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Drodzy Czytelnicy,
Przygotowania do tego numeru rozpoczęliśmy już w... grudniu. Gdy większość
z Was zajadała się bożonarodzeniowym barszczem, my myślami byliśmy przy
kolejnych świętach i zastanawialiśmy się nad bohaterami marcowo-kwietniowego numeru. Jak zwykle jest ich dwóch. Wybór pierwszego był wręcz jednogłośny: jajka! Wiosna i Wielkanoc kojarzą nam się głównie z nimi. Prześcigaliśmy się w pomysłach na ich wykorzystanie i w efekcie mamy ponad trzydzieści przepisów na dania na bazie jajek.
Dziwne wydać może się również to, że na śniadaniu wielkanocnym spotkaliśmy się już w lutym. Było to konieczne, aby na czas przygotować potrawy
i zdjęcia do świątecznego numeru. Przepisy na pyszności, którymi się wtedy
zajadaliśmy, znajdziecie na kolejnych stronach. Zobaczycie też, jak przygotować piękny, świąteczny stół i urocze, własnoręcznie wykonane ozdoby. Odkryjemy przed Wami również rąbek tajemnicy i pokażemy zdjęcia zza kulis tej
sesji zdjęciowej.
Na drugiego bohatera numeru wybraliśmy topinambur. Pewnie zauważyliście
tego brzydala na warzywnych straganach już kilka miesięcy temu. Zbiera się
go od jesieni, aż do mrozów oraz na wiosnę, ale jest dostępny w sklepach
przez cały rok.
Królik jest w nowym numerze bohaterem dania regionalnego. Poznaliśmy sekret przygotowania pasztetu ze szpinakiem z Morzęcina Małego, który jest
kolejnym produktem tradycyjnym prezentowanym na naszych łamach. Ciekawe walory smakowe mięsa króliczego docenicie także w kilku innych przepisach.
Zainteresowani tematami okołokulinarnymi zapewne znają osobę, którą zaprosiliśmy do udzielenia wywiadu. Piotrek Kucharski na łamach KOTŁA opowiedział o początkach swojej kulinarnej przygody oraz wyjaśnił, dlaczego
wybrał chleb na temat swojej pierwszej książki. Historię oraz wiele twarzy
chleba poznacie również w naszym cyklu „Domowa piekarnia”.
Serdecznie zapraszamy do stałej rubryki, dotyczącej sprawy dla magazynu
fundamentalnej, a więc kuchni dolnośląskiej. Tam czeka na Was między innymi wielkoczwartkowa zupa z dziewięciu ziół oraz ruskie pierogi z Chrząstawy.
Redaktor numeru
Katarzyna Sieradz
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Śniadanie w

Uwielbiamy tradycje, zwyczaje i wzorce, które są w naszych rod
dakcyjnej sesji wielkanocnej spotkaliśmy się na początku lutego
wujemy na właściwym stole wielkanocnym w kwietniu. Nie ma
klasyka, która nie tylko dobrze smakuje, ale w każdym z nas wy
o jakość efektu końcowego zadbał Walter (czarnowłosy przysto
gazynkociol.pl

Na kolejnych stronach magazynu znajdziecie przepisy, które za
w kuchni, teraz te same potrawy przygotowujemy we własnych
piaskową, mazurki i sałatkę jarzynową. A wszystko to w otocze
zajmuje tylko chwilę, nie rujnuje portfela i gwarantuje olśniewaj

Sesję przygotowali: Laura Chołodecka, Żaneta Hajnowska
Małg
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wielkanocne

dzinach przekazywane z pokolenia na pokolenia. Wprawdzie na reo, ale przygotowaliśmy na nią dokładnie to, co z przyjemnością sera tu zbytniej wymyślności i nowoczesności, jest za to sprawdzona
ywołuje uczucie radości i nostalgii (jednocześnie). Za kulisami sesji
ojniak rasy pudel!) – więcej zobaczycie na naszej stronie www.ma-

apamiętaliśmy z dzieciństwa. Kiedyś podglądaliśmy mamy i babcie
h domach – znajdziecie m.in. święconkę, jajka faszerowane, babkę
eniu wielkanocnych dekoracji. Udowodnimy, że ich przygotowanie
jący efekt. Zapraszamy do stołu!

a, Olga Płaza, Sabina Skalska, Martyna Sobka, Monika Szeffler,
gorzata Zabokrzycka i Walter
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Dekoracje na świąteczny stół
Dużo przyjemniej zasiąść do wielkanocnego śniadania przy pięknie udekorowanym stole. Proponujemy Wam kilka prostych, aczkolwiek efektownych
dekoracji. Nie wymagają dużego nakładu pracy,
a większość potrzebnych do ich przygotowania elementów znajdziecie w domu lub pobliskim sklepie.
1. Skrzynka z mchem i rzeżuchą
Tydzień przed świętami wysiewamy rzeżuchę do
wypełnionych watą skorupek po jajkach. Pilnujemy,
żeby wata zawsze była wilgotna. Drewnianą skrzyneczkę (może też być koszyczek lub inny dekoracyjny pojemnik) wypełniamy watą. Na wierzchu
układamy mech (można kupić sztuczny, ja zebrałam
swój na podwórku), na to kładziemy skorupki z rzeżuchą i przepiórcze jaja oraz piórka.
2. Serwetki
Zamiast gotowych obręczy do serwetek możemy
użyć sznurka jutowego i zielonych gałązek. To naprawdę piękna i mało kosztowna dekoracja.
3. Kwiaty
Nie zapominajmy o żywych kwiatach. Nie potrzebują wymyślych wazonów, same w sobie stanowią
niezaprzeczalną dekorację stołu.
4. Dekoracja talerza
Jeśli posiadacie kieliszki do jajek, ta dekoracja w zasadzie nie będzie Was nic kosztować. Do środka
kieliszka wkładamy odrobinę sianka, a na to białe,
ugotowane jajko. Dół kieliszka zdobimy obręczą
zrobioną z cienkich gałązek.

Dekoracje autorstwa Żanety Hajnowskiej
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Święconka
Przepis na stronie 26

Sałatka jarzynowa
autor: Monika Szeffler

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:

Przygotowanie:

3 duże marchewki
1 korzeń pietruszki
1 mały seler
2 ziemniaki
1 jabłko
2 ogórki konserwowe
3 jajka
¾ szklanki groszku konserwowego
2 łyżki majonezu
sól, pieprz

Jajka gotujemy na twardo. Warzywa myjemy i gotujemy
w skórkach do miękkości w osolonej wodzie. Studzimy,
obieramy ze skórek i kroimy w drobną kostkę. Obrane jabłko, ugotowane jajka i ogórki również. Dodajemy odcedzony
z zalewy groszek, dwie łyżki majonezu i mieszamy wszystkie
składniki. Przyprawiamy wedle uznania.

Ćwikła

autor: Martyna Sobka
Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 20 minut + czas gotowania buraków

Składniki:

Przygotowanie:

Buraki dokładnie myjemy pod bieżącą wodą. Wkładamy je
500 g buraków ćwikłowych
1 korzeń chrzanu lub 80 g chrzanu do garnka i gotujemy w lekko osolonej wodzie do miękkości
– potrwa to około półtorej godziny. Studzimy, obieramy ze
ze słoiczka
skórek i ścieramy na tarce o najmniejszych oczkach. Dorzu20 ml soku z cytryny
camy obrany i drobno starty chrzan. Następnie dodajemy
1 i ½ łyżki octu winnego
do smaku cukier, ocet, sok z cytryny oraz sól. Całość dosól, cukier
kładnie mieszamy. Ćwikłę przechowujemy w wyparzonym
słoiczku, w lodówce do kilku dni.
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Jajka faszerowane
autor: Olga Płaza

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:

Przygotowanie:

6 jajek
10 pieczarek
1 cebula
pęczek natki pietruszki
4 łyżki oleju
sól
biały pieprz
3 łyżki bułki tartej

Jajka gotujemy na twardo (8 minut od momentu zagotowania). Odcedzamy i studzimy. Cebulę i pieczarki drobno siekamy (kroimy również 4 nóżki grzybów). Smażymy cebulę
na 2 łyżkach oleju. Kiedy się zeszkli, dodajemy pieczarki. Po
5 minutach dodajemy posiekaną pietruszkę. Doprawiamy
solą i pieprzem, podsmażamy do momentu, aż odparuje woda z pieczarek. Jajka razem ze skorupkami kroimy na pół
i wydrążamy. Siekamy wszystkie żółtka i białko z dziewięciu
połówek jajek (białko z trzech połówek jajek nie będzie potrzebne). Mieszamy z pozostałymi składnikami masy. Po wystygnięciu przekładamy masę do skorupek od jajek, delikatnie
dociskamy i wyrównujemy powierzchnię. Każdą połówkę obtaczamy w bułce tartej i smażymy przez 2–3 minuty na oleju.

Pieczeń rzymska
autor: Martyna Sobka

Liczba porcji: forma 10x20 cm

Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:

Przygotowanie:

750 g mielonej łopatki wieprzowej
2 cebule
1 marchewka
4 jajka ugotowane na twardo
½ szklanki bułki tartej
2 surowe jajka
2 łyżki oleju
3 ząbki czosnku
½ łyżeczki tymianku
½ łyżeczki majeranku
1 i ½ łyżeczki papryki słodkiej
1 łyżeczka papryki ostrej
2 łyżeczki pieprzu
sól

Cebulę i czosnek siekamy drobno, rumienimy na rozgrzanym oleju. Marchewkę ścieramy na tarce o drobnych
oczkach. Mięso mieszamy z surowymi jajkami, zeszkloną
cebulą, marchewką oraz bułką tartą. Doprawiamy do smaku
solą, pieprzem, dwoma rodzajami papryki oraz ziołami. Całość wyrabiamy ręcznie, aby składniki dobrze się połączyły.
Keksówkę wypełniamy mięsem do ⅓ wysokości. Ugotowane
i wystudzone jajka obieramy ze skorupek i układamy jedno
za drugim na mięsnej masie. Następnie przykrywamy je pozostałą częścią mięsa. Wierzch pieczeni wyrównujemy
zwilżoną w wodzie łyżką. Pieczemy w 180°C przez półtorej
godziny. Po upieczeniu pieczeń pozostawiamy w formie do
całkowitego ostudzenia. Podajemy ją na zimno, krojąc
w plastry.
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Żurek z białą kiełbasą
autor: Sabina Skalska

Liczba porcji: 3 litry

Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:

Przygotowanie:

3 białe kiełbasy
3 litry wody
250 g boczku wędzonego
600 ml zakwasu
1 pęczek włoszczyzny
3 łyżki chrzanu tartego (ze słoiczka)
4 duże łyżki śmietany 18%
3–4 suszone grzyby
4 ząbki czosnku
3 liście laurowe
4 ziela angielskie
3 łyżki majeranku
sól i pieprz
natka pietruszki

Gotujemy bulion z boczkiem, kiełbasą, warzywami, suszonymi grzybami, 2 ząbkami czosnku, zielem angielskim i liśćmi laurowymi. Najlepiej na małym ogniu przez minimum
godzinę.
Kiełbasy wyjmujemy i kroimy w plastry. Bulion przecedzamy
przez sito i dolewamy zakwas. Robimy to stopniowo, aby
kontrolować stopień zakwaszenia. Dodajemy chrzan, wyciśnięte 2 ząbki czosnku i majeranek. Doprawiamy do smaku
solą i pieprzem. Gotujemy na małym ogniu przez kolejne
30–45 minut. Zaprawiamy śmietaną.
Żurek podajemy z kawałkami białej kiełbasy, jajami ugotowanymi na twardo i natką pietruszki.

Babka piaskowa
autor: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 1 mała forma

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

200 g mąki pszennej
50 g mąki ziemniaczanej
200 g cukru
125 g masła
4 jajka
15 g proszku do pieczenia
½ łyżki ekstraktu np. pomarańczowego

Masło ucieramy na puszystą masę z cukrem. Następnie,
wciąż ucierając, dodajemy najpierw jajka, a następnie porcjami mąki przesiane z proszkiem do pieczenia. Na końcu
dodajemy ekstrakt. Ciasto przekładamy do wysmarowanej
tłuszczem foremki i wkładamy do piekarnika nagrzanego do
160°C. Pieczemy przez 15–20 minut i zwiększamy do 170°C.
Pieczemy jeszcze 25–30 minut (do suchego patyczka).
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Upieczoną i przestudzoną babkę możemy udekorować cukrem pudrem lub lukrem.
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Mazurek różany
autor: Małgorzata Zabokrzycka

Liczba porcji: ok. 15 ciasteczek

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:

Przygotowanie:

Na ciasto:
300 g mąki krupczatki
200 g masła
100 g cukru pudru
3 ugotowane żółtka

Żółtka przecieramy przez sitko. Z przesianej mąki, posiekanego w drobną kostkę masła, żółtek oraz cukru zagniatamy
ciasto (tylko do połączenia składników). Owinięte folią dajemy na godzinę do lodówki. Piekarnik rozgrzewamy do 180
stopni. Ciasto rozwałkowujemy i wykrawamy foremką
okręgi. Wykładamy na blachę pokrytą papierem do pieczenia. Nakłuwamy ciasto widelcem. Pieczemy 15–20 minut, do
lekkiego zezłocenia.

Na masę:

100 g serka mascarpone
100 g konfitury z płatków dzikiej W czasie pieczenia mieszamy serek z konfiturą i cytryną.
Mazurki wyjmujemy, studzimy, smarujemy masą i posypujeróży (płatki róży w cukrze)
opcjonalnie łyżeczka soku z cytryny my migdałami. Możemy też upiec ciasto w całości, a po
ochłodzeniu posmarować masą i wówczas pokroić w romby.
Do posypania:
50 g płatków migdałów
płatki róży
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Przepis
i zdjęcie: Monika
Szeffler
MAGAZYN KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
2015

Święconka Wielkanocna
czyli danie z kotła
Święconka Wielkanocna pojawia się na stołach Wielkanocnych na Dolnym Śląsku w trochę zmienionej formie. Najczęściej wśród rodzin, które pochodzą
z Kresów Wschodnich i przywędrowały na Dolny Śląsk wraz z falą przesiedleńczą po II Wojnie Światowej. Forma podania tego dania zależy od domu –
u jednych są to wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku wielkanocnym
przygotowywanym do święcenia, u innych tylko smażone mięsa (boczek, kiełbasa, pieczeń z dużą ilością chrzanu, smalcu czy masła) z ugotowanymi na
twardo jajkami. Wersja, którą prezentujemy na łamach KOTŁA, pochodzi ze wsi
Barysz na Ukrainie i jest przygotowywana na śniadanie Wielkanocne w okolicach Sobótki. Tradycyjnie danie przygotowywało się w kotle na piecu kaflowym.

Liczba porcji: porcje według uznania

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

zapieczony biały ser
jaja na twardo
chleb
kawałki pieczeni
wędlina
boczek (opcjonalnie)
kiełbasa (opcjonalnie)
masło
korzeń chrzanu

Jajka, chleb i mięso kroimy w grubą
kostkę (proporcje według uznania).
W głębokim kotle roztapiamy masło
i dodajemy świeżo starty korzeń chrzanu.
Podsmażamy, a następnie wsypujemy
mięsa, a po chwili chleb, jajka oraz zapieczony wcześniej w piecu ser. Dusimy na
małym ogniu pod przykryciem do czasu,
kiedy wszystko będzie gorące i przejdzie
swoim smakiem, w razie potrzeby doprawiamy solą i pieprzem.
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Jajka
Kolejne strony spróbują przekonać Was, że pomysłów na dania
z jajkami jest tak wiele, że można je jeść na śniadanie, obiad
i kolację. Ba, nawet na deser czy popijać w wersji alkoholowej.
Zaczniemy od łatwych przepisów i stopniowo będziemy
przechodzić do nieco ambitniejszych dań. Nie zniechęcajcie się
jednak – przygotowanie każdego z nich opisane jest krok po
kroku. Z nami na pewno się uda!
Dowiecie się, jak przygotować jajka zapiekane, faszerowane
i marynowane. Pokażemy, jak zrobić domowy majonez i aż pięć
sosów na jego bazie. Będzie międzynarodowo – znajdziecie tu
jaja po szkocku, bliskowschodnią shaksukę oraz czeskosłowacką jajecznicę z drożdżami. Nie zabraknie też polskiego
akcentu i owoców zapieczonych pod koglem moglem, których
smak przypomni Wam dzieciństwo. Zakończymy anielskim
ciastem z 12 białek, wyborną roladą biszkoptową z kremem
i podwójną pavlovą. Będzie pysznie!
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Jajeczne

Przepisy i zdjęcia

Jajka gotowane

Wlewamy wodę do dużego garnka,
włączamy gaz. Jajka umieszczamy
w gorącej wodzie za pomocą metalowej łyżki, delikatnie, aby nie stłuc
skorupki. Po 3 minutach jajko będzie ugotowane na miękko, po 6 na
półtwardo, a po 8 – na twardo.
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Jajecznica

Jajko w

2 ja
só
1 łyżka

2 jajka
1 łyżeczka masła
sól
Jajka wbijamy do miski i solimy.
Mocno ubijamy widelcem przez
ok. 1 minutę. Rozpuszczamy masło
na patelni, wlewamy jajka. Patelnię
od razu ściągamy z gazu i energicznie mieszamy masę. Ponownie stawiamy patelnię na palnik i zdejmujemy po kilku sekundach, ciągle
mieszając. Czynność powtarzamy
3–4 razy. Gotową jajecznicę posypujemy szczypiorkiem.

Gotujemy
wod
szczyptę soli i wle
szamy drewnianą
rzył się wir. Os
jajko do wody i d
my. Gotujemy ok
dzamy.
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abecadło

a: Olga Płaza

koszulce

ajka
ól
a octu

dę,
wsypujemy
ewamy ocet. Mieą łyżką, aby utwostrożnie wbijamy
delikatnie mieszak. 5 minut, odce-

Jajko sadzone

Omlet

2 jajka
1 łyżeczka oleju rzepakowego
1 łyżeczka masła
sól, pieprz

2 jajka
szczypiorek
1 łyżeczka masła
sól, pieprz

Natłuszczamy patelnię i mocno
rozgrzewamy.
Wbijamy
jajka
(ostrożnie, żeby nie uszkodzić żółtek). Zmniejszamy gaz i smażymy
około 3 minuty. Solimy i pieprzymy.
Idealne jajko sadzone ma ścięte
białko i płynne, ciepłe żółtko.

Jajka wbijamy do miski, doprawiamy, wrzucamy posiekany szczypiorek i mocno ubijamy. Masło rozpuszczamy na patelni, wlewamy
masę jajeczną. Zmniejszamy gaz
i smażymy omlet do momentu, aż
wierzchnia warstwa jajek się zetnie. Omlet składamy na pół albo
zwijamy w rulonik i smażymy jeszcze przez 2 minuty.
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Jajka po szkocku
Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki:
10 jajek
500 g mielonego mięsa wieprzowego z szynki
lub łopatki
1 cebula dymka
1 łyżka posiekanego szczypiorku
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
50 g bułki tartej
½ łyżeczki słodkiej papryki
2 łyżki mąki
sól, pieprz
olej do smażenia
Przygotowanie:
Umyte jaja (8 sztuk) wkładamy do zimnej wody, dodajemy łyżeczkę soli i gotujemy 8 minut
od momentu gdy woda zawrze. Następnie zalewamy je lodowatą wodą i odstawiamy do
ostygnięcia. Do mięsa dodajemy 1 jajo, drobno posiekaną dymkę, szczypiorek, natkę oraz
1 łyżkę bułki tartej. Doprawiamy gałką, solą,
pieprzem i dokładnie wyrabiamy masę którą
dzielimy na 8 równych części.

Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej
32

Wystudzone jaja obieramy ze skorupki i delikatnie obtaczamy w mące. W wilgotnych
dłoniach rozpłaszczamy mięso, na środku
układamy jajko i owijamy dokładnie formując
kształt. Tak przygotowane jaja panierujemy
kolejno w mące, rozbełtanym jajku oraz
w bułce zmieszanej ze słodką papryką. Smażymy na głębokim, dobrze rozgrzanym tłuszczu 7–8 minut, odwracając w między czasie.
Po wyciągnięciu z oleju odkładamy na ręcznik
papierowy aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
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Jajka zapiekane
w awokado

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
2 jajka
1 awokado
2 plastry wędzonego łososia
świeżo tarty parmezan
sól, pieprz
koperek
Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Awokado
kroimy na pół i wydrążamy pestkę. Jeśli pestka jest niewielka, to powiększamy łyżeczką
otwory, tak żeby móc wbić do każdego jajko.
Do wgłębień wkładamy po małym plasterku
łososia. Jajka wbijamy do miseczki. Do każdego z wgłębień przekładamy po białku
i żółtku, tak żeby się nie wylewały. Wkładamy
do piekarnika i pieczemy 12–15 minut, aż
białko będzie ścięte. Przyprawiamy i podajemy posypane koperkiem i parmezanem.

Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka
MAGAZYN KOCIOŁ MARZEC/KWIECIEŃ 2015
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Przepis
Przepis
i zdjęcie:
i zdjęcie:
Anna
Olga
Komsta
Płaza
MAGAZYN KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
2015

Jajka po benedyktyńsku

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

Składniki sosu holenderskiego:

Przygotowanie:

2 żółtka
100 g masła
sok z ½ cytryny
sól, pieprz

Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Rozpuszczamy masło
w garnuszku. Myjemy roszponkę, kroimy szynkę i przekrajamy bułki na pół. Wstawiamy duży garnek z wodą (w nim
przygotujemy jajka w koszulkach) i mniejszy (który posłuży
do przygotowania sosu holenderskiego).

Składniki:
4 jajka
2 bułki
4 plastry szynki
roszponka
sól
1 łyżka octu
1 łyżeczka oleju rzepakowego

Do miski wlewamy 2 żółtka, sok z cytryny, sól, pieprz i ustawiamy na małym garnku. Energicznie ubijamy trzepaczką.
Zdejmujemy miskę z garnka na 2 minuty.
W tym czasie wrzucamy bułki do piekarnika, rozgrzewamy
olej na patelni i smażymy szynkę. Do dużego garnka wlewamy ocet i wbijamy kolejno każde z 4 jajek. Delikatnie mieszamy, aby nadać kształt ścinającemu się białku jajek.
Gotujemy je około 5 minut.
Miskę z żółtkami ponownie umieszczamy na garnku i ciągle
mieszając, cienkim strumykiem wlewamy roztopione, ciepłe
masło. Ubijamy do momentu, aż sos będzie miał gładką, jednolitą konsystencję, zdejmujemy z garnka.
Wyciągamy z piekarnika bułki i szynkę z patelni. Układamy
na talerzu połówki bułek, na nich roszponkę, po 1 plastrze
szynki i jajko w koszulce. Polewamy sosem holenderskim.
Możemy doprawić świeżo mielonym pieprzem albo szczypiorkiem.
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Przepis
Przepis
i zdjęcie:
i zdjęcie:Monika
Anna
Komsta
Pazdej
MAGAZYN KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
2015

Omlet z łososiem

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:

Przygotowanie:

3 jajka
50 g wędzonego łososia w plastrach
2 garście szpinaku baby
⅓ awokado
1 łyżka posiekanego koperku
1 łyżeczka klarowanego masła
sok z cytryny
szczypta granulowanego czosnku
sól, pieprz

Jajka roztrzepujemy z koperkiem, doprawiamy czosnkiem,
odrobiną soli oraz świeżo mielonym pieprzem. Na patelni
rozgrzewamy masło, wylewamy jajka. Zgarniamy delikatnie
do środka i pozwalamy płynnej masie spłynąć na zewnątrz.
Smażymy na średnik ogniu około 2 minuty, gdy jaja są już
prawie ścięte rozsypujemy na wierzchu szpinak.
Na połowie układamy plastry łososia, awokado i skrapiamy
sokiem. Omlet zsuwamy na talerz i przykrywamy częścią
bez dodatków.
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Przepis i zdjęcie: Marcelina Łukaszek

Jajka faszerowane z chrzanem
Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 35 minut

Przepis i zdjęcie: Joanna Komorowska

Jajka przepiórcze z warzywami
Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

6 jajek
2 łyżeczki chrzanu
1 łyżeczka musztardy
2 łyżki jogurtu naturalnego
1 garść kiełek brokuła
sól, pieprz

4 jajka przepiórcze
⅓ małej cukinii
6–8 pomidorów koktajlowych
2 łyżki świeżej bazylii lub natki pietruszki
1 łyżka oleju lub masła klarowanego
sól, pieprz

Jajka gotujemy na twardo, studzimy pod zimną wodą i ostrym nożem przekrajamy na pół razem ze
skorupką. Wyciągamy żółtka i przekładamy do miseczki. Ucieramy z chrzanem, musztardą i jogurtem
naturalnym. Doprawiamy solą i gotowym farszem
nadziewamy jajka. Przyozdabiamy kiełkami brokuła i posypujemy pieprzem.

Na małej patelni rozgrzewamy łyżkę tłuszczu.
Wrzucamy całe pomidory. Smażymy 1–2 minuty,
pod koniec obok dodajemy pokrojoną w plastry cukinię i podsmażamy, aż zbrązowieje z obu stron. Na
końcu ostrożnie wbijamy w wolne miejsca jajka,
zmniejszamy ogień i ścinamy białko. Doprawiamy
solą i świeżo mielonym pieprzem. Podajemy na patelni posypane świeżymi ziołami.
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Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Jajecznica z drożdżami
Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

100 g świeżych drożdży
2 jajka
1 mała cebula
1 łyżka masła
sól
Cebulę kroimy w bardzo drobną kostkę. Na niewielkiej patelni rozpuszczamy masło i szklimy na
nim oprószoną solą cebulę. Dodajemy pokruszone
drożdże i na wolnym ogniu, mieszając, rozpuszczamy je. Wbijamy jaja i smażymy do lekkiego ścięcia.
Podajemy z posiekanym szczypiorkiem, czerwoną
cebulą lub pomidorami.
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Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Jajka w kokilkach
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

4 jajka
150 g świeżego szpinaku baby
4 łyżki serka śmietankowego
1 szklanka cheddara startego na dużych oczkach
1 ząbek czosnku
2 łyżki masła + do posmarowania kokilek
sól, pieprz cayenne, kurkuma
Na patelni rozgrzewamy masło, dodajemy szpinak
i rozgnieciony czosnek. Przesmażamy do odparowania wody i solimy. 4 kokilki smarujemy masłem.
Układamy warstwę szpinaku, łyżkę serka, trochę
cheddara, wbijamy jajko. Doprawiamy, posypujemy
obficie serem. Kokilki umieszczamy w naczyniu żaroodpornym i zalewamy wrzącą wodą do połowy
ich wysokości. Zapiekamy w 180°C około 13 minut.
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Przepis i zdjęcie: Anna Komsta

Shakshuka
Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

4 pomidory
1 pieczona papryka
2 średnie cebule
2 ząbki czosnku
3 łyżki oleju
3 łyżki przecieru pomidorowego
4 jajka
½ łyżeczki mielonego kuminu
ser feta
czarnuszka
sól, pieprz

Na patelni rozgrzewamy oliwę i dodajemy kumin. Następnie
szklimy cebulę pokrojoną w piórka oraz posiekany czosnek.
Dodajemy sparzone i obrane ze skórki pomidory oraz pieczoną paprykę. Dusimy pod przykryciem. Wlewamy przecier
pomidorowy i doprawiamy do smaku.
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Kiedy sos zgęstnieje, ale pomidory nie będą papką, robimy
w nim zagłębienie i wbijamy jajka jedno po drugim. Zmniejszamy płomień i obserwujemy. Białko powinno się ściąć,
a żółtko pozostać gęste.
Na koniec posypujemy pokruszonym serem i czarnuszką
ewentualnie posiekaną kolendrą. Podajemy z pieczywem.
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Przepis i zdjęcie: Bernadetta Parusińska-Ulewicz

Jajka marynowane
Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

8 jajek
250 ml wody
100 ml octu balsamicznego
50 ml octu winnego (białego lub
czerwonego)
5 łyżek brązowego cukru
1 łyżeczka soli
8 ziaren ziela angielskiego
3 liście laurowe

Jajka gotujemy na twardo. Hartujemy zimną wodą, obieramy ze skorupek.
W niedużym garnku zagotowujemy wodę z cukrem i solą.
Ściągamy z ognia, dodajemy ocet winny i balsamiczny, mieszamy. W czystym, wyparzonym słoiczku układamy jajka.
Dodajemy ziele angielskie oraz liście laurowe. Zalewamy
zimną zalewą i zakręcamy słoiki. Wstawiamy do lodówki na
co najmniej 2 dni. W tym czasie kilkukrotnie dokładnie mieszamy, aby jajka jednakowo się zabarwiły z każdej strony.
Jajka podajemy po odsączeniu. Możemy je faszerować, zjeść
z odrobiną majonezu lub samodzielnie, lekko oprószone
świeżo mielonym pieprzem.
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Przepisy
i zdjęcie: Joanna Aniszczyk
MAGAZYN KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
2015

Majonez w pięciu odsłonach
Domowy majonez

Sos tatarski

1 żółtko
250 ml oleju
1 łyżeczka musztardy
sok z cytryny
sól, pieprz

200 ml majonezu
2 jajka
1 korniszon
6 grzybków z zalewy octowej
1 łyżka kaparów
sól, pieprz

Żółtko ubijamy z musztardą, solą, pieprzem
i sokiem z cytryny. Nadal ubijając dolewamy
stopniowo do masy olej. Ważne, by dodawać go
bardzo cienką strużką. Majonez jest gotowy
kiedy cały olej już się wchłonie, a masa będzie
mieć gładką i dość gęstą konsystencję.

Jajka gotujemy na twardo. Grzybki, kapary
i korniszony odsączamy i bardzo drobno kroimy. Jajka szatkujemy na małą kosteczkę.
Wszystkie składniki mieszamy z majonezem.
Całość doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Sos żurawinowy

Sos ziołowy

200 ml majonezu
50 g suszonej żurawiny
1 łyżeczka cukru pudru
sól, biały pieprz

200 ml majonezu
świeży koper, szczypiorek i pietruszka
sól, pieprz
sok z cytryny

Żurawinę gotujemy w małej ilości wody przez
około 5 minut i odcedzamy. Miksujemy z cukrem pudrem i łyżką wody, której użyliśmy do
gotowania. Tak przygotowany sos łączymy
z majonezem. Doprawiamy solą i pieprzem.

Koper, szczypiorek i pietruszkę bardzo drobno
kroimy. Dodajemy do majonezu po dwie łyżki
każdego z ziół i mieszamy. Doprawiamy do
smaku sokiem z cytryny, solą i pieprzem.

Sos chrzanowy

Sos ostry

200 ml majonezu
100 ml jogurtu naturalnego
4 łyżki tartego chrzanu
½ łyżeczki cukru pudru
sól, pieprz
sok z cytryny

200 ml majonezu
1 duża papryczka chilli
2 łyżki zielonego pieprzu z zalewy
sól, pieprz
sok z cytryny

Chrzan miksujemy z jogurtem i cukrem pudrem. Mieszamy z majonezem, doprawiamy do
smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny.
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Zielony pieprz odsączmy. Chilli bardzo drobno
kroimy. Tak przygotowane składniki mieszamy
z majonezem oraz doprawiamy do smaku sokiem z cytryny, solą i pieprzem.
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Przepis
Przepis
i zdjęcie:
i zdjęcie:
Monika
Anna
Szeffler
Komsta
MAGAZYN KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
2015

Likier jajeczny

Liczba porcji: 1 litr

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:

Przygotowanie:

5 żółtek
200 g cukru
1 łyżeczka cukru waniliowego
300 ml niesłodzonego mleka
skondensowanego
300 ml wódki

Żółtka ucieramy z cukrem na puszystą masę. Mleko zagotowujemy i studzimy (ewentualnie zdejmujemy kożuch). Cały
czas ubijając wlewamy mleko, następnie małym strumieniem wódkę.
Trzeba dodawać ją powoli, aby płyn się nie zwarzył.
Przelewamy do wyparzonych i osuszonych butelek. Zostawiamy do odstania w lodówce, wtedy likier zgęstnieje. Później można przechowywać w suchym i zaciemnionym
miejscu.
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Ciasto anielskie
Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 90 minut + 60 minut
studzenia

Składniki na ciasto:

ków bardzo delikatnie mieszamy z białkami.
Najlepiej robić to przy pomocy gumowej szpatułki. Gotową masę przekładamy do foremki
z kominem o średnicy 21 cm i wysokości 11 cm,
wyrównujemy. Formy nie smarujemy tłuszczem.

12 białek
270 g drobnego cukru do wypieków
1 łyżeczka soku z cytryny
1 łyżeczka winianu potasu lub octu
75 g mąki tortowej
75 g mąki ziemniaczanej
Składniki na lukier:
400 g cukru pudru
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka gorącej wody
Składniki na syrop różany:
2 łyżki suszonych płatków róży
¼ małego buraka
80 g cukru
100 ml wody
1 łyżeczka soku z cytryny

Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do
175°C na najniższą półkę i pieczemy 30 minut.
Po upieczeniu, formę obracamy do góry dniem
i w takiej pozycji pozostawiamy do momentu aż
ciasto całkowicie ostygnie. Zimne ciasto powinno odkleić się od foremki. Jeśli tak się nie
stanie oddzielamy delikatnie przy pomocy noża.
Gotowe ciasto polewamy lukrem i sosem różanym. Dodatkowo można udekorować jadalnymi
kwiatami.
Przygotowanie lukru:
Cukier puder umieszczamy w misce, dajemy
sok z cytryny i wodę, mieszamy do uzyskania
gładkiej masy.

Przygotowanie ciasta:
Przygotowanie syropu różanego:
Obie mąki i 50 g cukru przesiewamy co najmniej
4 razy. Białka umieszczamy w misie miksera i na
wysokich obrotach ubijamy do momentu, aż się
spienią. Dodajemy sok z cytryny, winian potasu
i ubijamy, aż piana zacznie gęstnieć. Dodajemy
cukier, łyżka po łyżce, cały czas ubijając. Ma powstać gęsta i lśniąca masa, jak na bezę. Do ubitych białek w 3 turach dodajemy przesianą
mąkę z cukrem. Każdą partię suchych składni-
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Cukier i wodę umieszczamy w garnku i na
średnim ogniu podgrzewamy do momentu aż
cukier całkowicie się rozpuści. Dodajemy obranego i pokrojonego na kawałki buraka oraz
sok z cytryny, gotujemy kilka minut. Następnie
wyjmujemy buraki i dodajemy płatki róży. Gotujemy do momentu aż powstanie syrop, około
7 minut.
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Przepis i zdjęcie: Olimpia47Davies

Pavlova z kremem cytrynowym
Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 45 minut + 1 godzina
pieczenia + kilka godzin suszenia bez

Składniki na bezy:
4 białka
250 g cukru pudru
3 łyżeczki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka soku z cytryny
szczypta soli

przez godzinę, a następnie studzimy w leciutko
uchylonym piekarniku przez kilka godzin,
a najlepiej przez całą noc. W tym czasie bezy
mogą popękać, opaść, a nawet się zapaść, jednak większość tych mankamentów zostanie
zakrytych przez dodatki.

Składniki na krem:
4 żółtka
150 g cukru
100 g masła
skórka otarta z 2 cytryn
sok wyciśnięty z 2 cytryn

Przygotowanie kremu:
Wszystkie składniki na krem umieszczamy na
patelni lub w garnku z grubszym dnem i doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy na średnim
ogniu przez 15–20 minut mieszając od czasu do
czasu. Jeszcze ciepły krem miksujemy blenderem na gładką masę lub przecieramy przez sito.
Krem po wystygnięciu dodatkowo zgęstnieje.

Dodatkowo:
250 ml śmietanki 30-36%
25 g płatków migdałów
Przygotowanie bez:
Białka miksujemy z odrobiną soli na sztywną
masę – zaczynamy od najniższych obrotów
i zwiększamy je co minutę. Po około trzech będziemy mieć ubite białka. Cały czas miksując,
dodajemy łyżka po łyżce cukier puder, następnie mąkę i sok z cytryny. Otrzymamy gęstą,
błyszczącą masę.
Na blachę wykładamy papier do pieczenia i rysujemy na nim ołówkiem dwa okręgi o średnicach 13 i 18 cm. Wypełniamy je białkową masą,
z której formujemy łyżką dwa płaskie pagórki
z wgłębieniami na środkach. Wstawiamy do
piekarnika nagrzanego do 180°C i od razu
zmniejszamy temperaturę do 150°C. Pieczemy
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Przygotowanie podwójnej Pavlovej:
Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno.
Migdały prażymy na suchej patelni. Większą
bezę układamy na paterze lub talerzu. Wykładamy na nią połowę ubitej śmietany i polewamy częścią kremu cytrynowego. Jeżeli krem
jest bardzo gęsty, to możemy go odrobinę podgrzać, zrobi się rzadszy. Posypujemy połową
uprażonych płatków migdałowych i na środku
układamy mniejszą bezę. Wykładamy drugą
część ubitej śmietany, polewamy kremem i posypujemy resztą migdałów. Pavlovą przechowujemy w lodówce.
Uwaga:
Bezy najlepiej jest upiec dzień wcześniej, natomiast przełożyć je ubitą śmietaną i kremem
przed samym podaniem.

MAGAZYN KOCIOŁ MARZEC/KWIECIEŃ 2015

MAGAZYN KOCIOŁ MARZEC/KWIECIEŃ 2015

Przepis: Katarzyna Sieradz
Zdjęcie: Ilona Siekańska-Krzysiek, Katarzyna49
Sieradz
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zdjęcie: Marcelina2015
Łukaszek
MAGAZYNPrzepis
KOCIOŁi MARZEC/KWIECIEŃ

Rolada biszkoptowa
z kremem mascarpone

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 45 minut + 2 godziny na schłodzenie

Składniki na biszkopt:

Przygotowanie biszkoptu:

3 jajka
szczypta soli
¾ szklanki cukru pudru
1 szklanka mąki pszennej
⅓ szklanki wody
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Białka ze szczypą soli ubijamy na sztywną pianę. Pod sam
koniec dodajemy cukier i jeszcze przez chwię miksujemy.
W odzielnej misce przesiewamy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Do ubitych białek dodajemy żółtka, wodę
i mąkę. Wszystko razem miksujemy, aż powstanie gładka
masa.
Nagrzewamy piekarnik do 200°C. Przygotowaną formę do
pieczenia (40x25 cm) wykładamy papierem do pieczenia.
Wylewamy ciasto i wkładamy do piekarnika na około
15 minut.

Składniki na krem:
250 g serka mascarpone
200 ml śmietanki 36%
3 łyżki cukru pudru
3 łyżki soku z cytryny

Upieczony biszkopt przekładamy papierem do góry na ściereczkę podsypaną cukrem pudrem. Zdejmujemy delikatnie
papier do pieczenia, rolujemy i zostawiamy do przestygnięcia.
Przygotowanie masy:
Mocną schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno. Serek
mascarpone mieszamy z cukrem pudrem. Do śmietany
stopniowo dodajemy po 1 łyżce serka i miksujemy. Pod sam
koniec wlewamy sok z cytryny i mieszamy.
Zostawiamy ⅓ kremu na udekorowanie rolady, resztę wykładamy na biszkopt. Smarujemy równomiernie i zwijamy.
Na zewnąrz rolady nakładamy krem, rozprowadzamy na
całej jej długości i wstawiamy na 2 godziny do lodówki.
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Przepis i zdjęcie: Anna Komsta

Biszkoptowe omleciki z owocami
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

2 jajka
3 łyżki mąki pszennej
3 łyżki cukru
bita śmietana lub dowolny słodki
krem na bazie śmietany
owoce granatu lub inne owoce
sezonowe
szczypta soli

Oddzielamy żółtka od białek. Białka ubijamy ze szczyptą
soli na sztywną pianę, stopniowo dodajemy cukier oraz
żółtka. Przesianą mąkę delikatnie łączymy z masą jajeczną.
Na dużej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia formujemy cztery placki podobnej wielkości. Pieczemy w temperaturze 180°C przez 7–10 minut. Sprawdzamy patyczkiem,
czy ciasto jest w środku suche.
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Gorące omleciki ściągamy z papieru i składamy delikatnie
w pół. Dzięki temu po ostudzeniu nie połamią się. Zimne
napełniamy kremem i owocami. Podajemy posypane cukrem
pudrem.
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Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Owoce zapieczone pod koglem-moglem
Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:

Przygotowanie:

6 łyżek sałatki owocowej
3 żółtka
2 czubate łyżki cukru

Piekarnik nagrzewamy do 200°C. Sałatkę z dowolnych, sezonowych owoców rozdzielamy pomiędzy naczynia do zapiekania. W osobnej misce umieszczamy żółtka i wsypujemy
cukier. Ucieramy przez kilka minut na puszysty i jasny kogelmogel, bez wyczuwalnych kryształków cukru.
Masą jajeczną polewamy owoce, lecz nie wypełniamy naczyń po brzegi, bo pianka w trakcie pieczenia urośnie. Całość wstawiamy do piekarnika i zapiekamy przez około
12 minut, aż kogel-mogel lekko się przyrumieni. Podajemy
natychmiast po wyjęciu z piekarnika.
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Siła jaja

Tekst i grafiki: Mateusz Dawiec
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Symbolika jaja towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Już
starożytni Asyryjczycy ponad
pięć tysiącleci temu wierzyli
w jego cudowną moc. Także
w antycznym Rzymie, Chinach
i Persji jajo stanowiło synonim
siły, płodności i odrodzenia. Nie
istnieje kultura, w której jego
właściwości
pozostawałyby
zapomniane.
Jajo w religii
Wnętrze jaja postrzegane jako miejsce, w którym zamknięte zostało misterium życia, w intuicyjny sposób łączyło się w wierzeniach
naszych starożytnych przodków z początkami
świata. Dlatego też wiele z pierwszych cywilizacji odwołuje się do motywu pękniętego jaja,
z którego to pęknięcia powstać miało całe
dzieło stworzenia. Dzieje się tak na przykład
w staroegipskim micie o Ptahu, bogu, który
formuje jajo na kole garncarskim. Po krótkim
czasie jednak gliniana skorupa jego wytworu
pęka, by dać początek rozdzieleniu światów
na krainy żywych i umarłych. Obecność najwyższych bóstw w tego typu opowieściach
zwraca także uwagę na rangę kultu, jakim otaczane było i jest do dziś jajko.
W analogiczny sposób dostrzegano w jajach
siłę podtrzymującą cykl toczącego się już życia. Zwłaszcza wiosną, gdy natura zaczyna się
budzić, upatrywano w nich głównego gwaranta owocnych plonów, zbiorów i łowów. Ozdabiano je wtedy, by zyskały magiczną moc.
Egipcjanie opatrywali je figurami skarabeuszy,
mieszkańcy Kairu uwieczniali na nich sławne
postaci, muzułmanie z Sudanu zapisywali je
wersetami z Koranu, Chińczycy ilustrowali na
nich przyrodę, Aborygeni rzeźbili weń zwierzęta. Dodatkowo, w Chinach istniał zwyczaj
obdarowywania się nimi wzajemnie, po
uprzednim ich zabarwieniu. Germanie z drugiej strony praktykowali zakopywanie jaj, by
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podnieść urodzajność gleby. Grecy i Rzymianie
natomiast składali je w ofierze bóstwom podziemnym i zmarłym duszom. Podobne ofiary
poświęcali swoim bóstwom Słowianie w wiekach VI-VIII. Chrześcijaństwo wreszcie, zastawszy wszystkie te oparte w lokalnych
tradycjach rytuały związane z odprawianiem
obrzędów oraz dekorowaniem jaj, włączyło je
w swój obszerny kompleks wierzeń. Stąd też
począwszy od X w. n.e. możemy usłyszeć ludowe legendy o św. Marii Magdalenie, która
w dzień zmartwychwstania zastała w swym
kurniku czerwone jajka i pospiesznie zawiadomiła o swym znalezisku apostołów. Od
tamtego czasu rozkwitająca na wiosnę przyroda oraz – naturalnie – obiecujące nowe życie jajo pozostają obok zmartwychwstania
Jezusa naczelnymi elementami świąt Wielkiejnocy.

Jajo w nauce
Dzisiejsza nauka, uważnie badając skład jaj
oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie, obala wiele
narosłych w ostatnim stuleciu mitów i na nowo sytuuje „białka i żółtka” na należytym
miejscu w zdrowej i dobrze zbilansowanej
diecie.
Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że
zawarty w jaju (a dokładniej w żółtku) cholesterol (ok. 448 mg) nie stanowi niebezpieczeństwa i obciążenia dla organizmu, o ile ten
wcześniej nie ma problemów z jego podwyższonym poziomem. Ponadto, białko jajeczne
ze względu na swą budowę uznawane jest za
wzorową i najczystszą postać białka, jakie powinien spożywać człowiek.
Obok białka i niewielkiej ilości węglowodanów, w skład chemiczny jaja kurzego wchodzą
też antyoksydanty: luteina i zeaksantyna
(bardzo istotne w gospodarce biologicznej
oczu); witaminy takie jak: witamina A (poprawia wzrok i chroni przed niekorzystnym promieniowaniem UV), witamina E (opóźnia
proces starzenia i zmniejsza ryzyko zmian nowotworowych), witamina D (odpowiada za
budowę kości i zębów), a także witamina K,
witaminy B2, B9 i B12 (regulują przemianę
materii, czuwają nad pracą układu nerwowego
i pomagają walczyć ze stresem); kwas panto55

tenowy i minerały: fosfor, potas, wapń, żelazo,
cynk, magnez, selen i jod. Także cholina obecna w żółtku przyczynia się do utrzymania wielu funkcji życiowych oraz stymuluje
prawidłowy rozwój mózgu.
Co więcej, białko ma też właściwości antywirusowe, ponieważ zawarty w nim lizozym pomaga wzmacniać odporność organizmu.
Wśród całej masy substancji znajduje się również cystatyna o działaniu przeciwzapalnym,
szczególnie pomocna w problemach jamy ustnej.

Kolor jaja kurzego, kremowy bądź biały, nie
ma znaczenia dla jego chemicznego składu
i jest wynikiem genów wysiadującego je
osobnika.
W chowie klatkowym kury często pozbawiane
są dziobów i pazurów, ponieważ za ich pomocą często popełniają samobójstwo.

Wszystkie te składniki czynią z jajka nie tylko
idealny element zrównoważonej diety, ale
także stanowią o zaletach jego spożywania
podczas odchudzania się, co obala kolejny mit
dotyczący spożycia jaj. Otóż jajo przy całym
wyżej wymienionym wachlarzu cennych substancji jest stosunkowo niskokaloryczne
(143 kcal/100g), co przesądza o jego dietetycznych zaletach.
Dlatego, jeśli jeszcze jakimś cudem wątpiliście
w siłę przysmaku, jaki natura umieściła wewnątrz kruchej owalnej skorupki, nie zwlekajcie ani chwili dłużej, otwórzcie lodówkę.
Z pewnością spojrzycie na nie inaczej.

Garść ciekawostek
Naukowcy z UC Irvine opracowali metodę
przywracania ugotowanemu białku postaci
sprzed jego ścięcia się. Cały proces trwa zaledwie kilka minut, a możliwość przeprowadzenia go zawdzięczamy specyficznej budowie
białka, na które składają się w szczególny sposób ustrukturyzowane łańcuchy aminokwasów. Doświadczenie może znaleźć wiele
potencjalnych zastosowań w przemyśle oraz
w rozmaitych gałęziach medycyny, choćby
w walce z rakiem.
Funkcja związana z ochroną zarodka, jaką pełni skorupka jaja, czyni ją bardzo wytrzymałą
konstrukcją. Fizycy z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach zbadali wytrzymałość jaj kurzych w eksperymencie. Okazało się, że aby
utrzymać dorosłego człowieka na platformie,
wystarczą ledwie trzy jaja ustawione na
sztorc.
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Topinambur
Niektóre słoneczniki spoglądają na nas zza płotu i, aby
móc podziwiać ich urodę, należy w górze wypatrywać
złocisto–żółtych kwiatów. Istnieją też inne, które to, co
najcenniejsze ukrywają głęboko pod ziemią. Są to słoneczniki bulwiaste, zwane inaczej topinamburem.
Mimo swojej bulwiastej natury topinambur przegrał
ostateczną walkę o miejsce w naszej kuchni z ziemniakiem, który okazał się przystępniejszy w uprawach i przechowywaniu. Obecnie topinambur ponownie wraca na
polskie stoły pod rozmaitymi postaciami. Na kolejnych
stronach KOTŁA znajdziecie wiele ciekawych propozycji
na jego wykorzystanie. Począwszy od frytek, zup, czy sałatek, aż po gnocchi i słodkie ciasto.
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Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Sałatka z topinamburem i awokado
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut + 30 minut chłodzenia

Składniki na sałatkę:
120 g topinamburu
2 awokado
2 jajka
80 g podpuszczkowego długodojrzewającego sera
3 łyżki soku z cytryny
sałata

Przygotowanie:

Składniki na dressing:
5 łyżek oliwy
2 łyżki białego octu winnego
1 łyżka soku z cytryny
1 garść rukoli
3 cm papryczki chilli
1 ząbek czosnku
sól, pieprz
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Oliwę łączymy z sokiem z cytryny i octem winnym. Czosnek,
chilli i rukolę bardzo drobno siekamy. Wsypujemy do oliwy,
dokładnie mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem.
Awokado myjemy, przecinamy wzdłuż i wyciągamy pestkę.
Łyżką wyciągamy miąższ i kroimy w kostkę. Skrapiamy sokiem z cytryny. Dodajemy pokrojone w ten sam sposób jajka,
ser i topinambur. Składniki łączymy z przygotowanym dressingiem, mieszamy i przekładamy do miseczek ze skórek
awokado.
Chłodzimy trzydzieści minut w lodówce. Podajemy na liściach sałaty.

Przepis
i zdjęcie: Anna
Komsta
MAGAZYN KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
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Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Surówka z topinamburem
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut + 30 minut chłodzenia

Składniki:

Przygotowanie:

250 g topinamburu
100 g selera
1 jabłko
1 pęczek natki pietruszki
4 łyżki orzechów włoskich
3 łyżki jogurtu naturalnego
3 łyżki soku z cytryny
sól, pieprz

Topinambur, seler i jabłko obieramy. Ścieramy na tarce
o małych oczkach. Skrapiamy sokiem z cytryny, dodajemy
posiekaną natkę pietruszki i dokładnie mieszamy. Orzechy
prażymy na patelni do zrumienienia. Wsypujemy do surówki.
Jogurt doprawiamy solą i pieprzem. Łączymy z pozostałymi
składnikami. Odstawiamy do lodówki na 30 minut.

MAGAZYN KOCIOŁ MARZEC/KWIECIEŃ 2015

rzepis i zdjęcie: Anna 61
Komsta

Przepis i zdjęcia: Małgorzata Zabokrzycka

Krem z topinamburu i kalafiora
Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na krem:
200 g topinamburu
100 g kalafiora
1 szalotka
2 ząbki czosnku
500 ml bulionu warzywnego
2 łyżki masła
sól, pieprz

Przygotowanie:

Składniki na chipsy:
2 małe topinambury
2 plastry boczku
3 łyżki oleju rzepakowego

W międzyczasie przygotowujemy chipsy. Obrany, pokrojony
w drobne plasterki topinambur rumienimy wraz z plastrami
boczku na patelni z rozgrzanym olejem. Gdy mają złoty kolor, patelnię odkładamy na bok, a boczek kroimy na mniejsze
kawałki. Zupę doprawiamy według uznania i miksujemy na
krem. Podajemy ze śmietaną lub jogurtem, posypaną chipsami i drobno posiekanym szczypiorkiem lub pietruszką.

Do dekoracji:
szczypiorek lub pietruszka
50 ml śmietany lub jogurtu naturalnego
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Topinambur, szalotkę oraz czosnek obieramy i kroimy
w kostkę. Szczypiorek drobno siekamy. W garnku umieszczamy masło, czosnek i cebulę. Szklimy przez 2 minuty,
a następnie dodajemy topinambur. Razem smażymy na małym ogniu przez 3 minuty, zalewamy bulionem i dorzucamy
kalafior. Gotujemy przez 10 minut.
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Przepis i zdjęcia: Katarzyna Sieradz

Zupa z topinamburem i pieczarkami
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:

Przygotowanie:

500 g topinamburu
500 g ziemniaków
250 g pieczarek
1 l bulionu warzywnego
1 cebula
1 ząbek czosnku
2 łyżki masła
4 łyżki śmietany
sól, pieprz

W garnku z grubszym dnem roztapiamy łyżkę masła i podsmażamy na nim posiekaną cebulę oraz czosnek. Dodajemy
topinambur i ziemniaki pokrojone w kostkę, smażymy przez
chwilę. Zalewamy bulionem i gotujemy przez 20 minut.
Drugą łyżkę masła roztapiamy na patelni, na której podsmażamy pieczarki pokrojone w talarki. Dodajemy je do
ugotowanych warzyw, odkładając kilka do dekoracji. Zupę
miksujemy blenderem na gładką masę i przyprawiamy do
smaku.
Podajemy udekorowaną łyżką śmietany oraz plastrami
grzybów.
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Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Sałatka z topinamburem i pieczarkami
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

400 g małych pieczarek
400 g topinamburu
mały pęczek natki pietruszki
2 łyżki oleju rzepakowego
2 łyżki masła klarowanego
sól, pieprz

Pieczarki obieramy i kroimy na ćwiartki. Topinambur dokładnie myjemy, obieramy i kroimy na kawałki wielkością
podobne do podzielonych pieczarek.
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Na dużej patelni rozgrzewamy tłuszcz i dodajemy topinambur. Smażymy około 10 minut na wolnym ogniu, co jakiś czas
mieszając. Podkręcamy gaz i dorzucamy pieczarki. Smażymy
kilka minut do ładnego zezłocenia. Doprawiamy solą i pieprzem. Na koniec dodajemy drobno pokrojoną natkę.

Przepis
i zdjęcie: Anna
Komsta
MAGAZYN KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
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Przepis i zdjęcie: Bernadetta Parusińska- Ulewicz

Topinambur gratin
Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 20 minut + 45 minut pieczenia

Składniki:

Przygotowanie:

700–800 g topinamburu
200 ml śmietany 18–30%
100 g sera Bursztyn lub Grana
Padano
2 łyżeczki ziół prowansalskich
1 łyżka masła lub oleju
sól, pieprz

Topinambur myjemy i według uznania obieramy lub pozostawiamy go w skórce. Dokładnie osuszamy i kroimy w bardzo cienkie plasterki.
Żaroodporną formę smarujemy masłem lub olejem. Na dnie
układamy pojedynczą warstwę topinamburu, tak aby poszczególne plasterki lekko na siebie zachodziły. Doprawiamy odrobiną soli. Układamy kolejną warstwę i ponownie
solimy. Czynność powtarzamy do wyczerpania całego topinamburu. Do śmietany dodajemy zioła prowansalskie
i szczyptę pieprzu. Dokładnie mieszamy, zalewamy topinambur.
Naczynie przykrywamy folią aluminiową. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200°C przez 25 minut. Po tym czasie
zmniejszamy temperaturę do 180°C, ściągamy folię, a gratin
posypujemy serem startym na tartce o grubych oczkach.
Pieczemy bez przykrycia kolejne 20 minut. Podajemy od razu po przygotowaniu.
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Przepis i zdjęcie: Anna 65
Komsta

Zapiekany
topinambur
Liczba porcji: 2-3
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
500 g topinamburu
2 średniej wielkości bataty
3 łyżki oleju rzepakowego
zatar
ostra papryka
sól, pieprz
Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 190°C (termoobieg). Obieramy warzywa i kroimy w plastry.
Olej mieszamy z przyprawami i polewamy nim
warzywa. Układamy na blaszce i pieczemy około 15 minut.
Podajemy jako dodatek do mięs albo samodzielnie (np. z sosem holenderskim lub aioli).

Przepis i zdjęcie: Olga Płaza
66
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Frytki
z sosem blue cheese
Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na sos blue cheese:
100 g sera z niebieską pleśnią
1 i ½ łyżki majonezu
2 łyżki jogurtu greckiego
½ łyżki soku z cytryny
świeżo zmielony pieprz
Składniki na frytki:
450 g topinamburu
sól
Przygotowanie:
Przygotowujemy sos. Mieszamy majonez, jogurt grecki oraz sok z cytryny. Ser
pleśniowy wkruszamy do małej miseczki
i wstawiamy na 30 sekund do kuchenki
mikrofalowej, aby się lekko rozpuścił.
Płynny ser dodajemy do pozostałej części sosu. Całość mieszamy, doprawiamy
do smaku świeżo mielonym pieprzem
i odstawiamy do schłodzenia na kilka
minut.
Bulwy topinamburu dokładnie myjemy.
Te większe obieramy, a mniejsze pozostawiamy w skórce. Następnie kroimy
w podłużne łódeczki i smażymy we frytkownicy na złoty kolor lub pieczemy
w piekarniku nagrzanym do 200°C przez
25 minut. Gotowe frytki podajemy lekko
posolone z dodatkiem sosu.
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka
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Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies

Gnocchi z masłem szałwiowym
Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 30 minut + czas studzenia warzyw

Składniki na gnocchi:
300 g topinamburu
2 małe ziemniaki
75 g mąki pszennej + do podsypywania
1 jajko
skóra starta z jednej cytryny
¼ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Topinambur i ziemniaki obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i gotujemy w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzamy, studzimy i przeciskamy przez praskę. Dodajemy mąkę,
jajko, skórkę cytrynową oraz sól. Zagniatamy ciasto. Dzielimy je na 4 części i na posypanej mąką stolnicy rolujemy
wałki o średnicy około 1 cm. Każdy wałek dzielimy na dwucentymetrowe kawałki i rolujemy je na drewnianej foremce
do gnocchi lub przyciskamy widelcem. Tak przygotowane
kluski wrzucamy na osoloną i wrzącą wodę, gotujemy 2 minuty.

Składniki na masło szałwiowe:
25 g masła
1 łyżeczka masła klarowanego
15 g liści szałwii

Na patelni roztapiamy masła i wrzucamy listki szałwii. Całość smażymy 5 sekund i odstawiamy z ognia.
Gotowe gnocchi wyjmujemy z wody przy pomocy łyżki cedzakowej. Przekładamy na talerz i obficie polewamy masłem szałwiowym.
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Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Ciasto z topinamburem
Liczba porcji: 9

Czas przygotowania: 30 minut + 50 minut pieczenia

Składniki na ciasto:

Przygotowanie:

100 g topinamburu
50 g posiekanych migdałów
4 jajka
½ szklanki oleju rzepakowego
1 szklanka cukru
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka mąki pszennej graham
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Topinambur obieramy i ścieramy na tarce o drobnych
oczkach. Jajka ubijamy z cukrem, dodajemy olej i oba rodzaje mąki z proszkiem do pieczenia. Nie przerywając ubijania,
dodajemy migdały i starty topinambur. Dwie formy o średnicy 16–20 cm wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy po połowie ciasta na każdą. Pieczemy 40–50 minut
w temperaturze 180°C.
Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej. Śmietankę ubijamy,
dodajemy stopniowo cukier i serek, a następnie wystudzoną
czekoladę. Miksujemy do momentu otrzymania gładkiej
konsystencji.
Wystudzone blaty ewentualnie docinamy, żeby były równe.
Układamy na talerzu jeden blat i wykładamy na niego
⅓ kremu. Następnie smarujemy drugi blat i boki. Całość
wygładzamy.

Składniki na krem:
200 ml śmietanki 30–36%
250 g serka naturalnego typu
philadelphia
100 g gorzkiej czekolady
¾ szklanki cukru pudru
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Skarb spod ziemi
Tekst: Joanna Bilska
Zdjęcia: Joanna Bilska i Laura Chołodecka
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Gdy przeszło rok temu pierwszy raz usłyszałam nazwę „topinambur”,
pomyślałam, że to jakieś egzotyczne zwierzę lub osobliwa roślina. Do
głowy by mi nie przyszło, że to dwumetrowy kwiat, w wyglądzie przypominający coś pomiędzy słonecznikiem a rudbekią, którego bulwy są
nie tylko jadalne, ale i bardzo zdrowe. Ponieważ poznałam słonecznik
bulwiasty po raz pierwszy jako roślinę ozdobną, do tej pory kojarzy mi
się bardziej z rabatą kwiatową, niż z warzywnikiem. Można jednak
mieć tu dwa w jednym: ozdobę ogrodu w stylu wiejskim oraz dobry
obiad na stole.
Inwazja
Topinambur dotarł do nas z Ameryki Północnej, ale jego nazwa pochodzi od plemienia Indian z Ameryki Południowej – Tupinamba.
Kolonizatorzy rozpowszechnili roślinę w Azji
i Europie, a w Polsce pojawiła się w XVIII wieku. Nazywano ją tutaj bulwa, bulba, świni
orzech, gdula ziemna. Za to za granicą spotkamy się z ziemną gruszką czy karczochem jerozolimskim.
Słonecznik bulwiasty zniknął z naszych stołów
po II Wojnie Światowej, podczas której często
był jedynym, łatwo dostępnym pożywieniem.
Kojarzony z okresem biedy, został wyparty
przez warzywo o znacznie lepszej reputacji –
ziemniaka.
Ostatnio jednak obserwujemy wielki powrót
topinambura – zarówno do naszej kuchni, jak
i do ogrodu. A jego uprawa jest zaskakująco
łatwa. Lepiej urośnie na ziemi żyznej, ale obrasta też skraje łąk i wód czy nieużytki. Bulwy
wystarczy wsadzić do ziemi jesienią lub wiosną i czekać. Wysokie, piękne kwiaty ozdobią
ogród od lipca do przymrozków. Podziemne
bulwy są mrozoodporne, wykopujemy je na jesień i dołujemy lub zostawiamy w ziemi i wykopujemy według potrzeb przez cały okres
wegetacyjny. Topinambur króluje na różnych
forach ogrodniczych w wątkach o roślinach inwazyjnych. Bardzo łatwo się rozprzestrzenia
przez rozrost podziemny i raz posadzony jest
trudny do usunięcia. Dlatego planując uprawę
słonecznika bulwiastego, trzeba dobrze przemyśleć i przygotować dla niego stanowisko.
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Inulina i spółka
Co go wyróżnia? Skład: na pierwszym miejscu
inulina – około 17%. To prebiotyk, stymulujący
rozwój prawidłowej flory jelit. Inulina, przy
obróbce czy fermentacji bulw, rozkłada się do
fruktozy, dzięki czemu może być wspaniałym
uzupełnieniem diety diabetyków. Działa też
oczyszczająco i odtruwająco, wspomaga naszą
odporność. Bulwy mają przy tym niski indeks
glikemiczny, zawierają dużo błonnika i są niskokaloryczne. Dzięki wysokiej zawartości
krzemionki dobrze wpływają na cerę, włosy
i paznokcie, a także oczy i zęby. Zawierają witaminy z grupy B i C, są źródłem potasu, fosforu, magnezu, wapnia i żelaza. Słonecznik
bulwiasty zawiera też białka, które mają działanie przeciwnowotworowe. Udowodniono,
że wspomaga leczenie raka sutka, a badania
nad wpływem topinamburu na inne typy tego
schorzenia trwają.

Zastosowanie
Wielki potencjał topinamburu wykorzystywany jest w przemyśle. Jego uprawa jest prosta i opłacalna, bo plantację wystarczy założyć
raz na wiele lat i jest łatwa w utrzymaniu, a do
tego ilość uzyskanej biomasy z szybko rosnących, wysokich roślin jest ogromna.
Słonecznik bulwiasty wykorzystywany jest
w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym
do produkcji słomy, brykietu, biogazu i etanolu. Przemysł spożywczy to głównie spirytus
(większa wydajność niż przy jego produkcji
z ziemniaka), produkty cukiernicze: słodziki,
syropy oraz żywność dla diabetyków. Roślina
ta jest również pożywieniem dla zwierząt ho71

dowlanych (części naziemne i podziemne), zarówno w postaci paszy, jak i na surowo.

Bulwa na talerzu
Smak topinamburu porównuje się do kalarepy
z lekką nutą orzechową. Mnie smak nie przypomina kalarepy, jest raczej łagodny i trudno
go do czegoś porównać, natomiast zjedzony
na surowo faktycznie pozostawia posmak,
który można skojarzyć z orzechem. Większość
witamin znajduje się tuż pod skórką, dlatego
bulw najczęściej nie obieramy, tylko bardzo
dokładnie myjemy.
Mnóstwo inspiracji na przygotowanie słonecznika bulwiastego znajdziecie w tym numerze KOTŁA, wspomnę tylko o najbardziej
znanych sposobach konsumpcji tego warzywa.

czynne działanie na ludzki organizm.

Gdzie kupić?
Jeszcze do niedawna nie było tego warzywa
nigdzie, ale dzisiaj znajdziemy go w supermarketach, na targach oraz w warzywniakach.
Ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych
za kilogram. W Polsce dostępne mamy dwie
główne odmiany topinamburu: Albik – bulwy
białe i Rubik – bulwy fioletowe.
Zawartość wielu witamin, działanie lecznicze
i dietetyczne topinamburu, a także jego potencjał kulinarny zachęcają do kuchennych
eksperymentów z tym na nowo odkrytym warzywem.

Na surowo – do sałatek, surówek a nawet zamiast cytryny do herbaty.
Gotowany – w całości, np. zamiast ziemniaka, ale gotujemy w skórkach i krótko.
Duszony lub pieczony w piekarniku – skomponuje się z innymi warzywami i ziołami.
Zupa – najczęściej krem.
Chipsy i frytki – jako zdrowsza wersja tych
przekąsek.
Kotlety, placki, farsze – może być ich podstawowym oraz pobocznym składnikiem.
Kiszony – z czosnkiem, zielem angielskim i liściem laurowym.
Liofilizowany – czyli suszony przez mrożenie,
jako przekąska lub dodatek do potraw.
Na słodko - w cieście, dżemie lub karmelizowany.
Nalewki – dobry sposób na konserwację
wszystkich substancji leczniczych.
Warto dodać, że z topinamburu robi się już
nawet leki, co tylko potwierdza jego dobro72
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d ol n ośl ąska
Kuchnia Dolnośląska
Tekst: Laura Chołodecka, zdjęcia z archiwum rodzinnego

W tym odcinku przesiedleńczych opowieści oddam głos autorowi listu, który trafił w nasze ręce kilka lat temu podczas
porządkowania domu mojego dziadka. Kilkadziesiąt lat przeleżał gdzieś w jakiejś szafce i starą, pożółkłą kartkę zobaczyliśmy przypadkowo. Kiedy pierwszy raz czytałam go na głos
w towarzystwie mojej mamy i mojego męża, z wrażenia przechodziły mnie ciarki.
Autor listu, pan Antoni, przyjechał wraz z rodziną na Dolny
Śląsk tym samym składem kolejowym, co mój dziadek, i ten
list jest pisany do niego. Przeprowadzili się do Polski w ramach tak zwanej drugiej fali wysiedleń polskiej ludności,
w przedostatnim roku repatriacji.
Według listów przewozowych z Dyneburga (Daugavpils) na
Łotwie wyjechali 7 grudnia 1958 roku. Do Złotoryi dotarli po
dziesięciu dniach. Stamtąd mój dziadek pojechał dalej, do Leśnej. Pan Antoni z rodziną osiadł właśnie w Złotoryi.
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Domowy ser topiony
Przepis na ten ser przywieziony został
przez rodzinę mojej mamy z Łotwy. Zapomniany nieco, został odkopany podczas przygotowywania materiału do
tego odcinka Kuchni Przesiedleńczej.
Ser jest dość miękki, ale daje się kroić,
ma delikatny, kremowy smak.
Do podstawowej wersji, którą zaprezentowałam, można dodać kminek lub
czarnuszkę.
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: około pół kilograma
gotowego sera

Czas przygotowania: 15 minut + czas studzenia

Składniki:

Przygotowanie:

1l tłustego pasteryzowanego mleka
500 g białego sera
50 g masła
1 jajko
sól

Mleko podgrzewamy w rondlu z grubym dnem do temperatury około 80°C. Dodajemy pokruszony ser i mieszając podgrzewamy na wolnym ogniu do wytrącenia się serwatki.
Odcedzamy na drobnym sitku lub durszlaku wyłożonym gazą.
Przekładamy z powrotem do rondla. Dodajemy masło, wbijamy jajko i na wolnym ogniu ucieramy drewnianą pałką do
ciasta. W miedzyczasie doprawiamy solą. Masa po jakimś
czasie zmieni konsystencję i zacznie przypominać zagniatane ciasto. Gotową przekładamy do foremki i odstawiamy do
wystudzenia.
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Ciasto wielkanocne
W przedwojennym Wrocławiu nie było
zwyczaju przygotowywania wystawnych śniadań w Niedzielę Wielkanocną.
Rodziny spotykały się za to na świątecznym obiedzie, który zakończony był
zawsze deserem. Wśród słodkich akcentów królowały paschy, serniki oraz
bardzo miękkie ciasto wielkanocne
z dodatkiem rodzynek, migdałów
i skórki cytrynowej.

Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz
Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 45 minut + 30–40 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
200 g mąki pszennej
60 g cukru pudru
125 g zimnego masła
2 żółtka
2 łyżki śmietany
szczypta soli

Przygotowanie ciasta:

Składniki na masę:
400 ml mleka
40 g kaszy manny
100 g cukru
2 białka
50 g miękkiego masła
50 g rodzynek
skórka otarta z 1 cytryny
80 g mielonych migdałów
2 żółtka
kilka kropli aromatu migdałowego
szczypta soli

Przygotowanie masy:

Dodatkowo:
masło do wysmarowania formy
cukier puder do posypania

Przepis na podstawie książki: Barbara Jakimowicz-Klein, Grzegorz
Sobel, „Kuchnia Wrocławia”, Wydawnictwo Darbud, 2008
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Mąkę i cukier puder wsypujemy do miski. Dodajemy drobno
pokrojone masło, żółtka, śmietanę, sól i zagniatamy gładkie
ciasto. Foremkę do pieczenia o średnicy 20–25 cm smarujemy masłem i wylepiamy ciastem. Wstawiamy do lodówki na
minimum 30 minut. W tym czasie przygotowujemy masę.

Mleko zagotowujemy z cukrem i solą. Wsypujemy kaszę
mannę i gotujemy 10 minut, często mieszając. Studzimy.
Białka ubijamy z odrobiną soli na sztywną masę. Do garnka
z ugotowaną kaszą dodajemy masło, pokrojone rodzynki,
skórkę z cytryny, żółtka, mielone migdały oraz aromat
i miksujemy do połączenia składników. Delikatnie mieszamy
z ubitymi białkami i przekładamy na schłodzone ciasto.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 30–40
minut. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.
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Pierogi ruskie
z Chrząstawy
Tradycja ich przyrządzania sięga lat
czterdziestych XX w. Przewieźli je osadnicy, którzy przybyli na Dolny Śląsk
z Kresów południowo-wschodnich tuż
po II Wojnie Światowej. Ich kuchnia
wyróżniała się szczególnym upodobaniem do potraw mącznych, w tym pierogów. Obecnie są one bardzo popularnym daniem na dolnośląskich stołach, a za najsmaczniejsze uchodzą pierogi ruskie z Chrząstawy, które wielokrotnie zwyciężały w konkursie
„Na-sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów". Od 2013 r. wpisane są
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.

Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Liczba porcji: 6–8

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki na ciasto:

Przygotowanie:

1 kg mąki pszennej
2 żółtka
⅓ kostki margaryny
szczypta soli
woda + mleko (pół na pół,
ile zabierze mąka)

Z podanych składników zagniatamy gładkie i elastyczne
ciasto. Ugotowane ziemniaki i ser przepuszczamy przez
praskę. Boczek kroimy w kostkę i smażymy na patelni. Dodajemy drobno pokrojoną cebulę i szklimy. Mieszamy z ciepłymi ziemniakami oraz serem. Przyprawiamy do smaku
solą i dwoma rodzajami pieprzu.

Składniki na farsz:

Ciasto wałkujemy, szklanką wycinamy krążki. Nakładamy
farsz i lepimy pierogi. Wrzucamy na posolony wrzątek, gotujemy 5–6 minut od momentu wypłynięcia, po czym wyjmujemy łyżką cedzakową. Pierogi podajemy ze skwarkami
z boczku i przyrumienioną cebulą.

2 kg ugotowanych ziemniaków
1 kg białego sera
500 g wędzonego boczku
2 cebule
sól
pieprz: czarny i ziołowy

Źródło przepisu: Koło Gospodyń Wiejskich w Chrząstawie
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Zupa dziewięciozielna
Zupa z 9 pierwszych ziół, którą jada się w Wielki Czwartek, znana jest najlepiej za
naszą zachodnią granicą. Na Dolny Śląsk przybyła właśnie z południa Niemiec. Ma
wielowiekową tradycję, ponieważ już pogańscy przodkowie (Celtowie i Germanie)
przyrządzali ją jako danie rytualne na święto zrównania dnia i nocy. Było to święto
płodności, kiedy przyroda zaczynała budzić się do życia. Spożywane w tym czasie
młode zielone listki ziół wzmacniały siły witalne człowieka, który po długiej i ciemnej
zimie potrzebował nowej energii życiowej.
Dlaczego cyfra 9 jest ważna? W kulturze celtyckiej 9 była magiczna i oznaczała, że
zakończenie jednego cyklu jest początkiem nowego. W 9 mieszczą się też trzy 3, którym przypisywano magiczną moc. W jednej z modlitw usłyszymy: „trzeciego dnia
zmartwychwstał”, więc 3 oznacza nowy stan.
Zielony kolor był natomiast u Celtów i Germanów symbolem życia. U chrześcijan
oznacza on świeżość i odnowę. Tak więc w dziewięciozielnej zupie wątki staropogańskie przeplatają się z chrześcijańskimi.
Zielona zupa bazuje na ziołach, których zestawienie jest dowolne. Wybór zależy od
ich dostępności oraz kreatywności gotującego. Ważne jest, aby było ich 9, a wśród
wybranych nie dominiowały gorzkie.
Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Zioła, które można wykorzystać:

po 1 garści 9 różnych ziół
1 cebula
2 ziemniaki
1 łyżka masła
½ l bulionu warzywnego
4 łyżki śmietany
2 jajka ugotowane na twardo
stokrotki jadalne
sól, pieprz

Pokrzywa, stokrotka, bluszczyk kurdybanek,
szczaw, krwawnik, mniszek, podagrycznik,
rukiew, młode liście brzozy, czosnaczek pospolity,
łoboda ogrodowa, czosnek niedźwiedzi,
pietruszka, szczypior, lubczyk, trybula,
tymianek, szałwia, koper.
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Przygotowanie:
Cebulę drobno kroimy i podsmażamy na maśle. Zalewamy
bulionem, dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę oraz
zioła. Gotujemy przez 10 minut, a następnie miksujemy
blenderem. Przyprawiamy do smaku. Podajemy z jajkiem
ugotowanym na twardo, śmietaną i udekorowane jadalnymi
białymi lub żółtymi stokrotkami.
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Przepis: Bogumiła Kadow
83 Sieradz
Zdjęcie: Katarzyna

Wioska smaku

Tekst i zdjęcia: Olga P

W Morzęcinie Małym, kilka kilometrów od Obornik Ślą
Stowarzyszenia Koniczynka kończą budować Centru
widoczne jest gołym okiem, to ich niespożyta energia do
chlubą i dumą, czyli daniem wpisanym na Listę Produ
Wsi – pasztetem z królika ze szpinakiem.

84

MAGAZYN KOCIOŁ MARZEC/KWIECIEŃ 2015

u ze szpinaku

Płaza, Martyna Sobka

ąskich, praca wre. Jest sobota, ale panie (i panowie!) ze
um Smaku i Tradycji. Wszystko zrobili sami i to, co
o działania. A także zapał do zapoznania Polaków z ich
uktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
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Pani Grażyna
Mazur, posiadaczka i dziedziczka
oryginalnego
przepisu
na
ten
specjał
przyznaje, że
początki Stowarzyszenia
nie były łatwe.
„Te wszystkie
dziewczyny ze
Stowarzyszenia lepiej wiedzą,
gdzie
który garnek
w moim domu
leży!” – opowiada. Na początku wszystkie spotkania i gotowanie miały miejsce w domu Pani
Grażyny. Już niebawem ukończone zostanie
Centrum Smaku i Tradycji i to tam ulokowany
zostanie główny punkt działań. A wszystko zaczęło się w 2012 roku – to wtedy panie znalazły wspólną pasję i zaczęły razem gotować. Od
tego czasu zdobywają coraz to nowe laury za
swoje dania i prześcigają się w kolejnych pomysłach na receptury.
Morzęcin słynie nie tylko z pasztetu. Wieś nazywana jest „Wioską smaku ze szpinaku”. Każdy z mieszkańców (miejscowość liczy ich
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obecnie ok. 100) sieje szpinak we własnym gospodarstwie. „Każda ma u siebie szpinak, ja im
rozdaję co roku nasiona i wszystkie siejemy!
W tym roku mamy nasiona z Irlandii, specjalną
odmianę” – opowiada Pani Mazur. Gospodynie
z Morzęcina szpinak wykorzystują jako nadzienie do pierogów, sakiewek, naleśników, lazanii, zapiekanek, robią z niego zupy, a nawet
pieką z jego użyciem ciasta i przyrządzają… nalewkę szpinakową! Pani Grażyna podkreśla, że
Stowarzyszeniu pomagają nie tylko kobiety,
dużą rolę odgrywają także panowie, choć…
w kwestiach kulinarnych „na razie się tylko
przyglądają”.
Panie ze Stowarzyszenia Koniczynka obiecują,
że pasztet ze szpinakiem nie będzie ostatnim
daniem, które postarają się zgłosić na ministerialną
Listę
Produktów
Tradycyjnych.
W pierwszej kolejności zawalczą pierogi
chłopskie – z kapustą, ziemniakami i boczkiem.
„Na pewno z nimi wystartujemy, żyć nam nie
dadzą inaczej, wszyscy każą je zgłosić” – śmieje
się pani Grażyna.
Oprócz pierogów, planów na sukces jest wiele.
Gospodynie z Morzęcina wyrobami ze szpinakiem pragną zawalczyć także o Perłę w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów”. Konkursowe propozycje robią
wrażenie, jednak najważniejsze jest przekonanie, że warto zainwestować swój czas, aby dą-
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żyć do realizacji celu. To właśnie dlatego niebagatelną rolę w rozwoju wsi odgrywa pani Grażyna Mazur. Jej energia i pozytywne
nastawienie motywują pozostałych członków
Stowarzyszenia do działania. Ona również jest
dziedziczką przepisu na pasztet z królika ze
szpinakiem, które to danie przygotowywała jej
babcia. W pierwotnej wersji przyrządzany był z
lebiodą, co wynikało z ubóstwa lokalnych
mieszkańców w czasie międzywojennym. Receptura przywieziona została na Dolny Śląsk aż
z terenów Małopolski, kiedy po II wojnie światowej miało miejsce masowe przesiedlanie ludności. Rodzina pani Grażyny osiedliła się
w okolicach Obornik Śląskich, a dokładniej
w Morzęcinie Małym – w jednej z miejscowości, której mieszkańcy byli plantatorami szpinaku. Z tego powodu dokonano modyfikacji
w przepisie i choć jego główne składniki pozostają bez zmian, to lebioda pożegnała się z
pasztetem, a jej miejsce zajął szpinak.
Obecnie każda gospodyni w Morzęcinie ma
swój własny sposób na pasztet z królika, lecz
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niezmiennie wytwarzany jest on wyłącznie
z naturalnych składników, dostępnych na miejscu, we wsi. Jego bazą jest mięso: króliczy
comber, surowy boczek, wątróbki i podgardla
z królika. Bardzo ważną rolę odgrywają także
warzywa. „Ilość dodanych jarzyn ma znaczenie.
To one nadają pasztetowi wyjątkowy smak.” –
podkreśla pani Mazur. Do całości dodaje się
także jaja od szczęśliwych kur, solidną porcję
przypraw oraz, rzecz jasna, szpinak! (dokładną
recepturę na pasztet można znaleźć na kolejnej
stronie).
Pasztetu można spróbować podczas większości
imprez i wydarzeń organizowanych przez
Gminę Oborniki Śląskie, a także lokalnie przez
Morzęcin Mały. Na co dzień nie jest on ogólnodostępny, jeśli nie złoży się uprzednio zamówienia. W tajemnicy zdradzamy jednak, że
dzięki swej sławie, pasztet z królika ze szpinakiem znajdzie się w sprzedaży, kiedy tylko dobiegną końca prace związane z budową
z Centrum Smaku i Tradycji.
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Przepis: Grażyna Mazur, Morzęcin Mały, Wioska smaku ze szpinaku
Zdjęcie: Laura Chołodecka

Pasztet z królika ze szpinakiem
Liczba porcji: 1 keksówka

Czas przygotowania: 3 godziny

Składniki:

Przygotowanie:

1 kg królika
200 g wątróbki
500 g podgardla
250 g szpinaku
2 jajka
pół suchej bułki
czosnek
majeranek
sól, pieprz

Szpinak smażymy na maśle aby odparowała woda. Gotujemy: królika w całości oraz podgardle i wątróbkę. Mięso studzimy. Bułkę moczymy w mleku.
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Wszystko mielimy w maszynce do mięsa. Dodajemy namoczoną bułkę oraz jajka i mieszamy aby powstała jednolita
masa. Doprawiamy do smaku.
Pasztet zapiekamy w formie przez 1 godzinę w temperaturze 180°C lub wekujemy w słoikach dwa razy po 90 minut.
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Przepis: Dominik Sieradz
Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Królik w śmietanie
Liczba porcji: 2
Składniki:
1 tuszka z królika (1 kg)
½ pęczku koperku
1 łyżeczka białego pieprzu
10 łyżek oliwy
1 marchewka
2 cebule
⅓ cukinii
10 pomidorków koktajlowych
1 szklanka bulionu warzywnego
1 szklanka śmietany
sól

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + 1 godzina
marynowania
Przygotowanie:
Królika dzielimy na części. Koperek drobno siekamy, mieszamy z pieprzem i oliwą, polewamy mięso. Chłodzimy
przez godzinę w lodówce. Zamarynowanego królika smażymy na mocno rozgrzanej patelni na złoty kolor przez około
15 minut. Zalewamy bulionem, przykrywamy i dusimy na
średnim ogniu przez pół godziny. Dodajemy pokrojone w
kostkę marchewkę, cebule i cukinię, dusimy kolejne 15 minut.
Śmietanę przekładamy do miseczki, dolewamy do niej chochlę sosu z patelni. Mieszamy, dodajemy drugą i ponownie
mieszamy. Zahartowaną śmietanę przelewamy na patelnię,
dodajemy pomidorki koktajlowe i podgrzewamy przez
15 minut. Solimy do smaku. Podajemy z pieczonymi ziemniaczkami.
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Przepis: Joanna Komorowska
Zdjęcie: Rafał Komorowski

Królik z bobem i papryką
Liczba porcji: 4–6

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:

Przygotowanie:

1 tuszka z królika (1 kg)
450 g bobu (może być mrożony)
2 cebule
2 papryki
3 łyżki oleju,
500 ml białego wytrawnego wina
5 łyżek mięty
sól i pieprz

Umytego królika dzielimy na mniejsze części i obsmażamy
na rozgrzanym oleju. Ściągamy z patelni. Drobno pokrojoną
cebulę szklimy, dodajemy królika i wino. Dusimy przez ok.
45 minut (do miękkości królika). W razie potrzeby uzupełniamy wino.
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Bób gotujemy przez 3 minuty, studzimy i obieramy. Paprykę
kroimy, wraz z bobem dodajemy do królika i dusimy całość
jeszcze przez 5–10 minut. Pod koniec dodajemy pokrojoną
miętę (kilka listków zostawiamy do dekoracji). Doprawiamy
solą i grubo mielonym (lub tłuczonym) pieprzem.
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Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Pijany królik w oliwkach
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

1 tuszka z królika (1,5 kg)
125 ml oliwy
250 ml białego wytrawnego wina
100 g czarnych oliwek
12 pomidorków koktajlowych
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
gałązka świeżego rozmarynu
kilka gałązek świeżego tymianku
kilka listków świeżej szałwii
mąka do oprószenia mięsa
sól i pieprz

Cebulę kroimy w piórka, pomidorki na połówki, a ząbki
czosnku bardzo drobno siekamy.
Tuszkę królika kroimy na części, oprószamy mąką i przesmażamy na rozgrzanej oliwie z dwóch stron. Kiedy mięso
nabierze złoto–brązowego koloru, zmniejszamy nieco ogień,
dodajemy pokrojoną cebulę, czosnek, świeże ziola oraz
oliwki. Gdy cebula się zeszkli, wlewamy wino i gotujemy do
momentu odparowania połowy płynu. Dodajemy pokrojone
pomidorki, doprawiamy solą i pieprzem. Całość dusimy pod
przykryciem około godziny, aż królik będzie miękki.
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Chleb. Domowa piekarnia
Wywiad i zdjęcia: Joanna Aniszczyk

W świeżo odnowionym Studiu Kulinarnym Browar Mieszczański przy ulicy Hubskiej we
Wrocławiu spotykam Piotra Kucharskiego, rozmawiającego z grupą osób, które uczestniczyły w prowadzonych przez niego warsztatach. Właśnie skończyli wspólnie wypiekać pieczywo i dzielą się zakwasem, który zabiorą ze sobą do domów. Od teraz samodzielnie będą
mogli piec własny chleb.
Dla wielu osób przychodzących do studia na zajęcia zaskakująca jest otwartość i – jak to
określają – normalność Piotra, który w stosunku do swojej popularności zachował zdrowy
dystans.
Mówi o sobie, że “nie jest alfą i omegą”, ale w kulinarnym świecie jest cenioną osobistością.
Kiedy więc drzwi zamykają się za ostatnim uczestnikiem warsztatów, rozpoczynam wywiad ze zwycięzcą programu “Gotuj o wszystko”, założycielem studia kulinarnego, prowadzącym kącik kulinarny w Dzień Dobry TVN, współtwórcą wielu ważnych projektów
kulinarnych, autorem książki „Chleb. Domowa Piekarnia” oraz bardzo utalentowanym
i kreatywnym kucharzem naszego regionu – Piotrem Kucharskim.
92
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Porozmawiamy o tym, jak jedno szalone zgłoszenie na casting okazało się początkiem poważnej przygody Piotra z telewizją, z jakiego
powodu swoją pierwszą książkę kulinarną napisał właśnie o chlebie, o spotkaniu z “węgierską Nigellą Lawson”, o tym, co myśli o kuchni
Dolnego Śląska i jakie ma plany na przyszłość.
Studio Kulinarne otworzone przez Ciebie w 2011
roku przy Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu przeszło niedawno prawdziwą metamorfozę,
która dotyczy nie tylko wnętrza, ale i nazwy tego
miejsca. Skąd te zmiany?
Zmiany były konieczne. Latem 2011 roku startowałem z projektem założenia studia jako miejsca,
gdzie mógłbym zająć się fotografią kulinarną. Wtedy współpracowałem z Małgosią Kujdą – fotografem, którą poznałem w mojej poprzedniej firmie
podczas pracy nad projektami książek kulinarnych.
Od początku planowaliśmy, że zajmiemy się robieniem zdjęć. Gosia pochodzi z Kłodzka i początkowo
właśnie tam było studio, w którym pracowaliśmy.
Już od jakiegoś roku działaliśmy na rynku, mieliśmy
coraz więcej klientów i potrzebowaliśmy większego miejsca do pracy. Tak naprawdę, to w studiu przy
ulicy Hubskiej, w takim ledwo co wykończonym
biurze, działaliśmy z fotografią kulinarną już od
stycznia 2011 r. Choć początki były naprawdę
trudne, to nasze główne zajęcie – robienie zdjęć,
pozwalało w zupełności utrzymywać studio.
Stwierdziłem, że tak fajne miejsce nie może się
„zmarnować” tylko na fotografię kulinarną i postanowiłem, że zorganizuję studio kulinarne. Wcześniej
bywałem w takich miejscach w Niemczech oraz
w Szwajcarii i zawsze sobie myślałem, że to super
pomysł. Na początku musiałem się trochę nagimnastykować, żeby zebrać grupę na warsztaty, gdzie
jeszcze nie byłem taki znany w środowisku. Ogłaszałem warsztaty z dużym wyprzedzeniem i szukałem ludzi, którzy chcieliby przyjść. Tak to wtedy
działało. Dlatego zajęcia odbywały się sporadycznie.
W pewnym momencie wszystko zaczęło świetnie
działać. Mało tego, fotografia kulinarna tak się rozwinęła, że nie dało się tego wszystkiego dłużej robić w jednym miejscu. Przenieśliśmy część
związaną z fotografią w inne miejsce i teraz to Gosia czuwa nad tym wszystkim. Pracuje ze stylistkami, ja działam z doskoku i jeśli nadarzy się okazja,
organizuję jakieś zlecenia, więc cały czas współpracujemy ze sobą.
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Na początku 2013 roku zrobiłem kolejny remont.
Założyłem porządne ogrzewanie oraz klimatyzację
i wtedy mocno postawiłem na kulinarną stronę
studia – warsztaty. W międzyczasie urodziło mi się
drugie dziecko. Moja żona, która dużo pomagała mi
w organizowaniu tego miejsca, musiała bardziej
skupić się na dzieciach i nie mogłem liczyć na dużą
pomoc z jej strony.
Miałem natłok zadań: rozpoczęte projekty
w Warszawie, współpraca z różnymi firmami, ojciec dwójki małych dzieci, mąż. Wszystko doprowadziło do tego, że w pewnym momencie
chciałem sprzedać studio, ale drugim rozwiązaniem było znalezienie sensownych wspólników.
Jednym z nich okazał się Tobiasz Herman, z którym współpracuję od czterech lat. To było moim
zdaniem bardzo dobre posunięcie. Okazał się
świetnym prowadzącym warsztaty. Razem z Tobiaszem zaprosiliśmy do spółki jego kuzynkę –
Sylwię Marut, która świetnie organizuje całą pracę. Doinwestowaliśmy studio, powiększyliśmy je
o kolejną salę, ale to jeszcze nie jest koniec metamorfozy, to jest dopiero początek. Teraz czeka nas
drugi etap – zmieniamy całe meble, sprzęt oraz
trochę ustawienie. Chcemy, żeby to naprawdę
świetnie wyglądało, ale też żeby nie straciło loftowego klimatu, który uwielbiam.
I tutaj zmiana nazwy… Mam swoje specjalności,
w których czuję się na tyle mocny, że mogę przekazywać wiedzę. Nie uważam się za alfę i omegę,
a kiedy to miejsce miało nazwę Studio Kulinarne –
Piotr Kucharski, ludzie przychodzili na warsztaty
z kaczki, z ryb i owoców morza, które prowadził na
przykład Tobiasz, albo na gruzińskie warsztaty
prowadzone przez Gio i pytali się, gdzie jest Piotrek? Myśleli, że ja prowadzę wszystkie warsztaty,
także zapadła decyzja o zmianie nazwy na Studio
Kulinarne Browar Mieszczański. Czyli ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, trochę się zmieniliśmy,
lekki lifting przeszło też logo i mamy większą ekipę. Generalnie spotykamy się z opiniami, że zmiany
są mocno na plus.
Tego właśnie oczekiwali uczestnicy warsztatów,
którzy do studia przyjeżdżają nie tylko z Wrocławia, ale i z innych miejsc naszego województwa.
W Waszej ofercie pojawiają się stałe pozycje
warsztatowe. Czy w związku z rozbudową studia,
planujecie zwiększyć również częstotliwość ich
organizowania? I czy wprowadzicie jakieś nowe
zajęcia?
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Na pewno można się spodziewać, że te nasze żelazne pozycje będą zawsze. Mowa o „Stekach”, czyli
najstarszych warsztatach, których nazwa związana
była z organizowanymi w Browarze Mieszczańskim pierwszymi koncertami „Męskiego grania”.
Wtedy grali tylko faceci. Pomyślałem – wow, ale
pomysł! Męskie gotowanie! A czym może być męskie gotowanie – wiadomo, mięso, steki i fajne
warsztaty!
Na tych zajęciach była zawsze niesamowita męska
atmosfera, zawiązywały się nawet rozmowy biznesowe, wymieniano się wizytówkami. Śmiechu było
tyle czasami… Ale trochę dostawałem po głowie od
kobiet, bo one też chciały przyjść na te warsztaty.
Pomyślałem, że skoro na „Męskie Granie” zaczęto
zapraszać polskie artystki, to zajęcia powinny być
też dla kobiet. Teraz na „Steki i spółkę” mamy zawsze wielu chętnych i najwięcej voucherów sprzedajemy właśnie na te zajęcia.
Prócz tego są jeszcze „Burgery”, „Kaczka”, „Ryby
i owoce morza”, „Kuchnia gruzińska”, która już też
jest naszym stałym elementem i nigdy nie mamy
problemu żeby zebrać grupę. Do tego moje warsztaty „Chleb. Domowa piekarnia” i od czasu do czasu
„Makarony”. Planujemy rozwój i nowe zajęcia. Stawiamy też na kuchnie nie do końca popularne i szukamy prowadzących. Mamy dużo zapytań o kuchnię francuską, ale też i kuchnia ukraińska jest
w zamyśle.
Zanim założyłeś studio, wygrałeś program „Gotuj
o wszystko”. Jaki był początek twojej kulinarnej
podróży?
Zanim opowiem o przygodzie z TVN i telewizją, od
której to się wszystko zaczęło, cofnę się może
wcześniej, do czasu studiów, bo tam były jakieś historie gastronomiczne. Z wykształcenia jestem
magistrem inżynierem, ale nie interesowało mnie
to, a gotować chciałem zawsze. Już po podstawówce chciałem iść do szkoły gastronomicznej, ale moja mama odwiodła mnie od tego pomysłu i poszedłem do liceum ekonomicznego. Później były
studia na Akademii Rolniczej i specjalność – ekonomia. Na czwartym roku miałem tyle czasu wolnego,
że znalazłem sobie pracę w restauracji. Chciałem
to robić i pomyślałem, że to jest właśnie ten moment.
Na studiach cały czas gotowałem, nauczyłem też
gotować Wojtka – współlokatora, który przywoził
też wiele super składników, bo jego tato jest myśliMAGAZYN KOCIOŁ MARZEC/KWIECIEŃ 2015

wym. Później zaczęła się prawdziwa historia z gastronomią. Oczywiście nie od razu mogłem trafić
na kuchnię. Przeszedłem prawie wszystkie stanowiska możliwe w gastronomii, także jestem idealną
osobą do prowadzenia lokalu. Swoje dostałem
w tyłek, bo w międzyczasie jeszcze studiowałem i
pisałem pracę magisterską.
Skończyły się studia i postanowiłem, że idę w to
dalej, ale wyjeżdżam zagranicę. Wybrałem Anglię,
ze względu na język. Byli tam też moi bliscy znajomi, więc mogłem się u nich zahaczyć. Jaki start?
Wiadomo, wymyśliłem sobie, że pójdę tam do pracy i rozpocznę naukę w college’u. Nie wszystko
udało się zrealizować, trochę żałuję, ale chyba
wróciłem w dobrym momencie do Polski.
W międzyczasie znalazłem pracę we Wrocławiu
i zacząłem pracować w firmie Vorwerk. Szukali
pierwszej osoby na stanowisku recipe developer –
specjalista do spraw przepisów kulinarnych. Szukali kogoś, kto nie jest zbyt doświadczonym kucharzem, kto mówi po angielsku, bo wiązało się to
z pracą międzynarodową i kto jest na tyle młody, że
nie ma problemu z nowymi technologiami. To były
fajne cztery lata. Dużo ciekawych wyjazdów
i współpraca z ludźmi z całego świata. Z pasjonatami gotowania! Generalnie owocem mojej pracy
były książki kulinarne dostosowane na Thermomix.
Także było to super doświadczenie, które wykorzystałem przy pisaniu mojej własnej książki.
W międzyczasie wziąłem ślub. Urodził mi się syn
i właśnie ten mój pierwszy synek spowodował to,
że moja żona, która została z nim w domu na urlopie macierzyńskim, zobaczyła ogłoszenie o naborze do drugiej edycji „Gotuj o wszystko” w Dzień
Dobry TVN. Oboje byliśmy wtedy kompletnie zapatrzeni w Masterchef Australia i powiedziałem
mojej żonie, że jakby coś takiego odbywało się
w Polsce, chętnie wziąłbym w tym udział.
Po dwóch tygodniach wysłaliśmy zgłoszenie. I tu
jest ciekawa historia. Wysłałem zgłoszenie w moim
stylu. W ostatnim możliwym dniu, dwie godziny
„przed” przesłałem zdjęcia, przepisy, krótką informację o mnie i nie dołączyłem numeru telefonu. To
był piątek wieczór, spakowałem się w sobotę z rana
i pojechałem właśnie na zdjęcia do studia fotograficznego pod Kłodzkiem. W niedzielę rano przeczytałem maila, w którym zapraszano mnie na
casting i proszono o pilny kontakt. Okazało się, że
casting był właśnie tego dnia i już chciałem zrezygnować, ale ostatecznie wsiadłem w auto i poje95

nawet lokalne radio SUD na antenie relacjonowało tę sytuację. W przedostatnim wejściu
przegrywałem około 4 punkty procentowe,
a w ostatnim o 6 zwyciężyłem. Jestem pewien,
że to głosy mojego Kępna.
Rok 2014, był dla Ciebie ciekawym okresem,
bogatym w różne wydarzenia i projekt. Prowadziłeś kącik kulinarny w Dzień Dobry TVN
i, jak wspomniałeś, napisałeś książkę pt.
„Chleb. Domowa piekarnia”. Jak doszło do jej
powstania?
Było kilka ważnych projektów, jak choćby
„Między łąką, a lasem”, masę ciekawych imprez,
jak „Europa na widelcu”, ale napisanie książki
było dla mnie najważniejszym wydarzeniem
ubiegłego roku. Z zamiarem jej napisania nosiłem się przynajmniej od dwóch lat i dobrze, że
nie wydałem jej wcześniej, bo gdzieś tam o te
dwa lata jestem bogatszy w doświadczenia.
Cieszę się, że odczekałem tę chwilę. Dobrze też,
że nie czekałem dłużej, bo to był ten idealny
czas. Po czterech latach bycia w telewizji, prowadzenia warsztatów również z tym związanych, to wszystko gdzieś się łączy. Nareszcie
powstało moje trzecie dziecko.
Co Cię skłoniło do napisania pierwszej książki
właśnie o chlebie?

chałem jak wariat do Warszawy. Niedziela, piąta
godzina, korki w Jankach. Czterdzieści minut czekali na mnie Dorota Wellman, Andrzej Polan, Maciej Nowak, cała ekipa, make up i wszyscy
uczestnicy! Wpadłem do studia po sześciu godzinach za kółkiem… i też nie dostałem się od razu!
Trafiłem na listę rezerwową. Po tygodniu zadzwonili i zaprosili mnie do dalszego uczestnictwa. Tak
się to wszystko potoczyło, ale jakby kompletnie nie
zdawałem sobie sprawy czym może pachnieć wygrana. Była fajna zabawa i super ludzie. W finale
byłem z Ewą Juchnowicz, która teraz jest bardziej
znana jako Malika, poznałem też Patryka z Leszna,
z którym ciągle mam kontakt i z którym współpracuję, ale też i Mariettę Marecką. Fajnie się nam
wszystkim poukładało.
Jak wygrałem? W ogóle uważam, że zwycięstwo
zawdzięczam mieszkańcom mojego kochanego
miasta Kępna. Ludzie mi tam bardzo kibicowali
i uwielbiam ich za to, bo w pewnym momencie
przegrywałem. Wszyscy wysyłali smsy i wiem, że
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Z taką tradycją nie mogłem wydać innej pierwszej książki. Doświadczenie zdobyte w piekarni
dziadków, piekę od czterech lat pieczywo na antenie DDTVN, prowadzę z tego warsztaty, do tego
tradycja rodzinna – to był idealny materiał na
książkę. Te stare zdjęcia mojego dziadka z babcią.
To trochę tak, jakbyś spisał kawałek rodzinnej historii.
Tak, to wszystko gdzieś tam zebrałem w całość,
dodałem też przepisy. Zauważyłem, że na rynku nie
było takiej publikacji. Owszem, są zagraniczne pozycje i w tamtym roku pojawiła się też książka pt.
„Chleb” amerykańskiego piekarza przetłumaczona
na język polski. Świetna książka, ale dla osoby doświadczonej.
Do kogo w takim razie adresowana jest twoja
książka?
Moja książka jest absolutnie dla amatorów. Piekarz
nie może znaleźć tam dużo informacji, o których
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nie wie, ale ja nie chciałem adresować tej książki do
piekarzy, bo oni potrafią piec chleby. Ona miała być
napisana językiem przystępnym dla początkująch.
Czasem sam ze sobą się kłóciłem, czy uprościć daną czynność, czy iść tą fachową drogą, tak jak powinno być. Pewne procedury zostały uproszczone,
a jeśli tego nie robiłem, to pisałem na przykład, że
można ten czas skrócić, gdzieś tam przyspieszyć
garowanie itd. Także szukałem takich rozwiązań,
ale na niektóre rzeczy się nie godzę i na przykład
zaczyn warto zrobić.
W książce napisałem też, po co się pewne rzeczy
robi. Trzeba wiedzieć, że pieczenie chleba wymaga
trochę cierpliwości. Warto ciasto zostawić, niech
podrośnie, potem odgazować, przebić, jeszcze raz
odstawić niech wyrasta, wtedy efekt będzie lepszy.
Tłumaczę, po co zaparowuje się piekarnik, po co
nacina się pieczywo, w którym momencie, po co
jest ten etap, a po co inny. Co to jest ten nieszczęsny typ mąki i co to jest gluten.
W styczniu tego roku wyjechałeś z Dzień Dobry
TVN do Budapesztu, możesz nam zdradzić, co to
było za przedsięwzięcie?
Spotkałem się z Zsófią Mautner. Okazuje się, że
jest to „węgierska Nigella Lawson”, bardzo popularna osoba na Węgrzech. Miałem okazję wziąć udział
w jej programie kulinarnym. Ona też występuje
w telewizji śniadaniowej, nie na takiej zasadzie, jak
u nas w TVN, tylko nagrywa filmiki, które są puszczone w ramach programu. Węgrzy oglądają ją codziennie! Jest jak karabin maszynowy. Nagrała
sześćset piętnastominutowych filmików i prowadzi
najlepszego bloga kulinarnego na Węgrzech „Chili
& Vanilia”.
Z TVN robiliśmy na Węgrzech reportaże, m. in.
o dwóch Polkach, które po sześciu latach pracy
w korporacji otworzyły tam kanapkarnię i pieką
własny chleb, który jest całkowicie inny od węgierskiego. Na Węgrzech niestety mają okropny chleb.
Przepraszam Węgrzy! Jednak my mamy bardzo
dobra tradycję, która jest znana na świecie. Nawet
Francuzi czerpią z dorobku polskich piekarzy.

Czy zdradzisz nam jakieś szczegóły?
Mogę tylko powiedzieć, że to będzie hit. Pan jest
naukowcem, ja kucharzem, a książkę planujemy
wydać za rok. Ale zanim ta, to jeszcze w tym roku
wydana zostanie jedna moja publikacja.
Czy zobaczymy Cię we własnym programie TV?
Mam nadzieję, że tak. Były nawet takie przymiarki.
Gdzieś zaczynam się nosić z zamiarem, czy nie ruszyć czegoś w Internecie, ale też się nie spieszę, bo
chcę skończyć budować mój dom. Tam będzie
wszystko przygotowane pod mój program.
Nie byłabym z KOTŁA, gdybym nie zapytała o to,
czym Ci się kojarzy kuchnia dolnośląska?
Dolny Śląsk jako województwo jest młode i spójrzmy na przykład na drugie województwo dla mnie
bliskie, bo pochodzę z Wielkopolski. Zawsze istniało jako odrębna jednostka organizacyjna. Nawet podczas rozbiorów, zawsze był to mocny
odrębny twór i na myśl o kuchni wielkopolskiej
wymienić można masę potraw, bo jest to stare województwo, które istniało od zawsze. Dolny Śląsk
ma około osiemdziesiąt lat i trudno żeby powstała
w tym czasie wyraźna kuchnia, która w innych regionach tworzyła się latami. Także odkąd się przeprowadziłem na Dolny Śląsk, staram się, szukam
i mam problem.
Bardzo lubię chłopaków z bloga „Jedzenia do rzeczy”, którzy gdzieś się doszukują tego wszystkiego
i chwała im za to. Podoba mi się ich koncepcja. Ale
czego się doszukują? Doszukują się właśnie, że jest
to kuchnia śląska bardziej, breslauerska bym nawet
powiedział. Trochę i mi tak się to wszystko kojarzy.
Ja postrzegam Wrocław, czy Dolny Śląsk, jako tygiel kulturowy, a zarazem kulinarny, mieszankę. I to
właśnie widzę, jako największy plus tej kuchni.

Jakie są twoje plany na ten rok?
Strasznie mi się spodobało napisanie książki i chcę
wydać następne. Mam dwa super pomysły. Jeden
w partnerstwie z drugim autorem, kompletnie niekulinarnym.
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W magazynie znalazła się skrócona wersja tego wywiadu-rzeki. Jeśli jesteście ciekawi, o czym jeszcze
opowiedział nam Piotrek, zapraszamy na naszą stronę
www.magazynkociol.pl
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Tekst i zdjęcia: Laura
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Chleb jest jednym z najważniejszych pokarmów dla ludzi na całym
świecie. Informacje o nim znajdziemy w najstarszych dokumentach
każdej ze starożytnych kultur. W różnych częściach świata przybiera
rozmaite znaczenia i towarzyszy w ważnych etapach życia człowieka.
Chleb niekoniecznie przybiera postać, którą znamy ze swoich stołów
i ma on niejedną twarz. Wśród przepisów, które przedstawiamy w tym
odcinku domowej piekarni, znajdziecie chlebki do podania świątecznego żuru, płaską wersję chleba w postaci pity oraz tradycyjny włoski
wypiek wielkanocny.
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Pierwsze wzmianki o chlebie dotyczą
płaskich placków z mąki i wody początkowo „wypiekanych” na słońcu, potem
w popiele lub na rozgrzanych kamieniach.
Pulchny chleb zawdzięczamy Egipcjanom.
Istnieje opowieść o tym, jak to jedna ze
służących nieco spóźniła się z wypiekiem
i przygotowane ciasto zaczęło fermentować oraz podwoiło swoją objętość. Bojąc
się konsekwencji, nic nie powiedziała
i mimo wszystko upiekła bochenki. Okazało się, że są całkiem smaczne i w taki
przypadkowy sposób odkryto dobroczynną moc dzikich drożdży.
Ciasta i ciasteczka są młodszymi braćmi
chleba. To starożytni Grecy, chcąc urozmaicić jego smak, zaczęli dodawać do
wypieku miód i orzechy. Tutaj też powstał zawód piekarza. W dokumentach
z II w.p.n.e. znajdziemy zapis o 72 gatunkach chleba. Rzymianie, korzystając
z doświadczeń greckich piekarzy, jeszcze bardziej doskonalili ten fach. Zaczęli masowo
uprawiać zboża, to tutaj pojawiła się pszenica,
która powoli zastępowała jęczmień i żyto.
Spożywana przez Żydów podczas święta Pesach maca, to rodzaj chleba wypiekanego z niezakwaszonego ciasta. Takie właśnie placki
spożywali, kiedy po latach niewoli opuszczali
Egipt. Innym tradycyjnym w żydowskiej kulturze chlebem jest chałka. W zależności od święta oraz tego, jakie potrawy znajdą się obok na
stole, ciasto przygotowuje się z lub bez mleka.
Dla Chrześcijan chleb jest jednym z najważniejszych symboli, sprowadzonym do roli sacrum.
Łamanie chleba podczas ostatniej wieczerzy
jest elementem liturgii eucharystycznej i symbolizuje ciało Chrystusa. W samej Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie,
znajdziemy wiele odniesień do słowa chleb,
które często jest utożsamiane z pożywieniem
jako takim. Łamanie chleba, zamiast krojenia
go, jest tradycją w większości kultur i wiąże się
z wyglądem pierwszych chlebów.
Dawniej ludzie zawsze z wielką czcią i szacunkiem podchodzili do chleba. Pamiętam moich
dziadków, którzy przed rozkrojeniem bochenka czynili nad nim znak krzyża, a przypadkowo
upuszczony na podłogę szybko był podnoszony
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i całowany. Był on symbolem mądrości, gościnności i płodności. O marnowaniu lub wyrzucaniu nie było mowy. W domu funkcjonowało
kilka przepisów wykorzystujących taki nie najświeższy chleb.
Jeden z przepisów, który przedstawiamy w tym
numerze to Pane di Pasqua - niezwykle urokliwy włoski wieniec ze słodkiego ciasta drożdżowego z wplecionymi pisankami. Podobne
wypieki znajdziemy również w innych południowych krajach. W Grecji wypiekane jest
Tsoureki – z czerwonymi pisankami symbolizującymi krew Chrystusa oraz potrójnym warkoczem na cześć Trójcy Świętej. W niektórych
rejonach Portugalii piecze się go umieszczając
w cieście 5 jajek. W Polsce tradycyjny koszyczek wielkanocny z potrawami do święcenia
zawsze musi zawierać kawałek chleba symbolizujący ciało Chrystusa, który ma zapewnić
domownikom pomyślność i dobrobyt.
Chleb swoją symboliką dotyka różnych ważnych, przełomowych etapów życia. W wielu
krajach europejskich nowo urodzonym dzieciom podawano do ust kawałeczek chleba,
który miał zapewnić zdrowie i szczęście. Chleb
włożony do buta panny młodej miał dawać
pewność potomstwa. Popularna jest też tradycja chowania do chleba pieniążka czy obrączki,
która również ma zagwarantować szczęście,
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bogactwo czy zamążpójście (bułgarska pita, irlandzki Barmbrack lub grecka Vasilopita).
W wielu krajach Europy Wschodniej gości wita
się chlebem i solą. Taki zwyczaj jest obecny
w polskich obrzędach związanych z zaślubinami. Rodzice panny młodej witają młodą parę
właśnie chlebem i solą, zapytując się młodej:
„Co wybierasz? Chleb, sól czy pana młodego?”.
Młoda powinna odpowiedzieć: „Chleb, sól i pana młodego, żeby pracował na niego” lub „Pana
młodego. Chleba i soli dorobimy się powoli”.
W wielu innych krajach jest bardzo ważnym
elementem obrzędów związanych z zaślubinami.
W Grecji, szczególnie popularna na Krecie,
sztuka zdobienia specjalnych ślubnych wypieków doczekała się własnego muzeum. Misterne zdobienia na wzór haftów są różne dla
każdego regionu. Ukraińskie korowaje, występujące również we wschodnich regionach naszego kraju, to bogato zdobione wypieki
przygotowane w formie tortu. Wszystkie elementy zdobień na nim mają specjalną symbolikę. Istnieje też specjalny sposób dzielenia go
dla wszystkich gości weselnych.
Nie tylko przy narodzinach czy zaślubinach
obecny jest chleb. Pan de Muerto to tradycyjny
meksykański wypiek przygotowywany na część
zmarłych. Święto Zmarłych obchodzone 2 listopada to dzień radosny, w którym ludzie spotykają się na grobach swoich najbliższych.
Przygotowywane są kapliczki i ołtarze na cześć
zmarłych, przy których gromadzone są ich ulubione przedmioty, słodycze, alkohol i właśnie
specjalnie na ten dzień pieczone chleby. Bochenki wypiekane są w hurtowych ilościach, są
mocno zdobione, między innymi motywami
w kształcie ludzkich kości. W Walii na spotkaniach pogrzebowych podaje się wypiek o nazwie Bara Claddu. Jest to rodzaj słodkiego
chleba z suszonymi owocami, który według tradycji symbolizuje ludzkie grzechy. Zjedzenie go
uwalnia ducha zmarłej osoby. W starożytnym
Egipcie w grobie umieszczano bochenek chleba, który zapewniał pożywienie podczas podróży w zaświaty.
Na Sycylii w niewielkim miasteczku San Biagio
Platani można podziwiać niezwykły sposób
wykorzystania chleba. Sięgająca XVII wieku
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tradycja przygotowania łuków wielkanocnych,
co rok ściąga tutaj rzesze turystów. Niesamowicie wyglądające łuki oraz dodatkowe elementy budowane są z trzciny, wierzby, liści,
zbóż oraz chleba. W okresie Bożego Narodzenia na nieco mniejszą skale w podobny sposób
przygotowywane są szopki. W sierpniu w tym
samym miasteczku obchodzone jest wielkie
święto chleba.
Największą ilością rodzajów pieczywa mogą się
poszczycić Niemcy. Ponad 300 podstawowych
gatunków chleba i około 1200 włączając różnego rodzaju bułki i inne wypieki. Te liczby robią naprawdę sporo wrażenie. Mieszkańcy
Niemiec są największymi na świecie konsumentami chleba. Nasi zachodni sąsiedzi złożyli
wniosek, by niemiecką kulturę pieczenia chleba
umieścić na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Olbrzymią grupę chlebów stanowią płaskie
wypieki, mniej przypominające nasze wyrośnięte bochenki. Znajdziemy je w niemal każdym zakątku świata: od tortilli z Ameryki
Południowej, poprzez armeńskie lawasze
i włoską focaccię po chapatti oraz naan rodem
z Indii. W tym numerze pokazujemy Wam jak
przygotować proste pity. W kolejnym bliżej
przyjrzymy się takiej płaskiej formie chleba.

Źródła:
agexted.cas.psu.edu
bread.gourmetrecipe.com
chlebyswiata.pl
Zdjęcia pochodzą ze Święta Chleba La fête du pain
(2013), które cyklicznie odbywa się w Paryżu od
ponad 10 lat. W maju, tuż pod katedrą Notre
Dame, mają miejsce pokazy i warsztaty przedstawiające wszystko, co z chlebem związane.
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Przepis i zdjęcia: Monika Szeffler
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Bułki pita

Liczba porcji: 8–10 bułek

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

450 g mąki pszennej chlebowej
200 ml ciepłej wody
20 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru
½ łyżeczki soli

Drożdże rozcieramy z cukrem i dodajemy ciepłą wodę. Następnie porcjami dosypujemy mąkę wymieszaną z solą i wyrabiamy gładkie ciasto. Zostawiamy pod przykryciem do
wyrośnięcia na około 40 minut. Ciasto powinno podwoić
swoją objętość.
Ciasto dzielimy na 8–10 części. Z każdej formujemy bułeczkę, wałkujemy na płaski placek i układamy na papierze do
pieczenia. Zostawiamy na 15 minut do wyrośnięcia. Pieczemy około 10 minut w temperaturze 230°C.
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Włoskie ciasto wielkanocne

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 3 godziny

Składniki na ciasto:

Przygotowanie:

50 ml mleka
50 g masła
1½ łyżeczki suchych drożdży
50 ml ciepłej wody
2 jajka
100 g cukru
skórka otarta z jednej pomarańczy
1 łyżeczka pasty waniliowej
350 g mąki pszennej + do podsypywania
½ łyżeczki soli
4 ugotowane jajka

Mleko podgrzewamy i rozpuszczamy w nim masło, odstawiamy do ostygnięcia. Do letniej wody wsypujemy drożdże
i zostawiamy na 10 minut, aż się lekko spienią. Jajka i cukier
ucieramy, dodajemy skórkę z pomarańczy i pastę waniliową.
Mąkę i sól przesiewamy.

Składniki na lukier:
1 szklanka cukru pudru
białko z 1 jajka
kolorowa posypka do dekoracji

Do misy miksera wlewamy masę jajeczną, dodajemy mleko
z masłem i wodę z drożdżami. Miksując na niskich obrotach
przystawką do wyrabiania ciasta, dodajemy 300 g mąki. Gdy
mąka dokładnie połączy się z resztą składników, zwiększamy obroty na średnie i, cały czas miksując, dodajemy pozostałe 50 g mąki. Wyrabiamy ciasto przez kolejne 7 minut. Po
tym czasie przenosimy je na obsypaną mąką stolnicę. Ciasto
będzie mocno klejące. Posypujemy je obficie mąką i chwilę
ugniatamy. Formujemy kulę i przekładamy do naoliwionej
miski. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do momentu podwojenia objętości, około 1½ godziny.
Wyrośnięte ciasto lekko uderzamy pięścią i wykładamy na
obsypaną mąką stolnicę. Wyrabiamy i dzielimy na dwie
równe części. Formujemy dwa wałki o długości około 50 cm,
które układamy równolegle obok siebie na papierze do pieczenia. Sczepiamy je ze sobą, układamy pierwsze jajko i nakładamy jeden wałek na drugi. Układamy kolejne jajko
i ponownie przekładamy wałki. Postępujemy tak do momentu, aż opleciemy 4 jajka. Potem oba końce zbieramy razem, formując wieniec. Papier z wieńcem przenosimy na
blaszkę do pieczenia, przykrywamy ściereczką i pozostawiamy na 20 minut w cieple do wyrośnięcia. Pieczemy
w 175°C przez 25 minut, do zarumienienia.
Cukier puder mieszamy z białkiem do uzyskania gładkiej
masy. Ostygnięte ciasto polewamy lukrem i posypujemy kolorową posypką.
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Przepis i zdjęcie: Olimpia
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Przepis:
Łucja
Serafin Zdjącie: Olga
MAGAZYN
KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
2015Płaza

Chlebowe miseczki

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut + 30 minut
pieczenia

Składniki:

Przygotowanie:

450 g mąki pszennej
250 g mąki pszennej pełnoziarnistej
350 ml maślanki
200 ml wody
12 g suszonych drożdży
2 łyżeczki soli
1 łyżeczka cukru
1 łyżka oleju rzepakowego
2 łyżki otrębów
1 białko

Drożdże z cukrem i łyżką mąki rozpuszczamy w letniej wodzie. Gdy zaczyn ruszy, dodajemy resztę mąki, maślankę, sól
i olej. Zagniatamy gładkie i elastyczne ciasto. Wkładamy do
nasmarowanej olejem miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1½ godziny do wyrośnięcia. Po tym czasie wykładamy na obsypany mąką blat i krótko wyrabiamy.
Dzielimy na 4 równe części, z każdej z nich odkładamy kawałek, z którego zrobimy uchwyt. Resztę przykrywamy
ściereczką i zostawiamy na 15 minut, by odpoczęło.
Każdą porcję ciasta rozpłaszczamy na blacie i składamy
brzegi do środka, obracamy o 90° i ponownie składamy boki
do środka. Formujemy kulę, jak najbardziej naciągając ciasto. Odstawiamy na 20 minut, przykryte ściereczką.
Przed wstawieniem do piekarnika smarujemy białkiem,
układamy kuleczki (uchwyt) i obsypujemy otrębami. Pieczemy w temperaturze 200°C przez 30 minut. Studzimy na
kratce.
Przed podaniem chlebki wydrążamy, smarujemy z każdej
strony olejem i podpiekamy w piekarniku przez 10 minut
w 200°C.
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Wizyta w Jedlinie Zdroju
Tekst: Dominik Sieradz Zdjęcia: Katarzyna Sieradz

Znajdujący się w Jedlinie-Zdroju trzygwiazdkowy hotel stanowi część kompleksu turystycznego, w skład którego wchodzi również pałac
oraz browar. W tej oto zimowej, sowiogórskiej
scenerii, w hotelowej restauracji, można zjeść
całkiem przyzwoity obiad.

Jako przystawki zamówiliśmy carpaccio z polędwicy wołowej z płatkami parmezanu oraz
krem z dyni piżmowej ze świeżym imbirem, posypany prażonymi pestkami dyni. Carpaccio
z kruchej i delikatnej polędwicy podano
z cierpkimi, dużymi kaparami i sosem na ich bazie w dobrych proporcjach i ilości. Zupa była
słodkawa, z symbolicznie odczuwalnym, ładnie
zbalansowanym wpływem imbiru. Dania główne to polędwiczki wieprzowe nadziewane wiśniami w sosie serowo-orzechowym, podane
z kopytkami, oraz fileciki z cielęciny w sosie
truflowym z ziemniaczanym sufletem. Polędwiczki wypadły rewelacyjnie i nie były zbyt
kruche, co jest wielką zaletą, a wiśniowy wsad
do czerwonego mięsa ciekawie rozszerzył jego
smak. Mikrokopytka, w moim odczuciu odrobinę zbyt miękkie, sympatycznie smakowały
z sosem. Fileciki z cienkiej, kruchej cielęciny
110

kusiły aromatem i świetnie smakowały. Ciekawym uzupełnieniem był ziemniaczany, bogato
przyprawiony ziołami i nieco zbyt słony suflet.
Wielką zaletą wszystkich dań, jeśli pominąć
słony suflet, były prawidłowe, niewymuszone
i dobrze zbalansowane ilości dodatków i ich
proporcje.
Jeśli zaś po posiłku zajrzeć do pobliskiego browaru, spróbować tam można czterech stałych
piw, warzonych na miejscu. Dodatkowo miałem
okazję spróbować jednego z piw sezonowych –
bocka. Z piw stałych spróbować warto Pszenicznego Pana. Jest to piwo górnej fermentacji
na słodach pszenicznych i jęczmiennych, naturalnie mętne, dobrze wysycone, rewelacyjnie
świeże, nie budujące, wbrew informacjom browaru, zbyt ciężkiej piany. Nie jest to oczywiście
wadą, a jedynie cechą. Piwo jest fenomenalne,
a niewielka zawartość alkoholu pozwala się nim
długo cieszyć. Kolejnym piwem jest Marcowa
Dama – piwo marcowe dolnej fermentacji. Jest
nieco ciemniejsze, mocniejsze i dosadniejsze od
poprzednika. Słodkawe i niezbyt wysycone.
Przy piciu tego piwa niejeden pomyśli o treściwej przekąsce. Lekko wyczuwalny aromat zbożowy.
Wspomnianym piwem sezonowym jest bock
o nazwie Jedliński Koźlak, a dane mi było go
spróbować dzięki przemiłemu personelowi,
który ze zrozumieniem dla kierowcy zabutelkował jedną sztukę, a następnie opatrzył ją
etykietą zastępczą. Ciemnobursztynowy koźlak, choć to napój prawie niewysycony i budujący znikomą, ale ciemną i gęstą pianę, jest
prawdziwą aromatyczną bombą. Czuć tu czekoladę, karmel i inne aromaty, charakterystyczne dla długo leżakowanych piw.
16.5% ekstraktu czyni to piwo ostatnim w kolejności degustacji, gdyż dość mocno rozgrzewa. Piwa można wypić w firmowym szkle, które
jest naprawdę dobrej jakości, a do tego można
je zabrać do domu za zupełnie przyzwoitą cenę.
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DANIA Z JAJEM
Nie straszymy wiadrem pełnym zimnej wody, nie gonimy już panien po
wioskowych polach. Nie narażamy bliskich na dolegliwości rodem z seriali medycznych, które wywołamy przebraniem się za zjawę albo niespodziewanym okrzykiem do ucha niczego niespodziewającej się
siostry lub brata. Ale i tak nieźli z nas JAJCARZE. Żartownisie, kawalarze, filutki. I dlatego na naszym wielkanocnym stole nie może zabraknąć prawdziwych dań z jajem. Albo i dwoma.
Zamiast jajek faszerowanych zaserwujcie słodkie jajka z lemon curd,
a tradycyjny żurek w chlebie podmieńcie na czekoladowe miseczki
z panna cottą. Główną ozdobą stołu niech staną się ciasteczkowe jajka
i trawiaste babeczki. Doskonały ubaw bez względu na kategorię wiekową – gwarantowany!
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Ciasteczkowe jajeczka
Ciasteczka, które wyglądem udają przekrojone na pół jajka.
Idealnie delikatne i kruche będą nie tylko smakować, ale też pięknie
wyglądać na wielkanocnym stole.

Liczba porcji: ok. 16 dużych ciastek

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:

Przygotowanie:

250 g mąki pszennej
100 g cukru pudru
200 g zimnego masła
2 surowe żółtka
2 żółtka ugotowane na twardo
gęsty żółty dżem
cukier puder do posypania

Surowe i ugotowane żółtka ucieramy.
W jednej misce umieszczamy drobno
posiekane masło przesianą mąką i cukier puder oraz żółtka. Całość zagniatamy. Ciasto wałkujemy na grubość ok.
6 mm i wykrawamy ciasteczka w kształcie jajek. W połowie ciastek wycinamy
dziurki. Pieczemy w 200°C ok. 10 minut
(uwaga, bo dość szybko brązowieją).
Studzimy, a następnie na całych ciastkach rozsmarowujemy po 1 łyżeczce
gęstego dżemu, przykrywamy posypanymi wcześniej cukrem pudrem ciastkami z dziurką i dodajemy jeszcze trochę
dżemu do dziurki.
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Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Słodkie jajka
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:

Przygotowanie:

4 czekoladowe jajka
50 ml śmietanki 30–36%
50 g serka mascarpone
1 łyżka cukru pudru
4 łyżeczki dżemu morelowego
lub kremu cytrynowego

Śmietankę ubijamy na sztywną masę. Dodajemy serek oraz cukier puder i miksujemy do połączenia się składników. Jajkom odłamujemy
czubki, przez otwór wyciągamy pojemniki z zabawkami, a wnętrza wypełniamy kremem. Na
środek wykładamy łyżeczkę żółtego dżemu lub
kremu. Przechowujemy w lodówce.
Przepis na krem cytrynowy znajdziecie na
stronie 48.
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Przepis i zdjęcie: Katarzyna
Sieradz

Czekoladowe miseczki

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut
+ kilka godzin na tężenie deseru

Składniki na miseczki:

Przygotowanie miseczek:

200 g czekolady
6 balonów

Dmuchamy nieduże balony. Czekoladę
roztapiamy w miseczce w kąpieli wodnej
i studzimy. Jak zacznie tężeć, to zanurzamy w niej po kolei wszystkie balony
i odkładamy je na deskę pokrytą papierem do pieczenia. Wstawiamy do lodówki na 15 minut. Pozostałą czekoladę ponownie podgrzewany i po raz drugi zanurzamy w niej balony, aby wzmocnić
miseczki. Odstawiamy na kolejne 15 minut do lodówki. Zabieg powtarzamy
jeszcze raz.

Składniki na waniliową
panna cottę:
250 ml śmietanki 30–36%
50 ml mleka
25 g cukru
1 laska wanilii
1 łyżeczka żelatyny
1 łyżka ciepłej wody

Przygotowanie panna cotty:
Śmietankę, mleko, cukier, ziarenka wyskrobane z laski wanilii i pusty strączek
umieszczamy w garnku z grubszym dnem
i podgrzewamy. Gdy zacznie się gotować,
zdejmujemy z ognia i mieszamy z żelatyną rozpuszczoną w wodzie. Usuwamy
pustą laskę wanilii i studzimy płyn. Gdy
osiągnie temperaturę pokojową, przelewamy go do czekoladowych miseczek
i wstawiamy do lodówki na kilka godzin,
a najlepiej na całą noc.
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Przepis i zdjęcie: Katarzyna
Sieradz
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Przepis
i zdjęcie: Łucja
Serafin
MAGAZYN KOCIOŁ
MARZEC/KWIECIEŃ
2015

Babeczki wielkanocne
Liczba porcji: 18

Czas przygotowania: 1 godzina + 2 godziny chłodzenia + czas przygotowania
dekoracji

Składniki na babeczki:

Przygotowanie:

3 szklanki mąki pszennej
2 szklanki śmietany 18%
1 szklanka cukru
125 ml oleju rzepakowego
100 ml mleka
2 łyżki kakao
2 płaskie łyżeczki sody
1 łyżka cukru waniliowego

Śmietanę, mleko i olej łączymy w jednej
miseczce. Do drugiej przesiewamy mąkę,
kakao i sodę. Wsypujemy cukier i cukier
waniliowy. Mokre składniki łączymy
z suchymi. Gotową masę przekładamy do
wyścielonej papilotkami formy na babeczki. Pieczemy 20 minut w 180°C, do
suchego patyczka. Upieczone babeczki
wyjmujemy na kratkę i całkowicie studzimy.

Składniki na krem maślany:
300 g miękkiego masła
650 g cukru pudru
2 łyżki mleka
zielony i brązowy barwnik spożywczy
dekoracje z masy cukrowej

Masło ucieramy mikserem na jasną, puszystą masę. Cały czas miksując, stopniowo dodajemy przesiany cukier puder.
Wlewamy mleko i ucieramy jeszcze
2 minuty. Gotowy krem powinien być
gładki i jednolity.
Sześć babeczek dekorujemy masą w kolorze naturalnym, używając rękawa cukierniczego i tylki nr 104. Cztery łyżki
masy odkładamy, zabarwiamy ją na brązowo i przy pomocy tylki M1, robimy
gniazdka na kolejnych sześciu babeczkach. Pozostałą część kremu maślanego
łączymy z barwnikiem zielonym i przy
pomocy tylki nr 233, robimy trawkę na
ostatnich babeczkach. Na koniec układamy przygotowane dekoracje z masy
cukrowej. Przed podaniem chłodzimy
przez dwie godziny w lodówce.
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