soczysty arbuz

patyczki do nabicia arbuza (np. z foremek na lody)

Liczba porcji: 500 ml

Czas przygotowania: 5 minut + czas mrożenia

 SZYBKIE LODY ARBUZOWE 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:
Owoce miksujemy z serkiem mascarpone na gładką, kremową masę.

Dodajemy do smaku erytrol i jeszcze chwilę miksujemy.

Dodajemy miętę oraz skórkę z limonki, mieszamy i podajemy.

Składniki:
600 g mrożonych owoców tropikalnych (melon, ananas, mango, papaja, winogrona)

125 g mascarpone
2–3 łyżki erytrolu

2–3 łyżki drobno posiekanych listków mięty
skórka otarta z 1 limonki

Liczba porcji: 700 ml

Czas przygotowania: 5 minut

 TROPIKALNE LODY Z MIĘTĄ I LIMONKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Cukier rozpuszczamy w wodzie i doprowadzamy do wrzenia (gotujemy 10 minut), studzimy. 

Sok z cytryn wlewamy do syropu cukrowego, dodajemy sól, mieszamy. 

Przelewamy do pojemnika plastikowego i wstawiamy na 12 godzin do lodówki. 

Formujemy gałkownicą kulki i wkładamy do rożków.

Składniki:
1 szklanka cukru
1 szklanka wody

1 szklanka soku z cytryny
1 szczypta soli

Liczba porcji: 12 porcji

Czas przygotowania: 30 minut + czas chłodzenia

 SORBET CYTRYNOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIA: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Banany obieramy i kroimy w kostkę. 

Wkładamy do zamykanego pojemnika i mrozimy przez noc. 
Zamrożone owoce wkładamy do malaksera i miksujemy 

do uzyskania gładkiej konsystencji. 

Podajemy z wafelkami lub lekko rozmrożone w postaci deseru. 

Składniki:
3 banany

200 g jagód mrożonych

Ilość: 10 porcji

Czas przygotowania: 10 minut + czas mrożenia

 WEGAŃSKIE LODY JAGODOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER
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 SERY LUTOMIERSKIE I PRODUKTY 
REGIONALNE Z GÓR SOWICH 

 -- SMACZNE I ZDROWE! 
TEKST I ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER

Czy można wieloletnią pasję przekuć w pracę zawodową?
Malwina i Stanisława Pasternak pokazują, że miłość do rzemieślniczych 
smaków można połączyć z prowadzeniem popularnej w regionie serowej 

manufaktury. Od ponad dziesięciu lat wytwarzają tu lokalne, rzemieślnicze 
produkty, które promują na rozmaitych wydarzeniach oraz w formie zajęć 

edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Wśród wytwarzanych tu serów, 
jogurtów, powideł czy też syropów każdy wielbiciel dolnośląskiej kuchni 

znajdzie coś dla siebie. 
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Serowarnia mieści się w typowo rolniczej wsi Lu-

tomierz ulokowanej się w górach Sowich, kilka ki-

lometrów od Srebrnej Góry i Ząbkowic Śląskich, 

oddalonej od Wrocławia o zaledwie 75 kilometrów. 

Warto zboczyć z drogi krajowej nr 8, aby rozsma-

kować się w regionalnych serach. To tutaj z wido-

kiem na góry w oficynie dworskiej z przełomu XVIII 

I XIX wieku znajduje się mała, ale profesjonalnie 

wyposażona manufaktura serów. Cała przygoda 

z ich produkcją zaczęła się 15 lat temu, kiedy Panie Sta-

nisława poznała górali, którzy przyjechali do pracy 

w Lutomierzu. To oni nauczyli ją robić pierwsze sery 

w stylu oscypkowym – wyciskane, parzone oraz 

wędzone w przydomowej wędzarni. Przygotowy-

wała je dla rodziny, później rozdawała znajomym 

i szybko połknęła bakcyla by razem z córką Malwi-

ną zacząć pojawiać się na regionalnych targach oraz 

wydarzeniach. Równocześnie Pani Stasia zaczęła 

zdobywać i doskonalić wiedzę podczas zjazdów stu-

dyjnych organizowanych przez Uniwersytet Przy-

rodniczy we Wrocławiu oraz Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z Wrocławia i profesjonalnych warsz-

tatów, odwiedzając inne rzemieślnicze serowarnie 

na Dolnym Śląsku i nie tylko. W 2011 roku razem 

z grupą pasjonatów-serowarów była wśród zało-

życieli stowarzyszenia Serowarów Farmerskich 

i Zagrodowych, którego początkowym głównym 

celem była organizacja święta sera i wina we Wro-

cławiu. Po licznych szkoleniach przyszedł czas na 

zgłębienie kolejnej sztuki serowarskiej i Pani Stasia 

zdecydowała się robić ser podpuszczkowy – goudę 

niedojrzewającą, na początku w durszlakach, potem 

stopniowo proces ulegał profesjonalizacji. Sery luto-

mierskie zaczęły się cieszyć coraz większym uzna-

niem nie tylko wśród rodziny i znajomych, dlatego 

Pani Stanisława razem z córką zdecydowały się zbu-

dować przydomową serowarnię. Proces był bardzo 

mozolny, ale po 2 latach remontów i przygotowań 

od 2015 roku funkcjonuje profesjonalna warzelnia 

sera, a wraz z nią sporo nowych pomysłów na inno-

wacyjne wyroby i działania.

Serowarnia w Lutomierzu pozyskuje najwyższej ja-

kości mleko krowie bezpośrednio od sprawdzonych 

lokalnych rolników z wieloletnim doświadczeniem. 

Kilka razy w tygodniu do warzelni w odpowiednich 

chłodniczych warunkach trafia 200 litrów mleka, 

z którego powstają sery i inne produkty mleczne. 

Mleko na początku trafia do kotła warzelniczego, 

gdzie jest podgrzewane do odpowiedniej tempera-

tury i pasteryzowane, po czym schładzane i to na 

tym etapie dodawane są kultury starterów bak-

terii goudy, potem podpuszczka mikrobiologiczna, 

w efekcie czego powstaje serwatka i skrzep sero-

wy, który jest przekładany do specjalnych foremek. 

Następnie dodawane są również zioła i dodatki, po 

czym sery moczą się w solance, która jest jedynym 

konserwantem. Z 200 litrów mleka powstaje 20 kg 

sera. Serowarnia specjalizuje się w produkcji sera 

podpuszczkowego, niedojrzewającego, które są ła-

twe w krojeniu, o delikatnej konsystencji i aromacie. 

Idealnie pasują do sałatek, sosów, zup, nadają się do 

grillowania i jako przekąski do deski serów. Najpopu-

larniejsze sery wśród smakoszy to ten z kozieradką, 

z czarnuszką i pokrzywą, dlatego są zawsze w stałej 

ofercie. Poza tym znajdziecie sery z takimi dodatka-

mi jak bazylia i suszone pomidory, czosnek, czubrica 

czy z orzechami włoskimi. Oprócz serów niedojrze-

wających w ofercie znajdziecie lutomierską mozare-

llę, czystą i z dodatkami, goudę dojrzewającą 3 mie-

sięczną z dodatkiem kozieradki i kwiatów czarnego 

bzu. Od kilku lat drugim produktem, z którego Pani 

Stanisława i Malwina są bardzo dumne pozostaje jo-

gurt naturalny, który cieszy się dużą popularnością 

wśród kupujących. W najbliższych planach jest ro-

bienie również jogurtu z naturalnymi owocowymi 

dodatkami i musami, które są własnoręcznie przy-

gotowywane przez rodzinę Pasternaków.

Przez długi czas Malwina pomagała mamie jeżdżąc 

prawie co weekend z wyrobami na różnego rodzaju 

jarmarki i festiwale, jednocześnie pracując i miesz-

kając jedną nogą we Wrocławiu. Pani Stanisława 

robiła sery w Lutomierzu, Malwina zajmowała się 

dystrybucją we Wrocławiu, sprzedawała też w ma-

łym punkcie firmowym na ulicy Komandorskiej. Po 

jakimś czasie zdecydowała się zaryzykować, wrócić 

w góry Sowie, przejęła całą logistykę i rozwinęła 

z mamą serowarnię i przyciągnąć ludzi zaintereso-

wanych zdrową żywnością do Lutomierza. Męska 

część rodziny, która zajmuje się uprawą roślin zdecy-

dowała się też na posianie pasternaku (w końcu na-

zwisko zobowiązuje) i pierwszym pomysłem Malwi-

ny na promowanie regionu był Festiwal Pasternaka, 

który spodobał się odwiedzającym tak bardzo, że po-

jawił się kolejny pomysł na Targi Zdrowej Żywności 

prosto od rolnika, które odbywają się od 2019 roku 

cyklicznie w gospodarstwie Państwa Pasternaków, 

gdzie sprzedawane są nie tylko sery i produkty Lu-

tomierskie, ale też poprzez zaproszenie Malwiny do 

wydarzenia dołączyli inni okoliczni rzemieślnicy 
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i wytwórcy regionalnej żywności. Targi szybko za-

częły się cieszyć popularnością wśród okolicznych 

mieszkańców, ale też przyjeżdżało na nie sporo osób 

z Wrocławia oraz turystów. Odbywają się w każdą 

3 niedzielę miesiąca. Szczegółowe i aktualne infor-

macje znajdziecie zawsze na stronie internetowej 

www.serylutomierskie.pl oraz na Facebooku. 

Od kilku lat Pani Stanisława odkryła też w sobie 

drugą pasję do uczenia i z pomocą Malwiny przy-

gotowały program warsztatów edukacyjnych 

warzenia sera na wesoło. Do uczestnictwa zapra-

szają zorganizowane grupy szkolne, ale też rodzi-

ny z przyjaciółmi. Warsztaty to zabawa i edukacja 

w jednym – uczestnicy otrzymują odzież roboczą 

i obserwują jak z mleka pod wpływem podpuszczki 

tworzy się gęstwa serowa, a następnie skrzep sero-

warski. Następnie uczestnicy przygotowują swój 

własny ser z wybranymi dodatkami, który można 

zabrać ze sobą do domu. Po skończonej pracy grupę 

czeka śniadanie „u rolnika” oraz spacer po czynnym 

gospodarstwie. W 2019 roku Państwo Pasternako-

wie zostali wyróżnieni 3 miejscem w konkursie na 

najlepszą zagrodę edukacyjną na Dolnym Śląsku. 

W sklepiku firmowym, który można odwiedzić 

codziennie od 9 do 19 oraz po wcześniejszym umó-

wieniu dostaniecie nie tylko pyszne sery i jogurty, 

ale też masło, maślankę, serwatkę i przetwory z Gór 

Sowich takie jak syropy z pokrzywy, sok z czarne-

go bzu, ketchup z cukinii, powidła, prażoną soję czy 

ocet jabłkowy i sałatkę z pasternaku, które przygo-

towuje brat Malwiny. 

Najbliższe Targi Zdrowej Żywności od rolnika od-

będą się 20 czerwca, 18 lipca i 15 sierpnia między 

12.00 a 16.00. A już na wrzesień rodzina Paster-

naków przygotowuje wielkie wydarzenie, czyli 5. 

Festiwal Pasternaka, który będzie połączony z Tar-

gami Zdrowej Żywności Prosto od Rolnika oraz kon-

ferencją o tematyce z zakresu rolnictwa i turystyki: 

„Jak dolnośląska wieś wpływa na trendy kulinarne 

i turystyczne”.

 

Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice – zaledwie 7 km od 

drogi  krajowej nr 8 w stronę Srebrnej Góry.
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Przygotowanie:
Płatki mieszamy z jogurtem i jajkami oraz cukrem i proszkiem do pieczenia.

Odstawiamy na 5 minut. Blendujemy do uzyskania gładkiej masy o konsystencji gęstej śmietany. 

Nagrzaną patelnię smarujemy tłuszczem i nakładamy po łyżce masy.
Smażymy po kilka minut z każdej strony. 

Owoce myjemy, kroimy w kawałki. Jogurt mieszamy z miodem.
Placuszki podajemy z jogurtem i miodem i ozdabiamy listkami mięty.

Składniki:
100 g jogurtu naturalnego
100 g płatków owsianych

2 jajka
½ łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka cukru lub ksylitolu 
1 łyżka oleju

Dodatkowo:
200 g owoców jagodowych
100 g jogurtu naturalnego

1 łyżka miodu
mięta do podania

Liczba porcji: 20 małych placuszków

Czas przygotowania: 20 minut

 JOGURTOWE PLACUSZKI OWSIANE Z OWOCAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: PRZEPIS I ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2021 MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202196 97

Przygotowanie:
Jogurt miksujemy z pulpą z mango, dosładzamy do smaku erytrolem.

Podajemy z kostkami lodu.

Składniki:
1 szklanka jogurtu naturalnego

1 szklanka pulpy z mango
opcjonalnie erytrol lub ksylitol do smaku

kilka kostek lodu

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 5 minut

 MANGO LASSI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Marynata: filety kroimy w 2 centymetrową kostkę. Doprawiamy solą pieprzem,  

przeciśniętym przez praskę czosnkiem iimbirem. 
Skrapiamy sokiem z cytryny i zalewamy jogurtem razem z oliwą, mieszamy. 

Sos: na patelni rozgrzewamy 1 łyżkę oleju, wkładamy posiekaną cebulę i smażymy przez
2 minuty. Dodajemy przyprawy razem z masłem orzechowym i smażymy kolejne 2 minuty. 

Dokładamy pomidory i gotujemy pod przykryciem 10 minut. 
Całość miksujemy w blenderze kielichowym na gładką masę. 

Na patelni rozgrzewamy drugą łyżkę oleju. Obsmażamy kawałki kurczaka. Kurczaka zalewamy 
sosem pomidorowym i zagotowujemy. Dolewamy śmietankę i gotujemy jeszcze 3 minuty.

Przed podaniem posypujemy natką pietruszki lub kolendrą, 
podajemy z ryżem lub chlebkami naan. 

Składniki na marynatę:
400 g piersi z kurczaka
1 łyżka startego imbiru

2 ząbki czosnku
sól, pieprz

1 łyżka garam masala
2 łyżki soku z cytryny

1 łyżka oliwy
¾ szklanki jogurtu naturalnego

Składniki na sos:
2 oleju roślinnego

1 cebula
1 łyżka garam masala

po ½ łyżeczki zmielonej kurkumy
i kminu rzymskiego

po 1 szczypcie chilli i cynamonu
300 g pomidorów z puszki
2 łyżki masła orzechowego

½  szklanki śmietanki 30–36%
½ szklanki bulionu drobiowego

Do podania:
natka pietruszki lub kolendra

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 30 minut

 BUTTER CHICKEN 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Liście sałaty oraz rzodkiewkę myjemy i osuszamy. Jogurt mieszamy razem z cukrem

i sokiem z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem.

Na półmisku układamy porwane liście sałaty, posypujemy rzodkiewką
i zalewamy sosem jogurtowym. Całość posypujemy szczypiorkiem. 

Składniki:
1 główka sałaty masłowej

1 garść rzodkiewek
3 łyżki posiekanego szczypiorku
1 szklanka jogurtu naturalnego

1 łyżka cukru
2 łyżki soku z cytryny

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 10 minut

 SAŁATA Z JOGURTEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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dzieży. Niektórzy z nich otworzyli w późniejszych 

latach we Wrocławiu własne cukiernie. Nawet 

obecnie, w tłusty czwartek, można spotkać u nas 

ucznia Dziadka, dziś już 80-letniego Pana Edwarda.

Wielka szkoda, że Dziadkowi Leonowi, prawdziwe-

mu mistrzowi w swoim fachu, przyszło prowadzić 

cukiernię w tak bezwzględnych dla rzemiosła cza-

sach... Cofnijmy się zatem do lat pięćdziesiątych.

Pierwszy lokal we Wrocławiu, w którym można 

było kupić wyroby z cukierni Dziadków mieścił 

się przy ul. Stalina 42–44, czyli dziś Jedności Naro-

dowej, w pobliżu dzisiejszej ul. Drobnera. Dziadko-

wie sprzedawali tam swoje wyroby produkowane 

w wytwórni przy ul. Uniwersyteckiej dość krótko, 

bowiem w latach 1950–1953. Dlaczego tak krótko? 

No właśnie...

Lata pięćdziesiąte, czyli w znacznej mierze ciężkie 

lata stalinowskie, to czas kiedy trzeba było walczyć 

o to, aby być rzemieślnikiem. Likwidowano prywat-

ne zakłady, dobijano je tzw. domiarami. Domiary 

– były to bardzo wysokie kary pieniężne, nakłada-

ne tak naprawdę nie wiadomo za co. W zasadzie za 

samo bycie rzemieślnikiem. Dla PRL-owskich urzę-

dów każdy powód był dobry. Schemat działania był 

prosty: jeśli zrezygnujesz z działalności, to cofniemy 

ci domiar. W przeciwnym razie będziesz go spłacał 

przez długie, długie lata. W ten sposób kończyło 

działalność wiele prywatnych sklepików i małych 

zakładów rzemieślniczych. Takiej historii doświad-

czył nasz drugi Dziadek – Eryk Wojczyński, który 

wolał z bratem zrezygnować z prowadzenia sklepu, 

w zamian za umorzenie domiaru.

Dziadkowie Chalamońscy, nękani przez ciągłe kon-

trole i zasypywani domiarami, nie chcieli się ugiąć 

PRL-owskim ciemiężycielom. Robili swoje kosztem 

rosnących długów. Ówczesne władze na zabezpie-

czenie tych długów, dokonywały zajęcia ruchomości, 

czyli w przypadku Dziadków ich mebli (!). Co ciekawe, 

zajmowane przez władzę w latach pięćdziesiątych 

piękny stół, kredens czy bufet nadal nam służą...

Niestety, oprócz ciągłego karania, PRL-owskie wła-

dze sięgały także po bezwzględne środki, oczywiście 

Dyplom mistrzowski Dziadka Leona

Na pierwszym planie: pan Edward. Uczeń Dziadka Leona. W okolicach 

Tłustego Czwartku można go spotkać w Łomżance

HISTORIA CUKIERNI 
ŁOMŻANKA -- CZĘŚĆ II 
OPOWIEŚĆ SPISAŁ: MICHAŁ WOJCZYŃSKI

OPRACOWANIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA 

ZDJĘCIA: ARCHIWUM RODZINY WOJCZYŃSKICH, 

JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Zapraszamy do przeczytania ostatniej części 
historii najstarszej cukierni we Wrocławiu. 
Losy Łomżanki spisał Michał Wojczyński

z okazji 85-lecia cukierni. Dziękujemy 
Michałowi za podzielenie się z nami tą historią,

która wzrusza i budzi podziw.
Pokazuje walkę, upór i odwagę 

w dążeniu do celu. Jest pełna miłości do ludzi
i do cukiernictwa. Przechodząc ulicą Ruską we 
Wrocławiu, koniecznie odwiedźcie to urokliwe 
miejsce, a z pewnością będziecie tam wracać,  

by poczuć nie tylko zapach najsmaczniejszych 
i dopieszczonych łakoci, ale też ducha historii.

IV. Lata 50., czyli jak być rzemieślnikiem  

w czasach stalinizmu

Dziadek Leon był cukiernikiem nie tylko z zawodu. 

Był on cukiernikiem z zamiłowania i do swojej pra-

cy podchodził z ogromną pasją. Wspaniałe wypieki 

drożdżowe, deserowe, lody własnej produkcji… Dzia-

dek był także karmelarzem – zajmował się produkcją 

cukierków. Jednym słowem – był prawdziwym rze-

mieślnikiem. Ale też artystą. Mama zawsze powta-

rza: Jego wyroby najpierw jadło się oczami. Wspo-

mina chociażby żabki z pianki polewane zielonym 

lukrem, które miały oczy z marmolady i różowy kre-

mowy języczek, każda w papilotach... Majstersztyk!

Dziadek Leon był także bardzo wymagającym 

szefem. Po złożeniu egzaminu mistrzowskiego 

w 1950 r. zatrudniał i uczył zawodu całe rzesze mło-
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absurdalnie uzasadniane. W ten sposób Dziadkowie 

utracili w 1953 r. przydział na lokal przy ul. Stali-

na. Własność spółdzielcza była bardziej aprobowa-

na niż własność prywatna, stąd zamiast cukierni, 

w lokalu miało mieć odtąd siedzibę Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Detalu i Barów Mlecznych. Dziad-

kom znów pozostała tylko wytwórnia na ulicy Uni-

wersyteckiej (a w tamtych latach – ulicy Uniwersy-

tetów Szwedzkich – ciekawostka).

W latach pięćdziesiątych wciąż można było zna-

leźć we Wrocławiu puste, poniemieckie lokale. I tak 

Dziadek Leon odkrył w 1953 r. sklep przy Ruskiej 10. 

Od czasów wojny nadal był on zagruzowany. Jak się 

później okazało, w owym lokalu, za Niemców, rów-

nież mieściła się cukiernia. Leon sam odgruzował 

znajdujące się tam pomieszczenia i przywrócił je do 

stanu używalności. Postarał się o przydział i jesz-

cze w 1953 r. z Babcią Michaliną zaczęli sprzedawać 

w nim swoje wyroby. Zatem – od dokładnie 67 lat 

przy Ruskiej 10 można kupować nasze słodkości...

Oczywiście PRL-owskie władze nie dawały za wy-

graną i nadal robiły wszystko, aby uprzykrzyć 

Dziadkowi życie. Najpierw, między innymi „odma-

wiały zatwierdzania receptur na masy kakaowe, 

mleczne, deserowe, mleczno-orzechowe itp.” – czyli 

w zasadzie na wszystko, a gotowe wyroby nakazy-

wały „upłynnić” w danym terminie... Tak wynika 

z zachowanych pism urzędowych. Następnie znów 

zaczęto pozbawiać Dziadków prawa do lokalu, tym 

razem już przy ul. Ruskiej. Powód? „Instytucja uspo-

łeczniona ma pierwszeństwo przed handlem pry-

watnym”. Urzędowa batalia o Ruską trwała niecałe 

trzy lata. W końcu, w 1956 r., już po śmierci Stalina, 

dano Dziadkom spokój. Oczywiście umiarkowany. 

Ale co najważniejsze – zachowali sklep przy Ru-

skiej...

Dziś łatwo nam jest pisać o tamtych wydarze-

niach, ale wówczas dla Dziadków był to ciągły 

stres, ciągła walka o to, żeby móc spokojnie praco-

wać. Przytoczone wyżej pisma to dosłownie kropla 

w morzu… Były ich dziesiątki! Dziadek nie bez po-

wodu trzymał przy wytwórni duże owczarki. Zda-

rzały się bowiem podpalenia i dewastacje zakładu. 

I tak w końcu jeden z nich – ukochany pies Finek 

– został otruty!

Niestety takie zdarzenia z pewnością nie pozostały 

bez znaczenia dla zdrowia Dziadka...

W roku 1959 miały miejsce dwa ważne i symbo-

liczne dla Dziadka Leona wydarzenia. W sierpniu,  

w Święto Wniebowzięcia NMP, wydał za mąż naj-

starszą z córek – Alicję. Urządził wspaniałe wesele, 

jak to wtedy miało miejsce, przyjęcie odbywało się 

w domu. Bawiła się cała kamienica...

Następnie natomiast Leon wybrał się z Babcią 

i młodszymi córeczkami, a mieli ich jeszcze czwór-

kę, (w tym i naszą Mamę) w podróż swoim Oplem 

P4. Zrobił dużą pętlę po Polsce, odwiedzając rodzinę. 

Byli z Babcią u krewnych w Warszawie, w Mrozo-

wej Woli, w Łomży, w Kolnie, w Morągu... Leon spo-

tkał się ze wszystkimi... Kiedy przebywali w Łomży 

Suknia ślubna cioci Alicji została przysłana przez rodzinę z Ameryki. 

Małe dziewczynki niosące tren to młodsze siostry panny młodej, po 

lewej to nasza Mama. 15 sierpnia 1959 r. Ślub odbył się w Kościele Uni-

wersyteckim

Epitafium przy wejściu na Stary cmentarz w Łomży. Tam, zgodnie 

z życzeniem spoczął Dziadek Leon

i odwiedzili na cmentarzu grób ojca Babci Michaliny 

– Stanisława, to Dziadek Leon zwrócił się do Babci: 

„Widzisz, Michalinka? Tu, pod tym drzewem jest 

wolne miejsce, tu słońce ładnie zagląda... Gdyby kie-

dyś się coś wydarzyło, to tu mnie pochowaj...”. Bab-

cia była zszokowana tymi słowami. Czy coś prze-

czuwał?...

Po powrocie do Wrocławia zaczął czuć się znacznie 

gorzej. Po kilku konsultacjach lekarskich, okazało 

się, że jest ciężko chory. Był to nowotwór żołądka... 

Z pewnością nie bez znaczenia pozostało ciężkie za-

trucie podczas ucieczki z sowieckiego obozu...

Niestety Dziadek Leon zmarł 16 stycznia 1960 r. Zgod-

nie z Jego życzeniem, został pochowany w Łomży, na 

starym, zabytkowym cmentarzu z 1801 r., w miejscu, 

które sam wskazał pół roku przed śmiercią... Tak 

bardzo czuł się związany z Łomżą... Pochówek od-

był się za pożyczone pieniądze, bo Babcia wciąż była 

zmuszona spłacać domiar.

Michalinę czekał czas trudnych decyzji oraz czas na 

sprostanie niełatwemu zadaniu…

V. Kolejne lata PRL-u, czyli wdowie losy Babci 

Michaliny

Kilka lat temu wstąpił do cukierni pewien starszy 

pan. Robiąc zakupy rozejrzał się dookoła i zagadnął 

do obsługującej go sprzedawczyni: „Wie pani, ja już 

dawno nie mieszkam we Wrocławiu, ale wiem kto 

prowadził tę cukiernię. Ten człowiek umarł dość 

młodo. Tak... ja to pamiętam, bo akurat przy tym by-

łem. Tak, tak... jako młodzieniec pracowałem w Szpi-

talu Wojskowym na Weigla... O tym się mówiło... Że 

to cukiernik, że jest śmiertelnie chory. Codziennie 

była tam jego żona... I malutkie dziewczynki go tam 

odwiedzały...” Nie wiedział, że jedną z tych małych 

dziewczynek była kobieta, do której kierował swo-

je słowa… Gdy Mama mu się przedstawiła, nie krył 

wzruszenia...

Odejście Dziadka Leona było dla Michaliny praw-

dziwym ciosem. Jedną miała miłość przez całe swo-

je życie i był nią właśnie Leon. W kolejnych latach 

nie było dnia, w którym nie wspomniałaby jego 

imienia, a podejmując różne decyzje, zawsze zasta-

nawiała się, jak na jej miejscu postąpiłby Leon. Gdy 

Dziadek umarł Michalina została sama z czwórką 

małych córek, bo piąta Alicja była już dorosła. Zosta-

ła także z interesem, który niełatwo było prowadzić 

w tamtych czasach. Jak potoczyły się losy Babci? 

Przenieśmy się do roku 1960.

Jak już wspomniałem Dziadek Leon zgodnie ze 

swoim życzeniem został pochowany w Łomży. Po 

uroczystościach pogrzebowych, podczas spotkania 

z rodziną, kiedy każdy pytał Babcię o dalsze plany, 

oznajmiła, że zrezygnuje z prowadzenia cukierni. 

Michalina doszła do wniosku, że nie poradzi sobie 

sama z małymi dziećmi, że nie dopilnuje wszystkie-

go, że nie podoła tylu obowiązkom... Od takiej decy-

zji odwodził ją zwłaszcza kuzyn Leona, mieszkający 

pod Kolnem Edward Wolert. Ale Michalina nie dała 

się przekonać...

Po powrocie do Wrocławia szykowała się już do 

przysłowiowego oddania kluczy. Jednak ktoś jej 

w tym przeszkodził. Otóż z dalekiego Kolna przy-

jechał do Wrocławia ów kuzyn Edward. Z jeszcze 

większą stanowczością zaczął przekonywać Micha-

linę, że popełnia wielki błąd, że nie powinna rezy-

gnować z cukierni, że musi przecież wyżywić dzieci! 

Niespotykanie wręcz zatroskany o los wdowy ku-

zyn zaproponował, że przyśle jej do pomocy swoich 

dwóch nastoletnich synów, którzy jej we wszystkim 

pomogą, a przy okazji nauczą się zawodu… Był to 

piękny gest, dziś zupełnie nie do pomyślenia. A jesz-

cze piękniejsze są zachowane listy matki do swoich 

synów, którzy zamieszkali u Michaliny. Ale wróćmy 

do opowieści.

Kuzynowi z Kolna udało się przekonać Babcię. Nie 

zrezygnowała z cukierni i przyjęła pod swój dach 

synów Edwarda. Na całe szczęście! Aby móc nadal 

prowadzić zakład, musiała jeszcze zatrudnić mistrza 

cukierniczego. Tę posadę przyjął były uczeń Dziad-

ka Leona, pan Zygmunt.

Prowadzenie cukierni w tamtych czasach rzeczy-

wiście nie było proste. Wielki piec cukierniczy był 

opalany węglem, trzeba było w nim napalić już 

poprzedniego wieczora, a później utrzymywać od-
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powiednią temperaturę, aż do rozpoczęcia produk-

cji, nie mówiąc już o zarzucaniu co dwa miesiące 

tony węgla do piwnicy. Kilka razy dziennie do-

starczało się gotowe wyroby specjalnym wózkiem 

z wytwórni przy Uniwersyteckiej do sklepu przy 

Ruskiej. Wtedy praca w cukierni wymagała zaan-

gażowania wszystkich dzieci. Mama zawsze wspo-

mina jak to wszystko inaczej wyglądało w tamtych 

czasach... Wczesnym rankiem, spod wrocławskich 

wsi przyjeżdżały gospodynie ze świeżymi jajami, 

mlekiem, masłem. Małe, osobne pomieszczenie na 

Uniwersyteckiej było przeznaczone na chłodnię – 

tam były produkowane lody w specjalnej dzieży, 

okładanej bryłami lodu. Lód ten w postaci wielkich 

prostokątnych bloków przywoził wozem konnym 

starszy pan, miał na imię Michał. Całkiem inne 

czasy...

Mimo pomocy młodych chłopaków z Kolna – Wald-

ka i Tolka – Babci Michalinie i tak było bardzo 

ciężko. W dodatku nie ułatwiała jej tego żałoba 

po Leonie. Ukojenie znajdowała zawsze w jednej 

z kaplic pięknego, barokowego Kościoła Uniwersy-

teckiego – kaplicy Aniołów Stróżów z oryginalnym 

obrazem Jezusa Miłosiernego. Patrząc z perspekty-

wy lat, pomimo wielu trudów, przez które musiała 

przejść Michalina, udało się jej sprostać temu nie-

łatwemu zadaniu. Babcia stała się prawdziwą sze-

fową, taką z krwi i kości. Była odpowiedzialna za 

wszystko. Bardzo jej zależało na tym, żeby wszyst-

kie wyroby wypiekane przez uczniów Leona były 

produkowane tak, jak uczył ich zmarły mistrz. Do 

dziś zresztą korzystamy z odręcznych zapisków 

Dziadka, na których są receptury na ciasta m.in. 

drożdżowe czy kruche...

Jako ciekawostkę można wskazać, że w 1969 r. do 

pracy w cukierni Babci zatrudniła się pani Blanka, 

czyli znana wielu klientom „Łomżanki” pani ekspe-

dientka, która przepracowała w naszej cukierni aż 

35 lat!

W kolejnych latach, gdy córki Michaliny już do-

rosły, pracę w cukierni zaczęli podejmować także 

jej zięciowie, czyli nasz wujek Krzysztof, a później 

i nasz Tato. Jedna z córek – ciocia Maria – uzyskała 

tytuł mistrza cukierniczego. Wszystko nadal opie-

rało się na rodzinnej współpracy i nadal pod żela-

znymi rządami Babci Michaliny.

Niestety jednak, uroki ówczesnego ustroju dały 

o sobie znać raz jeszcze. Tym razem najdobitniej 

i najokrutniej w historii naszej cukierni... W la-

tach siedemdziesiątych Babcia Michalina dokonała 

gruntownej modernizacji wytwórni przy Uniwer-

syteckiej, wybudowała m.in. nową, dużą deserow-

nię. I akurat w tym czasie, tuż po zakończeniu prac 

remontowych, PRL-owskie władze znów sobie 

przypomniały o cukierni Babci, znów zadziałały 

metody charakterystyczne dla siermiężnych lat 

pięćdziesiątych... Nie dotyczyło to zresztą tylko na-

szego zakładu, ale też kilku innych, zwłaszcza tych 

zlokalizowanych w „dobrych punktach” zakładów 

rzemieślniczych we Wrocławiu… W 1974 r., po serii 

tendencyjnych urzędniczych kontroli, PRL-owskie 

władze bez uzasadnienia odebrały Babci Michalinie 

Pani Blanka – pracowała w Łomżance w latach 1969–2004.  

Chyba nie ma dnia, żeby ktoś z klientów jej nie wspomniał

Dziadkowie i ich Opel na wrocławskim Rynku, rok 1952

Ulica Ruska w 1961 roku.  

Budynków między ulicami Nowy Świat  

a Białoskórniczą już nie ma – jest za to trasa W-Z. 

W głębi widoczny odcinek ulicy z Ruską 10

koncesję, a w konsekwencji prawo do lokali: przy 

ulicy Uniwersyteckiej oraz przy Ruskiej. Babcia nie 

godziła się na oddanie zakładu i sklepu. Zastosowa-

no wobec niej nawet grzywnę w celu przymusze-

nia. Niestety opór Babci nie poskutkował. Po zajęciu 

zakładu i sklepu zaczęto wyrzucać znajdujące się 

tam sprzęty i maszyny; stoły produkcyjne zostały 

porąbane... Cały nakład pracy i pieniędzy poniesio-

ny przez Michalinę podczas odnowienia zakładu 

został zniweczony... Naszą 63-letnią wówczas Bab-

cię znów czekała – tym razem już ostatnia – walka 

o odzyskanie cukierni...

VI. Nowy początek i następne pokolenia

Dziadek Leon, podczas jednej z wielu kontroli którejś 

z PRL-owskich inspekcji, gdy znów usłyszał od urzęd-

nika groźbę zamknięcia zakładu, chwycił gwałtow-

nie długą deskę i oparł ją z wściekłością o ścianę bu-

dynku. Krzyknął wtedy do urzędnika: „Tak właśnie 

będzie wyglądało przy was rzemiosło! Podparte o de-

skę, jak ta waląca się ściana! Dlaczego ludziom, którzy 

chcą, nie dajecie spokojnie pracować?!!!”.

Rzeczywiście, ustrój w którym przyszło Dziadkom 

prowadzić cukiernię nie był dla nich łaskawy. Ale 

przedstawiciele tego ustroju trafili na ludzi niezłom-

nych, którzy o dorobek swojego życia walczyli do 

końca. I zawsze też los na drodze Dziadków stawiał 

ludzi, którzy nieśli im pomoc. Ostatni raz przy okazji 

snucia tej opowieści cofamy się w czasie, tym razem 

do połowy lat siedemdziesiątych.

Niesprawiedliwość, która dotknęła Babcię Micha-

linę była tak rażąca, że oburzyła nawet kogoś, kto 

był niejako po drugiej stronie tego sporu. Pewnego 

dnia, już po wydaniu decyzji o odebraniu zakładu, 

zapukał do jej drzwi obcy człowiek – jak się okaza-

ło członek Kolegium Orzekającego w sprawie Babci. 

Starszy pan zwrócił się do Michaliny słowami: „Pani 

Chalamońska, ja widzę, że Pani dzieje się krzywda. 

Chciałbym Pani pomóc...”

Ów człowiek doradził, żeby Babcia zwróciła się jesz-

cze do wiceprezydenta miasta z prośbą o ponow-

ne rozpatrzenie jej sprawy, żeby dokładnie opisała 

historię zakładu. Polecił także napisanie do gazety. 

W dodatku ktoś jeszcze w tym czasie polecił Babci 

prawnika... z samej Warszawy.

Michalina zaczęła działać. Ogólnopolskie pismo 

branżowe „Rzemieślnik” interweniowało w jej spra-

wie do władz miasta. Natomiast warszawski adwo-

kat dopatrzył się w sprawie wielu uchybień, w tym 

m.in. rażącego naruszenia przez organy administra-

cji przepisów prawa procesowego. Można śmiało 

stwierdzić, że lokalne, PRL-owskie władze zanie-

pokoiły się interwencją nieznanego im prawnika 

ze stolicy. Wstępnie zgodziły się na zwrot samego 

co prawda sklepu przy Ruskiej. Mecenas oznajmił 

Michalinie, że tyle może dla niej zrobić, bo na zwrot 

Uniwersyteckiej już nie ma co liczyć.

Co ciekawe, po otrzymaniu takiej informacji i po 

wyjeździe prawnika, PRL-owskie władze jeszcze raz 
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chciały przechytrzyć Babcię. Została wezwana do 

Wydziału Lokalowego. Przyszła tam z dwiema cór-

kami. Rozpromieniona na jej widok urzędniczka za-

komunikowała Michalinie, że ta otrzymała właśnie 

przydział na lokal zastępczy, w świetnym punkcie, 

o powierzchni około... czterech metrów kwadrato-

wych. Babcia ową propozycję skwitowała słowami: 

„U mnie proszę panią pies ma większy kojec. Dziew-

czyny, wychodzimy!”, po czym wyszła bez słowa. 

Następnego dnia do drzwi zapukał goniec z pismem, 

przyznającym przydział na sklep przy Ruskiej...

Niestety, tego na czym Babci najbardziej zależało, 

czyli wytwórni przy Uniwersyteckiej, nie udało się 

odzyskać. W tym miejscu warto przytoczyć meta-

forę Dziadka o desce i ścianie, bowiem pozakłado-

we, odebrane pomieszczenia latami stały puste...

W roku 1975 otworzył się zatem nowy rozdział 

w historii cukierni. W niewielkim lokalu, który do 

tej pory służył wyłącznie do sprzedaży, Babcia mu-

siała stworzyć warunki do produkcji swoich wyro-

bów. Z uwagi na niewielki metraż padł pomysł, żeby 

ograniczyć się wyłącznie do produkcji pączków... 

Babcia zapożyczyła się (bo przecież była pozbawio-

na źródło dochodu przez ponad rok), zainstalowała 

wyciągi i maszyny. Zaczęły się czasy, które wspomi-

na wielu naszych klientów, czyli czasy kiedy „w tej 

cukierni były same pączki...”.

Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, to 

czas, kiedy w cukierni Babci już na dobre pracowali 

nasi rodzice. Produkcja wyrobów cukierniczych w 

tamtych czasach, to był nie lada wyczyn. Mowa bo-

wiem o czasach kiedy w sklepie był sam ocet... Przy-

działy z cechu starczały tylko na kilka dni. Trzeba 

było zatem bardzo się starać, żeby zdobyć jakikol-

wiek surowiec do produkcji. Po mąkę jeździło się do 

małych wiejskich młynów, oddalonych czasem aż 

sto kilometrów od Wrocławia...

W 1986 roku coś się skończyło – pewien ważny 

etap. Odeszła nasza Babcia. Zmarła nagle, we śnie, 

dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia, 23 grudnia. 

Do samego końca to ona podejmowała wszelkie de-

cyzje związane z cukiernią. I chociaż Babcia, która 

kochała życie i nigdy nie poruszała tematu śmierci, 

podczas ostatniego pobytu w Łomży, nawiedzając 

grób męża, tak jak on kiedyś, zwróciła się do naszej 

Mamy słowami:

Łomżanka dziś – Nasza Mama, najstarsza siostra i dwie najbardziej znane w mediach twarze Łomżanki, czyli dość osobliwy – jak na cukiernię 

– braterski duet historyk & prawnik

„Tu jest wolne miejsce koło Leona, widzisz? Jak kie-

dyś umrę, to tu mnie pochowajcie...”. Tak też się sta-

ło... Pogrzeb odbył się w ostatnich dniach grudnia, a 

towarzyszyła mu niespotykana jak na okres zimo-

wy, burza z piorunami...

Mimo, że powojenne życie Dziadków toczyło się już 

we Wrocławiu, to jednak właśnie Łomża pozosta-

ła ich ukochanym miastem... Dlatego oboje chcieli 

wrócić do korzeni...

Po śmierci Babci Michaliny kontynuowaniem ro-

dzinnej tradycji zajęła się jej najmłodsza córka, czy-

li nasza Mama, wraz z naszym Tatą. Tato, Tadeusz 

Wojczyński – kapitan żeglugi śródlądowej, zrezy-

gnował ze swojego zawodu i rozpoczął naukę cu-

kiernictwa, zdając egzamin czeladniczy i w oparciu 

o pozostawione przez Dziadka Leona receptury, 

produkował wspaniałe pączki nadziewane konfi-

turą różaną. Ponieważ ta ograniczona, jak na cu-

kiernictwo produkcja trwała ponad dwadzieścia lat, 

wielu wrocławian kojarzy nas przede wszystkim 

z pączkami.

Niestety, jednak historia zatoczyła koło. W 1995 

roku umiera nasz Tato. Mama, tak jak Michalina zo-

stała sama z czworgiem dzieci, z czego najmłodsze 

miało roczek... Był to dla naszej rodziny ciężki czas. 

Na szczęście Mama podołała wszystkim wyzwa-

niom.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych postanowiła po-

szerzyć ofertę cukierniczą i wrócić do tradycji. Za-

instalowała nieduży piec elektryczny i rozpoczęła 

produkcję ciast deserowych, kruchych, parzonych, 

bezowych – znów korzystając z przepisów swoje-

go taty. Wszystko, dzięki naszej wspólnej rodzinnej 

współpracy jakoś się potoczyło...

I tak, Drodzy Czytelnicy, dotarliśmy do końca naszej 

opowieści. Można już odłożyć pióro, bo ciąg dalszy 

tej historii będzie pisało życie...

A co jest teraz? W samym centrum Wrocławia, po-

śród dziesiątków lokali gastronomicznych, kawiarni, 

restauracji mieści się mała, niepozorna cukiernia, któ-

ra nazywa się „Łomżanka”, w której na ścianach wiszą 

fotografie bohaterów naszego opowiadania i w której 

można spotkać już trzecie pokolenie kontynuujące ro-

dzinną, cukierniczą tradycję. Gdy przez lata wszystko 

wkoło się zmieniało – to miejsce pozostało niezmienne.

To naprawdę duża odpowiedzialność: dbać o coś, 

o co tak bardzo walczyli nasz Dziadek i Babcia… 

O firmę, która przetrwała wojnę, stalinizm, PRL 

oraz konkurencję czasów kapitalizmu...

Jako puentę naszej opowieści, pozwolimy sobie za-

cytować usłyszane w lipcu pod cukiernią słowa 

przechodzącej chodnikiem pani: „Zobacz, Werka, 

o tutaj! Widzisz tę cukiernię? Ja ci mówię, ona tu 

była zawsze! I mówię ci, to – to jest niezniszczalne!”.

Oby tak było!

Łomżanka w mediach – historia cukierni nieraz opowiadana była 

przed kamerami. Nawet gościom z Dalekiego Wschodu. W Japonii 

opowieść zrobiła furorę

Michał Wojczyński – autor tej opowieści
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Przygotowanie:
Przygotowujemy kawę espresso, przelewamy ją do dużej miski i zostawiamy do ostygnięcia.

Do kawy dodajemy likier. 

Jajka sparzamy i oddzielamy żółtka od białek. Mikserem ucieramy żółtka z cukrem na puszystą, 
jasną masę. Zmniejszamy obroty miksera i dodajemy stopniowo serek mascarpone. 

Białka ze szczyptą soli ubijamy osobno na sztywną pianę, dodajemy ją do masy mascarpone 
i delikatnie mieszamy.

Biszkopty po kolei krótko maczamy w kawie z obu stron i układamy jeden obok drugiego 
w naczyniu lub formie prostokątnej. Na biszkopty wykładamy połowę masy i wyrównujemy.

Na masie układamy kolejną warstwę biszkoptów maczanych w kawie i przykrywamy je resztą 
masy. Całość wstawiamy na minimum 2 godziny do lodówki.

Przed podaniem oprószamy wierzch ciasta kakao.

Składniki:
300 ml kawy espresso

6 łyżek likieru Amaretto
3 jajka

100 g cukru
500 g serka mascarpone

szczypta soli
300 g podłużnych biszkoptów

kakao do posypania

Liczba porcji: 6 porcji 

 TIRAMISU 
PRZEPIS I ZDJĘCIA: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Tiramisu to jeden z popisowych deserów Łomżanki, oczywiście po tradycyjnych pączkach. Właściciele postanowili 

rozbudować asortyment cukierni o ten deser po wizycie kilkanaście lat temu w Wenecji. Ten włoski specjał przypomina 

leniwe spacery labiryntem wąskich uliczek wzdłuż kanałów, którymi zakochani pływają gondolami. We wschodniej 

dzielnicy Wenecji, zwanej Castello, mijając arsenał, przechodząc przez kolejny mostek, można wejść do parku ciągnącego 

się wzdłuż laguny, gdzie na promenadzie Riva dei Partigiani wówczas była ulokowana malutka kawiarenka, w której 

do pysznej, włoskiej kawy oferowano wyjątkowe desery, między innymi właśnie tiramisu. To był pierwszy raz kiedy 

właściciele Łomżanki jedli prawdziwe tiramisu z delikatnym śmietankowo – serowym kremem, spodami idealnie 

nasączonymi kawą i amaretto, a wszystko było posypane cieniutką warstwą kakao. Ciastko było zupełnie inne niż 

to, które było dostępne w Polsce, jednak mimo starań właścicieli Łomżanki ani kelner, ani właściciel kawiarenki nie 

chcieli zdradzić przepisu na ten deser. Właściciel podał jedynie listę składników, które przygotowane w odpowiednich 

proporcjach tworzą ten deser przywołujący włoskie wspomnienia.

Takie jest właśnie tiramisu z Łomżanki – w tej słodkiej kosteczce zamknięty jest smak Wenecji, gwar włoskich rozmów, 

beztroski śmiech, muśnięcie lekkiego wiatru, szelest wody, na której unoszą się gondole. Koniecznie spróbujcie. 
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Przygotowanie:
Botwinkę i szczaw myjemy, buraczki obieramy. Warzywa siekamy i przekładamy do garnka. 
Zalewamy wodą i gotujemy ok. 15 minut. W tym czasie obieramy i kroimy w kostkę ogórki,

a jajka gotujemy na twardo. Do ugotowanych warzyw dodajemy mleko i śmietanę, dokładnie 
mieszamy. Przyprawiamy do smaku, studzimy i odstawiamy do lodówki do schłodzenia. 

Chłodnik podajemy z ogórkami, jajkami na twardo i drobno posiekanym koperkiem.

* Na podstawie przepisu pani Grażyny Chomentowskiej z Gryfowa Śląskiego, 
„Wykonano i przyrządzono w Izerach”.

W przepisie pani Grażyny znajdujemy informację, że potrwa pochodzi z terenów obecnej Białorusi i dotarła  
na Dolny Śląsk wraz z przodkami w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Jest również wspomnienie słów babci,  

która opowiadała, że chłodnik dawniej przygotowywany był tylko na zsiadłym mleku, a śmietana i jajka  
dodawane były od czasu do czasu w ramach “wielkiej rozpusty”.

Składniki:
1 pęczek botwinki
1 pęczek szczawiu
1–2 szklanki wody

4 ogórki
6 jajek

3 szklanki mleka
kilka łyżek dobrej wiejskiej śmietany

sól, pieprz
1 pęczek koperku

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut + czas chłodzenia

 CHŁODNIK Z BOTWINKI I SZCZAWIU 
ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Śledzie płuczemy, jeśli są bardzo słone namaczamy w wodzie.

Odsączamy i osuszamy ręcznikiem papierowym. 

Cebule obieramy i kroimy w talarki lub piórka.

Śledzie razem z cebulą układamy warstwami w dużym słoju,
zalewamy olejem i odstawiamy na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. 

Ziemniaki szorujemy i gotujemy w mundurkach. Podajemy gorące razem ze śledziami i śmietaną.

Składniki:
500 g matiasów

2–3 cebule
5 łyżek oleju

1 kg ziemniaków
300 g śmietany lub gęstego jogurtu naturalnego

Liczba porcji: 4–5

Czas przygotowania: 40 minut + czas marynowania

 ŚLEDZIE Z ZIEMNIAKAMI W MUNDURKACH 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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 DINETTE -- MOJE NOWE ULUBIONE MIEJSCE 
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK

ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

W momencie wybuchu pandemii rozpoczęła walkę o miejsce, które 
budowała od prawie dekady. Zareagowała natychmiast i dostosowała swoją 

kuchnię do zmieniającej się przez ponad rok sytuacji. Zrobiła to z dużym 
sukcesem, ale nie sama, bo jak mówi: „Dinette to ludzie.” Zawsze chciała, żeby 
goście chcieli wracać do jej restauracji, a oni udowodnili, że są z tym miejscem 

bardzo związani, nawet na odległość. Takie rzeczy są możliwe tylko wtedy, 
kiedy tworzy się uczciwą markę, nie tracącą na swojej jakości, nawet w tak 

trudnym czasie. Poznajcie Jolantę Jurkowlaniec – właścicielkę Dinette, która 
we Wrocławiu nadała śniadaniom odpowiednią rangę, niezwykłą kobietę 

i prawdziwą fighterkę, która się nie poddaje i walczy do końca.
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Joanna Aniszczyk: Jolu, czy pamiętasz ten moment, 

kiedy wymyśliłaś Dinette i inspiracje, które  kryły 

się za tym pomysłem?

Jolanta Jurkowlaniec: Pamiętam ten moment, kie-

dy wymyśliłam Dinette, choć wtedy się tak jeszcze 

nie nazywała. Tak naprawdę to Dinette przyjechało 

ze mną z podróży i powstało z irytacji tym, że Wro-

cław, który jest ponad 600 tysięcznym miastem, nie 

ma fajnego, stylowego, miejskiego bistro. Czyli takie-

go miejsca, do którego ja bym chętnie przyszła coś 

zjeść z moją rodziną i przyjaciółmi, gdzie można się 

spotkać na śniadaniu, winie, czy przy kolacji. Ta-

kiego miejsca, które jest żywe od rana do wieczora. 

Zaczynałam o tym myśleć w 2010 roku, kiedy we 

Wrocławiu można było pójść na sushi i do lokali 

w rynku, które mają swoją historię, ale jednak i cha-

rakterystyczny styl i formułę, które dla mnie są zbyt 

formalne. Czułam się w nich zobowiązana do tego, 

żeby znać się na jedzeniu i piciu, a ja szukałam miej-

sca bardziej na luzie, pozbawionego całej tej otoczki. 

Irytujące też dla mnie było to, że w restauracjach, 

które wtedy funkcjonowały, właściwie o każdej po-

rze roku jadłam to samo, nie mówiąc o tym, że wyj-

ście do takiego miejsca wiązało się ze sporym wysił-

kiem finansowym, a jedzenie, które dostawałam na 

talerzu nie było tego warte. Porcje były spore, więc 

zostawiałam sporą jego część i miałam poczucie, że 

wyrzucam pieniądze w błoto. Brakowało mi lek-

kości, świeżości, przystępności, takiej wyczuwalnej 

frajdy z gotowania. Pomyślałam sobie, że skoro mnie 

się tyle rzeczy w tej wrocławskiej gastronomii nie 

podoba, to może jest nas więcej? I tak powstało Di-

nette. 

J. A.: Jak wyglądał ten proces twórczy?

J. J.: Przez pierwsze trzy miesiące trwania projektu, 

współpraca z jego twórcami – Pawłem i Dominiką 

Buck, opierała się głównie na rozmowach, o tym 

jak ja widzę to miejsce. Zadawali mi pytania typu: 

jak powinien się czuć gość, który tam przyjdzie i ja-

kich emocji chcę dostarczać? Zaczęliśmy współpracę 

w czerwcu 2011 roku, a pierwszą koncepcję dosta-

łam od nich we wrześniu. Pamiętam wzruszenie, 

bo odzwierciedlała ona wszystko, czego dla Dinet-

te chciałam. Było stylowo, ale swobodnie, było ina-

czej niż wszędzie. Nie chcieliśmy przerostu formy 

nad treścią i ozdobników. Jak ktoś ma bystre oko, 

to pewnie zauważył, że przez te dziewięć lat w na-

szym lokalu nie pojawiło się logo żadnej marki, że 

nie mamy lodówek oklejonych reklamą, parasoli, 

ani obrandowanej porcelany, stojaków na stolikach, 

czy ubrań dla kelnerów. Nie chciałam niczego, co 

przeszkadza, bo to talerz miał odgrywać główną rolę 

i być naszym narzędziem marketingowym. 

J. A.: Nigdy się nie promowaliście?

J. J.: Zawsze uważałam, że marketing szeptany jest 

najlepszą reklamą. Zamiast wydawać środki na re-

klamę, inwestowaliśmy w samo jedzenie. Pracowa-

liśmy na dość wysokim food costcie, wierząc że to 

się opłaci. I rzeczywiście tak było. Najpiękniejsze, co 

pamiętam z tego czasu projektowania, to jak sobie 

zdefiniowaliśmy tę markę, która wtedy była jeszcze 

bez imienia. Definicja Dinette brzmiała: „moje nowe, 

ulubione miejsce”. Chcieliśmy, żeby ludzie wycho-

dząc stąd, mówili że chcą tu wracać.

J. A.: Kto wymyślił tę nazwę?

J. J.: Nazwa została wymyślona na 2 miesiące przed 

otwarciem przez projektantów, czyli Dominikę 

i Pawła. Prowadziłam otwarty dom, gdzie kuchnia 

łączy się z salonem. Bardzo dużo wtedy gotowałam, 

często spotykaliśmy się z przyjaciółmi, z którymi sia-

daliśmy przy dużym stole. Ta idea goszczenia ludzi 

i cieszenia się z ich przyjścia była mi bliska i opowia-

dałam o tym projektującym. Bardzo chciałam prze-

nieść te emocje do Dinette. Koncepcja opiekowania, 

a nie obsługiwania gości była podstawą stworze-

nia marki. Co do samej nazwy, Dinette funkcjonu-

je w dwóch językach: w angielskim oznacza kącik 

jadalny w pobliżu kuchni, a z francuskiego – obiad 

dla lalek, czyli zabawki, którymi dzieci bawią się 

w kuchnię. Lubimy radość z gotowania i odkrywa-

nie nowych smaków, lubimy być blisko kuchni, jest 

u nas duży stół i kredens, które przywołują koncep-

cję jadalni, więc wszystko się nam pięknie połączyło.

J. A.: Otwierając lokal, jako jedyna miałaś mocno 

rozbudowaną kartę śniadaniową. Śniadania we 

Wrocławiu w tamtym czasie nie były czymś oczy-

wistym, czy było to dla Ciebie ryzykowne?

J. J.: To też jest ciekawa historia, bo zupełnie niepla-

nowana. Tak naprawdę to Goście wymusili na nas 

ten rozwój. Otworzyliśmy się w maju 2012 roku, 

wtedy po bardzo ciężkim, wręcz dramatycznym 

biznesowo lecie, przyszła jesień i okazało się, że lokal 

zapełnia się w całości. Przełomem był 11 listopada, 

kiedy po raz pierwszy zrobiliśmy obrót jak z 2 dni. 

Wtedy byłam z Pawłem Bieganowskim na targach 
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w Londynie, i dowiedziałam się o tym telefonicznie. 

Nie mogliśmy uwierzyć, ale to faktycznie był ten 

moment, kiedy wiedziałam, że to pójdzie. Problem 

zaczął się w grudniu, kiedy ilość Gości była tak duża, 

że o godzinie 17 kończyły się nam dania. Pamiętaj-

my, że pierwszy lokal miał 80 m2, z czego kuchnia 

jakieś 8m2 i po prostu nie było miejsca na przygo-

towanie składników, bo właściwie od 9 rano mieli-

śmy na sali Gości. Musiałam coś zrobić, aby uwolnić 

kuchnię od porannego ruchu, żeby kucharze zdążyli 

przygotować cały mise en place do karty lunchowej. 

Znalazłam lokal obok, na tym samym piętrze – za-

chwyciło mnie w nim światło i już wiedziałam, że 

to miejsce na rano, na początek dnia, który nie chce 

się skończyć. Di Cafe Deli, czyli młodsza siostra Bi-

stro Dinette, lokal jeszcze luźniejszy niż pierwszy, 

do którego będą przychodzić dzieci naszych gości – 

studenci, czy uczniowie okolicznych szkół, którzy 

wpadną na coś małego.

J. A.: Czyli na kultowe Dinettki?

J. J.: Tak, były kapitalne. I bardzo moje, bo wracając 

do tego co mówiłam – denerwowały mnie te wielkie 

porcje w restauracjach. Chcąc zachęcić Gości do pró-

bowania nowych smaków bez zamawiania całego 

dania, wprowadziłam małe przystawki za 5 złotych. 

Goście mieli szansę dowiedzieć się, co to jest tape-

nada, gravlax, hummus, czy baba ghanoush. To było 

bezpieczne odkrywanie kuchni. Dinettki cieszyły 

się dużą popularnością wśród wszystkich naszych 

gości, zwłaszcza u młodych ludzi, którzy – umówmy 

się – nie mają wielkiego budżetu, a chcą spróbować 

nowych, ciekawych rzeczy. To również nasza kon-

cepcja, żeby wyjście do lokalu było dostępniejsze dla 

większej grupy gości.

J. A.: Moi irlandzcy przyjaciele, którzy wybrali się 

kilka lat temu do Wrocławia na majówkę, zapytali 

mnie o dobre miejsca na śniadanie. Poleciłam Dinet-

te, a oni powiedzieli, że słyszeli o Was również od 

swoich przyjaciół, którzy odwiedzili je przed nimi. 

Czy masz dużo takich informacji ze świata?

J. J.: To jest taki moment, kiedy możemy się pozbyć 

kompleksów. Lokalem przy operze chciałam powie-

dzieć: „this is how we roll”. Na tym się znamy i to jest 

to, gdzie dziś jesteśmy. To jest ta jakość, której jeste-

śmy pewni i jesteśmy z tego dumni. W naszej kuch-

ni pracują ludzie, którzy spędzili kilka lat w bardzo 

dobrych miejscach za granicą. To, co prezentujemy, 

w niczym nie ustępuje takim lokalom w Paryżu, 

Wiedniu, Nowym Jorku czy Londynie. I też miej-

sce, które wybraliśmy sobie na trzeci lokal, tu przy 

Placu Teatralnym, jest zwieńczeniem naszej ścieżki. 

Jesteśmy też żywym organizmem i ludźmi, którym 

czasem zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś może się go-

rzej poczuć, komuś zachoruje bliska osoba, więc to 

nie jest tak, że jesteśmy tacy super i nie popełniamy 

błędów. Na pewno wciąż popełniamy ich całą masę, 

wciąż się na nich uczymy, natomiast wierzymy, że 

nasza marka się broni. Obserwuje nas wiele miejsc 

zagranicznych. Piszą do nas lokale z Londynu, Fran-

cji, które, choćby podczas pandemii, wysyłały wiele 

ciepłych wiadomości, i zapytań o to „jak się mamy”. 

Dla nas to także potwierdzenie, że jesteśmy widocz-

ni i jesteśmy jednym z wielu takich lokali na świecie. 

J. J.: Otwierając lokal pod operą, chciałam też robić 

śniadania glamour. Usiadłam wtedy z Pawłem Bie-

ganowskim i Tomkiem Wenckiem i ustaliliśmy, że 

będziemy tu mieć foie gras, bliny z kawiorem, ka-

szankę i wino serwowane od samego rana. Skoro 

siedzimy w centrum pięknego miasta, tuż pod ope-

rą, to poczujmy się jak w Wiedniu czy Paryżu.

J. A.: Wracając do początków, również jako nieliczni 

mieliście otwartą kuchnię. Jak reagował na to ze-

spół?

J. J.: Dziewięć lat temu było to sporym szokiem. Ku-

charze też byli zaskoczeni, że będą na widoku. Sta-

wiało to ich w sytuacji, w której nie mogli sobie po-

zwolić na jakieś zachowanie, które wykracza poza 

standardy dobrej kuchni. Na pewno było to frustru-

jące na początku, ale potem przestawało mieć zna-

czenie. Dobry nawyk to jest coś, co robisz bez wzglę-

du na to, czy ktoś patrzy czy nie. Natomiast otwarta 

kuchnia na pewno tworzyła naszą wiarygodność, 

zwłaszcza na początku, kiedy nie mieliśmy żadnej 

swojej historii. 

J. A.: Pomysł na piekarnię przyszedł ze śniadaniami, 

bo zdaje się, że jest tu jeszcze jedna historia?

J. J.: Chciałam, żeby nasze śniadania były najlepsze. 

Dla mnie to jest walka z samym sobą i myślenie, że 

chcę być lepsza, niż byłam wczoraj. Konkurencją 

nie mogą być inne lokale, tylko nasze słabości. Nie 

wyobrażałam sobie mieć śniadania bez własnego 

pieczywa. Mój dziadek był piekarzem, więc wiem 

jak smakuje prawdziwy, dobry chleb. Wychowa-

łam się na chałkach, moja babcia i mama robiły 

doskonałe ciasta drożdżowe i rogaliki, ale tutaj nie 

mogłam znaleźć nikogo, kto robiłby takie pieczywo. 

Wysłałam na staż ówczesnego szefa kuchni Pawła 

Bieganowskiego do jednej z najlepszych piekarni 

w Londynie – E5 Bakehouse znajdującej się w Hack-

ney. Pracował tam miesiąc, ale już po tygodniu do-

staliśmy od Pawła wiadomości z linkami do produk-

tów, które mamy kupić. Były też maile z instrukcją 

jak nastawić starter i z recepturą, więc jak wrócił, od 

razu ruszyliśmy z wypiekiem. Rzeczywiście chleb 

smakował wspaniale i to było kluczowe.

J. A.: Kto tworzy menu? Wszyscy razem, czy wy-

łącznie szef kuchni?

J. J.: Dinette zawsze było miejscem, w którym trak-

tuje się wszystkich na równi i z szacunkiem. Zasadą 

jest też to, że dania mają smakować nie tylko mnie. 

Zawsze namawiam resztę zespołu do próbowania 

i wypowiadania się. Zdarzało się, że miałam wąt-

pliwości co do danej propozycji, ale kucharze chcieli 

zaryzykować i te dania wchodziły do karty, mimo, 

że sama nigdy bym ich nie zamówiła. Ta przestrzeń 

do tworzenia i eksperymentowania jest ważna dla 

rozwoju kucharza i musi być na nią miejsce. 

J. A.: Czyli kucharze mogli siebie sprawdzić?

J. J.: Tak, i było to dla nich ważne. Nie mają ze mną 

łatwo, bo przychodząc z talerzem wystawiają się 

na ocenę, a nie wszystkie propozycje mieszczą się 

w formacie Dinette, nie wszystkie też były dobre. 

Nagle okazywało się, że na talerzu wybitny jest sos, 

a reszta niekoniecznie, więc odwracaliśmy to do 

góry nogami i tworzyliśmy na nowo wychodząc od 

sosu. 

J. A.: Jeśli jesteśmy już przy talerzach, ile ich wyda-

jecie na śniadanie?

J. J.: W weekendy jest prawdziwe tornado i w ciągu 

trzech godzin wydajemy 300–400 talerzy. Dlatego 

jak zatrudniamy nowego człowieka, to na weeken-

dowy serwis wpuszczamy go po wielu dniach pracy 

w tygodniu. Popołudniowy serwis jest już spokoj-

niejszy, jego tempo jest też inne, bo na kolację czy 

obiad przychodzą Goście chętni spędzić u nas 1,5–2 

godziny i tam wszystko odbywa się spokojniej. Ja 

zdecydowanie wolę popołudnia i wieczory :)

J. A.: Przez te dziewięć lat przewinęło się kilku sze-

fów kuchni, czy Dinette się zmieniła pod ich wpły-

wem? 

J. J.: Dinette to ludzie. Paweł Bieganowski wyjechał 

do Azji i wracając miał potrzebę pokazania na ta-

lerzu tego, co tam odkrył i przeżył. Tomek Wencek 

dostał bilet do Peru, i nagle pojawiło się ceviche. To 

co podajemy, jest takim fajnym obrazkiem pokazu-

jącym gdzie my dzisiaj jesteśmy i co nas kręci. Na-

sza kuchnia na pewno odzwierciedla szefa kuchni, 

ale też kładziemy nacisk na to, żeby odbywało się to 

w obrębie formatu, który sobie wymyśliliśmy. Do-

łączył do nas Luigi Fiore, i oczywiście pojawiły się 

super risotta oraz makarony. Są też rzeczy stałe, jak 

tzw. piąta ćwiartka, czyli podroby. Wiąże się z bliską 

nam filozofią „od nosa do ogona”, czyli wykorzysty-

wania całego mięsa i podrobów do przygotowywa-

nia dań. To oznaka szacunku do produktu. 

J. A.: Oprócz fantastycznych wycieczek, na które 

wysyłasz swoich pracowników, wiem że celebrujesz 

ich jubileusze i pamiętasz o wszystkich uroczysto-

ściach, które obchodzą. To nie częsta praktyka wśród 

pracodawców, zwłaszcza przy sporym zespole.

J. J.: Zanim rozpoczęłam przygodę z gastronomią, 

pracowałam w bardzo różnych miejscach i te do-

świadczenia ukształtowały mnie bardzo w stronę 

tego, jaka nie chcę być w pracy. Przez wiele lat by-

łam pracownikiem, co jest niezwykle ważnym do-

świadczeniem w byciu pracodawcą. Pracownikiem 

lub pracodawcą to się bywa, natomiast bezwzględ-

nie jest się człowiekiem. Obojętnie, po której stronie 

się stoi, to trzeba być przyzwoitym, uczciwym, sza-

nować swój zespół, być wdzięcznym za ich pracę. Di-

nette to obraz tego, jak chcę by wyglądało moje miej-
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sce pracy, i jak chciałabym być traktowana. Stawki 

na rynku gastronomii są podobne, więc, żeby ktoś 

pracował w danym miejscu dłużej niż parę miesię-

cy, trzeba dać coś więcej. To nie tylko są pieniądze 

– to przestrzeń, szacunek, poczucie wartości i świa-

domość, że można się w tym miejscu rozwijać. Two-

rząc Dinette bardzo chciałam, żeby to było miejsce, 

w którym ludzie czują się dobrze. I nie mówię tu tyl-

ko o gościach, ale również o pracownikach. Chcia-

łam, żeby moi pracownicy przychodzili tu zjeść, 

żeby to było ich miejsce. Dlatego, raz na kwartał każ-

dy może wykorzystać voucher do naszej restauracji 

– nie licząc posiłków pracowniczych, które jemy na 

szybko, w pracy. Ten voucher daje szansę zobaczyć 

sens pracy całego zespołu, pozwala spojrzeć na swo-

ją pracę z innej perspektywy. Zawsze też powta-

rzam, że stolik pracowniczy jest naszym stolikiem 

VIP – najlepsza obsługa, żadne tam – ,,o, cześć Basia, 

co dla ciebie?”. Bywa, że ktoś przychodzi z ukocha-

nym, czy rodzicem i jest ważne, żeby poczuł się jak 

VIP. Często kuchnia wydaje wtedy jakieś specjalne 

amouse bouche lub pre deser – to drobiazg, który nas 

nic nie kosztuje, a robi ogromną różnicę. 

J. A.: Gastronomia została mocno doświadczona 

przez pandemię. Wiem, że walczyliście mocno 

i wprowadziliście w Dinette kilka rozwiązań, które 

pomogły przekłuć tę sytuację w rozwój firmy mimo, 

że wcześniej nigdy nie mieliście dowozów.

J. J.: Tak, Dinette w założeniu nigdy nie była na wy-

nos, ale wiedziałam, że nie mogę jej zamknąć. Pamię-

tam pierwszy lockdown i zebranie, na które przyszli 

wszyscy. To był bardzo trudny moment, a ja czułam 

się, jakbym była na wojnie. Powiedziałam wtedy, że 

jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale się nie zamknie-

my. Adrenalina, wzruszenie i przerażenie to były te 

emocje. Natychmiast stworzyłam sklep. Zaczęło się 

ważenie produktów, fotografowanie, opisywanie 

i wrzucanie kolejnych pozycji do sklepu. Cały czas 

pracujemy nad jego ulepszeniem. Rozwoziliśmy za-

mówienia samochodem męża, moim i naszym au-

tem do rozwożenia pieczywa. 

J. A.: Jednym z produktów są fenomenalne randki 

z Di.

J. J.: Zadaliśmy sobie pytanie: czego nam brakuje 

w tej pandemii? Przy pierwszym lockdownie były 

to podstawowe produkty spożywcze, a podczas 

drugiego to już trzeba było mieć jakiś fajny pomysł. 

Ludziom brakowało wyjścia do restauracji, emocji 

towarzyszących temu wyjściu, więc chcieliśmy im 

to dostarczyć. Pierwszym pomysłem były pleasu-

re boxy, które stały się hitem Andrzejek, Sylwestra 

i Walentynek. Potem pomyśleliśmy o wyjściach we 

dwoje, więc powstała randka z Di. Jedzenie, które 

wymaga 5–10 minut, by przygotować je w domu. 

Była też majówka z Di, sweet boxy z deserami Arka. 

W międzyczasie zrobiliśmy przecież święta, w tym 

Święto Dziękczynienia, z faszerowanym indykiem 

oraz brukselką z boczkiem. Paradoksalnie, przez to 

nasze parcie do przodu, Dinette nie dostała aż takie-

go wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju, jak mo-

głoby to być, gdybyśmy zamknęli lokal. 

J. A.: Czy mając tę wiedzę, zrobiłabyś tak samo?

J. J.: Mogłabym wybrać tę z pozoru łatwiejszą drogę, 

ale to nie jest to, kim jestem. Gdzieś przeczytałam, 

że są dwa rodzaje ludzi: fighters i flyers. Ja walczę, 

ale każdy indywidualnie decyduje jak się zachować 

w danej sytuacji. Każdy ma swoje argumenty do roz-

ważenia i są to zawsze bardzo osobiste wybory oraz 

konsekwencje do udźwignięcia. Wiedziałam, że dla 

mnie destrukcyjne będzie poczucie, że się poddałam. 

Dlatego postanowiłam walczyć do utraty tchu. 

J. A.: Jesteś bardzo odważna, bo wbrew trudno-

ściom rozpoczynasz pracę nad otwarciem kolejnego 

miejsca. Jaką będzie mieć funkcję?

J. J.: W zeszłym roku planowaliśmy otworzyć 2 loka-

le, w marcu Odrzańską, a jesienią Damrota, ale pan-

demia bardzo pokrzyżowała nam plany. Zdążyliśmy 

otworzyć Odrzańską we wrześniu i po sześciu tygo-

dniach funkcjonowania, przyszedł drugi lockdown. 

To miejsce nie zdążyło zaistnieć w świadomości 

wrocławian i czujemy, że to nie są jeszcze wydepta-

ne ścieżki. Mamy nadzieję, że to się zmieni po tym 

sezonie. Wynajęliśmy też lokal od miasta przy Dam-

rota, który wypatrzył nam Tomek Wencek. Trzy 

razy był wystawiony do przetargu, w którym nikt 

nie wystartował, a ja od razu wiedziałam, że to jest 

to. Lubię miejsca z charakterem, wolę też odnowić 

stare, niż zbudować nowe, pokazać potencjał danej 

lokalizacji. Bardzo ważne dla mnie było światło, któ-

re jest tam przez cały dzień. Przestaliśmy się już mie-

ścić z naszą piekarnią przy Placu Teatralnym, więc 

było naturalne, że musimy ją przenieść. Remont za-

częliśmy po majówce, a otworzyć chcemy na jesień. 

Ma to być miejsce sąsiedzkie, z winkiem, kanapkami 

i weekendowym brunchem. Przez pandemię okaza-

ło się, że potrafimy dobrze robić produkty, których 

przygotowanie w domu zajmuje 5 minut. Chcemy je 

wprowadzić w piekarni, jako dodatek do pieczywa, 

takie „grab & go”. 

J. A.: Co pozytywnego zdarzyło się Dinette przez po-

nad rok zamrożenia gastronomii?

J. J.: Udało się nam zbudować bardzo silną więź. Na-

dal nie dajemy się pandemii, więc jak ktoś ma uro-

dziny, to je celebrujemy. Myślę, że w całym tym ba-

łaganie to ważne, żeby o sobie pamiętać. Codziennie 

pomiędzy godziną 10:00, a 10:30 jemy też wspólne 

śniadanie i to jest ta iskierka radości. Emocje są naj-

ważniejsze w życiu. Pieniądze przychodzą i znikają, 

a emocje z nami zostają do końca życia i to jest tak 

naprawdę to, w co warto inwestować. 

J. A.: Jakie jest twoje marzenie?

J. J.: Pandemia zabrała mi wiele wyjazdów. Jestem 

ciekawa świata i lubię odkrywać. Miałyśmy z przy-

jaciółką kupione bilety do Monterey w Kalifornii 

i bardzo chciałam tam pojechać. Niestety wszystko 

przepadło. Chciałabym po raz pierwszy od roku wy-

jechać gdzieś na dłuższy urlop, bo czuję się bardzo 

zmęczona.

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

J. J.: Dziękuję bardzo.
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