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Drodzy Czytelnicy,

Za chwilę znów będą wakacje! W tym roku proponujemy, aby w letnich 

miesiącach na Waszych stołach pojawiły się dania z czereśniami i botwinką 

w rolach głównych. Na kolejnych stronach znajdziecie po kilkanaście 

propozycji z każdym z naszych bohaterów nadchodzącego sezonu. 

Wśród nich są zarówno klasyki, jak chłodnik, zupa botwinka czy kompot 

czereśniowy, jak i bardziej nietypowe pomysły, np. kiszone czereśnie  

czy pierogi z botwinką i serem feta.

W upalne lato zapewne nie raz będziecie marzyć o tym, aby schłodzić 

się pysznym napojem. Tu również możecie na nas liczyć, ponieważ 

przygotowaliśmy dla Was specjalny dział z samymi lemoniadami. 

Przygotujcie zapas lodu i wybierzcie swój ulubiony smak: cytrusowy, 

cynamonowy z woda kokosową, a może letni z truskawkami i borówkami?

Na łamach tego numeru podsumowujemy charytatywnego ebooka 

„Kocioł i goście dla Ukrainy”, którego wydaliśmy wzmocnioną ekipą w marcu. 

Sprawdźcie, jak wspólnymi siłami udało się nam pomóc. 

Korzystając z okazji jeszcze raz bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie.

W 36. wydaniu przedstawiamy Wam Olę i Anię, które są właścicielkami 

Słodzieja smaku – słodkiego biznesu z ulicy Cukrowej we Wrocławiu. 

Rozmawiamy z nimi o ciastkach, w tym eklerach, makaronikach i dacquoise. 

Uprzedzamy, po przeczytaniu tej rozmowy pocieknie Wam ślinka na coś 

słodkiego, więc najlepiej jeszcze przed lekturą udajcie się w odwiedziny 

do dziewczyn. 

W tym numerze odkryjecie też z nami kolejnych kilka dolnośląskich 

przepisów. Jak zawsze mamy również danie z kotła. A od produktu 

regionalnego tym razem zrobiliśmy sobie wakacje.

Drodzy Czytelnicy, przygotujcie swoją ulubioną lemoniadę, 

rozsiądźcie się na leżaku i rozkoszujcie się naszym letnim numerem.

 

Redaktor naczelna

Katarzyna Sieradz
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Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 60 minut 

 DANIE Z KOTŁA 
 SERCA DROBIOWE W SOSIE MALINOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
 1 łyżka oleju

300 g drobiowych serc
300 g malin + 50 g do posypania

1 czerwona cebula
1 ząbek czosnku

2 liście limonki kafir
½ papryczki chilli
1 szklanka wody
2 liście laurowe 

2 ziela angielskie
sól, pieprz

Przygotowanie:
SSerca oczyszczamy, przekładamy do garnka, zalewamy wodą, dokładamy liście laurowe 

i ziele angielskie – gotujemy przez 60 minut na wolnym ogniu.

Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy pokrojoną w piórka cebulę, posiekany czosnek, liście 
limonki kafir oraz chilli w plasterkach. Smażymy 3 minuty i dokładamy maliny, smażymy jeszcze 

15 minut. Wyciągamy liście limonki, blendujemy na gładką masę, doprawiamy solą i pieprzem. 
Przecieramy przez sito. 

Serca odcedzamy i łączymy razem z malinowy sosem.
Podajemy na talerzach razem ze świeżymi malinami. 



 PRZEPISY Z CZEREŚNIAMI 
Czereśnie kojarzą nam się przede wszystkim z upalnym latem, wakacjami 
u babci na wsi i prażącym słońcem. Te czerwone, soczyste i słodkie owoce 
to jednak nie tylko piękne wspomnienia, ale także źródło wielu witamin, 

minerałów i składników odżywczych. 
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POCHODZENIE I UPRAWA
Czereśnie są owocami wiśni ptasiej, drzewa na-

leżącego do rodziny różowatych, występujących 

niemalże na całej kuli ziemskiej. Sama wiśnia pta-

sia przybyła do Polski z Kaukazu i Azji Zachodniej, 

a obecnie jest jednym z najpopularniejszych owo-

ców lata. 

Uprawa czereśni wynosi 4% łącznej liczby upraw 

wszystkich owoców z drzew i orzechów w Polsce 

(dane z 2017 r.). Produkuje się ok. 20 tysięcy ton tych 

owoców. Zbiory zaczynają się na początku czerwca 

i trwają do końca lipca. Niestety, czereśnie są wraż-

liwe na choroby, szkodniki i przymrozki, co czasa-

mi przekłada się na ich wysoką cenę różniącą się 

w zależności od sezonu i sytuacji klimatycznej. 

Głównymi producentami czereśni na świecie są: 

Turcja, Stany Zjednoczone, Chiny oraz Chile.

WŁAŚCIWOŚCI
Czereśnia jest bogatym źródłem soli mineralnych — 

chloru, cynku, fosforu, magnezu, miedzi, siarki, sodu, 

wapnia i żelaza. Zawiera aż 225 mg potasu, co ma ko-

rzystny wpływ na układ krążenia oraz nerki. Porcja 

czereśni dostarcza nam też dużej dawki jodu, który 

zalecany jest przy problemach z tarczycą. Co ciekawe, 

w tych owocach jest go więcej niż w niektórych 

rybach morskich! Czereśnia jest również bogata 

w witaminy — witaminę A, witaminy z grupy B, wi-

taminy C, E i K.

Jedzenie czereśni zmniejsza ilość kwasu moczowe-

go w organizmie, więc powinny je jeść osoby z dną 

moczanową. Poza tym, ze względu na swój zasadowy 

charakter, czereśnie odkwaszają organizm, poprawia-

jąc równowagę kwasowo-zasadową. Z kolei garbniki 

roślinne zawarte w tych owocach hamują procesy 

zapalne w śluzówkach układu pokarmowego.

CZEREŚNIA W KUCHNI

Czereśnie najlepiej smakują zerwane prosto z drze-

wa. Możesz dodać je do galaretki, ciasta, a nawet 

i sosu mięsnego. Jednak świetnie też sprawdzają się 

w formie przetworów. Latem, gdy jest sezon, war-

to zamknąć ich smak w słoiku w formie kompotu, 

musu albo konfitury lub w wersji dla dorosłych 

w postaci likierów, wina lub nalewki. Czereśnie 

można dodawać do ciast, tortów oraz bułek drożdżo-

wych. Doskonale łączą się także z czekoladą i inny-

mi owocami. 

PODSUMOWANIE

Czereśnie to prawdziwy dar natury, poza wyjątko-

wym smakiem cechują się również szeregiem wła-

ściwości zdrowotnych. Warto włączyć je do swojej 

diety i korzystać z ich dobrodziejstw przede wszyst-

kim w sezonie letnim, gdy są najświeższe i najsmacz-

niejsze. 

ŹRÓDŁA:
L. M. McCune, C. Kubota, N. R. Stendell-Holus, C. A. Thomson. 

Cherries and Health: A Review , Critical Reviews in Food 

Science and Nutrition, (2011) 51:1–12 

Melissa Hansen; “The functional side of cherries”; data dostę-

pu: 2022-05-20

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

snie-owoce-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-

-czeresni,19623.html

https://dietetycy.org.pl/wlasciwosci-zdrowotne-czeresni/

http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/

PW_2015_2020_IO/spr_2017/5.1_Raport2017_czeresnie_wi-

snie_Brzozowski.pdf 

 CZEREŚNIE 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C (góra dół).

Jajka ubijamy z erytrolem i solą na puszystą masę (ok. 5 minut).
Dodajemy mleko, śmietankę i mąkę, miksujemy do połączenia składników.

Formę smarujemy masłem. Wylewamy ciasto (nie urośnie). Na wierzchu układamy czereśnie 
(mogą być mrożone). Pieczemy 30 minut na najniższym poziomie piekarnika.

Po tym czasie sprawdzamy patyczkiem w środku czy ciasto nie jest płynne
(powinno być lekko mokre, ale nie całkiem płynne) – jeżeli tak jest, przykrywamy je folią 

i pieczemy jeszcze 5–10 minut (dużo zależy od piekarnika). 

Składniki:
3 jajka

½ szklanki erytrolu
szczypta soli

¾ szklanki mąki pszennej
¼ szklanki mleka

¼ szklanki śmietanki 30–36%
200 g czereśni wydrylowanych
masło do posmarowania formy

1 łyżka migdałów

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 10 minut + 30 minut pieczenia

 CLAFOUTIS Z CZEREŚNIAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Czereśnie wrzucamy do rondelka (można je wcześniej wydrylować), zalewamy wodą.

Dodajemy laskę cynamonu oraz obraną skórkę z jednej pomarańczy i wsypujemy cukier. 
Gotujemy przez 15–20 minut, aż powstanie lekki kompot. 

Odstawiamy do całkowitego wystudzenia. 

Zawartość rondelka przelewamy do dużego dzbanka, wlewamy wino, wiśniówkę oraz sok 
wyciśnięty z 1 pomarańczy. Dokładnie mieszamy.

Drugą pomarańczę oraz jabłko kroimy w plasterki i wrzucamy do dzbanka.
Sangrię wstawiamy do lodówki na kilka godzin do schłodzenia.

Podajemy z kostkami lodu.

Składniki:
1 butelka czerwonego wytrawnego lub półwytrawnego wina, np. Rioja

500 g czereśni
200 ml wody

3 łyżki cukru, najlepiej trzcinowego
50 ml wiśniówki

2 pomarańcze (niewoskowane)
1 jabłko

1 laska cynamonu
kostki lodu do podania

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 30 minut

 CZEREŚNIOWA SANGRIA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Składniki:
2 kg czereśni

350–400 g cukru lub ksylitolu
1 cytryna

1 płaska łyżeczka mielonego kardamonu

Liczba porcji: 3–4 słoiczki

Czas przygotowania: około 1,5 godziny

 DŻEM CZEREŚNIOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA 

Przygotowanie:
Czereśnie płuczemy, odsączamy na durszlaku i drylujemy.

Cytrynę szorujemy, ścieramy skórkę, wyciskamy sok.

Czereśnie wkładamy do garnka z grubym dnem i gotujemy na małym ogniu aż się rozpadną. 
Wsypujemy cukier i mieszamy, gotujemy na małym ogniu ok. 20 minut, co jakiś czas mieszając. 

Dodajemy skórkę i sok z cytryny oraz kardamon.
Smażymy mieszając, aż dżem zgęstnieje.

Gorący dżem przekładamy do wyparzonych słoiczków,
zakręcamy, odwracamy do góry nogami i zostawiamy do ostudzenia.
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Przygotowanie:Przygotowanie:
Do miski dodajemy pokrojone w kostkę czereśnie, jogurt i cukier, mieszamy.Do miski dodajemy pokrojone w kostkę czereśnie, jogurt i cukier, mieszamy.

Wsypujemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, wlewamy olej i znów mieszamy.Wsypujemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, wlewamy olej i znów mieszamy.

Do rozgrzanej gofrownicy nakładamy porcje ciasta i pieczemy gofry na rumiany kolor.Do rozgrzanej gofrownicy nakładamy porcje ciasta i pieczemy gofry na rumiany kolor.
Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. 

Składniki:
½ szklanki wydrylowanych czereśni

3 łyżki jogurtu naturalnego
1 łyżka cukru

6 łyżek mąki pszennej
½ łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka oleju
cukier puder do posypania

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 15 minut 

 GOFRY JOGURTOWE Z CZEREŚNIAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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Przygotowanie:
Na patelni opiekamy pokrojone na mniejsze kawałki orzechy i migdały. 

Wkładamy kaszę, chwilę prażymy. Dodajemy miód i olej kokosowy, podgrzewamy kilka minut 
mieszając. Studzimy. Przechowujemy w zamykanym słoiku.

Czereśnie płuczemy, osuszamy, przekrawamy na pół i usuwamy pestki.
Wkładamy do rondelka, dodajemy cukier i mieszając, smażymy kilka minut na małym ogniu. 

Wlewamy porto i trzymamy na ogniu, aż większość płynu się zredukuje.
Na dno pucharków wsypujemy porcję granoli, wykładamy jogurt,

na wierzch kładziemy czereśnie.

Składniki na granolę:
po ½ szklanki orzechów włoskich, orzechów laskowych i migdałów

1 szklanka kaszy gryczanej niepalonej
2 łyżki miodu

1 łyżka oleju kokosowego

Czereśnie w porto:
2 szklanki czereśni
1–2 łyżeczki cukru

½ szklanki porto

Oraz:
3 szklanki jogurtu naturalnego

Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania: 30 minut

 GRANOLA Z CZEREŚNIAMI W PORTO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2022 27MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202126

Przygotowanie:
Opłukane owoce układamy razem z przyprawami w umytych i wyparzonych słoikach. 

Zalewamy solanką, zakręcamy i odstawiamy na blat kuchenny. 
Czereśnie są gotowe po 5–7 dniach. Po tym czasie przechowujemy je w lodówce. 

Składniki:
dojrzałe, ale twarde i jędrne czereśnie (z pestkami)

Przyprawy na ok. 1 kg owoców:
½ główki czosnku

3-cm kawałek chrzanu
1 baldachim kopru razem z gałązką

2 ziarna ziela angielskiego
1–2 kory cynamonu

1 płaska łyżeczka ziaren gorczycy

Zalewa:
2 łyżki niejodowanej soli na 1l przegotowanej wody

Ilość porcji: 1 słoik 

Czas przygotowania: 15 minut + czas kiszenia

 KISZONE CZEREŚNIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Umyte słoiki i pokrywki wstawiamy na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 100°C. 

Do wyparzonych słoików wkładamy umyte czereśnie.
Owoce powinny zajmować do 2/3 wysokości słoika.

Do każdego słoika dodajemy po 3 goździki, ½ laski cynamonu oraz 1 łyżkę cukru. 
Dopełniamy słoiki wrzątkiem, zakręcamy i potrząsamy kilka razy aby cukier się rozpuścił. 

Pasteryzujemy w piekarniku nagrzanym do 110–120°C przez 30 minut.

Składniki:
2 kg czereśni
18 goździków

3 laski cynamonu
6 łyżek cukru

woda

Ilość porcji: 6 słoików o pojemności 1 l 

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut

 KOMPOT CZEREŚNIOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie ciasta:
W misce mieszamy ręką wszystkie składniki na ciasto. 

Następnie wykładamy na blat i krótko zagniatamy ciasto. 1\3 cześć ciasta chowamy 
do zamrażarki, a pozostałe owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na 30 minut.

Przygotowanie nadzienia:
Czereśnie myjemy i drylujemy.

W 150 ml mleka dokładnie rozrabiamy obie mąki oraz żółtko. Pozostałe mleko wlewamy 
do garnka i zagotowujemy z cukrem i esencją. Wlewamy mieszankę z mąką i energicznie 

mieszamy, aż powstanie budyń i znikną wszystkie grudki. 
Do gotowego budyniu wrzucamy przygotowane czereśnie i mieszamy.

Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. 
Dno blaszki o wymiarach 21 x 25 cm wykładamy papierem do pieczenia i wylepiamy je ciastem 

z lodówki. Robimy nakłucia widelcem i pieczemy spód przez 10 minut.

Na spód rozkładamy równomiernie budyń z czereśniami, 
a na wierzch ścieramy na tarce ciasto z zamrażarki. 

Wstawiamy z powrotem do piekarnika i pieczemy 25 minut.
Studzimy w blaszce i kroimy dopiero jak będzie zimne.

Składniki na ciasto:
200 g mąki pszennej
30 g mąki krupczatki
90 g zimnego masła

60 g cukru pudru
40 g cukru brązowego

90 g mielonych orzechów włoskich
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

2 szczypty soli
1 jajko

1 łyżka kwaśnej śmietany 18%
 

Składniki na nadzienie:
600 g czereśni
450 ml mleka
100 g cukru

1 łyżka esencji waniliowej
(lub cukru waniliowego)

1 żółtko
25 g mąki pszennej

45 g mąki ziemniaczanej

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 1 godzina 20 minut  

 ORZECHOWE CIASTO  
 Z BUDYNIEM I CZEREŚNIAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Miód, rozmaryn i sól umieszczamy w rondelku lub małym garnku i gotujemy na średnim ogniu, 

aż zacznie wrzeć. Zdejmujemy z ognia, odstawiamy do momentu podania. 

Grill lub patelnię grillową rozgrzewamy do wysokiej temperatury. Nacieramy ser brie odrobiną 
oliwy z oliwek i posypujemy solą. Grillujemy przez ok. 2–3 minuty z każdej strony lub do 

momentu, gdy ser będzie ciepły i ciągnący w środku.

Zachowujemy ostrożność podczas przewracania brie, aby go nie rozerwać.

Zdejmujemy z grilla. 

W międzyczasie na małą patelnię wkładamy masło i czereśnie. Gotujemy na średnim ogniu 
mieszając od czasu do czasu, aż czereśnie zaczną wydzielać sok.

Zdejmujemy z ognia. Ciepły ser podajemy udekorowany czereśniami i skropiony miodem, 
z kawałkami bagietki lub chleba tostowego.

Składniki:
1/3 szklanki miodu

2 gałązki rozmarynu, świeżego
1/3 łyżeczki soli morskiej
1 opakowanie sera brie

oliwa z oliwek
1 szklanka wydrylowanych czereśni

bagietka lub chleb tostowy do podania

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 25 minut

 PIECZONY SER BRIE  
 Z CZEREŚNIAMI I ROZMARYNEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA 
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Przygotowanie:
Marchewki szorujemy i osuszamy. Smarujemy oliwą oraz miodem, a następnie oprószamy 

tymiankiem i solą. Przekładamy do żaroodpornego naczynia i pieczemy przez 40 minut w 200°C.
 

Polędwiczki oczyszczamy z błonek. Obtaczamy w suszonym tymianku, gruboziarnistej soli 
i świeżo mielonym pieprzu. Na patelni mocno rozgrzewamy łyżkę klarowanego masła 

i obsmażamy mięso po 2 minuty z obu stron, aby zamknąć pory. Następnie przekładamy je do 
żaroodpornego naczynia i polewamy masłem z patelni. Mięso pieczemy w piekarniku nagrzanym 

do 200°C przez 20 minut, wstawiając je w połowie czasu pieczenia marchewek.
 

Kurki dokładnie oczyszczamy z piasku i runa leśnego. Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła 
klarowanego i szklimy posiekane szalotki. Kolejno wrzucamy kurki i smażymy je, aż odparuje 

woda. Wlewamy śmietankę, a następnie gotujemy na małym ogniu, aż sos się zredukuje i stanie 
się gęsty. Doprawiamy solą, pieprzem i łyżeczką tymianku utłuczonym uprzednio w moździerzu.

 
Czereśnie myjemy i drylujemy. Oprószamy odrobiną cynamonu. 

Owoce smażymy na patelni na rozgrzanym maśle przez 3–4 minuty.
 

Polędwiczki odstawiamy na kilka minut do wystudzenia, a następnie kroimy na plastry. 
Na talerze wykładamy sos kurkowy, rozkładamy plasterki polędwiczek. 

Obok kładziemy smażone czereśnie i upieczone marchewki.

Składniki:
2 polędwiczki wieprzowe (ok. 800 g)

200 g czereśni
12 młodych marchewek

200 g kurek
2 szalotki

200 ml śmietanki 30%

3 łyżeczki suszonego tymianku
szczypta cynamonu

1 łyżka miodu
świeżo mielony czarny pieprz

sól morska
oliwa z oliwek

masło klarowane

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 

 POLĘDWICZKI Z SOSEM KURKOWYM 
 I CZEREŚNIAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI 
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Przygotowanie:
Na patelnię wrzucamy wydrylowane wiśnie, dodajemy ocet balsamiczny i miód,

smażymy przez 4 minuty. 

Sałatę wykładamy na półmisek, polewamy czereśniami, posypujemy cienkimi plasterkami 
dymki. Ser kruszymy na małe kawałki. Doprawiamy solą i pieprzem, na koniec skrapiamy oliwą. 

Serwujemy z ulubionym pieczywem. 

Składniki:
1 op. mieszanki sałat lub młodych liści

2 garści wydrylowanych czereśni
1 łyżka miodu

1 łyżka octu balsamicznego
1 dymka

1 roladka koziego sera 
sól

pieprz

Dodatkowo:
ulubione pieczywo 

oliwa

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut 

 SAŁATKA Z CZEREŚNIAMI I KOZIM SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA
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 PRZEPISY Z BOTWINĄ 
Czerwiec i lipiec to zdecydowanie czas botwiny! Króluje wówczas w zupach 

i chłodnikach. A że posiada wiele korzyści zdrowotnych, to warto wykorzystać ją 
w większej ilości przepisów, tak, by jeść ją jak najczęściej. 

Na czym polega jej fenomen? Przekonajmy się.
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SEZON NA BOTWINĘ
Sezon na botwinę trwa od maja do końca lipca. 
W tym okresie z łatwością można kupić pęczki 
botwiny (liście z młodymi korzeniami) na targu 
i w sklepie spożywczym. Botwinę można też 
wyhodować samodzielnie, wysiewając nasiona 
w maju lub w czerwcu. Albo dwukrotnie, jeśli 
chcemy cieszyć się jej smakiem nieco dłużej.

KONFLIKT W NAZEWNICTWIE
Botwina bywa mylona z boćwiną. Jaka jest róż-
nica między tymi produktami? Okazuje się, że 
botanicznie są to dwie różne rośliny. Botwina 
jest liśćmi buraka ćwikłowego (Beta vulgaris 
var. esculenta), a boćwina – buraka liściowego 
(Beta vulgaris var. cicla). A co jeszcze ciekawsze 
– w sezonie letnim zajadamy się botwinką czyli 
zupą z botwiny i młodych korzeni buraka ćwi-
kłowego.

Boćwina może mieć różne zabarwienie – jasno 
lub intensywnie zielone łodygi i liście bądź bor-
dowe łodygi i zielono-bordowe liście. Natomiast 
botwina ma bordowo-zielone łodygi i zielone 
liście. Boćwina ma też dużo grubsze łodygi niż 
botwina, a kształtem przypomina nieco seler 
naciowy. Ponadto boćwina nie wytwarza ko-
rzeni spichrzowych jak burak ćwikłowy.

WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE
Botwina, jak każde warzywo, posiada wiele 
wartości odżywczych. Ma silne właściwości 
krwiotwórcze. Zawiera wiele przeciwutlenia-
czy, które chronią organizm przed licznymi cho-
robami, zarówno nowotworowymi, jak i ukła-
du krążenia. Zwalcza też wolne rodniki, które 
są niebezpieczne dla zdrowia. Ponadto zawiera 
antyoksydanty z grupy flawonoidów, które bar-
dzo dobrze działają na krążenie.

Dzięki witaminom z grupy B, botwina ma dzia-
łanie uspakajające. Wpływa na prawidłowy 
rozwój układu nerwowego, a zawarty w niej 
kwas foliowy koi nerwy. Zmniejsza napięcie, 
wzmacnia koncentrację, pamięć, refleks oraz 
pomaga przy zaburzeniach snu. Ponadto jest 
łatwostrawna i orzeźwiająca, dzięki czemu jest 
odpowiednim daniem podczas choroby czy in-
fekcji, a nawet podwyższonej temperatury.
 

BOTWINA W KUCHNI
Najczęściej pojawia się we wspomnianych już 
zupach i chłodnikach, ale nie jest to jedyne jej 
zastosowanie. Botwinka świetnie sprawdzi się 
jako składnik wytrawnej tarty albo dodatek 
do sałatki. Ciekawym pomysłem jest wykorzy-
stanie liści botwiny do zrobienia gołąbków. Jej 
piękny wygląd na pewno pobudzi nasze kubki 
smakowe, a bordowy kolor łodyżek i intensyw-
na zieleń liści stworzą niezwykle dekoracyj-
ne danie. Idealne, gdy za oknem gorąco, a my 
mamy ochotę na coś chłodnego! 
 
ŹRÓDŁA:
The World Healthiest Foods, The George Mateljan Foundation ; 

“Swiss chard”; data dostępu: 2022-05-20

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

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

botwiny,20635.html

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

botwina-co-to-jest-wlasciwosci-botwiny/2v6y4ts

https://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/

art,botwina-kalorie-wartosci-odzywcze-i-ciekawostki.html

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

pobudza-apetyt-odkwasza-organizm-i-koi-nerwy-aa-PyPE-

WmWQ-SC8e.html

 BOTWINA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Botwinkę myjemy. Buraczki odcinamy i ścieramy na tarce o drobnych oczkach.

Łodygi i liście drobno siekamy.

Na dużą patelnię wykładamy masło i wlewamy oliwę. Po rozgrzaniu wrzucamy drobno 
posiekaną cebulę, starte buraczki i pokrojone łodygi. Smażymy ok. 3 minuty co chwilę mieszając. 

Dodajemy starty drobno czosnek, połowę posiekanego koperku i liście botwinki, 
smażymy 2 minuty.

Na patelnię wlewamy wywar, przykrywamy pokrywką i dusimy 5 minut na małym ogniu. 
Następnie przekładamy zawartość patelni do miski i studzimy.

Do uduszonej botwinki wlewamy maślankę i sok z cytryny. 
Wrzucamy posiekany szczypiorek i pozostały koperek. Doprawiamy solą i pieprzem i mieszamy. 

Chłodzimy przez minimum 1 godzinę. Podajemy z jajkiem na twardo.

Składniki:
1 pęczek botwinki
½ czerwonej cebuli

1 łyżeczka masła
1 łyżka oliwy z oliwek

250 ml wywaru warzywnego
600 ml maślanki
1 pęczek koperku

1 pęczek szczypiorku
1 łyżka soku z cytryny

3 jajka ugotowane na twardo
sól, pieprz

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 30 minut + chłodzenie

 CHŁODNIK Z BOTWINKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Składnik na hummus:
2 puszki ciecierzycy – schłodzone

½ szklanki wody z puszki po ciecierzycy
1 łyżka pasty sezamowej tahini

4 łyżki oliwy z oliwek
1 ząbek czosnku

½ łyżeczki kminu rzymskiego mielonego
sok z ½ cytryny

skórka otarta z ½ cytryny
½ łyżeczki soli 

1/3 łyżeczka pieprzu

Składniki pozostałe:
1 pęczek botwiny

4 szparagi
1 ząbek czosnku

1 łyżka oliwy z oliwek
sok z ½ cytryny
½ szklanki wody

10–20 listków kolendry
½ łyżeczki sumaku

Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania: 20 minut

 HUMMUS IDEALNY Z DUSZONĄ BOTWINKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Przygotowanie:
Do kielicha blendera wkładamy wszystkie składniki na hummus.

Miksujemy całość na gładką pastę. 

Botwinkę myjemy i odcinamy małe buraczki. Kroimy je w zależności od rozmiaru na cieniutkie 
plasterki lub na połówki. Łodygi kroimy w 1–2 miejscach, liście zostawiamy w całości.

 
Na dużą patelnię wlewamy oliwę. Po rozgrzaniu wrzucamy buraczki i drobno posiekany czosnek. 

Smażymy około 3 minuty, co chwilę mieszając. Całość zalewamy wodą i gotujemy, aż buraczki 
zmiękną, a woda odparuje. Po 2 minutach gotowania dorzucamy łodygi botwiny.

 
Na sam koniec, gdy cała woda odparuje, dodajemy liście botwinki i wszystko razem mieszamy. 

Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny.

Na płaski talerz nakładamy 4 łyżki hummusu i delikatnie go rozcieramy, tworząc zagłębienie. 
Następnie nakładamy botwinkę, dekorujemy cieniutkimi plasterkami surowych szparagów. 

Całość skrapiamy oliwą, posypujemy sumakiem i dekorujemy listkami kolendry.
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Przygotowanie:
Kaszę zalewamy wodą w proporcji 2:1, solimy i gotujemy 10–15 minut. 

Czosnek siekamy, szalotkę kroimy w piórka, botwinkę kroimy według uznania, 
a rzodkiewki w ćwiartki. 

Na patelni rozgrzewamy 1 łyżkę oliwy, wrzucamy szalotkę, czosnek, rzodkiewki i łodyżki 
botwinki oraz chili. Smażymy 3 minuty, dodajemy liście botwiny, ugotowaną kaszę i bulion 

i gotujemy jeszcze 3–5 minut. Przyprawiamy do smaku. 

Mieszamy z pomidorkami i sokiem z cytryny oraz musztardą.

Wykładamy na talerze, skrapiamy oliwą, posypujemy pokruszoną fetą, orzechami i koperkiem. 

Składniki:
2¾ szklanki kaszy gryczanej niepalonej

2 łyżki oliwy z oliwek
½ pęczka botwinki 

3 ząbki czosnku
1 szalotka

1 łyżeczka chili w płatkach
½ szklanki bulionu lub białego wina

4 łyżki cieciorki z puszki 
1 łyżeczka musztardy dijon 

6 rzodkiewek
100 g fety 

1 szklanka pomidorków koktajlowych
2 łyżki prażonych orzechów laskowych 

sól, pieprz
½ cytryny

2 gałązki koperku

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut 

 KASZA GRYCZANA Z BOTWINKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie ciasta:
Pestki słonecznika prażymy na suchej patelni do zrumienienia i przekładamy do innego naczynia. 

Buraczki myjemy, kroimy w plastry i podsmażamy na oleju przez 2 minuty.

Szpinak myjemy i wrzucamy do buraków, podsmażamy przez minutę. 

Do miski wbijamy jajka, mieszamy z przyprawami oraz umytymi, posiekanymi listkami buraków. 
Wlewamy na patelnię i dodajemy pestki słonecznika.

Przykrywamy pokrywką i smażymy na wolnym ogniu, aż omlet się zetnie.

Składniki na ciasto:
5 jajek

pęczek botwinki
1 garść liści szpinaku baby
1 łyżka pestek słonecznika

1 łyżeczka ziół prowansalskich
sól, pieprz

olej do smażenia

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 10 minut

 OMLET Z BOTWINKĄ, SZPINAKIEM  
 I PESTKAMI SŁONECZNIKA 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA 
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Przygotowanie:
Ziemniaki myjemy i gotujemy do miękkości (30 minut). Odcedzamy. 

Na patelni rozgrzewamy masło. Wkładamy liście szałwii i ziemniaki, smażymy przez 3 minuty. 
Doprawiamy solą i pieprzem. 

Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy pokrojoną botwinkę i przeciśnięty przez praskę ząbek 
czosnku. Doprawiamy solą, pieprzem i kuminem. Smażymy przez 10 minut. 

Na koniec dodajemy mascarpone, mieszamy.
 

Na patelni rozgrzewamy masło i wbijamy jajka.
Doprawiamy solą i pieprzem i smażymy do momentu aż zetnie się białko. 

Na talerze wykładamy ziemniaki, botwinkę i jajka. Całość oprószamy koperkiem i szczypiorkiem. 

Składniki:
6 młodych ziemniaków

2 łyżki masła
10 liści szałwii

Składniki na botwinkę:
1 łyżka masła

1 pęczek botwinki
1 ząbek czosnku

2 łyżki mascarpone
1 szczypta kuminu

Składniki na jajka:
1 łyżeczka masła

2 jajka

Oraz:
sól, pieprz

1 łyżka posiekanego szczypiorku
1 łyżka posiekanego koperku

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 45 minut

 BOTWINKA Z MŁODYMI ZIEMNIAKAMI I JAJKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA 
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Przygotowanie:
Do przesianej mąki dodajemy: sól, jajko oraz sok z buraków. Zagniatamy ciasto, aż będzie miękkie 

i elastyczne (ok. 7–10 minut). W razie potrzeby dodajemy więcej mąki lub soku.
Ciasto przykrywamy wilgotną ściereczką i odstawiamy na pół godziny do odpoczęcia.

Botwinkę myjemy i osuszamy. Buraczki odcinamy, obieramy, kroimy w kostkę i wrzucamy na 
patelnię z rozgrzanym masłem. Smażymy przez moment. Następnie dodajemy drobno pokrojone 

łodyżki i krótko smażymy, aż zmiękną. Na koniec dodajemy posiekane liście i smażymy do 
zmniejszenia objętości. Zawartość patelni odstawiamy do wystudzenia. 

Ser feta kruszymy i łączymy z usmażoną botwinką. 
Dodajemy przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku i doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem.

Odrywamy kawałek ciasta, formujemy gruby wałeczek i wałkujemy na koła o średnicy ok. 6 cm 
(koła można również powycinać szklanką z cienko rozwałkowanego ciasta). Na każdy kawałek 
ciasta nakładamy po łyżeczce farszu, a następnie składamy na pół i sklejamy dokładnie brzegi. 

Uformowane pierogi odkładamy na stolnicę podsypaną mąką. Pierogi gotujemy partiami w lekko 
osolonym wrzątku przez 2-3 minuty od wypłynięcia. Wyławiamy je łyżką cedzakową prosto na 

talerze lub studzimy w zimnej wodzie, jeśli chcemy zostawić je na później.

Śmietanę łączymy z sokiem z buraka, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i odrobinę 
soli. Mieszamy. Ugotowane pierogi polewamy sosem, a następnie posypujemy utłuczonym 
czerwonym pieprzem. Danie można udekorować dodatkowo posiekanym szczypiorkiem, 

rzodkiewką oraz listkami botwinki.

Składniki na ciasto:
400 g mąki pszennej + do podsypywania

1 jajko
200 ml soku z buraków

½ łyżeczki soli

Składniki na farsz:
1 duży pęczek botwinki

3 ząbki czosnku
300 g sera feta

1 łyżka klarowanego masła
sól, pieprz

Do podania:
300 ml kwaśnej śmietany 18%

3 łyżki soku z buraka
1 ząbek czosnku

szczypta soli
1 łyżeczka czerwonego pieprzu

warzywa do dekoracji: szczypiorek, 
rzodkiewka, drobne listki botwinki

Liczba porcji: 40–50 pierogów (5–6 porcji)

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut 

 PIEROGI Z BOTWINKĄ I SEREM FETA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z solą i proszkiem do pieczenia. Dodajemy olej i wlewamy wodę. 
Zagniatamy gładkie i elastyczne ciasto. Przykrywamy je miseczką na 20 minut.

Buraczki i łodygi botwinki kroimy w drobną kostkę. Liście siekamy. 
Kozią roladkę kroimy w plasterki.

Na patelni rozpuszczamy masło. Wkładamy cebulę posiekaną w piórka, pokrojone buraczki 
i łodygi. Smażymy 2 minuty. Dodajemy ocet i liście botwinki. Mieszamy i wlewamy śmietankę. 

Doprawiamy solą i pieprzem. Po 2 minutach gotowania wrzucamy połowę koziej roladki 
pokrojonej w plasterki. Dusimy jeszcze minutę aż ser trochę się rozpuści. Zestawiamy z ognia.

Ciasto na podpłomyki dzielimy na 3 kawałki. Każdy rozwałkowujemy na okrąg o średnicy 
ok. 20 cm i smażymy na suchej mocno rozgrzanej patelni po 1–2 minuty z obu stron.

Na podpłomyki wykładamy duszoną botwinkę z kozim serem. Kładziemy pozostałe plasterki 
roladki koziej. Posypujemy natką i listkami botwinki, skrapiamy olejem z pestek dyni.

Składniki na podpłomyki:
160 g mąki pszennej

1 łyżeczka oleju
2 szczypty soli

2 g proszku do pieczenia
100 ml gorącej wody

Składniki na botwinkę:
1 pęczek botwinki
½ czerwonej cebuli

1 łyżeczka masła
1 łyżka octu jabłkowego
200 ml śmietanki 36%

150 g roladki koziej dojrzewającej
sól, pieprz

Składniki do podania:
kilka listków botwinki lub/i szczawiku

natka pietruszki
olej z pestek dyni

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 40 minut

 PODPŁOMYKI Z BOTWINKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy obrane i pokrojone buraczki. Smażymy przez 6 minut. 

Na koniec dodajemy ocet balsamiczny i miód.
Doprawimy solą i pieprzem, redukujemy przez minutę. 

Twaróg śmietankowy mieszamy ze śmietaną. Dodajemy posiekaną dymkę ze szczypiorkiem 
oraz koperek. Doprawiamy solą i pieprzem. 

Pieczywo opiekamy na patelni na złoty kolor. Następnie smarujemy masłem, wykładamy 
na wierzch twarożek, kawałki buraczków i całość posypujemy ziołami.

Skrapiamy oliwą i posypujemy listkami botwinki oraz ulubionymi ziołami.

Składniki:
1 łyżka oliwy

7 małych buraczków, bez gałązek
1 łyżka miodu

2 łyżki octu balsamicznego
100 g twarogu śmietankowego

2–3 łyżki śmietany
1 dymka ze szczypiorkiem

1 łyżka koperku
sól, pieprz

2 kromki ulubionego pieczywa
1 łyżeczka masła

oliwa
kilka liści botwinki do dekoracji

ulubione zioła

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 GRZANKA Z TWAROGIEM I BOTWINKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA 



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2022 MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202258 59

Przygotowanie:
Botwinkę myjemy, osuszamy i kroimy niezbyt drobno.

Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła i łyżkę oliwy, dodajemy pokrojony w plasterki czosnek, 
smażymy na małym ogniu przez minutę. Do czosnku dokładamy botwinkę, mieszamy 

drewnianą łyżką przez kolejną minutę. Dodajemy płatki chili, rodzynki. Mieszamy. 

Wbijamy jajko. Jeśli chcemy, żeby było mocniej ścięte, patelnię można przykryć pokrywką. 

Jogurt przekładamy na talerz, a zawartość patelni układamy na jogurcie.
Posypujemy pieprzem, orzechami i skrapiamy oliwą.

Dobrze smakuje z pajdą świeżego chleba z masłem. 

Składniki:
1 mały pęczek botwinki

1 jajko
3 łyżki jogurtu greckiego

2 ząbki czosnku
2 łyżeczki rodzynek

garść prażonych orzechów laskowych
oliwa, masło
płatki chili  
sól, pieprz 

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 20 minut 

 ŚNIADANIOWA BOTWINKA 
 Z ORZECHAMI LASKOWYMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
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Przygotowanie:
Do miski wsypujemy mąkę oraz sól, dodajemy posiekane masło oraz żółtko. Szybko zagniatamy 

ciasto do połączenia składników, dolewając w razie potrzeby wodę lub mleko. Z ciasta formujemy 
kulę i wstawiamy do lodówki na 30 minut.

Następnie wałkujemy cienko na podsypanym mąką blacie na wielkość nieco większą niż spód 
nieprzywierającej formy na tartę (prostokątna o wymiarach 12 x 36 cm lub okrągła o średnicy 

30 cm). Ciasto przekładamy do foremki i wyrównujemy brzegi nożem.
Na wierzch kładziemy papier do pieczenia i obciążamy suchą fasolą lub grochem. 

Ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy 20 minut.
Następnie ściągamy obciążenie oraz papier do pieczenia i pieczemy kolejne 10 minut.

Odstawiamy do delikatnego przestudzenia i przygotowujemy nadzienie.

Czosnek obieramy i drobno siekamy. Podsmażamy na rozgrzanym tłuszczu.
Botwinę myjemy i osuszamy. Buraczki odcinamy, obieramy, kroimy na plasterki i wkładamy  

na patelnię. Smażymy przez moment. Następnie dodajemy pokrojone łodyżki i krótko smażymy,
aż zmiękną. Na koniec dodajemy posiekane liście i smażymy do zmniejszenia objętości.

Zawartość patelni odstawiamy do wystudzenia. Śmietanę z jajkami ubijamy do połączenia. 
Dodajemy podsmażoną botwinkę i doprawiamy solą oraz pieprzem.

Farsz wykładamy na upieczony spód. Ser kozi kroimy w plastry i układamy na wierzchu.
Tartę wstawiamy ponownie do piekarnika i pieczemy przez około 30 minut,

aż nadzienie się zetnie.

Składniki na kruche ciasto:
180 g mąki pszennej
110 g zimnego masła

1 żółtko
½ łyżeczki soli

1 łyżka zimnej wody lub mleka

Składniki na nadzienie:
1 pęczek botwinki

3 ząbki czosnku
1 łyżka oliwy z oliwek lub klarowanego masła

3 jajka
200 ml crème fraîche

lub kwaśnej śmietany 18%
100 g koziego sera w roladzie

pieprz, sól

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 30 minut + 1 godzina pieczenia

 TARTA Z BOTWINKĄ I KOZIM SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202262

Składniki na ciastka:
1 marchewka
2–3 ziemniaki

2 łyżki masła klarowanego
1 pęczek botwinki z buraczkami

1 l bulionu warzywnego
1 łyżeczka soli

¼ łyżeczki pieprzu
1 łyżka soku z cytryny

½ łyżeczki cukru (opcjonalnie)
4 jajka ugotowane na twardo

śmietana do podania
koperek do podania

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut

 ZUPA BOTWINKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Przygotowanie:
Marchewkę i ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. W garnku roztapiamy masło i podsmażamy 

na nim przygotowane warzywa przez kilka minut.

Botwinkę dokładnie płuczemy i kroimy na kawałki. Buraczki obieramy i kroimy w kostkę. 
Pokrojone liście i korzeń dodajemy do garnka razem z bulionem, solą i pieprzem.

Gotujemy na małej mocy palnika ok. 20 minut od zagotowania, aż warzywa będą miękkie. 

Dodajemy sok z cytryny i cukier.

Zupę podajemy z jajkiem ugotowanym na twardo, śmietaną i koperkiem.
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Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 TALERZ ŚNIADANIOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA 

Składniki:
200 g ciecierzycy w puszce
200 g białej fasoli w puszce

1 łyżka kuminu
2 łyżki oliwy

3 łyżki soku z cytryny
2 łyżki pasty tahini

sól, pieprz
1 łyżka masła

1 pęczek botwinki
1 ząbek czosnku

2 łyżki mascarpone
1 szczypta kuminu

Dodatkowo:
oliwa

1 płaska łyżeczka zataru
1 szczypta sumaku
koperek, tymianek
ulubione pieczywo

Przygotowanie:
Ciecierzycę i fasolę odsączamy i przekładamy do blendera kielichowego razem z kuminem, oliwą, 

sokiem z cytryny, tahini. Miksujemy bardzo długo na gładką i aksamitną masę,
doprawiamy solą i pieprzem. 

Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy pokrojoną botwinkę i przeciśnięty przez praskę ząbek 
czosnku. Doprawiamy solą, pieprzem i kuminem. Smażymy przez 10 minut.

Na koniec dodajemy mascarpone, mieszamy.

Na talerze wykładamy hummus i robimy na środku wgłębienie. W środek wykładamy botwinkę. 
Oprószamy zatarem i  sumakiem. Skrapiamy oliwą, posypujemy tymiankiem i koperkiem. 

Podajemy z pieczywem.
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SESJĘ PRZYGOTOWAŁY: KATARZYNA SIERADZ, LAURA CHOŁODECKA
ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

 TEMAT SPECJALNY  
 LEMONIADY 

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202266



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 202268

Znane przysłowie mówi: „Kiedy życie daje ci cytryny, zrób lemoniadę!” 
My pod nim podpisujemy się w 100%. Dlatego zamiast bąbelkowych, mocno słodzonych 

napojów ze sklepu stawiamy na domowe lemoniady. W upalny dzień szklanka takiego napoju 
zdziała cuda. Orzeźwi, schłodzi i ukoi, ale też zadba o nasze zdrowie. 

Pełna witaminy C lemoniada oczyszcza organizm i ma też właściwości detoksykacyjne. 
Przygotowanie jej to tylko kilka chwil, 

więc w tym numerze zapraszamy Was na lemoniadowe szaleństwo.

Lemoniadę możemy dosłodzić na kilka sposobów. Sprawdzi się miód, syrop klonowy czy syrop 
z agawy, które warto wymieszać z kilkoma łyżkami ciepłej wody. Jeśli korzystamy z cukru, 
który trudno rozpuścić w zimnej wodzie, polecamy prosty do wykonania syrop cukrowy.

Na kolejnych stronach znajdziecie przepis na jego najprostszą wersję.
Syrop można przygotować z dowolnego cukru,

ksylitolu a także erytrolu (uwaga: dość szybko się krystalizuje).
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Przygotowanie:
Cukier i wodę umieszczamy w rondelku, zagotowujemy i odstawiamy do ostudzenia. 

Owoce szorujemy, kroimy w plastry i wkładamy do dużego dzbanka. 

Sok z cytryn mieszamy z wodą, słodzimy do smaku syropem cukrowym. 
Zalewamy owoce i podajemy.

Składniki na syrop cukrowy:
½ szklanki cukru lub erytrolu

½ szklanki wody

Składniki na lemoniadę:
2 cytryny
2 limonki

1 pomarańcza
sok wyciśnięty z 2 cytryn

1,5 l wody
syrop cukrowy

 CYTRUSOWA Z SYROPEM CUKROWYM 
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Przygotowanie:
Wodę mieszamy z sokiem cytrynowym, słodzimy syropem lawendowym.

Lemoniadę możemy przygotować także z suszonej lawendy.
1–2 garści suszonych kwiatów zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na kilka minut.

Odcedzamy przez sitko, studzimy i mieszamy z pozostałymi składnikami. 

Składniki:
sok wyciśnięty z 2 cytryn

1,5 l wody
syrop lawendowy

 LAWENDOWA 
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Przygotowanie:
Zioła razem z cytryną miksujemy i mieszamy z wodą. Słodzimy do smaku syropem,

przed podaniem dekorujemy cząstkami cytryny i ziołami.

Składniki na syrop cukrowy:
½ szklanki cukru lub erytrolu

½ szklanki wody

Składniki:
4 gałązki mięty, tylko listki
4 gałązki melisy, tylko listki

2 gałązki rozmarynu, tylko listki
2 cytryny, obrane, podzielone na cząstki

1,5 l wody
syrop cukrowy do smaku

cząstki cytryny oraz zioła do podania

 OŻYWCZA Z ZIOŁAMI 

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2022 75



MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2022 77

Przygotowanie:
Cukier, wodę i rozmaryn umieszczamy w rondelku, gotujemy 5–7 minut 

i odstawiamy do ostudzenia. 

Cytrynę kroimy w cząstki lub plasterki, 1 ogórka kroimy za pomocą obieraczki do warzyw 
w długie cienkie plasterki. Nabijamy na patyczki do szaszłyków, odkładamy. 

Pozostałe ogórki obieramy, usuwamy gniazda nasienne. 
Wkładamy do wysokiego naczynia i dodajemy sok z cytryn. 

Blendujemy, mieszamy z wodą, słodzimy do smaku syropem rozmarynowym. 
Dekorujemy wcześniej przygotowanymi patyczkami oraz gałązkami rozmarynu.

Składniki na syrop rozmarynowy:
1 gałązka rozmarynu

½ szklanki cukru lub erytrolu
½ szklanki wody

Składniki na lemoniadę:
3 małe ogórki szklarniowe

1 cytryna
sok wyciśnięty z 2 cytryn

4 łyżki miodu miodu lub syropu z agawy
1,5 l wody 

gałązki rozmarynu do dekoracji

 ORZEŹWIAJĄCA Z OGÓRKIEM 
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Przygotowanie:
Cukier i wodę umieszczamy w rondelku, zagotowujemy i odstawiamy do ostudzenia. 

Część arbuza kroimy i wkładamy do dużego dzbanka. Resztę miksujemy lub blendujemy.
Miętę lekko rozgniatamy i wkładamy do dzbanka.

Sok z limonki mieszamy z wodą, słodzimy do smaku syropem cukrowym.

Zalewamy owoce, mieszamy i podajemy z kruszonym lodem.

Składniki na syrop cukrowy:
½ szklanki cukru lub erytrolu

½ szklanki wody

Składniki na lemoniadę:
¼ arbuza

4 gałązki mięty
sok wyciśnięty z 4 limonek

1,5 l wody
kruszony lód

syrop cukrowy

 ARBUZOWA Z KRUSZONYM LODEM I MIĘTĄ 
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Przygotowanie:
Cukier kokosowy, cynamon i wodę umieszczamy w rondelku, gotujemy 3–4 minuty  

i odstawiamy do ostudzenia.
Sok z cytryn mieszamy z wodą kokosową, słodzimy do smaku syropem. 

Brzegi szklanek moczymy w soku z cytryn, a następnie w cukrze.
Dekorujemy plasterkami jabłek. 

Składniki na syrop cukrowy:
½ szklanki cukru kokosowego

1 łyżka cynamonu
½ szklanki wody

Składniki na lemoniadę:
sok wyciśnięty z 2 cytryn

1 l wody kokosowej
syrop cukrowy

Do dekoracji:
plasterki jabłka

sok wyciśnięty z cytryny
cukier kokosowy

 CYNAMONOWA Z WODĄ KOKOSOWĄ 
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Przygotowanie:
Część truskawek i borówek miksujemy z miodem i sokiem z cytryn. Mieszamy z wodą. 

Cytryny szorujemy, kroimy w plasterki lub cząstki i razem z pozostałymi truskawkami 
i borówkami wkładamy do dzbanka. Dodajemy listki mięty i wlewamy lemoniadę.

Składniki na lemoniadę:
2 garści truskawek

1 garść borówek
1 cytryna

ok. 4 łyżki miodu, syropu klonowego lub syropu z agawy
sok wyciśnięty z 2 cytryn

1 gałązka mięty
1,5 l wody

 LETNIA Z TRUSKAWKAMI I BORÓWKAMI 
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 KOCIOŁ I GOŚCIE DLA UKRAINY 
Wojna, która wybuchła w Ukrainie wstrząsnęła ca-

łym światem. Obudziliśmy się w nieznanej i okrut-

nej rzeczywistości. Każdy z nas czuł strach, panikę, 

wzburzenie i bezsilność. Po pierwszym szoku za-

częliśmy się zastanawiać, czy możemy zrobić cokol-

wiek, żeby pomóc tak, jak potrafimy. I udało się!

Dnia 23 marca 2022 r. stworzyliśmy numer spe-

cjalny Kotła, do którego zaprosiliśmy blogerów 

i influencerów z całej Polski. Kocioł dla Ukrainy to 

63 przepisy na dania ukraińskie i te nią inspirowa-

ne. To pierwszy w historii naszego magazynu numer 

charytatywny. Tego wydania nie dostaliście jednak 

za darmo, ale mogliście (i wciąż możecie!) otrzymać 

go za dowolną wpłatę na specjalnie utworzoną 

w tym celu skarbonkę na siepomaga.pl. Cały dochód 

jest przeznaczony bezpośrednio na pomoc Ukrainie. 

W tworzeniu ebooka wzięło udział 70 twórców –

stworzyli swoje przepisy, zdjęcia, artykuły. Dziew-

czyny z Kasza Manna Studio zrobiły przepiękną 

okładkę. Każdy włożył w swój kawałek pracy ogrom 

serca. Numer wygląda fantastycznie, a ślinka ciek-

nie podczas samego przeglądania. 

Już pierwszego dnia po uruchomieniu skarbonki 

wpłaciliście prawie 10 000 zł! To było niesamowite 

i utwierdziło nas w tym, że warto było działać! Dzi-

siaj na koncie skarbonki są prawie 63 000 zł! Ebooka 

pobrało grubo ponad 2000 osób. Osiągnęliśmy tym 

samym 125% zakładanego celu. O Kotle dla Ukra-

iny zrobiło się głośno – napisał o nas m.in. KUKBUK 

i Gazeta Wyborcza. Rozmawialiśmy o naszej ak-

cji w Radio Ram, Radio 357. Pojawiliśmy się także 

w Polsacie. Za każdym razem, kiedy patrzyliśmy na 

to, jak rośnie liczba na skarbonce, mieliśmy ciarki!

Zdecydowanie wolelibyśmy, aby ten e-book specjal-

ny powstał w całkowicie innych okolicznościach. 

Jesteśmy jednak dumni z jego treści, ze wszystkich 

współautorów i z tego, ile pieniędzy udało się zebrać 

na pomoc Ukrainie. Jednak przede wszystkim jeste-

śmy dumni z tego, że potrafiliśmy wykorzystać to, 

co możemy dać – nasze umiejętności, czas i serce –

aby pomóc tym, którzy tego potrzebowali. 

Dziękujemy wszystkim współtwórcom, którzy 

zgodzili się wziąć udział w tym projekcie. Wielkie 

podziękowania należą się też Wam – naszym czy-

telnikom. Za pomoc naszym pobratymcom, za chęć 

poznania ich od kuchni! Mamy nadzieję, że już nie-

długo wszyscy – zarówno my, jak i nasi sąsiedzi, bę-

dziemy mogli cieszyć się smakami Ukrainy właśnie 

tam. 
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 PRZEPISY KUCHNI DOLNOŚLĄSKIEJ 
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Przepis na podstawie receptury z książki “Mom jo skarb… Smaki tradycji dolnośląskich”,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2012 

Przygotowanie:
Sprawdzamy słoność śledzi i w razie potrzeby namaczamy je, aby były mniej słone.

Mąkę, mleko, wodę, olej i jajko miksujemy na jednolitą masę. Otrzymamy gęste ciasto 
naleśnikowe. Dodajemy do niego śledzie pokrojone w drobną kostkę, mieszamy. 

Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju. Wykładamy 1–2 łyżki ciasta na 1 placka.

Smażymy z obu stron na złotobrązowy kolor.
Placki ze śledziem podajemy ze śmietaną i koperkiem.

Składniki:
300 g mąki pszennej

200 g mleka
200 g wody

20 g oleju + do smażenia
1 jajko

3 filety śledziowe
śmietana do podania
koperek do podania

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

 PLACKI ZE ŚLEDZIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Buraczka obieramy ze skórki, kroimy na mniejsze kawałki i razem ze wszystkimi składnikami, 

poza masłem, blendujemy na gładką masę. 

Masło rozgrzewamy na patelni, roztopione przelewamy do masy naleśnikowej. 

Naleśniki smażymy z obu stron, aż do ścięcia. 

Wspaniale smakują z kozim twarożkiem, polane miodem i posypane orzechami włoskimi. 

Składniki:
1 pieczony buraczek średniej wielkości

1 szklanka mąki orkiszowej
1 ¾ szklanki mleka 

2 jajka
2 łyżki masła
szczypta soli

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 30 minut

 CIASTO NALEŚNIKOWE Z BURACZKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
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 SŁODKI PARYŻ WE WROCŁAWIU 
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK

ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

Ania pracowała w laboratorium, a Ola była pilotką wycieczek. 
Obie porzuciły swoje zajęcia na rzecz stworzenia słodkiego biznesu. 

Zbudowały go w małym osiedlowym kiosku, gdzie na 25 m² wypiekały 
eklery, ptysie, dacquoise i makaroniki. Wtedy ich zespół liczył trzy osoby, 

ale już po dwóch latach powiększył się dwukrotnie, i teraz działają 
w zupełnie nowym, trzykrotnie większym miejscu. O początkach, 

i o tym jak widzą swoją firmę po ponad trzech latach jej działalności, 
a także o swoich mistrzach, inspiracjach i francuskim stylu opowiedzą nam 

właścicielki Słodzieja Smaku – Anna Brzozowska i Aleksandra Senator.

Joanna Aniszczyk: W marcu tego roku obchodzi-

łyście trzecią rocznicę otwarcia Słodzieja, a w maju 

rok pracy w nowym lokalu, przy ulicy Cukrowej. 

Patrząc z tej kilkuletniej już perspektywy, jak rozwi-

nął się wasz biznes od otwarcia do teraz? 

Anna Brzozowska: Było bardzo dużo zmian. Za-

częłyśmy prowadzić Słodzieja raczkując w biznesie 

cukierniczym. Ola była świeżo po szkole Gastrono-

micom, którą robiła w Agde, we Francji, więc czer-

pałyśmy z wiedzy, którą przywiozła ze sobą. Od 

tamtego momentu ciągle się szkolimy, i teraz jeste-

śmy już na zupełnie innym etapie tej działalności. 

Aleksandra Senator: To nawet widać po samych 

ciastkach. Dziś trochę się śmiejemy z tych począt-

ków, kiedy same robiłyśmy zdjęcia telefonem. Wte-

dy wyglądały inaczej, teraz są dopracowane. Roz-

wijamy się i mimo, że dla naszych gości te ciastka 

zawsze były małymi dziełami sztuki, to my zauwa-

żamy różnicę w tym co było 3 lata temu, a co robi-

my teraz. Często wspominamy z Anią te małe ilości 

ciastek, które piekłyśmy na początku istnienia Sło-

dzieja. Miałyśmy wtedy zeszyt, w którym prowa-

dziłyśmy statystyki dotyczące sprzedaży. Teraz jest 

to dwieście sztuk dziennie, a w weekendy więcej. 

A. B.: Zmieniło się też nasze podejście. Pamiętam 

dzień otwarcia i porównując to z tym, co jest teraz, 

mogę powiedzieć, że jesteśmy pewniejsze tego co 

robimy. Wiemy też, że stale musimy pracować nad 

produktem, szczególnie po tym, co widziałyśmyi pró-

bowałyśmy podczas ostatniej podróży do Paryża.

A. S.: Tak, po tej podróży wiemy, że nasze musy mu-

szą być jeszcze bardziej puszyste, a kremy bardziej 

kremowe. To są detale, które przez gości mogą być 

niezauważalne, ale my widzimy te szczegóły i wpro-

wadziłyśmy już kilka cukierniczych trików przy 

produkcji naszych ciastek.

J. A.: W Paryżu i Francji byłyście kilka razy.

A. B.: Wcześniejsze wyjazdy były mocno turystycz-

ne i wtedy bardzo dużo zwiedzałyśmy.

A. S.: Kilka ostatnich wyjazdów, to już było mocne 

zwracanie uwagi na kulinaria. Przedostatni pobyt 

był najdłuższy, bo spędziłam wtedy 3 miesiące we 

wspomnianej przez Anię szkole, gdzie uczyłam się 

gotowania.

J. A.:  Bo na początku miałyście pomysł na bistro, tak?

A. S.: A nawet na food trucka! Ale wylądowałam 

przez przypadek na kursie cukiernictwa i ustaliły-

śmy z Anią, że idziemy w tę stronę. 

J. A.:  Jak to przez przypadek?

A. S.: Będąc w szkole nie musiałam chodzić na kurs 

francuskiego, i miałam trochę wolnego czasu, więc 

zapisałam się na zajęcia cukiernicze. I tak tydzień 

po tygodniu okazało się, że jest to fascynujące. Wte-

dy uświadomiłam sobie, że nie ma czegoś takiego 

we Wrocławiu. Dla Ani ciasto było również znaną 

materią, ponieważ bardzo często piekła w domu. 

Zdecydowałyśmy więc, że zakładamy cukiernię. 

W Warszawie takie lokale jak Lukullus, czy Ode-

tte już działały, a tu przychodzili do nas goście i byli 

zaskoczeni wyglądem i smakiem ptysi czy eklerów. 

Byli przyzwyczajeni do zupełnie innego typu cia-

stek. Dlatego nazwałyśmy je francuskimi, żeby było 

wiadomo, że są trochę inne niż te, do których ludzie 

byli przyzwyczajeni. 

J. A.:  We Wrocławiu jesteście jedyne, a na skalę 

kraju nieliczne, które przygotowują francuskiego 

dacquoise. 

A. S.: W cukierniach warszawskich przygotowują 

ciastka na bazie takiego dacquoise, a tak to faktycz-

nie robimy go tu jako jedyne. 

J. A.: : Może wyjaśnijmy, że jest to ciastko zrobione 

z migdałów lub innych orzechów i białka jaj. Jak go-

ście reagowali na waszą wersję?

A. B.: Na początku było zaskoczenie, bo większość 

kojarzy dacquoise z tortem bezowym przełożonym 

kremem kawowym i orzechami. I pewnie tak wła-

śnie je nazwano przez te orzechy, które są w orygi-

nalnym francuskim przepisie na dacquoise, a poja-

wiają się również w bezach.
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A. S.: Jest to unikatowe ciastko i do tej pory zrobiłyśmy 

je w trzech odsłonach: z pistacją i malinami, z crème 

pâtissière i cytrusami, oraz świątecznej – z kremem cy-

namonowym i śliwką. Ale już myślimy o kolejnych, bo 

– na podstawie feedbacku od gości- to nasze najbardziej 

rozpoznawalne ciastko. Możemy powiedzieć, że to jest 

nasza wizytówka i jesteśmy z niej dumne. 

J. A.:  No dobrze, dacquoise możemy uznać za ciast-

ko firmowe, ale przecież macie też makaroniki, które 

moim zdaniem są doskonałe i nie znajdzie się dru-

gich takich we Wrocławiu. Jaki jest ich sekret?

A. S.: Zacznę może od tego, że naszych makaroni-

ków nie farbujemy. One mają dekorację wyłącznie 

na wierzchu, żeby w ten sposób rozróżnić ich smak. 

Obydwie z Anią nie jesteśmy zwolenniczkami ja-

kiejkolwiek koloryzacji, a do tego jesteśmy fan-

kami minimalizmu. To między innymi wyróżnia 

nasze makaroniki. A sam przepis na makaroniki 

i wszystkie wskazówki dotyczące ich przygotowa-

nia przywiozłam z Francji, z restauracji z gwiazdką 

Michelin - Les Oliviers, w której miałam staż. I to 

właśnie tam szef cukiernictwa dał mi przepis mó-

wiąc: „Ola, jak go zastosujesz, to będziesz królową 

makaroników.” 

J. A.:  Bo to nie jest prosta sprawa. Można przecież 

zrobić makaroniki różnymi metodami.

A. S.: Tak, można je zrobić na bezie włoskiej lub 

francuskiej. Wcześniej robiłam je według różnych 

przepisów, i czasem wychodziły, a czasem nie. Cu-

kiernictwo to jest fizyka, chemia i trzeba wiedzieć 

co w którym momencie dodać i w jakich propor-

cjach. Więc skrupulatnie stosuję się i do przepisu, 

i do wskazówek szefa. Teraz zdarza się, że goście 

przychodzący do Słodzieja mówią, że nie jedli tak 

dobrych makaroników nawet we Francji. A są to 

często bardzo świadome kulinarnie osoby, które 

dużo podróżują. 

J. A.:  Podczas ostatniej wizyty w Paryżu zwróciły-

ście uwagę na struktury, wykonanie ciastek, a jakie 

przywiozłyście ze sobą inspiracje smakowe?

A. S.: Przede wszystkim zainspirowały nas makaro-

niki, i to od japońskiego cukiernika Sadaharu Aoki, 

który w swoich ciastkach wykorzystuje smaki 

charakterystyczne dla jego kraju. Jadłyśmy w jego 

cukierni makaroniki wasabi i z wędzonej herbaty 

zielonej. Po przyjeździe z Paryża w naszej witrynce 

można znaleźć nowe smaki makaroników, czyli la-

wendowe i z yuzu. 

J. A.:  Wasza oferta zmienia się zgodnie z porami 

roku?

A. B.: Prócz tego, że zmieniamy kartę sezonowo, to 

wciąż wprowadzamy coś nowego. Jesienią jest ciast-

ko z szarą renetą czy tarteletka z gruszką. Latem 

z borówką, a zimą króluje czekolada i śliwka w ru-

mie. Niedawno zrobiłyśmy weekend z eklerami, 

które do tej pory były w wersji waniliowej, czeko-

ladowej i karmelowej. Teraz pojawiają się matcha 

z limonką, kawa z orzechem włoskim, a także ma-

lina z kozim serem. Powoli wprowadzamy eklera 

tygodnia, tarteletkę tygodnia, bo smaków ciastek 

mamy coraz więcej i nie sposób zmieścić je wszyst-

kie w witrynce. 

J. A.: Liczyłyście ile jest tych smaków?

A. S.: Już ponad osiemdziesiąt. 

J. A.: Używacie lokalnych produktów, a może spro-

wadzacie coś specjalnego, dzięki czemu wasze wy-

pieki są szczególne?

A. B.: Z Francji ściągamy jeden bardzo ważny skład-

nik, o którym nie możemy powiedzieć, bo jest ab-

solutną tajemnicą naszej firmy. Próbowałyśmy za-

stosować polskie zamienniki, ale nie wychodziło to 

należycie. Stamtąd ściągamy też fleur de sel (kwiat 

soli) do naszych eklerów. A z lokalnych produktów, 

zamawiamy czereśnie, jabłka i gruszki z dolnoślą-

skich sadów, borówki z Borówkowego Wzgórza, 

rabarbar i orzechy włoskie z gospodarstwa pana 

Janka, lawendę z Krakowian, a nawet chardonnay 

z Winnicy Moderna. 

J. A.: Macie swoich mistrzów?

A. S.: Tak – są nimi na pewno Philippe Conticini, 

Yann Couvreur, który też nie stosuje barwników 

i Cedric Grolet robiący ciastka w formie owoców.

J. A.: Nie spoczywacie na laurach, tylko jeździcie po 

inspiracje do Francji, korzystacie z wiedzy mistrzów, 

szkolicie się. Pozostajecie jednak we francuskim kli-

macie.

A. S.: Tak, to też przez znajomość języka francuskie-

go, i moje wcześniejsze podróże do tego kraju jako pi-

lot wycieczek. Oczywiście szkolimy się też w Polsce, 

ale już planujemy korzystać również z kursów we 

Francji.

J. A.: Jeszcze raz wrócę do tej ponad trzyletniej obec-

ności Słodzieja na wrocławskim rynku. Co powie-

działybyście z takiej perspektywy czasu ludziom, 

którzy chcą założyć taki biznes? 

A. B.: Przede wszystkim trzeba mieć w swojej ofer-

cie coś wyjątkowego, coś czym ta nowa cukiernia się 

wyróżni i przyciągnie ludzi. Zanim otworzyłyśmy 

Słodzieja, jadłyśmy w każdym słodkim miejscu we 

Wrocławiu, by sprawdzić rynek. Wtedy nie było ta-

kich ciastek, jakie my robimy. Trzeba mieć też świa-

domość, że jest to ciężka praca. Bo pięknie to wygląda 

z perspektywy oglądania ciastek w witrynce, ale ich 

zrobienie nie jest zabawą, tylko fizycznym wysił-

kiem. I jeśli ma się swój biznes, to jest się w nim 24/7. 

Do tego wszystkiego, o czym wspomniałyśmy, doda-

łabym szczerość i uczciwość w tym, co się robi. Ciast-

ka muszą być zawsze świeże i mieć najlepszą jakość. 

A. S.: W naszych witrynkach ciastka leżą maksymal-

nie dwa dni. A wracając do jakości, na przykład w na-
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szym eklerze nie ma cukru wanilinowego, jest praw-

dziwa wanilia. Ważymy też ciastka po nadziewaniu 

kremem, żeby w każdym było tyle samo wkładu. 

A. B.: Jak zakładałyśmy Słodzieja to chciałyśmy stwo-

rzyć takie ciastka i takie miejsce żeby było to punkt, 

w którym nasi goście mogli zjeść coś słodkiego, co nie 

tylko dobrze wygląda, ale i świetnie smakuje. Szczegóły 

grają tutaj bardzo dużą rolę, więc ta dobrze zatempero-

wana czekolada, kawałeczki jadalnego złota, orzechy 

w domowym karmelu, czy nasza ręcznie robiona prali-

na pistacjowa, to składniki, które robią różnicę. Zależało 

nam by były to porcje na jedną osobę, takie indywidu-

alne ciastka, traktowane jak małe dzieło sztuki, który-

mi możesz rozpocząć lub zakończyć dzień.

A. S.: Dzięki temu, że nie mamy masowej produkcji, 

możemy sobie pozwolić na zadbanie o każdy szczegół 

i ręczne robienie dekoracji do naszych ciastek. Mamy 

też świetnie dobrany zespół. Agata, Dominika, Marta 

i Patrycja, które z nami pracują, zwracają uwagę na te 

same rzeczy. Wiedzą o co nam chodzi i bardzo się stara-

ją. A muszę podkreślić, że jesteśmy bardzo wyczulone 

na punkcie detali, potrafimy dostrzec takie szczegóły, 

jak np. krzywo umieszczony element na ciastku.

A. B.: Tak, musimy przyznać, że mamy szczęście do 

osób z którymi pracujemy. 

J. A.: Macie jakieś ulubiona dania?

A. S.:: Z domu pamiętam krupnik i pyszny miodow-

nik mojej mamy, ale długo mieszkałam w Maroku, 

więc mam sentyment i lubię też tamte smaki. 

A. B.: Ja lubię każdą kuchnię, a z dzieciństwa pa-

miętam jednak smak drożdżówek z jagodami, które 

przywoził mój dziadek z piekarni. 

J. A.: Jakie macie marzenia?

A. B.: Nie wiem, czy to można nazwać marzeniem, 

bo to raczej jest plan na przyszłość i rzecz do dalszej 

realizacji. Mamy już większą przestrzeń, ale jest ona 

przez nas wykorzystana na pracownię, i choć mamy 

tu kilka stolików dla gości, to marzy mi się zupełnie 

osobna cukiernia, w której mogłoby usiąść więcej 

osób. 

A. S.: I do tego przydałaby się nam osoba, która by 

tym wszystkim zarządzała, a my mogłybyśmy się 

skupić na dalszym rozwoju firmy.

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

Ania i Ola: Dziękujemy!
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