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Drodzy Czytelnicy,

Z nutką nostalgii żegnamy lato i wakacyjne smaki pełne lekkich 

przekąsek, kolorowych dań i orzeźwiających lemoniad. Z ekscytacją 

jednak wypatrujemy jesieni, kiedy to na talerzach zagoszczą wypełnione 

smakiem i aromatem, rozgrzewające potrawy. W tym sezonie postawiliśmy 

na śliwki i pomidory, które rozbudziły naszą kulinarną wyobraźnię. Na 

kolejnych stronach znajdziecie pomysły na klasyczne dania takie, jak 

knedle ze śliwkami, drożdżówki, powidła oraz nieco bardziej egzotyczne, 

np. panzanella, tagine, galette czy pan con tomate. Niech Was jednak nie 

odstraszą obco brzmiące nazwy. Zapewniamy, że z naszymi wskazówkami 

bez problemu przygotujecie każdą z prezentowanych tutaj potraw.

Pracując nad tym numerem jednogłośnie stwierdziliśmy, że wśród 

jesiennych smaków nie może zabraknąć też tych orzechowych. Dlatego 

w ramach produktu regionalnego postanowiliśmy przedstawić Wam 

niewielką manufakturę Dobry Orzech z podwrocławskich Ozorowic, która 

zajmuje się produkcją ekologicznych maseł orzechowych. Po rozmowie 

z założycielką Klaudią postanowiliśmy również przygotować kilka 

autorskich przepisów z masłem orzechowym w roli głównej.

W tym numerze chcielibyśmy zaprezentować Wam sylwetkę szefa kuchni 

Damiana Blidzia, który opowiedział nam o swojej 17-letniej gastronomicznej 

przygodzie oraz zdradził, czym zaskoczą nas dania w Concordia Taste na 

wrocławskiej wyspie Słodowej.

Naszym tematem specjalnym jest w tym sezonie Halloween. Wśród 

przepisów nie znajdziecie jednak odrażających potraw, a proste i pomysłowe 

przekąski, które mogą urozmaicić stół w trakcie przyjęcia dla małych,

jak i dużych smakoszy.

Drodzy Czytelnicy, z radością oddajemy w Wasze ręce 37. numer KOTŁA

i życzymy jak najsmaczniejszego wejścia w jesienny czas.

Redaktor naczelna

Katarzyna Sieradz
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Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 45 minut

 BIGOS Z MŁODEJ KAPUSTY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
2 średnie cebule

1–2 ząbki czosnku
1 główka młodej kapusty

4 pętka kiełbasy
2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 łyżki masła
sól, świeżo zmielony pieprz

1 pęczek koperku
1 pęczek szczypiorku

Przygotowanie:
Cebulę kroimy w kostkę i smażymy w garnku z grubym dnem na rozgrzanym maśle,
przez 4 minuty. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i smażymy przez minutę. 

Kiełbasę kroimy w plasterki i smażymy przez 2 minuty. 
Dokładamy kapustę pokrojoną w grube paski, koncentrat i smażymy przez 15 minut, 

co jakiś czas mieszając.

Na koniec doprawiamy solą, pieprzem, drobno pokrojonym szczypiorkiem i koperkiem. 



 PRZEPISY Z POMIDORAMI 
Pomidory należą do najbardziej znanych i lubianych warzyw nie tylko 

w polskiej kuchni, ale także zagranicznej. Świeże, smażone, pieczone, gotowane, 
marynowane… Chętnie sięgamy po nie w każdej postaci. Wielu z nas nie potrafi 

wyobrazić sobie bez niego diety. Przyjrzyjmy się jego właściwością i historii.
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HISTORIA POMIDORA
Pierwsze pomidory zostały przywiezione do Europy 

przez hiszpańskich żeglarzy w XVI wieku z Meksy-

ku. Jednak uznano je za trujące ze względu na spe-

cyficzny zapach i czerwone zabarwienie. To dzięki 

Włochom dziś znajdują się w naszych kuchniach. 

Prawdopodobnie to w ich ojczyźnie zostały wyko-

rzystane po raz pierwszy w celach kulinarnych. Za 

kraj odpowiedzialny za promocję pomidorów uważa 

się także Hiszpanię, gdzie w XVIII wieku stały się jed-

nym z najbardziej popularnych warzyw. Natomiast 

we Francji uzyskały miano afrodyzjaku. W efekcie 

tłumaczeń włoską nazwę ‘pommi dei mori’ zniekształ-

cono do francuskiego ‘pomme d`amour’, oznaczającego 

„miłosne jabłko”. Do Polski sprowadziła je Bona Sforza 

Pierwsza uprawa pomidorów w Polsce powstała do-

piero w 1880 roku. 

OWOC CZY WARZYWO?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie! Z na-

ukowego punktu widzenia pomidor to owoc, ponie-

waż powstaje z kwiatów i zawiera nasiona. Zastoso-

wanie kulinarne wskazuje na to, że pomidor to jednak 

warzywo, a owocem jest tylko na piśmie.

Co ciekawe, pomidorowy spór eskalował do tego stop-

nia, że sprawą zajął się Sąd Najwyższy w USA. Impor-

ter pomidorów żądał niższych podatków, ponieważ 

uważał, że jego produkty powinny być klasyfikowa-

ne jako owoce, a nie warzywa. W efekcie sąd odrzucił 

botaniczną klasyfikację produktu i ostatecznie uznał 

pomidor za warzywo.

WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE

NSwoją piękną czerwoną barwę pomidor zawdzięcza 

wyjątkowo wysokiej zawartości barwnika zwanego 

likopenem. Ten związek z grupy karotenoidów ma sil-

ne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu po-

maga usunąć z organizmu wolne rodniki. Chroni też 

przed chorobami układu krwionośnego, ma działanie 

antynowotworowe.

Duży owoc w 60% pokrywa dzienne zapotrzebowa-

nie na kwas askorbinowy. Pomidory zawierają też 

sporo dobrej dla skóry i oczu witaminy E oraz beta-

-karotenu. W pomidorach są także witaminy z grupy 

B, w tym witamina PP, która pozytywnie wpływa na 

metabolizm cukru i cholesterolu we krwi, a także wi-

tamina K mająca właściwości regulujące krzepliwość 

krwi w organizmie. Pomidory to też bogactwo mikro- 

i makroelementów. Jednym z najważniejszych jest 

potas, który dzięki swojemu działaniu moczopędne-

mu obniża ciśnienie krwi. Ale warzywa te dostarczają 

nam również wapnia, magnezu i żelaza. Znajdziemy 

w nich też rzadko spotykane w produktach spożyw-

czych mangan, miedź czy kobalt.

POMIDOR W KUCHNI

Pomidor idealnie nadaje się do przyrządzania niskoka-

lorycznych sałatek, zup i koktajli. Można go suszyć, 

piec, smażyć, gotować i zajadać w surowej postaci. Do-

brym pomysłem jest także regularne sięganie po sok 

z pomidorów, który stanowi doskonałe uzupełnienie 

lekkiego menu.

Wielką zaletą pomidora jest nie tylko całe mnóstwo 

możliwości wykorzystania kulinarnego, ale też wzbo-

gacenie dań o piękny kolor. Wielu dietetyków zale-

ca przecież, żeby podczas komponowania jadłospisu 

zwrócić uwagę na zróżnicowanie kolorystyczne dań. 

W końcu powinny być one źródłem przyjemności nie 

tylko dla podniebienia, ale również dla oka.

ŹRÓDŁA:
Zdrojewicz Z. i wsp.: Działanie lecznicze owoców pomidora zwyczaj-

nego. Post Fitoter 2016; 17(1): 44–48.

Korona-Zalewska M. i wsp.: Wartości odżywcze i prozdrowotne owo-

ców pomidora gruntowego. Bromat. Chem. Toksykol., XLVI, 2013, 2, 

str. 200 – 205.

Bonikowski, R., Kałużna-Czaplińska, J., & Szymczak, K. (2015). Pomi-

dor zwyczajny–tajemnica smaku.

Gwóźdź, E., & Gębczyński, P. (2015). Prozdrowotne właściwości owo-

ców pomidora i jego przetworów. Medycyna Rodzinna (4) s 186–188

https://drgaja.pl/7-obszarow-szczescia/dieta/co-jest-najcenniejszego-

-w-pomidorach-wlasciwosci-pomidorow

https://www.doz.pl/czytelnia/a1642-Pomidory_ktore_lecza

https://dietetycy.org.pl/pomidory-witaminy/

https://prostehistorie.com.pl/blog/pomidory-wlasciwosci-odzywcze-

-i-zdrowotne/

https://www.przepisy.pl/blog/czy-pomidor-to-owoc-a-moze-jednak-

-warzywo

 POMIDORY 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Na suchej patelni rumienimy z obu stron połówki kromek. 

Od razu nacieramy grzanki przekrojonym czosnkiem.

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C.

Pomidory obieramy ze skórek i kroimy w małą kostkę. Dodajemy posiekaną bazylię, 
1 łyżkę oliwy i świeżo mielony pieprz, mieszamy.

Kromki układamy na blaszce. Rozkładamy na nich salsę pomidorową, a na nią kładziemy 
kawałki porwanej mozzarelli. Zapiekamy 2-3 minuty, aż ser się rozpuści.

Podajemy od razu polane odrobiną oliwy i oprószone solą morską.

Składniki:
3 duże kromki ulubionego pieczywa

3 duże pomidory malinowe
1 duży ząbek czosnku
garstka listków bazylii
2 łyżki oliwy z oliwek

1 kulka mozzarelli (125 g)
sól morska, pieprz

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 15 minut

 BRUSCHETTA Z MOZZARELLĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC.  

Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia, brzegi smarujemy olejem.

Passatę blendujemy z suszonymi pomidorami. W misce mieszamy wszystkie suche składniki 
na ciasto, dodajemy pomidory, wbijamy jajka i olej, miksujemy. Dodajemy orzechy i mieszamy. 

Wykładamy do tortownicy, wyrównujemy. Pieczemy 30 minut i studzimy.
Przekrawamy ciasto na pół. Smarujemy konfiturą z pomarańczy i składamy. Serek ucieramy 

blenderem lub mikserem z erytrolem. Smarujemy wierzch ciasta, posypujemy skórką 
pomarańczową. Dekorujemy pomarańczą i rozmarynem. 

Ciasto:
180 ml passaty pomidorowej

65 g suszonych pomidorów bez oleju
1 szklanka mąki pszennej

½ szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej
¾ szklanki erytrolu lub cukru

2 czubate łyżeczki proszku do pieczenia
1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej

3 łyżeczki cynamonu
2 łyżki kakao

½ łyżeczki gałki muszkatołowej
½ łyżeczki imbiru

szczypta soli
2 jajka

2 łyżki oleju
2 łyżki posiekanych orzechów włoskich

Dodatkowo:
200 g konfitury pomarańczowej

135 g serka kremowego 
70 g erytrolu lub cukru
skórka z 1 pomarańczy

1 pomarańcza

Tortownica: 20 cm

Czas przygotowania: 15 minut + 30 minut pieczenia

 CIASTO POMIDOROWE Z POMARAŃCZĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Składniki:
800 g pomidorów, najlepiej malinowych

1 cebula 
100 g czerwonej soczewicy

3 daktyle
3 łyżki oliwy 

¼ łyżeczki płatków chili 
¼ łyżeczki mielonego kardamonu 

½ łyżeczki mielonej kolendry
sól, pieprz

cukier
do podania opcjonalnie: sezam, kminek, pieczone pomidorki koktajlowe

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 1 godzina 

 EGZOTYCZNA POMIDOROWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ

Przygotowanie:
Pomidory i cebulę obieramy ze skórki, kroimy. 

Soczewicę płuczemy, bardzo dokładnie, woda powinna być klarowna. Przekładamy do garnka, 
zalewamy 1,5 szklanki zimnej wody. Dosypujemy szczyptę soli, zagotowujemy i ściągamy 

powstałą pianę. Soczewicę gotujemy do miękkości, przez około 15 minut. 

Cebulę szklimy na oliwie, dodajemy pomidory, daktyle, przyprawy i mieszamy. Smażymy kilka 
minut, przekładamy do ugotowanej soczewicy, mieszamy i gotujemy razem kolejne kilka minut. 

Doprawiamy solą, pieprzem lub cukrem. Podajemy z przykładowymi dodatkami.
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Przygotowanie ciasta:Przygotowanie ciasta:
Z podanych składników zagniatamy ciasto, a następnie dzielimy je na 2 równe części, z których Z podanych składników zagniatamy ciasto, a następnie dzielimy je na 2 równe części, z których 

formujemy kule. Oba kawałki wałkujemy bezpośrednio na papierze do pieczenia na 2 równe formujemy kule. Oba kawałki wałkujemy bezpośrednio na papierze do pieczenia na 2 równe 
okręgi o grubości ok. 2 mm. Wstawiamy na 30 minut do lodówki.okręgi o grubości ok. 2 mm. Wstawiamy na 30 minut do lodówki.

  
Przygotowanie nadzienia:Przygotowanie nadzienia:

Ricottę mieszamy z jajkiem i doprawiamy solą oraz pieprzem. Na każdym okręgu Ricottę mieszamy z jajkiem i doprawiamy solą oraz pieprzem. Na każdym okręgu 
rozsmarowujemy połowę masy serowej, zostawiając 3 cm odstępy od brzegu. rozsmarowujemy połowę masy serowej, zostawiając 3 cm odstępy od brzegu. 

Pomidory kroimy na plastry i równomiernie rozkładamy na nadzieniu, układając jedną lub dwie Pomidory kroimy na plastry i równomiernie rozkładamy na nadzieniu, układając jedną lub dwie 
warstwy. Doprawiamy solą oraz pieprzem i posypujemy ziołami. warstwy. Doprawiamy solą oraz pieprzem i posypujemy ziołami. 

Brzegi ciasta zaginamy do środka, formując tartę. Gallete wstawiamy do piekarnika nagrzanego Brzegi ciasta zaginamy do środka, formując tartę. Gallete wstawiamy do piekarnika nagrzanego 
do 200ºC i pieczemy przez 30 minut.do 200ºC i pieczemy przez 30 minut.

Upieczoną tartę odstawiamy na 10-15 minut do ostygnięcia i podajemy.Upieczoną tartę odstawiamy na 10-15 minut do ostygnięcia i podajemy.

Ciasto:
250 g razowej mąki orkiszowej

120 g zimnego masła
1 płaska łyżeczka soli

1 jajko
30 ml zimnej wody

Nadzienie:
250 g ricotty

1 jajko
ok. 500 g ulubionych pomidorów

świeże zioła (np. rozmaryn, tymianek lub bazylia)
sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina

 GALETTE Z POMIDORAMI I RICOTTĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Pomidorki płuczemy, osuszamy i przekrawamy na pół. Wkładamy do miski, dodajemy roztarty 
z solą czosnek oraz gałązki tymianku. Wlewamy oliwę, doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy. 

Odstawiamy na kilka minut. Zawartość miski wykładamy na dużą patelnię i smażymy kilka 
minut, do zredukowania płynu o ponad połowę. 

Bułki przekrawamy, opiekamy w opiekaczu, na suchej patelni lub w piekarniku. 
Serek przekładamy do miski, dodajemy 2-3 łyżki sosu spod pomidorków, mieszamy.

Wykładamy na grzanki, na wierzch kładziemy pomidorki. 

Składniki:
300 g pomidorków koktajlowych

1–2 ząbki czosnku
2–3 gałązki tymianku
3 łyżki oliwy z oliwek

sól, świeżo zmielony pieprz
150 g kremowego serka koziego

8 małych bułek lub innego ulubionego pieczywa

Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania: 25 minut

 GRZANKI Z KOZIM SEREM I POMIDORKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
W garnku rozgrzewamy oliwę. Cebulę kroimy w piórka, czosnek w plasterki i smażymy je na 

złoto. Marchew ścieramy na grubych oczkach. Pomidory nacinamy, parzymy we wrzątku 
i hartujemy w zimnej wodzie. Następnie ściągamy z nich skórkę i kroimy w cząstki. 

Do podsmażonej cebuli z czosnkiem dodajemy koncentrat pomidorowy i chwilę smażymy. 
Następnie dorzucamy soczewicę, startą marchewkę i oregano.
Całość smażymy ok. 3 minut i dodajemy pokrojone pomidory.

Dolewamy bulion i gotujemy ok. 20 minut. Na koniec przyprawiamy solą i pieprzem.

W moździerzu rozcieramy natkę pietruszki, czosnek i otartą skórkę z cytryny.
Następnie delikatnie wtłaczamy oliwę. Pieczywo kroimy w 1,5-cm kostkę i nacieramy je 

powstałym pesto. Opiekamy na patelni, aż się zarumieni.

Zupę miksujemy na gładki krem.

Składniki główne:
10–12 pomidorów malinowych

200 g czerwonej soczewicy 
1 marchewka

2 cebule
3 ząbki czosnku

1 łyżeczka oregano
3 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka koncentratu pomidorowego
1,5 l bulionu warzywnego 

Składniki na grzanki:
4 kromki pieczywa

½ pęczka natki pietruszki
otarta skórka z ½ cytryny

2 łyżki oliwy
1 ząbek czosnku

Ilość porcji: 2 l (4–6 porcji) 

Czas przygotowania: 30 minut

 KREM Z POMIDORÓW Z SOCZEWICĄ  
 Z ZIOŁOWYMI GRZANKAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION
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Przygotowanie:
Rybę kroimy na mniejsze porcje. Oprószamy solą i pieprzem, odstawiamy. Pomidorki płuczemy, 

osuszamy i przekrawamy na pół. Wkładamy do naczynia żaroodpornego. Dodajemy przeciśnięty 
przez praskę czosnek, gałązki tymianku i rozmarynu.

Oprószamy solą, skrapiamy oliwą i mieszamy. 

Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 200°C. Wstawiamy naczynie z pomidorkami i pieczemy 
ok. 25 minut. Wyciągamy naczynie, na pomidorkach układamy kawałki ryby i oprószamy 

pieprzem. Ponownie wstawiamy do piekarnika i pieczemy jeszcze 5–7 minut,
w zależności od grubości ryby.

Danie podajemy z pieczonymi batatami lub ziemniakami, ryżem, kaszą
lub ulubionym pieczywem.

Składniki:
600–750 g fileta z łososia lub pstrąga łososiowego

400 g pomidorków koktajlowych
1–2 ząbki czosnku

2 gałązki tymianku
2 gałązki rozmarynu

3 łyżki oliwy z oliwek
sól, świeżo zmielony pieprz

Liczba porcji: 3-4

Czas przygotowania: 45 minut 

 ŁOSOŚ Z POMIDORKAMI KOKTAJLOWYMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Pomidory parzymy wrzątkiem i obieramy ze skóry. Następnie ścieramy je na grubych oczkach 

tarki i odsączamy z nadmiaru wody na sitku (pozostawiamy je tak na kilka minut
i nie przecieramy). Kolejno łączymy je z oliwą. 

Bagietkę kroimy na kromki i podpiekamy w opiekaczu lub piekarniku.
Pomidorami smarujemy kawałki pieczywa i posypujemy je odrobiną soli.

Składniki:
1 bagietka

ok. 400 g pomidorów, najlepiej malinowych
30 ml oliwy z oliwek

sól morska

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut  

 PAN CON TOMATE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Kromki chleba skrapiamy oliwą, opiekamy na patelni, smarujemy czosnkiem i kroimy w kostkę. 

Do miski wkładamy pokrojone pomidory, plasterki cebuli i kapary. Dodajemy grzanki, 
doprawiamy świeżą bazylią, solą i pieprzem. Skrapiamy oliwą, mieszamy i podajemy.

Składniki:
300 g pomidorów
3 kromki chleba
1 ząbek czosnku

1 mała cebula
1 łyżka kaparów

4 łyżki oliwy
garść liści bazylii

sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut 

 PANZANELLA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ  
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Przygotowanie:
Pomidory oraz brzoskwinie (zostawiamy 2 do dekoracji) parzymy wrzątkiem i obieramy ze skóry. 

Następnie kroimy w kostkę i wrzucamy do kielicha blendera. Dodajemy porwaną na mniejsze 
cząstki bagietkę (jeśli jest bardzo sucha, to należy ją najpierw namoczyć), wlewamy oliwę oraz 

ocet. Miksujemy, aż składniki się połączą i doprawiamy solą oraz pieprzem do smaku. Salmorejo 
wstawiamy do lodówki na kilka godzin do schłodzenia.

Pozostałe brzoskwinie kroimy w ósemki i grillujemy na patelni z odrobiną oliwy z oliwek wraz 
z pomidorkami koktajlowymi do przyrumienienia. Salmorejo przelewamy na talerze, dekorujemy 
kawałkami brzoskwiń, pomidorkami koktajlowymi i pokrojoną w kostkę szynką jamón serrano. 

Na koniec zupę można polać większą ilością oliwy.

Składniki:
800 g pomidorów, najlepiej malinowych

500 g brzoskwiń
200 g czerstwej bagietki

100 ml oliwy z oliwek
30 ml octu z czerwonego lub białego wina

100 g pomidorków koktajlowych
100 g szynki jamón serrano

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut + 2–3 godziny oczekiwania 

 SALMOREJO Z BRZOSKWINIAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI 
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Przygotowanie:
Na blat wysypujemy mąkę, wkrajamy małe kawałki masła i lekko wyrabiamy. Robimy 

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

W tym czasie sparzamy pomidory wrzątkiem i ściągamy skórkę. Kroimy w ćwiartki 
i pozbywamy się soku i gniazd nasiennych, aby został sam miąższ. 

Składniki na pesto blendujemy. Ma powstać gęstsze niż zwykłe pesto – bardziej pasta. 
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Ciasto wałkujemy, wyklejamy nim spód do tarty, nakłuwamy 

widelcem i wstawiamy do zamrażarki na 10 minut.
Wyjmujemy i pieczemy 20 minut.

W tym czasie do naczynia o pojemności 250 ml wbijamy jajka i uzupełniamy śmietaną. 
Przyprawiamy solą, pieprzem i bazylią, rozkłócamy widelcem i dodajemy tarty ser oraz porwaną 

na bardzo małe kawałeczki mozzarellę. 
Na podpieczony spód tarty wykładamy pesto, układamy na tym pomidory i zalewamy masą 
serową. Jeżeli zostało nam trochę ciasta, możemy zrobić z niego paski i przykryć górę tarty. 

Pieczemy jeszcze 30 minut do zezłocenia wierzchu. Przed pokrojeniem czekamy 5–10 minut, 
w przeciwnym razie środek może wypłynąć. 

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

orkiszowej pełnoziarnistej) 
150 g zimnego masła
3 łyżki zimnej wody

½ łyżeczki soli

Składniki na pesto:
1 pęczek natki pietruszki

2 ząbki czosnku
2 łyżki ziaren słonecznika

2 łyżki oliwy

1 łyżka startego parmezanu
sok z ½ cytryny

sól, pieprz

Składniki na nadzienie:
3 duże pomidory malinowe (ok. 750 g)

1 kulka mozzarelli
125 g półtwardego sera koziego lub sera 

cheddar, startego na tarce
2 jajka

około 200 ml śmietanki 30%
1 łyżka świeżej bazylii

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut + 50 minut pieczenia 

 TARTA MARGHERITA Z PESTO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO 
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Przygotowanie:
Warzywa ściśle układamy w słojach, naprzemiennie dodając przyprawy.

Zalewamy solanką i odstawiamy na 5–6 dni.

Po tym czasie słoje przekładamy w chłodne miejsce, np. do lodówki lub spiżarki.

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

Składniki:
jędrne pomidory

papryka
gałązki bazyli

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

Liczba porcji: dowolna ilość

Czas przygotowania: 15 minut + czas kiszenia 

 KISZONE POMIDORY Z PAPRYKĄ 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ 
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Przygotowanie:
Do miski wsypujemy mąkę, sól i ulubione przyprawy. Dolewamy olej i powoli wlewamy wodę, 
jednocześnie ugniatając ciasto. Ciasto powinno być elastyczne. Formujemy kulkę, a następnie 

dzielimy na mniejsze części. Podsypujemy mąką i wałkujemy na cienkie placuszki. 
Pieczemy z obu stron na mocno rozgrzanej patelni. 

Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia, układamy grube plastry pomidorów oraz 
szalotki pokrojone w ćwiartki. Oprószamy solą, pieprzem i skrapiamy oliwą. 

Pieczemy w 200°C (termoobieg) przez 15 minut.

Na podpłomyki wykładamy porwaną mozzarellę, upieczone pomidory i szalotki, 
zapiekamy do rozpuszczenia sera w piekarniku 

lub na patelni pod przykryciem. Wierzch posypujemy świeżymi listkami tymianku. 

Składniki na podpłomyk:
1 szklanka mąki pszennej

ok. ½ szklanki wody
sól

ulubione przyprawy
2 łyżki oliwy

Dodatkowo:
2 duże pomidory

2 szalotki
sól, pieprz

1 kulka mozzarelli lub innego ulubionego sera
oliwa do skropienia 

kilka gałązek świeżego tymianku

Liczba porcji: 3–4

Czas przygotowania: 130 minut 

 PODPŁOMYK Z PIECZONYMI POMIDORAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA 
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 PRZEPISY ZE ŚLIWKAMI 
Węgierki, mirabelki, czy renklody i wiele innych. Na świecie występuje ponad 
6000 odmian śliwy. Wybór jest ogromny. Nie bez przyczyny, śliwki należą do 

najbardziej popularnych drzew owocowych w Polsce. Oprócz oczywistych 
walorów smakowych mają też wiele korzyści zdrowotnych. 



MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2022 MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 202244 45

POCHODZENIE
Ponieważ śliwki (Prunus domestica) są na na-
szych stołach od setek lat, trudno jednoznacznie 
wskazać ich pochodzenie, ale przyjmuje się, że 
ich krajem pochodzenia są okolice Kaukazu. Źró-
dła podają, iż śliwki w zasadzie już nie występują 
w stanie dzikim, a początki ich uprawy należy 
doszukiwać się w cywilizacji Persów, w Europie 
zaadaptowali te owoce Rzymianie i Grecy. 
Obecnie nasz kraj jest 18. na świecie producen-
tem śliwek. Pierwsze miejsce zajmują Chiny. Co 
ciekawe Węgry, kojarzone ze śliwkami za spra-
wą popularnej odmiany węgierki, mają niemal 
3-krotnie mniejszą produkcję tych owoców niż 
Polska. Na świecie uprawia się setki odmian tych 
owoców, z czego najpopularniejsze w naszych 
sklepach są wspomniane węgierki, mirabelki, 
Królowa Wiktoria i Renkloda.

WŁAŚCIWOŚCI
Śliwka najbardziej znana jest ze swoich właści-
wości korzystnych dla układu pokarmowego. 
Reguluje trawienie, poprawia apetyt i chroni 
przed wolnymi rodnikami. Dzięki dużej zawarto-
ści pektyn (błonnika) zapobiega zaparciom, a tym 
samym zmniejszają ryzyko pojawienia się nowo-
tworów jelita grubego. Pektyny wraz z kwasami 
organicznymi, kwasem winowym i jabłkowym 
działają na nasz przewód pokarmowy niczym 
miotła i pomagają mu pozbyć się zbędnego tłusz-
czu i cholesterolu. Bogate w błonnik są także 
śliwki suszone. Warto zaserwować je również 
niejadkom, gdyż poprawiają apetyt. Zdrowotny 
wpływ śliwek został doceniony przez farmako-
logię. Wyciąg ze śliwek jest często wykorzysty-
wanym składnikiem leków.

ŚLIWKA W KUCHNI
Śliwki, zarówno w postaci świeżej, jak i suszonej, 
wykazują wiele korzyści zdrowotnych. Warto 

wybierać świeże owoce w sezonie ich występo-
wania, a poza nim korzystać z formy suszonej. 
Są one idealną propozycją na zdrową, słodką 
przekąskę lub dodatek kulinarny, gdyż mają one 
wysoką wartość odżywczą i dużą koncentrację 
związków bioaktywnych o działaniu antyok-
sydacyjnym. Powidła, dżemy, kompoty, ciasta… 
zastosowanie śliwek w kuchni jest praktycznie 
nieograniczone. Świetnie sprawdzają się również 
w wersji wytrawnej w sosach, pieczeniach i jako 
składnik sałatek. 

ŚLIWKA W KUCHNI
Dzięki swoim walorom smakowym i dietetycz-
nym śliwki powinny być spożywane regularnie 
przez osoby, które nie mają przeciwwskazań. 
Wprowadzając je do diety, zapewnimy cenny 
zastrzyk witamin i składników mineralnych dla 
naszego organizmu. Obecnie zarówno w więk-
szych sklepach, jak i na targach warzywnych, 
można znaleźć mnóstwo owoców różnorodnych 
odmian śliwy domowej, dlatego z pewnością każ-
dy jest w stanie znaleźć taką, która najbardziej 
przypadnie mu do gustu.
 
ŹRÓDŁA:
https://gleboczek.pl/czy-sliwki-sa-zdrowe/

https://akademiasmaku.pl/porada/zjedz-sliwke-jakie-cenne-

wlasciwosci-maja-sliwki,507

https://www.cefarm24.pl/czytelnia/natura/jedzmy-sliwki-na-

zdrowie/

https://dietetycy.org.pl/sliwki/

Byrne, D., Noratto, G., Cisneros-Zevallos, L., Porter, W., Vizzotto, 

M. (2009). Health benefits of peach, nectarine and plums. Acta 

Horticulturae. 841(841), 267-273

Zmarlicki, K., Brzozowski, P. (2019). Perspektywy, szanse i 

zagrożenia dla produkcji gruszek i śliwek. http://www.inhort.

pl/files/program_wieloletni/PW_2015_2020_IO/spr_2019/

Zmarlicki_2019_Perspektywy_gruszki_sliwki_zad.5.1.pdf

 ŚLIWKI 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ, MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z cukrem, solą, cukrem waniliowym i proszkiem do pieczenia. Dodajemy olej, 
wodę gazowaną i mleko. Wbijamy jajka. Miksujemy krótko na małych obrotach, do połączenia 

składników. Odstawiamy ciasto na 10 minut.

Gofrownicę o dużej mocy rozgrzewamy przez minimum 7 minut. Na obie kratki nakładamy 
równomiernie po 1 chochelce ciasta i zamykamy gofrownicę. Gofry pieczemy przez 5 minut, 

następnie wykładamy na kratkę do wypieków.

Na dużej patelni rozsypujemy cukier i podgrzewamy na średniej mocy palnika aż cukier się 
skarmelizuje i będzie złotego koloru. Wrzucamy śliwki przekrojone na pół i pozbawione pestek. 

Smażymy i mieszamy aż owoce puszczą sok i połączą się z karmelem (około 4 minuty).

Płatki migdałowe prażymy na suchej patelni.

Na gofrach rozsmarowujemy trochę ricotty. 
Podajemy z karmelizowanymi śliwkami i płatkami migdałów.

Składniki na gofry:
250 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta soli

1 łyżeczka cukru
½ łyżeczki cukru waniliowego

200 ml mleka
50 ml oleju

75 ml wody gazowanej
2 jajka

Składniki dodatkowe:
500 g śliwek

½ szklanki cukru
250 g ricotty

3 łyżki płatków migdałowych
listki mięty lub melisy

Liczba porcji: 8–9 sztuk

Czas przygotowania: 30 minut

 GOFRY Z KARMELIZOWANYMI ŚLIWKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Składniki:
3 dojrzałe banany

100 g masła
100 g ksylitolu lub innego słodzika

2 jajka
½ łyżeczka mielonego cynamonu
⅓ łyżeczki mielonego kardamonu

230 g mąki pszennej
1 łyżeczka sody

⅓ łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta soli

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina

 CIASTO BANANOWE ZE ŚLIWKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION

Przygotowanie:
Do dużej miski wkładamy banany i rozgniatamy je widelcem na papkę. Dodajemy cukier, 

roztopione 90 g masła i jajka. Mieszamy do połączenia składników. Do osobnej miski przesiewamy: 
mąkę, sól, sodę i proszek do pieczenia. Łączymy mokre składniki z suchymi. Delikatnie mieszamy. 

Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Blaszkę o śr. 24 cm wykładamy papierem do pieczenia, 
smarujemy masłem i posypujemy delikatnie mąką. Przekładamy ciasto, układamy śliwki. 

Wkładamy do piekarnika. Pieczemy 50–60 minut. Stopień upieczenia sprawdzamy patyczkiem. 
Ciasto wykładamy na kratkę, by trochę ostygło. Gdy ostygnie posypujemy cukrem pudrem.
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Przygotowanie ciasta drożdżowego:
Drożdże ucieramy z łyżeczką cukru. Dodajemy mleko oraz łyżkę mąki. Mieszamy i odstawiamy 

na 10 minut. Mąkę mieszamy z resztą cukru i szczyptą soli. Dodajemy jajka i rozczyn. Mieszamy do 
połączenia się składników, a następnie wlewamy przestudzone masło. Zagniatamy ciasto, aż będzie 

elastyczne. Najlepiej na tym etapie wspomóc się mikserem z hakiem do ciasta drożdżowego. 
Miskę przykrywamy ściereczką, odstawiamy na 1,5 godziny do wyrośnięcia.

 
Przygotowanie kruszonki:

Mąkę łączymy z cukrem i ekstraktem waniliowym. Dodajemy zimne masło i zagniatamy 
kruszonkę, aż powstaną okruchy z ciasta. Wstawiamy ją do lodówki do schłodzenia.

 
Przygotowanie nadzienia:

Mascarpone ucieramy z cukrem, skrobią, jajkiem i ekstraktem waniliowym.
Śliwki kroimy na połówki i usuwamy pestki.

 
Formowanie i pieczenie drożdżówek:

Ciasto krótko zagniatamy i dzielimy na 12 porcji po ok. 90 g i 24 porcje po ok. 20 g. Z podzielonego 
ciasta formujemy kule. Większe kawałki ciasta wałkujemy na koła o śr. 7–8 cm, z mniejszych 
formujemy wałeczki o długości 20–25 cm. Z każdych dwóch wałeczków pleciemy warkocz.

Brzegi kół smarujemy odrobiną wody, przyklejamy do nich warkocze i delikatnie dociskamy. 
Odstawiamy na 30 minut do ponownego wyrośnięcia. 

Na środku bułeczek wykładamy po dwie łyżki nadzienia z mascarpone i po 2–3 połówki śliwek. 
Brzegi smarujemy jajkiem rozkłóconym z mlekiem i posypujemy kruszonką. 

Drożdżówki pieczemy 25-30 minut w 180°C. Studzimy na kratce.

Ciasto drożdżowe:
750 g mąki pszennej

100 g cukru
30 g świeżych drożdży

300 ml mleka
3 jajka (rozmiar L)

150 g roztopionego masła
½ łyżeczki soli

Nadzienie:
1 kg śliwek

500 g mascarpone
100 g cukru

50 g skrobi ziemniaczanej

1 jajko (rozmiar L)
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego lub cukru 

z prawdziwą wanilią

Kruszonka:
150 g mąki pszennej

100 g cukru
100 g masła

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub cukru  
z prawdziwą wanilią

Dodatkowo:
1 żółtko

1 łyżka mleka

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut 

 DROŻDŻÓWKI ZE ŚLIWKAMI I KRUSZONKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Śliwki dokładnie myjemy, osuszamy i kroimy w cząstki. Na patelni podgrzewamy oliwę 

i wrzucamy pokrojone śliwki wraz z gałązką rozmarynu. Smażymy, aż delikatnie się zarumienią 
i zmiękną. Na koniec podlewamy delikatnie miodem. 

W kielichu blendera umieszczamy kozi ser twarogowy, jogurt i skórkę z cytryny. Całość ubijamy 
na gładki serek. Na koniec dodajemy 1/3 łyżeczki pokrojonego świeżego rozmarynu. 

Pieczywo opiekamy w opiekaczu lub na patelni. Każdą grzankę smarujemy obficie kremowym 
serkiem i nakładamy ciepłe śliwki.

Grzanki polewamy miodem i posypujemy prażonymi orzechami.

Składniki:
4 kromki pieczywa na zakwasie

10–12 śliwek
150 g koziego sera twarogowego
50 g koziego jogurtu naturalnego

otarta skórka z ¼ cytryny
2 gałązki rozmarynu

1 łyżka oliwy z oliwek
2 łyżki miodu

50 g prażonych orzechów włoskich

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 min

 GRZANKA Z UBIJANYM KOZIM SERKIEM 
I KARMELIZOWANYMI ŚLIWKAMI  

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DIEGO GORRION 
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Przygotowanie:
Na suchej patelni kładziemy kromki chleba i podsmażamy, uważając, żeby się nie przypalił 

lub robimy grzanki w tosterze. Śliwki kroimy w ćwiartki. 

Na patelni roztapiamy masło, dodajemy śliwki i podsmażamy minutę, dolewamy miód lub syrop 
klonowy i smażymy na średnim ogniu, aż śliwki zmiękną, 

a płyn zgęstnieje i się lekko skarmelizuje.

Na każdą kromkę chleba wykładamy jednego banana i rozgniatamy widelcem. Na to wykładamy 
po 2 łyżki jogurtu, usmażone śliwki i posypujemy prażonymi migdałami.

 

Składniki:
2 duże kromki chleba

2 dojrzałe banany
150 g jogurtu greckiego albo jogurtu wegańskiego

5–6 dużych śliwek
2 łyżki syropu klonowego lub miodu

1 łyżka masła
4 łyżki posiekanych i uprażonych na suchej patelni migdałów

 

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut  

 GRZANKI ZE ŚLIWKAMI I BANANEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Ugotowane, ciepłe ziemniaki przeciskamy przez praskę. Dodajemy masło i odstawiamy 

do ostygnięcia. Drylujemy śliwki, odstawiamy na bok.

Do wystudzonych ziemniaków dodajemy mąkę, jajko i sól. Wstępnie wymieszane ciasto 
przekładamy na blat oprószony mąką i zagniatamy ciasto,

które powinno być gładki i lekko klejące. 

Powstałe ciasto dzielimy na 2 części. Z każdej formujemy wałek, który następnie kroimy na 
6 kawałków. Spłaszczamy ciasto, układamy śliwkę i zalepiamy.

Kulając w dłoniach formujemy okrągłe knedle. 

Do śliwki możemy opcjonalnie dodać trochę cukru i szczyptę cynamonu. Knedle gotujemy od 
razu po przygotowaniu, we wrzącej wodzie na średnim ogniu. Wyciągamy po 5 minutach od 

wypłynięcia. Podajemy z masłem, prażoną bułka tarta i cukrem.

Składniki:
12 śliwek węgierek

opcjonalnie:
cukier, cynamon

Składniki na ciasto:
400 g ugotowanych ziemniaków

1 szklanka mąki pszennej + do podsypywania
1 jajko

½ łyżki masła
szczypta soli

Do podania:
cukier, bułka tarta, masło

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania: 40 minut 

 KNEDLE ZE ŚLIWKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie spodu:
 Mąki mieszamy z erytrolem, cynamonem i solą, dodajemy pokrojone masło oraz jajko, 

wyrabiamy krótko do powstania jednolitej masy. Zawijamy w folię i wkładamy do lodówki 
na co najmniej 30 minut.

Przygotowanie kruszonki:
Wsypujemy do miski wszystkie składniki i małe kawałki masła. 

Wyrabiamy palcami tworząc zbite grudki. Wstawiamy do lodówki.

Przygotowanie budyniu:
 Mleko zagotowujemy, odstawiamy z ognia. Żółtka ubijamy z erytrolem i solą ok. 5 minut 

do powstania jasnej, puszystej masy. Dodajemy obie mąki i miksujemy krótko do połączenia 
składników. Wlewamy połowę mleka i mieszamy. Przelewamy całość do reszty mleka i gotujemy 

około 2 minuty do zgęstnienia masy. Studzimy.

Przygotowanie ciasta:
Ciasto wyjmujemy z lodówki i rozwałkowujemy je między dwoma arkuszami papieru do 

pieczenia. Górny zdejmujemy, dolny przekładamy do blaszki i palcami wykładamy dokładnie 
ciasto na całym spodzie blachy. Nakłuwamy widelcem i wstawiamy do lodówki na 30 minut. 

Piekarnik rozgrzewamy do 160ºC i pieczemy spód przez 30 minut. Studzimy. Temperaturę 
piekarnika zwiększamy do 190ºC. Na spód wykładamy krem budyniowy oraz pokrojone na 

mniejsze kawałki śliwki. Posypujemy kruszonką. Pieczemy jeszcze 35–40 minut.  

Składniki na spód:
150 g mąki orkiszowej lub pszennej

100 g skrobi ziemniaczanej
50 g erytrolu lub cukru

150 g zimnego masła
1 jajko

1 łyżeczka cynamonu
szczypta soli

Składniki na budyń:
250 ml mleka

1 łyżeczka wanilii w proszku lub ekstraktu
3 żółtka

50 g erytrolu lub cukru
1 łyżka mąki orkiszowej lub pszennej

1 łyżka skrobi ziemniaczanej
szczypta soli 

1 łyżeczka cynamonu

Składniki na kruszonkę:
60 g mąki orkiszowej lub pszennej

100 g zimnego masła
70 g erytrolu lub cukru

50 g migdałów w płatkach
skórka z 1 pomarańczy

szczypta soli i cynamonu

Dodatkowo:
10–15 śliwek węgierek

Foremka: 20 x 30 cm

Czas przygotowania: 1 godzina i 30 minut

 KRUCHE CIASTO ZE ŚLIWKAMI I BUDYNIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Śliwki myjemy pod zimną, bieżącą wodą, osuszamy i usuwamy pestki. Wydrylowane owoce 

umieszczamy w garnku i zasypujemy cukrem. Dokładnie je mieszamy i odstawiamy na 10 minut.

 Po tym czasie polewamy je octem. Ustawiamy garnek na kuchence i włączamy najniższą moc 
palnika. Garnka nie przykrywamy pokrywką. Zawartość mieszamy, dopiero gdy śliwki puszczą 

sok. Nie zostawiamy garnka bez nadzoru, bo owoce mogą zacząć przywierać do dna. 

Gotujemy, aż zgęstnieją. Następnie gorące powidła przekładamy do wyparzonych, 
suchych słoików, mocno zakręcamy i pasteryzujemy.

Składniki:
2 kg śliwek węgierek

ok. 200 g cukru, można dodać mniej
2 łyżki octu spirytusowego, opcjonalnie

Liczba porcji: 1200 g

Czas przygotowania: 2 godziny

 POWIDŁA ŚLIWKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NICOLE MICHALKIEWICZ
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Przygotowanie:
Kuskus gotujemy w sporej ilości wody, aby był al dente (10–15 minut). Następnie hartujemy go 

w zimnej wodzie i odsączamy. Odstawiamy do całkowitego wystudzenia. 

Świeże zioła przekładamy do kielicha blendera, dodajemy sok oraz skórkę startą z limonki 
i wlewamy oliwę. Miksujemy do uzyskania gładkiego sosu. Kuskus łączymy z ziołowym 

dressingiem, mieszamy i doprawiamy solą do smaku. 

Do kaszy dodajemy roszponkę, pokrojoną w piórka cebulę oraz przekrojone na połówki pomidorki 
koktajlowe. Całość mieszamy. 

Duże śliwki kroimy na ćwiartki, zaś małe na połówki. Ser halloumi kroimy w 0,5 cm plastry. 
Na rozgrzanej patelni grillowej posmarowanej odrobiną oliwy grillujemy ser do złotobrązowego 
koloru oraz śliwki, aż będą miękkie. Kuskus z dodatkami przekładamy na talerze i na wierzchu 

układamy śliwki oraz plasterki halloumi.

Danie można dodatkowo udekorować listkami świeżej mięty.

Składniki:
200 g kuskusu jerozolimskiego (perłowego)

250 g sera halloumi
200 g śliwek

garść roszponki
garść pomidorków koktajlowych

1 mała czerwona cebula
50 ml oliwy z oliwek

1 limonka
garść świeżych ziół (np. mięty, bazylii lub szałwii)

sól

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 45 minut

 SAŁATKA Z KUSKUSU JEROZOLIMSKIEGO 
ZE ŚLIWKAMI I SEREM HALLOUMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Cebulę kroimy w kostkę. Daktyle kroimy drobno. Pomidory rozdrabniamy lub blendujemy. 

Możemy użyć 1 puszki pomidorów krojonych. Śliwki kroimy na małe kawałki.

W garnku lub głębokiej patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy cebulę. Dodajemy przeciśnięty 
czosnek i imbir, a po minucie odsączonego i przepłukanego jackfruita. Po 2 minutach dodajemy 
wszystkie przyprawy, smażymy jeszcze 1–2 minuty. Dodajemy koncentrat, daktyle, sos sojowy, 

bulion, śliwki, ¾ szklanki wody.

Gotujemy bez pokrywki na małym ogniu przez 25 minut, aż sos trochę wyparuje.
Przyprawiamy syropem klonowym, dodajemy cieciorkę. Doprawiamy do smaku.

Danie posypujemy natką pietruszki, płatkami migdałów oraz porzeczkami lub pestkami granata.
Podajemy z ryżem lub chlebkiem naan.

Składniki:
1 łyżka oleju

1 duża cebula
4 ząbki czosnku

2 łyżki tartego imbiru
po ½ łyżeczki: pieprzu, soli, papryki, gałki muszkatołowej, kolendry w ziarnach, cynamonu, 

kuminu i kardamonu
1 puszka szarpanego zielonego jackfruita (565 g)

2 łyżki koncentratu pomidorowego
3 duże pomidory malinowe

1 łyżka sosu sojowego
4 okrągłe śliwki

1 łyżka pasty bulionowej ze słoiczka
4 daktyle

½ puszki cieciorki
1 łyżka syropu klonowego

3 garście posiekanej natki pietruszki
3 garście uprażonych płatków migdałowych

3 łyżki czerwonej porzeczki lub granata
ryż lub chlebki naan do podania

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 15 minut + 25 minut gotowania

 TAGINE Z JACKFRUITEM I ŚLIWKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO



MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 2022 MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 202266 67

Przygotowanie ciasta półkruchego:
Mąkę wsypujemy do miski i mieszamy z solą oraz cukrem pudrem. Siekamy masło, wbijamy 
żółtka i dodajemy śmietanę. Zagniatamy ciasto, formujemy kulę i wstawiamy do lodówki na 

przynajmniej godzinę do schłodzenia.
 

Przygotowanie masy migdałowej (frangipane):
Migdały prażymy na rozgrzanej patelni, studzimy, a następnie przekładamy do kielicha blendera 

i miksujemy na mąkę. Dodajemy cukier, masło oraz mąkę pszenną i wbijamy jajka. Miksujemy 
blenderem do uzyskania gładkiej konsystencji.

 
Przygotowanie tarty:

Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na podsypanym mąką blacie na grubość 2–3 mm. 
Przekładamy je do formy na tartę o średnicy 26–30 cm wysmarowanej uprzednio masłem 
i wysypanej mąką (w przypadku formy nieprzywierającej, pomijamy ten krok). Odcinamy 

nadmiar ciasta. Na spód wylewamy masę migdałową, układamy przepołowione śliwki bez pestek 
skórą do góry. Owoce posypujemy cynamonem.

Pozostałe ciasto rozwałkowujemy ponownie. Radełkiem wycinamy pasy i obkładamy nimi 
tartę, przeplatając je naprzemiennie. Żółtko mieszamy ze śmietaną i smarujemy mieszanką 

kratkę z ciasta. Wierzch tarty posypujemy płatkami migdałów. Tartę wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do 180ºC i pieczemy przez 45–50 minut do złotobrązowego koloru.

Po upieczeniu tartę odstawiamy do całkowitego wystudzenia.

Ciasto półkruche:
400 g mąki pszennej

200 g masła
50 g cukru pudru

2 żółtka
50 g kwaśnej śmietany 18%

szczypta soli
 

Masa migdałowa (frangipane):
100 g migdałów (razem ze skórkami)

100 g brązowego cukru

100 g miękkiego masła
2 jajka (rozmiar L)

30 g mąki pszennej (2 łyżki)
 

Dodatkowo:
1 kg śliwek

1 łyżeczka cynamonu
30 g migdałów w płatkach

1 żółtko + 1 łyżeczka śmietany do 
posmarowania ciasta

 

Liczba porcji: 8–10

Czas przygotowania: 1 godzina i 30 minut 

 TARTA ZE ŚLIWKAMI I MASĄ MIGDAŁOWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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SESJĘ PRZYGOTOWAŁA: KATARZYNA SIERADZ

 TEMAT SPECJALNY 
 HALLOWEEN 

W Halloween nie wszystko musi być straszne. 
Na kolejnych stronach proponujemy Wam niestandardowe przekąski, 

które ozdobią nie tylko mroczny stół, ale również nadadzą się na imprezy 
w weselszym klimacie. Już samo ich przygotowanie da Wam wiele frajdy.
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Przygotowanie:
Plastry sera nacinamy na kształt grzebienia (dobrze nadaje się do tego radełko do krojenia pizzy). 

Serem owijamy paluszki, obwiązujemy szczypiorkiem, zawiązujemy, nadmiar obcinamy.

Składniki:
paluszki

plastry sera żółtego (bez dziur)
cienki szczypiorek

 JADALNE MIOTŁY 

Liczba porcji: według uznania

Czas przygotowania: 10 minut 
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Składniki:
parówki

gotowe ciasto na pizzę lub ciasto francuskie 
(*ciasto na pizzę można również przygotować samemu)

musztarda, ketchup lub oliwki 

 PARÓWKI MUMIE 
Liczba porcji: według uznania

Czas przygotowania: 20 minut + czas przygotowania ciasta* 

Przygotowanie:
Parówki przekrajamy na pół. Ciasto na pizzę wałkujemy na grubość ok. 2 mm i kroimy na cienkie 
paski (dobrze nadaje się do tego radełko do krojenia pizzy). Ciastem owijamy parówki, zostawiając 

otwór na oczy. Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

Oczy możemy zrobić z oliwek pokrojonych w plastry, układamy je wtedy przed pieczeniem
i lekko dociskamy. Jeżeli chcemy zrobić oczy z ketchupu lub musztardy to należy to zrobić po 

upieczeniu. Mumie pieczemy przez ok. 10 minut w 200°C.
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Składniki:
ulubione babeczki czekoladowe

ciastka Oreo – po 2 na sowę
kolorowe draże – po 3 na sowę (2 na oczy i 1 na nos)

kilka kostek czekolady
½ łyżeczki masła 

 

 BABECZKI SOWY 
Liczba porcji: według uznania

Czas przygotowania: 15 minut + czas pieczenia babeczek 

Przygotowanie:
Pieczemy babeczki czekoladowe z ulubionego przepisu. Studzimy i odcinamy im górne części.

 
Szykujemy oczy sów ostrożnie przekrajając ciastka w poprzek na pół tak, aby cały krem został na 
1 połówce. Ciastka przeznaczone na oczy przykładamy do babeczki i sprawdzamy czy leżą na niej 

swobodnie. Jeżeli nie to odkrajamy więcej górnej części babeczki. 

Ciastka bez kremu przekrajamy pionowo na pół tworząc brwi.

Czekoladę rozpuszczamy z masłem w mikrofali lub kąpieli wodnej. Czekoladą smarujemy dolną 
część babeczki, układamy na niej oczy. Draże przeznaczone na źrenice smarujemy odrobiną 

rozpuszczonej czekolady i układamy na białych częściach. 

Pomiędzy oczami umieszczamy sowi nos. Nad oczami mocujemy brwi.

75



MAGAZYN KOCIOŁ JESIEŃ 202276

 DOBRY ORZECH 
WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: MONIKA PAZDEJ 

ZDJĘCIA: MONIKA PAZDEJ

W Ozorowicach pod Wrocławiem rośnie drzewo orzecha włoskiego, które 
zapoczątkowało rodzinną produkcję. W niewielkiej manufakturze Dobry 
Orzech powstają ekologiczne, regionalne pasty orzechowe z najlepszych 

jakościowo orzechów. Ta marka to połączenie pasji, wykształcenia 
oraz chęci poznawania nowych smaków.
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O masłach orzechowych Monika Pazdej rozma-
wia z Klaudią Tomczak, założycielką Dobrego 
Orzecha, technolożką żywności i pasjonatką orze-
chowych smaków. 

Monika Pazdej: Jak zaczęła się Wasza przygoda 

z produkcją maseł orzechowych?

Klaudia Tomczak: Pomysł na produkcję maseł 

orzechowych wziął się z naszej gospodarności i mi-

łości do zdrowej żywności. Kiedy w 2019 roku bar-

dzo mocno obrodziło nasze drzewo orzecha wło-

skiego, postanowiłam zrobić z nich domowe masło 

orzechowe. Przetworu domowej produkcji o takiej 

jakości, próżno było szukać w sklepie. Jako pasjona-

ci zdrowej żywności nie chcieliśmy kupować masła 

orzechowego z dodatkiem oleju palmowego, cukru i 

i innych niepotrzebnych składników. 

MP: W moim ogrodzie też rośnie orzech włoski, jak 

w domowych warunkach zrobić takie masło?

KT: Pierwsze masło z orzechów włoskich zrobi-

łam przy użyciu domowego blendera, który już po 

pierwszej partii uległ spaleniu. Mój zapał też wtedy 

nieco przygasł. Niemniej jednak, to co udało się 

zrobić, przełożyłam do słoiczków i poczęstowałam 

grono najbliższych znajomych. Byli zachwyceni 

tym produktem i stwierdzili, że nigdy nie jedli lep-

szego masła orzechowego.

Dzięki ich opiniom, złapałam wiatr w żagle! Posta-

nowiłam kupić nieco lepszy blender i kontynuować 

produkcję masła z orzechów włoskich łącząc go 

z czekoladą i miodem, aby przypominał popularny 

krem kanapkowy, ale jednocześnie był naturalny 

i bogaty w wartości odżywcze.

MP: A ten kolejny blender jak długo wytrzymał ?

KT: Kiedy zainteresowanie przybierało na sile, 

postanowiliśmy wyremontować część domu, 

przekształcić go w zakład produkcyjny i otworzyć 

firmę. Koszty takiego remontu znacznie przerosły 

nasze oczekiwania, dlatego pomocne okazało się 

dofinansowanie na otworzenie własnej działalno-

ści z Urzędu Pracy. Dzięki dodatkowym finansom, 

mogłam zakupić niezbędne do produkcji sprzęty 

i tym samym wystartować z firmą pełną parą.

MP: Rozumiem. Czyli jednak produkcja masła nie 

jest taką prostym tematem.

KT: Proces tworzenia pasty orzechowej na pierw-

szy rzut oka nie wydaje się być bardzo skompliko-

wany, jednak podstawowe sprzęty domowe nie 

są w stanie przetworzyć większej ilości orzechów. 

Produkując masła orzechowe na większą skalę, 

potrzebowałam profesjonalnych maszyn. Dopiero 

maszyny o odpowiedniej sile są w stanie przetwo-

rzyć orzechy na pasty orzechowe o gładkiej 

i kremowej konsystencji. 

MP: Z tego co wiem i miałam okazję spróbować, 

Wasza półka z produktami mocno się powiększyła. 

Co jeszcze oprócz masła z orzechów włoskich moż-

na u Was znaleźć?

KT: Na chwilę obecną oprócz pasty z orzechów 

włoskich posiadam w asortymencie pasty z orze-

chów laskowych, migdałowych, nerkowców, pista-

cji, pekan, brazylijskich, makadamia, arachidowych 

- czyli praktycznie wszystkie dostępne na rynku. 

Każda z nich ma bogate właściwości odżywcze 

i jest w stanie zaoferować wiele korzyści zdrowot-

nych. Tworząc pasty bez dodatku oleju palmowego 

czy cukru, stają się one wyśmienitą formą przeką-

ski oraz dodatkiem do różnych dań. 

MP: A macie w ofercie też coś dla fanów słodkich 

przekąsek?

KT: Tak, ciągle się rozwijam i szukam nowych sma-

ków. I właśnie z myślą o fanach zdrowej i słodkiej 

przekąski, stworzyłam unikalne połączenia 

z czekoladą, miodem czy malinami. 

Jednym z ulubionych smaków naszych klientów 

jest pasta z orzechów pekan z mleczną czekoladą 

i kawą. Do pasty tej używamy świeżo palonej kawy 

z lokalnej palarni z Trzebnicy oraz wysokiej jako-

ści czekolady belgijskiej. Jest to jednak tylko część 

naszego asortymentu maseł orzechowych, obecnie 

mamy w ofercie około 20 rodzajów. 
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MP: Planujecie poszerzyć jeszcze asortyment 

o jakieś kolejne pomysły?

KT: Cały czas uczę się nowych rzeczy, uczestniczę 

w szkoleniach i testuję nowe pomysły. Zaczęłam 

tworzyć orzechy w czekoladzie o oryginalnych 

smakach, a tym samym mogłam poszerzyć asor-

tyment. Największym zainteresowaniem wśród 

draży, cieszą się nerkowce w białej czekoladzie 

z dodatkiem curry. Ich delikatna, rozpływająca się 

w ustach struktura i orientalny kolor i smak przy-

padają do gustu wielu klientom. Pomyślałam rów-

nież o fanach kina, dla których powstał popcorn 

w słonym karmelu i mlecznej czekoladzie. 

MP: Trzymam za Was kciuki i czekam na kolejne 

smakowe odkrycia! Na koniec powiedz jeszcze, 

gdzie można Was znaleźć?

KT: Stawiając na wygodę naszych klientów stwo-

rzyliśmy przejrzystą stronę internetową, dzięki 

której mogą oni zamówić nasze produkty z każdego 

zakątka Polski. Podczas pakowania asortymentu, 

kierujemy się zasadą zero waste, dlatego nasze kar-

tony i wypełniacze zabezpieczające produkt 

w podróży, dzięki współpracy ze sklepami, są po-

nownie wykorzystywane.

Dodatkowo, cenimy sobie również bezpośredni 

kontakt z klientem. Dlatego też jesteśmy obecni na 

festiwalach organizowanych w różnych miastach 

w Polsce, podczas których mamy możliwość po-

chwalenia się swoimi wyrobami. 

strona/sklep  https://dobry-orzech.pl/ 

instagram https://www.instagram.com/dobryorzech/ 

facebook https://www.facebook.com/DobryOrzechPolska/
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 175°C. Orzechy rozkładamy na blasze wyłożonej papier 

i pieczemy 3–5 minut. Wyciągamy z piekarnika i odstawiamy na bok. 

W misce mieszamy roztopione masło i cukier. Kiedy składniki będą dobrze połączone dodajemy 
jajko i dalej miksujemy. Mąkę mieszamy z proszkiem i solą. Cały czas mieszając stopniowo 

dodajemy suche składniki. Z powstałego ciasta formujemy kulki, układamy je w odstępach 
na blasze i delikatnie spłaszczamy.

Na wierzchu każdego z ciasteczek wciskamy delikatnie połówkę orzecha. 

Pieczemy 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Odstawiamy do ostygnięcia.

Składniki:
30 g masła

40 g masła orzechowego (pasty z orzechów)
30 g brązowego cukru
1 łyżka cukru pudru

1 jajko
100 g mąki pszennej

½ łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli

16 połówek orzechów włoskich

Liczba porcji: 16 ciasteczek

Czas przygotowania: 30 minut

 CIASTECZKA Z MASŁEM ORZECHOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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Przygotowanie:
Do garnka wlewamy mleko, dodajemy płatki owsiane i pastę orzechową.

Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na wolnym ogniu przez około 10 minut.

W razie potrzeby odstawiamy na kilka minut do dodatkowego zgęstnienia.
Przekładamy do miseczek, dekorujemy bakaliami i owocami.

Składniki:
500 ml mleka lub napoju roślinnego

60–90 g płatków owsianych
1–2 łyżeczki masła orzechowego (pasty z orzechów)

miód do smaku
owoce i bakalie do dekoracji

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 2 godziny

 OWSIANKA ORZECHOWA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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 MALARZ NAMALUJE OBRAZ,  
KTÓRY MOŻNA POTEM ZOBACZYĆ,  

 A KUCHARZ UGOTUJE DANIE, PO KTÓRYM  
 ZOSTANIE TYLKO WSPOMNIENIE 

WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK 

ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

Są restauracje, w których nazwisko szefa kuchni mówi niewiele. 
Są też takie miejsca, do których się chodzi, bo szefuje w nich Damian Bildź. 

We Wrocławiu była to m.in. Lwia Brama 2, La Maddalena, a teraz Concordia 
Taste. Wszędzie z dużym sukcesem i wieloma nagrodami, 
toczyła się ta 17-letnia gastronomiczna przygoda Damiana. 

Sprawdźmy co tym razem dla nas przygotował.
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Joanna Aniszczyk: Tworzyłeś kuchnie wielu 

wrocławskich restauracji, czy na przestrzeni tych 

wszystkich lat zmienił się twój styl gotowania?

Damian Bildź: Moment w którym teraz jestem 

może być podsumowaniem całej mojej kariery 

zawodowej. Czy zmieniłem styl? Myślę, że nie. Dalej 

jest mocno po francusku, i od kilku dobrych lat 

bardzo bliska jest mi kuchnia polska. Widać to na-

wet w nowej karcie tu w Concordia Taste. Był czas, 

kiedy w innej restauracji wraz z moim zespołem, 

mocno wyprzedziliśmy ówcześnie panujące trendy. 

Było to trudne i bardzo nowe, ale potem Wrocław 

to nadgonił. Wtedy były to początki kuchni mole-

kularnej. Patrząc na poprzednie lata, muszę stwier-

dzić że wyluzowałem.

J. A.: Jeśli świadomie rezygnujesz z takiego – nazwę 

to – kombinowania na talerzu, oznacza to, że wcho-

dzisz na ścieżkę, na której jest prościej. Ale tylko 

pozornie.

D. B.: Stawiam na produkt i prostą prezentację. Lu-

bię na przykład koperek na talerzu. Jak mi gra top 

z kopru, to wszystko jest OK. 

J. A.: Masz długi staż w gastronomii, ale nigdy 

wcześniej nie było pandemii. Co według Ciebie 

przyniosła?

D. B.: Na pewno nastąpiła weryfikacja i swojego 

rodzaju czystki. Ten kto miał dobry produkt, umiał 

gotować, ten się obronił. Jakość i solidność były tu 

wyznacznikiem. Masa ludzi przecież straciła lokale 

i pracę. 

J. A.: Czy w związku z tym jest teraz przestrzeń, 

żeby robić dobrą kuchnię? 

D. B.: Jak miałem 16 lat, mój szef – Andrzej Zawadz-

ki powiedział mi: „Malarz namaluje obraz, który 

można zobaczyć, a kucharz ugotuje danie, po któ-

rym zostanie tylko wspomnienie”. Jeśli będzie ten 

dobry produkt, to będzie smacznie, a dzięki temu 

będzie się chciało do restauracji wracać. Myślę, że 

cały czas jest miejsce na dobrą kuchnię. Największą 

barierą w obecnym czasie może być cena dania. 

J. A.: A to czasem nie jest teraz tak, że szukamy 

jedzenia, które zjemy rzadziej, ale za które możemy 

więcej zapłacić, i mieć te wspomnienia?

D. B.: Jak zaczynałem pracę w gastronomii, wyjście 

do restauracji nie było dla każdego. Był podział na 

jadłodajnie i dobre restauracje. Z czasem ta granica 

się lekko zatarła, wszedł street food i nagle można 

było zjeść krewetki. Teraz ludzie żyją na różnym 

poziomie, zawsze będą jednak osoby szukające luk-

susu na podniebieniu. 

J. A.: Mnie się Wrocław wydaje bardzo street foodo-

wym miastem. Dlatego wciąż wraca pytanie, czy 

przy tym restauracje są wciąż atrakcyjne?

D. B.: Wystarczy spojrzeć na lokale, które od czasu 

wejścia street foodu, wciąż utrzymują się na fajnym 

poziomie. One nadal funkcjonują, robią taki sam, 

a czasami nawet lepszy produkt, natomiast street 

food się cały czas mieli. Coś się otwiera, a za rok 

zamyka. 

J. A.: To teraz zatrzymajmy się przy twojej nowej 

kuchni, jaki jest twój zamysł na to miejsce?

D. B.: Trzeba mieć świadomość, że realizuję koncept 

narzucony z góry, ale bardzo podoba mi się pomysł, 

że możemy odejść od turbo pełnego talerza. Robimy 

kaczkę sous vide z chrupiącą skórką, do tego doda-

jemy sos i karmelizowane marchewki. Nie ma tu 

natomiast skrobi. Można sobie dobrać zapiekany 

ryż z ziemniakami i małżami. Ma się wtedy albo 

przystawkę i danie główne, albo skrobię do dania 

głównego. 
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J. A.: W karcie talerzyki, konkrety i słodkie. Można 

się tym dzielić?

D. B.: Normalnie w restauracji zamawia się przy-

stawkę, zupę, danie główne i deser. To są 3–4 talerze 

na osobę. Do nas można przyjść, zamówić pięć tale-

rzy na osobę i spróbować różnych rzeczy. Menu jest 

tak skonstruowane, że każdy z elementów pasuje 

do danego dania. Wspomniane dodatki skrobiowe 

mogą być samodzielnymi przystawkami, albo prze-

kąskami, które dopełniają dania główne. Wszystko 

jest podzielne, więc można zamówić jedno danie 

główne na dwie osoby, lub odwrotnie cztery dania 

główne na dwie osoby, i razem próbować. Mieliśmy 

tu rezerwację 8 osobową, gdzie na pierwszy rzut 

zamówiono dwanaście talerzy, a potem kolejne 

dwanaście i osiem. 

J. A.: Jakbyś określił tę kuchnię? I czym będziesz 

chciał zaskoczyć swoich gości?

D. B.: Ja używam określenia „nowoczesna kuchnia 

polska”. Myślę, że menu na start jest wystarczające, 

natomiast mamy kilka pomysłów jak oszukać zmy-

sły. Czyli to co zobaczymy na talerzu, a to co poczu-

jemy i posmakujemy, będzie zupełnie inną rzeczą.

J. A.: Wiem, że we wcześniejszych restauracjach 

robiłeś własne produkty, czy tutaj również?

D. B.: Tak, przygotowuję moje autorskie polskie 

kimchi, z białej kapusty, z matiasem, polskimi zioła-

mi, chrzanem, z zakwasem na żur. Teraz będę kisił 

kurki w miodzie i ziołach. Cały czas testujemy też 

własny twaróg. 

J. A.: Dla kogo jest to miejsce?

D. B.: Ma być dla każdego, i pod koszulę z krawatem 

i pod t-shirt. Mamy tu dania za 25 i za 75 złotych, 

a personel na sali stara się – jeśli oczywiście może – 

szybko przełamać dystans z gośćmi. 

J. A.: Widzę tu dużo długich stołów. Czyli jest to też 

miejsce na większe grupy.

D. B.: Tak, idea jest taka, żeby celebrować jedzenie 

i jak największą ilość talerzy zamawiać i się dobrze 

bawić.

J. A.: Jak często ta karta będzie się zmieniać?

D. B.: Niedawno otworzyliśmy, ale koncept jest  

o tyle luźny, że dziś mogę powiedzieć do Krzysztofa - 

Food & Beverage Menedżera, że potrzebujemy zmie-

nić trzy dania w karcie, i jutro mamy to zmienione. 

Wejście w jesień będzie więc spokojne, ale w paździer-

niku te zmiany w menu będą już większe.

J. A.: Pracowałeś za granicą, jaka jest twoim zda-

niem największa różnica pomiędzy tym co tu, a co 

tam?

D. B.: Przede wszystkim mentalność. Myślę, że jesz-

cze długo będziemy to nadrabiać. Chodzi mi o sam 

fakt chodzenia do restauracji. Poza tym, za granicą, 

mają bardzo dobre szkoły, które przede wszystkim, 

uczą ich wszystkiego. 

J. A.: Masz swoich mistrzów?

D. B.: Marco Pierre White i Grant Achatz, rodzina 

Roca i Massimo Bottura. 

J. A.: Zawsze o to pytam, jakie jest twoje marzenie?

D. B.: Z tym marzeniem to może być trudno. Pry-

watnie, to na pewno chciałbym otworzyć swoją 

restaurację. Zawodowo, chciałbym aby zmieniła się 

mentalność wśród osób chodzących do restauracji. 

Tak, żeby goście zrozumieli założenie danego lokalu, 

typu bistro, jadłodajnia, „restauracja z obrusami”, co 

wypada, a co jest totalnym faux pas, a nie to co mi 

wolno i wymagam. Chciałbym żeby młodzi ku-

charze zajrzeli w głąb siebie i okazali trochę więcej 

pokory, to samo tyczy się restauratorów. Restaura-

cja to nie maszynka do robienia pieniędzy.

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

D. B.: Dziękuję.
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