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PIERNIKI, KISZONE SPECJAŁY I WYWIAD Z WROCŁAWSKIM „NA GRAMY”

Drodzy Czytelnicy,
W tym numerze towarzyszyć nam będą pieczarki – najbardziej znane
i niezwykle lubiane grzyby. Pomimo tego, że dostępne są przez cały
rok, najczęściej sięgamy po nie właśnie teraz. Są bazą wielu dań w stylu
comfort food, jak paszteciki, zapiekanki czy tosty, których zimą sobie nie
odmawiamy.
Drugi z naszych bohaterów to nieco obco brzmiące proso, które tak
naprawdę jest dobrze nam znaną kaszą oraz mąką jaglaną, czyli składnikami,
które w ostatnich latach coraz częściej goszczą w naszych kuchniach.
Jeżeli jeszcze nie udało się Wam ich oswoić, przygotowaliśmy dla Was pakiet
startowy z budyniem, jaglanką i koktajlem. Dla zaawansowanych mamy
jagielnik, burgery oraz buddha bowl.
Jak już wiecie z poprzednich numerów – uwielbiamy kiszonki. W jesiennym
wydaniu zapraszaliśmy do wspólnego kiszenia, natomiast w tym zapoznamy
Was z „Kiszonymi specjałami” – dolnośląskim producentem kiszonych
dobroci. Bartek opowie o historii powstania wytwórni i o wspaniałych
produktach, których użyliśmy do przygotowania kilku pysznych dań.
W tym numerze poznamy Was też z Dorotą i Elą, które prowadzą na
wrocławskim Gaju sklep „Na gramy”, wspierający niezwykle ważną
inicjatywę, jaką jest dbanie o dobro naszej planety i potomnych, poprzez
eliminowanie jednorazowych opakowań i promowanie lokalnych
produktów.
W ramach historii przesiedleńczej przedstawimy Wam Piotra i jego
chwytającą za serce opowieść o tym, w jaki sposób dotarł do Polski
i Wrocławia, a także jego kulinarnych wspomnieniach.
Jak przystało na zimowy numer, mamy również element świąteczny,
którym w tym roku są pierniczki. Mamy nadzieję, że uda się nam nimi
delikatnie wprowadzić Was w nastrój zbliżającej się Gwiazdki.
Drodzy Czytelnicy, niech ten numer będzie pierwszym z mikołajkowych
prezentów. Przyjmijcie od nas życzenia zdrowych i pysznych świąt.
Do zobaczenia w 2022 roku!
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SPIS PRZEPISÓW
Danie z kotła – Bigos ze śliwkami

10

Piernik z bakaliami

72

Buraczany hummus jaglany

46

Pierniki

76

Burgery jaglane

48

Piernikowe brownie

70

Barszcz wigilijny

100

Pierogi ze słodką kapustą

96

Deser piernikowy

74

Pizza z ogórkiem kiszonym

88

Dyniowa jaglanka ze śliwkami

50

Podpłomyki z kiszonym burakiem

90

Gofry ziemniaczane z pieczarkami
i jajkiem sadzonym

18

Polenta z pieczarkami

30

Jagielnik bounty

52

Portobello z kuskusem perłowym i halloumi

32

Karobowy budyń jaglany

54

Przyprawa do piernika

78

Kasza jaglana po meksykańsku

56

Ramen wegetariański z pieczarkami

16

Kaszotto z pieczarkami

22

Risotto z pieczarkami

34

Kiszona sałatka

98

Surówka z ogórkiem kiszonym

92

Koktajl na dzień dobry

58

Tort piernikowy

68

Krem pieczarkowy

24

Tosty z brioszki z pieczarkami i serem cheddar

36

Krem z kiszonych pomidorów

84

Wegańskie rigatoni z pieczarkami

26

Łazanki

86

Zapiekana jaglanka z żurawiną i czekoladą

64

Pasta z fetą, pieczarkami i ziarnami

20

Zapiekanki z pieczarkami

38

Paszteciki z pieczarkami

28

Zielone curry z pieczarkami i smażonym tofu

40

Pasztet jaglany z warzywami

60

Zimowa buddha bowl

62
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DANIE Z KOTŁA -- BIGOS ZE ŚLIWKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 30 minut + 1 godzina duszenia
Składniki:
50 g suszonych grzybów
200 ml gorącej wody
300 g łopatki wieprzowej
200 g boczku surowego parzonego
3 łyżki oleju
1 cebula
1½ kg kapusty kiszonej
1 puszka krojonych pomidorów
500 ml bulionu
5 ziaren ziela angielskiego
5 ziaren jałowca
5 liści laurowych
10 ziaren pieprzu
1 łyżeczka mielonego kminku
1 łyżeczka suszonego majeranku
20 suszonych śliwek
sól
Przygotowanie:
Grzyby zalewamy gorącą wodą, odstawiamy. Wieprzowinę oraz boczek kroimy na małe kawałki.
Rozgrzewamy w garnku olej i wkładamy mięso. Smażymy, aż się zarumieni.
Dodajemy cebulę pokrojoną w kostkę i smażymy, często mieszając.
Sprawdzamy kwaśność kapusty i w razie potrzeby płuczemy pod zimną wodą, odciskamy
i kroimy na kawałki. Do garnka dodajemy kapustę, pomidory, bulion, namoczone grzyby
wraz z wodą i przyprawy. Gotujemy na wolnym ogniu przez ok. 1 godzinę, mieszając
od czasu do czasu. Dodajemy śliwki pokrojone na kawałki i gotujemy ok. 10 minut.
W razie potrzeby podlewamy bigos bulionem. Na koniec dodajemy sól do smaku.
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PRZEPISY Z PIECZARKAMI
Pieczarki to jedne z najpopularniejszych grzybów, które dostępne są przez
cały rok. Cenione ze względu na walory smakowe, urozmaicają wiele potraw
i stanowią bazę sosów. I choć wielu uważa je za małowartościowe,
pieczarki posiadają mnóstwo cennych właściwości zdrowotnych.

PIECZARKI
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ, KATARZYNA SIERADZ
POCHODZENIE I UPRAWA
Historia uprawy pieczarek (nazwa systematyczna
Agaricus L.) sięga kilku tysięcy lat wstecz, a jej pionierami byli Chińczycy. W Europie hodowle pieczarek
ruszyły w XVI wieku we Francji. Obecnie na terenie
Europy można spotkać około 60 rodzajów pieczarek,
ale uprawiany i sprzedawany w sklepach jest tylko jeden z jej gatunków — pieczarka dwuzarodnikowa.
Pieczarka biała (Agaricus bisporus) to grzyb uprawiany w naszym kraju na imponującą skalę. Niewiele
osób wie, że Polska jest największym producentem
tych grzybów w Europie i jednym z liderów na rynku
światowym.
WŁAŚCIWOŚCI
Pieczarki to znakomite źródło składników odżywczych. Zaliczane są do żywności funkcjonalnej, czyli
takiej, która oprócz odżywiania organizmu, wpływa na niego wzmacniająco. Zawierają wartościowe
białko, są źródłem błonnika pokarmowego (najwięcej jest go w pieczarkach białych) i dobrze przyswajalnych tłuszczów. Ponadto wraz z nimi dostarczamy organizmowi potasu, selenu, miedzi i jodu oraz
witaminy A,E, z grupy B oraz D (zwłaszcza pieczarki
brązowe).

chleb posmarowany masłem i obłożony surowymi,
pokrojonymi w niezbyt grube plastry pieczarkami. Jeśli jesteście wielbicielami surowych pieczarek, pamiętajcie, żeby je dokładnie umyć i obrać z pokrywającej
kapelusz błonki.
A jeśli jednak należycie do zwolenników obróbki termicznej grzybów, to i tu pomysłów Wam nie zabraknie. Pieczarki można gotować, dusić, piec, grillować,
smażyć, marynować, kisić, panierować. Urozmaicają
swoim aromatem każde danie. Sprawdzą się też jako
składnik sałatek. Idealnie komponują się również
z orzechami i serem pleśniowym typu gorgonzola czy
roquefort.
PODSUMOWANIE
Pieczarki zawierają szeroką gamę związków bioaktywnych, mających udowodnione działanie prozdrowotne. Ich dostępność, przystępna cena i łagodny
smak powodują, że chętnie sięgamy po nie w prawie
każdym rodzaju potraw. Dzięki temu możemy cieszyć
się pysznym posiłkiem, który poza smakiem, niesie
nam wiele korzyści zdrowotnych.

ŹRÓDŁA:
Pieczarki są ponadto niskokaloryczne — zjadając
100 g tych grzybów, dostarczamy organizmowi zaledwie 22 kcal. Ponadto dzięki zawartości błonnika,
wpływają pozytywnie na przemianę materii i są
bardzo sycące.
PIECZARKI W KUCHNI
Pomysłów na pieczarkowe dania jest bez liku. Świeże
pieczarki możecie jeść na surowo, dodając je na przykład do sałatek. Świetnie smakuje również świeży
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https://beszamel.se.pl/porady/jak-zrobic/pieczarki-wlasciwosci-i-zastosowania-aa-KffQ-pFiY-JbFR.html
https://dietetycy.org.pl/pieczarki/
https://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,pieczarki-kalorie-wartosci-odzywcze-i-ciekawostki.
html
https://wylecz.to/zywnosc/szpinak-kalorie-wlasciwosci-wartosci-odzywcze-i-przepisy/
Gminder, A. (2008). Atlas grzybów-jak bezbłędnie oznaczać
340 gatunków grzybów Europy Środkowej. Warszawa:
Weltbild.
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/03/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_10-2020.pdf
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RAMEN WEGETARIAŃSKI Z PIECZARKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut + 3 godziny gotowania bulionu
Składniki na bulion:
1 łyżka oleju
4 ząbki czosnku
½ cebuli
½ pora
1 marchewka
1 pomidor
3 cm korzenia imbiru
kawałek glonów kombu lub wodorostów nori
1 łyżeczka sosu sojowego
1 łyżka pasty z tamaryndowca
2 łyżki jasnej pasty miso
1 łyżka tahini
1 łyżeczka pasty chili
1 łyżeczka startego imbiru
1 łyżka oleju sezamowego
2 łyżki masła

Składniki na jajka:
2 jajka
75 ml sosu sojowego
¼ szklanki wody
1 łyżka mirinu lub białego wina
1 ząbek posiekanego czosnku
1 łyżeczka tartego imbiru
1 łyżeczka syropu klonowego
Pozostałe składniki:
150 g makaronu ramen
10 brązowych pieczarek
1 łyżka oleju sezamowego
50 g grzybów shimeji
50 g groszku cukrowego
1 łyżka szczypiorku
1 glon nori

Przygotowanie bulionu:
W dużym garnku rozgrzewamy olej, dodajemy posiekany czosnek i ćwiartki cebuli.
Przekrawamy pomidora na pół i układamy na dnie miąższem do dołu. Wrzucamy pokrojonego na
mniejsze kawałki pora, marchew i imbir. Po 6 minutach dodajemy glony, sos sojowy i zalewamy
2 litrami wody. Gotujemy pod przykryciem co najmniej 3 godziny na małym ogniu. Po tym czasie
odcedzamy bulion, ale zostawiamy w nim pomidory. Dodajemy pastę z tamaryndowca, miso,
tahinę, chili, olej sezamowy i masło. Blendujemy. Podgrzewamy jeszcze chwilę.
Przygotowanie jajek:
Jajka wkładamy do wrzącej wody i gotujemy 6 minut, odcedzamy i wkładamy do lodowatej wody.
Mieszamy składniki marynaty. Jajka obieramy ze skorupek, wkładamy do woreczka strunowego
i zalewamy marynatą. Wkładamy do lodówki na 3–12 godzin.
Po tym czasie wyjmujemy z marynaty i odstawiamy.
Przygotowanie ramenu:
Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. Pieczarki kroimy w plastry i podsmażamy
na oleju sezamowym razem z grzybami shimeji.
W głębokim talerzu układamy makaron, grzyby, groszek.
Zalewamy bulionem, dodajemy przekrojone na pół jajko, szczypiorek i nori.
16
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GOFRY ZIEMNIACZANE Z PIECZARKAMI
I JAJKIEM SADZONYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2-4
Czas przygotowania: 50 minut
Składniki na gofry:
ok. 800 g ziemniaków
2 łyżki mąki (pszennej, gryczanej,
kukurydzianej lub ryżowej)
3 duże jajka
ok. 50 g sera Parmigiano Reggiano
lub Grana Padano
1 łyżka posiekanego świeżego tymianku
3 ząbki czosnku
1 łyżeczka soli
¼ łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu
olej do natłuszczenia gofrownicy

Pieczarki:
300 g małych pieczarek
1 łyżka masła
1 łyżka octu balsamicznego
sól, pieprz
Dodatkowo:
2–4 jajka
masło do smażenia
świeży tymianek do dekoracji

Przygotowanie gofrów:
Ziemniaki obieramy i myjemy. Ścieramy na tarce o grubych oczkach, przekładamy do miski,
dodajemy sól i dokładnie mieszamy. Odstawiamy na 15 minut. Z ziemniaków dokładnie
odciskamy wodę. Dodajemy jajka, parmezan, mąkę, tymianek,
przeciśnięty przez praskę czosnek oraz pieprz. Mieszamy dokładnie.
Gofrownicę natłuszczamy olejem i rozgrzewamy.
Nakładamy ciasto po brzegi i pieczemy 10–15 minut do złotego koloru.
Pieczarki:
Pieczarki oczyszczamy i smażymy na rozgrzanym maśle.
Doprawiamy pod koniec solą, pieprzem i octem balsamicznym.
Podanie:
Jajka smażymy na maśle, aż białko się zetnie. Układamy je na upieczonych gofrach
i podajemy z usmażonymi pieczarkami oraz świeżym tymiankiem.
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PASTA Z FETĄ, PIECZARKAMI I ZIARNAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
150 g oryginalnej fety
250 g makaronu typu mini rigatoni
150 g pieczarek
oliwa z oliwek
10–15 listków bazylii
2 ząbki czosnku
½ łyżeczki płatków chili
½ skórki otartej z cytryny
2-3 łyżki prażonych ziaren (słonecznik, dynia, siemię lniane, sezam)
Do podania:
listki bazylii
20 g płatków parmezanu
Przygotowanie:
Pieczarki przekrawamy na pół i wkładamy do naczynia żaroodpornego. Skrapiamy oliwą,
posypujemy płatkami chili, listkami bazylii, skórką z cytryny, czosnkiem, solą i pieprzem.
Wszystko dokładnie mieszamy. Na pieczarkach kładziemy kostkę fety, skrapiamy oliwą
i delikatnie doprawiamy pieprzem oraz płatkami chili. Wszystko obficie posypujemy prażonymi
ziarnami. Pieczemy 20–30 minut w 200°C.
Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu, zostawiając ok. 200 ml wody
z gotowania, która posłuży ona do rozcieńczenia sosu.
Wyciągamy naczynie żaroodporne i natychmiast rozgniatamy widelcem fetę.
Mieszamy z pozostałymi składnikami w naczyniu i podlewamy delikatnie wodą z gotowania
makaronu. Gdy sos będzie miał odpowiednią konsystencję, dodajemy ugotowany makaron,
mieszamy. Serwujemy z płatkami parmezanu i bazylią.

20

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021

21

22

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021

KASZOTTO Z PIECZARKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 35 minut
Składniki:
2 ząbki czosnku
2 małe szalotki
gałązka rozmarynu
1 szklanka kaszy pęczak
¾ szklanki białego wina
2 szklanki bulionu
350 g brązowych pieczarek
100 g szpinaku świeżego
½ szklanki suszonych pomidorów
50 g masła
50 g parmezanu
sól, pieprz
Przygotowanie:
W rondlu roztapiamy 1 łyżkę masła. Czosnek, rozmaryn i cebulę siekamy i podsmażamy chwilę.
Dodajemy suchą kaszę i po minucie zalewamy białym winem. Gotujemy, aż kasza wchłonie wino,
a następnie stopniowo dolewamy bulionu – za każdym razem czekając aż się wchłonie.
Potrwa to około 30 minut.
W tym czasie pieczarki kroimy w ćwiartki i podsmażamy na złoto na oliwie.
Pod koniec gotowania kaszy dodajemy pieczarki, szpinak i pomidory. Doprawiamy do smaku
dużą ilością pieprzu. Zdejmujemy z ognia, dodajemy starty parmezan i resztę masła, mieszamy.
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KREM PIECZARKOWY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
250 g pieczarek
180 g obranych ziemniaków
5 cm kawałek białej części pora
½ cebuli
1 ząbek czosnku
2 łyżeczki masła
1 łyżka oliwy z oliwek
150 ml słodkiej śmietanki 18%
500 ml bulionu warzywnego
3 gałązki tymianku
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżka ziaren słonecznika
sól, pieprz

Przygotowanie:
Pieczarki i ziemniaki kroimy w małą kostkę (2 pieczarki kroimy w grubsze plasterki i odkładamy).
Do garnka wlewamy oliwę i dodajemy 1 łyżeczkę masła. Wkładamy drobno posiekaną cebulę
i szklimy. Dodajemy posiekany czosnek i pieczarki. Mieszamy i dusimy około 5 minut.
Wlewamy bulion i gdy się zagotuje wrzucamy ziemniaki oraz drobno pokrojony por.
Przykrywamy garnek i gotujemy 15 minut.
Wlewamy sos sojowy i śmietankę, dodajemy listki tymianku i zagotowujemy.
Zupę blendujemy na gładki krem i doprawiamy solą oraz pieprzem.
Na łyżeczce masła podsmażamy plasterki pieczarek wraz ze słonecznikiem,
aż się zrumienią. Kładziemy na wierzch wyporcjowanej zupy.

24
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WEGAŃSKIE RIGATONI Z PIECZARKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Ilość porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut + 30 minut namaczania
Składniki na sos z nerkowców:
1 szklanka nerkowców
1 ząbek czosnku
1 łyżka oliwy
1 cebula
2 łyżki soku z cytryny
1 łyżka sosu sojowego
¾ szklanki wody
1 łyżeczka soli
pieprz
Pozostałe składniki:
1 łyżka oliwy
250 g brązowych pieczarek
10 pomidorków koktajlowych
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
200 g makaronu rigatoni lub innego
sól, pieprz

Przygotowanie:
Nerkowce zalewamy wodą i odstawiamy na pół godziny lub dłużej, odsączamy. Cebulkę siekamy
i szklimy na oliwie. Blendujemy razem z nerkowcami i pozostałymi składnikami, doprawiamy
dużą ilością pieprzu.
Makaron gotujemy al dente. Pieczarki kroimy w ćwiartki, oprószamy solą i rumienimy na oliwie.
Połowę odkładamy na bok. Do drugiej połowy wlewamy sos z nerkowców, dodajemy ½ szklanki
wody z makaronu, w razie potrzeby doprawiamy i lekko podgrzewamy. Mieszamy z makaronem,
dodajemy resztę pieczarek oraz pokrojone w ćwiartki pomidorki i posypujemy pietruszką.
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PASZTECIKI Z PIECZARKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 16 sztuk
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
450 g pieczarek
1 łyżka masła
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka suszonego tymianku
1 łyżka bułki tartej
1 jajko
275 g ciasta francuskiego
kilkanaście listków szałwii (opcjonalnie)
sól, pieprz

Przygotowanie:
Pieczarki ścieramy na dużych oczkach tarki. Cebulę i czosnek siekamy. Na patelnię wkładamy
masło. Gdy się roztopi, szklimy na nim cebulę wraz z czosnkiem. Dodajemy starte pieczarki
i pół łyżeczki tymianku. Oprószamy solą i pieprzem. Smażymy na średniej mocy palnika około
8 minut, a następnie wykładamy zawartość patelni do miski i studzimy. Do farszu pieczarkowego
dodajemy pół rozkłóconego jajka i bułkę tartą. Mieszamy i doprawiamy.
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 190°C. Płat ciasta francuskiego przecinamy wzdłuż na
pół. Jeden brzeg smarujemy zimną wodą, aby po zwinięciu ciasto się skleiło. Wzdłuż drugiego
dłuższego brzegu układamy wałeczek uformowany z połowy farszu. Zakładamy ciasto na farsz
i zwijamy tworząc długi płaski wałeczek. Tniemy go ukośnie tak, aby powstało 8 pasztecików.
Powtarzamy czynności z drugim kawałkiem ciasta.
Paszteciki układamy na dużej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch smarujemy
pozostałym jajkiem, posypujemy resztą tymianku i opcjonalnie przyklejamy do każdego
pasztecika po listku szałwii. Pieczemy 14 minut.
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POLENTA Z PIECZARKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na polentę:
1 szklanka kaszki kukurydzianej
1 l wody
100 g sera Parmigiano Reggiano lub Grana Padano
30 g masła
1 łyżeczka soli
Składniki pieczarki:
500 g pieczarki brunatnej
2 ząbki czosnku
2 łyżki sosu sojowego
1 łyżeczka miodu
1 łyżka masła
świeżo mielony czarny pieprz
Dodatkowo:
50 g sera Parmigiano Reggiano lub Grana Padano do podania
kilka gałązek tymianku do dekoracji
Przygotowanie:
Do garnka wlewamy wodę i solimy. Zagotowujemy, a następnie wsypujemy kaszkę
kukurydzianą. Zmniejszamy ogień do minimum, garnek przykrywamy i całość gotujemy
25-35 minut, aż polenta będzie miękka, mieszając od czasu do czasu.
Pieczarki czyścimy i kroimy na ćwiartki bądź ósemki. Czosnek drobno siekamy.
Na patelni rozgrzewamy masło i wkładamy czosnek. Smażymy przez moment, a następnie
dokładamy pieczarki. Gdy staną się złote, wlewamy sos sojowy oraz miód i całość dusimy przez
chwilę. Pieczarki doprawiamy czarnym pieprzem.
Do ugotowanej polenty dodajemy starty ser oraz masło i wszystko energicznie mieszamy.
Wykładamy na talerze i podajemy z pieczarkami.
Posypujemy parmezanem i dekorujemy gałązką tymianku.
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PORTOBELLO Z KUSKUSEM PERŁOWYM
I HALLOUMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:
2 pieczarki portobello
½ szklanki kuskusu perłowego
½ szklanki mrożonego groszku
1 biała cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżka oleju roślinnego
5 listków mięty
½ otartej skórki z cytryny
1 łyżka pikantnej oliwy

Przygotowanie:
Kuskus perłowy gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W międzyczasie podsmażamy na
oleju drobno posiekaną cebulę oraz czosnek. Gdy kuskus jest gotowy, dodajemy mrożony groszek,
podsmażoną cebulkę, otartą skórkę z cytryny, posiekaną miętę. Przyprawiamy solą i pieprzem.
Pieczarki portobello oczyszczamy z zabrudzeń. Odrywamy nóżki. Nacieramy oliwą i doprawiamy
solą i pieprzem. Do każdej pieczarki nakładamy kuskus. Następnie ścieramy halloumi na grubych
oczkach i posypujemy nim pieczarki. Pieczemy 20 minut w 180°C.
Pieczarki możemy podać z lekką sałatką i sosem tzatziki.
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RISOTTO Z PIECZARKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
ok. 300 g pieczarek
2–3 łyżki masła
½ cebuli
2 ząbki czosnku
2–3 łyżki oliwy
300 g ryżu do risotto
1–2 suszone grzyby (opcjonalnie)
1/5 szklanki białego wina
ok. 3 szklanki gorącego bulionu warzywnego
50 g tartego parmezanu
sól, pieprz
natka pietruszki
Przygotowanie:
Pieczarki kroimy w kostkę, oprószamy solą i podsmażamy na maśle. Przekładamy do miseczki.
Cebulę i czosnek drobno kroimy i podsmażamy na oliwie. Dodajemy ryż i smażymy ok. 2 minuty.
Dodajemy wino i chwilę odparowujemy. Następnie co kilka minut dolewamy po 0,5 szklanki
bulionu i gotujemy ryż często mieszając, dodając kolejną porcję bulionu po wchłonięciu
przez ryż poprzedniej.
Gdy ryż będzie miękki dodajemy podsmażone pieczarki i parmezan, przyprawiamy solą
i pieprzem. Risotto podajemy z dużą ilością posiekanej natki pietruszki.

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021

35

TOSTY Z BRIOSZKI Z PIECZARKAMI
I SEREM CHEDDAR
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 25 minut

Składniki:
4 kromki brioszki lub chałki
250 g pieczarek
100 g sera cheddar
2 łyżki masła
sól, pieprz
Majonez paprykowy:
3 łyżki majonezu
1 łyżeczka pasty paprykowej gochujang lub harissy
1 łyżeczka soku z limonki
Przygotowanie:
Majonez mieszamy z pastą paprykową i sokiem z limonki. Odstawiamy.
Pieczarki kroimy w plasterki. Na patelni rozgrzewamy 1 łyżkę masła i smażymy pieczarki,
aż się zrumienią, a cała woda odparuje. Doprawiamy solą i pieprzem.
Resztą masła smarujemy kromki pieczywa z jednej strony. Dwie kromki brioszki układamy
stroną z masłem do dołu i wykładamy usmażone pieczarki, kolejno kładziemy plasterki sera
cheddar i przykrywamy drugą kromką pieczywa posmarowaną stroną do góry. Opiekamy na
patelni grillowej lub grillu elektrycznym po ok. 2 minuty z każdej strony do roztopienia sera.
Podajemy z majonezem paprykowym.
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ZAPIEKANKI Z PIECZARKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
200 g pieczarek
150 g sera cheddar
½ bagietki
1 łyżka masła
1 łyżeczka ziół prowansalskich
sól, pieprz
Przygotowanie:
Bagietkę przekrawamy wzdłuż na pół. Pieczywo smarujemy masłem i układamy po plastrze sera,
pozostały ser ścieramy na tarce.
Pieczarki kroimy w cienkie plasterki układamy na serze, całość oprószamy ziołami,
solą i pieprzem. Zapiekanki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 170°C
(górna grzałka) i pieczemy przez 10 minut.
Po tym czasie wykładamy na zapiekanki starty ser i włączamy termoobieg,
pieczemy kolejne 5 minut. Podajemy z ulubionymi dodatkami.
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ZIELONE CURRY Z PIECZARKAMI
I SMAŻONYM TOFU
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Liczba porcji: 2-3
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
200 g tofu
2 łyżki mąki kukurydzianej
150 g brązowych pieczarek
400 ml mleka kokosowego
250 ml wody
1 średnia cukinia
50 g groszku cukrowego
15 g zielonej pasty curry
1–2 łyżki sosu sojowego

1 łyżka sosu rybnego lub roślinnego
zamiennika
½ soku z limonki
olej
Do podania:
limonka
szczypiorek
mięta
czarny sezam

Przygotowanie:
Ryż gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pieczarki oczyszczamy i przekrawamy na pół.
Obieraczką do julien wycinamy z cukinii cienkie paski.
Tofu kroimy w 1,5 cm kostkę. Przekładamy do miski i obsypujemy mąką kukurydzianą.
Potrząsamy tak, aby każda kosteczka tofu obtoczyła się w mące. W dużym garnku lub głębokiej
patelni podgrzewamy ok. 2 łyżki oleju roślinnego. Wkładamy tofu i smażymy, aż będzie złote.
Dodajemy pieczarki i smażymy ok. 5 minut. Dokładamy pastę curry, chwilkę podsmażamy,
wlewamy mleko kokosowe oraz wodę. Gotujemy ok. 10 minut i wyłączamy.
Do curry wkładamy cukinię i groszek cukrowy, dokładnie mieszamy. Od wysokiej temperatury
zielone warzywa delikatnie zmiękną, nie stracą jednak swojego koloru.
Serwujemy w miseczkach z dodatkiem sezamu, drobno posiekanego szczypiorku, limonką i miętą.
Ryż podajemy w osobnej miseczce.
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PRZEPISY Z PROSEM
Proso to zboże, które ostatnimi czasy udaje się ocalić od zapomnienia.
Należy do produktów bezglutenowych, dlatego też bez problemu może być
spożywane przez osoby z celiakią oraz zwykłą nietolerancją glutenu.
Jakie składniki odżywcze kryje w sobie to zboże
oraz jakie jest jego zastosowanie w kuchni? Sprawdźmy.
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PROSO
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

POCHODZENIE I UPRAWA
Proso jest pradawnym zbożem wywodzącym
się z Chin i uprawianym na Ziemi od niemalże
12 tysięcy lat. Jego najstarsze ślady odnaleziono dzięki analizom mikroskopowym liczących
ok. 11,9 tysięcy lat ceramik i kamiennych narzędzi. Wykopaliska te świadczą o tym, że zboże było wówczas uprawiane przez miejscową
ludność. Jest to dowód na to, że pierwotną żywnością Chińczyków, wbrew powszechnej opinii, wcale nie był ryż lecz proso i wytwarzana
z niego mąka i kasza.
Zboże to dość szybko rozprzestrzeniło się po całym terytorium Euroazji, gdzie zajęło znaczną
część pól uprawnych. Legenda głosi, że starożytni przyrządzali ambrozję z kaszy jaglanej lub
z prosa z odrobiną miodu. Z racji tego, że roślina
ta szybko dojrzewa, dobrze plonuje oraz jest odporna na susze i upały, zyskiwała przewagę nad
lokalnymi zbożami. Stopniowo podbijała również gusta kulinarne Europejczyków. Obecnie
największe na świecie uprawy tego zboża można znaleźć w południowej części Rosji, w Azji
Środkowej, w Indiach, Chinach i Japonii.

PROSO W KUCHNI
Zboże to znalazło szerokie zastosowanie
w kuchni polskiej. Najczęściej pojawia się w postaci kaszy o delikatnym smaku. To doskonały
dodatek do sosów — zarówno mięsnych, jak
i wegańskich. Można z nim też przygotować
gołąbki lub sporządzić farsz do grillowanych
lub pieczonych warzyw — pomidorów albo papryki. Doskonale smakuje również w zupach
mlecznych. W ostatnich latach coraz większą
popularność zdobywa wytwarzana z niego
mąka jaglana, będąca bezglutenową alternatywą dla mąki pszennej. Można sporządzać z niej
naleśniki, pierogi czy placki.
Z uwagi na szerokie możliwości zastosowania
produktów pozyskiwanych z prosa w kuchni,
zboże te polecane jest zarówno dla dzieci, dorosłych jak i osób starszych. Znajduje zastosowanie w diecie lekkostrawnej, wegetariańskiej
i wegańskiej.

ŹRÓDŁA:
WITAMINY I WARTOŚCI ODŻYWCZE
Proso to produkt bogaty przede wszystkim
w białko, które z kolei stanowi źródło ważnych
dla organizmu aminokwasów, czyli metioniny
i cysteiny. Ponadto charakteryzuje się wysokim
poziomem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a także błonnika pokarmowego i polifenoli. Proso to również doskonałe źródło węglowodanów złożonych. Oznacza to, że po posiłku
na bazie prosa, dłużej jesteśmy pełni energii.
Zupełnie inaczej jest po zjedzeniu cukrów prostych. Proso jest więc idealnym produktem dla
osób, które się odchudzają.
MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/
proso-wlasciwosci-i-zastosowanie-aa-szoq-jr27-3NiV
https://www.spirulina.pl/zdrowie/proso-wlasciwosci-izastosowanie
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/
proso-opis-wlasciwosci-i-zastosowanie-zboze-prosociekawostki,22252
https://www.olej.edu.pl/proso-zwyczajne/#Pozostale_fakty_
na_temat_prosa_zwyczajnego
E.A. Oelke, Alternative Field Crops Manual; “Millets”; data
dostępu: 2021-11-23
Crop Science; “Pennisetum glaucum, Setaria glauca”; data
dostępu: 2021-11-23
Zbigniew Podbielkowski; “ Słownik roślin użytkowych ”;
Warszawa: PWRiL, 1989.;
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BURACZANY HUMMUS JAGLANY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ

Liczba porcji: 2–3
Czas przygotowania: 1 godzina + namaczanie ciecierzycy i pieczenie buraków

Składniki:
3 upieczone niewielkie buraki
½ szklanki suchej ciecierzycy namoczonej przez noc w zimnej wodzie
½ szklanki suchej kaszy jaglanej
½ szklanki tahini
2 ząbki czosnku
sok z połowy cytryny
szczypta mielonego kminu rzymskiego
sól
Do podania:
ulubione pieczywo
oliwa do polania gotowego hummusu
ziarna czarnuszki lub słonecznika, listki kolendry do posypania
Przygotowanie:
Ciecierzycę przekładamy na sito, odsączamy i opłukujemy świeżą wodą.
Zalewamy zimną wodą, sporo ponad poziom ciecierzycy w garnku.
Gotujemy do miękkości, opłukujemy i wsypujemy do pojemnika blendera.
Upieczone buraki obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze kawałki. W międzyczasie kaszę
jaglaną prażymy przez chwilę na suchej patelni, aż do momentu kiedy będzie można poczuć lekko
orzechowy zapach. Prażoną kaszę przesypujemy na sitko, przelewamy zimną wodą do czasu,
kiedy woda nie będzie mętna. Wypłukaną kaszę przekładamy do garnka, zalewamy wodą
w proporcji 2:1 i gotujemy na małym ogniu przez około 15 minut.
Jaglanki w czasie gotowania nie mieszamy. Do ciecierzycy dodajemy pastę tahini, ugotowaną
kaszę, obrane ząbki czosnku, sok z cytryny, kmin rzymski i sól.
Hummus jest gotowy, kiedy jego konsystencja jest kremowa, gładka i bez grudek.
Dodajemy kawałki buraków i jeszcze raz miksujemy.
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BURGERY JAGLANE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki na burgery jaglane:
100 g kaszy jaglanej
100 g nasion słonecznika
1 łyżka mielonego siemienia lnianego
2 łyżki sezamu
1 marchew
¼ selera
1 cebula
½ pęczka natki zielonej pietruszki
½ łyżeczki mielonego cynamonu
½ łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej
½ łyżeczki mielonego kuminu
½ łyżeczki mielonej kolendry

½ łyżeczki ostrej papryki w proszku
olej do smażenia
sól, pieprz
Majonez z jalapeño:
ok. 100 g wegańskiego majonezu
5 plastrów marynowanych papryczek jalapeño
Dodatkowo:
4 bułki
4 plastry pomidora
czerwona cebula
garść rukoli

Przygotowanie:
Kaszę prażymy w suchym garnku, przekładamy na sitko i płuczemy wrzącą wodą. Przekładamy
do garnka, zalewamy 1,5 szklanki wrzątku i gotujemy pod przykryciem około 10 minut
(nie mieszamy). Zdejmujemy z ognia i odstawiamy.
Słonecznik prażymy na suchej patelni. Po wystudzeniu miksujemy blenderem na mąkę.
Cebulę drobno siekamy. Marchew oraz seler obieramy i ścieramy na tarce. Na patelni
rozgrzewamy łyżkę oleju i szklimy na nim cebulę. Dodajemy marchew oraz seler i smażymy,
aż warzywa zmiękną. Jeszcze ciepłą kaszę przekładamy do miski, dodajemy warzywa, posiekaną
natkę pietruszki, zmielony słonecznik, sezam oraz wszystkie przyprawy. Mieszamy i doprawiamy
solą oraz pieprzem do smaku. Z masy formujemy duże kotlety o średnicy podobnej do bułki.
Układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego
do 180°C i pieczemy 30 minut, obracając je w połowie czasu.
Majonez z jalapeño:
Papryczki bardzo drobno siekamy i łączymy z majonezem.
Składanie burgerów:
Bułki kroimy i podpiekamy na patelni grillowej lub grillu elektrycznym.
Na spodzie układamy rukolę, następnie burgera, majonez z jalapeño, plastry pomidora i cebuli.
Przykrywamy drugą połówką bułki i podajemy.
MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2021
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DYNIOWA JAGLANKA ZE ŚLIWKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
½ szklanki kaszy jaglanej
2 szklanki mleka roślinnego
3 łyżki puree dyniowego
szczypta soli i pieprzu
1 łyżeczka cynamonu
po ½ łyżeczki imbiru, kardamonu i kurkumy
1–2 łyżki syropu klonowego
1 łyżka wegańskiej margaryny lub masła
3 duże śliwki
2 łyżki masła orzechowego
kilka orzechów włoskich i suszonej morwy
Przygotowanie:
W rondlu prażymy suchą kaszę kilka minut. Zalewamy mlekiem i gotujemy ze szczyptą soli
na małym ogniu 15–20 minut, do uzyskania pożądanej gęstości. Doprawiamy przyprawami,
dodajemy puree dyniowe i syrop klonowy, mieszamy.
Na małej patelni rozgrzewamy masło lub margarynę,
dodajemy pokrojone w plasterki śliwki i chwilę smażymy.
Wykładamy jaglankę na talerze.
Dodajemy masło orzechowe, śliwki oraz orzechy włoskie i morwę.
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JAGIELNIK BOUNTY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 40 minut + chłodzenie
Składniki na spód:
80 g gorzkiej czekolady
6 łyżek napoju owsianego
50 ml wrzącej wody
8 suszonych daktyli
5 suszonych fig
120 g płatków owsianych błyskawicznych

Składniki na masę kokosową:
180 g kaszy jaglanej
900 ml napoju owsianego
3 łyżki ksylitolu
¼ łyżeczki soli
130 g wiórków kokosowych
Składniki na polewę:
80 g gorzkiej czekolady
5-6 łyżek napoju owsianego

Przygotowanie:
Spód:
Figi i daktyle zalewamy wrzątkiem, przykrywamy i odstawiamy do wystygnięcia. Następnie
blendujemy na papkę. Spód tortownicy o średnicy 22 cm wykładamy papierem do pieczenia.
Połamaną na kawałki czekoladę umieszczamy w garnku. Wlewamy napój owsiany
i podgrzewamy na małym ogniu, aż czekolada się rozpuści i połączy z mlekiem.
Dodajemy zblendowane owoce i płatki owsiane, mieszamy. Masę przekładamy do tortownicy
i wylepiamy nią spód. Wstawiamy do lodówki do zastygnięcia.
Masa kokosowa:
Kaszę wsypujemy do dużego garnka i prażymy co chwilę mieszając, aż zacznie wydzielać
przyjemny orzechowy zapach. Wlewamy napój owsiany, mieszamy i zagotowujemy.
Przykrywamy garnek pokrywką. Kaszę gotujemy na małym ogniu bez mieszania 18 minut.
Wsypujemy sól, ksylitol lub cukier i wiórki kokosowe. Gotujemy jeszcze 2 minuty.
Przekładamy masę do blendera kielichowego i dokładnie blendujemy. Wylewamy na spód
i wyrównujemy wierzch. Po wystudzeniu wstawiamy do lodówki na kilka godzin.
Polewa:
Połamaną na kawałki czekoladę umieszczamy w rondelku. Wlewamy napój owsiany
podgrzewamy na małym ogniu aż czekolada się rozpuści i połączy z mlekiem. Zdejmujemy
obręcz tortownicy i polewamy jagielnik polewą.
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KAROBOWY BUDYŃ JAGLANY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 40 minut + 3 godziny oczekiwania
Składniki:
200 g kaszy jaglanej
400 ml mleka kokosowego
100 g daktyli bez pestek
4 łyżki melasy z karobu
Dodatkowo:
4 kostki czekolady
kilka daktyli
garść ulubionych orzechów, np. pistacji

Przygotowanie:
Kaszę prażymy na suchej patelni, a następnie płuczemy wrzątkiem.
Zalewamy 500 ml zimnej wody i na małym ogniu doprowadzamy do wrzenia.
Następnie zmniejszamy ogień do minimum i gotujemy 15 minut.
Zestawiamy z ognia i zostawiamy na kwadrans pod przykryciem.
Daktyle zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na kwadrans. Odsączamy.
Jeszcze ciepłą kaszę przekładamy do kielicha blendera, wlewamy mleko kokosowe, wrzucamy
daktyle i dodajemy melasę z karobu. Całość miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji.
Budyń przekładamy do salaterek i podajemy z posiekaną czekoladą,
orzechami oraz pokrojonymi daktylami.
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KASZA JAGLANA PO MEKSYKAŃSKU
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2–3
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
½ czerwonej cebuli
2 ząbki czosnku
½ czerwonej papryki
½ szklanki kaszy jaglanej (suchej)
1 puszka krojonych pomidorów
2 łyżeczki ostrej wędzonej papryki
po 1 łyżeczce soli, pieprzu, mielonej kolendry, kurkumy
1 łyżka octu balsamicznego
1 puszka czarnej fasoli (lub czerwonej)
½ szklanki kukurydzy
1 awokado
50 g sera tartego sera cheddar
kilka marynowanych papryczek jalapeno
świeża kolendra
½ limonki
Przygotowanie:
Czosnek i cebulę siekamy, paprykę kroimy w kostkę. Rozgrzewamy na głębokiej patelni odrobinę
oleju i smażymy warzywa 2 minuty. Dodajemy kaszę, pomidory i jedną puszkę wody. Dodajemy
przyprawy i ocet balsamiczny, gotujemy pod przykryciem około 12 minut, aż kasza zmięknie.
Wsypujemy fasolę i kukurydzę, mieszamy i wykładamy na talerze. Posypujemy tartym serem,
na wierzchu układamy plasterki awokado i jalapeno. Skrapiamy sokiem z limonki i posypujemy
świeżą kolendrą.
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KOKTAJL NA DZIEŃ DOBRY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
¼ szklanki suchej kaszy jaglanej
1 szklanka napoju roślinnego
4 plastry świeżego ananasa
2 pomarańcze
½ banana

Przygotowanie:
Kaszę jaglaną zalewamy zimną wodą i pozostawiamy na noc lub 8 godzin.
Po upływie tego czasu kaszę dokładnie płuczemy i jeszcze raz zalewamy wodą,
w proporcji dwa razy więcej wody niż kaszy.
Gotujemy 25 minut na małym ogniu, pod przykryciem, do czasu kiedy kasza wchłonie całą wodę.
Kaszę odsączamy na sitku, a następnie przekładamy do pojemnika blendera, dodajemy napój
roślinny, owoce pokrojone w mniejsze kawałki i miksujemy na gładki, pyszny koktajl.
Przelewamy do szklanek.
Gotowy koktajl możemy posypać pyłkiem pszczelim.
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PASZTET JAGLANY Z WARZYWAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 35 minut + 45 minut pieczenia
Składniki:
200 g kaszy jaglanej
650 ml słonego bulionu warzywnego
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżka masła
1 marchewka
1 pietruszka
10 cm kawałek pora
4 pieczarki
50 ml oleju + do posmarowania foremki
1 jajko
2 łyżki bułki tartej + do posypania foremki
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
1 łyżeczka listków tymianku
1 łyżeczka posiekanego lubczyku
1 łyżka sosu sojowego
sól, pieprz
Przygotowanie:
Cebulę drobno siekamy i szklimy na maśle. Dodajemy starte na tarce marchewkę i pietruszkę,
posiekany por i pokrojone w kostkę pieczarki.
Posypujemy solą i smażymy, aż warzywa zmiękną i lekko się zarumienią.
Kaszę płuczemy w zimnej wodzie i odcedzamy. Przekładamy do garnka i zalewamy gorącym
bulionem. Gotujemy pod przykryciem 17 minut. W czasie gotowania nie mieszamy kaszy.
Po ugotowaniu kaszę przekładamy do kielicha blendera. Dodajemy warzywa, olej, przeciśnięty
przez praskę czosnek, tymianek, lubczyk, sos sojowy i gałkę muszkatołową. Blendujemy na
jednolitą masę. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem, mieszamy z jajkiem i bułką tartą.
Keksówkę o wymiarach około 9 x 19 cm smarujemy olejem i obsypujemy bułką tartą.
Nadmiar bułki pozostawiamy na dnie blaszki. Masę przekładamy do foremki.
Pieczemy w 180°C przez 45 minut. Studzimy w keksówce.
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ZIMOWA BUDDHA BOWL
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 1 godzina i 15 minut
Składniki na buddha bowl:
1po 100 g kaszy jaglanej i czerwonej kapusty
po 200 g pieczarek brunatnych, brukselki,
wędzonego tofu i dyni piżmowej
1 burak
1 korzeń pietruszki
po 1 garści jarmużu, ulubionych kiełków
i pestek dyni
2 ząbki czosnku
2 łyżki sosu sojowego
po 1 łyżeczce suszonego tymianku i słodkiej lub
ostrej papryki w proszku

½ łyżeczki mielonego kuminu
olej rzepakowy
sól
Składniki na sos orzechowy:
po 4 łyżki sosu sojowego i wody
po 2 łyżki masła orzechowego i soku z limonki
1 łyżeczka cukru trzcinowego
1 ząbek czosnku
1,5 cm kłącza imbiru
świeżo mielony czarny pieprz

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na sos umieszczamy w kielichu blendera i miksujemy na gładki sos.
Doprawiamy pieprzem do smaku, odkładamy.
Kaszę prażymy w suchym garnku, aż zacznie ładnie pachnieć, przekładamy na sitko
i przelewamy wrzątkiem. Przekładamy z powrotem do garnka i zalewamy 1,5 szklanki wrzątku.
Gotujemy pod przykryciem ok. 10 minut, nie mieszając.
Zdejmujemy z ognia, zostawiamy pod przykryciem.
Wszystkie warzywa myjemy i obieramy. Kapustę drobno siekamy, oprószamy solą, odstawiamy
aby zmiękła. Buraki, pietruszkę oraz dynię kroimy w plasterki. Polewamy odrobiną oleju
i oprószamy tymiankiem, papryką, kuminem i solą. Wykładamy je na blachę pokrytą papierem do
pieczenia i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C. Pieczemy ok. 30 minut do miękkości.
Brukselkę gotujemy w lekko osolonym wrzątku przez około 5–7 minut. Odcedzamy,
przekrawamy na połówki, smarujemy olejem i przekładamy na blachę do reszty warzyw
(po ok. 15 minutach od rozpoczęcia pieczenia). Jarmuż skrapiamy olejem, oprószamy solą
i dodajemy na blachę na 5 minut przed końcem pieczenia.
Pieczarki smażymy na patelni z odrobiną oleju i posiekanym czosnkiem. Skrapiamy sosem
sojowym i dusimy jeszcze przez chwilę, aż płyn odparuje. Tofu smarujemy odrobiną oleju
i grillujemy z każdej strony do złotego koloru. Do dwóch miseczek wsypujemy kaszę i układamy
wszystkie dodatki. Gotowe buddha bowls dekorujemy pestkami dyni oraz kiełkami.
Podajemy z sosem orzechowym.
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ZAPIEKANKA JAGLANKA Z ŻURAWINĄ
I CZEKOLADĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:
60 g kaszy jaglanej
ok. 200 ml mleka roślinnego (2 razy więcej mleka niż kaszy)
20 g świeżej żurawiny
1 łyżeczka cukru, ksylitolu lub stewii
25 g białej czekolady
2 łyżki płatków migdałów

Przygotowanie:
Kaszę jaglaną prażymy na teflonowej patelni, a następnie przelewamy wrzątkiem w celu
pozbycia się goryczki. W rondelku zagotowujemy odmierzona porcję mleka roślinnego, dodajemy
kaszę i gotujemy 15-20 minut na małym ogniu, pod przykryciem.
Mieszamy co jakiś czas, aby nie przypalić kaszy.
Do ugotowanej kaszy dodajemy łyżkę cukru i szczyptę soli. Dokładnie mieszamy. Kokilkę lub
małe naczynie żaroodporne smarujemy masłem i wykładamy ok. 2 cm warstwę kaszy jaglanej.
Rozkładamy połamaną na kawałki czekoladę oraz żurawinę i lekko wciskamy.
Posypujemy płatkami migdałów.
Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C i zapiekamy ok. 20 minut.
Uważamy aby nie przypalić wierzchu.
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TEMAT SPECJALNY -- PIERNIKI
SESJĘ PRZYGOTOWAŁA NATALIA JAKUBOWSKA
JA PIERNICZĘ, TY PIERNICZYSZ, WSZYSCY PIERNICZYMY.
NA KOLEJNYCH STRONACH MAMY DLA WAS SPRAWDZONE PRZEPISY NA PIERNIKI,
PIERNICZKI I PIERNIKOWE DESERY. PIERNICZCIE RAZEM Z NAMI!
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TORT PIERNIKOWY
Liczba porcji: 12
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki na ciasto:
4 jajka
4 łyżki cukru
2 łyżki mąki pszennej
2 łyżki kakao
2 łyżeczki przyprawy do piernika
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Nasączenie:
2 łyżki likieru baileys
3 łyżki mleka
Składniki na przełożenie:
200 g mascarpone
½ szklanki śmietanki 36%
3 łyżki kajmaku
Dodatkowo:
6 łyżek dżemu porzeczkowego

Przygotowanie:
Jajka ubijamy razem z cukrem na puszystą masę. Dodajemy przesianą przez sito mąkę, kakao,
przyprawę do piernika oraz proszek do pieczenia. Delikatnie mieszamy szpatułką i przelewamy
do tortownicy o średnicy 18 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku
rozgrzanym do temperatury 180°C (góra, dół) przez 10–15 minut (do suchego patyczka).
Biszkopt studzimy i kroimy na dwa równe blaty. Nasączamy mlekiem wymieszanym z likierem.
Mascarpone, śmietankę i kajmak ubijamy na sztywną masę. Blaty biszkoptu smarujemy
dżemem i masą śmietanową. Wyrównujemy masą boki i dekorujemy według własnego uznania.
Schładzamy przez 30 minut w lodówce i serwujemy.
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PIERNIKOWE BROWNIE
Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki na spód:
4 jajka
2 łyżki mąki pszennej
2 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 płaska łyżeczka cynamonu
1 płaska łyżeczka kardamonu
1 płaska łyżeczka imbiru
1 łyżeczka przyprawy do piernika
¼ szklanki oleju
2 łyżki jogurtu greckiego
Składniki na masę:
3 łyżki serka mascarpone
1 łyżka cukru pudru
2 łyżki masy kajmakowej czekoladowej

Przygotowanie:
Jajka ubijamy na jasny puch (ok. 5 minut). Dodajemy przesiane przez sitko mąkę, kakao, i proszek
do pieczenia. Masę mieszamy na wolnych obrotach. Dodajemy cynamon, kardamon,
imbir i przyprawę do piernika. Na koniec dolewamy olej i jogurt grecki.
Mieszamy do uzyskania jednolitej masy.
Masę przelewamy do okrągłej formy o średnicy ok.22 cm wyłożonej papierem.
Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C i pieczemy (góra, dół)
przez 20 minut. Ciasto studzimy.
Mascarpone mieszamy z cukrem pudrem. Kajmak roztapiamy w rondelku.
Wierzch brownie smarujemy mascarpone, na koniec dekorujemy płynnym kajmakiem.
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PIERNIK Z BAKALIAMI
Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki na piernik:
42 szklanki mąki pszennej
120 g masła
1 szklanka mleka
½ szklanki cukru
½ szklanki miodu
2 jajka
3 łyżki powideł śliwkowych
1 garść orzechów włoskich
1 garść rodzynek
1 garść suszonych śliwek
2 łyżeczki przyprawy do piernika
2 łyżki kakao
Składniki na przełożenie:
3 łyżki powideł śliwkowych
3 łyżki dżemu figowego
Składniki na polewę:
100 g gorzkiej czekolady
1/3 szklanki śmietanki 36%
Przygotowanie:
W rondelku umieszczamy masło, miód, cukier, powidła, kakao i przyprawę do piernika.
Podgrzewamy na małym ogniu do rozpuszczenia składników – co chwilę mieszając.
Do masy dolewamy mleko i mieszamy.
Śliwki i orzechy siekamy na mniejsze kawałki i mieszamy razem z rodzynkami, mąką oraz sodą.
Do suchych składników wlewamy przestudzone mokre składniki. Dokładnie mieszamy i na
koniec dodajemy jajka. Mieszamy mikserem na wolnych obrotach i przelewamy do keksówki
wyłożonej papierem. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 170°C.
Pieczemy 40–45 minut, do suchego patyczka.
Wystudzony piernik przekrawamy na 3 części i przekładamy powidłami i dżemem.
W rondelku podgrzewamy połamaną na kawałki czekoladę i śmietankę.
Lekko studzimy i polewamy piernik. Chłodzimy 30 minut w lodówce i serwujemy.
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DESER PIERNIKOWY
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
10 pierników typu katarzynki
4 łyżki likieru baileys
4 łyżki mleka
4 łyżki mascarpone
½ szklanki śmietanki 36%
2 łyżki cukru pudru
skórka otarta z pomarańczy
50 g czekolady gorzkiej
¼ szklanki śmietanki 36%
2 garści borówek
Przygotowanie:
Pierniki, likier i mleko miksujemy w blenderze kielichowym do uzyskania mokrego piasku.
Mascarpone, śmietankę i cukier puder ubijamy na zwięzłą masę.
Czekoladę łamiemy na kawałki, roztapiamy razem ze śmietanką.
Na talerzyki wykładamy piasek piernikowy, kładziemy łyżkę masy śmietankowej, posypujemy
borówkami i polewamy czekoladą. Wierzch posypujemy startą skórką z pomarańczy.
Deser serwujemy od razu po przygotowaniu.
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PIERNIKI
Liczba porcji: 40–50 sztuk
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki:
500 g mąki pszennej
¾ szklanki miodu
¾ szklanki cukru
200 g masła
2 jajka
2 łyżeczki sody oczyszczonej
4 łyżeczki przyprawy do piernika
2 łyżki kakao

Przygotowanie:
Do rondelka wkładamy miód, cukier, masło, kakao i przyprawę.
Podgrzewamy do roztopienia i studzimy. Przestudzoną masę mieszamy z sodą.
Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy jajka i wlewamy masło z dodatkami.
Ciasto wyrabiamy mikserem. Dzielimy na mniejsze kawałki i rozwałkowujemy na cienki placek.
Wycinamy swoje ulubione formy. Pierniczki wykładamy na blachę wyłożoną papierem.
Pieczemy w 180°C przez 6–8 minut.
Wystudzone pierniki możemy polukrować lub posypać cukrem pudrem.
Przechowujemy w szczelnie zamykanym pojemniku.
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PRZYPRAWA DO PIERNIKA
Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
1 opakowanie cukru waniliowego
2 łyżeczki mielonego cynamonu
1 łyżeczka mielonego imbiru
¾ łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej
1 ½ łyżeczki mielonych goździków
½ gwiazdki anyżu
Przygotowanie:
Wszystkie składniki przekładamy do blendera lub moździerza i mielimy
do uzyskania sypkiego proszku. Przekładamy do szczelnie zamykanego słoika.
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SPECJAŁY KISZONE Z SERCEM
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
ZDJĘCIA: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
Zalety kiszonek trudno wymienić jednym tchem. Są zdrowe, to jasne.
Budują odporność, pomagają oczyścić organizm z toksyn, wzmacniają nas.
Kiszonki to też naturalne probiotyki. Są witaminową bombą. Są smaczne.
Długo można by je jeszcze chwalić, ale najlepszym sposobem, żeby poznać ich
supermoc, jest włączenie ich do swojej diety. W rozmowie z Bartoszem Jurgą
z Kiszonych Specjałów dowiemy się, jak zaczęła się jego przygoda,
co planuje i które kiszone smaki są tymi ulubionymi.

Agnieszka Śliwińska–Jamroz: Na początek pytanie
o początki, czyli skąd pomysł na Kiszone Specjały?
Bartosz Jurga: Warzywa, owoce i kiszonki były
w naszej rodzinie od dawna, na długo przed powstaniem Kiszonych Specjałów. Mój tata zajmuje się kiszeniem przeszło 30 lat, uczył się tego od swojego
taty, dziadka Czesława. Ich produkty zawsze cieszyły się zainteresowaniem. Ludzie chcieli je kupować,
bo były robione z sercem, z prostych, najlepszych
składników, naturalnie. Tata przejął te wzorce produkując kapustę i ogórki, później zaczął też robić
zakwasy. Z końcem zeszłego roku zamknęliśmy poprzednią firmę Taty i stworzyliśmy Kiszone Specjały, wciąż trzymając się zasad dziadka co do naturalności kiszenia.
A.SJ.: Zawsze wiedziałeś, że to będzie też Twoja
przyszłość?
B.J.: Przyznaję, że jako przyszły absolwent Politechniki Wrocławskiej nieco inaczej widziałem swoje
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przyszłe zajęcie. Jeszcze podczas studiów tata namawiał mnie do tego, żebym spróbował przekonać
wrocławskie sklepy do sprzedaży jego wyrobów, bo
naprawdę wierzył w ich wyjątkowość i smak. Nie
byłem zachwycony tym pomysłem, bardziej wierzyłem w tworzenie aplikacji niż kiszonek. Czas pokazał, że tata miał rację. Dzisiaj kiszonki pochłaniają
większość mojego czasu, a ja czerpię z tego satysfakcję. Mam poczucie spełnienia, kiedy wracają do nas
klienci, którzy dzięki naszym produktom poprawili
swoje zdrowie. To dużo dla mnie znaczy i naprawdę ma znaczenie, gdy ktoś mówi, że dzięki piciu naszych zakwasów udało się np. wyjść z anemii. Naprawdę widzę sens tej pracy.
A.SJ.: Kiszonki są ostatnio na topie, dużo się słyszy
o ich wpływie na nasze zdrowie, o tym jak wiele dobrego idzie w parze z włączeniem ich do diety...
B.J.: To prawda, kiszone produkty wróciły na nasze
stoły i na nowo zrobiły się bardzo popularne. Cieszymy się, że możemy być częścią tej zdrowej mody.
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A.SJ.: Poza tradycyjnymi smakami macie w swojej ofercie nietypowe produkty, kiszone cytryny,
czosnek, białą rzepę... Jakie macie plany na przyszłość?

im nasze wyroby, z wykorzystaniem których przygotowują swoje dania. Chcielibyśmy rozwinąć ten
kierunek, widzimy, że restauratorzy są bardzo zadowoleni. To nas cieszy i daje motywację.

B.J.: Mam poczucie, że chociaż bardzo się ostatnio
rozwinęliśmy, dopiero się rozkręcamy, wychodzimy
z piaskownicy. Plan na rozwój to dotarcie z naszymi produktami do wielu miejsc w Polsce, ale też za
granicą. Jesteśmy otwarci na wysyłki zagraniczne
do indywidualnych klientów, ten system sprawdza
się od początku funkcjonowania sklepu internetowego. Mamy świadomość i dostajemy takie głosy,
że na obczyźnie brakuje takich smaków, pojawia
się tęsknota za prawdziwymi, polskimi wyrobami.
Czasami dostępne są kiszonki pasteryzowane, ale
to zaprzeczenie tego produktu, profanacja kiszonek!
Współpracujemy też z restauracjami, dostarczamy

A.SJ.: Gdzie można kupić Wasze Kiszone Specjały?
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B.J.: Bezpośrednio u nas przez stronę Kiszone Specjały, ale też stacjonarnie. W samym Wrocławiu jest
już kilkanaście sklepów, które mają nasze kiszonki
na półkach. To sklepy, których właścicielom zależy
na dobrym produkcie z czystym składem, bez bylejakości. To miejsca, w których sprzedawcy potrafią
pokazać klientom zalety produktów przygotowanych z sercem.
A.SJ.: Mamy ostatnio kiszonkowy boom, ale jak
przekonać do kiszonek tych nieprzekonanych?
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B.J.: Smakiem. Ostatnio wychodzimy nieco z internetu i pojawiamy się na bazarach ze zdrową żywnością. Chcemy dać się poznać, pokazać nasze produkty na żywo i stworzyć okazję do poznania smaków.
A.SJ.: Ten pomysł się sprawdza? Jakie są reakcje?
B.J.: Często zdarza się, że odwiedzający nie znają
smaku np. zakwasu z buraka. Mają tylko skojarzenia, zazwyczaj mało pozytywne. Po spróbowaniu
są zaskoczeni, że zakwas smakuje tak dobrze. Duża
w tym zasługa mojego taty. Lubi wyciągać z kiszonek i zakwasów smak poprzez staranne dobieranie
dodatków, przypraw. Nie liczy na to, że może komuś
posmakuje. Oddaje produkt o pełnym, skrupulatnie
zaplanowanym smaku.

A.SJ.: À propos kimchi... Kto zaproponował wprowadzenie tak egzotycznego specjału?
B.J.: Zapytaliśmy naszych klientów jakiego produktu im brakuje, co chcieliby u nas móc jeszcze dostać.
Na początku mieliśmy w ofercie tylko ogórki, kapustę, kilka zakwasów i kiszone buraki. Pomysłów
było sporo, ale postawiliśmy na kimchi. Chcieliśmy,
żeby było jak najlepsze, więc poprosiliśmy o pomoc
znajomego, który przygotowaniem tego specjału zajmuje się od około 15 lat. Stworzyliśmy kilka różnych
wersji smakowych. Korzystaliśmy też ze wskazówek naszego przyjaciela z Japonii, z jego wsparciem
stworzyliśmy kimchi, które nazwaliśmy japońskim.
A.SJ.: A na koniec, czego można Wam życzyć?

A.SJ.: Pięknie mówisz o kiszonkach, o zakwasach.
Który produkt jest tym ulubionym?

B.J.: Hmmm... Żeby wszyscy jedli kiszonki, to każdemu wyjdzie na zdrowie.

B.J.: Zakwas z buraka. Piję go codziennie. To też produkt najczęściej wybierany przez naszych klientów,
zdobywa najwięcej pochwał. Aktualnie mamy sześć
wersji smakowych. Jest wersja z jabłkiem, klasyczna, są pikantne...

A.SJ.: W takim razie tego właśnie życzę, na zdrowie!
Dziękuję za ciekawą rozmowę.
B.J.: Dzięki serdeczne.

A.SJ.: Zbliża się zima, Boże Narodzenie. Jakie pomysły możemy podsunąć czytelnikom na wykorzystanie kiszonek?
B.J.: W domu robimy kwasówkę. To zupa o grzybowym posmaku, której ważnym składnikiem jest
zakwas z kapusty. Coś dla wielbicieli kwaśnych
smaków. Przygotowujemy też barszcz z dodatkiem
naszego zakwasu z buraków i bigos.
A.SJ.: Pyszne, domowe dania. A coś dla tych, którzy
chcieliby trochę pokombinować?
B.J.: Tutaj mam propozycję bigosu z kiszonej czerwonej kapusty. Tradycyjnie, ale też nietypowo. Wegetarianie zamiast mięsa mogą dodać tempeh, czyli
fermentowaną soję o dużej zawartości białka. Pierogi z kapustą kiszoną znają pewnie wszyscy, ale my
spróbowaliśmy zrobić pierogi z farszem z dodatkiem
kimchi. Wyszły wspaniale, nieco polsko, nieco azjatycko.
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KREM Z KISZONYCH POMIDORÓW
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:
2 łyżki oleju
1 cebula
2 ząbki czosnku
2 marchewki
1 pietruszka
¼ selera
biała część pora
1 słoik kiszonych pomidorów
ok. 1,5 l bulionu warzywnego
2 łyżki miodu
sól, pieprz
Do podania:
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
200 g ryżu ugotowanego na sypko

Przygotowanie:
W garnku rozgrzewamy oliwę. Wkładamy pokrojone na mniejsze kawałki cebulę, czosnek,
marchewki, pietruszki, seler i por. Smażymy mieszając przez 7 minut.
Dokładamy kiszone pomidory, zalewamy bulionem i gotujemy 20 minut.
Zawartość garnka miksujemy na aksamitny krem. Doprawiamy, solą, pieprzem i miodem.
Krem z kiszonych pomidorów serwujemy z ryżem i posypujemy natką pietruszki.
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ŁAZANKI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 5
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
500 g makaronu na łazanki
2 łyżki masła
2 łyżki oleju
2 cebule szalotki
300 g ugotowanej kapusty kiszonej
2 łyżki sosu sojowego
2 łyżki miodu
1 łyżeczka pieprzu ziołowego
1 łyżeczka majeranku
sól, pieprz

Przygotowanie:
Makaron gotujemy według wskazówek na opakowaniu.
W dużej patelni rozgrzewamy masło razem z olejem. Wkładamy pokrojoną w kostkę szalotkę,
smażymy 3 minuty. Dodajemy ugotowaną i lekko odciśniętą kapustę.
Smażymy przez 10 minut na mocnym ogniu. Pod koniec smażenia wlewamy miód i sos sojowy.
Doprawiamy pieprzem ziołowym, majerankiem, solą oraz pieprzem.
Makaron łączymy z kapustą, podajemy gorące.
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PIZZA Z OGÓRKIEM KISZONYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina wyrastania + 5 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
1 i 3/4 szklanki mąki włoskiej typ 00
(może być także pszenna typ 550)
7g drożdży instant
2 szczypty soli
2 szczypty cukru
1 szklanka ciepłej wody
1 łyżka oliwy
Składniki na sos do pizzy:
1 łyżka oliwy
1 szalotka
1 ząbek czosnku

1 puszka pomidorów krojonych
1 łyżeczka świeżego tymianku
sok z cytryny
cukier
sól, pieprz
Dodatkowo:
1 kulka mozzarelli
½ pętka kiełbasy
3 ogórki kiszone
½ cebuli
kilka listków szałwii
2 jajka ugotowane na miękko

Przygotowanie:
Wszystkie suche składniki na ciasto wkładamy do miski i mieszamy. Dodajemy wodę
wymieszaną z oliwą i wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto. Formujemy kulę, miskę
przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę lub do podwojenia objętości.
W tym czasie przygotowujemy sos. Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy drobno pokrojoną
szalotkę i czosnek. Podsmażamy 3 minuty, wlewamy pokrojone pomidory z puszki.
Dodajemy tymianek i doprawiamy do smaku cukrem, sokiem z cytryny, solą oraz pieprzem.
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, plastry kiełbasy, cebuli oraz ogórka kiszonego. Wierzch posypujemy
świeżymi listkami szałwii. Pieczemy 5 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 300°C.
Pizze przekładamy na talerze, wykładamy połówki jajek. Wierzch oprószamy solą i pieprzem.

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021

89

90

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021

PODPŁOMYKI Z KISZONYM BURAKIEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki na podpłomyk:
1 szklanka mąki pszennej
ok. ½ szklanki wody
sól
ulubione przyprawy
2 łyżki oliwy

Dodatkowo:
2 łyżki majonezu
4 kiszone buraki
1 szalotka
¼ szklanki ziaren granatu
6 plastrów sera halloumi
sól, pieprz
listki świeżego majeranku
oliwa do skropienia

Przygotowanie:
Do miski wsypujemy mąkę, sól i ulubione przyprawy. Dolewamy olej i powoli wlewamy wodę,
jednocześnie zagniatając ciasto. Ciasto powinno być elastyczne. Formujemy kulkę a następnie
dzielimy na mniejsze części. Podsypujemy mąką i wałkujemy na cienkie placuszki.
Pieczemy z obu stron na mocno rozgrzanej patelni.
Na tej samej patelni obsmażamy plastry halloumi z obu stron na złoty kolor.
Podpłomyki smarujemy majonezem, wykładamy plastry kiszonego buraka, cienkie plastry
szalotki, plastry halloumi, posypujemy granatem i skrapiamy oliwą.
Przed podaniem oprószamy solą, pieprzem i listkami majeranku.
MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021
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SURÓWKA Z OGÓRKIEM KISZONYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:
½ pora
3 ogórki kiszone
½ szklanki kukurydzy w puszce
½ jabłka
1 łyżka majonezu
1 łyżeczka musztardy ziarnistej
sól, pieprz

Przygotowanie:
Ogórki i jabłko ścieramy na tarce, por kroimy w cienkie plasterki. Całość przekładamy do miski
razem z kukurydzą. Doprawiamy majonezem, musztardą, solą i pieprzem.
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Z WOŁYNIA DO WROCŁAWIA
AUTORKA: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
W zimowym numerze Kotła chciałabym podzielić się z Wami historią mojego Teścia – Piotra
Jamroza, który do Wrocławia przybył jako malutki chłopczyk.
Spisując tę historię myślałam o tym, jak wielki wpływ na nasze życie mają ludzie
i wydarzenia, do których my w żadnej mierze się nie przyczyniliśmy.
Ludzie, których nigdy nie poznaliśmy, przez swoje decyzje, często podyktowane wydarzeniami
z zewnątrz, ukształtowali naszą rzeczywistość, nasze życie.

Piotr Jamroz urodził się w rodzinie Zawadzkich,
w mieście Ostróg. To tereny dawnej Polski, leżące
w byłym województwie wołyńskim, dzisiaj miasto należy do Ukrainy. Z lat spędzonych w Ostrogu
Piotr nie zapamiętał wiele, ma zaledwie kilka wspomnień. Mieszkał razem z rodzicami i babcią w domu,
którego próżno byłoby szukać na aktualnym planie
miasta. W lipcu 1943, kiedy Piotr miał nieco ponad
trzy lata, rodzinę Zawadzkich spotkała ogromna
tragedia. Padli oni ofiarą mordów dokonanych przez
nacjonalistów ukraińskich na ludności zamieszkującej obszar Wołynia i okolic w okresie od lutego 1943
do lutego 1945. W historii te wydarzenia zapisały się
pod nazwą Rzezi wołyńskiej. Dziś Piotr Jamroz jest
jedyną osobą, która może nam opowiedzieć dzieje
swojej rodziny. Wiele szczegółów umknęło, wspomnienia są niepełne, ale to dobrze. Żadne dziecko
nie powinno iść przez życie z wyraźnymi obrazami
takich historii.

Piotr Jamroz podczas jednego z turniejów tenisowych
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Ostróg był terenem aktywnie działających jednostek UPA (Ukraińska Powstańcza Armia), które
w tamtych latach dokonywały eksterminacji ludności polskiej. Kiedy do domu rodziny
Zawadzkich wdarli się członkowie UPA, zastali tylko malutkiego Piotra i jego rodziców,
20 letnią matkę i 25 letniego wówczas ojca. Babci

MAGAZYN KOCIOŁ ZIMA 2021

w tym czasie nie było, dzięki czemu mogła ujść z życiem. Cała trójka została siłą wyciągnięta z domu. Na
podwórzu ukraińcy zabili rodziców, oszczędzając małego chłopca. To jedno z kilku wspomnień z tamtego
miejsca. Jeden z oprawców wypowiedział zdanie,
które w głowie Piotra zostało do dziś. Powiedział do
drugiego, żeby nie ubijał tego malczika. Tak też się stało, nie odebrali chłopcu życia, ale w jego maleńkie udo
wbili sztylet i tak go zostawili. Blizna po tym ataku
została na zawsze. Ocalonego, krwawiącego Piotra
znalazła babcia. Opatrzyła wnuka, nie mogli jednak
wrócić do siebie, bo ich dom stał w płomieniach. Nie
mając się gdzie podziać i nie mając innego schronienia, do jesieni mieszkali razem w trudnych warunkach, zamieszkali bowiem w ziemiance. Zbliżała się
zima, babcia będąca osobą schorowaną czuła, że nie
podoła opiece nad małym chłopcem, zwróciła się zatem o pomoc do pisarza gminnego, Bazylego Jamroza.
Poprosiła, by wraz z żoną Kazimierą, zaopiekowali się
jej wnukiem. Małżeństwo Jamrozów nie miało swoich dzieci, ale to zapewne nie był jedyny powód dla
którego przystali na prośbę babci Piotra.
Nowa rodzina zajęła się chłopcem troskliwie, otoczyli go opieką i starali się zaspokoić jego dziecięce
potrzeby. Kiedy Piotr miał 6 lat, zapadła decyzja
o przenosinach do Polski. Pierwszym etapem podróży był przejazd całej trójki do Lwowa. Przemieszczali się wozem drabiniastym, trasę pokonywali jedynie nocą, ukryci pod sianem, w ogromnym strachu
i niepewności, nieustannie obawiając się napaści ze
strony krążących w okolicy oddziałów UPA. Szczęśliwie udało im się dotrzeć do miasta, skąd pociągiem wyruszyli w dalszą trasę. Wysiadając w Kalwarii Zebrzydowskiej, która była celem ich podróży,
byli rozdarci między poczuciem ulgi, a strachem
przed nowym. Na miejscu dostali dokumenty repatriacyjne, w których spisany był między innymi
majątek jaki zostawili udając się do Polski. W latach
50 przenieśli się do Wrocławia i oficjalnie adoptowali Piotra, zmieniając jego nazwisko z Zawadzki
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na Jamroz. Pierwszym miejscem ich zamieszkania
była poniemiecka willa na Biskupinie (dzielnica
Wrocławia). Po kilku miesiącach idący ulicą Świdnicką Bazyli spotkał swojego przyjaciela z Uniwersytetu Lwowskiego. We wspomnieniach Bazylka,
ulica Świdnicka powracała często jako wrocławskie
„miejsce spotkań”, trasa, na której można było napotkać znajomych ludzi z minionych lat. Wracając do
naszej opowieści, za namową przyjaciela, rodzina
Jamrozów przeniosła się do mieszkania w kamienicy przy ulicy Powstańców Śląskich. Cały budynek
był ówcześnie zamieszkiwany przez Lwowiaków,
w większości znajomych z uniwersytetu. Razem
było im łatwiej, raźniej i spokojniej.
Wspomnień kulinarnych nie zachowało się zbyt
wiele, choć Kazimiera gotowała bardzo chętnie
i smakowicie. Królowały dania mączne, pierogi,
kluski... Jeden z przepisów na pierogi babcia Kazia
przekazała żonie Piotra, Ani. Mama Ania, do dziś
przygotowuje je na Boże Narodzenie, a oryginalną
recepturą podzieliła się ze mną.
Dziś Piotr Jamroz mieszka z żoną Anną Jamroz na
wrocławskich Krzykach w okolicy Parku Południowego. Został wyróżniony przez prezydenta Wrocławia odznaczeniem ,,Zasłużony dla Wrocławia”
z uwagi na swoje osiągnięcia sportowe w tenisie. Po
zakończeniu kariery został trenerem i z powodzeniem trenował między innymi syna Wojciecha, Łukasza Kubota i Huberta Hurkacza – Mistrzów Polski
i reprezentantów naszego kraju.
Taka jest ta historia. Sporo w niej konkretnych informacji, mało opisów emocji i uczuć. Tak została mi
opowiedziana i w taki sposób ją spisałam, nie chcąc
nadużywać wspomnień. O wydarzeniach z 1943
w domu nie rozmawiano wiele, raczej do nich nie
wracano. Dla tej rodziny był to zamknięty rozdział
historii, której dalszy ciąg chcieli pisać z nadzieją
i ufnością w dobrą przyszłość.
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PIEROGI ZE SŁODKĄ KAPUSTĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
PRZEPIS POCHODZI Z RODZINNYCH ZBIORÓW RODZINY JAMROZ

Liczba porcji: 5
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki:
3,5 szklanki mąki pszennej
1 szklanka wody
1 jajko
4 łyżki roztopionego masła
1 łyżeczka soli

Składniki na farsz:
1 średnia główka białej kapusty
3 duże cebule
3 łyżki oleju
sól, pieprz
Do podania:
masło

Przygotowanie:
Mąkę przesypujemy na stolnicę, robimy wgłębienie i dodajemy pozostałe składniki.
Mieszamy i wyrabiamy ciasto, powinno być gładkie i elastyczne.
Przekładamy do miski i przykrywamy ściereczką.
Poszatkowaną kapustę gotujemy do miękkości w osolonej wodzie. Ugotowaną przekładamy na
sitko, a następnie ręcznie odciskamy z nadmiaru wody.
Kapustę mielimy w maszynce do mielenia mięsa.
Cebulę kroimy w kostkę i szklimy na patelni. Łączymy z kapustą, odparowujemy na patelni ciągle
mieszając. Doprawiamy solą i sporą ilością pieprzu. Odstawiamy do ostygnięcia.
Stolnicę oprószamy mąką, odkrawamy część ciasta, wałkujemy i wycinamy krążki. Na każdy
krążek nakładamy łyżeczkę farszu. Ulepione pierogi przykrywamy ściereczką. Wkładamy na
wrzącą, osoloną wodę, ostrożnie mieszamy drewnianą łyżką, żeby pierogi nie przywarły do dna
garnka. Ugotowane pierogi polewamy roztopionym masłem.
Jeśli chcemy, możemy przygotować masło szałwiowe, nie jest to jednak tradycyjna część przepisu.
Aby je przygotować kawałek masła rozpuszczamy na patelni i dodajemy porwane listki szałwii.
Smażymy na małym ogniu do momentu, kiedy szałwia będzie lekko przyrumieniona i chrupiąca.
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KISZONA SAŁATKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
PRZEPIS POCHODZI Z RODZINNYCH ZBIORÓW RODZINY JAMROZ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki:
½ kg kiszonej kapusty
3 ugotowane buraki
200 g ugotowanej, drobnej fasolki
300 g ziemniaków, ugotowanych i pokrojonych w kostkę
1 większa cebula, pokrojona w kostkę
oliwa
sól
Do podania:
ulubione pieczywo lub jako dodatek do dania głównego

Przygotowanie:
Ugotowane buraki obieramy i ścieramy na tarce, na grubych oczkach.
Kiszoną kapustę kroimy. Wszystkie warzywa przekładamy do miski, skrapiamy oliwą,
solimy i mieszamy.
Sałatka dobrze smakuje sama, sprawdzi się też jako dodatek do mięs lub kasz.
To prawdziwa bomba odpornościowa i witaminowa na nadchodzącą zimę,
a przepis jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.
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BARSZCZ WIGILIJNY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
„KUCHNIA WROCŁAWIA”, PRZEPIS NA PODSTAWIE KSIĄŻKI:
BARBARA JAKIMOWICZ-KLEIN, GRZEGORZ SOBEL, WYDAWNICTWO DARBUD, 2008

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 2,5 godziny
Składniki na wywar warzywno-grzybowy:
2 marchewki
1 pietruszka
kawałek selera
2 ząbki czosnku
2 garści suszonych grzybów
5 ziaren ziela angielskiego
5 ziaren owoców jałowca
2 liście laurowe
ok. 1,5 l wody

Składniki na barszcz:
1 kg buraków
woda
1 łyżeczka majeranku
sól, pieprz
cukier
sok z cytryny
0,3-0,5 l zakwasu z buraków

Przygotowanie wywaru:
Warzywa na wywar obieramy i kroimy na kawałki. Umieszczamy w garnku, dodajemy suszone
grzyby, przyprawy i wodę. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na średnim ogniu ok. 45 minut.
W tym czasie zaczynamy przygotowywać barszcz.
Przygotowanie barszczu:
Buraki obieramy i kroimy w grube plastry. Umieszczamy w garnku i zalewamy wodą tylko
do zakrycia. Gotujemy do miękkości (1–1,5 godziny). Dodajemy wywar warzywno-grzybowy,
majeranek, sól, pieprz, cukier i sok z cytryny do smaku. Stopniowo dodajemy zakwas z buraków
i próbujemy barszczu po każdym dodaniu. Podgrzewamy przez ok. 30 minut. Barszczu nie
doprowadzamy do wrzenia, ponieważ straci kolor i smak. Podajemy czysty lub z uszkami.
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ZIEMIA NIE NALEŻY DO CZŁOWIEKA,
CZŁOWIEK NALEŻY DO ZIEMI
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
Żyjemy w czasach w których nie mamy już możliwości zamykania oczu
na los planety i przyszłych pokoleń. Ciągle pędzimy, konsumujemy na potęgę
i niszczymy środowisko w tak szybkim tempie, że otrzeźwienie wydaje
się być odległą mrzonką. Są jednak ludzie, którzy bardzo chcą to zmienić,
a zaczynają od własnego podwórka. Poznajcie dwie fantastyczne kobiety
– Dorotę Szczepańską i Elżbietę Kowalską, które podczas pandemii
przeorganizowały nie tylko swój biznes, ale również życie.
Efektem tych działań jest między innymi ich sklep „Na Gramy”,
znajdujący się na Wrocławskim Gaju, przy ulicy Armii Krajowej 12/1.
Sprawdźcie, co kryje się w jego wnętrzu.
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Joanna Aniszczyk: „Na Gramy” jest stosunkowo nowym miejscem we Wrocławiu, czy wcześniej zajmowałyście się tego typu biznesem, czy robiłyście coś
zupełnie innego?
Dorota Szczepańska: Z Elą poznałyśmy się zaraz po
studiach i pracowałyśmy razem w tej samej firmie.
Po dwóch latach nasze drogi się rozeszły, by znowu
się spotkać i wspólnie pracować, tym razem w firmie zajmującej się językami obcymi. Po jakimś czasie
postanowiłyśmy otworzyć swój biznes, czyli agencję eventową. Jak się okazało był to „ciężki kawałek
chleba”, ale jednocześnie bardzo lubiłyśmy to robić.
I tak się w to wkręciłyśmy, że zleciało nam w tym
biznesie dwadzieścia jeden lat. Poznałyśmy wtedy
cudownych ludzi i miałyśmy okazję pracować z wieloma ciekawymi osobami.
J. A.: I co się wydarzyło, że już tego nie robicie?
D. S.: Przyszła pandemia, weszły obostrzenia i firmy przestały organizować eventy. Nie pozwalało
to utrzymać firmy, więc postanowiłyśmy zmienić
kierunek. Nie ukrywamy, że byłyśmy już mocno
wyeksploatowane organizacją wydarzeń i po cichu
marzyłyśmy o czymś bardziej spokojnym. Same
jednak nie ustanowiłyśmy tej zmiany, ona przyszła
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z góry. Zaczęłyśmy myśleć o tym, żeby zająć się tym,
na co zawsze zwracałyśmy uwagę, czyli wszystkim,
co jest blisko ekologii. Stworzyłyśmy nawet kalendarz ekologiczny na rok 2020 i dopiero potem przyszła myśl, że podświadomie chyba wykreowałyśmy
to miejsce, żeby zająć się taką tematyką.
J. A.: I założyłyście sklep we Wrocławiu, ale mający
już renomę w innych miastach.
D. S.:Tak, bardzo spodobała się nam koncepcja i podejście Tomka - właściciela marki i założyciela sklepu w Łodzi. Tuż przed nami otworzyły się sklepy
w Warszawie, w Konstantynowie koło Łodzi, Pabianicach i całkiem niedawno w Poznaniu. Nie mogę
tego nazwać typową franczyzą, bo jest duża swoboda w tworzeniu własnych miejsc. Jednak łączy nas
wspólna idea, która jest naturalną konsekwencją naszych osobowości. Słuchamy się wzajemnie, uczymy
i każdy tworzy sklep stacjonarny na swój indywidualny sposób. Istnieje także sklep internetowy, który
również prowadzony jest w duchu zero waste.
J. A.: Czy wszystkie sklepy wyglądają tak samo?
D. S.: Jest dużo rzeczy wspólnych, które nas łączą, ale
są też różnice. Na przykład ciocia Krysia robi dla nas
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na szydełku koniki i piłeczki, które są typowo wrocławskie. Grażynka szyje nam kosmetyczki, obrusy,
serwetki i torby z końcówek materiałów, które produkuje lokalna firma.
J. A.: Zaczynamy wchodzić w asortyment, więc
pytanie do Was, czym jest sklep „Na gramy” i czego
może się spodziewać osoba, która do Was zawita?
D. S.: Przede wszystkim jesteśmy zupełnie innym
sklepem niż te wokół. Tutaj panuje bardziej domowa atmosfera i zawsze jest rozmowa z klientem.
Odróżnia nas też to, że mamy wszystko na wagę
i bez opakowań. Można kupić trzy gramy czegoś,
nie trzeba brać całego opakowania. Mamy klientów,
którzy przychodzą do nas kupić mąki, kasze, ryże,
przyprawy, herbaty, ziarna, zioła, i sól. To miejsce
dla wszystkich, którzy dbają o to, co powędruje do
ich żołądka, bo wiele produktów jest bio. Weganie
i wegetarianie znajdą tu różne zamienniki, takie jak
świeżo zrobione tofu, czy agar-agar.
J. A.: Ale przecież nie tylko jedzenie jest na gramy?
D. S.: Tak, mamy proszki do prania, kostki i żel do
zmywarki, czyli wszystko czym można wyczyścić
dom oraz kosmetyki naturalne zarówno znanych
marek jak i tych mniej znanych firm. Generalnie
mamy asortyment dla pań, panów i dla najmłod-
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szych. Można do nas wpaść po niezobowiązujący
prezent, jakim jest ceramika i do tego jakaś herbata na gramy. Są też termiczne kubki i butelki. Znajdziecie tu książki i dla dorosłych, i dla dzieci, a także
piękną biżuterię. Dla fanów zero waste mamy woskowijki, płatki kosmetyczne wielokrotnego użytku,
sztućce drewniane i wiele, wiele więcej.
J. A.: Podczas naszej rozmowy weszło kilku klientów
z własnymi siatkami. A gdybym wpadła do Was tak
z ulicy, bez własnej torby, to w jaki sposób wezmę ze
sobą pół litra płynu do naczyń?
D. S.: Nie ma problemu, mamy tu słoiki i torby bumerangi, które czekają na takich klientów. Często
przynoszą nam je właśnie oni, a my je wyparzamy
i w ten sposób mogą posłużyć kolejny raz.
J. A.: Pamiętasz moment, w którym nastąpił przełom w twoim życiu i to zwrócenie ku takiemu stylowi życia?
D. S.: To się ściśle wiązało z moim sposobem odżywiania. Od ponad dziesięciu lat jestem wegetarianką, ale cztery lata temu zostałam weganką. Stało
się tak między innymi ze względu na zanieczyszczenie, które produkują wielkie hodowle. Wtedy
zaczęłam być bardziej świadoma. Generalnie uważam, że Ziemia sobie doskonale poradzi bez człowie-
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J. A.: I tego wam życzę. Dziękuję za rozmowę.
Na Gramy: Dziękujemy.
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ka. Natomiast my musimy zadbać o siebie i nadążyć
za nią. To znaczy, jeśli ja używam naturalnych kosmetyków, to dbam o siebie, ale też o planetę. Jeśli
jem mniej i zdrowo, to dbam o siebie i jednocześnie
o naturę.
J. A.: Czy twoim zdaniem wzrasta świadomość ludzi
w tym temacie?
D. S.: Niedawno rozmawiałyśmy o tym z naszym
klientem. Spytał, czy dużo ludzi tutaj przychodzi
i jaka jest ich świadomość? Oczywiście przychodzi
do nas sporo osób świadomych, ale zdaję sobie sprawę, że to jest mikroświat, taka nasza bańka. Nawet
starałyśmy się to jakoś procentowo określić, i wyszła
nam taka konkluzja, że zaledwie 10% ludzi wie o co
chodzi i chciałoby coś zrobić. Natomiast coraz więcej
osób do nas zagląda i jest bardzo zainteresowanych
zmianą sposobu zakupów. Nie mogę powiedzieć, że
są to wyłącznie młode osoby. Często wnuczki przysyłają tu swoich dziadków. Są też sytuacje, że syn polecił nas swojej mamie i jest teraz naszą stałą klientką.
Często słyszymy, że ludzie robią co mogą, by żyć bez
zwiększania śladu węglowego, ale po co to robić, skoro wielkie koncerny produkują tyle zanieczyszczeń?
Trzeba sobie wtedy zadać pytanie: czy ja chcę w tym
uczestniczyć, i pogrążać środowisko? Jeśli każdy zajmie się ulepszaniem swojego świata - reszta zacznie
się zmieniać.
J. A.: Czy prowadzenie takiego sklepu wymaga wysiłku?
D. S.: Ludzie często myślą, że tu jest drogo. A jest
to nieprawda, i nawet niektóre klientki mówią, że
mamy tu taniej niż w znanych sieciówkach. Nie
chcemy nikogo nawracać, każdy musi sam zauważyć różnicę i podjąć decyzję. Nie jest łatwo, ale małymi kroczkami zwiększa się nam liczba klientów, za
co jesteśmy bardzo wdzięczne. Wysiłek ponoszą też
klienci, bo to oni przychodzą z torbami słoików, pudełek, które zapełniają u nas – i jest to czasami trudne organizacyjnie.
J. A.: Macie tu dużo niespotykanych produktów, co
najbardziej zaskakuje?
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D. S.: Ja zawsze zwracam uwagę na zapachy. Mamy
tu niesamowite świeczki o zapachach z różnych
stron świata. Klientów zawsze też zadziwia patyczek do uszu wielorazowego użytku.
J. A.: W Kotle dużo gotujemy, ciekawa jestem jaka
jest twoja kuchnia?
D. S.:Przede wszystkim gotuję wegańsko, ale powoli chcę przejść na witarianizm. Moim patentem jest
jedzenie wartościowych rzeczy, bo wtedy nasycają
nas na dłużej. Zaczynam jeść dość późno, bo około
dwunastej i jest to najczęściej sok. Mam też olejarkę, w której tłoczę oleje. Świetnym tłuszczem są
nerkowce, z których robię majonez i super desery.
Moczę przez noc nerkowce, blenduję z pomarańczą
oraz syropem z agawy, odrobiną oleju kokosowego
i wanilii. Najczęściej robię go w słoiku, do którego
wsypuję granolę i dodaję owoce.
J. A.: Twoja kuchnia zaskakuje resztę rodziny?
D. S.: Moi rodzice już całkiem odpuścili sobie namawianie mnie na kawałek kotleta, ale zjadam u nich
na obiedzie surówki i gotowane warzywa. Mam też
taką zasadę, że nie jem byle czego, wolę wtedy zrobić sobie całodniową głodówkę. Złapałaś mnie przed
naszą rozmową na jedzeniu sałatki z awokado, surowej pieczarki, płatków drożdżowych nieaktywnych
i olejem z siemienia lnianego.
J. A.: Macie jakieś marzenie?
D. S.: Kiedyś miałam, teraz jestem gotowa na wszystko. Moim zdaniem, kiedy zaczynam planować i marzyć, to się ograniczam. Myślę – to ma być. I to się
dzieje. Jeśli mówimy o bardziej przyziemnych rzeczach, to chciałabym mieszkać za miastem, bliżej
natury.
Elżbieta Kowalska: Chciałabym, żeby „Na Gramy”
było dla ludzi takim miejscem przebudzenia. Żeby
było punktem, do którego przychodzą nie tylko
świadomi ludzie, ale żeby zaglądali do nas też przypadkowi przechodnie i odkrywali, że można robić
zakupy inaczej.
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