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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce świeżutki numer KOTŁA, którym postaramy się 

wprowadzić Was w wiosenny nastrój. Na kolejnych stronach znajdziecie 

mnóstwo aromatycznych, kolorowych i pysznych dań z jajkami, 

rzodkiewkami i nowalijkami w rolach głównych. Wśród nich znajdziecie 

klasyczne przepisy, m.in. na pastę jajeczną, jajka faszerowane, ajerkoniak 

czy omlet, jak również bardziej orientalne, np. frittatę, huevos rancheros, 

Pavlovę, sabich czy shakshukę. Z naszymi wskazówkami bez problemu 

przygotujecie każdą z nich.

Jak zawsze oprócz sprawdzonych przepisów, znajdziecie również artykuły 

o naszych bohaterach wydania. Przygotowaliśmy także danie z kotła 

z azjatycką nutą oraz potrawy kuchni dolnośląskiej. 

Przedstawimy Wam również sylwetkę Dominika, poznacie jego podróż po 

gastro-świecie od zmywakowego do właściciela restauracji z sushi. 

Opowie on też o swoim najnowszym projekcie – Chef’s Table.

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy Was do wspólnego radowania się zmianą 

pory roku!

Redaktor naczelna

Katarzyna Sieradz
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Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

 DANIE Z KOTŁA 
 MAKARON AZJATYCKI Z PULPETAMI Z DZIKA 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA 

Składniki:
150 g mięsa mielonego z dzika

1 szalotka
½ marchewki
½ pietruszki

2 łyżki oleju roślinnego
1 łyżka posiekanej natki pietruszki

½ czerwonej cebuli
2 ząbki czosnku

2-cm kawałek imbiru
1 czerwona papryka

1 garść świeżego szpinaku
1 łyżka sezamu

sól, pieprz

 Składniki na sos:
2 łyżki sosu sojowego
2 łyżki sosu rybnego

1 łyżka masła orzechowego
1 łyżka cukru brązowego

sok z 1 limonki

Dodatkowo:
125 g makaronu chow mein 
1 łyżka orzeszków ziemnych

2 łyżki posiekanego szczypiorku

Przygotowanie:
Na patelni rozgrzewamy jedną łyżkę oleju, dokładamy starte na tarce szalotkę, marchewkę 

i pietruszkę, smażymy 5 minut, studzimy i łączymy razem z mięsem i natką pietruszki. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Formujemy małe kulki, następnie smażymy na pozostałym oleju. 

Dodajemy pokrojoną w paski cebulę i paprykę. Smażymy przez 6 minut. 
Składniki sosu dokładnie mieszamy i zalewamy nim mięso, dokładamy szpinak oraz sezam. 

Gotujemy przez minutę. 

Makaron gotujemy wg wskazówek na opakowaniu. Odcedzony makaron łączymy z pulpetami. 
Wykładamy na talerze, posypujemy orzeszkami i szczypiorkiem. 



 PRZEPISY Z JAJKAMI 
Jajka są podstawowym składnikiem dań w wielu kuchniach na całym świecie. 

I nie dzieje się tak bez powodu. Dlaczego? Bo są niedrogie, łatwo dostępne 
i niezwykle uniwersalne. Niezależnie od tego, czy robisz prostą jajecznicę 

na śniadanie, czy używasz ich jako składnik wiążący do pieczenia,  
jaja kurze są niezbędnym elementem wielu potraw.
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Oprócz tego, że są smacznym składnikiem, jaja 
kurze są również pożywnym pokarmem oraz 
dobrym źródłem białka. Jedno duże jajko za-
wiera go aż około 6 gramów. W swoim składzie 
jaja mają również szereg ważnych witamin 
i minerałów, w tym witaminę A, witaminę D 
i żelazo. Są też dobrym źródłem choliny, nie-
zbędnego składnika odżywczego, który jest 
ważny dla funkcjonowania mózgu. Cholina 
odgrywa rolę w produkcji neuroprzekaźni-
ków i jest niezwykle istotna dla działania na-
szej wątroby oraz utrzymania struktury błon 
komórkowych.

Składniki odżywcze znajdujące się w jajach 
mogą przynieść nam wiele korzyści zdrowot-
nych. Na przykład wysoka zawartość białka 
w jajach może pomóc w budowie i naprawie 
tkanek, co czyni je świetną opcją dla sportow-
ców. Witamina A znajdująca się w jajach jest 
ważna dla wzroku i układu odpornościowe-
go, podczas gdy witamina D wspiera zdrowie 
kości. 

Poza właściwościami zdrowotnymi jaja mogą 
mieć również pozytywny wpływ na naszą 
urodę. Białka i witaminy znajdujące się w jaj-
kach pomagają wzmocnić włosy i paznokcie, 
czyniąc je mniej podatnymi na łamanie. Z ko-
lei kwasy tłuszczowe zawarte w tym produk-
cie, mają na celu pomoc w nawilżeniu i odży-
wieniu skóry poprzez nadanie jej zdrowego, 
promiennego blasku.

Jedną z najważniejszych cech jaj kurzych jest 
ich uniwersalność. Można je przyrządzać na 
wiele różnych sposobów, w tym smażyć, goto-
wać i piec. Metoda gotowania może wpływać 
na ich teksturę i smak, dzięki czemu świetnie 
nadają się do szerokiej gamy potraw. 

Przygotowując jaja kurze, należy pamiętać 
o kilku rzeczach. Jedną z nich jest upewnienie 
się, że są świeże. Świeże jajka mają wyższą ja-
kość, co daje większą gwarancję, że przyniosą 
najlepsze rezultaty podczas gotowania. Świe-
żość jajka można sprawdzić, umieszczając je 
w misce z wodą. Jeśli opadnie na dno i leży 
płasko, jest świeże. Jeśli stoi pionowo lub pły-
wa, oznacza to, że nie jest już świeże i należy 
je wyrzucić.

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwa-
gę, jest wielkość jaj. Jaja kurze są dostępne 
w różnych rozmiarach. Ważne jest, aby zwra-
cać uwagę na wielkość jaj, jaka jest wymaga-
na w przepisie, ponieważ użycie niewłaściwej 
wielkości może wpłynąć na smak i jakość po-
trawy.

Jajka są niezbędnym składnikiem wielu wy-
pieków, takich jak ciasta, ciastka i pieczywo. 
Pomagają związać ze sobą składniki i dodać 
wilgoci do produktu końcowego. Można je 
również stosować jako zagęstnik do sosów 
czy polewę do wypieków. Będą pysznym i po-
żywnym dodatkiem do każdego posiłku. Nie-
zależnie od tego, czy przygotowujesz klasycz-
ne danie śniadaniowe, czy wypróbujesz nowy 
przepis, jaja kurze z pewnością będą hitem. 

ŹRÓDŁA:
https://fit.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/jajko-zrodlo-bialka-

-skarbnica-witamin-aa-B2pW-Ua7x-ruBH.html

https://www.garneczki.pl/blog/dlaczego-warto-jesc-jajka/

https://dietetycy.org.pl/jajka-wlasciwosci/

https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/jajko-kurze-wlasci-

wosci-sklad-i-zastosowanie-jajka-kurzego,24737.html

„Klucz do zdrowego żywienia” Irena Celejrowa Oficyna Wydawnicza ABA 

2001r.

Siuba M. (IŻŻ), Jaja – zapomniane bogactwo, aktywniepozdrowie.pl

Naszkowska K., Jajo na każdą okazję-rozmowa z prof. Tadeuszem Trziszką, 

Food Forum,1, 2014

 JAJKA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Jajka myjemy i przelewamy wrzątkiem, zanim oddzielimy żółtka od białek.

Żółtka ucieramy z cukrem na puszystą masę za pomocą miksera, aż cukier prawie nie będzie 
wyczuwalny. Dodajemy ziarenka lub cukier albo ekstrakt waniliowy i miksujemy krótko 

ponownie. Do masy jajecznej wlewamy powoli cienką strużką wódkę lub spirytus,
cały czas ucierając.

Następnie dodajemy mleko skondensowane i miksujemy na najniższych obrotach do połączenia. 
Ajerkoniak przelewamy do wyparzonej buteleczki
i wstawiamy do lodówki na minimum 24 godziny. 

Najlepszy jest po tygodniu. Gotowy likier można przechowywać do miesiąca w lodówce.
Przed podaniem można go wyjąć na pół godziny, aby się ogrzał do temperatury pokojowej.

Składniki:
5 żółtek z dużych ekologicznych jajek (rozmiar L)

150 g drobnego cukru do wypieków lub kryształu
250 ml wódki lub spirytusu (z wódką ajerkoniak będzie delikatniejszy)

250 ml mleka skondensowanego 7,5% tł.
ziarenka z połowy laski wanilii lub 1 łyżka cukru bądź ekstraktu waniliowego

Liczba porcji: ok. 750 ml

Czas przygotowania: 15 minut

 AJERKONIAK 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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Przygotowanie:
Pomidora obieramy ze skórki i kroimy w drobną kostkę. Dodajemy do niego posiekaną drobno 
czerwoną cebulę, kolendrę i oliwę. Doprawiamy solą, pieprzem i sokiem z limonki do smaku.

Z boczku odkrawamy 4 plasterki i rumienimy je na suchej patelni. Pozostały boczek kroimy 
w kosteczkę i smażymy na tej samej patelni, na małej mocy palnika wytapiając tłuszcz. 

Gdy boczek będzie już ładnie rumiany dodajemy fasolę, kmin i wędzoną paprykę.
Podsmażamy jeszcze minutę.

Awokado obieramy i kroimy w plasterki.
Na suchej patelni rumienimy z obu stron placki tortilli. Na maśle smażymy 4 jajka sadzone. 

Na talerzach kładziemy chrupiące zrumienione tortille, a na nich plasterki boczku,  
boczek z fasolą, salsę pomidorową i awokado. Na wierzchu układamy po 2 jajka sadzone.

Posypujemy świeżą kolendrą i skrapiamy sokiem z limonki.

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

 HUEVOS RANCHEROS 
 JAJKA PO RANCZERSKU 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Składniki:
2 pszenne lub kukurydziane tortille

1 duży pomidor malinowy
1 łyżka oliwy z oliwek

¼ małej czerwonej cebuli
1 łyżka posiekanej kolendry + kilka listków do ozdoby

½ limonki
100 g wędzonego boczku

½ awokado
4 łyżki fasoli pinto lub czerwonej z puszki

¼ łyżeczki papryki wędzonej
¼ łyżeczki kminu rzymskiego

4 małe jajka
1 łyżeczka masła

sól, pieprz
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Liczba porcji: 6 sztuk

Czas przygotowania: 15 minut 

 JAJKA FASZEROWANE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Przygotowanie:
Jajka gotujemy przez 7 minut, zalewamy zimną wodą, studzimy, obieramy,

przekrawamy na połówki, wyciągamy żółtka. 

Żółtka rozgniatamy widelcem, łączymy razem z majonezem, chrzanem i jedną łyżką szczypiorku. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Masę przekładamy łyżeczkami do wgłębień jajek.

Posypujemy jajka szczypiorkiem. 

Składniki:
6 jajek

2 łyżki majonezu
2 łyżki chrzanu

2 łyżki posiekanego drobnego szczypiorku
sól, pieprz
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PrzygotowaniePrzygotowanie
Jogurt przekładamy do miseczki, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sok z cytryny, Jogurt przekładamy do miseczki, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sok z cytryny, 

mieszamy i doprawiamy solą do smaku.mieszamy i doprawiamy solą do smaku.

Następnie przekładamy go na dwa płaskie wysokie talerze.Następnie przekładamy go na dwa płaskie wysokie talerze.

Na patelni roztapiamy masło, dodajemy paprykę pul biber lub inną paprykę w proszku Na patelni roztapiamy masło, dodajemy paprykę pul biber lub inną paprykę w proszku 
i podgrzewamy przez 2-3 minut, aż pojawią się pęcherzyki powietrza  i podgrzewamy przez 2-3 minut, aż pojawią się pęcherzyki powietrza  

i powstanie swego rodzaju zasmażka. Odstawiamy.i powstanie swego rodzaju zasmażka. Odstawiamy.

Jajka delikatnie rozbijamy i przekładamy do 4 osobnych kokilek.  Jajka delikatnie rozbijamy i przekładamy do 4 osobnych kokilek.  
W niskim garnku zagotowujemy 1 litr wody i wlewamy ocet.  W niskim garnku zagotowujemy 1 litr wody i wlewamy ocet.  

Następnie zmniejszamy ogień do minimum, aby woda nie bulgotała Następnie zmniejszamy ogień do minimum, aby woda nie bulgotała 
i umieszczając kokilki nad samym lustrem wody, delikatnie wlewamy po kolei jajka. i umieszczając kokilki nad samym lustrem wody, delikatnie wlewamy po kolei jajka. 

Jajka gotujemy przez 3,5 minuty, a następnie wyławiamy je łyżką cedzakową  Jajka gotujemy przez 3,5 minuty, a następnie wyławiamy je łyżką cedzakową  
i umieszczamy bezpośrednio na talerzach z jogurtem.i umieszczamy bezpośrednio na talerzach z jogurtem.

Gotowe danie polewamy masłem paprykowym i dekorujemy koperkiem lub posiekaną mięta. Gotowe danie polewamy masłem paprykowym i dekorujemy koperkiem lub posiekaną mięta. 
Podajemy z ulubionym pieczywem.Podajemy z ulubionym pieczywem.

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

 ÇILBIR 
 JAJKA PO TURECKU 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Składniki:
4 jajka

400 g jogurtu greckiego
40 g masła

2 ząbki czosnku
sok z ½ cytryny

1 łyżeczka tureckiej papryki pul biber lub wędzonej w proszku
1 gałązka koperku lub kilka listków świeżej mięty

1 łyżka octu
sól

ulubione pieczywo, do podania
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Przygotowanie:
Jajko rozkłócamy, dodajemy połowę szczypiorku i po szczypcie soli oraz pieprzu.

Na suchej patelni kładziemy arkusz papieru ryżowego, smażymy na dużym ogniu około minutę, 
wlewamy jajko i pałeczkami rozprowadzamy je po całym arkuszu. Smażymy około 3 minuty, 

aż jajko się zetnie, dodajemy tofu i kukurydzę, smażymy jeszcze 2 minuty. 

Następnie zdejmujemy na talerz, posypujemy szczypiorkiem, polewamy srirachą  
oraz, jeżeli chcemy, majonezem. 

Do środka możemy dodać także ser żółty lub topiony, inne warzywa lub np. posiekaną kiełbaskę.

Składniki:
1 arkusz papieru ryżowego

1 jajko
2 łyżki posiekanego szczypiorku

½ szklanki startego na tarce tofu wędzonego
2 łyżki kukurydzy

sól, pieprz
sriracha lub majonez

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 6 minut

 WIETNAMSKA PIZZA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Jajka gotujemy przez 7 minut, zalewamy zimną wodą, studzimy,

obieramy, przekrawamy na połówki.

W tym czasie przygotowujemy sos. Kapary, ogórki, grzybki i szalotkę kroimy w drobną kostkę. 
Łączymy razem z majonezem i musztardą. Doprawiamy solą i pieprzem. 

Jajka polewamy sosem, posypujemy szczypiorkiem i gałązkami koperku. 

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 10 minut

 JAJKA W SOSIE TATARSKIM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki:
6 jajek

2 łyżki majonezu
1 łyżeczka musztardy dijon

1 łyżeczka kaparów
2 ogórki konserwowe

3 grzybki marynowane
½ szalotki
sól, pieprz

1 łyżeczka posiekanego drobnego szczypiorku
kilka gałązek kopru
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Przygotowanie:
Ugotowane jajka ścieramy na dużych oczkach tarki. Dodajemy surowe jajo, mąkę, 1 łyżkę bułki 

tartej, starty drobno parmezan, czosnek granulowany, natkę i szczypiorek.
Masę doprawiamy solą i pieprzem, dokładnie mieszamy, aż będzie jednolita.

Formujemy w dłoniach kulki wielkości mandarynki, które obtaczamy w pozostałej bułce tartej,
a następnie spłaszczamy tworząc małe kotleciki.

Na patelni rozgrzewamy olej i masło, wkładamy kotleciki i smażymy na średniej mocy palnika
po około 3 minuty z każdej strony.

Kotleciki jajeczne podajemy np. z ulubioną sałatą lub surówką.

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 20 minut

 KOTLETY JAJECZNE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Składniki:
5 jajek ugotowanych na twardo

1 surowe jajko
1 łyżeczka maki pszennej

4 łyżki bułki tartej
30 g parmezanu

1 łyżka posiekanej drobno natki pietruszki
1 łyżka posiekanego drobno szczypiorku

1 płaska łyżeczka czosnku granulowanego
2 łyżki oleju

1 łyżka masła
sól, pieprz
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Przygotowanie:
Spód: 

Masło siekamy w małą kostkę, dodajemy do pozostałych składników i szybko wyrabiamy gładkie 
ciasto. Formujemy kulę i wstawiamy do lodówki na 30 minut. Formę smarujemy dokładnie 

tłuszczem. Ciasto wałkujemy, wyklejamy nim dokładnie foremkę, nie zapominając o brzegach. 
Nakłuwamy widelcem i wstawiamy do lodówki na czas nagrzewania piekarnika do 200ºC 

(góra–dół). Pieczemy 20 minut. Studzimy.

Nadzienie: 
Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, studzimy i dodajemy do niej ajerkoniak. 
Serek miksujemy krótko ze szczyptą soli, stopniowo dodajemy masę ajerkoniakową, 

miksujemy do połączenia.

Na ostudzonym spodzie rozsmarowujemy cienką warstwę dżemu.
Wykładamy na wierzch masę ajerkoniakową i dekorujemy wedle uznania 

(u mnie borówki, physallis i mięta). 
Chłodzimy co najmniej godzinę, a najlepiej dłużej.

Forma: 35 x 11 cm 

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

 MAZUREK Z AJERKONIAKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

31

Składniki na spód:
175 g mąki orkiszowej jasnej lub pszennej

2 łyżki erytrolu lub cukru
100 g zimnego masła + do formy

1 żółtko (zimne)
1 łyżka zimnego jogurtu lub śmietany

Składniki na nadzienie:
½ słoiczka dżemu z czarnej porzeczki 

lub z czarnego bzu

100 g białej czekolady
200 g serka śmietankowego typu Philadelphia 

100 g likieru jajecznego 
1 szczypta soli

Do dekoracji:
borówki lub maliny

listki mięty
suszone kwiaty

miechunka
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Przygotowanie:
Białka ubijamy z solą na sztywną pianę. Dodajemy łyżkę cukru pudru i miksujemy, aż się 
całkowicie rozpuści (ok. 30 s). Następnie wsypujemy drugą łyżkę i ponownie miksujemy  

do rozpuszczenia cukru. W ten sposób dodajemy cały cukier puder. Na koniec wsypujemy mąkę 
oraz wlewamy sok z cytryny i ponownie miksujemy. Powstałą masę przekładamy na blachę 

wyłożoną papierem do pieczenia i formujemy 6 bez. Na środku robimy niewielkie wgłębienia, 
dzięki temu w upieczonych bezach zmieści się więcej kremu.

Uformowane bezy pieczemy w 160°C przez 10 minut, następnie obniżamy temperaturę do 120°C 
i pieczemy przez jeszcze 1 godzinę. Studzimy w lekko uchylonym piekarniku przez kilka godzin, 

a najlepiej przez całą noc. 

Przygotowanie kremu:
Śmietankę ubijamy na sztywno, dodajemy mascarpone i maliny, następnie miksujemy 

do połączenia się składników. W kremie mają być widoczne kawałki malin. 
Krem przekładamy na ostudzone bezy i dekorujemy malinami oraz miętą.

Ilość porcji: 6 sztuk 

Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina 10 minut pieczenia + studzenie

 MINI PAVLOVE Z KREMEM MALINOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Składniki na bezy:
3 białka

szczypta soli
180 g cukru pudru

1 czubata łyżeczka mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka soku z cytryny

Składniki na krem:
200 g śmietanki 30–36%, schłodzonej

2 łyżki mascarpone
20 malin + do dekoracji
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Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo (8–10 minut) i studzimy w zimnej wodzie.

Obieramy ze skorupek i drobno siekamy lub ścieramy na tarce o grubych oczkach.

Przekładamy do miseczki. Szczypiorek oraz kapary drobno siekamy  
i dodajemy do jajek wraz z majonezem, musztardą oraz papryką.

Mieszamy i doprawiamy solą oraz pieprzem do smaku. 

Pastę podajemy z ulubionym pieczywem.

Ilość porcji: 3–4 

Czas przygotowania: 20 minut

 PASTA JAJECZNA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Składniki:
6 jajek

2 łyżki majonezu
1 łyżka musztardy francuskiej

1 łyżka kaparów
1 pęczek szczypiorku

½ łyżeczki ostrej papryki w proszku
sól, pieprz

ulubione pieczywo, do podania
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Przygotowanie:
Piklowana cebula: cebulę obieramy i siekamy w cienkie piórka. Przekładamy do miski i dodajemy 

pozostałe składniki: cukier, ocet, sól, skórkę i sok z cytryny. Wszystko razem ugniatamy. 
Sos: wszystkie składniki blendujemy na pastę, odkładamy.

Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy na niej 
1-cm plastry bakłażana. Całość doprawiamy startym czosnkiem, solą, pieprzem i skrapiamy 

1 łyżką oliwy. Pieczemy ok. 15 minut, przewracamy plastry w połowie pieczenia.
Jajka w temperaturze pokojowej wkładamy do gotującej się wody. Gotujemy 6–6,5 minuty.  
Jajka hartujemy w lodowatej wodzie przez 3 minuty, następnie obieramy i kroimy na pół. 
Do miski dodajemy pokrojone połówki pomidorków cherry, ogórka pokrojonego w kostkę, 

ciecierzycę, pokrojone oliwki.  
Całość skrapiamy pozostałą oliwą i doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Sabih (Sabich)  serwujemy w formie otwartej lub zamkniętej pity z hummusem  
(hummus można przygotować według przepisu ze strony 55) i pozostałymi dodatkami.

Ilość porcji: 4 

Czas przygotowania: 20 minut

 SABICH -- IZRAELSKI STREET FOOD 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JAKUB WRÓBLEWSKI

Składniki na piklowaną cebulę:
2 duże czerwone cebule

2 łyżki octu
1 łyżka cukru

sok z ½ cytryny
½ cytryny

1 szczypta soli

Składniki na sos zhoug:
½ pęczka kolendry

½ pęczka natki pietruszki
½ papryczki jalapeno

1 ząbek czosnku
½ łyżeczki mielonego kuminu

½ łyżeczki mielonego kardamonu
3 łyżki oliwy
3 łyżki wody

1/3 łyżeczki soli
1/3łyżeczki cukru

Do podania:
1 duży bakłażan
1 ząbek czosnku

3 łyżki oliwy z oliwek
4 jajka

150 g pomidorków cherry
½ zielonego ogórka

50 g oliwek
150 g ciecierzycy z puszki

1 papryczka jalapeno
1 pęczek kolendry, do posypania

4 pity
hummus 
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Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo. Szpinak myjemy, osuszamy, układamy na dwóch talerzach.

Dodajmy kimchi, układamy pieczonego łososia w cząstkach, rzodkiewkę pokrojoną w plastry, 
kawałki oliwek i pomidorków. 

Awokado dzielimy na połówki, jedną kroimy na plasterki, drugą przekładamy do osobnej 
miseczki, dodajemy majonez, starty ząbek czosnku, posiekaną papryczkę chili, sól, pieprz

i ugniatamy wszystko widelcem. 

Jajka dokładamy do pozostałych składników, dodajemy plasterki awokado  
i całość dekorujemy sosem z awokado. Sos można przełożyć do rękawa cukierniczego

lub nakładać go po prostu łyżeczką.

Ilość porcji: 2 

Czas przygotowania: 25 minut

 SAŁATKA Z JAJKIEM I AWOKADO 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ

Składniki:
2 jajka

1 awokado
2 spore garści szpinaku

ok. 100 g pieczonego łososia
2 łyżki kimchi

kilka rzodkiewek
kilka oliwek

kilka pomidorków koktajlowych
1 czubata łyżka majonezu

1 ząbek czosnku
kawałek papryczki chili 
sól, pieprz, czarnuszka
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Przygotowanie:
Cebulę kroimy w kostkę, czosnek i papryczkę drobno siekamy. Warzywa podsmażamy na oliwie, 

następnie dodajemy pomidory i przyprawy i dusimy przez kilka minut, aż sos się zredukuje. 

Robimy wgłębienia i wbijamy w nie jajka. Dusimy przez kilka minut, aż białka się zetną,
a żółtka pozostaną płynne. Przed podaniem posypujemy posiekanymi ziołami.

Ilość porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 SHAKSHUKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
½ cebuli

1 ząbek czosnku
½ świeżej papryczki chili (opcjonalnie)

1 łyżka oliwy
1 puszka krojonych pomidorów

sól, pieprz
duża szczypta kminu rzymskiego

szczypta cynamonu
2–4 jajka

garść świeżych ziół (bazylia, szałwia, oregano)

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2023 41



MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 2023 MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 202342 43

Przygotowanie:
Jajko wbijamy do żaroodpornej szklanki lub słoiczka. Wstawiamy do rondelka z wodą

(tak, aby woda sięgała do wysokości jajka) i zagotowujemy. 

Gotujemy około 5 minut, aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie płynne. 

Wyjmujemy, dodajemy łyżeczkę masła, posypujemy solą, pieprzem oraz szczypiorkiem.
Podajemy z chlebem i ulubionymi warzywami. 

Ilość porcji: 1 

Czas przygotowania: 6 minut

 JAJKA PO WIEDEŃSKU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Składniki:
1 jajko

1 łyżeczka posiekanego szczypiorku
1 łyżeczka masła

sól, pieprz
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 PRZEPISY Z RZODKIEWKAMI 
Rzodkiewki to rodzaj jadalnych warzyw korzeniowych. 

Mają kruchą, chrupiącą konsystencję i ostry, lekko pikantny smak, 
co czyni je popularnym wyborem w wielu kuchniach na całym świecie.
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Rzodkiewki występują w różnych rozmiarach, 
kształtach i kolorach, takich jak czerwony, biały, 
różowy i fioletowy. Najpopularniejszym rodzajem 
rzodkiewki jest ta czerwona, która ma cienką, czer-
woną skórkę i białe, chrupiące wnętrze. Można ją 
jeść na surowo, gotować lub marynować oraz sto-
sować w różnych potrawach, od sałatek po kanap-
ki i zapiekanki.

Oprócz zastosowań kulinarnych rzodkiewki są 
również pożywnym pokarmem, który może mieć 
szereg korzyści zdrowotnych. Są niskokaloryczne 
i bogate w błonnik, co czyni je dobrym wyborem 
dla osób, które chcą utrzymać zdrową wagę. Rzod-
kiewki są również źródłem wielu ważnych skład-
ników odżywczych, w tym witaminy C, kwasu 
foliowego i potasu.

Witamina C znajdująca się w rzodkiewce, jest waż-
nym przeciwutleniaczem, który pomaga chronić 
komórki przed stresem oksydacyjnym. Jest rów-
nież ważny dla produkcji kolagenu, który pomaga 
zachować młody i promienny wygląd skóry. Kwas 
foliowy znajdujący się w rzodkiewce jest ważny 
dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i pro-
dukcji czerwonych krwinek. Potas jest ważnym 
elektrolitem, który pomaga regulować pracę serca 
i utrzymywać prawidłowe ciśnienie krwi.

Niektórzy uważają, że rzodkiewki mogą wspoma-
gać trawienie oraz mieć działanie moczopędne, 
pomagając wypłukiwać nadmiar płynów z organi-
zmu. Kiedyś były stosowane jako naturalny środek 
na problemy z oddychaniem i wspomaganie zdro-
wia wątroby.

Jeśli chodzi o zastosowanie kulinarne, rzodkiewki 
są uniwersalnym składnikiem, który można stoso-
wać w różnych potrawach. Można je kroić w pla-
sterki i dodawać do sałatek, aby uzyskać chrupiący, 
pikantny akcent, lub marynować i dodawać do ka-
napek. Rzodkiewki można również gotować, piec 
lub smażyć, co może złagodzić ich ostry smak.

Spożywanie warzyw jest bardzo ważne, ale trzeba 
pamiętać, że te również mogą zawierać szkodliwe 
substancje. Jednym z zagrożeń płynących ze spo-
żywania rzodkiewek jest wysoka zawartość azota-
nów. W przypadku rzodkiewek do uprawy, któ-
rych zostały wykorzystane duże ilości nawozów 
azotowych, występują żółtawe liście, dlatego war-
to zawsze wybierać te o liściach idealnie zielonych, 
aby unikać przenawożonych. 

Rzodkiewki akumulują także kadm i ołów, które są 
szkodliwe dla zdrowia człowieka. Badania wyka-
zały, że rzodkiewki uprawiane wiosną charakte-
ryzowały się większą akumulacją kadmu i ołowiu 
niż te uprawiane jesienią. Wybierajmy zatem te 
z upraw ekologicznych, ponieważ minimalizuje to 
prawdopodobieństwo występowania w nich nie-
bezpiecznych substancji. 

Ogólnie rzecz biorąc, rzodkiewki są pożywnym 
i aromatycznym składnikiem, który można wyko-
rzystać w różnych potrawach. Niezależnie od tego, 
czy użyjesz ich w wersji na surowo, gotowanych 
czy marynowanych, z pewnością dodadzą smaku 
każdemu posiłkowi i będą ciekawym akcentem 

wielu dań.
  
ŹRÓDŁA:
https://dietetycy.org.pl/rzodkiewka/

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

rzodkiewka-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-

odzywcze-rzodkiewki,20742.html

Marcela Krawiec, Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof 

Kornarzyński, Salwina Palonka ; “Effect of selected physical 

factors on radish (Raphanus sativus L.) seeds germination”;  

Acta Agroph. 2012, 19(4), 737–748; 

Tyksiński W., Kozik E., Bosiacki M. (2006) Wpływ 

zróśnicowanego nawośenia fosforem na plon rzodkiewki i 

zawartość w niej azotanów. Acta Agroph., 7(3), 733–740

Tyksiński W., Kurdubska J. (2004). Różnice odmianowe 

w akumulacji kadmu i ołowiu przez rzodkiewkę  

(raphanus sativus l.), Ogrodn. 37: 209-215

 RZODKIEWKA 
TEKST: NICOLE MICHALKIEWICZ, ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
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 BURRATA Z RZODKIEWKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Składniki:
1 kulka burraty

½ małej kalarepki
6 rzodkiewek
¼ grejpfruta 

½ małego ogórka
½ szklanki listków bazylii i mięty w dowolnych proporcjach

1 łyżka prażonych pestek dyni

Składniki na sos:
sok z ½ cytryny

2 łyżki oliwy z oliwek
sól, pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:
Grejpfruta obieramy i kroimy w cienkie kawałki, rzodkiewkę i kalarepę kroimy cieniutko 

(najlepiej na mandolinie), ogórka kroimy obieraczką w paski. 

Całość układamy dowolnie na talerzu wraz z ziołami, na środku kładąc burratę. 

Posypujemy pestkami dyni i polewamy sosem. 
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Składniki w dowolnej ilości:
miękkie masło

sól, pieprz
kilka rzodkiewek i ogórków

koperek
chili w płatkach

Liczba porcji: dowolna

Czas przygotowania: 10 minut

 DESKA MASŁA Z RZODKIEWKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Przygotowanie:
Masło ubijamy z odrobiną soli do smaku na puch. Wykładamy nożem na deskę  

– ilość masła zależy od wielkości deski, jaką chcemy zaserwować. 

Rzodkiewki i ogórki kroimy w bardzo cienkie plasterki, układamy na maśle, dodajemy koperek. 

Solimy (najlepiej solą w płatkach), dodajemy pieprz i chili w płatkach. 

Serwujemy z dobrym pieczywem zamiast lub obok np. deski serów. 
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Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 30 minut 

 GOFRY Z TUŃCZYKOWYM SERKIEM  
 I RZODKIEWKĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Składniki na gofry:
1 szklanka mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka cukru

2 jaja
½ szklanki oleju roślinnego 

1 szklanki mleka
1 szczypta soli

Składniki na serek:
6 łyżek serka śmietankowego

150 g tuńczyka z własnej zalewy
5 rzodkiewek

kilka gałązek rzeżuchy
sól, pieprz

oliwa

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na gofry umieszczamy w misce i miksujemy do uzyskania jednolitej masy. 

Ciasto odstawiamy na 5 minut, a następnie wylewamy po chochelce do gofrownicy
– smażymy na złoty kolor, około 4 minut. 

Serek miksujemy na jednolitą masę razem z tuńczykiem.
Na gofry wykładamy serek oraz rzodkiewki pokrojone w plasterki.

Oprószamy solą i pieprzem, posypujemy gałązkami rzeżuchy, na koniec skrapiamy oliwą. 
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Przygotowanie:
Czosnek przeciskamy przez praskę i przekładamy do miseczki. Zalewamy oliwą i dodajemy sok 
z cytryny. Dzięki temu czosnek nie będzie gorzki. Do kielicha blendera wkładamy tahini, kmin 

rzymski, skórkę z cytryny i czosnek z oliwą. Miksujemy. Następnie dodajemy ciecierzycę 
i stopniowo dolewamy lodowatą wodę, miksujemy do uzyskania kremowej konsystencji. 

Hummus przekładamy do pojemnika, zalewamy oliwą i trzymamy w lodówce do tygodnia.

Rzodkiewkę dokładnie myjemy, osuszamy i kroimy na pół. Na patelni podgrzewamy oliwę 
i wkładamy rzodkiewki, smażymy, aż się zarumienią, 3–5 minut. Pod koniec smażenia dodajemy 

miód i ocet, całość chwile podgrzewamy. Na koniec solimy i pieprzymy.

Na talerz nakładamy hummus, robimy w nim wgłębienie i nakładamy rzodkiewki wraz 
z powstałym sosem ze smażenia. Całość dekorujemy listkami mięty i posypujemy sezamem.

Składniki hummusu:
500 g ciecierzycy z puszki

½ szklanki lodowatej wody
2 łyżki pasty sezamowej tahini

4–6 łyżek oliwy z oliwek
1 ząbek czosnku

½ łyżeczki kminu rzymskiego mielonego
½ soku z cytryny

½ skórki otartej z cytryny
½ łyżeczki soli 

1/3 łyżeczki pieprzu

Dodatkowo:
1 pęczek rzodkiewki

1 łyżeczka oliwy z oliwek
1–2 łyżki czerwonego octu winnego

1 łyżka miodu
½ pęczka mięty

1 łyżka prażonego sezamu

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 min

 KREMOWY HUMMUS 
 Z KARMELIZOWANYMI RZODKIEWKAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: JAKUB WRÓBLEWSKI 
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Przygotowanie:
Rzodkiewki myjemy, umieszczamy w słoiku. Zalewamy wodą,  

w której uprzednio rozpuszczamy sól, dodajemy czosnek i liście laurowe.

Zakręcamy i odstawiamy w chłodne miejsce na kilka dni.

Składniki:
1–2 pęczki rzodkiewki

przegotowana, ciepła woda
1 łyżka soli niejodowanej na litr wody

2–3 ząbki czosnku
2 liście laurowe

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 10 minut + kilka dni kiszenia

 KISZONE RZODKIEWKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

MAGAZYN KOCIOŁ WIOSNA 202356
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Przygotowanie:
Rzodkiewki dokładnie płuczemy, osuszamy. Kroimy razem z liśćmi w plasterki.

Oddzielamy białko od żółtka i ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę, 
a następnie dodajemy żółtko oraz mąkę i mieszamy. 

Na małej patelni rozgrzewamy masło klarowane, wlewamy masę jajeczną,  
rozkładamy rzodkiewkę razem z liśćmi, posypujemy serem i oprószamy pieprzem. 

Smażymy na lekko złoty kolor, omlet obracamy za pomocą talerzyka i chwilę smażymy  
z drugiej strony. Podajemy bezpośrednio po przygotowaniu.

 

Składniki:
1 duże jajko

2 rzodkiewki razem z listkami
1–2 łyżki pokruszonego roqueforta lub gorgonzoli

1 łyżka mąki orkiszowej pełnoziarnistej
1 łyżka masła klarowanego

sól, pieprz

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 10 minut

 OMLET Z RZODKIEWKAMI 
 I SEREM PLEŚNIOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA
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Przygotowanie:
Na suchej rozgrzanej patelni prażymy siemię lniane przez 4 minuty. 

Przekładamy do miseczki i na tej samej patelni rozgrzewamy masło, wykładamy rogala 
przekrojonego na pół i obsmażamy od wewnętrznej strony na złoty kolor. 

Twarożek łączymy razem z chrzanem i smarujemy na opieczonych połówkach rogala. 

Rzodkiewkę kroimy w cienkie plasterki i układamy na twarożku. Posypujemy siemieniem 
lnianych, oprószamy solą i pieprzem i gałązkami rzeżuchy. Na koniec skrapiamy rogala oliwą. 

Składniki:
1 maślany rogal

1 łyżeczka masła
3 łyżki twarożku śmietankowego 

1 łyżka chrzanu
1 łyżka siemienia lnianego

5 rzodkiewek
kilka gałązek rzeżuchy 

sól, pieprz
oliwa 

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 10 minut

 ROGAL Z CHRZANOWYM TWAROŻKIEM  
 I RZODKIEWKĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA 
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Przygotowanie:
Komosę płuczemy i gotujemy według przepisu na opakowaniu.

W tym czasie przygotowujemy sos. Czosnek przeciskamy przez praskę, 
 mieszamy z sokiem z cytryny, oliwą oraz posiekaną miętą, odstawiamy. 

Rzodkiewkę kroimy w cienkie plasterki, strączki groszku na 2-cm kawałki,
dodajemy ugotowaną komosę, roszponkę i twaróg.

Mieszamy z sosem, oprószamy świeżo zmielonym pieprzem oraz solą. 

Składniki:
1 mały pęczek rzodkiewek

100 g komosy ryżowej
50 g groszku cukrowego 

50 g twarogu
2 garście roszponki

pieprz, sól

Na sos:
2 ząbki czosnku

3 łyżki soku z cytryny
50 ml oliwy

4–5 listków mięty

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 SAŁATKA Z RZODKIEWKĄ I KOMOSĄ RYŻOWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ 
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Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo (8–10 minut). Studzimy, obieramy i kroimy w dużą kostkę (ok. 1 cm). 

Rzodkiewkę i ogórka obieramy, kroimy w kostkę. Szczypiorek drobno siekamy. 

Wszystko przekładamy do miski, dodajemy majonez i mieszamy.

Przyprawiamy solą oraz pieprzem do smaku. 

Składniki:
4 jajka

1 pęczek rzodkiewki
1 ogórek szklarniowy
1 pęczek szczypiorku

2 łyżki majonezu
pieprz, sól

Liczba porcji: 2–4

Czas przygotowania: 25 minut

 WIOSENNA SAŁATKA Z JAJKIEM I RZODKIEWKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI 
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 TEMAT SPECJALNY 
 WIOSNA NA TALERZU 
 Lada moment zawita do nas wiosna!

Aby umilić czas oczekiwania na nią, przygotowaliśmy kilka dań,
które wprowadzą Was w wiosenny nastrój.
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Przygotowanie:
Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu, odcedzamy i układamy na dwóch 

talerzach.  Szpinak myjemy, osuszamy i dodajemy do makaronu. 

Na wierz dokładamy pomidorki przekrojone na połówki, groszek, plastry ogórka,  
pestki granatu oraz pokrojonego w kostkę pieczonego batata. 

Przygotowujemy sos: do wysokiego naczynia przekładamy wszystkie składniki  
i za pomocą trzepaczki mieszamy do uzyskania jednolitej emulsji. 

Sałatkę polewamy sosem, posypujemy pestkami dyni i sezamem. 

Składnik na sałatkę:
60 g makaronu gryczanego Soba

2 garście świeżego szpinaku
10 pomidorków koktajlowych 

½ ogórka wężowego
1 niewielki pieczony batat

po małej garści zielonego groszku, pestek dyni, nasion sezamu i pestek granatu

Składniki na sos:
sok wyciśnięty z jednej pomarańczy

¼ szklanki oliwy
1 łyżeczka płynnego miodu

ok. 2 cm korzeń imbiru
pół ząbka czosnku

sól, świeżo mielony pieprz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut 

 SAŁATKA PRZYWOŁUJĄCA WIOSNĘ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA-JAMROZ
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Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 200°C. Szparagi dokładnie myjemy, zwłaszcza główki, 

gdzie może zalegać sporo piasku. Odcinamy zdrewniałe końcówki i kroimy pod skosem na plastry. 
Cukinię również dokładnie myjemy i kroimy w cieniutkie plasterki. Cebulę kroimy w piórka, 

czosnek przeciskamy przez praskę.

Na patelni przeznaczonej do używania w piekarniku (tu o średnicy 24 cm) podgrzewamy oliwę 
i dodajemy cebulę z czosnkiem. Smażymy do zarumienienia i dodajemy plasterki szparagów 

i cukinii oraz groszek cukrowy. Smażymy przez 3 minuty. Następnie zalewamy wszystko jajeczną 
masą. Frittatę smażymy do momentu, aż spód się zetnie. W trakcie smażenia silikonową łopatką 

delikatnie podważamy frittatę na krawędziach, tak by nadmiar masy jajecznej spływał pod spód.

Gdy na wierzchu frittaty pozostanie niewiele płynnej masy jajecznej, rozkładamy  
na wierzchu główki szparagów, kruszymy fetę i wszystko lekko dociskamy. 
Następnie wstawiamy patelnię do piekarnika i pieczemy frittatę 5–10 minut,  

aż góra omletu ładnie się zetnie, a feta delikatnie przyrumieni.
 

Na koniec całość skrapiamy oliwą, sokiem z cytryny i dekorujemy świeżym koperkiem.

Składnik:
5 jajek 

¼ szklanki mleka krowiego
1 łyżeczka mąki pszennej

1 łyżka oliwy
½ łyżeczki suszonego tymianku

½ łyżeczki soli
1/3 łyżeczki pieprzu 

½ cebuli 
½ cukinii
3 szparagi

10 szt. groszku cukrowego
50 g fety 

½ pęczka koperku

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 20 minut

 FRITTATA Z ZIELONYMI WARZYWAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JAKUB WRÓBLEWSKI
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Przygotowanie:
Cukinię płuczemy, osuszamy, ścieramy na tarce o dużych oczkach,  

następnie odciskamy nadmiar wody. Czosnek obieramy, przeciskamy przez praskę.

Oddzielamy białka od żółtek. Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę,  
dodajemy cukinię, czosnek, żółtko oraz mąkę i mieszamy. Doprawiamy solą oraz pieprzem.

Na patelni rozgrzewamy masło klarowane. Za pomocą łyżki wykładamy małe placuszki, 
smażymy z obu stron na złoty kolor. Placuszki posypujemy kiełkami i od razu podajemy. 

Ilość porcji: 1

Czas przygotowania: 15 minut

 PLACUSZKI Z CUKINIĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA 

Składniki:
2 jajka

½ małej cukinii
1 ząbek czosnku

2 łyżki mąki orkiszowej pełnoziarnistej
masło klarowane, do smażenia

sól, świeżo zmielony pieprz
ulubione kiełki, do podania
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Przygotowanie:
Warzywa myjemy i kroimy wg uznania. Jajko gotujemy 5–7 minut.

Na talerz wykładamy sałatę, łososia, obrane i przekrojone jajko oraz warzywa. 

Przed podaniem sałatkę posypujemy solą i pieprzem, skrapiamy sokiem z cytryny.

Ilość porcji: 1

Czas przygotowania: 10 minut

 WIOSENNA SAŁATKA Z ŁOSOSIEM 
ZDJĘCIE I PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA 

Składniki:
50 g łososia wędzonego

1 jajko
garść miksu sałat

ogórek zielony (ilość wg uznania)
papryka (ilość wg uznania)

rzodkiewka (ilość wg uznania)
ulubione kiełki (ilość wg uznania)

koperek (ilość wg uznania)
sól, pieprz czarny mielony

pieprz czerwony cały
cytryna
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 PRZEPISY KUCHNI DOLNOŚLĄSKIEJ 
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Przygotowanie:
Kaszę gotujemy wg zaleceń producenta. 

W międzyczasie cebulę obieramy, kroimy w kostkę. Na patelni rozgrzewamy olej, 
dodajemy cebule i mieszając smażymy do zarumienienia.  Twaróg kruszymy. 

Na talerze wykładamy osączoną kaszę, posypujemy: twarogiem, zezłoconą cebulą 
oraz szczypiorkiem. Oprószamy świeżo zmielonym pieprzem.

Składniki:
100 g kaszy pęczak

50 g twarogu wędzonego
2 średnie cebule

1 łyżka oleju
świeżo mielony pieprz

sól
1 łyżka pokrojonego szczypiorku

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

 KASZA PĘCZAK Z TWAROGIEM WĘDZONYM  
 I CEBULKĄ 

ZDJĘCIE: JAGODA KOMOROWSKA, PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA
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Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, kroimy w kostkę, płuczemy i osączamy z wody.  

Na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy masło i ziemniaki.  
Smażymy, mieszając ok. 7 minut do bardzo lekkiego zbrązowienia. 

Ziemniaki przekładamy do niewielkiego garnka.  
Dodajemy liść laurowy oraz ziele angielskie, wlewamy wodę,  

ok. 2 cm powyżej poziomu ziemniaków. Warzywo gotujemy do miękkości. 

Wyjmujemy liść laurowy oraz ziele angielskie. Miksujemy, dodajemy śmietanę.  
Jeśli zupa jest zbyt gęsta, dolewamy wodę, do uzyskania odpowiadającej nam konsystencji.

Doprawiamy gałką muszkatołową, solą oraz pieprzem. Zagotowujemy. 

Chleb (może być czerstwy) kroimy w kostkę i rumienimy na suchej patelni.

Zupę przelewamy do misek, posypujemy grzankami oraz pokrojonym koperkiem. 

Składniki:
500 g ziemniaków

1 łyżka masła
1 łyżka oleju

2-3 łyżki śmietany 12% do zup
szczypta gałki muszkatołowej

1 liść laurowy
2 kulki ziela angielskiego

świeżo mielony pieprz
sól

koperek
2–3 kromki chleba

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

 ZUPA KREM Z ZIEMNIAKÓW 
ZDJĘCIE: JAGODA KOMOROWSKA, PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA
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 ROBIĄC JEDZENIE ODDAJĘ SWÓJ CZAS,  
 SWOJE UCZUCIA, ALE LUBIĘ TĘ WYMIANĘ.  

WAŻNE, ŻEBY BYŁY W TYM WSZYSTKIM 
 PRAWDZIWE RZECZY. 

WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK, ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

Od zmywakowego, przez kelnera, do bycia właścicielem restauracji z sushi  
– tak pokrótce można opisać jego drogę po gastro-świecie. Czy pomagały mu w tym 

umiejętności aktorskie i pedagogiczne wykształcenie? Koniecznie poczytajcie,  
by się tego dowiedzieć. W tej rozmowie Dominik Kaletta opowiedział też m.in.: 

o prawdziwej krytyce kulinarnej, o swoich mentorach, kuchni babci 
i nieprzeciętnych umiejętnościach kulinarnych swojej mamy, a także o walce 

z nałogami, oraz o swoim nowym i odważnym jak na te czasy projekcie Chef’s Table.
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Joanna Aniszczyk: Gdybyś spotkał siebie dwadzie-

ścia lat temu, to czy wiedziałbyś, że będziesz mieć 

Koi Sushi przy Dembowskiego?

Dominik Kaletta: Nie wiem, czy gdybym spotkał 

siebie w tamtym czasie, to wiedziałbym, że będę 

w Koi, ale wiedziałbym, że będę dalej robił to, co 

wtedy robiłem. 

J.A.: Było to gastro?

D.K.: Tak, wtedy gotowałem, i pomimo kilku 

przerw, to było ze mną od zawsze. Próbowałem od 

tego odejść, ale to jest trochę uzależniające. Jeżeli to 

lubisz, i jak się w tym już rozsmakujesz, to sprawia 

to wiele radości, ale jednocześnie jest to najbardziej 

gówniane zajęcie, jakie można robić. 

J.A.:  Od początku wiedziałeś, że chcesz gotować?

D.K.: Wiedziałem to od szóstego, czy siódmego roku 

życia. Uwielbiałem gotować, spędzać czas w kuchni 

z czego mój dziadek się śmiał, i mówił mi że „to nie 

jest zajęcie dla chłopa”. Na Śląsku jest to super istot-

ne, żeby chłop nie gotował, bo tam baba decyduje o 

tym co ma się wydarzyć w kuchni. A ja zawsze 

z tą moją drugą pasją, czyli tymi babami, w tej kuch-

ni spędzałem czas. Też miałem wiele szczęścia, bo 

moja mama świetnie gotuje. I nie chodzi o to, że to 

mama zawsze najlepiej gotuje, tylko ona naprawdę 

jest świetna w kuchni i ma olbrzymią wyobraźnię. 

Może nie potrafi nazwać wszystkich technik, jakich 

używa, ale technicznie również jest świetna. Jest 

też super zorganizowana, pracowita, ma świetny 

smak, docenia produkt i to było zawsze dla mnie 

inspirujące. Plus nie wyganiała mnie z kuchni. 

Pozwalała mi popełniać błędy, które popełniałem 

przez wiele lat, i jak gotujemy razem, to według niej 

wciąż je popełniam. 

J.A.: A jak jest teraz z mamą w kuchni?

D.K.: To też jest taka historia naszej współpracy 

w kuchni, że zawsze kończy się to po piętnastu mi-

nutach, bo któreś z nas mówi ”dobra, to ty to rób”. 

J.A.: Zaczynałeś zagranicą?

D.K.: Nie, zaczynałem w Polsce, a potem wyjechałem 

do Anglii. W Polsce była to pierwsza praca 

i rzeczy związane raczej z barmaństwem, co też było 

fajne, ale to w Anglii się rozkręciłem. Pojechałem 

tam z nastawieniem, że będę robić cokolwiek,| 

i nawet przez krótki czas stałem na bramce 

w dyskotece, a potem dostałem się do mojej pierw-

szej restauracji, na zmywak. To nie była Noma, ani 

żadne budowanie kariery, i w tym moim pierwszym 

miejscu pracy, tylko ja z całej ekipy nie byłem 

w więzieniu. Wszyscy byli po przejściach, ale co cie-

kawe, im się bardzo chciało pracować w taki stary 

sposób, czyli ciężko. Mieli cierpliwość do gnoja, który 

przyjechał z Polski, ze słabą znajomością języka, a że 

musieliśmy się jakoś komunikować, robili wszystko 

żeby mnie nauczyć angielskiego. Byłem wtedy jed-

nym z dwóch Polaków w mieście, więc była to super 

gleba do uczenia się. Robiłem robotę przewidzianą 

na trzy osoby. Nigdy później nie zarabiałem tyle, co 

tam, na stanowisku zmywakowego. Wtedy było dla 

mnie szokiem, ile można mieć narkotyków za jedną 

dniówkę. Dla chłopakaz Polski, który był zawsze do 

tyłu z kasą, fakt że było go stać na koncerty i impre-

zy, był rzeczą cudowną. Była to kuchnia otwarta, 

więc wszyscy widzieli się po dwóch stronach, co 

było magiczną sytuacją. Szefem kuchni był Pio, któ-

ry kazał do siebie mówić „uncle”, i był Zimbabwe. To 

był jedyny Afrykańczyk gotujący w mieście włoskie 

jedzenie. Już nie żyje, jak większość ludzi z którymi 

tam pracowałem. 

J.A.: Opowiesz jak pracowało się w tamtej kuchni?

D.K.: Sama kuchnia miała może z czterdzieści me-

trów kwadratowych, na których było nas z dwana-

ście osób. Panował ścisk, więc była stacyjna metoda 

pracy, co – jak się później okazało – była obowiązują-

cą metodą w każdej kuchni, w której pracowałem. 

J.A.: Kuchnia podzielona na sekcje?

D.K.: Każdy był odpowiedzialny za mały wycinek 

całego systemu. Jeden robił sałatki, drugi sosy, inna 

osoba makarony, pizzę, dania główne itd. Był też 

wydawkowy, robiący garnish, czyli ozdabiający 

talerz. 

J.A.: Wróćmy do samego Koi. Nie jest to przecież 

typowa restauracja, a sushi bar, więc coś innego, niż 

miejsca, z którymi miałeś do czynienia. 

D.K.: Koi to też jest trochę świeża historia, choć trwa 

już z osiem lat. Sushi jest połączeniem tego gdzie za-

czynałem, czyli tego baru, i tego gdzie teraz jestem, 

czyli kuchni. Mamy tutaj serwowanie jedzenia 

w konwencji barowej, w bezpośrednim kontakcie 

z gośćmi, z którymi możemy rozmawiać, i obser-
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wować czy im smakuje. Myślę, że jest dla kucharza 

super istotne. 

J.A.: Ty chyba lubisz ten bezpośredni kontakt? Zary-

zykowałabym nawet stwierdzenie, że czujesz się 

w tym jak ryba w wodzie. 

D.K.: Myślę, że to lubię. Zdawałem kiedyś do szkoły 

aktorskiej. Połączenie sceny i widowni może odby-

wać się w różnych wydaniach, a gastronomia jest 

jednym z nich. Serwis też jest ważny. Lata spędzi-

łem na sali, jako kelner, potem kierownik sali, więc 

znam też tą część restauracji od strony gości. Myślę, 

że nie wybrałbym jednego zagadnienia restaura-

cyjnego do końca życia, bo każdy z tych elementów 

jest super interesujący. Myślę tu o serwisie ku-

charskim i serwisie kelnerskim. Wszystko oprócz 

papierów to są fajne rzeczy. 

J.A.: Jakie są różnice w gastro, pomiędzy Anglią 

i Polską?

D.K.: Nie mam aż takiego porównania, bo w Polsce 

pracuję już tylko u siebie, ale coś co bardzo widać, to 

podejście. Tu pracownik, któremu powie się „zabierz to 

proszę”, czuje się obrażony, albo mobbingowany. 

W Anglii mój szef kuchni nie znał mojego imienia, 

a przez szereg miesięcy byłem nazywany różnymi 

imionami, lub określeniami. Drugą sprawą było wte-

dy to, że na moje miejsce zmywakowego było kilkana-

ście chętnych, więc nikt nikogo nie musiał prosić, żeby 

ten wykonał swoją pracę. Pracowaliśmy wtedy na go-

dziny, więc nie było mowy żeby stać i klikać w telefon. 

Zasada była taka, że jeśli wszystko zrobiłeś, masz iść do 

domu. W połowie drogi dzwoniono do ciebie 

i musiałeś wracać. Gdybyś nie wrócił, nie miałeś pracy. 

Nie pamiętam takiej sytuacji, żebym w pracy kiedy-

kolwiek stał. I nie chodzi o to, że cały czas było coś do 

roboty, tylko jak się nic nie działo, to sprzątaliśmy, albo 

robiliśmy porządki w mroźni, posiłek dla zespołu, itd. 

Nie było siedzenia. Jasne, nie było telefonów z Interne-

tem, więc tych pokus było mniej, ale też wizja odesła-

nia do domu i potrącenia pieniędzy z godzinówki, to 

była mocna groźba. 

J.A.: Zetknąłeś się w Anglii z czymś takim jak praw-

dziwa krytyka kulinarna, z osobami które przy-

chodziły sprawdzić restaurację by potem napisać 

recenzję w gazecie. Jak to wyglądało?

D.K.: Było parę rubryk w gazecie, które decydowały 

czy miejsce się utrzyma, czy nie. Zawsze był pre-

-opening restauracji, na który przychodzili m.in.: 

oficjele, celebryci i krytycy. To było ważne wyda-

rzenie. Kiedyś nie było Google, na którym każdy 

może wystawić swoją opinię, a krytyka była prawie 

dziedziną nauki. Merytoryczność była na mega wy-

sokim poziomie, więc jeśli czytało się w tej gazecie, 

że restauracja jest słaba, to tak było. Zdarzało się, że 

po takim banie, nie było oficjalnego otwarcia. Wte-

dy a Anglii mocny był Tripadvisor, w którym goście 

dodawali swoje opinie, więc od odebrania od gości 

płaszczy, przez posadzenie ich przy stole, pogilgota-

nie ich dzieci, nakarmienie i pożegnanie się, wszyst-

ko było ważną rzeczą. U nas jest tak, że poczytny 

bloger napisze o zapiekankach pozytywnie i cały 

Wrocław chodzi na te zapiekanki. Napisze o jednym 

miejscu z pizzą, i wszyscy na tę pizzę chodzą. Czy 

im smakuje, czy nie, nie ma to już takiego znacze-

nia. Trzeba tam pójść i zrobić sobie zdjęcia. Ludziom 

brakuje rzetelnej informacji, ale też nie chcemy 

przyswajać tej wiedzy, uczyć się i rozróżniać co jest 

wartościowe, a co nie jest. To też nie jest tak, że 

w Anglii były tylko wartościowe miejsca i ku-

charze. Było to duży przekrój miejsc, w tym wiele 

słabych, które sobie świetnie radziły ze słabą klien-

telą. Samych miejsc fish & chips miałeś z trzydzieści, 

i tych jakościowych i tych niejakościowych. 

J.A.: Jak jest z tą jakością i świadomością w Polsce?

D.K.: W Polsce do postrzegania gastronomii przy-

czyniają się m.in. markety, dzięki którym ludzie 

myślą – i czemu mieliby nie myśleć – że kupują 

mięso, ser, czy warzywa. W takim miejscu antrykot 

kosztuje odpowiednio niską kwotę, a potem idzie 

się do restauracji i płaci się za takiego stęka dużo 

więcej, to myśli się że jest się oszukiwanym. To samo 

z łososiem, serami itd. Z jednej strony dobrze, że lu-

dzie szukają takich produktów, ale z drugiej strony 

nie są to rzeczy takiej jakości, jak te dostarczane do 

restauracji. Mam na myśli sezonowane mięso, super 

świeże ryby z dobrych hodowli, czy sery zagrodo-

we. Jak się kupuje w markecie pieczywo, które jest 

wcześniej zamrożone, a potem się je odpieka, to lu-

dzie nie zastanawiają się nad składem, tylko jest OK, 

bo bułki są takie świeże i chrupiące. Jak ja byłem na 

studiach, to jeździłem do chłopa do Leśnicy, przywo-

ziłem na rowerze worek ziemniaków i robiliśmy te 

ziemniaki na milion sposobów. Nie mieliśmy kasy, 

ale też nie przyszło nam na myśl jeść gówniane rze-

czy. Teraz student ma do wydania dniówkę na latte 

z dobrze znanej zagranicznej, kawowej sieciówki 

i coś do jedzenia, co się nada na fotkę na Instagrama. 

Mam wrażenie, że to w Polsce jest mocno rozregulo-

wane. Z jednej strony jesteśmy oburzeni cenami 

w restauracjach, a z drugiej nie mamy problemy 

z zapłaceniem pięćdziesięciu złotych za śniadanie 

we wspomnianej miejscówce.

J.A.: Wróćmy do Koi, i twojego nowego projektu 

Chef’s Table, który swoją premierę miał w Tłusty 

Czwartek. Odważny ruch jak na te czasy, bo lokal 

w niezmienionej wersji działa od piątku do niedzieli. 

D.K.: Fajnie gdyby to wynikało z nadmiaru, albo 

gdyby była to historia, że się wypaliłem zawodowo 

i w końcu chcę pokazać na co mnie stać. I jasne, 

trochę tak jest. Przez lata funkcjonowania Koi, 

i w zasadzie dlatego jaki jestem ja, moi goście i ta 

dzielnica, udało się nam zbudować strukturę prawie 

familijną. Osiemdziesiąt procent ludzi tu przycho-

dzących, to są nasi stali goście, którzy jeżeli jedzą 

sushi, to właśnie tutaj. Znam ich imiona, znam ich 

dzieci, rozmawiamy na różne tematy. W czasie 

pandemii, gdy były tylko wynosy, to i tak wpadali 

posiedzieć chwilę i zamienić kilka słów. Ważne 

dla nas było, żeby poczuć tę więź. I dzięki tej relacji 

możemy trochę więcej między sobą komunikować. 

To znaczy oni mogą powiedzieć czego chcą, i tak 

właśnie dwa lata temu zaczęliśmy dla nich przy-

gotowywać nie tylko sushi. Wiedzieli, że umiem 

gotować, więc prosili, żeby zrobić im coś innego. Do 

stałego menu weszły rameny, curry, ale były też: 

kaczka, steki, ośmiornica z grilla i nawet placek po 

węgiersku. Nawet teraz, kiedy mamy otwarte tylko 

w weekendy, mam gości, którym przygotowuję za-

mówione jedzenie w tygodniu, i dostarczam im do 

domu. Nie jestem biznesmenem, słabo sobie radzę 

ze skalowalnością, Excelem, itd. Jest to absolutnie 

popieprzone, że tego nie umiem, ale mnie to w ogóle 

nie interesuje. Dla mnie było i jest najważniejsze, 

żeby to gotowanie było osobiste. Gastronomi to jest 

połączenie kościoła z burdelem. Masz klienta, który 

jest wymagający, wrażliwy, kochający, nienawidzą-

cy, taki tygiel osobowości i cech, a ty siedzisz 

w tym konfesjonale w kuchni, i musisz mu zaser-

wować jedzenie, jednocześnie będąc zdanym na 

jego samopoczucie. Im bardziej ta relacja jest bliska, 

tym bardziej ten gość nie chce cię urazić. Zdarzyło 

się, że jeden z moich ulubionych gości zjadł niefajne 

zrobione mięso, i nic nie powiedział. Zorientowa-

łem się na następny dzień, kiedy w taki sam sposób 

przygotowałem je dla siebie. 

Wracając do Chef’s Table, jest to koncept, który wy-

rósł właśnie na tej relacji z gościem chce on zjeść coś 

innego właśnie u mnie. To nie jest udawana miłość, 

bo ludzie są dla mnie super istotni. I to mnie w tym 

wszystkim najbardziej kręci. Super, jeżeli ten gość 

jest zadowolony z całości, bo to jest pewnego rodza-

ju spektakl. Przy tak osobiście prowadzonym bizne-

sie, gdzie stale jesteś, nie możesz robić tego za karę. 

Robiąc jedzenie, oddaję swój czas, swoje uczucia, ale 

lubię tą wymianę, i jestem tym wspomnianym ga-

stro-księdzem. Ważne, żeby były w tym wszystkim 

prawdziwe rzeczy. 

J.A.: Na profilu swojej restauracji powiedziałeś, że je-

steś dla swoich gości, oni są dla ciebie, i lokal jest dla 

was. I co się wtedy dzieje? Jest zamknięta impreza, 

czy ludzie rezerwują stoliki? 

D.K.: Teraz nic nie istnieje tak samo z siebie. Trzeba 

coś stale wymyślać, co też nie jest moją najmoc-

niejszą stroną, ale jak się robi to samemu, to trzeba 

działać. Wszystkie te wydarzenia i cała ta gastro-

-partyzantka ma na celu jedną rzecz – żeby zaist-

nieć w świadomości ludzi, że jest takie miejsce, gdzie 

można świętować, ale niekoniecznie wśród tłumu 

innych ludzi, i dzieje się to właśnie od poniedziałku 

do czwartku. I tak też zrobiliśmy tłusty pop-up 

w Tłusty Czwartek, ze stekami z grilla. Goście wy-

szli zadowoleni, i planowane są kolejne wydarzenia. 

Poza pop-upami, można rezerwować stoliki, cały 

lokal, i zjeść co tylko się nam zamarzy. Chciałbym 

żeby ludzie zrozumieli, że można się umówić na coś, 

że to jest kwestia dogadania. 
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J.A.: To jest trochę takie złamanie głowy.

D.K.: No tak, ale właśnie o to chodzi, żeby dać 

znać co się chce, i zjeść to u nas. Oczywiście dobre 

jakościowo jedzenie, bo w każdym z Koi nie ma 

możliwości oszczędzania na produkcie i nie ma 

oszukiwania. Chef’s Table to też jest trochę taka 

moja nadzieja na to, że te martwe dni w tygodniu 

przyniosą wydarzenia i większe pieniądze. Też się 

trochę obawiam, i uświadomiła mi to moja żona, że 

jest to kolejna próba edukacyjna, że to jest znowu 

orędzie do narodu. We mnie wciąż się odzywa ta 

pedagogiczna strona, zresztą takie studia skończy-

łem, i chcę żeby ludzie wiedzieli, rozumieli które 

jedzenie jest dobrej jakie jest słabe. 

J.A.: I mam wrażenie, że twoi goście właśnie tacy są.

D.K.: Oczywiście, to jest też odpowiedź na potrzeby 

moich gości. 

J.A.: Kto jeszcze może przyjść?

D.K.: Mogą przyjść firmy i zrobić tu mniejszy event. 

Ale również ja mogę przyjść z Chef’s Table do nich 

i zrobić pop-up w formie live cooking, szkoleń, lub 

warsztatów kulinarnych. Może się to dziać poza 

lokalem. Zdarzyło mi się kilka razy gotować na 

prywatnej kolacji w domu. Jedno trzeba zrozumieć, 

że za porsche się płaci, i ono nigdy nie będzie do 

kupienia w dyskoncie. To nie jest dla wszystkich. 

Pamiętam siebie jako młodego chłopaka, jak zbie-

rałem pół roku na to, żeby pójść na najmniejszy set 

menu degustacyjnego w dobrej restauracji w Anglii. 

Nie każdy musi tak robić, ale jeśli chcesz zjeść takie 

jedzenie i mieć taki serwis, to będzie to kosztować. 

J.A.: Schabowy nie wchodzi w grę?

D.K.: Może być, ale będzie zupełnie inny niż się spo-

dziewa, i jego cena też będzie inna. 

J.A.: Jak to zabookować?

D.K.: Zaplanować, zadzwonić z wyprzedzeniem 

i dać znać co chce się zjeść, lub zdać się na mnie. 

Nie jestem skromny, jestem pewny swojej kuchni. 

Mnie się wciąż chce wymyślać nowe rzeczy, więc 

nie podam kanapki z serem gościom, którzy przyjdą 

do mnie świętować. Mam nadzieję, że uczestnicy 

Chef’s Table będą podawać te informacje dalej, 

i skorzysta z tego więcej osób. 

J.A.: Wróćmy na chwilę do szkoły teatralnej w kon-

tekście Chef’s Table, umiejętności aktorskie pomaga-

ją ci w prowadzeniu biznesu?

D.K.:  Lubię te gastro-spektakle, lubię ludzi i to co się 

między nami wydarza. Dlatego powiedziałem 

w filmiku zapowiadającym Chef’s Table, że wyda-

rzenie może mieć formę kabaretu. Nie mam proble-

mu z gadaniem, więc jest to wszystko spójne. 

A szkoła teatralna to był trochę taki pomysł, bo 

byłem słaby z wszystkiego innego. Oczywiście nie 

dostałem się do tej szkoły, chociaż wymyśliłem wte-

dy wszystkie teksty, które potem zaprezentowałem. 

Zabrakło mi rzetelnego przygotowania, ale też jakoś 

super mi na tym nie zależało. 

J.A.: Prócz twojej mamy pewnie było kilka osób, 

które możesz nazwać swoimi mentorami?

D.K.: Było w Anglii takie miejsce, które bardzo długo 

się nie otwierało, i kiedy już do tego otwarcia doszło, 

zgłosiłem się do nich na salę. Chcieli mnie na kuch-

nię bo już wcześniej gotowałem, ale finalnie zgodzili 

się na tą salę. Był tam taki starszy Włoch – Angelo 

Romano, mówiący po angielsku z włoskim akcen-

tem, i on był taką osobą. Pamiętam jak wyciągnął 

z kieszeni swoje papierosy, dał mi je, i ilekroć chciał 

zapalić, mówił do mnie: „Domenico, andiamo 

a fumare”. Wyciągałem te jego papierosy, dawałem 

mu jednego, jednego zapalałem ja i rozmawialiśmy 

o tym, co się wtedy wydarzyło. Gość był świetny, 

dokładnie wiedział co robi, obsługiwał gości w wielu 

miejscach i robił to super. To była ta sytuacja, kiedy 

widziałem jak jest istotna jest ta relacja kuchnia-sala. 

J.A.: Wspomnienia dotyczące jedzenia w twoim 

rodzinnym domu?

D.K.: U mnie w domu mięso jadło się raz, dwa razy 

w tygodniu. W piątek były ziemniaki w mundur-

kach z maślanka i masłem z solą. Nigdy nie miałem 

poczucia, że nie ma kasy, bo mnie to była super po-

trawa. Ja też przez długi czas byłem wege i trwało 

to dobre kilkanaście lat. Ale cała śląska kuchnia to 

są te wspomnienia z domu. Zwłaszcza ta kuchnia 

babci, czyli na przykład sztamp kartofle z cebulą, 

czu kiszona kapusta z ziemniakami. 

J.A.:  Łączysz to z twoją kuchnią?

D.K.: Ostatnio zjadłem taką kiszoną kapustę z curry 

i to było mega połączenie. Widzę duże zaintereso-

wanie naturalnymi produktami tego typu. Jako 

osoba skłonna do przesady, uzależnień, i przysło-

wiowego „nie brania jeńców”, jeszcze cztery lata 

temu miałem sto dwadzieścia kilo. Jak odkryłem na 

wyspach suszone pomidory, to zjadłem cały słoik, aż 

spuchł mi język. W tamtym czasie zmarł mój ojciec, 

a ja młody człowiek miałem nadwagę i jadłem 

wszystko, bez umiaru. Jedzenie było prawdziwym 

narkotykiem. Wziąłem się za siebie. Zacząłem się 

zajmować jedzeniem z zupełnie innej perspektywy, 

nie tej hedonistycznej do porzygu, ale w kontekście 

tego co ono nam daje. Podszedłem do tematu na-

ukowo. Przerobiłem wszystkie diety, odczuwałem 

wszystkie możliwe dolegliwości z nimi związane. 

Mnie to poznawanie jedzenia wciąż jara, bo wyma-

ga to wiedzy i pracy. Nie jem słodyczy, a nie było to 

łatwe. Narkotyki szybciej udało mi się rzucić, jak 

pozbyć cukru. Jedzenie to jest paliwo, a nie używka, 

i uważam, że to powinien być osobny przedmiot 

w szkole. Jak chemia i hormony wpływają na nasze 

życie, i samopoczucie. To jest tak interesujące, i tak 

łatwe do sprawdzenia na sobie. Każdy się powinien 

tak zakochać w jedzeniu, bo to jest kluczowe. Złe 

jedzenie, to kolejny pacjent w szpitalu. Ja tak przez 

lata żyłem. 

J.A.: Dominik, jakie masz marzenie?

D.K.: Żeby wszyscy osiągnęli oświecenie, żeby 

ludzie byli szczęśliwi, zdrowi i uśmiechnięci. Jeżeli 

mogę się do tego jakoś przyczynić, to super. 

A takie moje marzenie osobiste, to bym chciałbym 

odpocząć. Ciągle mam syndrom pierwszego dnia 

w pracy. Robię to tyle lat, wiem że będę pracował do 

końca życia i czasem zwyczajnie brakuje mi czasu 

na odpoczynek. Chodzi mi o taki faktyczny totalny 

odpoczynek. 

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

D.K.: Dzięki również.
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