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Drodzy Czytelnicy, 

Tym razem jesień wyprzedziła nasze wydanie i zaanonsowała się już pod 

koniec sierpnia. Na szczęście jesteśmy świetnie przygotowani na ochłodzenie 

i ugotowaliśmy kilkadziesiąt pysznych, rozgrzewających dań. W tym sezonie 

postawiliśmy na papryki oraz gruszki i mianowaliśmy ich bohaterami 

tej jesieni. Na kolejnych stronach znajdziecie więc mnóstwo sprawdzonych 

przepisów z tymi składnikami w rolach głównych.

W tym numerze też zamykamy lato w słoikach i kisimy. Kisimy bez umiaru

i kisimy wszystko. Sprawdźcie, kto nam towarzyszył w tej zabawie.

W jesiennym wydaniu poznajemy Nestora – właściciela Winnicy Moderna

z dolnośląskiej Toskanii. Rozmawiamy o początkach tego miejsca, wkręceniu 

się w wino i wydarzeniu Żar Wino. Proponujemy także kilka prostych

i pysznych przekąsek do wina.

Rozmawiamy też z Gosią z Krzywego Komina, która opowiada nam, jakie 

rozwiązania w trakcie pandemii wprowadziło to miejsce, aby jak najlepiej 

wesprzeć swoich odwiedzających. Dowiadujemy się także, jakie dalsze plany 

i pomysły ma Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin.

Agnieszka – autorka książki „Przy rumuńskim stole. Historie prosto 

z kuchni” – podzieliła się z nami fragmentem swojego wydania, w którym 

rodzinne opowieści o poszukiwaniu korzeni przeplatają się z przepisami. 

Kilkoma z nich (z wykorzystaniem papryk!) Agnieszka podzieliła się na 

łamach KOTŁA.

W numerze jak zawsze mamy też dla Was kilka przepisów dolnośląskich 

oraz danie z kotła.

Zaparzcie kubek aromatycznej herbaty, rozsiądźcie się wygodnie i zanurzcie 

w lekturze jesiennego numeru.

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 
Chutney gruszkowy  

na chrupiącej grzance z camembertem 30

Danie z kotła – Krewetki w sosie tajskim 10

Dip z pieczonej papryki i bakłażana 60

Dorsz w sosie paprykowym ze szpinakiem 40

Faszerowana papryka śniadaniowa 42

Grillowana papryka w oliwie 44

Gruszki gotowane w czerwonym winie  

podawane z jogurtem i migdałami 16

Gruszki zapiekane z gorgonzolą,  

orzechami włoskimi i miodem 20

Jogurtowa bułka z rodzynkami na drożdżach 130

Kimchi 100

Kiszona cukinia 96

Kiszona dynia hokkaido  

z cynamonem i pomarańczą 74

Kiszona fasolka szparagowa 72

Kiszona kapusta z marchewką 70

Kiszona marchew z chili 92

Kiszona marchew z imbirem 104

Kiszona sałatka z buraka i pietruszki 78

Kiszone czereśnie 80

Kiszone jabłka z marchewką i gożdzikami 106

Kiszone ogórki klasyczne 84

Kiszone pomidory z papryką 90

Kiszone rzodkiewki 102

Kiszony kalafior dwa kolory z kurkumą 94

Kiszony miks warzyw 68

Kiszony seler naciowy 86

Kiszony winogron 98

Kotlety z fasoli 132

Muhammara – pasta z pieczonej papryki  

i orzechów włoskich 46

Mus z pieczonej papryki na słodko 48

Paluchy drożdżowe 122

Pieczona papryka z burratą i pesto 50

Pisto manchego 52

Pizza z gruszką 32

Podpłomyk z ricottą  

i konfitowanymi pomidorkami 118

Sałatka z kaczką i salsą gruszkową 18

Sałatka z pieczonej papryki 128

Souvlaki z indyka, sos romesco  

i domowy podpłomyk 54

Steki wołowe 120

Tarta rustykalna z gruszkami 22

Tarta z gruszkami i gorgonzolą 26

Tarta z gruszkami i nutellą 24

Tartinki z dorszem i pastą z pieczonej papryki 56

Tofu w słodko-kwaśnym sosie z papryką 58

Tosty z karmelizowaną papryką 62

Zupa krem z gruszki i pietruszki 28

Zupa krem z pieczonej papryki i pomidorów 64



MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2021 MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 202110 11

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

 DANIE Z KOTŁA 
 -- KREWETKI W SOSIE TAJSKIM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Składniki:
250 g surowych oczyszczonych krewetek z ogonkami

1 duża cebula
3 ząbki czosnku

½ lub 1 papryczka chili
sok z 1 pomarańczy (150 ml)

sok z 1 limonki
1 łyżeczka miodu

2 cm kawałek imbiru
1 łodyga trawy cytrynowej

3 listki limonki kaffir (mogą być suszone)
2 łyżki sosu rybnego

2 łyżki oleju z pestek winogron
2 łyżki posiekanej kolendry

½ łyżeczki mąki ziemniaczanej
sól, pieprz

Przygotowanie:
Na patelnię wlewamy olej. Rozgrzewamy i wkładamy cebulę posiekaną w piórka oraz kawałki 

imbiru. Smażymy 2 minuty. Dodajemy posiekany czosnek i chili, smażymy aż cebula zacznie się 
rumienić. Wlewamy sok z pomarańczy i limonki, sos rybny oraz miód, dorzucamy listki limonki 

kaffir i trawę cytrynową przekrojoną wzdłuż na pół. Gotujemy 5 minut. 

Przykrywamy patelnię pokrywką i zestawiamy z palnika na 5 minut.

Patelnię ponownie stawiamy na palnik, zdejmujemy pokrywkę i wyciągamy trawę cytrynową. 
Wkładamy krewetki i kolendrę. Gotujemy na mocnym ogniu 2 minuty, co chwilę mieszając.

Dodajemy mąkę ziemniaczaną rozrobioną w 2 łyżkach zimnej wody.
Energicznie mieszamy do zgęstnienia sosu. Doprawiamy solą i pieprzem.

Podajemy z ryżem lub makaronem.



 PRZEPISY Z GRUSZKAMI 

Gruszka to owoc występujący w wielu odmianach różniących się wielkością, 
twardością, smakiem czy barwą skórki. Jednak wszystkie te odmiany mają jedną 
wspólną cechę – są bardzo zdrowe. W kuchni idealnie sprawdza się, jako składnik 

deserów i ciast, ale równie często spotykana jest w daniach wytrawnych. 
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POCHODZENIE I UPRAWA
Gruszki były znane w Europie już od czasów prehisto-

rycznych. Świadczą o tym znalezione podczas wyko-

palisk na terenie Włoch i Szwajcarii pozostałości su-

szonych owoców z epoki kamienia łupanego i epoki 

brązu. Przybyły ze starożytnej Persji przez Armenię 

i Małą Azję do Grecji. Z Grecji grusza trafiła do Rzymu. 

Sam Juliusz Cezar zajmował się uprawą tego gatunku.

Mimo że gruszka znana była już w tak odległych cza-

sach, to dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku wy-

hodowano w zachodniej Europie nowe odmiany tego 

owocu. Nowe gatunki spowodowały znaczną ich po-

pularyzację. Największe osiągnięcia w hodowli tych 

owoców zdobyli Francuzi i Belgowie. 

WŁAŚCIWOŚCI

Im dojrzalsza gruszka, tym więcej zawiera cukrów. 

W twardszej lekko kwaśnej gruszce jest też więcej 

błonnika, pektyn i garbników. Poza tym gruszki ob-

fitują w węglowodany i białko. Owoce te zawierają 

także dużo witamin — witamina A, witaminy z grupy 

B, witamina C, E i K cenne kwasy owocowe oraz sole 

mineralne, takie jak –  cynk, fosfor, magnez, potas, sód, 

wapń i żelazo. Są wyjątkowe na tle innych owoców 

także dlatego, że jako nieliczne zawierają jod, dzięki 

czemu wspierają pracę tarczycy. Ze względu na znacz-

ną ilość boru, mówi się także o pozytywnym wpły-

wie gruszek na funkcjonowanie mózgu.

GRUSZKA W KUCHNI

Najpopularniejszą odmianą gruszek jest klapsa. Ma 

bardzo soczysty i słodki miąższ, podobnie jak inna 

dobrze znana odmiana — Konferencja, a także Triumf 

Packhama. Tego typu gruszki najlepiej jeść na suro-

wo. Ewentualnie mogą być one składnikiem deserów 

i kompotów. Jednak typowo deserowymi odmianami 

są Carola i Concorde. Można z nich przyrządzić naj-

słynniejszy deser z gruszek tzw. Piękną Helenę. Przy-

gotowuje się go z lekko podgotowanych w syropie 

gruszek i serwuje z lodami lub polewa gęstym sosem 

z gorzkiej czekolady.

Na przetwory (dżemy, konfitury i pikle) nadają się inne 

odmiany, np. Lukasówka, która odznacza się oryginal-

nym, bo lekko winnym, smakiem lub mniej soczysta 

od klapsy Komisówka. Dobrym wyborem są także 

przypominająca bardziej jabłko Grusza azjatycka oraz 

odmiana Generał Leclerc. Z kolei do zamarynowania 

w occie najlepiej wybrać charakteryzującą się słod-

ko-kwaśnym miąższem Paryżankę. Gruszki można 

także ususzyć — w tym wypadku dobrze sprawdzi się 

odmiana Bonkreta Williamsa, która owocuje latem.

Z gruszek można przyrządzić nie tylko przetwory 

i desery. Te jesienne owoce są również idealnym do-

datkiem do potraw mięsnych, którym dodaje lekkiego 

aromatu i słodkiego smaku. Gruszki mogą być nadzie-

niem np. pieczonej kaczki, filetów z kurczaka lub kar-

kówki. Sprawdzą się również jako składnik sałatek, 

nie tylko tych owocowych. Idealnie komponują się 

także z orzechami i serem pleśniowym typu gorgon-

zola czy roquefort.

ŹRÓDŁA:
https://www.doz.pl/czytelnia/a1425-Gruszki_8211_wlasci-

wosci_witaminy_zastosowanie

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

-owoc-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-grusz-

ki,20826.html

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

gruszki-wlasciwosci-i-wartosci-odzywcze-gruszek-jakie-wi-

taminy-zawiera-aa-hzzo-EjM8-1hUv.html#czy-gruszki-sa-

-ciezkostrawne

https://beszamel.se.pl/porady/jak-zrobic/gruszki-jakie-maja-

-wlasciwosci-jak-mozna-wykorzystac-ich-wartosci-odzyw-

cze-aa-4TeJ-42uY-EwVJ.html

Grzegorz Łysiak: Uprawa i odmiany gruszy. Warszawa: Hort-

press, 2006, s. 156.

Aleksander Rejman (red.): Pomologia odmianoznawstwo roślin 

sadowniczych. Warszawa: PWRiL, 1994, s. 679.

Bolesław Sękowski: Pomologia systematyczna. T. I. Warszawa: 

Wiedza Powszechna, 1993, s. 321.

Megan Ware; “Everything you need to know about pears”; 

data dostępu: 2021-08-20

 GRUSZKA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: LAURA CHOŁODECKA, KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Gruszki obieramy, zostawiając ogonki. Do głębokiego garnka o małej średnicy wlewamy wino, 

wodę oraz sok z cytryny. Dodajemy przyprawy, miód i cukier. 
Płyn doprowadzamy do wrzenia, a następnie zmniejszamy ogień do minimum. 

Delikatnie wkładamy gruszki i gotujemy 10–15 minut, aż będą miękkie, ale nie będą się jeszcze 
rozlatywać. Pamiętamy, aby je obracać co jakiś czas, aby równomiernie nabrały koloru. 

Ugotowane gruszki wyjmujemy na talerz i odstawiamy do przestudzenia, a sos mocno 
redukujemy do ok. 100 ml. Zredukowanym sosem smarujemy jeszcze gruszki, dzięki czemu 

nabiorą intensywniejszego koloru i będą się pięknie błyszczeć.

Migdały kroimy w słupki i prażymy na suchej patelni na złoty kolor.
Do miseczek nakładamy jogurt i układamy gruszki. Całość posypujemy prażonymi migdałami. 

Podajemy z plasterkiem kandyzowanej cytryny obok. 
Deser dodatkowo polewamy pozostałym syropem po redukcji wina.

Składniki:
4 gruszki, najlepiej twarde
350 ml czerwonego wina,

najlepiej sprawdzi się Merlot albo Malbec
125 ml wody

skórka i sok z 1 niewoskowanej cytryny
1 laska cynamonu

3 goździki
2 łyżki miodu
2 łyżki cukru

Do podania:
500 g gęstego jogurtu, np. typu greckiego

50 g obranych migdałów
4 plasterki kandyzowanej cytryny (opcjonalnie)

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

 GRUSZKI GOTOWANE W CZERWONYM WINIE 
PODAWANE Z JOGURTEM I MIGDAŁAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Skórę na filecie nacinamy lekko nożem. Filet polewamy łyżką oleju, oprószamy solą, czosnkiem 

granulowanym i pieprzem oraz listkami rozmarynu. Obracamy go, aby cały pokrył się marynatą. 
Wstawiamy do lodówki na 1 godzinę.

Gruszki obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w malutką kosteczkę.
Mieszamy z octem, posiekaną papryczką, miodem i sosem sojowym.

Przekładamy do rondelka i smażymy na mocnym ogniu 2 minuty. Odstawiamy.

Jogurt mieszamy z olejem i startym drobno czosnkiem. Doprawiamy solą i pieprzem.

Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Zamarynowaną pierś z kaczki kładziemy skórą na zimnej 
patelni. Patelnię rozgrzewamy i wytapiamy tłuszcz ze skórki na średniej mocy palnika.

Co chwilę odlewamy z patelni wytopiony tłuszcz. Gdy skórka ładnie się zrumieni, przekładamy 
filet na blaszkę i pieczemy skórką do góry 8 minut. 

Kaczkę wyjmujemy z piekarnika i przekładamy na deskę, zostawiamy na 3–4 minuty.

Na talerzach rozkładamy mieszankę sałat, polewamy sosem jogurtowym. Dokładamy pokrojone 
jabłuszka kaparowe i prażone na suchej patelni orzechy. Kaczkę kroimy ostrym nożem na plastry 

i układamy na sałacie. Dodajemy salsę z gruszki.

Składniki na salsę:
2 mniejsze gruszki
1 papryczka chili
1 łyżeczka miodu

1 łyżeczka sosu sojowego
2 łyżeczki octu jabłkowego

Składniki na sałatkę:
1 filet z piersi kaczki (około 250 g)

1 gałązka rozmarynu
1 łyżka oleju

½ łyżeczki czosnku granulowanego
po 1 dużej garści rukoli, roszponki i szpinaku

kilkanaście jabłuszek kaparów z zalewy
garść łuskanych orzechów włoskich

sól, pieprz

Składniki na sos jogurtowy:
2 łyżki jogurtu naturalnego gęstego

1 ząbek czosnku
1 łyżka oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina marynowania

 SAŁATKA Z KACZKĄ I SALSĄ GRUSZKOWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Składniki na sos:
3 gruszki, najlepiej twarde
ok. 150 g sera gorgonzola
garść orzechów włoskich

1 łyżeczka suszonego tymianku
ok. 2 łyżki miodu

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut

 GRUSZKI ZAPIEKANE Z GORGONZOLĄ, 
ORZECHAMI WŁOSKIMI I MIODEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Przygotowanie:
Gruszki myjemy, przekrawamy wzdłuż na połówki i wykrawamy łyżeczką gniazda nasienne.

W powstałe otwory nakładamy ser gorgonzola. 

Naczynie żaroodporne smarujemy odrobiną oleju i układamy w nim gruszki.

Owoce posypujemy posiekanymi orzechami włoskimi oraz tymiankiem
i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C.

Pieczemy 15–20 minut, aż będą miękkie, a ser się roztopi.
Pod koniec pieczenia polewamy je miodem.

Podajemy od razu jeszcze ciepłe, np. ze świeżym pieczywem.
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Przygotowanie:Przygotowanie:
Na blat wysypujemy mąki, wkrajamy małe kawałki masła i lekko wyrabiamy.Na blat wysypujemy mąki, wkrajamy małe kawałki masła i lekko wyrabiamy.

Robimy wgłębienie, wlewamy wodę i wyrabiamy chwilę do uzyskania gładkiego ciasta. Robimy wgłębienie, wlewamy wodę i wyrabiamy chwilę do uzyskania gładkiego ciasta. 
Zawijamy w woskowijkę lub folię i wstawiamy do lodówki na co najmniej 30 minut.Zawijamy w woskowijkę lub folię i wstawiamy do lodówki na co najmniej 30 minut.

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C.Piekarnik rozgrzewamy do 200°C.
Ciasto wałkujemy, tworząc koło i wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.Ciasto wałkujemy, tworząc koło i wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Gruszki przekrawamy na pół, wycinamy gniazda nasienne. Kładziemy przekrojoną stroną na Gruszki przekrawamy na pół, wycinamy gniazda nasienne. Kładziemy przekrojoną stroną na 
deskę i kroimy w poprzek na cienkie plasterki, nie przekrajając do końca, aby się trzymały.deskę i kroimy w poprzek na cienkie plasterki, nie przekrajając do końca, aby się trzymały.

Układamy gruszki na cieście, zostawiając około 3 cm brzegów.Układamy gruszki na cieście, zostawiając około 3 cm brzegów.
Brzegi zawijamy na owoce i smarujemy roztrzepanym jajkiem.Brzegi zawijamy na owoce i smarujemy roztrzepanym jajkiem.

Gruszki smarujemy syropem klonowym, posypujemy orzechami włoskimi.Gruszki smarujemy syropem klonowym, posypujemy orzechami włoskimi.
Pieczemy 35–40 minut aż ciasto będzie złote.Pieczemy 35–40 minut aż ciasto będzie złote.

Składniki na ciasto:
130 g mąki orkiszowej

70 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej
130 g masła

30 g erytrolu lub cukru
2–3 łyżki zimnej wody

Składniki na farsz:
2 duże gruszki

2 łyżki syropu klonowego
1 łyżka posiekanych orzechów włoskich

1 jajko

Forma do tarty o średnicy: 26 cm

Czas przygotowania: 15 minut + 30 minut chłodzenia + 40 minut pieczenia

 TARTA RUSTYKALNA Z GRUSZKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Gruszki obieramy i przekrawamy na pół, wycinamy gniazda nasienne.

Kładziemy przekrojoną stroną na deskę i kroimy wzdłuż na cienkie plasterki,
zostawiając w całości cieńszy koniec gruszki (tam gdzie było ogonek owocu).

W ten sposób wszystkie plasterki trzymają się razem.

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C.

Ciasto zlepiamy w kulę. Rozwałkowujemy na blacie okrąg, podsypując ciasto mąką. Przekładamy 
do formy na tartę o średnicy 25-26 cm tak, aby brzegi ciasta wychodziły poza blaszkę.

Na dnie rozsmarowujemy nutellę, a na niej układamy gruszki brzuszkami do góry,
rozchylamy plasterki na boki. Gruszki posypujemy cukrem brązowym.

Ciasto spoza formy zakładamy na gruszki i dociskamy. Całość oprószamy cynamonem.

Pieczemy przez 30 minut.

Składniki:
300 g ciasta francuskiego

3 twardsze gruszki konferencja
30 g cukru brązowego

2 duże łyżki nutelli
½ łyżeczki cynamonu
1 łyżka mąki pszennej

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 45 minut

 TARTA Z GRUSZKAMI I NUTELLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
ZNa blat wysypujemy mąkę, wkrajamy małe kawałki masła i lekko wyrabiamy.

Robimy wgłębienie, wlewamy wodę i wyrabiamy chwilę do uzyskania gładkiego ciasta. 
Zawijamy w woskowijkę lub folię i wstawiamy do lodówki na co najmniej 30 minut.

Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Ciasto wałkujemy, wyklejamy nim spód do tarty,
nakłuwamy widelcem i pieczemy 15 minut.

Gruszki przekrawamy na pół, wycinamy gniazda nasienne.
Kładziemy przekrojoną stroną na deskę i kroimy w poprzek na cienkie plasterki. 

W miseczce mieszamy widelcem jajka ze śmietanką i przyprawami.
Na podpieczony spód wykładamy gruszki, zalewamy masą śmietanową.

Wierzch posypujemy rozdrobnioną w palcach gorgonzolą. Posypujemy posiekanymi orzechami. 
Pieczemy jeszcze 30 minut.

Składniki na ciasto:
250 g mąki (u mnie 125 g pszennej i 125 g orkiszowej pełnoziarnistej) 

150 g zimnego masła
3 łyżki zimnej wody

½ łyżeczka soli

Składniki na farsz:
150 g sera gorgonzola

3 jajka
150 ml śmietanki 30–36% lub 200 ml śmietany 18% 

3 jajka
3 gruszki

gałązka posiekanego rozmarynu
1 łyżeczka gałki muszkatołowej

1 łyżeczka soli
1 łyżeczka pieprzu

1 łyżka orzechów włoskich.

Forma do tarty o średnicy: 26 cm 

Czas przygotowania: 15 minut + 30 minut chłodzenia + 45 minut pieczenia

 TARTA Z GRUSZKAMI I GORGONZOLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202126



MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2021 MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 202128 29

Przygotowanie:
Obrane pietruszki kroimy w małą kosteczkę. To samo robimy z ziemniakiem.

Gruszki obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w kostkę.

W garnku rozpuszczamy masło i szklimy na nim przez minutę posiekaną cebulę.
Dodajemy pietruszkę i smażymy jeszcze 3 minuty, od czasu do czasu mieszając.

Do garnka wlewamy wodę i po zagotowaniu wrzucamy pokrojonego ziemniaka oraz ½ łyżeczki 
soli. Garnek przykrywamy pokrywką i gotujemy 20 minut.

Po tym czasie do zupy wlewamy śmietankę i wrzucamy gruszki. Gotujemy 5 minut.

Zupę miksujemy na krem i doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Podajemy posypaną serem i pistacjami.

Składniki:
4 korzenie pietruszki (250 g po obraniu)

2 gruszki
1 większy ziemniak

1 mała cebula
20 g masła

250 ml wody
300 ml śmietanki 30–36%

2 łyżki posiekanych prażonych pistacji
2 łyżki startego sera grana padano

sól, pieprz

Liczba porcji: 3–4

Czas przygotowania: 30 minut 

 ZUPA KREM Z GRUSZKI I PIETRUSZKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Chutney gruszkowy:

Gruszki dokładnie myjemy, obieramy i wycinamy gniazda nasienne. Kroimy w kostkę o długości 
2 cm. Na patelni rozpuszczamy masło i wrzucamy gruszki. Smażymy na mocnym ogniu, aby jak 
najszybciej odparować zawartą w nich wodę. Dodajemy miód, płatki migdałów, czerwony pieprz 

i sól. Smażymy przez ok. 8 min. Pod koniec dodajemy sok z cytryny.

Chutney powinien być gęsty, słodki i lekko kwaśny. 

Propozycja podania:
Ser camembert dobrze jest wyciągnąć z lodówki na co najmniej 1 godz. przed użyciem. 

Kromki chleba nacieramy oliwą z oliwek i tostujemy na rozgrzanej patelni.

Gdy grzanka jest gotowa, kładziemy na niej plastry camemberta.
Następnie nakładamy chutney gruszkowy. Dekorujemy natką pietruszki i czerwonym pieprzem. 

Składniki na chutney gruszkowy:
8 gruszek

70 g płatków migdałów
1 łyżka masła
1 łyżka miodu

2 łyżki soku z cytryny
½ łyżeczki czerwonego pieprzu

½ łyżeczki soli 

Pozostałe składniki:
250 g camemberta

4 kromki chleba na zakwasie 
natka pietruszki do dekoracji

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut 

 CHUTNEY GRUSZKOWY NA CHRUPIĄCEJ  
 GRZANCE Z CAMEMBERTEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION
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Przygotowanie:
Wszystkie suche składniki wkładamy do miski i mieszamy, w szklance wodę wraz z  oliwą. 
Dodajemy wodę wraz z oliwą do suchych składników. Wyrabiamy ciasto – około 15 minut 

(ręcznie lub mikserem), formujemy w kulę, przykrywamy ściereczką i odstawiamy  w ciepłe 
miejsce na godzinę lub do podwojenia objętości. W tym czasie przygotowujemy sos do pizzy.

Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy pokrojoną drobno szalotkę i czosnek.
Podsmażamy 3 minuty. Wlewamy pokrojone pomidory z puszki.

Doprawiamy solą, pieprzem, cukrem, tymiankiem i sokiem z cytryny.  Gotujemy 15 minut. 

Ciasto dzielimy na dwie części i z każdej formujemy kulę. Następnie za pomocą rąk lub wałka do 
ciasta rozciągamy okrągłe placki. Na każdym placku rozsmarowujemy sos pomidorowy

i wykładamy ser mozzarella, kozi ser, plastry gruszki,
plastry cebuli pieczemy w piekarniku

w 300°C przez 5 minut.

Pizze wykładamy na talerz i obkładamy szynką parmeńską i ulubionymi ziołami.

Składniki:
Składniki na ciasto:

1 i ¾ szklanki mąki włoskiej typ 00
(może być także pszenna 550)

7g drożdży instant
1 łyżka oliwy

dwie szczypty soli
 dwie szczypty cukru
szklanka ciepłej wody

Składniki na sos do pizzy:
1 łyżka oliwy

1 szalotka
1 ząbek czosnku

1 puszka pomidorów krojonych
1 łyżeczka świeżego tymianku

sól
pieprz

sok z połowy cytryny
szczypta cukru

Dodatkowo:
1 gruszka

4 plastry szynki parmeńskiej
3 plastry czerwonej cebuli

3 plastry mozzarelli
3 plastry sera koziego
garść ulubionych ziół

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 15 minut + 60 minut wyrastania + 5 minut pieczenia 

 PIZZA Z GRUSZKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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 PRZEPISY Z PAPRYKĄ 

Lista potraw, które można przygotować przy użyciu papryki, jest związanie nie 
tylko z jej uniwersalnością, ale również dużą liczbą odmian, które różnią się 

smakiem i swoją ostrością. Przy okazji jest ona źródłem wielu witamin
i związków mineralnych. Dziś poświęcimy jej nieco uwagi i wskażemy,

jakie wartości posiada to piękne, soczyste warzywo.
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 PAPRYKA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

POCHODZENIE I UPRAWA
Papryka wywodzi się z Ameryki Środkowej 
i Południowej, gdzie uprawiano ją 2500 lat p.n.e. 
Natomiast do Europy przywędrowała za spra-
wą Hiszpanów i Portugalczyków. Dostrzegli oni 
jej potencjał w nasionach, które można było dłu-
go przechowywać bez utraty zdolności do kieł-
kowania. Na kontynencie europejskim papryka 
zyskała popularność na Węgrzech, które słyną 
ze wspaniałej kuchni opartej na tym warzy-
wie. Do największych producentów papryki na 
świecie należą: Meksyk, Chiny oraz Indie.

ODMIANY PAPRYKI
Na świecie istnieje wiele odmian papryki. 
W Polsce najczęściej uprawia się pochodzącą 
z Meksyku odmianę Bell, która występuje 
w rozmaitych wersjach kolorystycznych – od 
czerwonego po kremowy. Jej orzeźwiające 
w smaku strąki możemy spożywać zarówno na 
surowo jak i po ugotowaniu. Coraz większą po-
pularnością w naszym kraju cieszą się też ostre 
odmiany tej rośliny: papryka jalapeño i tabasco, 
spożywane głównie w sosach. Najostrzejszą na 
świecie papryką jest papryka habanero, której 
czerwony kolor po ususzeniu staje się niemal 
czarny. 

WITAMINY I WARTOŚCI ODŻYWCZE
Papryka jest warzywem bogatym w witaminy 
(szczególnie w witaminę C oraz beta-karoten) 
i sole mineralne (potas, wapń). Spożywanie pa-
pryki pomaga obniżyć ciśnienie krwi oraz chro-
ni przed chorobami układu krążenia. Zawarte 
w niej polifenole usuwają wolne rodniki, które 

przyspieszają proces starzenia się organizmu. 
Papryka czerwona stanowi cenne źródło wita-
miny C oraz witamin o właściwościach antyok-
sydacyjnych A i E, które określane są mianem 
witamin płodności i młodości. Papryka żółta 
i papryka czerwona zawierają czterokrotnie 
więcej witaminy C niż cytryna. Zawarte są 
w niej także cenne flawonoidy, których działa-
nie doceniają wszyscy.

PAPRYKA W KUCHNI

Można spożywać ją w wielu różnych formach. 
Pysznie smakuje na surowo, jak i w formie go-
towanej, smażonej, pieczonej czy grillowanej. 
Najwięcej składników odżywczych ma papryka 
spożywana na surowo na przykład na kanap-
ce czy w sałatce. Jednak w takiej formie jest też 
najbardziej ciężkostrawna, więc osoby z proble-
mami trawiennymi powinny ją ograniczyć. Po 
obróbce termicznej lub zakonserwowaniu traci 
ona niewiele właściwości i również bardzo ko-
rzystnie wpływa na ludzki organizm. Paprykę 
dodaje się bardzo często do różnych zup czy gu-
laszów. Ostatnio bardzo popularne jest spoży-
wanie papryki faszerowanej kaszą lub warzy-
wami.

Paprykę w formie przyprawy można dodać 
niemal do wszystkiego. Doprawia się nią dania 
mięsne, rybne, makarony czy sałatki. Papryka 
w formie proszku również jest bardzo bogata 
w witaminy i inne składniki odżywcze. Jednak  
sproszkowaną paprykę powinniśmy dodawać 
dopiero pod koniec gotowania. Nie wpłynie to 
na ilość wartości odżywczych, ale na jej smak 
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i barwę. Jeśli dodamy ją wcześniej, to kolor 
papryki zrobi się ciemniejszy, a smak bardziej 
gorzki.

PODSUMOWANIE
Papryka jest nie tylko miłym dla oka warzy-
wem, ale także niesie za sobą wiele korzyści 
zdrowotnych. Warto włączyć ją do swojej diety. 
Mnogość odmian i kolorów zachęca do ekspery-
mentowania. 

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

papryka-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-

odzywcze-papryki,21219.html

https://lokalnyrolnik.pl/blog/papryka-kopalnia-zdrowia-

rodzaje-wartosci-odzywcze-papryki/?colorAtC=orange

https://zywienie.abczdrowie.pl/wlasciwosci-papryki

https://dietetycy.org.pl/papryka/

CAB International; “Capsicum annuum (bell pepper)”; data 

dostępu: 2021-08-20

Plants Rescue; “Capsicum annuum”; data dostępu: 2021-08-20

National Geographic, nr 5 (92), maj 2007
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Przygotowanie:
Filety z dorsza oprószamy solą i pieprzem, skrapiamy sokiem z cytryny.

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C. Całe papryki pieczemy przez 30 minut. W połowie czasu 
odwracamy na drugą stronę. Wyjmujemy i wkładamy do foliowego worka, który związujemy. 
Po 5 minutach worek otwieramy i obieramy papryki ze skórek, a następnie usuwamy gniazda 

nasienne i pestki. Upieczone papryki kroimy w małą kostkę.

Na patelni rozgrzewamy oliwę, podsmażamy cebulę pokrojoną w grubszą kostkę. Po 2 minutach 
dorzucamy czosnek pokrojony w plasterki, a po chwili kostkę z papryki. Podgrzewamy minutę, 

wlewamy śmietankę i doprawiamy sos solą i pieprzem. Redukujemy sos 5 minut.
Blendujemy, ale niezbyt dokładnie. Wrzucamy szpinak, mieszamy.

Do sosu wkładamy rybę, przykrywamy patelnię pokrywką i dusimy na małym ogniu 6 minut. 

Odkrywamy i dusimy kolejne 6 minut. Posypujemy koperkiem.
Podajemy z ryżem, ulubiona kaszą, soczewicą itp.

Składniki:
2 filety z dorsza po 200 g

2 czerwone papryki
1 cebula

2 ząbki czosnku
2 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżka soku z cytryny

50 g szpinaku
250 ml śmietanki 30–36%

1 łyżka posiekanego koperku
sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 40 minut

 DORSZ W SOSIE PAPRYKOWYM ZE SZPINAKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ



MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 202142

Składniki:
2 papryki

100 g pieczarek
3 garście świeżego szpinaku

1 szalotka
1 ząbek czosnku

100 g sera typu camembert
4 suszone pomidory 

2 łyżeczki sosu sriracha
½ papryczki chili

4 jajka
sól, pieprz

1 łyżka oliwy z oliwek

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 FASZEROWANA PAPRYKA ŚNIADANIOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 200°C. Papryki kroimy na pół i wydrążamy.

Szalotkę kroimy w piórka, czosnek siekamy, pieczarki kroimy w ćwiartki.
Suszone pomidory i ser kroimy na małe kawałki. Chili siekamy. Na patelni rozgrzewamy oliwę, 

wrzucamy cebulę z czosnkiem, a po chwili pieczarki. Solimy, dodajemy szpinak
i smażymy aż zwiędnie, a pieczarki się zarumienią. Przyprawiamy pieprzem i sosem sriracha.

Dodajemy suszone pomidory.

Układamy papryki w naczyniu żaroodpornym i lekko skrapiamy oliwą.
Wykładamy pieczarki do połowy papryk. Wbijamy po 1 jajku, na wierzchu układamy ser i chili. 

Pieczemy 15 minut, aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie płynne.

Przed zjedzeniem solimy i pieprzymy, możemy dodatkowo polać papryki srirachą. 
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Przygotowanie:
Umyte papryki przekrawamy na połówki i usuwamy gniazda nasienne.

Polewamy oliwą i oprószamy solą oraz pieprzem.
Grillujemy na średnio rozgrzanym ruszcie zaczynając od strony ze skórką. 

Przewracamy na drugą stronę kiedy skórka będzie wyraźnie przypalona,
grillujemy kolejne 10 minut. Ściągamy paprykę z grilla i przekładamy do plastikowego naczynia,

zamykamy i zostawiamy na 10 minut.

Obieramy paprykę ze skórki i kroimy w paski. Do pokrojonej papryki dodajemy ocet balsamiczny, 
oliwę, przeciśnięty przez praskę czosnek, tymianek oraz chili.

Przyprawiamy do smaku sola i pieprzem i delikatnie mieszamy.
Podajemy jako przystawkę z grillowanym pieczywem lub jako dodatek do grillowanych dań. 

Składniki:
6 papryk w różnych kolorach

½ szklanki oliwy z oliwek + 1 łyżka
1 łyżka octu balsamicznego

1 szczypta płatków chili
1 gałązka tymianku

2 ząbki czosnku
sól, pieprz

Liczba porcji: : 4–6

Czas przygotowania: : 45 minut 

 GRILLOWANA PAPRYKA W OLIWIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Papryki myjemy, przekrawamy wzdłuż na pół i usuwamy gniazda nasienne.

Układamy skórą do góry na uprzednio posmarowanej odrobiną oleju blaszce lub folii aluminiowej. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200ºC i pieczemy przez 25–30 minut, aż zmiękną,

a skóra miejscami nabierze czarnego koloru.
Po upieczeniu przekładamy je delikatnie do miski i przykrywamy folią spożywczą

(pomoże to zdjąć skórkę). Odstawiamy na 15 minut do wystudzenia. 

Orzechy prażymy na suchej patelni, studzimy, a następnie wrzucamy do kielicha blendera
wraz z ząbkami czosnku. Miksujemy do uzyskania proszku. Paprykę obieramy ze skórki, 

odsączamy z nadmiaru wody i dodajemy do orzechów.

Całość miksujemy na gładką pastę. Kolejno dodajemy pozostałe przyprawy: sól, kumin,
sok z cytryny, melasę z granatów, koncentrat pomidorowy i płatki chili.

Miksujemy całość do połączenia się składników. Jeśli pasta będzie za rzadka, dodajemy  
bułkę tartą lub miąższ z bułki pszennej. Gotową pastę przekładamy do miseczki,

polewamy oliwą i posypujemy pestkami granatu oraz natką pietruszki bądź kolendry.
Podajemy z ulubionym pieczywem.

Składniki:
4 duże czerwone papryki
200 g orzechów włoskich

4 ząbki czosnku
2 łyżki melasy z granatów (można zastąpić 

inną melasą, syropem z daktyli
lub miodem w połączeniu z octem 

balsamicznym)
1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka kuminu

szczypta płatków chili
1 płaska łyżeczka soli

3 łyżki bułki tartej lub miąższ z 1 pszennej 
bułki (opcjonalnie do zagęszczenia)

Do podania:
oliwa z oliwek
pestki granatu

natka pietruszki bądź kolendry
świeże pieczywo, np. chleb pita lub lawasz

Liczba porcji: 1 miseczka

Czas przygotowania: 45 minut

 MUHAMMARA -- PASTA Z PIECZONEJ PAPRYKI 
 I ORZECHÓW WŁOSKICH 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Mus:

Paprykę dokładnie myjemy, następnie usuwamy gniazda nasienne, po czym delikatnie nacieramy 
oliwą. Wstawiamy wraz do rozgrzanego do 220°C piekarnika. Pieczemy 30 min do momentu, 

aż skórka będzie ciemnobrązowa. Po upieczeniu przekładamy papryki do miski i przykrywamy 
szczelnie folią spożywczą, odstawiamy na kilka minut. Po tym czasie ściągamy skórkę z papryk

i wkładamy do malaksera. Dodajemy masło i cukier. Miksujemy na gładką masę.

Twarożek:
Do miski wkładamy kozi twaróg oraz mascarpone, skórkę z cytryny, dodajemy sok z cytryny

i cukier. Ubijamy trzepaczką lub robotem kuchennym na puszystą pianę.

Grzanki:
Czerstwą chałkę kroimy w niewielkie kostki. Na patelni podgrzewamy masło z oliwą

i podsmażamy pokrojone pieczywo. Grzanki powinny być chrupiące i złociste.
Na talerz wykładamy mus z papryki. Gałką do lodów lub dużą łyżką nakładamy mus z koziego 

sera. Dekorujemy orzeszkami i miętą.

Składniki na mus z papryki:
3 czerwone papryki

1 łyżka masła
1 łyżeczka oliwy
1 łyżeczka cukru

Składniki na kozi twarożek:
125 koziego twarogu

75 g mascarpone
1 łyżeczka cukru

½ łyżeczki soku z cytryny
½ otartej skórki z cytryny (bez białych błonek)

Składniki na grzanki z chałki:
½ małej, czerstwej chałki

1 łyżka masła
½ łyżeczka cukru

Do podania:
garść posiekanej mięty

podprażone orzeszki pini

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 45 min

 MUS Z PIECZONEJ PAPRYKI NA SŁODKO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 200°C. Papryki wkładamy do naczynia żaroodpornego w całości

i pieczemy 25 minut. Po tym czasie zdejmujemy z nich skórkę, usuwamy gniazda nasienne
i kroimy na plasterki.

Składniki na pesto blendujemy, doprawiamy do smaku. Pomidora kroimy w plastry.
Na talerzu układamy plastry pomidora, paski pieczonej papryki. Na środku układamy burratę, 

polewamy pesto i posypujemy orzechami laskowymi. Solimy i obficie pieprzymy.

Składniki na pesto:
1 pęczek bazylii

1 łyżka prażonego słonecznika
20 g parmezanu
sok z ½ cytryny
1 ząbek czosnku

4–6 łyżek oliwy z oliwek
sól, pieprz

Pozostałe składniki:
2 papryki (żółta i czerwona)

1 pomidor malinowy
1 burrata

kilka listków bazylii
2 łyżki prażonych orzechów laskowych

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut + 25 minut pieczenia

 PIECZONA PAPRYKA Z BURRATĄ I PESTO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 202150
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Przygotowanie:
Myjemy i osuszamy warzywa. Bakłażana kroimy w kostkę, przekładamy na sitko i solimy.

Cebulę kroimy niezbyt drobno, mogą to być pióra.
Z przepołowionych papryk usuwamy gniazda nasienne, kroimy w kostkę.

Sparzonego pomidora obieramy ze skórki i ugniatamy widelcem lub drobno kroimy.

W garnku rozgrzewamy 3 łyżki oliwy. Bakłażana osuszamy ręcznikiem papierowym
i wkładamy do garnka, smażymy aż zrobi się delikatnie brązowy, wykładamy na talerz. 

Do garnka dolewamy 2 łyżki oliwy i wkładamy paprykę, cebulę, czosnek, oregano oraz cukier. 
Dusimy pod przykryciem około 20 minut, na małym ogniu, często mieszając.

Po tym czasie dokładamy bakłażana i pomidora. Doprawiamy solą i pieprzem,
mieszamy i smażymy bez pokrywki przez kolejne 5 minut. Warzywa powinny być miękkie,

a sos dość gęsty. Robimy dwa niezbyt głębokie zagłębienia i wbijamy w nie jajka.
Garnek ponownie przykrywamy pokrywką

i dusimy całość przez około 5 minut. Żółtka powinny być płynne, a białka ścięte.

Już na talerzu posypujemy listkami bazylii i serwujemy z pieczywem.

Składniki:
2 czerwone papryki

1 duży dojrzały pomidor lub puszka pomidorów
1 bakłażan

2 jajka
1 cebula

2 ząbki czosnku
1 łyżeczka cukru

2 małe gałązki świeżego oregano
oliwa z oliwek

sól, pieprz

Do podania:
ulubione pieczywo

listki z dwóch gałązek bazylii

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 50 minut

 PISTO MANCHEGO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
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 SOUVLAKI Z INDYKA, 
 SOS ROMESCO I DOMOWY PODPŁOMYK 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Ilość porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na sos romesco:
4 czerwone papryki

3 łyżki oliwy z oliwek
1 mała główka czosnku (ok. 6–8 ząbków )

150 g krojonych pomidorów z puszki
100 g orzechów włoskich
2 łyżki octu czerwonego

½ łyżeczka wędzonej papry

Składniki na souvlaki:
500 g piersi z indyka

2 ząbki czosnku
skórka otarta z 1 cytryny (bez białych błonek)

1 łyżeczka wędzonej papryki
1 łyżeczka kminu rzymskiego

1 łyżeczka soli
½ łyżeczka mielonego pieprzu
20 patyczków do szaszłyków

Składniki na domowy podpłomyk:
150 g mąki pszennej

100 g jogurtu greckiego
1 łyżka oliwy z oliwek

½ łyżeczki sody
½ łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki soli

Do podania:
jogurt grecki, świeże oregano lub mięta

Przygotowanie:
Sos:

Paprykę dokładnie myjemy, następnie usuwamy gniazda nasienne. Odcinamy górną część główki 
czosnku, posypujemy solą i polewamy oliwą. Paprykę nacieramy oliwą i wstawiamy wraz

z czosnkiem do rozgrzanego do 220°C piekarnika. Pieczemy 30 minut, do momentu, aż skórka 
papryki będzie ciemnobrązowa, a czosnek nabierze kremowej konsystencji. Paprykę i czosnek 
przekładamy do miski. Przykrywamy szczelnie folią spożywczą i odstawiamy na kilka minut. 
Po tym czasie paprykę obieramy ze skórki, czosnek wyciskamy z łupin. Następnie upieczone 

warzywa przekładamy do malaksera i dodajemy resztę składników. Wszystko miksujemy na 
dość gładką masę.

Souvlaki:
Pierś z indyka oczyszczamy z błon, następnie kroimy w 4 cm kostki.

Marynujemy w przyprawach i oliwie. Pozostawiamy na 30 minut w lodówce, a najlepiej na całą 
noc. Kawałki indyka nabijamy na patyczki. Kładziemy na rozgrzanej, suchej patelni i delikatnie 

dociskamy. Grillujemy z każdej ze stron po 3 minuty.

Podpłomyki:
Do dużej miski wkładamy wszystkie składniki na podpłomyki. Wyrabiamy masę na zwarte 

ciasto, które dzielimy na osiem małych kulek. Każdą mocno oprószamy mąką i bardzo cienko 

rozwałkowujemy. Podpłomyki wypiekamy na suchej rozgrzanej patelni. Po 1–2 minutach będą 
chrupiące i delikatne w środku. Po przygotowaniu przechowujemy pod szmatką.

Souvlaki serwujemy na podpłomyku z odrobiną jogurtu greckiego i sosem romesco.
Do dekoracji warto użyć świeżych ziół: oregano lub mięty.
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Rybę osuszamy ręcznikiem papierowym, przekładamy 

do naczynia żaroodpornego, skrapiamy oliwą, posypujemy solą i pieprzem. Wstawiamy 
do piekarnika na 15 minut, po tym czasie wyciągamy i pozostawiamy do wystygnięcia. 

Zwiększamy temperaturę piekarnika do 200°C. Papryki myjemy i usuwamy gniazda nasienne. 
Razem ze świeżym pomidorem i czosnkiem w łupince wkładamy do naczynia żaroodpornego

i wstawiamy do piekarnika na 25 minut. Po tym czasie gorące papryki i pomidora przykrywamy 
folią i pozostawiamy na kilka minut, ułatwi to usunięcie skórki. 

Do pojemnika blendera wkładamy suszone pomidory, obrane papryki, obranego pomidora 
 pozbawiony łupinek czosnek. Dodajemy oliwki, pietruszkę i blendujemy na gładką masę. 

Bagietkę kroimy na plastry, na każdą nakładamy porcję pasty, kawałek ryby
i kilka prażonych orzechów. 

Składniki na pastę z pieczonej papryki:
2 czerwone papryki

2 ząbki czosnku w łupinach
1 niewielki pomidor 

10 pomidorów suszonych w zalewie olejowej
(jeśli używamy pomidorów bez zalewy

 dodajemy do pasty 4 łyżki oliwy z oliwek)
5 oliwek kalamata 

gałązka zielonej pietruszki wraz z łodyżką

Składniki do podania:
200 g fileta z dorsza lub innej białej ryby

oliwa z oliwek
sól, pieprz 
bagietka

2 łyżki prażonych orzechów piniowych

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut + 45 pieczenia

 TARTINKI Z DORSZEM 
 I PASTĄ Z PIECZONEJ PAPRYKI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŚLIWIŃSKA-JAMROZ AGNIESZKA
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Przygotowanie:
Tofu kroimy w kostkę lub plasterki i obtaczamy je w skrobi ziemniaczanej.

Następnie smażymy na złoto na rozgrzanym oleju
i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

W woku lub patelni rozgrzewamy 3 łyżki oleju i wrzucamy cebulę posiekaną w piórka.
Gdy będzie już złota, dodajemy pokrojone w dużą kostkę papryki i smażymy, aż zmiękną.

W osobnym naczyniu łączymy wszystkie składniki sosu, dokładnie je mieszając.

Do warzyw wrzucamy usmażone tofu i wlewamy sos.
Całość gotujemy kilka minut, aż sos zgęstnieje. Opcjonalnie dodajemy sól do smaku.

Danie podajemy z ugotowanym ryżem i posypujemy prażoną cebulką
lub sezamem oraz posiekanym szczypiorkiem.

Składniki:

Tofu z papryką:
1 kostka wędzonego tofu (ok. 200 g)

3 różnokolorowe papryki
1 cebula

2 łyżki skrobi ziemniaczanej
olej sezamowy do smażenia

 
Sos słodko-kwaśny:

2 łyżki koncentratu pomidorowego
1 łyżeczka koreańskiej pasty paprykowej 
gochujang (lub opcjonalnie płatków chili)

2 łyżki sosu sojowego

3 łyżki octu ryżowego (lub winnego,
np. jabłkowego)

3 łyżki miodu, syropu z agawy lub klonowego 
(lub 2 łyżki cukru)

½ łyżeczki suszonego czosnku
½ łyżeczki suszonego imbiru

100 ml wody
1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej

 
Do podania:

ugotowany na sypko ryż
łyżeczka prażonej cebulki lub sezamu

szczypiorek (biała część)

Liczba porcji: 2–3

Czas przygotowania: 30 minut

 TOFU W SŁODKO-KWAŚNYM SOSIE Z PAPRYKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 220°C. Papryki i bakłażana układamy na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia, bakłażana nakłuwamy ze wszystkich stron.
Blaszkę wkładamy do piekarnika i pieczemy ok. 40 minut, w międzyczasie obracając warzywa. 

Skórka na paprykach powinna miejscami się przypalić. 

Warzywa przekładamy do miski i szczelnie przykrywamy. Lekko studzimy.
Obieramy ze skórek i usuwamy gniazda nasiene w paprykach. 

Bakłażana i papryki siekamy, rozgniatamy w dużym moździerzu lub krótko miksujemy,
tak aby warzywa zostały częściowo w kawałkach. 

Dodajemy oliwę i czosnek przeciśnięty przez praskę, doprawiamy solą.
Wykładamy do miski, polewamy oliwą.

Dip możemy podać na grzankach, jest świetnym dodatkiem do ryżu lub makaronu,
a także do hummusu.

Składniki:
2–3 czerwone papryki

1 duży bakłażan
2–3 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy + do polania
sól

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut + czas pieczenia

 DIP Z PIECZONEJ PAPRYKI I BAKŁAŻANA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Umyte papryki pozbawiamy gniazd nasiennych i kroimy w paski. Na patelni rozgrzewamy olej, 

wrzucamy cebulę pokrojoną w piórka – smażymy 2 minuty. Dokładamy paprykę, solimy 
i smażymy przez 7 minut. Doprawiamy octem, miodem, pastą paprykową, solą i pieprzem.

Dusimy i smażymy jeszcze 3 minuty. Przekładamy do miseczki. 

Na tej samej patelni rozgrzewamy masło, obsmażamy chleb z jednej strony, po przewróceniu 
obkładamy serem, przykrywamy i smażymy 3 minuty aż ser się rozpuści. 

Tosty przekładamy na talerze, na wierzch wykładamy karmelizowaną paprykę i posypujemy 
parmezanem. Całość posypujemy rukolą i kolendrą

Składniki:
2 łyżki oliwy
1 mała cebula

1 czerwona papryka 
2 łyżki octu winnego

2 łyżki miodu
1 łyżeczka ostrej pasty paprykowej

sól, pieprz
1 łyżka posiekanej kolendry

1 garść rukoli
1 łyżka startego parmezanu
4 kromki chleba pszennego

1 łyżka masła
8 plastrów mozzarelli

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 TOSTY Z KARMELIZOWANĄ PAPRYKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 220°C. Papryki układamy w naczyniu żaroodpornym. 

Wkładamy do piekarnika i pieczemy ok. 40 minut, w międzyczasie obracając.
Skórka na paprykach powinna miejscami się przypalić. 

Upieczone papryki wyjmujemy z piekarnika, naczynie szczelnie przykrywamy folią aluminiową. 
Studzimy. Obieramy ze skórek i usuwamy gniazda nasienne.

Cebulę i czosnek drobno kroimy i rumienimy na oliwie. Dodajemy upieczone papryki, pomidory, 
wodę, zioła, cukier, sól i pieprz. Gotujemy ok. 20 minut, następnie blendujemy na gładko.

Zupę paprykowo-pomidorową podajmy np. ze śmietaną i paluchami drożdżowymi.

Składniki:
3 papryki
1 cebula

1–2 ząbki czosnku
1 łyżka oliwy

1 puszka pomidorów
400 g wody lub bulionu warzywnego

1 łyżeczka suszonych ziół
1 łyżeczka cukru

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut + 40 minut pieczenia papryk

 ZUPA KREM 
 Z PIECZONEJ PAPRYKI I POMIDORÓW 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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SESJĘ PRZYGOTOWAŁY: LAURA CHOŁODECKA,
JOANNA KOMOROWSKA, NICOLE MICHALKIEWICZ, KATARZYNA SIERADZ

ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ
MODELKA: KAJA

 TEMAT SPECJALNY -- KISZONKI 
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.

Przygotowanie:
Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
kalarepa
kalafior

seler korzeniowy
małe cebulki
marchewka

Przyprawy na 1 kg warzyw:
4–5 ząbków czosnku

2 baldachimy kopru razem z gałązką
5–cm kawałek chrzanu
2–3 gałązki tymianku

1 łyżka ziela angielskiego
1–2 papryczki chili

Zalewa:
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 MIKS WARZYW 
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Przygotowanie:
Marchew i kapustę ścieramy lub szatkujemy. Solimy, dodajemy kminek (jeśli stosujemy)

ugniatamy, aż do pojawienia się soku.
Warzywa układamy ściśle w słoju, naprzemiennie z przyprawami.  

Odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
kapusta

marchewka
3–4 liście laurowe

6–7 kulek ziela angielskiego
1 łyżeczka kminku całego opcjonalnie

2 łyżki soli na 1 kg warzyw 

 KAPUSTA Z MARCHEWKĄ 
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Przygotowanie:
Fasolkę obieramy, blanszujemy przez  2 minuty. Zblanszowaną fasolkę przekładamy  

do zimnej wody wraz z lodem, aby zatrzymać proces gotowania.

Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
fasolka szparagowa
baldachimy kopru

1 łyżeczka nasion pieprzu
czosnek
chrzan

Zalewa:
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 FASOLKA SZPARAGOWA 
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Przygotowanie:
Dynię pozbywamy nasion wraz z miąższem, następnie cienko kroimy.

Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
dynia hokkaido

2 plastry poparańczy
kora cynamonu
4–6 goździków

Zalewa:
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 DYNIA HOKKAIDO 
 Z CYNAMONEM I POMARAŃCZĄ 
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Przygotowanie:
Buraki i pietruszkę obieramy, ścieramy. Dodajemy sól, ugniatamy do pojawienia się soku.

Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
czerwone buraki
korzeń pietruszki

liście laurowe
zielę angielskie

2 łyżki niejodowanej soli na 1 kg warzyw

 SAŁATKA Z BURAKA I PIETRUSZKI 
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Przygotowanie:
Owce ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
dojrzałe, ale twarde i jędrne czereśnie

Przyprawy na 1 kg owoców:
2–3 ząbki czosnku

3–cm kawałek chrzanu
1 baldachim kopru razem z gałązką

2–3 ziarna ziela angielskiego
1 kora cynamonu

1 płaska łyżeczka ziaren gorczycy

Zalewa:
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 CZEREŚNIE 
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Przygotowanie:
Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
ogórki, twarde

Przyprawy na 1 kg warzyw:
3 ząbki czosnku

3-cm kawałek chrzanu
1 baldachim kopru razem z gałązką

2–3 ziarna ziela angielskiego
1 płaska łyżeczka ziaren gorczycy

po 2 liście: winogron, czarnej porzeczki, dębu (opcjonalnie)
lub

gotowa suszona przeprawa do ogórków kiszonych
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 OGÓRKI KLASYCZNE 
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Przygotowanie:
Seler docinamy na dysokość słoików.

Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
seler naciowy bez liści

Przyprawy na 1 kg warzyw:
2–3 ząbki czosnku

3-cm kawałek chrzanu
1 baldachim kopru razem z gałązką

2–3 ziarna ziela angielskiego
1 kora cynamonu

1 płaska łyżeczka ziaren gorczycy
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 SELER NACIOWY 
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Przygotowanie:
Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Ta kiszona świetnie sprawdzi się jako chłodnik, po wcześniejszym zblendowaniu.
Możemy także dodać kiszone warzywo np. do gulaszu. 

Składniki:
jędnrne pomidory

papryka
gałazki bazyli

4–5 ząbków czosnku
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 POMIDORY Z PAPRYKĄ 
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Przygotowanie:
Marchew obieramy, ścieramy na tarce na plasterki.

Marchew ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
marchewka

2–3 ząbki czosnku
1–2 papryczki chili

korzeń chrzanu
2 baldachimu kopru

½ łyżki nasion czerwonego pieprzu
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 MARCHEW Z CHILI 
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Przygotowanie:
Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
kalafior (podzielony na różyczki), mogą być różne gatunki

2–3 ząbki czosnku
1–2 papryczki chili
2–3 liście laurowe

2–3 baldachimy kopru
korzeń chrzanu

1 łyżeczka gorczycy
1 łyżeczka kurkumy

 KALAFIOR DWA KOLORY Z KURKUMĄ 
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Przygotowanie:
Chlorek wapnia rozrabiamy z wodą oraz z solą. Dodanie chlorku wapnia powoduje,

że cukinia nam nie mięknie i jest chrupiąca.

Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki. 

Składniki:
młode cukinie razem z kwiatami

3–4 ząbki czosnku
2 papryczki chili

3 baldachimy kopru
5 g chlorku wapnia na 1 litr wody

2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 CUKINIA 
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Przygotowanie:
Owoce ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
jasne lub ciemne winogrona

Przyprawy na 1 kg owoców:
4–5 ząbków czosnku

4-cm kawałek chrzanu
1 baldachim kopru razem z gałązką

3–4 ziarna kardamonu
2–3 goździki

2–3 ziarna ziela angielskiego
1 kora cynamonu

1 płaska łyżeczka ziaren gorczycy
1 liść laurowy

2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 WINOGRON 
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Przygotowanie:
Przekrawamy kapustę na ćwiartki, odcinamy białe, twarde końcówki. Ćwiartki kroimy

w kostkę. W dużym naczyniu rozpuszczamy sól w wodzie, do garnka wkładamy pokrojoną 
kapustę, mieszamy i odstawiamy na 60 minut.

W garnku mieszamy wodę i mąkę. Gotujemy na średnim ogniu 5 minut. Dodajemy cukier
 i gotujemy jeszcze przez minutę. Zdejmujemy z ognia i czekamy, aż się ostudzi.

Ostudzony kleik przekładamy do miski. Dodajemy imbir, czosnek, sos sojowy i płatki chili. 
Dokładnie wszystko mieszamy, tak aby powstała pasta.

Do miski z pastą dodajemy wszystkie warzywa oprócz kapusty i dokładnie je wymieszamy.
Kapustę bardzo dokładnie płuczemy pod bieżącą wodą. Odsączamy.

Teraz łączymy ze sobą pokrojoną kapustę z pastą z warzywami. Dbamy, aby pasta  
była dobrze rozprowadzona. Kimchi jest gotowe. Przekładamy je do słoików. 

Całość odstawiamy na 48 godzin w temperaturze pokojowej, aby rozpoczął się proces fermentacji.

Następnie kimchi przechowujemy w lodówce.
Do spożycia jest gotowe już po 48 godzinach.

Składniki:
1 kapusta pekińska

2 łyżki soli morskiej, zmielonej
3 litry wody

1 średniej wielkości marchewka, pokrojona w julienne
¼ białej rzepy, pokrojona w talarki lub kostkę

1 cebulka dymka, posiekana (łącznie z zieloną częścią)

Pasta:
1 szklanka wody

2 łyżki mąki ryżowej
1 łyżka cukru

2 ząbki czosnku, starte na tarce
1 łyżka startego korzenia imbiru

2 łyżki płatków chili 
3 łyżki jasnego sosu sojowego

 KIMCHI 
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Przygotowanie:
Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Większe rzodkiewki możemy poprzekrawać.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
rzodkiewka

Przyprawy na 1 kg warzyw:
4 ząbki czosnku

5 ziaren ziela angielskiego
1 łyżeczka kolorowego pieprzu w ziarnach

kawałek korzenia chrzanu
1 lub 2 baldachimy kopru

Zalewa:
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 RZODKIEWKI 
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Przygotowanie:
Obraną marchew kroimy w słupki.

 Ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
marchewka

Przyprawy na 1 kg warzyw:
2–3 ząbki czosnku
1–2 papryczki chili
3–4 ziela angielskie

1–2 baldachimy kopru
2–3 ząbki czosnku 

korzeń chrzanu
½ łyżeczki cynamonu
5–6 plastrów imbiru

Zalewa:
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 MARCHEW Z IMBIREM 
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Przygotowanie:
Jabłka kroimy w ćwiartki, pozbywamy się gniazd nasiennych.

Marchew ścieramy na palastry na tarce.

Jabłka i marchew ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.
Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

Składniki:
marchewka

twarde jabłka

Przyprawy na 1 kg warzyw:
2–3 ząbki czosnku
1–2 papryczki chili

liście winogron
2–3 ząbki czosnku

1–2 barldachimy kopru
½ łyżeczki cynamonu

Zalewa:
2 łyżki niejodowanej soli na 1 litr przegotowanej wody

 JABŁKA Z MARCHEWKĄ I GOŹDZIKAMI 
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1.  Przyprawy suszone: liście laurowe, ziele angielskie, korę cynamonu, 
goździki warto przed włożeniem do słoja podprażyć na suchej patelni. 
Pozbędziemy się w ten sposób ewentualnej pleśni, bakterii czy  
niechcianych grzybów.

2.  Słoje, nakrętki wyparzamy wrzątkiem lub w zmywarce.

3.  Do kiszenia wybieramy świeże owoce i warzywa. Powinny być 
nieobite i twarde. Warto zaopatrzyć się w produkty jak najlepszej 
jakości z minimalną ilością „ulepszaczy”. Dobrym pomysłem jest 
kupno u zaprzyjaźnionego rolnika lub w sprawdzonym sklepie 
warzywniczym.

4.  Po wstępnym kiszeniu 5–6 dni przekładany słoje w chłodne miejsce.  
W ten sposób proces kiszenia spowolni, ale nadal będzie przebiegał.

6.  Podczas kiszenia słoiki warto ułożyć na tackach lub dużych 
talerzach. Proces kiszenia może przebiegać burzliwie i ze  słoików 
mogą wyciekać soki. Po ukiszeniu słoiki mocno dokręcamy, a potem 
myjemy.

5.  Używamy soli niejodowanej, dzięki której kiszone warzywa nie będą 
miękły, a sam proces kiszenia będzie przebiegał prawidłowo.

6.  Aby przyspieszyć proces kiszenia, do kiszonki możemy dodać 1 łyżkę 
tzw. startera, czyli sok z innej gotowej kiszonki.

 JAK KISIĆ -- ZASADY OGÓLNE 
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 ZACZĘŁO SIĘ OD TEGO, ŻE PILIŚMY WINO 
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: DOROTA DOMINO 

ZDJĘCIA: MONIKA SZEFFLER

Wczesna jesień kojarzy nam się z winem i winobraniem, a na tym najlepiej 
zna się Nestor Kościański – właściciel Winnicy Moderna – który o sobie 
mówi, że jest w winiarstwo wkręcony. I to czuć zarówno w rozmowie,

jak i w winie, które wychodzi spod jego rąk.

Winnica leży na Wzgórzach Trzebnickich, zwanych przez niektórych 
dolnośląską Toskanią. Przy miłej rozmowie wśród winorośli,
Nestor opowiedział nam o pracy winiarza, polskich winach

i o tym, jak to wszystko się zaczęło.
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Dorota Domino: Zacznijmy od samego początku – 

jak to się stało, że siedzimy tutaj w Twojej winnicy, 

jak rozpoczęła się Twoja przygoda z winiarstwem?

Nestor Kościański: Zawsze na to pytanie odpowia-

dam, że rozpoczęło się to dlatego, że piliśmy wino.  

D.D.: To jest bardzo dobry powód!

N.K.: Z tym piciem wina było tak, że w pewnym 

momencie zaczęliśmy pić je bardziej świadomie. 

Miesiąc po miesiącu, rok po roku, jeździliśmy do kra-

jów winiarskich. Najpierw spędzaliśmy tam waka-

cje, później te wyjazdy były po to, żeby poznać ludzi, 

porozmawiać. Cały czas, jeszcze bez konkretnych 

planów, mówiliśmy sobie, że fajnie byłoby mieć 

winnicę. Mieliśmy już wtedy małe gospodarstwo 

rolne pod Sycowem, którego prowadzenie nie miało 

ekonomicznego uzasadnienia, więc też w pewnym 

momencie zastanawialiśmy się co zrobić, żeby to go-

spodarstwo zarabiało. Wino było właśnie jednym 

z takich pomysłów. 

Ja mam wykształcenie rolnicze, więc podstawy 

były. Zrobiłem potem sporo kursów, szkoleń, indy-

widualnych wyjazdów, stąd czerpałem wiedzę. Za-

kupiliśmy zatem ziemię na Wzgórzach Trzebnickich 

i posadziliśmy winnicę.

D.D.: Dlaczego właśnie w tym miejscu – co takiego 

mają w sobie Wzgórza Trzebnickie?

N.K.: Tutaj są dobre warunki. Pofałdowany teren, 

górki, więc zimne powietrze ma gdzie uciekać. Tutaj 

lepiej operuje słońce, jest bardzo fajna gleba. To bar-

dzo dobre siedlisko – co zresztą widać chociażby po 

tym, że na Wzgórzach Trzebnickich jest bardzo dużo 

upraw sadowniczych. 

Wino było tutaj zresztą obecne już od bardzo daw-

na. Pierwsze wzmianki o winnicy założonej w samej 

Trzebnicy pochodzą z 1206 r. To miejsce istnieje do 

tej pory – nazywa się Winna Góra. 

D.D.: Kiedy założyliście Winnicę Modernę?

N.K.: W 2015 r. posadziliśmy pierwsze krzaki, więk-

szość winnicy za wsią,a część tutaj, gdzie teraz siedzi-

my Potem stopniowo robiliśmy kolejne nasadzenia. 

W 2019 r. zasadzilismy Pinoty (Noir i Gris), w 2020 r.  

Scheurebe i dosadziliśmy trochę Muscarisa.

D.D.: Czyli już jest sporo tych szczepów.

N.K.: Bodajże dziewięć szczepów – i pewnie będzie-

my co chwilę dosadzać. W winnicy za wsią mamy 

jeszcze 3 hektary ziemi, możemy posadzić jeszcze 

drugie tyle.

D.D.: Od początku rozmowy mówisz „my” stworzy-

liśmy winnicę, „my” zasadziliśmy szczepy – my to 

znaczy kto? 

N.K.: Ta winnica, w której w tej chwili jesteśmy, 

jest przeze mnie dzierżawiona od mojej wspólniczki 

Kasi, która tutaj mieszka i która ją założyła. W pracę 

jest zaś trochę zaangażowana moja żona – wspiera, 

pomaga – dlatego używam formy mnogiej.

Większością rzeczywiście zajmuję się ja – od począt-

ku do końca wykonuję te prace, które można zme-

chanizować. Jeżeli zaś jest potrzeba jakiejś pracy 

ręcznej, wtedy mamy pomoc rodziny i znajomych. 

Po takiej pracy siadamy przy stole i pijemy wino, 

więc jest to niemal sama przyjemność. Te prace nie 

są zresztą ciężkie – to przerywanie liści, usuwanie 

zbędnych gałęzi. Jedynie czyszczenie pni jest trochę 

niewdzięczne, bo robi się to w nieco pochylonej po-

zycji. Same zbiory nie są trudne – dostajesz sekator, 

wiadro, skrzynki.

D.D.: Zbiory są prowadzone ręcznie?

N.K.: Tak, nie używa się raczej w winnicach kombaj-

nów ze względu na koszty. Nawet w krajach typowo 

winiarskich winiarze raczej kombajny wypożycza-

ją, a nie mają swoich. 

D.D.: Porozmawiajmy jeszcze trochę o pracy winia-

rza – powiedziałeś o nasadzeniach, uprawie, zbio-

rach – i co dalej, po tym jak zbierzecie już winogrona?
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N.K.: Jedziemy z owocami do winiarni na gospo-

darstwie pod Sycowem i je przerabiamy. Tutaj już 

wszystko zależy od tego, jakie wina robimy – tech-

nologia zawsze się trochę różni. Inaczej się robi czer-

wone wina, inaczej białe.

D.D.: Ostatnio pojawiło się również wino pomarań-

czowe.

N.K.: Zrobiłem w 2018 około 200 litrów tego wina, 

w tym roku zostało zabutelkowane, więc niedługo 

będzie można je pić. Tym winom akurat czas dobrze 

robi. Będę je raczej robił w małych ilościach, bo one 

mi osobiście nie do końca odpowiadają, a zasadę 

mam taką, że robię takie wina, które nam smakują 

najbardziej. 

D.D.: W Polsce od niedawna modne stały się musują-

ce pét-naty – co to za wina?

N.K.: To są wina, które w Europie robi się już od daw-

na. To proste, rześkie wina, idealne na lato. Pét-nat 

to wino musujące, więc fermentację zwykle kończy 

się w butelce. Teraz rzeczywiście jest na to jakiś szał.

D.D.: Można też wypić Waszego pét-nota – czym róż-

ni się on od pét-nata?

N.K.: To tak naprawdę trochę przekora. Pét-not, bo nie 

pét-nat. To wino jest po prostu sztucznie nagazowane, 

jak frizzante. Czegoś takiego jak pét-not nie ma. 

D.D.: Czym Wasze wina wyróżniają się na tle in-

nych polskich czy dolnośląskich winnic? Mają jakiś 

swój charakterystyczny styl?

N.K.: Na pewno są wytrawne – staramy się robić 

takie wina, jakie nam smakują, a ja nie lubię cukru 

w winie. Mamy tylko jedno słodkie wino, ale też nie-

typowe i zrobione w małej ilości, niecałe 300 butelek. 

Wiele osób mówi o naszych winach, że są mineralne. 

D.D.: Jakbyś opisał te cechę mineralności osobom, 

które się na tym nie znają?

N.K.: Najbardziej obrazowo – jakbyś miała do czynie-

nia z mokrym kamieniem. Nie chcę namawiać ludzi, 

żeby lizali mokry kamień, ale to jest mniej więcej coś 

takiego. To są rześkie wina, owocowe, niearomatycz-

ne – z takich mocno aromatycznych odmian mamy 

tylko Muscarisa. Pozostałe są bardziej stonowane – 

Riesling, Johanniter, Pinot Noir i Pinot Gris. 

D.D.: Od czego te cechy win zależą? Czy to tylko 

kwestia szczepu, czy też tego, w jaki sposób przebie-

ga proces obróbki, beczkowania?

N.K.: Wpływa na to bardzo wiele czynników. Zna-

czenie ma siedlisko, gleba – chociaż niektórzy we-

dług mnie wpływ tej gleby przeceniają. Na pewno 

znaczenie ma jakość owoców, jak one dojrzewają 

oraz oczywiście sama praca w winnicy. Białe od-

miany możemy na przykład tłoczyć od razu albo 

je trochę pomacerować – to wszystko wpływa na 

smak, na aromaty, na to jakie to wino jest później 

w odczuciu. Czasami robimy eksperymenty. Z jed-

nego zbioru część owoców obrabiamy w inny spo-

sób. W 2019 r. bawiłem się nawet trochę sposobem 

tłoczenia, to też może mieć znaczenie – większe ci-

śnienie, mniejsze, czas tłoczenia na prasie. Jest bar-

dzo dużo zmiennych, które ma wpływ na efekt koń-

cowy – też filtrowanie i to, w czym wino leżakuje. 

D.D.: Porozmawiajmy jeszcze ogólnie o rozwoju pol-

skiego winiarstwa. Pochodzę z Zielonej Góry, kolebki 

win. Z czasów młodości pamiętam jednak, że wina, 

które serwowano na winobraniu jeszcze kilkana-

ście lat temu nie dało się wypić. Teraz polskie wina 

są już pyszne i powszechnie cenione. Jak Ty oceniasz 

poziom naszego polskiego winiarstwa obecnie na tle 

czeskiego, włoskiego czy francuskiego?

N.K.: Trudno jest się odnieść do całego świata. W samej 

Francji wino niesamowicie różni się w zależności od 

regionu. Polska leży w środku Europy i robi się u nas 

takie wina, jak w tym rejonie. Przeważają zatem białe 

szczepy – nawet gdybyśmy chcieli inaczej, to jednak te 

białe odmiany są u nas pewniejsze. Te białe wina na 

pewno są już na europejskim poziomie, nie mamy się 

czego wstydzić na tle Moraw, Niemców czy Austrii. To 

są też wina, jakie ja lubię – rześkie, lekkie czyste.

D.D.: Te ciężkie kojarzą się rzeczywiście bardziej 

z Francją, Włochami czy Hiszpanią.
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N.K.: Tak, z południem. Białe wina z tamtych regio-

nów są dla mnie za ciężkie, jest w nich z reguły dużo 

alkoholu. Niektórzy mówią, że są skompocone, jakby 

zagotowane. Z kolei czerwone udają się tam zupeł-

nie inaczej, są świetne. Chociaż u nas, w środkowej 

Europie czerwone też już są bardzo fajne. 

Pamiętam, że już w 2018 r. podczas panelu degu-

stacyjnego na Konwencie Polskich Winiarzy we 

Wrocławiu polskie wina zostały mocno docenione. 

Czech siedzący w komisji komentującej wina stwier-

dził wówczas, że jeżeli ktoś będzie szukał rześkich, 

kwasowych win białych to już nie będzie wysyłał 

go do Niemiec, tylko właśnie do Polski. 

D.D.: O proszę! Czyli na przestrzeni tych kilku lat 

polskie winiarstwo naprawdę zrobiło postęp. My-

ślisz, że wpływ na to miały również zmiany klima-

tyczne czy głównie rozwój wiedzy?

N.K.: Zmiany klimatyczne trochę na pewno. Bar-

dziej jednak dostęp do wiedzy i doświadczenie, któ-

re zdobywamy. Zmiany klimatyczne niektórym od-

mianom pomagają, a innym przeszkadzają – robi się 

dla nich za ciepło. Może uciekać kwasowość, mogą 

mieć za duży cukier resztkowy. Dezorganizuje to też 

pracę w winnicy, bo nagle jedna odmiana dojrzewa 

dużo szybciej niż inne. Szybciej też winorośla odbija-

ją wiosną, a potem przychodzi mróz i bywa, że część 

krzaków zamarza, już nic nie da się z nich zrobić. 

Uprawa staje się coraz trudniejsza do przewidzenia. 

D.D.: Wracając jednak do gorących klimatów – od 

3 lat organizujesz na winnicy bardzo fajne, sezonowe 

wydarzenie – Żar Wino, którego sama jestem stałą 

bywalczynią. Możemy zjeść coś pysznego z  grilla, 

napić się wina, posiedzieć na sianie z widokiem na 

dolnośląską Toskanię. Jak to się zaczęło?

N.K.: Żar Wino to pomysł, który ma trzech autorów. 

Ja myślałem o tym, żeby zrobić jednodniową pop-

-up’ową restaurację. Potem okazało się, że mój kum-

pel – Marcin Kucharski, który ma Winnicę Agat pod 

Złotoryją, też miał taki pomysł. Przy okazji innej im-

prezy poznaliśmy jeszcze Piotrka Andruszko, który 

jest specjalistą w obróbce na grillu i tak dogadaliśmy 

się wszyscy, żeby zrobić to wydarzenie. Latem na 

zmianę odbywa się ono u nas w Modernie i w win-

nicy Agat. W tym roku już się nie odbędzie, bo we 

wrześniu skupiamy się na zbiorach, ale w przyszłym 

roku na pewno wrócimy z kolejną edycją.

D.D.: Macie jeszcze jakieś plany rozwoju na przy-

szłość?

N.K.: Na pewno takie, które wymagają dużo nakła-

dów i mnóstwa czasu – chcemy przenieść winiarnię 

spod Sycowa tutaj, na Krakowiany, żeby wszystko 

było w jednym miejscu. Na razie to, co obecnie mamy, 

jesteśmy jeszcze w stanie obrobić i przewozić na spo-

kojnie pod Syców. Jednak jak będziemy sadzić kolejne 

krzaki, to będzie to już większy problem. Mamy na-

dzieję, że za kilka lat uda nam się to zrealizować.

W tym roku nic nie sadziliśmy, pewnie w przyszłym 

pojawią się nowe winorośle. Na pewno będziemy 

cały czas działać przy Żar Wino, może rozbudujemy 

trochę infrastrukturę. Jest też parę pomysłów na 

nowe wina – na pewno będziemy robić musujące, 

metodą tradycyjną. 

D.D.: Już nie mogę się ich doczekać! Na nie musimy 

jeszcze poczekać, ale może zaspokoisz wcześniej na-

szą ciekawość w innym temacie – zdradzisz nam 

skąd wzięła się nazwa Moderna? 

N.K.: Moderna wzięła się z mojego zainteresowani 

architekturą. Moim ulubionym stylem jest moder-

nizm i tak połączyłem winiarstwo z tym drugim 

zainteresowaniem. Stąd też był pomysł na etykiety 

– miały być w duchu modernistycznym, bardzo pro-

ste i minimalistyczne. One są robione tak, jak były 

w  tamtych czasach robione plakaty. Także nazwa 

nie ma nic wspólnego ze szczepionką!

D.D.: Moim zdaniem pasuje ona również do samych 

Waszych win, które są lekkie, nowoczesne i rześkie. 

N.K.: Tak, nie są one bombastyczne, rozdmuchane. 

Pasuje!

D.D.: Kończąc naszą rozmowę – powiedz nam, co by 

się stało, gdyby nagle nie dało się uprawiać winoro-

śli? Czym innym mógłbyś się zajmować?

N.K.: Nie mam pojęcia. Zanim zacząłem robić 

wino to pracowałem w korporacjach, ale teraz 

nie wyobrażam sobie życia bez winiarstwa. Gdy-

by z jakiegoś powodu się ono skończyło to pew-

nie bardzo długo musiałbym się zastanawiać, co 

miałbym robić.

D.D.: Wychodzi na to, że teraz jesteś szczęśliwym 

człowiekiem – robisz to co kochasz?

N.K.: Czy jestem szczęśliwy dlatego, że robię wino? 

Może tak.

D.D.: Może dlatego, że pijesz wino, które robisz?

N.K.: Bardzo możliwe! To jest na pewno aktywność, 

która daje mi dużo radości. Nie lubię używać wiel-

kich słów, a takim słowem jest ,,pasja”. Nie do końca 

je lubię, ale nie da się ukryć, że to jakiś rodzaj pasji 

jest. Wolałbym napisać na etykiecie, że jestem w to 

wkręcony, ale słowo pasja lepiej pasuje, brzmi bar-

dziej poetycko. 

D.D.: W takim razie każdemu życzymy takiego 

wkręcenia, jak Twoje w winiarstwo! Dziękuję Ci 

bardzo za rozmowę i czekamy na kolejne winne pro-

jekty.

N.K.: Dzięki serdeczne. 
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Przygotowanie:
Szykujemy pomidorki. Rozgrzewamy piekarnik do 160ºC (góra dół). Do naczynia żaroodpornego 
przekładamy pomidorki, część z nich przekrawamy na pół. Dodajemy rozgniecione, obrane ząbki 

czosnku, bazylię, sól i pieprz. Zalewamy oliwą i pieczemy 1,5 godziny. Możemy przechowywać 
zalane oliwą w słoiczku w lodówce do tygodnia.

Szykujemy podpłomyki. Do mąki dodajemy sól i rozmaryn, dolewamy stopniowo wody, wciąż 
wyrabiając ręką przez kilka minut, aż do uzyskania elastycznego ciasta. Zawijamy w woskowijkę 

lub folię i odstawiamy na 15–30 minut. Następnie dzielimy na 2 części, wałkujemy cienko 
i smażymy z obu stron na suchej, mocno rozgrzanej patelni aż do przyrumienia.

Na talerzu kładziemy podpłomyk, na to wykładamy ricottę i pomidorki. Polewamy balsamico, 
posypujemy słonecznikiem pieprzymy i dodajemy bazylii. 

Składniki na pomidorki:
300 g pomidorków koktajlowych 

4 ząbki czosnku
garść świeżej bazylii

½ szklanki oliwy z oliwek
sól, pieprz

Składniki na podpłomyki:
120 g mąki pszennej lub orkiszowej jasnej

50–90 ml gorącej wody
½ łyżeczki soli

1 gałązka posiekanego rozmarynu

Pozostałe składniki:
250 g ricotty

kilka listków bazylii
2 łyżeczki gęstego octu balsamicznego
2 łyżki prażonych ziaren słonecznika

świeżo zmielony pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut + 1,5 godziny pieczenia pomidorków

 PODPŁOMYK Z RICOTTĄ 
 I KONFITOWANYMI POMIDORKAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy grill do temperatury wewnętrznej 300°C.

Steki nacieramy oliwą i mocno oprószamy grubo mieloną solą oraz pieprzem.
W mięso wbijamy termometr do kontroli temperatury wewnętrznej.

Grillujemy na mocno rozgrzanym grillu po 5 minut dla każdej strony.
Po tym czasie przekładamy steka w chłodniejsze miejsce na grillu i pozwalamy mu spokojnie 

dojść do temperatury wewnętrznej 58°C. 

Gotowego steka ściągamy z grilla i przed pokrojeniem,
pozwalamy mu odpocząć przez 10 minut. 

Składniki:
2 steki wołowe Rib Eye o grubości min 2,5 cm

oliwa
sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

 STEKI WOŁOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ 
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Przygotowanie:
Ze składników na paluchy zagniatamy ciasto (można do tego użyć robota kuchennego). 

Przekładamy do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na ok. 45 minut, 
do podwojenia objętości.

Na oprószonym mąką blacie formujemy 15–20 paluchów (10–15 cm długości, 1 cm grubości).

Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując niewielkie odstępy. 
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na ok. 20 minut.

Paluchy smarujemy wody i posypujemy dodatkami. Pieczemy 15–20 minut w 200°C.

Składniki na paluchy:
250 g mąki pszennej

150 g ciepłej wody
1 łyżka oliwy

10 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru lub miodu

½ łyżeczki soli

Dodatkowo:
start żółty ser, mak, sezam, kminek, sól gruboziarnista

Liczba porcji: 15–20 sztuk

Czas przygotowania: 2 godziny

 PALUCHY DROŻDŻOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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 SMAK PIECZONEJ PAPRYKI 
FRAGMENT KSIĄŻKI AGNIESZKI KOŁODYŃSKIEJ-WALKÓW  

,,PRZY RUMUŃSKIM STOLE. HISTORIE PROSTO Z KUCHNI
,,
, WYDAWNICTWO AMALTEA

Kilka słów wprowadzenia od autorki: Moja cała rodzina ze strony taty (Cotiujinschi) mieszka 
m.in. w Warszawie i w Przemyślu. Przyjechali do Polski na fali tzw. wielkiej emigracji 

porewolucyjnej (1919), ponieważ w tym czasie Besarabia/Mołdawia była częścią carskiej Rosji. 
Rodzina Cotiujinschi mieszkała w miasteczku na granicy mołdawsko-rumuńskiej.  

Moja prababcia Ina, jako córka „białego” generała uciekła do Polski, ponieważ jej drugi mąż 
był Polakiem. Mój tato, jego starszy brat i najmłodsza siostra są pierwszymi dziećmi z tej 

rodziny, które urodziły się w Polsce. Tato przyjechał do Wrocławia i tu zamieszkał  
tylko dlatego, że moja mama stąd pochodzi. Poznali się na praktykach wyjazdowych  

dla studentów biologii gdzieś na Mazurach.

(…) wybrałam się do Rumunii, trochę na 

fali euforii, która towarzyszyła upadkowi  

Nicolae Ceauşescu, komunistycznego dyktatora, 

który przez wiele lat izolował swój kraj, a życie swo-

ich rodaków zamienił w koszmar. Nie miałam żad-

nego planu poszukiwań, miałam za to szaloną przy-

jaciółkę Agnieszkę, której dwa razy nie trzeba było 

zachęcać do podróży w nieznane.

– Rumunia? Super! Kiedy kończysz sesję? Widzimy 

się na CPN-ie, wylot na Katowice? – zapytała tylko. 

 (…) W latach 90. ubiegłego wieku nie było w księ-

garniach przewodników po Rumunii, w bibliote-

kach zresztą też nie. Nie było powszechnego dostępu 

do Internetu. Jadąc tam człowiek czuł się odkryw-

cą. Pewnego upalnego popołudnia wysiadłyśmy 

z Agnieszką z szoferki tira na węgiersko-rumuń-

skiej granicy, w mieście Oradea, zwanym niegdyś 

po polsku Wielkim Waradynem. Przejechałyśmy 

autostopem Słowację i Węgry, by przeżyć rumuń-

ską przygodę. Od razu otoczyło nas kilku mężczyzn 

oferujących wymianę waluty na leje: dolars, dojcze 

marks, rubliej. Spanikowane przyspieszyłyśmy kro-

ku, nasłuchałyśmy się bowiem opowieści o cink-

ciarskich sztuczkach, o plikach banknotów, które 

okazywały się być równo przyciętym papierem 

gazetowym. Szłyśmy na dworzec, z którego odcho-

dzą pociągi do Bukaresztu. Żółto-szary budynek 

z zegarem na fasadzie budził zaufanie, wyglądał tak 

jak powinien – duży, z dachem krytym czerwoną 

dachówką. Nie było jednak rozkładu jazdy. Z podło-

gi podniósł się podróżny i radził rozłożyć się z pleca-

kami koło niego. Najbliższy pociąg odjeżdżał dopiero 

za osiem godzin, a kasy biletowe otwierały się na 

godzinę przed odjazdem. Wybrałyśmy się więc na 

zwiedzanie miasta.

Żar lał się z nieba, secesyjne kamienice rozpływały 

się w upale. Pokryte liszajami fasady z odpadającym 

tynkiem i brudne okna zaklejone gazetami sprawia-

ły przygnębiające wrażenie. Nie lepiej wyglądały 

okiennice pokryte brunatną, łuszczącą się farbą, 

zza których słychać było rozmowy i szczęk talerzy. 

Podziwiałyśmy z zachwytem girlandy z kukurydzy 

i papryk zawieszone na balkonach. Mieszkańcy su-

szyli je na zimę – kukurydzę mielili, by zrobić z niej 

mamałygę, a paprykę namoczoną w oliwie wyko-

rzystywali do różnych dań.

– Taka papryka byłaby świetna do leczo i do gulaszu 

– oblizywałam się na samą myśl o jedzeniu. 
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– I do zupy, tej z mięsem. I do białego sera – wtórowa-

ła mi rozmarzona Agnieszka. 

– Jak to do sera? – zdziwiłam się. 

– Ależ tak! Moja mam robi pyszną serową pastę z do-

datkiem papryki. 

Wymieniałyśmy się głośno pomysłami, zupełnie nie 

przejmując się, że wypowiedziane po polsku słowa 

budzą zainteresowanie przechodniów, nieprzyzwy-

czajonych do widoku turystów. 

– Polak, Polak? – zawołał za nami wąsaty staruszek. 

Kiwnęłyśmy głowami. – Polak, Węgier dwa bratan-

ki – powiedział ciesząc się, że nas zaskoczył. Niczego 

więcej nie potrafił powiedzieć po polsku. 

– Isztwan. Madziar – pokazał na siebie. – Foame? – po-

klepał się po brzuchu i na migi pokazał, żeby iść za nim. 

Weszłyśmy na podwórko zniszczonej kamienicy. 

Posadził nas przy drewnianym stole, na ławkach 

zbitych z desek. Wokół kwitły różowe i fioletowe 

hibiskusy, na parapecie wylegiwał się znudzony kot. 

Przez otwarte okno zajrzała kobieta, zamieniła parę 

zdań ze staruszkiem (po węgiersku? po rumuńsku? 

– nie potrafiłam zidentyfikować języka) i przyniosła 

dzbanek zimnej wody, w której pływały listki mię-

ty. Za chwilę postawiła na stole półmisek, piętrzyły 

się na nim papryki skropione olejem i przyprawione 

czosnkiem z siekaną natką pietruszki. Spiczaste pa-

pryki były bez skórki, zimne i zaskakująco smaczne. 

Dostałyśmy do nich wielkie pajdy świeżego chleba. 

„Sa-la-ta de ar-dei co-pci” – sylabizował staruszek, 

żebyśmy zrozumiały. Zapisałam w notesie, tak jak 

usłyszałam: „ardejikopci”, choć nie wiedziałam jesz-

cze, co to znaczy. Mój pierwszy przepis z Rumunii. (…) 

Pieczone papryki faszerowane serem 

Ardei umpluti cu branza

– 5–6 zgrabnych papryk

– 2 średnie cebule

– 250 gramów twardej fety 

– 2 ząbki czosnku

– 1 kromka chleba tostowego

– 1 jajko

– ½ łyżeczki czarnego pieprzu

– 1 łyżeczka soli

– mąka 

– olej do smażenia

Paprykę umyj, osusz i połóż na blasze do pieczenia. 

Piecz w gorącym piekarniku do momentu aż skór-

ka stanie się miejscami czarna. Wyjmij i przełóż do 

foliowego woreczka. Zamknij szczelnie i zostaw do 

ostygnięcia. Zdejmij z papryki skórkę, wyczyść z pe-

stek. Przygotuj farsz: pokrój cebulę w drobną kostkę, 

posiekaj czosnek. Na patelni rozgrzej 2–3 łyżki oleju 

i zeszklij na nim cebulę z czosnkiem. Przełóż do mi-

ski, poczekaj aż ostygnie i dodaj pokruszoną fetę, po-

kruszony miąższ chleba, rozbełtane jajko. Dopraw 

do smaku solą i pieprzem. Wymieszaj na gładką 

masę. Nakładaj ser łyżeczką do przestudzonych pa-

pryk, obtocz je w mące i grilluj na patelni grillowej 

lub na ruszcie z obu stron. Tak przygotowaną papry-

kę możesz jeść na ciepło lub na zimno.

Papryka kiszona z kapustą

Ardei umpluti cu varza pentru iarna

– 8–10 papryk

– 1 główka białej kapusty

– sól i woda

Umyj papryki, odkrój ich górną część, wyczyść 

z  nasion. Kapustę poszatkuj i posól (łyżka soli na 

kilogram kapusty). Gdy kapusta puści sok lekko ją 

odciśnij. Wypełnij kapustą papryki, upychając ją 

mocno. W dużym garnku przygotuj zalewę. Na litr 

przegotowanej i ostudzonej wody daj 1 łyżkę soli. 

W dużym słoju układaj ciasno papryki wypełnione 

kapustą. Zalej przygotowaną solanką i zakręć słój. 

Odstaw go do kiszenia. Papryka będzie gotowa po 

około 10 dniach. 

WIĘCEJ PRZEPISÓW ZNAJDZIECIE W  KSIĄŻCE AGNIESZKI KOŁODYŃSKIEJ-WALKÓW  

,,PRZY RUMUŃSKIM STOLE. HISTORIE PROSTO Z KUCHNI
,,

ZDJĘCIA: TOMASZ WALKÓW
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Przygotowanie:
Paprykę umyj, osusz i połóż na blasze do pieczenia. Piecz w gorącym piekarniku do momentu

aż skórka stanie się miejscami czarna. Wyjmij i przełóż do foliowego woreczka.
Zamknij szczelnie i zostaw do ostygnięcia.

Zdejmij z papryki skórkę, wyczyść z pestek, pokrój wzdłuż na paski.

W miseczce wymieszaj czosnek wyciśnięty przez praskę, oliwę, ocet, sól, pieprz i posiekaną 
drobno pietruszkę. Polej dressingiem paprykę.

Delikatnie wymieszaj i wstaw na kilka godzin do lodówki. 

Składniki:
1 kilogram czerwonej papryki

3 ząbki czosnku
kilka gałązek zielonej pietruszki

5 łyżek oliwy lub oleju
1 łyżka octu winnego
sól i pieprz do smaku

 SAŁATKA Z PIECZONEJ PAPRYKI 
PRZEPIS: AGNIESZKA KOŁODYŃSKA-WALKÓW

ZDJĘCIE: TOMASZ WALKÓW
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Przygotowanie:
Do miski przesiewamy mąkę, wkruszamy drożdże i posypujemy cukrem.

Masło podgrzewamy z mlekiem, studzimy do temperatury pokojowej  
i razem z jajkiem i jogurtem dodajemy do miski z mąką. 

Wyrabiamy gładkie i elastyczne ciasto. Z ciasta formujemy kulę (ciasto jest dość luźne)
i smarujemy miękkim masłem. Wkładamy do miski. Ciasto oprószamy mąką, przykrywamy 

ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy podwoi swoją objętość,  
dodajemy rodzynki i ponownie wyrabiamy. Przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia 

keksówki (30x12 cm), wyrównujemy i smarujemy jogurtem.

Przykrywamy i odstawiamy do ponownego wyrośnięcia.

Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 180°C, wstawiamy keksówkę i pieczemy ok. 30 minut. 

Jeśli bułka zacznie się przypiekać, przykrywamy ją folią aluminiową. Studzimy na kratce.

Składniki:
2 szklanki mąki orkiszowej + do oprószenia ciasta

25 g świeżych drożdży
3 łyżki cukru

3 łyżki masła + do posmarowania ciasta
¼ szklanki mleka

⅓ szklanki jogurtu naturalnego + do posmarowania ciasta
1 jajko

75 g rodzynek

Liczba porcji: 1 bochenek

Czas przygotowania: 1 godzina + czas wyrastania

 JOGURTOWA BUŁKA 
 Z RODZYNKAMI NA DROŻDŻACH 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Cebulę drobno kroimy i szklimy na oleju. Miksujemy z odsączoną fasolą, koperkiem, jajkiem, 

bułką tartą, solą i pieprzem. Z masy formujemy niewielkie kotlety (ok. 12 sztuk),
obtaczamy w bułce tartej i smażymy na oleju na złoty kolor.

Kotlety najlepiej podawać z sosem pomidorowym lub czosnkowym.

*Oryginalny przepis bazuje na suchej fasoli, moczonej przez noc,
a następnie gotowanej do miękkości. 

Składniki:
1 cebula

1 łyżka oleju + do smażenia
1 puszka białej fasoli*

1 łyżka posiekanego koperku
1 jajko

3–4 łyżki bułki tartej + do panierowania
sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut

 KOTLETY Z FASOLI 
WYKONANIE I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

PRZEPIS NA PODSTAWIE RECEPTURY KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŚCINAWCE DOLNEJ  
-- SMAKI POGRANICZA, RADKÓW 2015, BARBARA JAKIMOWICZ-KLEIN
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 MIEJSCE KULTUROTWÓRCZE 
 -- KRZYWY KOMIN 

WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

Małgorzata Koralewska – podróżniczka, pasjonatka 
dobrego jedzenia i wina, która potrafi wyskoczyć na 

pizzę… do Rzymu! To także wiceprezeska fundacji 
„Open Mind”, kuratorka i dyrektor programowa 

Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów 
WrocLOVE Design. I jak sama o sobie mówi: „człowiek 
organizujący Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy 

Komin”. W tej rozmowie opowiedziała nam, jakie 
rozwiązania wprowadziła po pandemii w tym dobrze 
znanym wrocławskim miejscu, a także o rodzinnych 
historiach z jedzeniem w tle, i o swoich marzeniach.
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Joanna Aniszczyk: Gosia, gdybyś w kilku słowach 

miała opowiedzieć, czym jest to miejsce, jakich okre-

śleń byś użyła?

Małgorzata Koralewska: Krzywy Komin prowadzi-

my prawie od dekady. To jest miejsce kulturotwór-

cze, które zrzesza rzemieślników, pasjonatów desi-

gnu, którzy przekazują swoją wiedzę uczestnikom 

warsztatów. To także takie miejsce, że gdyby ktoś 

miał marzenie, by nauczyć się lepić garnki, to przy-

chodzi do nas, i my go tego uczymy. Albo odwrotnie, 

ktoś lepi garnki do szuflady, np. student Akademii 

Sztuk Pięknych, i nie wie jak założyć działalność, na 

co uważać, to tutaj ma szansę spotkać wybitne oso-

by, np. pana dyrektora banku, doradcę zawodowe-

go, dyrektora finansowego firmy, główną księgową, 

dzięki którym można uzyskać potrzebne informacje 

na ten temat.

J. A.: Uczycie tu rzemiosła, prowadzenia biznesu, 

ważnym punktem jest też design, ale Krzywy Ko-

min ma też kulinarną stronę.

M. K.: Ja jestem dzieckiem gastronomii. Co prawda 

z niej wyszłam, ale ona tkwi we mnie. Przyszłam tu 

z myślą, że będę tworzyła program tego miejsca, no 

ale z tyłu głowy był ten gastronomiczny wątek. Wy-

myśliłam więc strefę „Food Design”. Projekt zrzeszał 

rolników oraz przedsiębiorców z Doliny Baryczy 

i Wzgórz Trzebnickich. Doczekał się dwóch edycji. 

Owoce tej wspólnej pracy pokazywaliśmy wtedy 

podczas międzynarodowego wydarzenia, jakim był 

WrocLOVE Design Festival.

J. A.: Ten projekt to było prawdziwe laboratorium!

M. K.: Dokładnie, przyjeżdżał profesor ichtiologii 

i opowiadał o rybach, które są w Stawach Milickich. 

Uczyliśmy się wszystkiego, łącznie ze sprawianiem 

tych ryb. Do współpracy zaprosiliśmy wtedy Uni-

wersytet Przyrodniczy. Przyszła do nas też Kogene-

racja Wrocław i powiedziała: „Robicie fajne rzeczy, 

zróbcie coś takiego dla naszych podopiecznych.” 

Chodziło o dzieci z Ośrodka Socjoterapii i dla nich 

przygotowaliśmy warsztaty kulinarne.

J. A.: Czego mogły się tam nauczyć?

M. K.: Najfajniejsze było to, że nie uczyły się jak robić 

przysłowiowe kotlety mielone, czy obierania ziemnia-

ków, tylko pracowały np. na owocach morza. Przy-

świecała nam taka idea, żeby mogły spróbować czegoś 

nowego, niezwykłego i żeby po tych zajęciach miały 

pogląd na tego typu produkty. Chcieliśmy, by mogły 

przekonać się, czy lubią takie rzeczy, ale też przygląd-

nąć się prowadzącemu kucharzowi i wzbudzić w dzie-

ciach myśl: „a może będę gotować, jak ten pan”.

J. A.: Ten projekt dawał tym młodym ludziom moż-

liwość poznania, ale też rozwinięcia swoich kulinar-

nych talentów. Pamiętam też Gosiu, jak stworzyliście 

Kids Design Space – Dzieci Projektują Przestrzeń, 

w którym miałam swój malutki udział.

M. K.: Tak, to nasz czołowy projekt, który miał swo-

je cztery edycje. Jedną z nich była ta o człowieku 

w miejskiej dżungli, czyli o tym jak oddziaływuje 

na nas miasto. W tym projekcie mówiliśmy także 

o niemarnowaniu jedzenia, i o głodzie na świecie. Ty 

prowadziłaś dla dzieci fajne warsztaty, na których 

mogły w praktyce dowiedzieć się o temacie zero wa-

ste foodowej. To przedsięwzięcie zorganizowaliśmy 

przy współpracy 15 znakomitych polskich twórców 

i pracowników projektowych, ludzi którzy się na tych 

super rzeczach znają. Przychodzili czołowi architek-

ci, designerzy ze znanych studiów projektowych. 

To razem z nimi dzieci zaprojektowały miseczkę 

w kształcie liścia palmy, taki przedmiot z przesłaniem 

dla rodziców, że jak naleją zbyt dużo zupy, to wyciek-

nie. A przecież można nalać wystarczającą ilość i nie 

zmarnować ani mililitra. Zwróciliśmy też uwagę na 

otyłość u dzieci i taki brak zainteresowania tym, co 

jedzą. Dzieciaki zaprojektowały bento boxy, gdzie 

zrobiły miejsce na jabłko, banana, marchewkę i oczy-

wiście na kanapkę z pomidorem i sałatą.

J. A.: Czyli Krzywy Komin pełni funkcję edukacyjną.

M. K.: W tym obiekcie to właśnie ona jest najważ-

niejsza. To jest też miejsce dedykowanie ludziom, 

którzy chcą podnosić swoje kompetencje zawodowe.

J. A.: Prócz komercyjnych warsztatów kulinarnych, 

prowadzicie też szczególne warsztaty, podczas któ-

rych wino łączy się ze sztuką.
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M. K.: Niezwykła postać – pan Marek Kotiuszko, prowa-

dzi warsztaty Wino-Grono Art, podczas których ludzie 

dostają wino, płótno, farby i malują. Wino odkorkowuje 

kreatywność i powstaje niepowtarzalna sztuka!

J. A.: A zajęcia z projektowania, designu?

M. K.: Możesz przyjść do nas na warsztaty, podczas 

których odrestaurujesz stary stół, albo nauczysz się 

jak tapicerować meble do tego stołu, jak ulepić mi-

seczki, albo nauczyć się zdobić porcelanę. Możesz 

też uszyć sobie fartuszek lub wyhaftować obrus, 

i wtedy masz kulturę food design w każdym centy-

metrze.

J. A.: Jak pandemia wpłynęła na wasze działanie?

M. K.: Krzywy Komin nigdy nie był miejscem sku-

piającym seniorów czy najmłodszych, a my swój 

program kierowaliśmy do osób aktywnych zawo-

dowo. Zauważyliśmy, że w czasie pandemii otwarte 

były tylko przedszkola. Dało nam to do myślenia. Za-

stanawialiśmy się, jak można zaktywizować te dwie 

grupy? Nie chcieliśmy uczyć ludzi po sześćdziesiątce 

szycia na maszynie, tylko dać im zajęcia, faktycznie 

uczące czegoś, co w tych czasach się przyda. Okazało 

się, że pandemia odcięła ich od świata, że mają kło-

poty z obsługą smartfona, że nie wiedzą, jak się zapi-

sać na szczepienie, do lekarza, czy jak zrobić przelew.

J. A.: Udało się?

M. K.: Oczywiście! Wszystko odbywało się w reżimie 

sanitarnym i tylko podczas luzowania obostrzeń, 

ale byli zafascynowani. Nawiązały się świetne rela-

cje między nimi i widać było radość w ich oczach. 

W tej chwili, co wtorek odbywają się takie zajęcia 

i nawet senior z zewnątrz może podejść tu ze swoim 

komputerem, skorzystać z bezpłatnego doradztwa 

informatycznego.

J. A.: Robicie też wystawy, wernisaże i generalnie 

wspieracie artystów, pokazując ich dzieła.

M. K.: Obecnie mamy tu obrazy Andrzeja Szarana, któ-

ry pracuje z nami w Krzywym Kominie. To niesamo-

wicie utalentowany człowiek, który nie tylko maluje, 

ale i pisze sztuki. Jest mi bliski jak rodzina. Jego zięć pro-

wadzi u nas warsztaty z renowacji i rzeźby.

J. A.: Jakie są dalsze plany Krzywego Komina?

M. K.: Otrzymaliśmy dotację od Gminy Wrocław, 

która do 2023 roku pozwala nam prowadzić bez-

płatne warsztaty dla Wrocławian oraz częściowo 

utrzymać obiekt. Jednak przestrzenie do godziny 

szesnastej są puste, więc pomyśleliśmy właśnie 

o najmłodszych. Teraz obiekt będzie świadczyć usłu-

gi edukacji wczesnoszkolnej, a po godzinie szesnastej 

i w weekendy będzie Krzywym Kominem. Stwo-

rzyliśmy kompleksową, fajnie uzupełniającą się 

ofertę, gdzie dziecko po zajęciach tanecznych, z lo-

gopedą, czy po spotkaniu psychologiem, będzie mo-

gło skorzystać z zajęć Krzywego Komina. Skorzystać 

z oferty będą mogli również rodzice i dziadkowie.

Na wiosnę mamy zamiar stworzyć na tarasie, razem 

z dziećmi warzywniak, żeby mogły się uczyć w ten 

sposób o ekologii i niemarnowaniu żywności. Będą 

poidełka dla ptaków, zbieranie deszczówki i nazy-

wanie zasadzonych roślin imionami dzieci.

J. A.: Wiem, że dużo podróżujesz, lubisz też dobre 

jedzenie i wino, czy w związku z tym masz swoją 

ulubioną kuchnię?

M. K.: A właśnie nie mam takiej kuchni. Inspiruje 

mnie jeden kraj i są to Włochy. Mój tata ma korzenie 

francuskie, ale kuchnia francuska do mnie nie prze-

mawia. Do tego stopnia lubię te Włochy, że potrafi-

łam polecieć tam na jeden dzień na pizzę i wrócić. 

A jak wracam, szybko planuję kolejną wycieczkę.

J. A.: A jaka wyglądała kuchnia w twoim rodzin-

nym domu?

M. K.: Moja mama jest technologiem żywienia 

i wszystko zawsze się kręciło wokół gotowania. Pa-

miętam, że tematem głównym w moim domu był pla-

nowanie repertuaru jedzeniowego na cały tydzień, 

i – co ważne – uczestniczyła w tym również moja bab-

cia. U nas wyglądało to tak, że jak jedliśmy pomidoro-

wą, to z pomidorów, które wyhodowała moja mama. 

Fasolka, obowiązkowo ze słoika, który przygotowała 

mama. Wątek jedzeniowy jest dla nas ważny. Jest 

w tym też jakieś piętno rodzinne, bo mój pradziadek 

miał restaurację, a tato jako młody człowiek, projekto-

wał wzory produktów dla Huty Szkła Julia.

J. A.: Lubisz gotować? I czy jak wracasz z podróży to 

odtwarzasz smaki tamtych miejsc?

M. K.: Pamiętam, jak moja mama wyjechała na parę 

tygodni do Francji. Zostawiła nam całą masę jedzenia, 

ale myśmy tego z siostrą nie jadły. Wzięłam starą książ-

kę kucharską i robiąc bułki na parze, gdzieś zgubiłam 

proporcje i narosło mi tego ciasta ze trzy wiadra. Siostra 

była moim degustatorem i wtedy, jako mała dziew-

czynka bardzo ceniła te moje eksperymenty.

Co do podróży, po powrocie z Izraela, podkręciłam 

tamtejszy przepis na szakszukę i rodzina jest za-

chwycona jej smakiem.

J. A.: Jakie masz marzenie?

M. K.: Chciałabym mieć taki luksus, jakim jest spo-

kój. Chciałabym też mieć więcej czasu dla siebie 

i móc dalej podróżować.

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

M. K.: I ja dziękuję.
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