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WIELKANOCNE WYPIEKI DROŻDŻOWE,
LAURKOWO, PASTEL BREAD AND OTHER STORIES

Drodzy Czytelnicy,
Prace nad tym numerem rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu i nie
podejrzewaliśmy wtedy, w jakich okolicznościach będziemy go publikować.
Z tego względu większa część tego wydania będzie w znanej Wam
dotychczas formie. Na kolejnych stronach standardowo znajdziecie dwa
produkty, które mianowaliśmy bohaterami tej wiosny. Jest to kalarepa
oraz masło. W artykułach przybliżymy Wam trochę informacji na ich temat,
a na kolejnych stronach podzielimy się sprawdzonymi przepisami
z ich udziałem.
Mamy też temat dodatkowy, którym nawiązujemy do nadchodzących świąt
wielkanocnych. Są to drożdżowe wypieki.
Jest i wywiad. Tym razem rozmawiamy z Karoliną i Wojtkiem –
właścicielami rzemieślniczej piekarni Pastel bread & other stories w samym
sercu Browarów Wrocławskich, w której wszystkie bochenki powstają
z miłości, pasji i zakwasu.
W ramach produktu regionalnego prezentujemy Wam ceramikę autorstwa
naszej kotłowej koleżanki Laury Chołodeckiej. Zobaczycie piękne talerze,
miseczki i kubeczki oraz dowiecie się, skąd wzięło się jej zamiłowanie do tego
typu wyrobów.
Przybliżamy Wam również ideę festiwalu Restaurant Week oraz dzielimy
się opiniami na temat poprzednich edycji.
Jednak po raz pierwszy od ponad 6 lat działalności magazynu KOCIOŁ
nie publikujemy historii o tym, jak nasi przodkowie trafili na Dolny Śląsk.
Gorąco wierzymy w to, że na naszych oczach nie piszą się właśnie tysiące
nowych opowieści przesiedleńczych, a są to jedynie chwilowe odwiedziny
naszych wschodnich sąsiadów w Polsce. Mamy nadzieję, że już niebawem
będą mogli wrócić do swoich domów. Bardzo im tego życzymy!
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DANIE Z KOTŁA -- ZUPA CYTRYNOWA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
2 cytryny
200 g ryżu
1,5 litra bulionu warzywnego
3 żółtka
sól, pieprz
listki świeżego tymianku

Przygotowanie:
Ryż gotujemy według wskazówek na opakowaniu. Cytryny sparzamy i osuszamy.
Skórkę ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Z jednej cytryny wyciskamy sok a drugą kroimy
w plasterki. Otartą skórkę, sok z cytryny i cytrynę w plastrach wkładamy do bulionu.
Zagotowujemy.
Żółtka mieszamy z małą ilością gorącej zupy, mieszając wlewamy do garnka z zupą.
Doprawiamy solą i pieprzem.
Zupę cytrynową podajemy z ryżem i posypujemy listkami tymianku.
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PRZEPISY Z KALAREPĄ
Kalarepę można kupić praktycznie w każdym sklepie na dziale warzywnym
i to nawet w okresie zimowym. Najlepiej smakuje jednak świeżo zerwana
z przydomowego ogródka. Warzywo to charakteryzuje się specyficznym
smakiem, który nie każdemu może przypaść do gustu. Nie zmienia to jednak
faktu, że warto sięgać po kalarepę, która zawiera w sobie bogactwo witamin
i minerałów i wypróbować ją w wielu ciekawych odsłonach.
MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022
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KALAREPA
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
POCHODZENIE I UPRAWA
Miąższ młodej kalarepy jest delikatny, chrupiący, nieco słodkawy i w pewnym stopniu przypomina smak
surowej kapusty. Na naszych stołach najczęściej pojawiają się dwa rodzaje tego warzywa: o zielonych lub
fioletowych łodygach. Kalarepę znano już w starożytności – warzywo pochodzi z Europy, gdzie uprawia się
je do dziś. Największy sezon na kalarepę przypada na
wiosnę. Jest to roślina dwuletnia, której czas wzrostu
wynosi niecałe dwa miesiące.

WŁAŚCIWOŚCI
Kalarepa jest warzywem niskokalorycznym: 100 gramów warzywa to tylko 29 kcal – i posiada mnóstwo
cennych dla zdrowia wartości, takich, jak tłuszcze,
białko, węglowodany, błonnik, cukry, przeciwutleniacze, witaminy, a także sole mineralne — cynk, fosfor,
magnez, mangan, miedź, potas, selen, sód, wapń i żelazo.
Ze względu na to, że kalarepa jest warzywem hipoalergicznym, można ją podawać małym dzieciom
i osobom narażonym na alergie pokarmowe. Spokojnie mogą ją spożywać również cukrzycy, jako że roślina ta bardzo wolno podnosi poziom cukru we krwi.
W tradycji kulinarnej najczęściej mówi się o daniach
z łodygi, zwanej „jabłkiem”. Mało kto wie, że najwięcej
prozdrowotnych substancji znajduje się w liściach –
jest w nich zdecydowanie więcej witaminy A, C, wapnia i białka niż w bulwie.
KALAREPA W KUCHNI
Najzdrowsza i najsmaczniejsza jest kalarepa jedzona
na surowo. Wiele osób lubi ją jeść jak przysłowiową
marchewkę bez zbędnych dodatków, ale można ją
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wykorzystać do przyrządzenia wyśmienitych surówek i sałatek, łącząc z innymi warzywami, ziołami,
przyprawami, dressingami czy olejami zimno tłoczonym. Możliwości jest naprawdę sporo. Kalarepę
można też poddać obróbce termicznej i stworzyć z niej
przeróżne potrawy.
PODSUMOWANIE
Kalarepa jest pełna składników odżywczych, które są
powiązane z różnymi korzyściami zdrowotnymi. Jest
bogata w błonnik, który jest ważny dla zdrowego jelita
i prawidłowego trawienia. Ponadto wiele składników
odżywczych i związków roślinnych wspiera układ
odpornościowy i może zmniejszyć ryzyko chorób serca, niektórych nowotworów i stanów zapalnych. Jeśli chcesz eksperymentować z nowymi warzywami,
kalarepa jest łatwym i wszechstronnym składnikiem,
który możesz dodać do swoich potraw.

ŹRÓDŁA:
Harvesting History; “The Kohlrabi – A Little History and Some
Growing Instructions”; data dostępu: 2022-02-25
Dan Drost, Michael Johnson; “Kohlrabi in the Garden”; data
dostępu: 2022-02-25
Brandi Marcene; “13 Surprising Health Benefits of Kohlrabi”;
data dostępu: 2022-02-25
https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/warzywa/
kalarepa-charakterystyka-witaminy-i-skladniki-mineralne-jak-podawac-kalarepe/82w8z83
https://www.cefarm24.pl/czytelnia/dieta/kalarepa-nie-tylko-smaczna-ale-i-zdrowa/
https://technologzywnosciradzi.pl/kalarepa-wartosci-odzywcze/
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/kalarepa-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-kalarepy,20872.html
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BOWL Z ŁOSOSIEM I PIKLOWANĄ KALAREPĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut + 24 godziny marynowania
Składniki na piklowaną kalarepę:
1 kalarepa
100 g cukru
150 ml wody
100 ml białego octu winnego
kilkanaście listków świeżej mięty
Składniki na bowl:
2 filety z łososia ze skórą po ok. 150 g
1 łyżka oleju
½ łyżeczki suszonego estragonu
3 łyżki gotowej sałatki z glonów wakame
1 ogórek szklarniowy
100 g kolorowego ryżu
3 łyżki sosu sojowego
1 łyżeczka miodu
skórka otarta z ½ limonki
1 łyżka soku z limonki
1 łyżeczka czarnego sezamu
sól, pieprz
Przygotowanie bulionu:
Kalarepę obieramy z twardej skórki i tniemy na mandolinie na bardzo cienkie plasterki.
Wodę zagotowujemy z octem i cukrem, dodajemy miętę. Gorącą marynatą zalewamy plastry
kalarepy (cała powinna być zanurzona). Po wystygnięciu wstawiamy do lodówki na 24 godziny.
Łososia polewamy olejem, oprószamy estragonem, solą i pieprzem.
Sos sojowy mieszamy z sokiem i skórką z limonki oraz miodem.
Mieszankę kolorowego ryżu gotujemy 15 minut.
Odcedzamy, następnie wlewamy mieszankę sosu sojowego i dokładnie mieszamy.
Filety z łososia smażymy na patelni po około 2 minuty z każdej strony.
W miskach układamy ryż, sałatkę wakame, wstążki ogórka pokrojone obieraczką do warzyw
oraz łososia. Dodajemy odsączone z zalewy marynowane plasterki kalarepy.
Łososia posypujemy sezamem.
16
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KIMCHI Z KALAREPY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 1 litrowy słoik
Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina oczekiwania
Składniki:
1 kg kalarepy (ok. 3 sztuki)
1 łyżka soli
1 łyżka mąki z ryżu kleistego
75 ml wody
1 łyżka cukru
3 łyżki płatków chili gochugaru
3 ząbki czosnku
4 cm kłącza imbiru
Przygotowanie gofrów:
Kalarepę obieramy i kroimy w 0,5–1 cm kostkę.
osypujemy solą, dokładnie mieszamy i odstawiamy na godzinę.
W międzyczasie przygotowujemy kleik. Do rondelka wlewamy wodę i wsypujemy mąkę.
Dokładnie mieszamy i wstawiamy na mały ogień. Miksturę gotujemy przez kilka minut,
aż powstanie gęsty kleik. Na koniec dodajemy cukier i dokładnie mieszamy.
Odstawiamy do wystudzenia.
Imbir oraz czosnek bardzo drobno siekamy lub ścieramy na tarce.
Łączymy z kleikiem ryżowym oraz płatkami gochugaru.
Z kalarepy odciskamy nadmiar wody i wcieramy w nią przygotowaną pastę.
Kimchi przekładamy do wyparzonego słoika i odstawiamy na 2–3 dni w temperaturze pokojowej.
Następnie wstawiamy do lodówki. Kimchi najlepsze jest po tygodniu od przygotowania.
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AZJATYCKA SAŁATKA Z KALAREPĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki główne:
⅓ główki czerwonej kapusty
1 marchewka
1 kalarepa
1 garść groszku cukrowego
100 g makaronu ryżowego vermicelli
3 łyżki solonych orzeszków ziemnych
½ pęczka kolendry
⅓ pęczka mięty
Składniki na sos orzechowy:
3 łyżki masła orzechowego
soku z ½ limonki

1 łyżeczka startego imbiru
1 łyżeczka brązowego cukru
1 łyżka ciemnego sosu sojowego
½ łyżeczka srirachy
50 ml wody lub więcej
Składniki na chrupiące tofu:
1 kostka tofu
1 łyżka ciemnego sosu sojowego
1 łyżka słodko ostrego sosu chili
1 łyżeczka oleju sezamowego

Przygotowanie:
Tofu wykładamy na blaszkę wyłożona papierem do pieczenia. Rozdrabniamy w dłoniach na małe
kawałki i przyprawiamy. Pieczemy ok. 15 minut w 200ºC. Co jakiś czas warto przemieszać tofu.
Warzywa dokładnie myjemy i oczyszczamy. Kapustę drobno siekamy, możemy użyć do tego
mandoliny. Marchewkę i kalarepę kroimy w drobne plasterki lub julieny. Zioła drobno siekamy.
W misce łączymy ze sobą wszystkie składniki sosu orzechowego. Nie powinien być zbyt gęsty.
Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Warzywa łączymy z sosem, dorzucamy
ciepły makaron i dokładnie mieszamy.
Czekam, aż delikatnie przestygnie i serwujemy w głębokim talerzu. Sałatkę posypujemy
chrupiącym tofu, prażonymi orzechami ziemnymi i listkami ziół.

20

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022

21

CONGEE Z KALAREPĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ

Liczba porcji: 3
Czas przygotowania: 20 minut + moczenie i gotowanie ryżu
Składniki:
½ szklanki ryżu np. jaśminowego
1 mała kalarepa
3 gałązki szczypiorku
sezam
sos sojowy
dowolne orzechy

Przygotowanie:
Ryż płuczemy kilkukrotnie i moczymy przez noc w świeżej, zimnej wodzie.
Rano płuczemy ryż na sitku, zalewamy czystą wodą w proporcji 1:10
i gotujemy na małym ogniu przez półtorej godziny.
Ryż mieszamy od czasu do czasu, żeby nie przywarł do dna garnka.
W czasie gotowania przygotowujemy dodatki.
Szczypiorek siekamy według upodobań, niekoniecznie dość drobno.
Na suchej patelni prażymy sezam.
Kalarepę obieramy i kroimy w drobną kostkę, mały kawałek kroimy w słupki,
posłuży do dekoracji.
Do ugotowanego ryżu wkładamy kalarepę, przekładamy do miseczek, posypujemy sezamem,
orzechami, szczypiorkiem i polewamy sosem sojowym.
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FASZEROWANA KALAREPA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 6 sztuk
Czas przygotowania: 55 minut

Składniki:
6 kalarep
100 g ryżu jaśminowego
1 duża szalotka
½ czerwonej papryki
1 łyżka masła
1 łyżka oliwy z oliwek
70 g twardego długodojrzewającego sera
sól, pieprz
natka pietruszki do posypania

Przygotowanie:
Kalarepy obieramy z twardej skórki i odcinamy górę z jednej strony.
Łyżeczką wydrążamy środki kalarep, aby ścianki miały około 1 cm grubości.
Ryż gotujemy w lekko osolonej wodzie przez 12 minut.
Wydrążone kalarepy wkładamy do wrzącej wody, zanurzamy je całe i gotujemy 10 minut.
Wyciągamy i odsączamy. Kalarepy układamy w naczyniu do zapiekania.
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.
Paprykę oraz połowę środków wydrążonych z kalarepek kroimy w małą kosteczkę.
Na maśle i oliwie szklimy posiekaną drobno szalotkę. Dodajemy paprykę oraz miąższ kalarepy
i dusimy na małym ogniu 8 minut. Usmażone warzywa mieszamy z ugotowanym ryżem
oraz połową drobno startego sera. Farsz doprawiamy solą i pieprzem.
Przygotowane kalarepy napełniamy farszem. Wierzch posypujemy obficie pozostałym serem.
Zapiekamy przez 20 minut. Przed podaniem posypujemy pietruszką.
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KRUPNIK Z KALAREPĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Ilość porcji: 6
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki:
1 cebula lub ¼ białej części pora
1–2 ząbki czosnku
1–2 łyżki oleju
2 marchewki
1 pietruszka
¼ selera
¼ kalarepy
2 ziemniaki
100 g kaszy jęczmiennej wiejskiej
1,5 l bulionu warzywnego
1–2 suszone grzyby
1–2 liście laurowe
5 ziaren jałowca
5 ziaren ziela angielskiego
10 ziaren pieprzu
1–2 łyżeczki soli
natka pietruszki do podania
Przygotowanie:
Cebulę i czosnek kroimy w kostkę i podsmażamy na oleju. Przekładamy do garnka.
Marchewkę, pietruszkę, seler, kalarepę i ziemniaki kroimy w kostkę i dodajemy do garnka.
Kaszę opłukujemy na sitku, dodajemy do pozostałych składników. Zalewamy bulionem,
dodajemy suszone grzyby, liście laurowe, jałowiec, ziele angielskie, pieprz i sól.
Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na średnim ogniu przez ok. 30 minut, do miękkości
warzyw. Przed podaniem doprawiamy do smaku i podajemy z posiekaną natką pietruszki.
Zupę możemy przygotować w wersji z wkładką mięsną dodając razem z warzywami 2 podudzia
lub 100–200 g mięsa z piersi z kurczaka pokrojonego w kostkę.
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PIECZONA KALAREPA Z KOZIM SEREM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
2 kalarepy
1 łyżka masła
50 g miękkiego sera koziego
2 łyżki prażonych pestek dyni
2 łyżki szczypiorku
skórka otarta z cytryny
Dressing:
sok z ½ cytryny
1 łyżka oliwy z oliwek
½ drobno posiekanej szalotki
sól, pieprz
Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200ºC (termoobieg).
Odkrajamy z kalarepy odstające części (nie trzeba jej obierać). Kroimy ją w 0,5–1 cm plastry.
Rozgrzewamy na patelni masło i smażymy kalarepę po około 4 minuty z każdej strony, na złoto.
Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy 10 minut.
Składniki dressingu mieszamy. Układamy kalarepę na talerzu, polewamy sosem.
Posypujemy pokruszonym serem kozim, szczypiorkiem, skórką z cytryny oraz pestkami dyni.
28
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PLACUSZKI Z KALAREPY I SZPINAKU
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki na polentę:
1 duża kalarepa
1 cebula dymka
1 marchewka
2 garście szpinaku świeżego
2 ząbki czosnku
1 jajko
1 łyżka posiekanego szczypiorku
1 łyżka mąki pszennej
sól, pieprz
2 łyżki oleju
Składniki na sos:
200 ml jogurtu greckiego
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka oliwy z oliwek
1 wyciśnięty ząbek czosnku
2 łyżki posiekanego szczypiorku
sól, pieprz
Przygotowanie:
Kalarepę i marchewkę ścieramy na tarce, oprószamy łyżeczką soli i odstawiamy. W tym czasie
siekamy cebulę dymkę i podsmażamy ją na patelni na ½ łyżki oleju. Dodajemy posiekany na
mniejsze kawałki szpinak i smażymy chwilę, aż zwiędnie. Starte warzywa wykładamy na
ściereczkę i wyciskamy nadmiar soku. Mieszamy z cebulą i szpinakiem, dodajemy posiekany
czosnek, jajko, mąkę, szczypiorek i przyprawy.
Na tej samej patelni rozgrzewamy resztę oleju.
Ręką formujemy placki i smażymy po około 2 minuty z każdej strony.
Odsączamy na ręczniku papierowym.
W czasie smażenia mieszamy ze sobą składniki sosu.
Placuszki podajemy z sosem, a na większy głód – z ulubioną sałatką
np. szpinakiem z pomidorkami koktajlowymi, oliwą i przyprawami.
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SAŁATKA Z KALAREPĄ, MIĘTĄ I SUMAKIEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2-4
Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:
3 duże kalarepy
200 g jogurtu greckiego lub śmietany 18%
garść listków świeżej mięty
sok z połówki cytryny
2 ząbki czosnku
½ łyżeczki sumaku + trochę do posypania
świeżo mielony czarny pieprz
sól

Przygotowanie:
Kalarepę obieramy i kroimy w niedużą kostkę. Miętę siekamy w paski.
Jogurt lub śmietanę mieszamy z sokiem z cytryny, sumakiem i przeciśniętymi przez praskę
ząbkami czosnku. Doprawiamy pieprzem i solą do smaku.
Sos łączymy z kalarepą i częścią mięty.
Sałatkę przekładamy do salaterki, posypujemy sumakiem i pozostałą miętą.
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SPRING ROLLS
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 10 sztuk
Czas przygotowania: 50 minut
Składniki:
Marynowane tofu:
200 g wędzonego tofu
2 łyżki sosu sojowego
1 łyżka octu ryżowego lub soku z limonki
2 cm kłącza imbiru
1 ząbek czosnku
szczypta płatków chili
1 łyżka oleju sezamowego
Słodki sos chili:
200 ml wody
125 g cukru
75 ml octu ryżowego
3 papryczki chili

3 cm kłącza imbiru
2 ząbki czosnku
2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej
Spring rolls:
10 płatów papieru ryżowego
100 g makaronu vermicelli
1 kalarepa
1 marchew
1 awokado
100 g czerwonej kapusty
100 g kiełków (np. z fasoli mung, rzodkiewki
czy lucerny)
garść listków tajskiej bazylii lub kolendry

Przygotowanie:
Marynowane tofu
Czosnek oraz imbir ścieramy na tarce. Łączymy w miseczce z płatkami chili, octem ryżowym
i sosem sojowym. Tofu kroimy w paski i zalewamy marynatą. Odstawiamy na godzinę.
Następnie smażymy na złoto na rozgrzanym oleju sezamowym. Odstawiamy.
Słodki sos chili
W rondelku doprowadzamy do wrzenia wodę z octem oraz cukrem. Papryczki drobno siekamy,
wkładamy do rondelka i gotujemy przez ok. 5 minut. Dodajemy starty imbir oraz czosnek.
Gotujemy przez kolejne 5 minut. Sos przelewamy do kielicha blendera i miksujemy przez kilka
sekund. Sos wlewamy z powrotem do rondelka. W szklance rozrabiamy mąkę ziemniaczaną
z 3 łyżkami wody, wlewamy do rondelka i dokładnie mieszamy.
Sos gotujemy kilka minut, aż zgęstnieje i stanie się klarowny. Studzimy.
Spring rolls
Makaron vermicelli zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 5 minut. Odcedzamy i hartujemy
zimną wodą. Warzywa obieramy i kroimy w cienkie paski.
Płat papieru ryżowego namaczamy przez 2–3 sekundy w letniej wodzie, a następnie układamy na
wilgotną ściereczkę lub drewnianą deskę (ją również należy najpierw namoczyć przez moment
w wodzie). Na środek wykładamy wszystkie składniki: najpierw świeże zioła oraz kiełki, potem
makaron, tofu i warzywa. Brzegi papieru ryżowego składamy do środka i zwijamy spring rolsy
dość ciasno, niczym naleśniki. Podajemy od razu.
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ZUPA KREM Z KALAREPY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
1 cebula
1–2 ząbki czosnku
1–2 łyżki oliwy
3 kalarepy z liśćmi
2 ziemniaki
ok. 1 l bulionu warzywnego
1 łyżeczka soli
½ łyżeczki pieprzu
1 szczypta mielonej gałki muszkatołowej

Przygotowanie:
Cebulę i czosnek kroimy w kostkę i podsmażamy na oliwie.
Przekładamy do garnka, dodajemy obraną, pokrojoną na kawałki kalarepę
wraz z pokrojonymi liśćmi (bez łodyg)
oraz obrane i pokrojone na kawałki ziemniaki.
Zalewamy bulionem, przyprawiamy solą, pieprzem
i gałką muszkatołową.
Gotujemy na średnim ogniu ok. 30 minut od zagotowania,
do miękkości warzyw.
Dodajemy śmietankę i blendujemy na gładki krem.
Zupę podajemy z ulubionymi dodatkami,
np. kleksem śmietany lub jogurtu, chipsami z boczku,
świeżymi ziołami lub kiełkami.
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PRZEPISY Z MASŁEM
Masło gości na polskich stołach praktycznie od zawsze. To nic innego jak tłuszcz
jadalny pochodzenia naturalnego, który wytwarzany jest ze śmietany mleka.
W większości składa się z nasyconych kwasów tłuszczowych
oraz witamin. Masło prawdziwe ma zazwyczaj kolor kremowy
lub jasnożółty i można wykonać je w domu.
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MASŁO
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: NICOLE MICHALKIEWICZ

MASŁO NA POLSKIM RYNKU
Skład masła to w ok. 80–90 proc. tłuszcz mleczny. W tym produkcie występuje ok. 56 proc.
nasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego też
nie powinien być spożywany bez ograniczeń.
Dostępne na rynku polskim masło składa się
zazwyczaj z 82 proc. tłuszczu, ok. 16 proc. wody
i ok. 2 proc. nietłuszczowych składników stałych.
Aż 50 g tłuszczu stanowią tłuszcze nasycone
tj. tłuszcz laurynowy, mirystynowy, palmitynowy i stearynowy. Producenci masła używają
do jego produkcji też substancji dodatkowych,
takich jak: fosforany, kwas fosforanowy, difosforany, trifosforany oraz polifosforany. Najpowszechniejszą substancją dodawaną do masła
są karoteny, dzięki którym produkt uzyskuje
specyficzny jasnożółty kolor. Roczna produkcja
masła na świecie wynosi ponad 4 miliony ton,
a w Polsce około 170 tysięcy ton. Statystyczny Polak zjada około 0,25 kg masła miesięcznie,
a 29% badanych spożywa je codziennie.
RODZAJE MASŁA
Prawdziwe masło (nazwy handlowe: ekstra, delikatesowe) powinno zawierać w swoim składzie
od 80 do 90% tłuszczu mlecznego – na resztę objętości przypada woda oraz tzw. sucha substancja beztłuszczowa. Istnieją jednak także mniej
tłuste warianty o zawartości tłuszczu mlecznego
od 40 do 62% (np. masło stołowe) oraz tzw. miksy,
w których część tłuszczów mlecznych zastępuje
się roślinnymi. Warte wzmianki jest także masło
klarowane, które powstaje w wyniku gotowania masła i oczyszczania go z osadów oraz wody.
Końcowy produkt doskonale nadaje się do smażenia i pieczenia, bowiem nie dymi i nie pali się
w wysokich temperaturach, a przy tym zachowuje stabilność chemiczną. Zawiera ono nawet
99,8% tłuszczu mlecznego i ma bardzo przyjemny orzechowy smak.
WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE
Masło charakteryzuje się bardzo dużą kalorycznością, ponieważ 100 gramów produktu zawiera
aż 740 kalorii. Mimo to zawiera sporo substancji
odżywczych, a to za sprawą krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.
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Masło jest źródłem witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach, tj. A, D, E i K. Witamina A wpływa na zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci. Ponadto odpowiada za prawidłowe widzenie
i funkcjonowanie układu hormonalnego. Witamina D zapobiega osteoporozie i wspomaga
działanie systemu immunologicznego. Witamina
młodości, czyli witamina E, również ma dobry
wpływ na wzrok, a także układ krążenia. Masło
dostarcza wielu minerałów, takich jak mangan,
cynk, chrom, miedź czy selen, które zwalczają wolne rodniki. Kwasy tłuszczowe zawarte
w maśle wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego, poprawiają metabolizm i pomagają zwalczać szkodliwe drobnoustroje w przewodzie pokarmowym.
MASŁO W KUCHNI
Masło to przede wszystkim najlepszy dodatek
do ciepłego chleba. Oprócz tego ma bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Jest ono ważnym
elementem zwłaszcza kuchni francuskiej, która oparła na nim nie tylko szereg wyjątkowych
sosów, ale przede wszystkim słynne francuskie
ciasto i pieczone z niego croissanty.
PODSUMOWANIE
Pomimo wielu debat związanych z tym, czy
masło jest zdrowe, czy też nie, niewątpliwie ma
ono stałe miejsce w polskiej kuchni. Nic tak nie
smakuje, jak ciepła i chrupiąca kromka chleba
posmarowana masłem. I to jest właśnie sekret
jego sukcesu — prostota smaku i uniwersalność
zastosowania.
ŹRÓDŁA:
S. Chudy, A. Makowska, Jakość handlowa polskiego masła,
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2015
B. Paszczyk, Skład kwasów tłuszczowych w masłach i tłuszczach
mieszanych, BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLIX, 2016, 4, str.
756–763
Kowalski R., Kałwa K., Masło kontra margaryna, Zdrowie i Uroda
2016.
https://www.spirulina.pl/ciekawostki/10-powodow-dla-ktorychwarto-jesc-maslo.html
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/maslo-wlasciwoscisklad-i-rodzaje-masla,24524.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/czymaslo-jest-zdrowe-wszystko-o-masle-aa-pgH8-nYEk-aUqo.html
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BAKŁAŻANY Z MASEŁKIEM MISO
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
1 bakłażan
½ łyżki sosu sojowego
60 g masła w temperaturze pokojowej
1½ łyżki tahini
3 łyżeczki jasnej pasty miso
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka octu ryżowego
2 łyżki oleju sezamowego oleju sezamowego
1 łyżeczka płatków chili
1 łyżka sezamu
1 łyżka posiekanego szczypiorku

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 200ºC (termoobieg).
Bakłażany kroimy w plastry, mieszamy z sosem sojowym i 1½ łyżki oleju sezamowego.
Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy 25 minut.
Masło blendujemy z tahini, miso, sokiem z cytryny, octem ryżowym i resztą oleju sezamowego
na gładkie masełko. Dodajemy płatki chili i mieszamy.
Upieczone bakłażany smarujemy masełkiem, posypujemy szczypiorkiem i sezamem.
W ten sam sposób można przygotować także bataty.

42

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022

43

BUŁKI MAŚLANE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 8 sztuk
Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:
100 g mleka + do posmarowania
50 g masła
250 g mąki pszennej
15 g świeżych drożdży
10 g cukru
1 jajko
½ łyżeczki soli
Przygotowanie:
Mleko lekko podgrzewamy, roztapiamy w nim masło.
Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy drożdże, cukier, jajko,
sól oraz ciepłe mleko z masłem.
Ciasto wyrabiamy ręcznie
lub mikserem z mieszadłem w kształcie haka przez ok. 5 minut.
Miskę z ciastem przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe,
nieprzewiewne miejsce na ok. 1 godzinę, powinno podwoić objętość.
Wyrośnięte ciasto przekładamy na oprószony mąką blat, dzielimy na 8 części.
Formujemy bułki i układamy je (łączeniem do dołu)
na blasze od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia.
Odstawiamy do podrośnięcia na ok. 20 minut.
W tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 180ºC.
Bułki przed pieczeniem smarujemy mlekiem
i pieczemy na środkowej szynie przez ok. 20 minut, do zrumienienia.
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CHLEBEK BANANOWY NA PALONYM MAŚLE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 10 minut + 50 minut pieczenia
Czas przygotowania: 25 x 12 cm
Składniki:
220 g mąki orkiszowej lub pszennej
1 łyżeczka sodu
½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka wanilii w proszku lub ekstraktu waniliowego
1 łyżeczka cynamonu
1 szczypta soli
4 bardzo dojrzałe banany
2 jajka
80 g masła
70 g jogurtu naturalnego
80 g erytrolu
2 łyżki orzechów laskowych, pekan lub włoskich
1 kostka czekolady
tłuszcz i mąka do formy
Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 180ºC (góra dół).
Masło roztapiamy w rondelku na małym ogniu i podgrzewamy, aż lekko zbrązowieje
i zacznie pachnieć orzechowo. Przelewamy do miseczki i odstawiamy.
W jednej misce mieszamy mąkę z sodą, proszkiem, wanilią, cynamonem i solą.
W drugiej rozgniatamy widelcem 3 banany i dodajemy jajka, masło, jogurt i erytrol.
Łączymy zawartość obu misek, dodajemy posiekane orzechy
(kilka zostawiamy do ozdoby) i mieszamy.
Keksówkę smarujemy tłuszczem i oprószamy mąką. Przelewamy ciasto do środka, wyrównujemy.
Na wierzchu układamy przekrojonego na pół banana, środkiem do góry.
Dekorujemy orzechami i pokrojoną na kawałeczki czekoladą. Pieczemy 50 minut, studzimy.
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CHLEBEK DO ODRYWANIA
Z MASŁEM ZIOŁOWO-CZOSNKOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 40 minut + 3 godziny oczekiwania
Składniki na ciasto:
400 g mąki pszennej chlebowej
2 duże jajka (rozmiar L)
50 g roztopionego masła
20 g świeżych drożdży lub 7 g drożdży
suszonych
150 ml letniej wody
1 łyżeczki cukru
½ łyżeczki soli

Składniki na masło czosnkowo-ziołowe:
100 g miękkiego masła
mała natka pietruszki
mały pęczek szczypiorku
4 ząbki czosnku
½ łyżeczki soli

Przygotowanie ciasta:
Ze świeżych drożdży przygotowujemy rozczyn, rozprowadzając je w letniej wody z łyżeczką
cukru oraz łyżką mąki. Dokładnie mieszamy i odstawiamy na kwadrans. Suszone drożdże
rozpuszczamy tylko w wodzie. Mąkę mieszamy z solą i cukrem (jeśli nie został przygotowany
rozczyn) w misie miksera i wlewamy wodę z drożdżami. Wbijamy jajka i wyrabiamy do
połączenia składników. Najlepiej zrobić to przy pomocy robota kuchennego z hakiem do ciasta
drożdżowego. Dodajemy roztopione i przestudzone masło, zagniatamy do uzyskania gładkiego
i elastycznego ciasta. Formujemy z niego kulę, wstawiamy do miski i przykrywamy ściereczką.
Ciasto odstawiamy na 1,5 godziny do wyrośnięcia.
Przygotowanie masła czosnkowo-ziołowego:
Ząbki czosnku obieramy, a zioła siekamy. Przekładamy do kielicha blendera
wraz z solą i masłem i miksujemy do uzyskania jednolitej masy.
Przygotowanie chlebka:
Ciasto krótko zagniatamy i wałkujemy na stolnicy lub silikonowej macie na prostokąt
o wymiarach ok. 40 x 60 cm. Wierzch ciasta smarujemy masłem czosnkowo-ziołowym,
a następnie kroimy na 3 długie pasy o wysokości ok. 13 cm.
Pasy z ciasta układamy jeden na drugim (stroną z masłem do góry), a następnie kroimy
na 8 prostokątów o wymiarach ok. 13 x 7,5 cm. Keksówkę o wymiarach ok. 24 x 14 cm
wykładamy papierem do pieczenia i układamy w niej prostokąty z ciasta dłuższym bokiem
do góry tak, aby wypełnić niemalże całą foremkę.
Chlebek odstawiamy na 30 minut do ponownego wyrośnięcia.
Chlebek pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez około 25 minut, do złotego koloru.
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DOMOWE MASŁO
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ

Liczba porcji: ok. 1 miseczka
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
500 ml schłodzonej śmietany 36%

Przygotowanie:
Śmietanę przelewamy do miski miksera. Jeśli mamy możliwość, misę warto zakryć, podczas
miksowania śmietanka dość mocno się rozchlapuje.
Włączamy wysokie obroty miksera i ubijamy przez około 7 minut.
Zmniejszamy obroty i miksujemy kolejne 3 minuty. Po tym czasie powinniśmy uzyskać masło
i maślankę. Wyciągamy masło i opłukujemy je bardzo zimną, najlepiej lodowatą wodą.
Gotowe przechowujemy w lodówce.
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KARPATKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
Liczba porcji: 20
Czas przygotowania: 2 godziny + ok. 2 godziny studzenia budyniu
+ kilka godzin chłodzenia ciasta

Składniki na ciasto parzone:
250 ml wody
125 g masła
160 g mąki pszennej
5 dużych jajek (rozmiar L)
½ łyżeczki soli
Składniki na krem:
750 ml mleka
150 g cukru

1 laska wanilii
4 żółtka
40 g mąki ziemniaczanej
20 g mąki pszennej
200 g miękkiego masła
Dodatkowo:
2–3 łyżki cukru pudru

Przygotowanie ciasta parzonego:
W garnku gotujemy wodę z masłem. Gdy zacznie wrzeć, wsypujemy mąkę i energicznie
mieszamy, aż powstanie jednolita i szklista masa. Odstawiamy do całkowitego wystudzenia.
Ciasto umieszczamy w misie miksera i dodajemy kolejno po jednym jajku, miksując cały czas,
aż powstanie jednolita gładka masa.
Foremkę o wymiarach ok. 36 x 24 cm wykładamy papierem do pieczenia i rozsmarowujemy
połowę ciasta za pomocą szpatułki. Pieczemy w 200ºC przez 25–30 minut do złotobrązowego
koloru. Odstawiamy do wystudzenia. W ten sam sposób pieczemy drugi blat.
Przygotowanie kremu:
Do garnka wlewamy 500 ml mleka i gotujemy je wraz z laską wanilii z uprzednio wyskrobanymi
ziarenkami oraz cukrem. Gdy mleko się zagotuje, wyjmujemy wanilię i zmniejszamy ogień
do minimum. Pozostałe mleko miksujemy z żółtkami i obiema mąkami do uzyskania gładkiej,
jednolitej masy. Wlewamy do gorącego mleka i energicznie mieszamy. Budyń gotujemy na małym
ogniu, cały czas mieszając, aż zgęstnieje. Garnek przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy
do całkowitego wystudzenia.
Masło ucieramy na puch. Kolejno łyżka po łyżce dodajemy wystudzony budyń, cały czas
miksując, aż powstanie gładki krem. Krem wykładamy na blat wystudzonego ciasta,
równamy szpatułką i przykrywamy drugim blatem.
Karpatkę wstawiamy do lodówki na kilka godzin lub najlepiej całą noc do schłodzenia.
Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.
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MASŁO Z CZARNYM CZOSNKIEM,
LUBCZYKOWE I PAPRYKOWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Liczba porcji: 3 x 65 g
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
Masło z czarnym czosnkiem:
ok. 65 g masła
½ łyżeczki proszku z czarnego czosnku
1 łyżeczka oleju z pestek dyni
1 ząbek czosnku
¼ łyżeczka soli
ziarna białego sezamu do dekoracji
Masło lubczykowe:
ok. 65 g masła
½ pęczka lubczyku

¼ pęczka koperku
1 ząbek czosnku
¼ łyżeczka soli
¼ łyżeczka pieprzu
Masło z wędzoną papryką:
ok. 65 g masła
⅓ łyżeczki wędzonej papryki
skórka otarta z ½ pomarańczy
¼ łyżeczka soli
3 krople tabasco

Przygotowanie:
Kostkę masła wyciągamy z lodówki na 15 minut przed kuchennymi pracami.
Masło kroimy na trzy równe części. Do moździerza wkładamy poszczególne dodatki z listy
składników dla każdego z rodzajów masła.
Ucieramy je na gładką masę, następnie łączymy z porcją masła.
Przygotowane smakowe masło przekładamy do miseczki. Jeśli chcemy wykorzystać
je w późniejszym czasie, możemy je śmiało zamrozić w całości lub w mono porcjach.
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MAŚLANE CIASTKA Z CZEKOLADĄ I DODATKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Liczba porcji: 20 szt. ciastek
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki na ciasteczka:
100 g zimnego masła
75 g brązowego cukru lub ksylitolu
1 duża łyżeczka pasty waniliowej
1 jajko
250 g mąki pszennej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
⅓ łyżeczka soli
1 tabliczka gorzkiej czekolady
1 łyżka białego sezamu
⅓ kubka suszonej żurawiny

Składniki na solony karmel:
100 g cukru
50 g zimnego masła
200 g śmietanki 30–36%
sól gruboziarnista

Przygotowanie:
Zimne masło tniemy na mniejsze kawałki i wrzucamy do miski. Dodajemy cukier, jajko, pastę
waniliową i sodę oczyszczoną. Delikatnie ucieramy do połączenia składników.
Uwaga, mogą pozostać mniejsze gródki masła.
Przesiewamy mąkę do miski z ciastem i delikatnie zagniatamy. Na koniec dodajemy posiekaną
drobno gorzką czekoladę, żurawinę. Mieszamy i formujemy kuleczki o grubości ok. 3 cm.
Część z nich możemy obtoczyć w białym sezamie. Kuleczki delikatnie spłaszczamy i wykładamy
na blaszkę w równych odstępach, co ok. 5 cm.
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180ºC przez 15 min. Część z ciasteczek możemy
udekorować domowym solonym karmelem i gruboziarnistą solą.
W garnku rozpuszczamy cukier, gdy nabierze bursztynowego koloru, dorzucamy zimne masło
i ściągamy z palnika. Mieszamy do połączenia składników. Wlewamy śmietankę i podgrzewamy
na średnim ogniu, cały czas mieszając
Po 2–3 minutach karmel znacznie zgęstnieje. Następnie dodajemy gruboziarnistą sól i dokładnie
mieszamy. Przelewamy do słoiczka. W lodówce przechowujemy do tygodnia.
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MAŚLANE CIASTECZKA Z LEMON CURD
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
Liczba porcji: 20–30 ciastek
Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina chłodzenia + 24 minut pieczenia

Składniki na ciastka:
300 g mąki orkiszowej jasnej lub pszennej
150 g zimnego masła
80 g erytrolu pudru lub cukru pudru
1 jajko (zimne)
1 łyżka jogurtu lub śmietany
szczypta soli
Składniki na lemon curd:
2 jajka
1 żółtko
110 g erytrolu
70 g masła
sok i skórka z 2 cytryn
Przygotowanie lemon curd:
Skórkę wraz z sokiem wlewamy do metalowej miseczki. Dodajemy jajka, żółtko oraz cukier
i mieszamy trzepaczką. Dodajemy pokrojone na małe kawałeczki masło. W rondelku
podgrzewamy odrobinę wody i wkładamy miskę, tak aby dno miski nie dotykało wody,
a zawartość podgrzewała się na parze. Gotujemy ciągle mieszając trzepaczką przez 5–10 minut.
Masło najpierw się roztopi, a potem sos zacznie gęstnieć. Jeżeli będą mocne grudki, przecieramy
przez sito. Przekładamy curd do słoiczka i wstawiamy do lodówki.
Przygotowanie ciastek:
Składniki na ciastka zagniatamy szybko do uzyskania gładkiej masy (ręcznie lub za pomocą
miksera planetarnego). Zawijamy w folię i wstawiamy do lodówki na godzinę.
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 180ºC (góra-dół). Ciasto wałkujemy na grubość
około 0,5 cm. Wykrawamy ciastka. W połowie z nich wykrawamy mały otwór
(najłatwiej użyć foremki). Pieczemy 12 minut blacha po blasze. Studzimy.
Smarujemy ciastka bez dziurki schłodzonym lemon curdem.
Na to nakładamy delikatnie ciastka z dziurką. Gotowe ciastka możemy posypać cukrem pudrem.
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MAZUREK KOKOSOWY Z MANGO CURD
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
Forma: 35 x 11 cm
Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina chłodzenia + 20 minut pieczenia
Składniki na spód:
175 g mąki orkiszowej jasnej, można zastąpić
pszenną
2 łyżki erytrolu
100 g zimnego masła
1 żółtko
1 łyżka zimnej śmietany lub jogurtu
1 szczypta soli
masło i mąka do formy
Składniki na krem kokosowy:
125 g mascarpone
50 ml śmietanki 30–36%
3 łyżki wiórków kokosowych
60 g białej czekolady
1 łyżka erytrolu
szczypta soli

Składniki na mango curd:
130 g musu z mango (z puszki lub zblendowane
dojrzałe mango)
1 żółtko
1½ łyżki erytrolu
2 łyżki soku z cytryny
½ łyżki mąki ziemniaczanej
25 g masła
Do dekoracji:
borówki lub maliny
kiwi
mini beziki
jadalne kwiaty

Przygotowanie:
Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto wyrabiamy krótko do powstania gładkiej masy. Można to zrobić
ręcznie lub w mikserze planetarnym. Zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na 30 minut.
Piekarnik rozgrzewamy do 200ºC (góra dół). Formę smarujemy masłem i oprószamy mąką.
Ciasto wałkujemy i wykładamy nim foremkę, wyrównując brzegi. Jeżeli nam coś zostanie, można
zrobić tartaletki. Spód nakłuwamy widelcem i wkładamy na 5 minut do lodówki.
Pieczemy 20 minut. Studzimy.
Roztapiamy białą czekoladę w kąpieli wodnej i lekko studzimy. Mascarpone ubijamy ze śmietaną
i erytrolem na gęstą masę. Mieszamy z wiórkami, solą i białą czekoladą. Wykładamy na spód
tarty, dokładnie wyrównując. Wkładamy do lodówki na czas przygotowywania musu mango.
W metalowej misce mieszamy ze sobą wszystkie składniki musu, oprócz masła. Ustawiamy miskę
w większym rondlu, z gotującą się wodą, tak, aby miska nie dotykała wody (na parze).
Mieszamy trzepaczką i gotujemy do zgęstnienia. Po tym czasie zdejmujemy miskę i dodajemy
pokrojone na kawałki masło. Mieszamy do rozpuszczenia.
Mus wykładamy na wierz tarty i wkładamy do lodówki na co najmniej 15 minut.
Dekorujemy według uznania.
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ROGALE MAŚLANE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
Liczba porcji: 8 sztuk
Czas przygotowania: 1 godzina + 1,5 godziny wyrastania
Składniki:
20 g świeżych drożdży
550 g mąki pszennej
1 łyżka cukru
½ łyżeczki soli
100 ml lekko ciepłego mleka
100 ml lekko ciepłej wody
200 g miękkiego masła
Przygotowanie:
Drożdże kruszymy do miseczki. Dodajemy cukier, 2 łyżki z odważonej mąki i mleko.
Mieszamy, aby nie było grudek i odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut.
Pozostałą mąkę mieszamy w dużej misce z solą. Wlewamy do mąki wyrośnięty zaczyn
oraz wodę. Mieszamy i krótko wyrabiamy.
Do ciasta dodajemy masło w temperaturze pokojowej i wyrabiamy przez 10 minut.
Przykrywamy miskę z ciastem ściereczką
i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 1,5 godziny.
Wyrośnięte ciasto dzielimy na 8 kawałków. Każdy kawałek formujemy w długi trójkąt
o podstawie 10 cm i wysokości około 30 cm. Zwijamy rogaliki zaczynając od podstawy trójkątów,
a następnie nadajemy kształt półksiężyców. Rogaliki układamy na blaszkach wyłożonych
papierem do pieczenia i czekamy aż podrosną przez 15 minut.
Następnie wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 170°C i pieczemy 20 minut.
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RZODKIEWKI NA MAŚLE Z SEZAMEM I CYTRYNĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
1 pęczek rzodkiewek (mogą być już miękkie)
2 łyżki masła
skórka otarta z 1 cytryny
1 łyżka soku z cytryny
sól, pieprz
łyżka posiekanego szczypiorku
2 łyżeczki sezamu

Przygotowanie:
Na patelni roztapiamy masło. Wkładamy rzodkiewki – mniejsze w całości,
większe przekrojone na pół. Smażymy około 5 minut, aż zaczną tracić swój kolor.
Solimy i pieprzymy. Wykładamy na talerz, skrapiamy sokiem z cytryny,
posypujemy skórką cytrynową, szczypiorkiem i sezamem.
Podajemy jako dodatek do innych dań lub np. z chlebem na śniadanie.
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WIELKANOCNE JAJKA
Z PALONYM MASŁEM Z CZOSNKIEM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Liczba porcji: ok. 1 miseczka
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki na twarożek:
200 g twarogu półtłustego
2 łyżki jogurtu greckiego lub naturalnego
1 ząbek czosnku
1 łyżka oliwy z oliwek
skórka otarta z ½ cytryny
Pozostałe składniki:
3 jajka w temperaturze pokojowej
80 g masła
3 ząbki czosnku
½ łyżeczki płatków chili
1 łodyga selera naciowego
pęczek szczypiorku
Przygotowanie:
Twaróg rozgniatamy widelcem, dodajemy jogurt, skórkę z cytryny, oliwę i starty ząbek czosnku.
Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Dokładnie mieszamy.
Jajka wsadzamy do gotującej się wody. Gotujemy przez 6–7 minut a następnie hartujemy
w wodzie z lodem. Delikatnie obieramy.
W rondelku rozpuszczamy masło. W tym czasie obieramy czosnek i kroimy w drobne plasterki.
Gdy masło jest rozpuszczone, dorzucamy czosnek i podgrzewamy na małym ogniu, aż się
zarumieni. Zajmie nam to około 3 minuty. Im dłużej będziemy podgrzewać tym masło będzie
zyskiwać na smaku. W ostateczności powinno być w kolorze brązowo bursztynowym.
Na talerz nakładamy twaróg i delikatnie go rozcieramy. Na środek nakładamy połówki jajek.
Dekorujemy plastrami selera naciowego, drobno posiekanym szczypiorkiem i płatkami chili.
Na koniec polewamy wszystko obficie palonym masłem
i dekorujemy chrupiącymi płatkami czosnku.
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MASŁO KLAROWANE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 1 słoiczek
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
200 g masła
Przygotowanie:
Masło kroimy w kostkę i umieszczamy w rondelku z grubym dnem.
Powoli podgrzewamy aż masło się rozpuści. Po chwili zacznie powstawać piana, którą ściągamy
łyżką. Masło przelewamy do słoiczka.
Sklarowane masło można przechowywać w lodówce 2 miesiące.
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TEMAT SPECJALNY
WIELKANOCNE WYPIEKI DROŻDŻOWE
SESJĘ PRZYGOTOWAŁY:
KATARZYNA SIERADZ, LAURA CHOŁODECKA, JOANNA KOMOROWSKA
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BABKA PARZONA
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
Liczba porcji: 10–12 porcji
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki:
375 ml mleka
170 g cukru
500 g mąki pszennej
50 g świeżych drożdży
2 jajka
4 żółtka
50–75 g rodzynek
cukier puder do oprószenia

Przygotowanie:
Mleko doprowadzamy do wrzenia, dodajemy cukier i ok. 170 g maki, dokładnie mieszamy
za pomocą miksera, tak aby nie było grudek.
Studzimy do temperatury pokojowej i dodajemy pokruszone drożdże. Mieszamy, przykrywamy
ściereczką i odstawiamy aż zaczyn zacznie mocno bąbelkować.
Do zaczynu dodajemy resztę mąki, roztopione i przestudzone masło, jajka, żółtka oraz rodzynki.
Wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto. Przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia.
Ciasto ponownie wyrabiamy i przekładamy do posmarowanej masłem formy.
Formę wypełniamy ciastem do ½ wysokości, przykrywamy i odstawiamy na ok. 15 minut.
Pieczemy ok. 45 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180ºC.
Studzimy, posypujemy cukrem pudrem.
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CHAŁKA
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Ogólne uwagi o pieczeniu ciast drożdżowych według Wincenty Zawadzkiej

ZAJĄCZKI

Najgłówniejszym warunkiem udania się ciast drożdżowych są same drożdże, drugim warunkiem – zastosowanie
pieca, trzecim – lekkość i suchość mąki.
Drożdże najlepsze są białe, gęste, piwne, trzymane w chłodnym miejscu i zakorkowane, aby nie wyschły.
Chcąc, aby prędzej podnosiły ciasto, należy do odmierzonych według potrzeby drożdży wsypać trochę mąki i cukru,
lecz nie dać się wysilać zbytecznie, aby nie straciły mocy, ale tak wyrachować, aby zaledwo się zaczęły ruszać
wtenczas, gdy je do rozczyny wlać potrzeba.
Drożdży suchych brać na babki 15–17 deka na trzy litry mąki, a na bułki na mleku 10 deka.
Piec wypalać na baby niezmiernie mocno, lepiej go potem trochę przez wymiatanie ostudzić, gdyż raz dobrze
napalony, dłużej jednostajny stopień ciepła zatrzymuje, co jest koniecznym na wszystkie ciasta, a miano wicie
drożdżowe, które w piecu rosnąć i prędko zapiec się powinny. Najgorętszego pieca potrzebują baby drożdżowe,
głównie parzone, po nich co do gorąca idzie ciasto francuskie, dalej parzone bez drożdży, jeszcze mniejszego pieca
wymaga ciasto jajeczne, piankowe, a wreszcie migdałowe.
Mąkę należy wcześnie przed pieczeniem ciast przesuszyć, przesiać, a nawet wypróbować, piekąc oładki lub
inne małe drożdżowe ciasta; często bowiem w bialej na pozór, z daleka przywożonej mące jest domieszana maka
grochowa, kukurydzowa lub ze zwyczajnej przerosłej pszenicy, w takim razie ciasta psują się zupełnie i mąkę taką
chyba tylko na zacierkę używać można. Dniem przed pieczeniem ciasta należy mąkę położyć w ciepłym miejscu,
aby była ogrzana.
Białka jaj powinny być starannie oddzielone od żółtek, a te ostatnie, jeżeli wchodzą do ciast lekkich żółtkowych,
powinny być bez zarodków, które ociężają ciasto, oraz mocno rozbite i przecedzone przez sito,
a potem ubijane w bójce do bicia masła lub w makotrze, wtenczas to ciasta będą lekkie i pulchne.
W ogólności wiele bardzo zależy od doskonałego wyrobienia ciasta, i tak: babki powinny być po każdym
domieszaniu jakiej przyprawy wybijane przez pół godziny, co zabierze dwie lub trzy godziny czasu, stosownie do
rozmaitości i ilości wkładanych przypraw. Bułki czy pierogi należy miesić silnie i bez przerwy, aż ciasto klaskać pod
ręką zacznie i pęcherze się okażą, a tak babkom, jak pierogom nie trzeba dozwalać zbytecznie wyrastać
w podchodzeniu, bo utracą siłę i pierwsze będą puste, drugie rozkleją się i spłaszczą w piecu.
Wszystkie ciasta drożdżowe wybijać w ciepłym pokoju, a najlepiej w piekarni, inaczej ostygną i z trudnością
podnosić się będą. Temperatura takiego pokoju powinna być 20–24°Reamiura.
Zwyczajnie przyjęta proporcja na pierogi pospolitsze i sucharki jest taka: na trzy litry mąki 3/4 litra mleka i 8–10
deka drożdży, doświadczenie jednak pokazuje, że to zależy od dobroci mąki, jeżeli sucha, mniej brać jej należy,
wilgotnej więcej pójdzie. Najlepiej więc tyle jej dosypywać do ciasta, aby nożem krajać się dało, nie zostawiając na
nim żadnych śladów po sobie. Pierogi delikatniejsze i babki, ponieważ podchodzą w formach i więcej jaj potrzebują,
daleko rzadziej się zarabiają.
Babki wypiekają się w rondlach lub metalowych formach, dwa razy wyższych od nich. Na delikatniejsze pierogi
też używają się uszyte z podwójnie złożonego papieru formy, a tak jedne, jak i drugie należy wysmarować
sklarowanym i ostudzonym masłem i osypać utłuczonym sucharkiem.
Po wypaleniu pieca próbować go sypiąc otręby lub wrzucając papier, jak się wyżej w rozdziale czternastym
powiedziało, a także mąką – jeżeli wrzucona garstka mąki nie pali się i nie trzaska,
a tylko się rumieni – piec jest dobry.
Przy sadzeniu do pieca, mianowicie delikatniejszych babek, trzeba wystrzegać wstrząśnięcia, aby nie opadły, stawić
też od razu nak w miejscu, w którym upiec się powinny;
przy wyjęciu tęż samą ostrożność zachować należy, aby nie trącić.
U nas zwyczajem jest nie wyjmować bab ciepłych z form, póki w nie ostygną, aby nie osiadły.
Na Ukrainie wyjmują je natychmiast kładą bokiem na poduszki, obracając często,
aby nie przyleżały boków i nostajnie ze wszystkich stron ostygły.
Kucharka Litewska, Wincenta Zawadzka, wyd. czternaste z 1938 r.
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BABKA MARMURKOWA
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA
Liczba porcji: 2 babki
Czas przygotowania: ok. 3 godzin
Składniki:
500 g mąki pszennej
35 g świeżych drożdży
200 ml ciepłego mleka + 3 łyżki
50 g cukru
4 jajka (w temp. pokojowej)
100 g masła (w temp. pokojowej) + do posmarowania form
2 łyżki kakao
1 szczypta soli
bułka tarta do form
Przygotowanie:
Do ciepłego mleka dodajemy pokruszone drożdże, 2 łyżki mąki i 1 łyżkę cukru. Dokładnie
mieszamy i odstawiamy na około 15 minut w ciepłe miejsce, aż zaczyn wyraźnie podrośnie.
Białka oddzielamy od żółtek. Masło i cukier ucieramy na jasny puszysty krem.
Dodajemy żółtka i ucieramy 2 minuty. Dodajemy mąkę, białka, zaczyn i sól.
Miksujemy do połączenia składników.
Odkładamy ½ porcję ciasta i do niego dodajemy kakao oraz 3 łyżki mleka, mieszamy.
Obie porcje ciasta przykrywamy ściereczką i odstawiamy, aż ciasto podwoi objętość.
Dwie foremki z kominem smarujemy masłem, oprószamy bułką tartą.
Wykładamy naprzemiennie jasne ciasto z ciastem kakaowym.
Formy przykrywamy i odstawiamy na 20 minut do podrośnięcia.
Babki pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 175 C° około 45 minut,
do suchego patyczka. Ostudzone babki polewamy rozpuszczoną czekoladą,
lukrem lub posypujemy cukrem pudrem.
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ZAJĄCZKI
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA
Liczba porcji: 6–8
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej
15 g drożdży świeżych
125 ml ciepłego mleka
1 łyżka cukru z wanilią
50 g masła
25 g cukru
3 żółtka
szczypta soli
białko lub mleko do posmarowania zajączków
Składniki na kruszonkę:
50 g mąki pszennej
25 g miękkiego masła
25 g cukru
Przygotowanie:
Do ciepłego mleka (nie gorącego!) dodajemy 2 łyżki mąki z tej już odmierzonej i 1 łyżkę cukru.
Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy na około 15 minut w ciepłe miejsce,
do wyraźnego podrośnięcia zaczynu.
Masło roztapiamy i studzimy, powinno być płynne.
Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy zaczyn, żółtka, cukier z wanilią i sól. Przy pomocy
miksera, np. planetarnego wyrabiamy ciasto. Po około 5 minutach dodajemy masło i na wolnych
obrotach, stopniowo je zwiększając wmiksowujemy masło. Tak wyrobione ciasto odstawiamy
w ciepłe miejsce, przykryte ściereczką, do podwojenia objętości. Trwa to około 1 godzinę.
Wyrośnięte ciasto przekładamy na lekko oprószoną stolnicę i dzielimy ciasto na 6–8 części.
Odkrawamy z każdej części malutki kawałek, z którego robimy kulkę na brzuszek zajączka.
Z większych kawałków ciasta robimy podłużne wałeczki (około 30 cm), cieńsze na końcach.
Na środku każdego wałeczka umieszczamy kulkę-brzuszek i oplatamy ją ciastem, które następnie
splatamy ku górze. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Przygotowujemy kruszonkę, łącząc wszystkie składniki palcami. Odstawiamy na 10–15 minut
do zamrażalnika. Na koniec zajączki smarujemy jajkiem/mlekiem oraz posypujemy brzuszki
zajączków kruszonką.
Wyrośnięte zajączki pieczemy w 175°C przez 15–20 minut do zezłocenia.
80

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022

81

CHAŁKA
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ
Liczba porcji: 1 sztuka
Czas przygotowania: 2 godziny (w tym wyrastanie i pieczenie)
Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej
75 g miękkiego masła
70 g mleka
30 g cukru
20 g świeżych drożdży
2 żółtka
½ łyżeczki soli
białko do posmarowania
Składniki na kruszonkę:
50 g mąki pszennej
25 g miękkiego masła
25 g cukru

Przygotowanie:
Mąkę, masło, mleko, cukier, drożdże, żółtka i sól umieszczamy w misce i wyrabiamy jednolite
ciasto. Można do tego użyć miksera i mieszadeł w kształcia haków.
Przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy do podwojenia objętości na ok. 1 godzinę.
Ciasto przekładamy na oprószony mąką blat, dzielimy na 3 części. Z każdej formujemy wałeczek,
a następnie splatamy je ze sobą jak warkocz, umieszczając końce pod spodem.
Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, smarujemy białkiem i posypujemy
kruszonką powstałą poprzez połączenie składników w palcach.
Odstawiamy na ok. 15 minut. Pieczemy przez ok. 20 minut w 180°C, aż się zarumieni.
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BARANKI
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA
Liczba porcji: 4–6 porcji
Czas przygotowania: 3 godziny (w tym wyrastanie i pieczenie)
Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej
15 g drożdży świeżych
125 ml ciepłego mleka
1 łyżka cukru z wanilią
50 g masła
25 g cukru
3 żółtka
szczypta soli
ziarna kawy na oczy baranków
białko lub mleko do posmarowania baranków
Składniki na kruszonkę:
50 g mąki pszennej
25 g miękkiego masła
25 g cukru
Przygotowanie:
Do ciepłego mleka (nie gorącego!) dodajemy 2 łyżki mąki z tej już odmierzonej i 1 łyżkę cukru.
Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy na około 15 minut w ciepłe miejsce,
do wyraźnego podrośnięcia zaczynu.
Masło roztapiamy i studzimy, powinno być płynne.
Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy zaczyn, żółtka, cukier z wanilią i sól.
Przy pomocy miksera, np. planetarnego wyrabiamy ciasto. Po około 5 minutach dodajemy masło
i na wolnych obrotach, stopniowo je zwiększając wmiksowujemy masło. Tak wyrobione ciasto
odstawiamy w ciepłe miejsce, przykryte ściereczką, do podwojenia objętości.
Trwa to około 1 godzinę.
Ciasto dzielimy na 4–6 części. Z każdej odrywamy mały kawałek na uszy, ogonki i głowy.
Z większych kawałków ciasta formujemy tułów baranków. Najlepiej jest to robić już na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia.
Składamy baranki doklejając kolejne elementy, na koniec tułów smarujemy jajkiem/mlekiem,
posypujemy obficie kruszonką, którą przygotowujemy zgniatając wszystkie składniki palcami.
Odstawiamy blaszkę z barankami na około 15 minut
i po tym czasie pieczemy je w 175°C przez 15–20 minut do zezłocenia.
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CHLEBKI DO KOSZYCZKA
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
Liczba porcji: 4 chlebki
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki:
30 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru
180 ml ciepłej wody + do posmarowania
500 g mąki pszennej razowej
75 ml maślanki
50 ml oleju
1 łyżeczka soli
2 łyżki siemienia lnianego
Przygotowanie:
Drożdże kruszymy, mieszamy z cukrem, wodą i 2 łyżkami mąki. Odstawiamy do wyrośnięcia.
Do miski wkładamy resztę mąki, maślankę, olej, sól, siemię lniane oraz zaczyn drożdżowy.
Wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto. Przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia.
Ciasto ponownie wyrabiamy i przekładamy na oprószony mąką blat.
Dzielimy na 4 porcje i formujemy chlebki.
Nacinamy i przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
Pieczemy 30-35 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 190ºC. Studzimy na kratce.

86

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2022

87

CHLEBKI DO ŻURKU
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
Liczba porcji: 3–4 chlebki
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki na ciasto:
25 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru
200 ml ciepłej wody + do posmarowania
500 g mąki pszennej chlebowej + do podsypania
100 ml jogurtu naturalnego
1 łyżeczka soli
1 łyżka otrębów pszennych

Przygotowanie:
Drożdże kruszymy, mieszamy z cukrem, wodą i 2 łyżkami mąki. Odstawiamy do wyrośnięcia.
Do miski wkładamy pozostałą ilość mąki, jogurt, sól oraz zaczyn drożdżowy.
Wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto. Przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia.
Ciasto ponownie wyrabiamy i przekładamy na oprószony mąką blat. Dzielimy na 3–4 porcje.
Z każdej porcji odrywamy mały kawałek ciasta i formujemy małe kulki.
Większe kawałki, zagniatamy, lekko spłaszczamy. Boki ciasta naciągamy i składamy do środka.
Chlebki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, złożeniem do spodu.
Smarujemy wodą, na środku kładziemy małe kulki i lekko dociskamy.
Posypujemy otrębami. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia.
Pieczemy 30–35 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180ºC. Studzimy na kratce.
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LAURKOWO
WYWIAD PRZEPROWADZIŁY: KATARZYNA SIERADZ I JOANNA KOMOROWSKA
ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ
Zapraszamy Was do Laurkowa
– miejsca wypełnionego cudownymi rzeczami z gliny.
Znajdziecie tam miseczki, talerze, kubki oraz inne ręcznie robione naczynia.
Opowie Wam o nich sama autorka, Laura.
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Od dawna zajmujesz się kulinariami, od 12 lat prowadzisz bloga kulinarnego, skąd u Ciebie zainteresowanie ceramiką?
No właśnie wynikło ono z potrzeb bloga kulinarnego. Na początku pandemii, po pierwszym lockdownie wybrałam się na zajęcia z ceramiki. Poszłam tam
w jednym celu-chciałam sobie ulepić miseczki, aby
mieć coś ładnego do zdjęć na bloga. Moja wiedza
o powstawaniu ceramiki była taka, że pójdę na takie
zajęcia i wrócę z miseczkami. Czyli ta wiedza była
żadna, bo okazało się, że najwcześniej to taką miseczkę będę miała za jakieś cztery tygodnie.

Cztery tygodnie?
Tak…to było totalne zaskoczenie, ale też pewne rozczarowanie. Tworzenie z gliny to proces, długotrwa-

ły proces. Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie. Na
jednych działa się z mokrą gliną, a ulepiona rzecz,
w zależności od wielkości, musi schnąć od kilku dni
do nawet dwóch tygodni. Kiedy wyschnie, jest wypalana.
Tak więc, po dwóch tygodniach, na kolejnych zajęciach, otrzymałam wypalone na biskwit miseczki.
Wtedy je poszkliwiłam i dopiero po kilku dniach,
kiedy zostały ponownie wypalone, zobaczyłam
swoje pierwsze dzieła.

No więc miałaś swoje wymarzone miseczki…
Miałam swoje miseczki, ale nagle odkryłam, że bardziej od tych wymarzonych, wycacanych miseczek,
wolę tworzenie. Co tu dużo mówić, po prostu, zakochałam się w glinie. Pierwsze rozczarowanie, zwią-

zane z tym, że tyle trzeba czekać na efekt, szybko
zamieniło się w ogromną fascynację. Jednak totalnie przepadłam, kiedy poszłam na pierwszą lekcję
toczenia na kole. Przez pierwsze dwa tygodnie, noc
w noc śniło mi się, że toczę. To było niesamowite,
a na kolejne zajęcia czekałam z niecierpliwością
dziecka otwierającego jajko niespodziankę.

Czyli po prostu wsiąkłaś!
Tak! Zapragnęłam wiedzieć więcej, chciałam poznawać nowe techniki. Zaczęłam sporo czytać i oglądać filmy z poradami innych ceramików. Potem
były kolejne warsztaty, a na każdych z nich rosła
moja świadomość tego, jak ciągle mało wiem. Po
tym pierwszym roku działania wiem że jestem na
początku ceramicznej drogi i ciągle szukam swojej
ścieżki. Jest to przy tym niezwykle ekscytujące, bo
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każdy wypał to jest coś nowego, wystarczy inna
glina, inne połączenie szkliw. No więc tak jak jeden
z polityków, ja się cały czas czegoś uczę :)
Wasz garaż to prawdziwa pracownia ceramiczna.
Opowiesz, jak powstawała?
Okazało się, że mnóstwo sprzętu miałam już
w domu. Wszystkie gromadzone latami akcesoria
do zdjęć kulinarnych czy narzędzia do modelowania masy cukrowej, idealnie sprawdziły się przy
pracach w glinie. Zamówiłam od producenta glinę
i pierwsze szkliwa, w największy mróz tamtej zimy
przyjechały na palecie. To był początek, mogłam zacząć lepić. Jednak, do stworzenia własnej pracowni
potrzeba było nakładów. I tutaj muszę powiedzieć,
że gdyby nie wielkie wsparcie mojego męża, nie byłoby tego królestwa. Od początku bardzo mi kibico-
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wał, oddał mi też większość powierzchni naszego
garażu. Wiem, że nieraz tego żałuje i wścieka się,
gdy w przypływie tworzenia, glina zajmuje nie tylko tę moją, ale i jego część. Mąż pomógł mi też w wyposażeniu całej pracowni. Najpierw kupiliśmy koło,
a potem osobówką przywieźliśmy z Górnego Śląska
piec do wypału. Gdy pierwszy raz go odpaliliśmy,
praktycznie cały czas staliśmy nad nim, a dodam
tylko, że wypał ceramiki nie trwa tyle, co upieczenie lazanii. Od momentu włączenia pieca, do wyjęcia rzeczy często trzeba czekać prawie całą dobę. Bo
sam wypał trwa kilka godzin, następnie kilkanaście
godzin piec musi powoli stygnąć.
To bardzo długo. Z czego bierze się taki czas?
Długo i tego nie da się przyspieszyć. Ceramika potrzebuje zdecydowanie wyższych temperatur niż te
znane nam z kuchni. Pierwszy wypał to temperatury rzędu 850–950°C, drugi wypał, po nałożeniu
szkliwa, są o 200–300°C wyższe. Ważne jest też,
aby ta temperatura wzrastała i spadała w określony
sposób, dlatego do sterowania stosuje się specjalne
programatory, ale to chyba mało ciekawy temat.

Tak. Szukałam jakiejś wyszukanej, fajnej nazwy, ale
potem stwierdziłam, że najprostsze będzie wystarczająco dobre. Bardzo wtedy mi pomogła moja koleżanka Iza. To ona jest matką chrzestną wizualizacji
Laurkowa. Stworzyła moje logo, przygotowała mi
pieczątkę, cudne naklejki oraz wizytówki. Gdy zabrała się za tworzenie loga, powiedziała, że musi ono
oddawać moją duszę. I tak jest. Za każdym razem,
gdy odbijam na mokrej glinie swoją sygnaturkę, to
tak jakbym zostawiała na niej kawałek siebie.
Co najbardziej lubisz tworzyć?
Wszystko! Sam kontakt z gliną jest dla mnie wielką
przyjemnością, a proces tworzenia daje mi strasznie
dużo satysfakcji. Wiele razy powtarzałam, że glina
ma dla mnie działanie terapetyczne, uspokaja i wycisza. Na pewno bardzo lubię wyzwania i chętnie
tworzę produkty pod konkretne zamówienia, bo
wbrew pozorom takie zlecenia bardzo mnie rozwijają.
Znajdziecie mnie tutaj:
https://www.facebook.com/CeramikaLaurkowo
https://www.instagram.com/ceramika_laurkowo/

Czy Laurkowo to zdrobnienie od Twojego imienia?
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BOCIANIE ŁAPY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
Liczba porcji: 8 sztuk
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki:
100 g mleka
275 g mąki pszennej
30 g oleju
10 g świeżych drożdży
1 łyżka cukru + do ok. 8 łyżeczek do posypania
2 jajka (w tym 1 białko i 1 żółtko osobno)
1 szczypta soli

Bocianie łapy to tradycyjny, wiosenny przepis nawiązujący do powrotu bocianów do kraju po zimie.
Umieszczano je w gniazdach i miały one zachęcać ptaki do osiedlenia się, ponieważ wierzono w to, że bocian
w gnieździe oznacza szczęście dla gospodarza. Wersji przepisu jest wiele. Jedne są z jajkiem, w innych jest ono
zastępowane startą na tarce marchewką. W niektórych wersjach przepisu łapy są nadziewane białym serem
lub dżemem. Bocianie łapy mogą być pieczone, jak i smażone na oleju, wówczas należy je mocniej przypiec
z jednej strony, aby przypominały przybrudzone łapy bociana chodzącego po błocie.

Przygotowanie:
Mleko lekko podgrzewamy. Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy olej, drożdże, 1 łyżkę cukru,
1 jajko, 1 żółtko, sól i ciepłe mleko. Wyrabiamy ciasto ręcznie lub mikserem z mieszadłem
w kształcie haka przez ok. 5 minut.
Miskę z ciastem przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe, nieprzewiewne miejsce na
ok. 1 godzinę, powinno podwoić objętość.
Wyrośnięte ciasto przekładamy na oprószony mąką blat, dzielimy na pół.
Każdą część wałkujemy na okrąg, który dzielimy na 4 części.
Na każdym trójkącie robimy po 2 nacięcia, formując łapy z 3 palcami.
Układamy je na blasze od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia.
Odstawiamy do podrośnięcia na ok. 20 minut. W tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 180ºC.
Łapy przed pieczeniem smarujemy białkiem i posypujemy cukrem.
Pieczemy na środkowej szynie przez 15–20 minut, do zrumienienia.
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ŻUREK WEGETARIAŃSKI
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki:
1 duży pęczek włoszczyzny
2 cebule
1 cała główka czosnku + kilka ząbków do doprawienia
sól, pieprz
1 marchewka
1 pietruszka
1 garść suszonych grzybów
0,5–1 l zakwasu do żurku
tarty chrzan do smaku
jajka ugotowane na twardo do podania
Przygotowanie:
Warzywa płuczemy, osuszamy. Warzyw do pieczenia nie obieramy. Cebule i główkę czosnku
przekrawamy na pół. Wszystko układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia,
oprószamy solą. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200ºC.
Pieczemy do zrumienienia warzyw ok. 45 minut.
Upieczone warzywa przekładamy do garnka, dodajemy suszone grzyby oraz 1 łyżeczkę soli.
Zalewamy 1,5 litra zimnej wody i gotujemy na małym ogniu ok. 40 minut.
Bulion przecedzamy, do bulionu wkładamy z powrotem suszone grzyby. Dodajemy obraną
i pokrojoną w plasterki marchewkę i pietruszkę. Gotujemy do miękkości warzyw.
Do bulionu wlewamy 0,5 l zakwasu, zagotowujemy. Doprawiamy do smaku większą ilością
zakwasu, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, tartym chrzanem, solą oraz pieprzem.
Podajemy z jajkiem ugotowanym na twardo.
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TRENDY KULINARNE 2022:
COMFORT FOOD
POPRAW NASTRÓJ JEDZENIEM!
Dla jednych będzie to barszcz, dla innych rosół i babcine pierogi, a dla
pozostałych pizza z podwójnym serem i lody na deser. Każdy z nas ma choć
jedną taką potrawę, która sprawia, że czujemy się odprężeni, a z każdym
kolejnym kęsem rośnie w nas poziom zadowolenia. I to właśnie jest comfort
food! Dań w tym stylu spróbujesz już podczas wiosennej edycji
Restaurant Week we Wrocławiu. Rezerwacje trwają na stronie:
https://RestaurantWeek.pl/ lub wygodnie w aplikacji https://app.rclb.pl
Comfort food, czyli…
… posiłki lub produkty, których spożycie zapewnia
nam psychiczne ukojenie i poprawę nastroju. To
dania, które mogą nam się kojarzyć z beztroskim
dzieciństwem, pamiętnymi wakacjami lub radosnymi chwilami spędzonymi przy posiłkach z bliskimi.
W Polsce nazwiemy tak miskę gorącej zupy pomidorowej, babcine pierogi z jagodami czy kromkę chleba
z masłem. Comfort food to są wszystkie te potrawy,
które kojarzą nam się z domem. Ten trend to nowa
fala, która wchodzi nie tylko do naszych domów,
których jest elementem, ale też do restauracji.
Comfort food to powrót do znajomych smaków, do
zapachów babcinej kuchni. Sprawdzone połączenia na talerzu, pewne i niezawodne produkty. To
jest esencją dań, które pozwalają zatrzymać się na
chwilę i umościć w swojej strefie komfortu. Jedząc
dania jak nasz chleb w jajku, kogel-mogel czy gołąbki wracają wspomnienia z dzieciństwa, to powoduje, że czujemy się bezpiecznie – zaznacza Małgorzata
Karkocha szefowa kuchni restauracji Ida-Kuchnia
i Wino.
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IDA KUCHNIA I WINO
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Z kolei Marek Kowalski z restauracji Fancy, dodaje:
Samo określenie comfort food ma tyle definicji, ile
jest ludzi. Każdy z Nas ma swoje własne comfort
food. Jedzenie to jedna z niewielu faktycznych, co-
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dziennych przyjemności, dlatego ważne jest, aby
jeść dobrze, prosto i cieszyć się tym. Celem Fancy jest
dawanie naszym Gościom codziennej przyjemności
z jedzenia i wspólnych spotkań z ludźmi w atmosferze dobrego nastroju. Nasze menu festiwalowe to
przede wszystkim proste, tradycyjne włoskie smaki,
skomponowane z oryginalnych włoskich produktów z nutką „tego czegoś”, czyli Fancy.

Comfort food – trend czy przejściowa moda?
Comfort food to jeden z najsilniej wybijających
trendów w gastronomii. Towarzyszy mu oczywiście rosnąca wciąż popularność kuchni wegańskiej
i wegetariańskiej. Obserwujemy prostotę w komponowaniu dań, minimalizm na talerzu. Szefowie
kuchni coraz częściej stawiają na najlepszej jakości
składniki pozyskiwane od lokalnych dostawców,
które wprost przekładają się na sezonowość ich kart
menu. To wszystko daje nam proste jedzenie, przygotowane w perfekcyjny sposób, ja nie oczekuję niczego więcej – komentuje Agata Szczasny, City Manager Festiwalu Restaurant Week we Wrocławiu
i autorka bloga Wrocław Kobiecym Okiem. Wyznaję zasadę, że jedzenie ma mnie uszczęśliwiać, sprawiać mi przyjemność i smakować. Comfort food to
moja gastronomiczna strefa komfortu, taka kraina
kulinarnej szczęśliwości, którą chętnie opuszczam
od czasu do czasu, by eksperymentować i odkrywać
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nowe smaki. Cieszę się, że comfort food zyskuje na
popularności, szczególnie,że wrocławscy szefowie
kuchni udowadniają,że dania, które znamy z dzieciństwa, można odświeżyć, unowocześnić, że mogą
być zdrowsze, mogą odkrywać przed nami nowe
smaki i poszerzać nasze kulinarne horyzonty nie
tracąc nic ze swojej pierwotnej, sentymentalnej doskonałości zapamiętanej z czasów dzieciństwa.
Dań w stylu comfort food będzie można spróbować już podczas startującej 23 marca wiosennej
edycji festiwalu Restaurant Week. W cenie 59 zł na
wszystkich Gości czeka 3-daniowe menu oraz festiwalowy koktajl Martini Fiero & Kinley Tonic. Szefowie kuchni wrocławskich restauracji wykazali się
niezwykłą kreatywnością podczas przygotowywania festiwalowych dań. Popis ich umiejętności i talentu zaskoczy, zachwyci, zadba o najlepsze kulinarne wspomnienia oraz dobre samopoczucie. Na Gości
w festiwalowym menu czekają więc: pierożki szpinakowe, gołąbek z kaczką, grzybami i orzechami,
hot dog tempeh z kimchi, gnocchi w sosie serowym
czy ptasie mleczko z czarną porzeczką. Propozycje
menu są na tyle ciekawe, że trudno będzie dokonać
wyboru!

Wiosenna edycja Festiwalu Restaurant Week
we Wrocławiu – czym nas zaskoczy?
W Festiwalu bierze udział blisko 400 najlepszych
restauracji z 14 największych aglomeracji w całej
Polsce, w tym aż 50 z Wrocławia. W tej edycji naprawdę jest w czym wybierać. Na uwagę zasługuje
ogromna liczba debiutów – nowych restauracji, które niedawno powstały lub wcześniej nie brały udziału w Festiwalu. Browar Stu Mostów na Świdnickiej,
Brusco, Do Sopotu, Fancy Pizza, FitBack, Iberico,
India Concept, Jadki 2.0, Phathathai, 7 Samurajów,
Pod Przykrywką, Ratatouille francuska bistronomia, SeeSea, Trattoria del Mercato czy wspomniana
już wcześniej IDA. Nigdy też chyba nie mieliśmy tak
szerokiego spektrum kuchni świata – sporo miejsc
zaprosi na dania kuchni azjatyckiej, włoskiej czy
polskiej, ale w tej edycji Goście będą mieli okazję
spróbować również smaków kuchni francuskiej,
hiszpańskiej czy południowoamerykańskiej – opowiada Iza Mularonek, City Manager Festiwalu Restaurant Week we Wrocławiu.

Okiem redakcji Kotła
Sprzedaż na festiwal już wystartowała, a my przejrzeliśmy listę restauracji i wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem miejsca i dania tej edycji.
Laura Chołodecka: Tego kulinarnego święta nie można sobie odpuścić. Uwielbiamy odwiedzać restauracje
w ramach Restaurant Week, bo menu festiwalu zawsze zaskakuje.
Katarzyna Sieradz: W wiosennej edycji festiwalu odwiedzę restaurację 7 Samurajów. Na pewno wybierzemy menu wegetariańskie, jak i rybne.
W obu dania brzmią niezwykle orientalnie i już nie
mogę się doczekać misoshiru, futomaków pinappuru
oraz sake yuzu.

Miejsca w wybranej restauracji można już rezerwować na stronie Festiwalu https://restaurantweek.pl/ lub wygodnie w aplikacji https://app.rclb.pl.
Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno
z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas
Restaurant Week jest przewidziana na 90 minut.
Festiwal pozostaje wierny filozofii #SzanujJedzenie.
Dzięki wcześniejszemu wyborowi menu przy dokonywaniu rezerwacji online, marnowanie żywności
w restauracjach ograniczone jest do minimum.

Rezerwacje:
https://RestaurantWeek.pl/ oraz https://app.rclb.pl

Joanna Komorowska: W poprzednich edycjach festiwalu z przyjemnością braliśmy w nim udział, w tym
roku tradycyjnie dla nas postawimy na lekkie, wegetariańskie i wiosenne propozycje.
Jeśli od siebie chcielibyście dodać coś odnośnie samego festiwalu, trendów czy comfort foodu – to będzie nam bardzo miło.

JATKI
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W ofercie festiwalowej tradycyjnie dostępne będą
dania wegetariańskie i wegańskie, mięsne i rybne.

Termin Festiwalu:
23 marca–10 kwietnia 2022

Link bezpośrednio do listy restauracji
z Wrocławia:
https://restaurantclub.pl/restaurants?location=2-Wrocław&festivalFilter=26
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Joanna Aniszczyk: Czym się zajmowaliście, zanim
powstał Pastel?

PASTEL ZNACZY CIASTO
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
Dwoje w piekarni, to dobry znak, bo wtedy wiadomo, że chleb będzie
powstawał ze szczyptą miłości. Jeśli dodamy do tego pasję i nauki babci,
to uzyskamy świetny smak. A dorzucając doświadczenie i uważne
wsłuchiwanie się w potrzeby gości, możemy mówić o produkcie idealnym!
Jednak by wyszedł z tego chleb najlepszy z możliwych, potrzebny jest dobry
zakwas, czas i ludzie. I tak oto zaczyna się historia małej, rzemieślniczej
piekarni, stworzonej przez Karolinę i Wojtka
w samym sercu Browarów Wrocławskich.
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Wojciech Kubiszyn: Oboje spędziliśmy wiele lat
w gastronomii, w trochę bardziej rozrywkowych
miejscach. Ja przez dziesięć lat byłem szefem baru.
Z Karoliną poznaliśmy się, pracując w klubie Cherry, a następnie wspólnie kierując restauracją Cherry
Lounge & Restaurant.
Karolina Dudzic: Tak, Cherry oprócz klubu stworzyło koncept restauracji, za który byliśmy wspólnie odpowiedzialni razem z trzema właścicielami. Prowadziliśmy to miejsce przez półtora roku,
a później rozstaliśmy się na moment z gastronomią. Ja objęłam stanowisko menedżera klubu
w CityFit w startupowej sieci fitness CityFit, a Wojtek
z kolei rozwijał się w hotelarstwie.

nie wygasa. Mimo że pracowaliśmy w miejscach
o innym niż gastronomicznym charakterze, to i tak
w domu ciągle gotowaliśmy. Wojtek piekł wtedy
niesamowite ilości ciast na wszystkie domówki oraz
spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Jak dużo tego było,
widzieliśmy po zamówieniach świątecznych, gdzie
zabezpieczając potrzeby tylko naszych najbliższych,
musieliśmy upiec jednego dnia dwadzieścia dwa ciasta. Wtedy stwierdziliśmy, że to jednak nie jest przypadek i trzeba coś z tym zrobić.
J. A.: No dobrze, ale mieliśmy tu obraz Wojtka szalejącego z koktajlami, a tu nagle pojawiają się słodkie
wypieki. Skąd ta cukiernicza żyłka u Ciebie Wojtek?

J. A.: No ale jak to mówią: „można wyjść z gastro, ale
gastro w człowieku zostaje”.

W. K.: W zasadzie to chyba od babci. Wszystkie wakacje czy ferie, które spędzałem u dziadków, kojarzą mi
się właśnie z jej kuchnią. I, mimo że dziadek, próbował
mnie namówić do majsterkowania, to jednak gotowanie
z babcią było dla mnie czymś interesującym. Wspólne
robienie pierogów i gofrów to było to. Tak się zaczęło.

K. D.: Dokładnie tak z nami było, bo wiadomo, że jak
ktoś ma gastronomiczne serce, to ta iskierka nigdy

J. A.: W Pastelu masz dwa rekwizyty po dziadkach
i są to waga oraz gofrownica. Będą używane?
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PASTEL: JEDNOŚCI NARODOWEJ 230A, WROCŁAW
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W. K.: Ostatni zrobiliśmy sobie staff lunch i były gofry belgijskie właśnie z tej gofrownicy. Babcia robiła też fantastyczne rogaliki z różą, a mnie udało się
znaleźć zeszyt z jej przepisami. Spróbujemy odtworzyć jej recepturę.
J. A.: Co słodkiego najbardziej kojarzy się Tobie
z babcią?
W. K.: Serniki, które są moją największą miłością.
Ja w ogóle jestem fanem serów, a już zwłaszcza francuskich. Im więcej mają aromatu, tym lepiej.
J. A.: Francja była inspiracją do stworzenia tego
miejsca?
W. K.: Mam rodzinę i znajomych we Francji, a mama
była pilotem wycieczek, więc często tam podróżowałem. Odwiedzałem francuskie piekarnie i próbowałem tamtejszych wypieków. To też było inspiracją do stworzenia Pastela.
K. D.: Wojtek uwielbia pieczywo i myślę, że ten fakt,
oraz historie z babcią pokazują, że takie właśnie było
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jego dzieciństwo. Ja swoje spędziłam podobnie. A im
starsi jesteśmy, tym bardziej chcemy wracać do tamtych smaków.
W. K.: Mówiliśmy o słodkich rzeczach, ale tutaj chleb
gra pierwszą rolę. Stąd „… bread & other stories”.
K. D.: Te „stories” to historie z naszego dzieciństwa,
ale i te, które będziemy tworzyć tu i teraz, z respektem do tradycji.
J. A.: Miejsce jest niewielkie, planujecie robić śniadania?
K. D.: Robiliśmy już śniadania w formie boksów do
łóżka dla naszych sąsiadów z Browarów Wrocławskich (i to była promocja), a także śniadanie walentynkowe z okazji Walentynek. Były to kanapki na
naszym pszennym klasyku, z naszą pastą z pieczonej papryki lub hummusem, regionalnymi wędlinami i serami, słodkie bułeczki, w tym baba au rhum,
a do tego świeżo wyciskany sok. Znalazł się również
snack dla zwierzaków, które również kochamy niezmiernie!
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J. A.: Podpytam Was trochę o plany rozwoju. Czy
będziecie sprzedawać swoje dodatki do chleba,
o których wspomnieliście przy okazji boksów, czy
będzie tylko pieczywo i słodkie?
K. D.: Tak, taki jest plan. A co do rozwoju, to mamy
kilka określonych kierunków. Przede wszystkim
chcielibyśmy podkreślić lokalność tego miejsca. Wojtek się tu urodził i oboje jesteśmy miłośnikami Wrocławia, stąd mapa miasta na ścianie i podkładki pod
kawę z grafiką Wrocławia. Zależy nam na współpracy z partnerami, którzy są z Wrocławia lub z Dolnego Śląska. Na pewno pojawi się witrynka, w której
znajdą się lokalne sery i wędliny. Pastel ma być też
miejscem, w którym będą odbywać się warsztaty
oraz eventy. Będziemy chcieli robić wieczory z winem i chlebem, podczas których pojawią się te emocje, o których wcześniej mówiłam, ale też będziemy
opowiadać między innymi o jakości pieczywa.
W. K.: Myślimy też o winach z naszych okolic.
Trzebnica, Sobótka, Ślęża mają do zaoferowania
wino doceniane nie tylko w kraju, ale i w Europie
czy na świecie.
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K. D.: Tak, wina znajdą się na naszej półce, ale z uwagi na to, że jesteśmy też w miejscu, w którym kiedyś
stał Browar Piast, to również prowadzimy rozmowy
z lokalnymi browarami. I to nie wszystko, bo pracujemy nad recepturą chleba, który byłby zrobiony na
słodzie.
W. K.: Na słodzie i ciemnym porterze. Myślimy
o ciemnym, cięższym i bardziej foremkowym chlebie. Jeszcze jesteśmy na etapie testów, ale w przyszłości ma to być nasz flagowy produkt. Taki punkt mówiący o tym skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy.
J. A.: I to jest właśnie to „stories”, które zaczynacie
tworzyć tu i teraz. Muszę Was zapytać o nazwę, bo
mam przeczucie, że nie o technikę malarską tu chodzi, a skojarzenia dotyczące kolorów też nie są tu na
miejscu.
K. D.: Nad nazwą bardzo długo się zastanawialiśmy, bo chcieliśmy, żeby mówiła o emocjach. Jednocześnie nie chcieliśmy, by jednoznacznie kojarzyła
się z mąką, zbożami czy zakwasem. Chcieliśmy się
wyróżnić i nazwa przyszła zupełnie przypadkiem.
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Stworzyliśmy początkowo listę około trzydziestu
propozycji, którymi podzieliliśmy się z naszymi najbliższymi. W zasadzie wyszło to bardzo spontanicznie, w momencie burzy mózgów, kiedy to moja przyjaciółka zaproponowała „pastel” – hiszpańskie słowo,
oznaczające „ciasto”. Pasuje ono zarówno do chleba,
jak i do słodkich rzeczy.
W. K.: Zauważ, że jest to dźwięczne i ciepłe słowo,
miłe w odbiorze, więc idealne dla naszego miejsca.
J. A.: Zdecydowaliście się otworzyć piekarnię nie tylko dlatego, że szukaliście smaków dzieciństwa, albo
że macie gastro w sercach. Musiało być coś jeszcze?
W. K.: Również dlatego, że zacząłem się interesować
wypiekiem chleba. Robienie własnych zakwasów,
i bawienie się nimi, pokazało mi olbrzymie możliwości w tym zakresie. Testowanie i poprawianie
receptur zajęło mi bardzo dużo czasu, ale było to konieczne do uzyskania finalnego efektu-dobrego, wyrośniętego bochenka, z którego byłem zadowolony.
K. D.: I znowu zaczęliśmy piec dla przyjaciół oraz rodziny, bo wszyscy takiego chleba potrzebowali. Po
długich rozmowach (jeszcze sprzed pandemii) stanęło na tym, że robimy piekarnię.
W. K.: To też nie jest tak, że te chleby są tylko moją
zasługą. Mamy w Pastelu fantastycznych piekarzy-Piotrka i Pawła, którzy nadają bochenkom charakter i to oni czuwają nad tą jakością.
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J. A.: Jak wyglądał początek tego biznesu?
W. K.: Zaczęliśmy rozpuszczać wici po znajomych
z branży, szukając jednocześnie osób, które chciałyby wesprzeć nasz projekt poprzez współpracę lub
pomoc merytoryczną czy sprzętową.
J. A.: Wrocław ma sporo dobrych piekarni, czy mieliście jakieś obawy, otwierając waszą?
K. D.: Obawy rozwiał nam research, bo okazało się,
że w Krakowie jest kilkanaście rzemieślniczych piekarni w obrębie samego rynku. Nam się wtedy wydawało, że to jest zabijanie biznesu. A tu się okazało,
że nie, bo oni dzięki temu, że mówią jednym językiem i pokazują historię chleba, rozszerzają target.
W momencie kiedy zrodził się pomysł na ten projekt, odbyliśmy szereg rozmów z osobami z branży,
w tym z tymi, którzy tworzą rzemieślnicze miejsca,
jak i tymi, którzy organizowali duże linie produkcyjne w wielkich firmach. Wybraliśmy się również
do Berlina, który staje się mekką rzemieślników
i tamtejsze piekarnie obudziły w nas naprawdę wiele inspiracji!

J. A: Każda piekarnia ma swój styl, czym wyróżnia
się Pastel?
K. D.: Kluczowe dla nas jest to, że cała produkcja
odbywa się tutaj, na miejscu. Nie działamy na półproduktach, wszystko robimy od początku do końca
u siebie. Pracujemy wyłącznie na zakwasie.
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W. K.: Dodam, że na zakwasie żytnim i nawet nasze
pszenne wypieki są robione właśnie na nim. Nasz
Paweł się uparł i zrobiliśmy super wyrośniętą focaccię bez dodawania drożdży. Trochę podejść było, ale
się udało i mamy fajny placek zrobiony na zakwasie.
K. D.: Zakwas jest najważniejszy i poświęcamy mu
dużo uwagi. Wracając do twojego pytania, myślę, że
wyróżnia nas świeżość produktu. W trakcie dnia robimy dwa wypieki, jeden poranny i o 7:30 mamy gotowe pieczywo, a drugi popołudniowy, tak żeby osoby
wracające później z pracy dostały świeży chleb, a nie
ten z rana. To samo tyczy się słodkości. Mamy bardzo
dobrą komunikację między frontem,a piekarnią, więc
informacje o tym, co trzeba dopiec, idą szybko.
W. K.: Mamy też kilka chlebów, których we Wrocławiu nie można dostać i myślę, że to również nas
wyróżnia. Pszenno-żytni z prażonym orzechem
włoskim, który sprzedajemy w weekendy, pszenno-owsiany robiony na owsiance, czy bardzo fajny
chleb pełnoziarnisty, w wersji z czarnuszką lub bez.
K. D.: Wiemy jaki produkt chcemy ludziom dawać
i chcemy bawić się ziarnem, stąd chleby mieszane.
Jednocześnie cały czas wsłuchujemy się w potrzeby
naszych gości, bo nie robimy przecież chleba tylko
dla siebie. W tej chwili często można nas spotkać
za ladą, bo jest dla nas ważne to, jakie ludzie mają
oczekiwania, zwłaszcza że zaczynają do nas zjeżdżać
z różnych okolic Wrocławia.

J. A. Jakie macie rady dla osób, które chcą otworzyć
taki biznes?
W. K.: Przede wszystkim trzeba mieć do tego serce
i nie traktować tego jako czystą inwestycję. Potem
zrobić dobry research i zasięgnąć rady wśród ludzi,
którzy się tym zajmują. Na końcu samemu pobawić
się robieniem chleba. Bez zajawki i wiedzy na ten temat, nie ma sensu zaczynać.
K. D.: Udało nam się poznać młodego piekarza Maksa z Krakowa, który otwiera małe rzemieślnicze piekarnie. To nam bardzo dużo dało. Istotne jest też to,
czego nauczyliśmy się w gastronomii, czyli słuchanie ludzi.
J. A.: Jakie macie marzenie?
K. D. / W. K.: Naszym największym marzeniem jest
utrzymanie jakości pieczywa i przywracanie wspomnień i smaków dzieciństwa. Tworząc ten koncept
bardzo mocno zależało nam na emocjach – oprócz produktu chcemy Wam dawać coś więcej, coś dobrego,
uśmiech, który można przekazać w przyjacielskich rozmowach czy przy porannej kawie z nami. Szykujemy
się również z eventami – chcemy Was gościć chlebem
i winem, tak po włosku! Mamy również w planach
„other stories”, ale tych jeszcze nie zdradzimy. :)
J. A.: I tego Wam życzę. Dziękuję za rozmowę.

K. D.: / W. K.: Dziękujemy i zapraszamy do Pastela.
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