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Drodzy Czytelnicy,
przygotowanie tego numeru dało nam wiele radości. W szaroburym lutym przenieśliśmy się w majowo-czerwcowe klimaty. Dużo śmiechu oraz dreszczyku emocji dostarczyło nam poszukiwanie rabarbaru, który jest jednym z głównych bohaterów tego
wydania KOTŁA. Zaczęło się od podpytywania na przydomowych targowiskach, poprzez odwiedzanie dobrze zaopatrzonych marketów, aż po telefonowanie do hurtowni specjalizujących się w sprowadzaniu nietypowych owoców i warzyw. Ba, z każdym z dostawców byliśmy w stałym kontakcie, organizowaliśmy wewnętrzne zapisy
na jego towar, a dostawę, która śniła nam się po nocach, odbieraliśmy na targu spod
lady, po podaniu ustalonego wcześniej hasła. Śmiemy więc twierdzić, że byliśmy
pierwszymi posiadaczami rabarbaru w Polsce w 2015 roku! Dzięki temu mamy dla
Was 16 świeżutkich propozycji na jego wykorzystanie na samym początku sezonu.
Drugi produkt, który mianowaliśmy bohaterem numeru, to groszek. Świeży, jest
również ciężko dostępny poza sezonem, jednak w tym przypadku poszukiwania nie
dostarczyły nam aż tylu emocji co rabarbar. Za to tak samo rozpalił naszą wyobraźnię i na kolejnych stronach znajdziecie 16 przepisów z groszkiem w roli głównej.
Przy okazji tworzenia majowo-czerwcowego numeru spotkaliśmy Roberta Makłowicza i Piotra Bikonta, a także poznaliśmy charyzmatycznego Tomka Hartmana. Ze stron
64 i 86 dowiecie się, o czym i w jakich okolicznościach rozmawialiśmy z tymi Panami.
Pysznych chwil z KOTŁEM!
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SPIS TREŚCI
6

AUTORZY

65 KUCHNIA DOLNOŚLĄSKA

8

ALFABETYCZNY SPIS PRZEPISÓW

78 JAKOŚĆ ZAWSZE SAMA SIĘ OBRONI
reportaż z wizyty w niemczy

10 ZUPA WIOSENNA
danie z kotła

82

12 DANIA Z RABARBAREM

DANIA Z MIĘSEM Z NIEMCZY

86 WSZYSTKO CO ROBIĘ, TO JEST JAKAŚ IDEA
wywiad z tomkiem hartmanem

34 BARBARZYŃCA W CUKRZE
artykuł o rabarbarze

90 PŁASKIE CHLEBY
domowa piekarnia

38 DANIA Z GROSZKIEM
98 KUMIN - DOMOWA PIEKARNIA
62 GROCH KONTRA GROSZEK

wizyta w piekarni

artykuł o groszku
102 MLEKIEM, MIODEM I BURGERAMI
64 EUROPA NA WIDELCU

recenzja restauracji

wywiad z piotrem bikontem i robertem makłowiczem

104 KALENDARIUM

legenda:
danie wegetariańskie
danie wegańskie
danie bezmleczne
danie bezglutenowe
danie rybne
MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015

danie z niskim indeksem glikemicznym
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spis przepisów
Chłodnik z groszku i mięty

41

Paszteciki z niemczańskiego mięsa
z sosem piwnym

Chutney z rabarbaru

29

85

Crostini z pastą groszkową

55

Perski gulasz z rabarbarem

28

Curry kokosowe z groszkiem

47

Pesto groszkowe z krewetkami
i makaronem

51

Czekoladowa tarta z rabarbarem

14

Pesto z zielonego groszku

53

Dżem rabarbarowo-pomarańczowy

23

Fougasse

92

Pieczony kurczak z sosem
rabarbarowym

26

Gołąbki krużewnickie

74

Pissaladiere z cebulą, oliwkami i anchois 98

Gözleme

94

Ptysie z kremem rabarbarowym

18

Gulasz wołowy z kiełbasą z Niemczy

84

Smalczyk czarownic śleżańskich

76

Kanapkidla niej i dla niego

82

Stir fry z tofu i groszkiem cukrowym

48

Kluski bułczane

75

Suflet groszkowy

58

Kotlety z zielonego groszku

50

Krem z groszku, gruszki i mascarpone

61

Tartaletki z kremem groszkowym
i malinami

60

Langosze

93

Lemoniada rabarbarowa

24

Tartaletki z rabarbarem i serem
pleśniowym

32

Lody rabarbarowe

24

Tort groszkowy

56

Tort z pudrem rabarbarowym

20

Medallione z kozim serkiem i sosem
rabarbarowym

31

Zapiekany makaron z groszkiem

45

Migdałowa tarta tatin z rabarbarem

16

Zielona sałatka z groszkiem

42

Muffinki waniliowe z rabarbarem

22

Zielona sałatka z groszku i chwastów

43

Muffiny z zielonego groszku

44

Zupa wiosenna

10

Naleśniki gryczane

73
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MAGAZYNPrzepis
KOCIOŁiMAJ/CZERWIEC
2015
zdjęcie: Monika
Szeffler

Zupa Wiosenna
czyli danie z kotła

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

pęczek młodych marchewek
1 korzeń pietruszki
1 por (biała część)
kawałek selera
1 młody kalafior lub brokuł
150 g zielonej fasolki szparagowej
150 g groszku cukrowego
5 młodych ziemniaczków
2½ litra wody
50 g masła lub oleju
3 liście laurowe
3 kulki ziela angielskiego
½ pęczka koperku
sól, pieprz

Myjemy i obieramy pietruszkę, seler, ziemniaki i marchewkę. Ziemnniaki kroimy
w dużą kostkę, pietruszkę i marchew
w półplasterki, a seler zostawiamy w całości.

MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015

W garnku roztapiamy masło i podsmażamy warzywa, z wyjątkiem ziemniaków
(dzięki temu zupa będzie aromatyczna).
Wlewamy wodę, dodajemy przyprawy
(sól i pieprz wedle uznania).
Gotujemy około 40 minut. Wrzucamy
kalafior, fasolkę (można pociąć na mniejsze kawałki), ziemniaki i groszek. Gotujemy kolejne 30 minut, do miękkości
warzyw. Doprawiamy do smaku, opcjonalnie posypujemy koperkiem.
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Przepis i zdjęcia: Katarzyna Sieradz

Czekoladowa Tarta z Rabarbarem

Liczba porcji: foremka
o wymiarach 35 x 11 cm

Czas przygotowania: 40 minut + 40 minut pieczenia
+ 2 godziny chłodzenia i studzenia

Składniki na spód:

Przygotowanie:

180 g mąki pszennej
70 g cukru
20 g kakao
100 g miękkiego masła
2 żółtka
1 łyżka śmietany 12%
szczypta soli
mąka do podsypania

Wszystkie składniki na spód ciasta zagniatamy ze sobą.
Jednolitą masę oprószamy mąką i rozwałkowujemy na
cienki placek. Przenosimy go na foremkę do tarty, wysmarowaną masłem, i dociskamy do dna i boków. Wstawiamy do
lodówki na minimum pół godziny.

Składniki na krem:
300 ml mleka
1 laska wanilii
3 żółtka
70 g cukru
50 g mąki pszennej
Dodatkowo:
200 g rabarbaru
100 g cukru
100 ml wody
2 kostki czekolady
masło do wysmarowania formy

Schłodzone ciasto nakłuwamy widelcem, przykrywamy kawałkiem papieru do pieczenia, na który wsypujemy fasolę,
groch lub ryż. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do
180°C na 15 minut. Po tym czasie zdejmujemy obciążenie
i papier, pieczemy kolejne 20–25 minut.
Mleko wlewamy do garnka z grubszym dnem, dodajemy
ziarna wyskrobane z laski wanilii i pusty strączek. Zagotowujemy, zdejmujemy z ognia i wyrzucamy pustą laskę. Żółtka ucieramy z cukrem do uzyskania jasnej masy, dodajemy
mąkę i miksujemy. Masę jajeczną łączymy z waniliowym
mlekiem i zagotowujemy na niewielkim ogniu, stale mieszając, aż zgęstnieje.
Rabarbar kroimy na kawałki o szerokości foremki. Grubsze
przecinamy dodatkowo na pół. Na dużej patelni doprowadzamy do wrzenia wodę z cukrem i gotujemy w niej kawałki
rabarbaru przez około 10 minut, obracając go w międzyczasie. Miękki rabarbar odsączamy i studzimy. Płyn z patelni
możemy rozcieńczyć w wodzie w proporcjach 1:1 i podawać
jako lemoniadę.
Na wystudzony, upieczony spód, wykładamy schłodzony
krem i rabarbar. Tartę chłodzimy w lodówce przez minimum
godzinę. Przed podaniem posypujemy startą na tarce czekoladą.

MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015
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Migdałowa Tarta Tatin z Rabarbarem
Tarta tatin powstała podobno przez przypadek, kiedy kucharka wrzuciła jabłka
na szarlotkę do pustej foremki i dopiero potem przykryła je ciastem. Dzięki temu zabiegowi owoce rozpływają się w ustach, ugotowane w słodkim, cukrowym syropie. W oryginale używa się jabłek, my jednak proponujemy równie
smaczną wersję rabarbarowo-migdałową. Najlepiej podawać ją na ciepło z gałką lodów waniliowych.

Liczba porcji: 8–10

Czas przygotowania: 2 godziny

Składnik na ciasto:

Przygotowanie:

225 g mąki krupczatki
150 g zimnego masła
45 g cukru trzcinowego
35 g płatków migdałów
2 żółtka

Wszystkie składniki ciasta umieszczamy w malakserze i wyrabiamy, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Jeśli wyrabiamy ciasto na blacie, najpierw siekamy migdały, a dopiero
potem zagniatamy wszystkie składniki. Owijamy folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na godzinę.

Składniki na karmel:

Rabarbar myjemy i kroimy tak, aby kawałki można było ułożyć w okrągłej formie w kształt słońca. Do rondelka dodajemy wodę i cukier, wstawiamy na duży ogień i gotujemy ok.
3–4 minuty, nie mieszając ani nie poruszając rondelkiem. Po
tym czasie zmniejszamy ogień i powoli gotujemy, aż karmel
zacznie gęstnieć, minimum 5 minut. Na tym etapie możemy
już mieszać i sprawdzać konsystencję. Na koniec dodajemy
masło i szczyptę soli, mieszamy, aż masło całkowicie się
rozpuści. Natychmiast polewamy rabarbar ułożony w formie. Całość posypujemy płatkami migdałów.

150 g cukru trzcinowego
90 g wody
40 g masła
szczypta soli
Dodatkowo:
500–600 g rabarbaru
2 garście płatków migdałów

Wyciągamy ciasto z lodówki. Rozwałkowujemy je na okrąg,
kilka centymetrów szerszy, niż forma do tarty. Przenosimy
na wałku na owoce w karmelu, nadmiar ciasta wciskamy
w brzegi tak, aby całość tworzyła płaską powierzchnię. Na
środku ciasta robimy małą dziurkę, przez którą będzie
uchodził nadmiar pary.
Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200ºC na drugą
półkę od dołu i pieczemy ok. 30–40 minut, aż spód będzie
mocno złoty, ale nie spalony. Zostawiamy do ostygnięcia na
kilkanaście minut. Do foremki przykładamy talerz i odwracamy do góry dnem.
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Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska
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MAGAZYN KOCIOŁ
MAJ/CZERWIEC
2015
Przepis
i zdjęcie: Łucja
Serafin

Ptysie z Kremem Rabarbarowym

Liczba porcji: 25

Czas przygotowania: 1 godzina + 40 minut pieczenia
+ 12 godzin chłodzenia

Składniki na ptysie:

Przygotowanie:

125 ml mleka
125 mi wody
130 g mąki pszennej
125 g masła
4 jajka

W rondelku podgrzewamy mleko, wodę i masło. Zagotowujemy i zmniejszamy ogień. Na gotujący się płyn wsypujemy
mąkę i energicznie mieszamy. Kiedy ciasto formuje się
w kulę i odchodzi od ścianek rondelka, zestawiamy z ognia
i studzimy. Ostudzoną masę ucieramy, kolejno dodając jajka.
Gotową przekładamy do rękawa cukierniczego. Na blaszce
wyścielonej papierem wyciskamy w odstępach małe porcje
ciasta. Pieczemy w temperaturze 200°C około 20 minut.
Powinny być rumiane i chrupiące. Studzimy na kratce.

Składniki na krem:
700 g rabarbaru
500 g serka mascarpone
150 g cukru
1 cytryna
20 g żelatyny
60 ml gorącej wody
cukier puder do oprószenia

Rabarbar myjemy i kroimy w plastry. Wsypujemy do rondelka i zasypujemy cukrem. Ścieramy skórkę z cytryny i wyciskamy sok. Odstawiamy na 30 minut. Kiedy rabarbar puści
sok, podgrzewamy go na małym ogniu, aż się rozpadnie.
Zdejmujemy z ognia i miksujemy na gładko. Ponownie lekko
podgrzewamy i wlewamy żelatynę, rozpuszczoną w gorącej
wodzie. Mieszamy energicznie, by żelatyna dokładnie połączyła się z musem. Odstawiamy i studzimy. Następnie chłodzimy w lodówce, najlepiej przez noc.
Ptysie przekrawamy ostrym nożem na pół. Galaretkę rabarbarową miksujemy na wysokich obrotach. Stopniowo, łyżka
po łyżce, dodajemy serek i dokładnie łączymy. Masa powinna być gładka. Gotową przekładamy ptysie. Obsypujemy
cukrem pudrem.
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MAGAZYN
KOCIOŁ
MAJ/CZERWIEC
2015
Przepis
i zdjęcie:
Przepis
Monika
i zdjęcie:
Szeffler
Anna
Komsta

Tort z Pudrem Rabarbarowym

Liczba porcji: 16

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na biszkopt:

Przygotowanie:

5 jajek
160 g cukru
150 g mąki pszennej
60 g mąki ziemniaczanej

Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywną pianę.
Stopniowo dodajemy cukier, następienie po jednym żółtku,
nie przerywając ubijania. Powoli wsypujemy przesiane mąki
i za pomocą szpatułki delikatnie mieszamy ruchami od dołu
do góry. Przekładamy do tortownicy o średnicy 23–24 cm,
której spód wykładamy papierem do pieczenia. Pieczemy
w temperaturze 180°C przez 35–40 minut, do suchego patyczka. Po upieczeniu rzucamy tortownicę z wysokości pół
metra na podłogę. Studzimy i wyjmujemy biszkopt z formy.

Masa rabarbarowa:
500 g rabarbaru
100 ml wody
100 g cukru
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
Składniki na krem:
400 g mascarpone
100 g serka naturalnego
Puder rabarbarowy:
1 łodyga rabarbaru
1 łyżka cukru

Rabarbar myjemy, kroimy w kostkę. Wodę zagotowujemy
z cukrem. Dodajemy połowę rabarbaru i gotujemy do momentu, aż się rozpadnie. Wrzucamy drugą partię i podgrzewamy około 3 minuty. Odkładamy 3 łyżki masy (będzie
potrzebna do kremu), do reszty dodajemy mąkę ziemniaczaną i mieszamy energicznie, żeby nie powstały grudki.
Studzimy do lekkiego stężenia.
Rabarbar (najlepiej tylko jego różową część) kroimy w bardzo drobne plasterki i suszymy w piekarniku, nagrzanym
do 140°C przez 1–2 godziny. Powinien być chrupki. Mielimy go z cukrem w młynku do kawy lub blenderze na puder.
Jeżeli nasz rabarbar nie miał intensywnego koloru, wystarczy do młynka dorzucić dwie suszone maliny lub
2 kwiaty hibiskusa.
Mascarpone ubijamy na jednolitą masę z serkiem naturalnym i odłożoną masą rabarbarową.
Biszkopt dzielimy na dwa blaty. Na pierwszym układamy
masę i przykrywamy drugim. Na wierzch i boki nakładamy
krem, wyrównujemy za pomocą noża. Górę tortu posypujemy pudrem. Chłodzimy w lodówce minimum godzinę przed
podaniem.
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Muffiny Waniliowe z Rabarbarem
Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:

Przygotowanie:

280 g mąki pszennej
180 g cukru pudru
110 g miękkiego masła
2 duże jajka
120 ml mleka w temp. pokojowej
1½ łyżeczki proszku do pieczenia
ziarenka z 2 lasek wanilii
lub 1 łyżeczka ekstraktu
100 g rabarbaru
1 łyżka brązowego cukru
1 łyżka mąki pszennej

Rabarbar kroimy w drobną kostkę i zasypujemy brązowym
cukrem, aby puścił sok. Masło i cukier puder miksujemy na
puszystą masę, po czym pojedynczo dodajemy jajka, dokładnie mieszając.
Łączymy mąkę z proszkiem do pieczenia i osobno ziarna lub
ekstrakt wanilii z mlekiem. ⅓ mąki wsypujemy do masy, dalej
ubijając. Wlewamy ⅓ mleka i kontynuujemy. Powtarzamy te
czynności, aż cała mąka i mleko zostaną połączone w jedną
masę.
Rabarbar odsączamy i oprószamy łyżką mąki. Dodajemy do
waniliowej masy i delikatnie mieszamy drewnianą łyżką.
Formę na muffinki wykładamy
papilotkami i nakładamy do nich ciasto.
Pieczemy
25 minut w temperaturze
180°C.
Gotowe, wystudzone
muffinki
posypujemy cukrem
pudrem.
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PrzepisMAJ/CZERWIEC
i zdjęcie: Sabina
Skalska

Dżem Rabarbarowo-Pomarańczowy
Liczba porcji: 5 słoiczków 250 ml

Czas przygotowania: 2 dni

Składniki:

Przygotowanie:

1½ kg rabarbaru
½ kg cukru
2 łyżki cukru z wanilią
2 łyżki ekstraktu waniliowego
skórka i sok z 1 pomarańczy

Rabarbar myjemy i obieramy ze skórki. Kroimy na drobną
kostkę, zasypujemy cukrem i cukrem z wanilią, zostawiamy
na całą noc, żeby zmiękł i puścił soki. Kolejnego dnia dodajemy skórkę i sok z pomarańczy oraz ekstrakt waniliowy.
Całość smażymy na patelni z grubym dnem do uzyskania
pożądanej konsystencji (ok. 1½ godziny), często mieszając
drewnianą łyżką. Po usmażeniu, gorący dżem przekładamy
do wymytych i wyparzonych słoiczków. Zakręcone, stawiamy do góry dnem, owijamy ręcznikiem i zostawiamy do całkowitego wystygnięcia.
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Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Lody Rabarbarowe
Liczba porcji: 4–5

Czas przygotowania: 20 minut + 4–5 godzin mrożenia

Składniki:

Przygotowanie:

250 g rabarbaru
70 g cukru
50 ml wody
250 g jogurtu naturalnego
1 łyżka ekstraktu waniliowego

Rabarbar płuczemy i kroimy w plastry o grubości kilku milimetrów. Przekładamy do garnka, zasypujemy cukrem, podlewamy wodą i gotujemy na wolnym ogniu przez 10–15
minut, aż zmięknie. Do ciepłego jeszcze rabarbaru dodajemy
ekstrakt waniliowy i blendujemy mikserem na gładką masę.
Odstawiamy do ostudzenia.
Dodajemy jogurt naturalny i dokładnie miksujemy. Masę
przekładamy do płaskiego pojemnika i wstawiamy do zamrażalnika. Co około 45 minut wyciągamy pojemnik i miksujemy masę, aby rozbić powstające kryształki lodu.
Czynność tę powtarzamy 5 lub 6 razy, czyli do momentu, aż
lody niemal całkowicie zamarzną.
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Przepis i zdjęcie: Bernadetta Parusińska–Ulewicz

Lemoniada Rabarbarowa
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut + 2½ godziny chłodzenia

Składniki:

Przygotowanie:

600 g rabarbaru
1 litr wody
100 g brązowego cukru
świeża mięta
limonka
200 g truskawek (opcjonalnie)
kostki lodu

Rabarbar myjemy, kroimy w 1–2 cm kawałki. Zalewamy
wodą, dodajemy cukier. Doprowadzamy do wrzenia na niewielkim ogniu i gotujemy przez 10 minut. W razie potrzeby,
dodajemy nieco więcej cukru. Odstawiamy do całkowitego
wystygnięcia, po czym wstawiamy do lodówki na co najmniej 2 godziny.
Przed gotowaniem lemoniady możemy do rabarbaru dodać
truskawki. Inną opcją jest przygotowanie z nich owocowych
kostek lodu: drobno pokrojone, zalewamy w foremkach
przegotowaną wodą i zamrażamy.
Lemoniadę przelewamy przez gęste sito lub gazę. Dodajemy
lód, liście mięty oraz limonkę, pokrojoną w cienkie plastry.
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Pieczony Kurczak
z Sosem Rabarbarowym

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki na pieczonego kurczaka:

Przygotowanie:

2 kurze nogi
150 g rabarbaru
½ czerwonej pomarańczy
1 gałązka tymianku
1 gałązka rozmarynu
1 łyżka masła klarowanego
150 ml wywaru warzywnego
lub rosołu
60 ml soku z czerwonych
pomarańczy
⅓ łyżeczki świeżo mielonego
pieprzu
⅓ łyżeczki soli himalajskiej

Mięso myjemy i osuszamy papierowym ręcznikiem. Nacieramy masłem, posypujemy solą i pieprzem z każdej strony.
Pomarańczę obieramy ze skórki i kroimy w plasterki. Rabarbar myjemy i kroimy na mniejsze kawałki. W niedużej
brytfance na dnie układamy kilka plasterków pomarańczy,
na nich układamy kurczaka, pozostałe plasterki pomarańczy
i kawałki rabarbaru. Nogi posypujemy posiekanymi ziołami
i podlewamy 75 ml wywaru warzywnego. Brytfankę przykrywamy folią i wkładamy do nagrzanego do 180°C piekarnika. Pieczemy przez 1 godzinę. Z brytfanki zdejmujemy
folię, wyjmujemy i odkładamy kawałki owoców, a kurczaka
podpiekamy jeszcze przez 15 minut. W tym czasie przygotowujemy sos rabarbarowy.

Składniki na sałatkę warzywną:

Do blendera kielichowego wkładamy kawałki upieczonych
owoców, dolewamy sok z pomarańczy i 75 ml wywaru warzywnego. Miksujemy do momentu otrzymania gładkiej
konsystencji. Przelewamy do małego rondelka i gotujemy
przez 5 minut, aż lekko odparuje.

15 g liści szpinaku
½ szklanki obranego z łupin groszku
100 g groszku w łupinach
½ łodygi rabarbaru, obranej
ze skórki
½ czerwonej pomarańczy
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżeczka miodu
1 łyżka oliwy
⅓ łyżeczki soli
⅓ łyżeczki pieprzu
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Na dużym talerzu układamy liście szpinaku. W garnku zagotowujemy wodę i wrzucamy oba rodzaje groszku. Gotujemy
2 minuty, przelewamy zimną wodą i dokładnie odcedzamy na
sitku. Groszek układamy na szpinaku razem z obraną i pokrojoną w talarki pomarańczą oraz pokrojonym rabarbarem.
Z soku z cytryny, miodu, oliwy, pieprzu i soli robimy dressing,
którym polewamy sałatkę. Na wierzch układamy pieczone
nogi kurze. Polewamy sosem rabarbarowym.

27

Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Perski Gulasz z Rabarbarem
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:

Przygotowanie:

750 g wołowiny na gulasz
400 g rabarbaru
2 cebule
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka kurkumy
500 ml bulionu warzywnego
3 łyżki oleju
1 łyżka masła
2 pęczki natki pietruszki
kilka gałązek świeżej mięty
sól, pieprz

Rozgrzewamy olej na dużej patelni lub w dużym rondlu
z grubym dnem. Szklimy pokrojoną w kostkę cebulę, zmniejszamy ogień, wsypujemy kurkumę oraz posiekany czosnek
i chwilę smażymy. Dodajemy pokrojone w kostkę mięso,
oprószamy solą i pieprzem, rumienimy ze wszystkich stron.
Zalewamy bulionem i dusimy do miękkości mięsa.
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Rabarbar obieramy i kroimy na kawałki. Natkę oraz miętę
siekamy i podsmażamy na rozpuszczonym maśle.
Do mięsa dodajemy rabarbar oraz posiekane zioła. Doprawiamy i dusimy kilka minut.
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Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Chutney z Rabarbaru
Liczba porcji: 4 słoiczki 250 ml

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut

Składniki:

Przygotowanie:

600 g rabarbaru
2 jabłka
2 czerwone cebule
2 ząbki czosnku
100 g suszonej żurawiny
150 g brązowego cukru
3 cm korzenia imbiru
50 ml octu jabłkowego
2 łyżeczki soli
1 łyżeczka płatków chilli
1 łyżeczka cynamonu
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
½ łyżeczki mielonego kminku
8 goździków
2 sztuki anyżu gwiaździstego

Obrane jabłka i łodygi rabarbaru kroimy w grubą kostkę.
Cebulę kroimy w półplasterki, czosnek w drobną kostkę,
a imbir ścieramy na tarce z drobnymi oczkami. Wszystko
umieszczamy w garnku o grubym dnie, dodajemy żurawinę.
Goździki rozdrabniamy w moździerzu i wraz z pozostałymi
przyprawami dorzucamy do garnka. Dodajemy ocet oraz
cukier i gotujemy na małym ogniu przez 60 minut, co jakiś
czas mieszając. Na ostatnie 10 minut ściągamy pokrywkę,
aby chutney trochę odparował. Przed nałożeniem do słoiczków wyciągamy anyż. Tak przygotowany chutney możemy przechowywać w lodówce do 2 tygodni. Aby
przedłużyć ten okres, należy słoiczki pasteryzować przez
10 do 15 minut.
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Przepis i zdjęcia: Joanna Aniszczyk

Medallione z Kozim Serkiem
i Sosem Rabarbarowym

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na ciasto:

Przygotowanie:

200 g mąki typu „00”
2 duże jaja

Do miski przesiewamy mąkę i robimy zagłębienie pośrodku.
Wbijamy do niego jaja i mieszamy widelcem, powoli zagarniając mąkę do środka. Kiedy składniki się połączą, zagniatamy ciasto przez 10–15 minut, aż stanie się gładkie
i elastyczne. Owijamy je folią spożywczą i pozostawiamy na
10 minut.

Nadzienie:
360 g roladki z sera pleśniowego
koziego
Składniki na sos rabarbarowy:
500 g rabarbaru
3 łyżki cukru waniliowego
50 g masła
200 ml słodkiego wina różowego

Na patelni roztapiamy masło. Rabarbar, pocięty w spore talarki, przesmażamy na małym ogniu przez około 2 minuty.
Dodajemy cukier waniliowy oraz wino i gotujemy całość
10 minut.
Roladkę kroimy na centymetrowe plasterki.
Wyciągamy ciasto z folii i rozwałkowujemy bardzo cienko.
Wycinamy dwa podłużne pasy o szerokości 10 centymetrów
każdy. Na jednym kawałku ciasta układamy plasterki serka.
Trzeba to robić w odstępach, biorąc pod uwagę wielkość
rantu, którym będziemy wycinać medaliony. Ułożone plasterki serka przykrywamy drugim kawałkiem ciasta i dociskamy wokół nadzienia tak, by pozbyć się całkowicie
powietrza. Następnie wycinamy medaliony i palcami ściskamy brzegi w „falbankę”, upewniając się, że zostały dobrze
sklejone.
Wrzucamy medaliony na wrzącą, osoloną wodę i gotujemy
10–15 minut. Podajemy polane sosem rabarbarowym.
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Przepis i zdjęcie: Rafał Kowal

Tartaletki z Rabarbarem
i Serem Pleśniowym
Liczba porcji: 15 małych
tartaletek

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

rolka ciasta francuskiego
opakowanie sera camembert
500 g rabarbaru
2 łyżki cukru trzcinowego
skórka z połowy cytryny
pół papryczki chilli

Rabarbar obieramy, kroimy drobno i zasypujemy cukrem.
Smażymy, aż zrobi się miękki. Dodajemy skórkę cytrynową
i drobno posiekane chilli. Ciasto francuskie kroimy na
15 małych kwadracików. Na każdy nakładamy łyżeczkę
dżemu z rabarbaru i trójkącik sera. Zapiekamy 10–12 minut
w 180°C. Dekorujemy plasterkiem chilli i koperkiem.
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Barbarzyńca
w cukrze

Tekst: Mateusz Dawiec
Zdjęcia: Joanna Aniszczyk, Katarzyna Sieradz
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Oto rabarbar, a właściwie jego zwyczajna,
ogrodowa odmiana. Jedna z około sześćdziesięciu innych. Nie tak intensywna w działaniu
jak rabarbar lekarski, nie kwitnąca tak okazale
jak rabarbar dłoniasty – niemniej jednak to
właśnie niepozorny Rheum rhaponticum pozostaje wpisany w naszą środkowoeuropejską
historię. Jedni wspominają maczanie go w cukrze, inni nie wyobrażają sobie życia bez jego
czerwonych ogonków zapiekanych pod warstwą kruszonki. Kwaskowaty, warzywny przysmak na ogół spotykamy po uprzednim ugotowaniu, dodany do ciast i deserów. Bywa także marynowany, suszony i zalewany sokiem
owocowym. Otrzymuje się z niego wino, dżemy, konfitury i musy. Jednak walory smakowe
pozwalają także na komponowanie z jego
udziałem najbardziej wyrafinowanych dań,
a kuszący kolor i kształt czynią zeń doskonałą
dekorację.

Rha barbararum
Przez stulecia roślina ta rosła dziko wzdłuż
brzegów rzeki Wołgi, którą starożytny lud
Scytów nazywał Rhā. Stąd też grecka nazwa
rhā barbarum, a więc Rhā barbarzyńskie, Rhā
z obcego kraju. Co ciekawe, również słowiańska nazwa rzewień wywodzi się z określenia
Wołgi, zwanej przez rusinów Reweń.
W starożytności dostęp do leczniczej odmiany
rabarbaru wiązał się z wyprawami do odległej
Azji, co sprawiało, że był on towarem ekskluzywnym. Ten status utrzymywał się również
w Europie wieków średnich. Rzewień wielokrotnie przerastał wartością ceny ziół i przypraw, w tym cynamonu, opium i szafranu. Nie
dziwi więc fakt, że podróżnik i handlowiec
Marco Polo postawił sobie za cel odnalezienie
ziem, które byłyby wystarczająco bogate
w ów specjał. Odkrył przy tym, iż roślina jest
uprawiana i zbierana w górach prowincji Tangut (dzisiejszy Tybet). W czasach rozwoju kultury islamskiej był importowany jedwabnym
szlakiem i nim też przez porty w Aleppo
i Smyrnie (Izmir) dotarł na obszar XIV-wiecznej Europy. Odnoszono się do niego jako do
„tureckiego rabarbaru”. Następnie, gdy główny szlak tranzytowy zmienił bieg prowadząc
przez Rosję, określenie „turecki” zmieniono na
„rosyjski”.
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O wartości przypisywanej roślinie możemy
przekonać się także wertując późniejsze, XVwieczne źródła, które określają towary z Chin
jako najbardziej pożądane. Wymieniając przy
tym rabarbar jednym tchem z dobrami takimi
jak: jedwab, satyna, piżmo, rubiny, diamenty
czy perły (sic).
Po stuleciach świetności, rarabarbar stosunkowo niedawno utracił swoją popularność. Po
drugiej wojnie światowej wzrósł eksport
owoców egzotycznych, przez co stały się one
szeroko dostępne i jako dawno oswojona egzotyka, rzewień nie kusił już tak intensywnie
jak chociażby kiwi.

Uprawa
Rabarbar jest rośliną wieloletnią. W odpowiednim klimacie dojrzewa cały rok, jednak
w polskich warunkach zapada ona w stan
spoczynku fizjologicznego, w którym pozostaje co najmniej do grudnia.
W Wielkiej Brytanii znajduje się region zwany
,,trójkątem rabarbarowym”, który w czasach
swojej świetności rozciągał się między miastami Leeds, Bradford i Wakefield. Dziś jest
nieco węższy. Tutejsi plantatorzy słyną z tak
zwanej przyspieszonej uprawy rabarbaru. Polega ona na pozwoleniu roślinie dojrzewać
przez dwa lata bez zbiorów tak, by nagromadziła w karpie (części znajdującej się pod ziemią, nie będącej korzeniem) jak najwięcej
węglowodanów. Następnie, gdy nadejdzie zima, przenosi się ją do ogrzewanego budynku,
gdzie pod wpływem ciepła zaczyna rosnąć bez
dostępu do światła. Karpa dystrybuuje wtedy
zgromadzone cukry do ogonków liściowych
pod postacią glukozy. Zgodnie z tradycją,
zbioru dokonuje się w świetle świec, tak, by
rabarbar nie był wystawiony na działanie silnego światła i zachował łagodny, słodki smak.
Jest on zazwyczaj dostępny dla klientów marketów na przełomie zimy i wiosny, zanim jeszcze rośliny uprawiane na zewnątrz zdążą trafić
do zbioru. W 2010 r. Komisja Europejska
przyznała rabarbarowi z tego regionu kategorię chronionej nazwy pochodzenia (w Polsce
mają ją: kiełbasa, kiełbasa lisiecka, oscypek
oraz półtorak).
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Sadząc rabarbar w warunkach ogrodowych
pamiętać, że nasłonecznione miejsce oraz odpowiednio wysoki poziom wilgotności (roślina
jest wrażliwa na niedobór wody) zapewni nam
obfitsze zbiory. Najkorzystniejsze okazują się
gleba wapienna i żyzna, jednak rzewień nie
będzie rozwijał się na podłożu podmokłym lub
piaszczystym.

Skład i działanie
Według dietetyków, wartości odżywcze rabarbaru nie są imponujące. Jadalne są jego
ogonki liściowe, często potocznie zwane łodygami. Ilość zawartego w nich kwasu szczawiowego jest znacznie niższa niż w trujących
liściach i stanowi ok. 2% całej kwasowości.
O ile jednak z młodych roślin możemy uzyskać
pewne ilości witamin (E, C oraz tych z grupy B)
i minerałów (żelazo, wapń, magnez, fosfor),
o tyle wraz ze wzrostem rośliny są one stopniowo wypierane przez kwasy (octowy, jabłkowy, szczawiowy) oraz szkodliwe przy
regularnym spożywaniu szczawiany. Stąd też
znane są rzadkie przypadki śmiertelnego zatrucia rabarbarem. W nadmiernych ilościach
może on także powodować powstawanie kamieni nerkowych. Dlatego też należy pamiętać, by zbiorów warzywa dokonywać jedynie
do końca czerwca/początku lipca, kiedy stężenie kwasów jest najmniej szkodliwe, oraz by
nie korzystać z przemrożonych roślin. Pod
wpływem niskiej temperatury kwas szczawiowy przemieszcza się bowiem z liści do korzeni
i ogonków.
Spożycie rzewienia nie wiąże się jednak tylko
z negatywnymi skutkami. Słynie on ze swoich
leczniczych właściwości. W chińskiej medycynie od tysiącleci wiele z jego odmian jest wykorzystywanych jako środek przeczyszczający,
dezynfekujący i pobudzający układ pokarmowy. Zaś nowo przeprowadzone badania karzą
wierzyć, iż poddany wysokiej temperaturze
uwalnia duże ilości polifenoli, nabierając tym
samym właściwości przeciwdziałających nowotworom.
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Garść ciekawostek
Kolor ogonków liściowych rabarbaru nie
przekłada się na dojrzałość rośliny. Barwa
ogonków liściowych może być czerwona, różowa lub zielona. Rośliny o zielonych łodygach
są silniejsze oraz dają większe plony. Jednak to
czerwony rabarbar cieszy się znacznie większym uznaniem wśród konsumentów.
W brytyjskim teatrze i czasach wczesnego
dramatu radiowego słowa „rhubarb, rhubarb”
(pl.:„rabarbar, rabarbar”) były przez aktorów
powtarzane w kółko tak, aby wytworzyć efekt
dźwiękowy rozmowy toczącej się w tle odgrywanej sceny. Owocem tej praktyki pozostaje
nakręcony w 1969 r. film o tytule „Rhubarb”
oraz jego młodszy o jedenaście lat remake
„Rhubarb, Rhubarb”.
Rabarbar zawiera molekuły związków węglowych, które mogą przewodzić ładunki elektryczne. Wyniki badań przeprowadzonych
w 2014 r. na Uniwersytecie Harwardzkim,
wskazują na to, że może on stanowić źródło
materiałów dla nowej, tańszej generacji baterii z potencjałem przekształcenia systemów
energetycznych.
Tradycyjnie maczany w cukrze ogonek liściowy
rabarbaru w wielu krajach uznaje się za powszechną i łatwo dostępną formę słodyczy. Jest
on spożywany w ten sposób w zachodniej Finlandii, Norwegii, Islandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i innych częściach świata. Z kolei w Chile,
tamtejsza odmiana rośliny sprzedawana jest
z dodatkiem soli lub ususzoną papryką chili.
Rabarbar uznawany zwykle za warzywo,
w USA ma jednak zawiłą tożsamość. W 1947
roku nowojorski sąd zdecydował, że ponieważ
roślina jest używana i przetwarzana jak owoc,
powinna być za takowy przyjęta wedle prawa
podatkowego oraz innych regulacji. Skutkiem
tego wyroku był spadek importu rabarbaru,
jako że owoce obarczone były wyższymi taryfami niż warzywa.
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Zupa Krem z
Zielonego Groszku
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
600 g świeżego lub mrożonego groszku
600 ml bulionu drobiowego albo warzywnego
200 ml białej części pora
100 ml śmietanki 30–36%
25 g klarowanego masła
1 płaska łyżeczka suszonego estragonu
cukier, sól
natka pietruszki
Przygotowanie:
Pora myjemy i kroimy na półplasterki. Do
rozgrzanego garnka wrzucamy masło klarowane i smażymy na nim pora, aż stanie się
szklisty, następnie dodajemy groszek (jeśli
jest mrożony, to wcześniej go rozmrażamy).
Podsmażamy przez dwie minuty, cały czas
mieszając.
Zawartość garnka zalewamy bulionem, dodajemy estragon i gotujemy, aż groszek będzie
miękki. Całość miksujemy, następnie przecieramy przez sito. Doprawiamy do smaku cukrem i solą.
Kremówkę ubijamy na sztywną pianę.
Do miseczek rozlewamy porcje zupy, dekorujemy kremówką, natką pietruszki i groszkiem.
Podajemy z grzankami.

40

Przepis i zdjęcie: Agata Kubica
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Chłodnik
z Groszku i Mięty
Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 20 minut + 3 godziny
chłodzenia

Składniki:
500 g świeżego lub mrożonego groszku
500 ml wywaru warzywnego
3 łyżki świeżej mięty + kilka listków
do dekoracji
1 łyżka masła
2 łodygi selera naciowego
2 ząbki czosnku
2 łyżki słodkiej śmietany
sól, pieprz
Przygotowanie:
W garnku rozgrzewamy masło, na które
wrzucamy drobno posiekaną szalotkę i pokrojony na małe kawałki seler naciowy. Całość dusimy przez 5 minut, a następnie dodajemy wyciśnięty czosnek i groszek. Wlewamy
wywar i dodajemy miętę. Całość doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy moc pal- nika
i gotujemy jeszcze 5–7 minut. Po tym czasie
zdejmujemy z palnika i pozostawiamy do lekkiego ostygnięcia, a następnie dodajemy
śmietanę i całość miksujemy blenderem na
krem. Doprawiamy do smaku a następnie
chłodzimy przez minimum 3 godziny. Chłodnik podajemy w filiżankach, udekorowany
listkami mięty.
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Przepis i zdjęcie: Olimpia

Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Zielona Sałatka z Groszkiem
Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:

Przygotowanie:

3 garście mieszanki sałat
150 g zielonego groszku
50 g groszku cukrowego
100 g zielonego kalafiora
50 g drobnej brukselki
½ karamboli
garść kiełków groszku
250 ml wody

Umyte warzywa: zielony groszek, groszek cukrowy, brukselkę i podzielony na różyczki kalafior, wkładamy do szklanej miski. Zalewamy szklanką wody, przykrywamy talerzem
i wstawiamy do kuchenki mikrofalowej na 8 minut przy mocy 900 wat. Odcedzamy, przelewamy zimną wodą i odstawiamy do odcieknięcia.

Składniki na sos:
2 łyżki oleju arachidowego
2 łyżki octu jabłkowego
2 łyżki płynnego miodu
1 łyżeczka musztardy francuskiej
1 łyżeczka mielonego imbiru
42

Wszystkie składniki na sos odmierzamy do miseczki i mieszamy energicznie lub umieszczamy w słoiczku i potrząsamy
do połączenia składników. Warzywa mieszamy z sosem.
Na talerz wykładamy sałaty, następnie warzywa z sosem,
a na wierzchu plasterki karamboli oraz kiełki. Podajemy od
razu po przygotowaniu.
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Przepis i zdjęcie: Anna Komsta

Zielona Sałatka z Groszku i Chwastów
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

1 szklanka zielonego groszku
2 szklanki mieszanych chwastów
jadalnych (na przykład krwawnik,
lebioda, bluszczyk kurdybanek,
mięta, młoda pokrzywa, czosnek
niedźwiedzi, rukola, podagrycznik, stokrotki, gwiazdnica pospolita, mniszek lekarski)
1 szklanka pokruszonego sera koziego
3 łyżki oliwy z oliwek
1 łyżka soku z cytryny
szczypta soli i świeżo mielonego
pieprzu

Chwasty płuczemy, delikatnie osuszamy na papierowym
ręczniku. Większe liście możemy posiekać na mniejsze kawałki. Mieszamy i wykładamy na talerz. Na wierzchu układamy zielony groszek oraz pokruszony kozi ser. Polewamy
sokiem z cytryny i oliwą z oliwek. Doprawiamy do smaku
solą i pieprzem. Podajemy ze świeżym pieczywem, na przykład z paluchami francuskimi.
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Przepis i zdjęcie: Olga Płaza

Muffiny z Zielonego Groszku
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Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki :

Przygotowanie:

450 g groszku
5 łyżek mielonych orzechów
laskowych
4 łyżki tahiny
1 ząbek czosnku
1 łyżka oleju rzepakowego
sok z ½ cytryny
sól

Jeśli groszek jest mrożony, umieszczamy go
w misce z ciepłą wodą na 5 minut. Odcedzamy,
wrzucamy do miski i blendujemy. Dodajemy pozostałe składniki (oprócz mielonych orzechów)
i ponownie miksujemy. Na koniec wsypujemy
orzechy, mieszamy łyżką. Przekładamy do formy
na muffiny. Pieczemy 35 minut w 170°C.
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Zapiekany makaron z groszkiem
Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:

Przygotowanie:

300 g makaronu
100 g mrożonego lub świeżego
groszku
1 czerwona cebula
3 łyżki oliwy
100 g mrożonej zielonej fasolki
150 g pomidorków koktajlowych
50 g utartego parmezanu
natka pietruszki
sól, pieprz

Makaron gotujemy w osolonej wodzie – ma być al dente.
Cebulę kroimy na mniejsze kawałki i podsmażamy na
rozgrzanej oliwie. Fasolkę gotujemy w osolonej wodzie
około 10 minut i odcedzamy. Nagrzewamy piekarnik do
180°C. Naczynie żaroodporne smarujemy tłuszczem
i przekładamy makaron, cebulę, fasolę, przekrojone na pół
pomidorki i groszek. Mieszamy, posypujemy startym
parmezanem, doprawiamy solą i pieprzem. Wstawiamy do
nagrzanego piekarnika na 15 minut.
Przed podaniem posypujemy świeżą pietruszką.
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Przepis i zdjęcie: Marcelina Łukaszek
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MAGAZYN KOCIOŁ
MAJ/CZERWIEC
2015
Przepis
Przepis
iizdjęcie:
zdjęcie:Anna
Łucja
Komsta
Serafin

Curry Kokosowe z Groszkiem
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:

Przygotowanie:

300 g groszku cukrowego
300 g groszku zielonego
½ cukinii
½ kalafiora
1 marchewka
1 cebula
1 garść szpinaku
1 pęczek kolendry
1 łodyga selera naciowego
3 cm imbiru
400 ml wody
250 ml mleczka kokosowego
4 łyżki masła klarowanego
2 łyżki soku z cytryny
1 łyżeczka kminu rzymskiego
1 łyżeczka czarnej gorczycy
1 łyżeczka adżwanu
1 łyżeczka kopru włoskiego
1 łyżeczka kurkumy
6 liści curry
¼ łyżeczki asafetydy
½ papryczki chilli
sól

Warzywa kroimy w kostkę. W szerokim rondlu rozgrzewamy masło. Wrzucamy kmin, gorczycę i adżwan. Prażymy
chwilę. Gdy zaczną pachnieć dodajemy cebulę i smażymy do
zezłocenia.
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Wrzucamy marchew i podlewamy odrobiną wody. Kiedy
zupa zacznie się gotować, dodajemy liście curry, imbir, chilli,
kurkumę i asafetydę. Po dwóch minutach dołączamy pozostałe warzywa i podlewamy wodą tak by mogły się w niej
zagotować, ok. 5 minut. Wlewamy mleczko kokosowe. Na
małym ogniu gotujemy, aż curry zgęstnieje. Doprawiamy
solą. Zdejmujemy z ognia. Skrapiamy sokiem z cytryny i posypujemy kolendrą.
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Przepis: Adam Zabokrzycki
Małgorzata
Zabokrzycka
MAGAZYNZdjęcie:
KOCIOŁ
MAJ/CZERWIEC
2015
Przepis
i zdjęcie: Anna
Komsta

Stir Fry z Tofu i Groszkiem Cukrowym

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:

Przygotowanie:

3 cm imbiru
4 ząbki czosnku
2 szalotki
1 marchewka
1 mała czerwona papryka
kawałek kapusty pekińskiej
200 g groszku cukrowego
2 łyżki oleju roślinnego
do smażenia

Przed rozpoczęciem smażenia wszystkie składniki powinny
być pokrojone i następująco przygotowane: czosnek posiekany, marchewka, papryka, imbir pokrojone w drobne słupki, kapusta poszatkowana, a tofu pokrojone w drobą kostkę
(1 cm) i usmażone. Składniki sosu mieszamy w małej miseczce i odstawiamy. Na rozgrzany, w woku lub dużej patelni, olej wrzucamy imbir i czosnek. Po minucie dodajemy
szalotki i paprykę, a po chwili marchewkę. Na koniec smażenia dorzucamy kapustę pekińską, a jak zmięknie usmażone tofu. Całość smażenia nie powinna trwać dłużej niż 4 minuty. Na koniec wlewamy sos i dokładnie mieszamy. Podajemy z makaronem, opcjonalnie posypane świeżą kolendrą,
kiełkami zielonego groszku i chili.

Sos:
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżka sosu rybnego
sok wyciśnięty z jednej limonki
1 łyżeczka cukru trzcinowego
Do podania:
makaron chow mein lub ryżowy
opcjonalnie: kiełki zielonego
groszku, chili, świeża kolendra
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Kotlety z Zielonego Groszku

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 25 minut + 30 minut pieczenia

Składniki:

Przygotowanie:

450 g mrożonego lub świeżego
groszku
1½ szklanki szpinaku baby
150 g marchwi
100 g łuskanego słoneczniku
80 ml wody
1 szalotka
3 ząbki czosnku
3 łyżki oleju rzepakowego
1 łyżka ziaren sezamu
1 łyżka mąki kukurydzianej
sól, pieprz

W garnku zagotowujemy litr wody. Wsypujemy łyżeczkę
soli oraz groszek. Ściągamy z ognia, odstawiamy na 3–4 minuty, odcedzamy. Rozgniatamy tłuczkiem do ziemniaków
lub niezbyt dokładnie miksujemy blenderem.
Cebulę i czosnek obieramy, siekamy w drobną kostkę. Podsmażamy na rumiano na rozgrzanym oleju. Dodajemy
opłukany i drobno posiekany szpinak. Dusimy przez minutę
na wolnym ogniu.
Marchew obieramy, płuczemy i ścieramy na tarce o grubych oczkach.
W dużej misce mieszamy groszek, marchewkę i podsmażoną cebulę z czosnkiem. Dodajemy ziarna sezamu, 3 łyżki
łuskanego słonecznika, wodę oraz mąkę kukurydzianą.
Mieszamy dokładnie wszystkie składniki. Doprawiamy do
smaku solą i pieprzem. Z masy formujemy okrągłe kotleciki,
które panierujemy w pozostałym słoneczniku. Układamy
na blasze wyłożonej papierem. Pieczemy z obu stron po
15 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.
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Przepis i zdjęcie: Bernadetta Parusińska-Ulewicz
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Przepis: Joanna Komorowska
Zdjęcie:
Rafał Komorowski
MAGAZYN KOCIOŁ
MAJ/CZERWIEC
2015
Przepis i zdjęcie: Anna Komsta

Pesto Groszkowe
z Krewetkami i Makaronem

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:

Przygotowanie:

1 szklanka ugotowanego zielonego groszku (świeżego lub
mrożonego)
1 szklanka listków natki pietruszki
2 ząbki czosnku
4 łyżki płatków migdałów
½ szklanki oleju rzepakowego
4–5 łyżek parmezanu
sól
świeżo mielony pieprz
woda przegotowana
300 g krewetek
5 łyżek natki pietruszki (świeżej)
2 ząbki czosnku
płatki chili (opcjonalnie)
ulubiony makaron

Delikatnie uprażone migdały, czosnek, natkę i olej miksujemy. Dodajemy groszek, miksujemy ponownie. Wsypujemy
parmezan, dolewamy taką ilość wody, aby uzyskać odpowiednią dla nas gęstość sosu. Mieszamy i doprawiamy do
smaku.
Świeże krewetki obieramy, wyciągamy ostrożnie ciemną
nitkę (jelito) na grzbiecie krewetki, nacinając go i wyciągając,
ogonki zostawiamy. Jeśli dysponujemy krewetkami mrożonymi, to wystarczy je rozmrozić w temperaturze pokojowej
lub w chłodnej wodzie. Jeżeli są w pancerzach, to postępujemy podobnie jak z krewetkami świeżymi.
Oliwę rozgrzewamy, wrzucamy pokrojony w drobną kostkę
czosnek. Smażymy 30 sekund. Dodajemy krewetki, chili
(opcjonalnie). Smażymy 3–4 minuty. Szare krewetki powinny zmienić kolor na pomarańczowy. Dodajemy pietruszkę,
solimy. Mieszamy, wyłączamy ogień.
Ugotowany makaron łączymy z pesto i podajemy z krewetkami.
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Pesto z Zielonego Groszku
Liczba porcji: słoiczek 200 ml

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:

Przygotowanie:

1 szklanka świeżego
lub mrożonego groszku
1 ząbek czosnku
2 łyżki pestek dyni
2 łyżki startego żółtego sera
4 łyżki oliwy
4 połówki suszonych pomidorów
(z oliwnej zalewy)
sól, pieprz

Groszek wrzucamy do wrzątku i gotujemy 3–5 minut. Odcedzamy i miksujemy blenderem z pozostałymi składnikami.
Przyprawiamy do smaku.
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MAGAZYN
KOCIOŁi zdjęcie:
MAJ/CZERWIEC
2015Sieradz
Przepis
Katarzyna

Przepis i zdjęcia: Martyna Sobka

Crostini z Pastą Groszkową
Liczba porcji: 24 grzanki

Czas przygotowania: 40 minut + czas rozmrażania groszku

Składniki na crostini:

Przygotowanie:

2 ciabatty
300 g pasty z groszku
120 g sera koziego
50 g prażonego słonecznika

Rozmrożony groszek blendujemy wraz z parmezanem i jogurtem naturalnym. Ciągle miksując, dodajemy oliwę, musztardę oraz chrzan. Gotową pastę doprawiamy solą i pieprzem,
a także dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek.

Składniki na pastę:

Ciabattę kroimy w kromki i pieczemy na ruszcie piekarnika
przez kilka minut, aż się zrumienią. Gotowe grzanki smarujemy pastą z groszku i dekorujemy serem kozim oraz prażonym słonecznikiem.

450 g mrożonego groszku
100 g parmezanu
2 ząbki czosnku
3 łyżki jogurtu naturalnego
1 łyżka łagodnej musztardy
1 łyżka oliwy
½ łyżeczki chrzanu
sól, pieprz
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Przepis i zdjęcia: Laura Chołodecka
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Tort Groszkowy

Liczba porcji: 1 tort o średnicy
22 centymetry

Czas przygotowania: 75 minut pieczenia + 30 minut
przygotowania + czas studzenia

Składniki na ciasto:

Przygotowanie ciasta:

250 g mąki pszennej
275 g świeżego lub
mrożonego groszku
200 g miękkiego masła
150 g cukru pudru
3 jajka
2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
skórka i sok z połowy cytryny
2 łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli

Groszek gotujemy kilka minut, odcedzamy na sicie i przelewamy zimną wodą. Miksujemy na gładkie puree i chłodzimy. Mąkę przesiewamy razem z proszkiem do pieczenia.
Ucieramy masło z cukrem na gładką, puszystą masę. Cały
czas ucierając dodajemy po jednym jajku i po łyżce puree
groszkowego oraz wyciśnięty sok z cytryny. Do utartej
masy wsypujemy mąkę z proszkiem, sól, sok oraz skórkę
z cytryny. Delikatnie mieszamy do całkowitego połączenia
składników.

Składniki na krem:
500 ml mocno schłodzonej
śmietanki 36%
250 g serka mascarpone
3 łyżki cukru pudru
skórka i sok z połowy cytryny

Rozgrzewamy piekarnik do 160°C. Masę dzielimy na trzy
części i pieczemy kolejno w formie o średnicy 22 centymetry. Pieczemy każdy blat około 25 minut. Przed wyjęciem
sprawdzamy patyczkiem, powinien być suchy. Studzimy.
Przygotowanie kremu:
Śmietankę ubijamy na sztywno, pod koniec dodajemy po
łyżce cukier i mascarpone oraz startą skórkę i sok wyciśnięty z cytryny.
Blaty przekładamy kremem, a następnie smarujemy nim też
wierzch i boki. Dekorujemy wg uznania.
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MAGAZYN Przepis
KOCIOŁ iMAJ/CZERWIEC
2015
zdjęcie: Monika
Szefffler

Suflet Groszkowy

Liczba porcji: 3–4

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:

Przygotowanie:

200 g groszku świeżego lub
mrożonego
80 ml śmietanki 30–36%
2 białka
70 g cukru pudru
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
masło

Groszek gotujemy do miękkości w lekko osolonej wodzie.
Odcedzamy i studzimy. Białka ubijamy na sztywną pianę
stopniowo dodając cukier puder, a na koniec ubijania przesianą mąkę ziemniaczaną. Groszek z śmietanką miksujemy
za pomocą blendera na gładką pastę. Dodajemy ubitą pianę
z białek i delikatnie mieszamy za pomocą szpatułki ruchami
od dołu do góry.
Ramekiny smarujemy masłem i posypujemy cukrem pudrem. Do każdej kokilki nakładamy ciasto tak, żeby nie pobrudzić boków. Wkładamy do nagrzanego do 200°C piekarnika i pieczemy 15–20 minut do zarumienienia wierzchu
(pod żadnym pozorem nie otwieramy piekarnika w czasie
pieczenia, bo suflet nam opadnie). Podajemy zaraz po wyjęciu z piekarnika.
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Przepis i zdjęcie: Damian Kordas

Tartaletki z Kremem Groszkowym
i Malinami
Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na ciasto:

Przygotowanie:

120 g masła
200 g mąki pszennej
3 łyżki cukru
2 żółtka
½ łyżeczki soli

Ze składników zagniatamy ciasto. Rozkładamy je w formach
do tartaletek. Pieczemy w 180°C przez 5 minut z obciążeniem, a następnie 15 minut bez.

Składniki na krem:
200 g serka mascarpone
100 ml śmietanki 30–36%
100 g świeżego groszku
3 łyżki cukru
szczypta kardamonu
maliny do dekoracji
60

Śmietankę ubijamy z cukrem. Dodajemy serek mascarpone
oraz kardamon. Z zielonego groszku robimy puree i dodajemy je do kremu.
Na upieczone spody nakładamy krem groszkowy i dekorujemy malinami.
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Przepis i zdjęcie: Rafał Kowal

Krem z Groszku, Gruszki i Mascarpone
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

250 g świeżego groszku
1 duża gruszka
150 g mascarpone
1 mała szalotka
3 łyżki miodu
3 łyżki masła
skórka otarta z jednej cytryny
gałązka tymianku
szczypta chilli

W garnku rozgrzewamy masło i miód. Wrzucamy obraną
i pokrojoną w kostkę gruszkę, posiekaną szalotkę i groszek.
Całość smażymy 5 minut. Zalewamy dwiema szklankami
wody, doprawiamy tymiankiem i chilli. Gotujemy 10 minut
po czym blendujemy całość. Mieszamy z mascarpone i podajemy jeszcze ciepłe.

MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015

61

Groch kontra
Groszek
Tekst: Joanna Bilska, Zdjęcie: Monika Pazdej
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Zaczynamy od pierwszego podziału botanicznego, ze względu na rodzaj. A mamy ich dwa –
Groch (
) i Groszek (
). Oba należą
do tej samej rodziny bobowatych (motylkowatych). Rośliny tych odmian są jednoroczne,
czyli nie zimują w naszych warunkach.

Groch (Pisum)
Osiąga wysokość 0,25-2 m, w zależności od
odmiany. Łodygi posiadają wąsy czepne, dzięki
czemu wspinają się na podpory. Owocem są
strąki z nasionami w środku. Tutaj znowu, zależnie od rodzaju, owoce będą się różniły wielkością, kształtem i smakiem. Podstawowe odmiany, które uprawiamy w naszych ogrodach,
to groch łuskowy i groch cukrowy.
Groch łuskowy – jak sama nazwa wskazuje –
ma łuski. Strąki posiadają cienkie, pergaminowe osłonki, których zwykle nie jemy. Tę odmianę grochu uprawiamy ze względu na same
nasiona. Możemy je zbierać niedojrzałe – jest
to ten zielony groszek, który jemy świeży na
surowo bądź kupujemy mrożony, konserwowy
lub w stanie pełnej dojrzałości. Natomiast suche już nasiona nadają się do dłuższego przechowywania.
Groch łuskowy dzieli się na dwie podstawowe
grupy: o nasionach gładkich i pomarszczonych. Prawie idealnie kulisty kształt będą miały nasiona pierwszej grupy, które charakteryzują się też pęcznieniem w wodzie – zrobimy z nich np. grochówkę. Ten groch nadaje
się także do konserwowania, ale już nie do zamrażania, ponieważ w trakcie takiej obróbki,
traci swoją słodycz.
Z kolei groch o nasionach pomarszczonych
nie pęcznieje w wodzie. Najlepiej jeść go na
surowo, jest dużo słodszy od swojego „gładkiego kolegi". Znajdziemy go również w mrożonkach.
Cukrowy – różni się od łuskowego brakiem
pergaminowej wyściółki, dzięki czemu można
go konsumować razem ze strąkiem. Strąk jest
bardziej płaski i mięsisty, a do tego słodki. Nasiona w środku są w tym przypadku niewielkie, dobrze widoczne spod skórki.

dkie strąki, bez pergaminowej, nie dającej się
pogryźć warstwy, i pyszne, duże nasiona, które
można albo wyłuskać, albo zjeść razem ze
strąkiem.
Podczas, gdy wyżej opisane odmiany uprawiamy w Polsce jako warzywo, istnieje też
drugi podgatunek tej rośliny – groch polny
(
), inaczej zwany
błękitnopurpurowym, pastewnym lub peluszką. Rośnie dziko bądź zasiewany jest w ogrodach jako nawóz zielony. Uprawia się go również z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt.

Groszek (Lathyrus)
Liczy się około 160 gatunków tego rodzaju.
W Polsce występuje ich kilkanaście. Uprawia
się go i w celach konsumpcyjnych, choć dużo
mniej powszechnie niż groch, i w celach ozdobnych. Rośne też na dziko. Poniżej kilka
wybranych gatunków tej rośliny.
Groszek siewny (L. sativus) – zwany też
groszkiem zwyczajnym lub lędźwianem siewnym. Bardzo odporny na suszę, jadalne są
i strąki, i nasiona, z których robi się mąkę
chlebową. Uprawiany jednak na mniejszą skalę ze względu na niekorzystne oddziaływanie
przy dłuższym spożywaniu – powoduje latyryzm, czyli zatrucie występującym w nim alkaloidem.
Groszek pachnący (L. odoratus) – roślina typowo ozdobna, najczęściej pnąca, dorastająca
do 1–2 m. Uprawiany jako okrycie altan, płotów oraz dla zapachu czy na kwiat cięty. Istnieją także jego karłowate odmiany. Niejadalny!
Groszek leśny (L. sylvestris) i groszek łąkowy
(L. pratensis) – jedne z najczęściej spotykanych
odmian, rosnące dziko na łąkach, polach czy
przydrożach. Również nie są to odmiany jadalne.
Sprawdźmy się na koniec: z jakiego rodzaju tej
rośliny zrobimy grochówkę?

Istnieją również mieszanki grochu łuskowego
i cukrowego. Mamy tutaj dwa w jednym: i słoMAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015
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Europa Na Widelcu
Wywiad z Piotrem Bikontem i Robertem Makłowiczem
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Joanna Aniszczyk: Podróżują Panowie po świecie, po Europie... Jestem ciekawa, czy i czym
według Was Dolny Śląsk jako region może się
kulinarnie pochwalić?
Piotr Bikont: Pewnie, że ma się czym pochwalić.
Nawet tu, we Wrocławiu, podczas festiwalu
„Europa na widelcu” od zeszłego roku jest organizowany konkurs na produkt regionalny.
I właśnie w ten sposób chcemy promować te
lokalne wyroby. Udało nam się też odkryć, że to
właśnie Dolny Śląsk jest wielkim producentem
szparagów. W tym roku będziemy przekonywać wrocławian i wszystkich uczestniczących
w festiwalu, że region dolnośląski przoduje
również w produkcji rzodkiewek.
Robert Makłowicz: Poza tym Dolny Śląsk jest
bardziej pasjonujący niż na przykład Podhale,
ponieważ tutaj kuchnia regionalna dopiero się
rodzi. Jak wiadomo, wcześniej jej po prostu nie
było. Autochtonów usunięto i z tego tygla,
zlepku, zaczęło powstawać coś nowego – w sytuacji, kiedy w końcu mogło powstawać, czyli
po 1989 roku. A na Podhalu wszystko od lat
jest wiadome, od stuleci praktycznie. Na potrzeby turystów górale musieli odgrzebać stare
przepisy, których sami się brzydzili, ponieważ
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kojarzyły im się z biedą. Tam wszystko jest jasne, a tutaj to się dopiero zaczyna dziać.
P.B.: Za PRL-u był lubiński pomysł, aby po prostu brać gotowe dania i nazywać je inaczej. Tak
więc, jak tu była fasolka po wrocławsku, to
gdzieś indziej podawano to danie jako fasolkę
po bretońsku. Czyli podawano dokładnie to
samo, tylko inaczej się zwało. Przykładowo,
bułka określana była w Warszawie paryską,
w Łodzi – angielską, a we Wrocławiu – bułką
wrocławską. I tak dalej, i tak dalej…
R.M.: A w Krakowie weką.
P.B.: Albo kotlet piastowski, który królował
wszędzie…
R.M.: Żeby uzasadnić odwieczną polskość.
Choć Piastowie, jak wiadomo, wpisali się w kanon literatury niemieckiej. No ale o tym nie
mówiono...
P.B.: Natomiast szparagi i rzodkiewki mają na
Dolnym Śląsku tradycję jeszcze przedwojenną.
Zawsze były tu obecne. Takim specjałem wrocławskim z czasów niemieckich były sałatki,
które zawsze serwowano z rzodkiewkami.
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R.M.: Ale do dziś ta miłość do rzodkiewek została – chociażby w kuchni bawarskiej. Tam
prawie wszystko jest z rzodkiewkami, więc to
się musiało stąd wziąć. To jest ziemia i niezależnie, kto na niej mieszka, no chyba, że w ogóle jej
nie uprawia, to ona rodzi podobne rzeczy. I to
jest naturalna kolej losu, że ludzie sami decydują, co ma tutaj występować. Wrócili do tych korzeni, które były tu w czasach niemieckich.
Oczywiście trudno mówić już o jakiś daniach
regionalnych, bo to właśnie jest ten proces, ale
produkty jak najbardziej są. Jest wino, można
do tego też dołożyć ryby.
P.B.: No właśnie ryby, i to nie tylko Karp Milicki,
który jest oczywiście super i przez wszystkich
bardzo dobrze znany. Znajdziemy też wyborne
hodowle karpia oraz innych ryb słodkowodnych
w Borach Dolnośląskich. Są to stawy o podłożu
piaskowym, które powstały w lasach.
R.M.: Tak więc ryby stamtąd są mniej muliste
w smaku.
J.A.: A jak to jest ze świadomością ludzi na temat produktów lokalnych, dajmy na to na południu Europy i w Polsce?
R.M.:
Nie ma się co porównywać.
P.B.: W stosunku do południowej Europy – nie
mamy szans. Natomiast, jeśli chodzi o północną
Europę, to moim zdaniem jesteśmy całkiem do
przodu. Mam na myśli porównanie na przykład
z Anglią, Skandynawią czy państwami bałtyckimi.
R.M.: Śmiało możemy porównywać się
ze Słowacją, czy z niektórymi regionami Czech.
J.A.: Stanowią Panowie zgrany publicystyczny
duet. Napisaliście wspólnie kilka książek – czy
myśleliście kiedykolwiek o tym, aby stworzyć
dla naszego regionu przewodnik, w którym
opisalibyście Dolny Śląsk od kulinarnej strony,
może nawet z załączeniem przepisów?
P.B.: Ja stworzyłem nawet takie wykwintne
dolnośląskie
.
R.M.: Tylko proszę zauważyć, że Piotr ma jakieś
korzenie wrocławskie, ja nie mam żadnych. Taki
przewodnik powinni zrobić ludzie stąd, ludzie,
którzy tu na co dzień mieszkają i stale trzymają
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przysłowiową „rękę na pulsie”. To jest tak płynne, tak się zmienia, że trzeba cały czas śledzić
zachodzącą ewolucję.
J.A.: Chodziło mi właśnie o obiektywizm
w kwestii dolnośląskiej gastronomii, który
wynika z faktu, że nie jesteście stąd.
R.M.: Obiektywnie mogę stwierdzić, że Wrocław pięć lat temu i dzisiaj jest kulinarnie o sto
lat świetlnych do przodu.
P.B.: Ja bym powiedział, że dziesięć, piętnaście,
a nawet dwadzieścia lat temu, był on bardzo do
tyłu.
R.M.: Proszę zauważyć ważną rzecz, tzw. „lukę
pokoleniową”, która nastąpiła w Polsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Czyli
do lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych ta
gastronomia była PRL-owska. I była, jaka była.
Ludzie, którzy gotowali czy podawali do stołu,
uczyli się zawodu przed wojną i nie wiedzieli, co
to znaczy być kucharzem czy kelnerem. Po
czym te osoby odeszły i przyszło to bezhołowie
kształcone w tandetnych PRL-owskich szkołach, gdzie – jak ogólnie uważano w tamtym
czasie – powiedzenie komuś, że idzie do gastronomika traktowano jako najgorszą obelgę.
To znaczyło, że ktoś się do niczego nie nadawał.
Dorosnąć musieli dopiero ludzie urodzeni już
w wolnej Polsce, albo też urodzeni wcześniej,
wychowani w wolnej Polsce, którzy pojechali
za granicę, zobaczyli jak to wszystko powinno
wyglądać i wrócili z doświadczeniem. Teraz to
właśnie oni zaczynają otwierać swoje przedsięwzięcia. To się dzieje naprawdę przez ostatnie kilka lat i jest to kompletna rewolucja,
kompletnie inne myślenie i spojrzenie na jedzenie i gastronomię.
J.A.: Panie Piotrze, jako przewodniczący Kapituły Dobrego Smaku, ocenia Pan dania i produkty. Rok temu były to nalewki robione według starych receptur w domowych warunkach. Czym się Pan kieruje w ocenie?
P.B.: Smakiem i wiedzą. Oczywiście gust odgrywa
zawsze jakąś rolę, ale niektóre rzeczy są w miarę
obiektywne. Czyli dobrze jest znać pewne zasady, poza tym trzeba to smakowo czuć.
J.A.: Dziękujemy bardzo za tę rozmowę i do zobaczenia podczas festiwalu „Europa na widelcu”!
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Wieś ta była położona wśród lasów i bagien,
o czym wspominałem. Na przykład Żabłoto od
pozostałej części wioski było oddzielone półkilometrowym
rozlewiskiem
(szerokość).
Uniemożliwiający wiosną i jesienią jakąkolwiek
komunikację z innymi dzielnicami. Prusaki położone ponad trzy kilometry od Żabłota oddzielone były pasmem lasu o szerokości 2 km.
Roszetiaki od Koniczan leżały w odległości
około 4 km. Widać z tego, że powierzchnia kolonii Kudranki zajmowała około 20 km².
Mówiłem o bagnach, a rzeki nie było. Nieraz
w miesiącu czerwcu nie było kropli wody
w największych zagłębieniach bagiennych,
które wiosną i jesienią były nie do przebycia.
Wieś ta ze względu na położenie była mocno
ze sobą spokrewniona (to znaczy jej mieszkańcy). We wiosce była jedna rodzina Żydów, jedna ukraińska i trzy niemieckie
rodziny. Ludzie żyli ze sobą w zgodzie. Nie było żadnej różnicy nawet między Polakami i innymi narodowościami (przynajmniej ja o tym
nie słyszałem).
No i oczywiście przy każdym domku siane były konopie, len, lnianka i ogródek (wszystko po
około 3 ary). Siana zbierano dużo, ale niskiej
jakości. Tak zwany komysz i dużo osoki. Łąki
nie były uprawiane i nawożone. Bazując na
sianie trzymano dość dużo bydła i koni. Trochę
owiec i trzody chlewnej i ptactwo domowe:
kury, gęsi i indyki. Wszystkie mieszkania były
drewniane, podobnie zresztą jak i budynki gospodarcze kryte były strzechą. W ostatnich latach chyba jeden dom pokryto blachą ocynkowaną. Próbowano też w ostatnich czasach
kryć gontem. Dużo gospodarzy miało własne
laski o bardzo lichym drzewostanie. W ogólnych zarysach tak wyglądała ta wieś.
Każde gospodarstwo było ogrodzone, spotykało się płoty plecione z łozy, nieraz żerdzie
przybijane gwoździami do słupków, ale większość to były płoty gdzie do wbitych do ziemi
kołków parami, później przeplatanymi łozą, na
której kładziono żerdź znowuż kładziono
żerdź, tak do 4–5 żerdzi.
Ludzie pracowali bardzo ciężko. Nieznane były tam żadne urządzenia ułatwiające pracę
ludzką. Nawozów sztucznych nie stosowano
stąd mimo wielkiego nakładu pracy, urodzaje
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były znikome. Prace w polu wykonywano
końmi. Niektórzy wołami. To znaczy orki i bronowanie. Najczęściej w jesieni wykonywano
płytką podorywkę, a wiosną pod zasiew orka
głębsza, ale nie głęboka. Kto zapuścił pług
głębiej wyorywał żółty piach. Następne prace
polowe wykonywane były rękoma ludzkimi.
Obsypywanie ziemniaków wykonywano ręcznie. Ręcznie plewiono len, konopie, proso
i pszenicę. Ręcznie koszono zboże: pszenicę
i proso, a konopie też wyrywano rękoma. Następnie zboża zwożono do stodół, niektórzy
tylko młócili maszynami.
Przygniatająca większość młóciła cepami zaczynając od listopada a kończąc późną zimą.
Rękoma też siano zboże specjalną drewnianą
łopatką wysypywano, rzucano przed siebie
zboże. Ciekawie wyglądało takie młócenie
prosa. Stawało nieraz kilka osób wzdłuż bariery odgradzającej klepisko od zastronka
trzymające się tej odgrody rękami, nogami
przy posiadaniu pewnych umiejętności mielili
to proso, z którego z łatwością wyłuskiwali
ziarno. Ze słomy zaś wykonywano szczotki do
bielenia mieszkań.
Zboże wieziono do młyna. Taki młyn najbliższy
znajdował się w Kamionce. Był on własnością
jednego Żyda zwanego Awrumem. W młynie
tym mielono mąkę na tzw. razówkę. Poruszała
to wszystko maszyna parowa. Węgla wiele
tam nie znano. Młynarz ten jak przyjechało
kilka furmanek zaczynał palić w piecu drewnianymi kijami. Swą pracę zaczynał donośnym
gwizdem. Mimo, że Kamionka była położona
od nas 5–6 km to słychać było ten gwizd, a ludzie ładowali wtedy zboże i jechali do młyna.
Kobiety wstawały bardzo wcześnie, chociażby dlatego, że musiały one przygotować
śniadanie. A śniadanie było raczej czasochłonne. W celu zaoszczędzenia chleba,
przygotowywano potrawy gotowane. A więc
krupniki i kasze na mleku, placki pieczone
z mąki gryczanej.
Kobiety i prawie tylko kobiety doiły krowy.
A krów jak wspomniałem było dużo. Mleczność tych krów ze względu na gatunek bydła
i złe nieracjonalne ich żywienie była bardzo
niska, około 6 l dziennie. W lecie po wydojeniu
krowy te wypędzano na pastwiska. Pastwiska
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te znajdowały się na trudno dostępnych bagnach. Nie raz krowy w tych bagnach grzęzły
i należało organizować ratunek takiej krowy.
Nie było żadnego zorganizowanego skupu
mleka. Niewielkie nadwyżki mleka zagospodarowywane były w gospodarstwach. Najczęściej po skwaśnieniu mleka zbierano
z łodyżek śmietanę. Mleko przeznaczone na
bezpośrednie spożycie jedzono z kartoflami.
Bądź odgrzewano na ser. W gospodarstwach,
w któ- rych odkładano więcej sera, składano
go do około 10 litrowych dzieżek. Silnie solono taki odciśnięty ser, przyciskano denkiem
i kamieniem na obrzeżach, ser ten mimo nasolenia lekko zieleniał. Zazieleniony ser smażono, a ten dobry spożywano najczęściej
z ziemniakami.
Ze śmietany, gdy zebrano odpowiednią ilość,
robiono masło. Masło też robiono metodą
bardzo przestarzałą w drewnianej bojce. Wlewano tam śmietanę zakładając wieczko i jeszcze urządzenie, które uniemożliwiało rozpryskiwanie śmietany. Uderzano w śmietanę krążkiem zamocowanym do odpowiedniego drążka. Masło bardzo często stanowiło jedyny
produkt sp produkt sprzedażny.
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chodziła boso. Pamiętam, że nieraz wracałem
po lodzie. To znaczy, kałuże na ścieżkach były
pokryte cieniutką warstwą lodu. Strasznie
marzły nogi.

W każdym prawie gospodarstwie trzymano
owce. Ze względu na niskość terenu i bagna
prosperowała owca czarna. Lepiej była dostosowana do życia na tych terenach. Wełna
z tych owiec była bardzo trwała, włos krótki
i niewielka ilość. Obcinaną wełnę (prace te
najczęściej wykonywała kobieta) zagospodarowywano dla własnych potrzeb. A więc ją suszono, następnie przędła też kobieta i ta sama
kobieta z uprzędzonej wełny robiła rękawice,
skarpety i swetry, brrr jakiż kłujący. Skórę albo
sprzedawano albo garbowano w garbarni zorganizowanej samodzielnie i szyto z nich kożuchy, czapki, a nieraz rękawice.
Świni nie karmiono tak jak to robi się obecnie.
Świnia przez całe lata chodziła luzem. Pasiono
je koło domu. Żyła tylko tym, co potrafiła zjeść
na pastwisku. Że zwierzę to było bardzo niesforne i nieposłuszne, biegało, wiązano mu do
szyi znacznych rozmiarów kloc drewniany,
który hamował jego zapędy. Bardzo często
świnie pętano. Po taki pasieniu jej przez całe
lato świnia nie rosła w mięso i w tłuszcz, a raczej rosło w górę i wzdłuż. Dopiero późną jesienią zamykano ją do chlewika i pasiono na
słoninę. Takiej świni dawano najczęściej plewy
gryczane, bądź inne. Dodawano do nich trochę
ziemniaków o otrąb i tak karmiono do dwustu
kilogramów i więcej.
Do ciekawych obrządków religijno-kulturalnych należały majówki. Wybierano dom,
w którym były panienki i tam codziennie zbierała się młodzież zaraz po zachodzie słońca.
Zebrani odmawiali litanię do Matki Boskiej,
bardzo często na klęczkach. Po litanii śpiewano kilka piosenek religijnych. Następnie młodzież wychodziła na podwórko gdzie śpiewano już piosenki ludowe. Bawiono się w kotka i myszkę i inne. Młodzież na majówkę przy72

Na terenie Kudranek był tylko jeden człowiek,
Antoni Czernak, który grał na klarnecie. On
najczęściej obsługiwał wszystkie zabawy. Zabawy te organizowano w prywatnych mieszkaniach. Bardzo często na glinianym klepisku,
z którego unosiły się tumany kurzu. Co jakiś
czas klepisko polewano wodą. Trzeba było
umiejętności w tym polewaniu. Za dużo wody
powodowało gliniane błoto i wtedy w ogóle
nie można było tańczyć. Na zabawach tych raczej nie pito alkoholu. Jeśli się zdarzyło to
ćwiartka na sześciu chłopców gdzieś w kącie,
ale przeważnie na zewnątrz budynku. Tańczono przy lampie naftowej w półmroku. Dziewczęta nigdy nie brały udziału w piciu alkoholu.
W sąsiedniej wiosce ukraińskiej była orkiestra
dęta. Grało w niej dwóch Polaków i trzech
Ukraińców. Od wielkiego święta grała ona
nieraz w naszej wiosce. Ale orkiestra ta grała
prawie na wszystkich weselach w Kudrance.
Kiedy grali w lesie, jesienią czy na wiosnę wieczorem, to dźwięk tej orkiestry rozchodził się
potrójnym echem, poprzez laski i bagna i grały
w całej Kudrance. Tych chwil na pewno nikt
z Kudrańców, który słyszał piękne, miękkie,
delikatne i głośne dźwięki tej muzyki nie zapomni do śmierci.
Na początku sierpnia 1943 roku, rodzina
Chołodeckich opuściła Kudrankę i wyruszyła
do Równego. Potem przenieśli się w okolice
Przemyśla. Latem 1945 roku Edmund przybył
w celach handlowych do Krotoszyna. Odnalazł brata Flawiana, który stacjonował w jednostce wojskowej oraz rodzinę swojego stryja
Wincentego mieszkającego w Wąbnicach pod
Miliczem. Wrócił do Przemyśla po mamę Rozalię.
W 1946 roku Edmund przeprowadził się do
Żeleźników, gdzie prowadził szkołę. Tam poznał swoją przyszłą żonę - Irenę Borowską. Od
1950 roku był dyrektorem szkoły w Czatkowicach, a w latach 60-tych XX wieku zaczął
kierować placówką w Miliczu. Jego największym sukcesem było wybudowanie szkoły zawodowej w Miliczu.
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Przepis i zdjęcia: Laura Chołodecka

Naleśniki Gryczane
Liczba porcji: 8–10 naleśników

Czas przygotowania: 30 minut + 30 minut oczekiwania

Składniki na ciasto:

Przygotowanie:

200 g mąki gryczanej
2 jajka
300 ml mleka
½ płaskiej łyżeczki soli
olej do smażenia

Składniki miksujemy lub ubijamy trzepaczką. Odstawiamy
na pół godziny.
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Smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor.
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Gołąbki
krużewnickie
Gołąbki krużewnickie, które jadano na
Kresach, przywędrowały na tereny województwa dolnośląskiego, wraz z licznymi tradycjami kulinarnymi, po II wojnie światowej. Potrawa ta została wpisana na „Listę Tradycyjnych Produktów”
w 2008 roku. Bardzo często są nazywane „czarnymi gołąbkami” z racji zawartości kaszy gryczanej i specyficznego koloru farszu.

Z
Zdjęcie: Damian Kordas

Liczba porcji: 20 gołąbków

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut

Składniki:

Przygotowanie:

500 g kaszy gryczanej
2 jajka
500 g wędzonki
3 ugotowane ziemniaki
główka kapusty
125 ml oleju
1 cebula
główka czosnku
sól, pieprz
1 łyżka oleju do smażenia

Z kapusty wycinamy głąb i obgotowujemy ją w wodzie, co
chwilę zdejmując z wierzchu miękkie liście. Wędzonkę i cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy. Ziemniaki gotujemy,
studzimy, przepuszczamy przez maszynkę do mielenia. Kaszę gotujemy w osolonej wodzie z olejem. Studzimy, a następnie mieszamy z ziemniakami, cebulą, wędzonką, przeciśniętym czosnkiem i jajkami. Zawijamy gołąbki, zalewamy
wodą i dusimy około 45 minut.
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Kluski Bułczane
Przepis na kluski bułczane (Saganer
Semmelklöße) stworzył Heinrich Gersdorf z Żagania, nazywany też często
Kloß–Heinrich (Heinrich Kluska). Jako
młody chłopak, w latach 1897–1900,
uczył się zawodu kucharza w hotelu Savoy we Wrocławiu. Po I wojnie światowej rozpoczął pracę w jednym z hoteli
w Görlitz. Potem powrócił do Wrocławia, gdzie był niezwykle cenionym i lubianym kucharzem.
Heinrich pozostawił po sobie pokaźną
spuściznę w postaci ręcznie zapisanych
receptur. Pierwsze sięgają początków
jego kariery i nauki we Wrocławiu, ostatnie to przepisy kuchni chłopskiej
z Żagania. Przepisy te trafiły do Archiwum Śląskiego. Przepis na kluski to jedna z pierwszych receptur – pochodzi
z 1897 roku.

Przepis: Bogumiła Khadow
Zdjęcie: Joanna Leśniak

Liczba porcji: 10 klusek

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:

Przygotowanie:

4 czerstwe bułki
2 płaskie łyżki mąki pszennej
50 g bułki tartej
60 g masła
3 jajka
sól

Bułki namaczamy w wodzie i odciskamy. Przepuszczamy
przez maszynkę do mielenia mięsa. Mieszamy dokładnie
z mąką, bułką tartą i solą. Masło rozpuszczamy na patelni
i przesmażamy na nim przygotowaną masę. Do gorącej dodajemy po jednym jajku i szybko mieszamy. Ciasto odstawiamy, aby napęczniało.
W garnku gotujemy wodę, solimy. Przy pomocy dwóch łyżek
formujemy podłużne kluski lub toczymy niewielkie kule.
Wrzucamy na wrzątek i gotujemy na wolnym ogniu około
15 minut. Wyjmujemy łyżką cedzakową.
Podajemy dokładnie odsączone, na przykład z sosem owocowym.
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Smalczyk Czarownic Ślężańskich
Ślęża to najwyższy szczyt Przedgórza Sudeckiego. W średniowieczu góra omijana
była przez okolicznych mieszkańców ze względu na opowieści, według których odbywały się na niej zloty czarownic. W obecnych czasach jest jednym z ciekawszych
miejsc w okolicach Wrocławia.
Smalczyk czarownic ślężańskich jest popisowym produktem Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” oraz jednym z elementów kulinarnego szlaku, znanego jako „Szlak Dobrych Smaków i Tradycji Ślężańskich”.

Liczba porcji: około 500 g

Czas przygotowania: 30 minut + czas stygnięcia

Składniki na smalczyk:

Przygotowanie smalczyku:

250 g słoniny
125 g wędzonego boczku
125 g wędzonej kiełbasy
125 g pieczarek
1 ząbek czosnku
przyprawa czarownic ślężańskich
ziarna jałowca
ostra papryka
sól, pieprz

Słoninę i boczek kroimy w drobną kostkę. Solimy i smażymy
na niewielkim ogniu, aż wytopią się skwarki. Kiełbasę obieramy z osłonki i kroimy razem z pieczarkami. Wrzucamy na
patelnię i smażymy, aż się przyrumienią. Przyprawiamy, dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę i zdejmujemy
z ognia. Przekładamy do słoiczków i zostawiamy do wystygnięcia.

Składniki na przyprawę czarownic
ślężańskich:

Przygotowanie przyprawy:

garść suszonego lubczyku
garść suszonej natki pietruszki
garść suszonej naci selera
duża szczypta suszonych pokrzyw
duża szczypta suszonej bazylii
duża szczypta majeranku
1 łyżeczka soli
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Wszystkie zioła mielimy razem, a następnie mieszamy z solą.
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Jako
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ość Zawsze Się Sama Obroni
Tekst i zdjęcia: Olga Płaza, Sabina Skalska
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Zakłady Mięsne „Galicja” powstały w 2000 roku. Założył je Zenon Matusiewicz (wujek obecnego właściciela, Jarosława Węgłowskiego)
wraz z żoną. Jednak sam proces zbierania tradycyjnych receptur na mięsa i kiełbasy trwał
już wcześniej. Pan Jarosław ze śmiechem
wspomina, że na samym początku zdarzały się
wpadki, jak np. przesolenie kiełbasy, ponieważ
kresowe receptury nie były zbyt dokładne.
Jednak po pewnym czasie, bazując w głównej
mierze na przepisach, które Pan Zenon przywiózł ze wschodu, udało się odtworzyć najlepsze smaki i aromaty.
Pan Jarosław prowadzi rodzinną firmę od
5 lat, od czasu śmierci swojego wuja. Podkreśla, że główne zasługi w powodzeniu „Galicji”
ma jej założyciel – „wróciłem do Polski po
30 latach mieszkania w Stanach Zjednoczonych, bo wiedziałem, że coś tak pięknego
i pysznego, co stworzył mój wuj, nie może
odejść w zapomnienie”. Tradycje kontynuuje
z pełnym sukcesem, a zakłady mięsne są obecnie jedynym takim miejscem na Dolnym Śląsku, z którego aż 6 wyrobów wpisanych jest na
listę produktów tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie wyróżnienie to posiadają: Polędwica Niemczańska, Słonina Marynowana, Szynka Niemczańska,
Kiełbasa Galicjanka, Kiełbasa Niemczańska,
Mięso w kawałkach Niemczańskie i Przysmak
Wołyński. A jaki jest ulubiony wyrób Pana Jarosława? „Nie wiem, wszystkie lubię, jem je
80

codziennie!” – śmieje się, ale po chwili zastanowienia dodaje, że szczególnym sentymentem darzy Słoninę Marynowaną. Wiele produktów z „Galicji” jest również oznaczonych
znakiem „Jakość i tradycja” oraz symbolem
Dziedzictwa Kulinarnego.

Dbałość o smak i o jakość
Na sukces niemczańskich wędlin i mięs składa
się bardzo wiele czynników. Pan Jarosław
podkreśla, że „mięsa i kiełbasy wędzone są
zawsze w piecu opalanym jednym gatunkiem
drewna, czyli drewnem olchowym”. Niezmienne są także receptury dotyczące przygotowania wędlin oraz ich doprawiania. Nie
ma tu miejsca na glutaminian sodu, sztuczne
polepszacze smaku, zastrzyki z silikonu i wody,
aby zwiększyć objętość wyrobów. Niemczańskie parówki mają w składzie ponad 90% mięsa! W kiełbasach i mięsach w słoikach znajdziemy zaś wyłącznie takie dodatki, jak cebula, czosnek, majeranek i inne, naturalne przyprawy, które wzmacniają aromat i doskonale
komponują się z wieprzowym mięsem. Pan
Jarosław przyznaje, że konkurowanie z innymi, ogromnymi producentami wędlin jest trudne, ponieważ głównie decyduje kryterium ceny – „warto jednak zastanowić się, jaki wyrób
i z jaką zawartością kupujemy, wybierając kilogram mięsa za 6 złotych”. Na szczęście, coraz
więcej osób to świadomi konsumenci. Sprawdzają najpierw etykietę, dopytują o skład
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i zdają sobie sprawę z tego, jaka powinna być
rozsądna cena kupowanego produktu, która
gwarantuje jego wysoką jakość.
Dla właściciela Zakładów Mięsnych „Galicja”
w procesie produkcji niezwykle ważna jest
pewność. W tym przypadku chodzi o jednego,
sprawdzonego dostawcę mięsa wieprzowego –
„dzięki temu wiem, że mięso jest określonej jakości, zdrowe, ma odpowiednie certyfikaty,
wykonane badania i nie mam zamiaru tego
zmieniać”. Składy wędlin, mięs i kiełbas nie są
przerabiane, są w 100% naturalne. Rozmiary
produkcji ustalane są na bieżąco, co tydzień
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cały zespół pracowników planuje, ile mięs
trzeba przygotować. Każdy zna swoje obowiązki, dlatego produkcja przebiega bez zakłóceń. Zespół jest bardzo doświadczony
i zgrany, a większość z nich pracuje w „Galicji”
co najmniej 10 lat.
Jakie są plany i marzenia właścicieli „Galicji” na
kolejne lata? Utrzymywanie obecnej jakości,
chęć dotarcia do nowych klientów na terenie
Dolnego Śląska i oczywiście – zgłoszenie kolejnych wyrobów na ministerialną listę produktów tradycyjnych. To nie może się nie udać!
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Przepis: Dominik Sieradz
Zdjęcie:
Katarzyna
Sieradz
MAGAZYN KOCIOŁ
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Kanapki dla Niej i dla Niego
Pyszne kanapki, bazujące na dolnośląskich produktach. Wśród nich
znalazła się szynka i kiełbasa niemczańska, ser łomnicki oraz pieczywo
z piekarni Kumin, o której możecie przeczytać na 98 stronie.

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki dla Niej:

Składniki dla Niego:

1 bułka
szynka wieprzowa niemczańska
pesto bazyliowo-szałwiowe
rukola
zielone oliwki
suszone pomidory
żółty ser

1 bułka
kiełbasa niemczańska
ser łomnicki z czarnuszką i z papryką
serek szczypiorkowy
sałata lodowa
pomidor
ogórek
rzodkiewka
kiełki słonecznika

Składniki na pesto:
2 garści listków bazylii
1 garść listków szałwii
1 łyżka oliwy
1 łyżka pestek dynii
sól i pieprz
Wszystkie składniki miksujemy blenderem.
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Składniki na serek szczypiorkowy:
serek topiony
szczypiorek
Serek mieszamy z posiekanym szczypiorkiem.
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Gulasz Wołowy z Kiełbasą z Niemczy
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut + czas marynowania

Składniki:

Przygotowanie:

400 g wołowiny na gulasz
150 g kiełbasy niemczańskiej
wędzonej
2 ogórki kiszone
1 duża cebula
2–3 ząbki czosnku
2 łyżki ostrej musztardy
łyżeczka słodkiej papryki
szczypta cynamonu
2 liście laurowe
sól, pieprz
gorąca woda
olej do smażenia

Umytą i osuszoną wołowinę oczyszczamy i kroimy w dużą kostkę.
Z musztardy, rozgniecionego czosnku i wszystkich przypraw,
z wyjątkiem liści laurowych, robimy marynatę i smarujemy nią mięso.
Odstawiamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.
W płaskim garnku rozgrzewamy olej, na którym obsmażamy
kawałki wołowiny z każdej strony. Dodajemy cebulę pokrojoną
w piórka oraz liście laurowe. Zalewamy gorącą wodą tak, żeby
tylko przykryć zawartość garnka. Przykrywamy i dusimy ok.
80 minut na małym ogniu, kontrolując ilość wody. Jeśli zbyt dużo
jej ubędzie, dolewamy.
Ogórki kiszone i kiełbasę kroimy w kostkę. Kiełbasę smażymy na
rumiano na suchej patelni. Odsączamy z tłuszczu na papierowym
ręczniku i dorzucamy do gulaszu razem z ogórkami. Dodajemy
łyżkę musztardy. Dusimy następne 60–80 minut, aż wołowina
będzie miękka.
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Przepis
i zdjęcie: Sabina
MAGAZYN KOCIOŁ
MAJ/CZERWIEC
2015Skalska

Paszteciki z niemczańskiego mięsa
z sosem piwnym

Przepis i zdjęcie: Damian Kordas
Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na paszteciki:

Przygotowanie:

500 g mięsa niemczańskiego
w kawałkach
1 marchewka
2 łyżeczki sezamu
garść suszonej żurawiny
1 jajko
1 cebula
3 ząbki czosnku
sól, pieprz, gałka muszkatołowa
2 czubate łyżki otrębów żytnich
łyżka oleju rzepakowego

Na oleju smażymy pokrojoną w kostkę cebulę, marchewkę
i posiekany czosnek. Gdy marchewka zmięknie, wrzucamy
mięso i przesmażamy wszystko razem. Studzimy. Dodajemy
posiekaną żurawinę, przyprażony sezam, otręby żytnie, jajko
i przyprawy. Całość blendujemy i masę rozlewamy do kokilek. Pieczemy w 180°C przez 15 minut, do zrumienienia.
Wszystkie składniki na sos, oprócz pasty pomidorowej, gotujemy w garnku aż do uzyskania gęstej konsystencji. Dodajemy pastę i zagotowujemy. Paszteciki serwujemy polane
sosem.

Składniki na sos:
500 ml ciemnego piwa
1 średnia cebula
2 ząbki czosnku
2 łyżki sosu sojowego
szczypta cynamonu
szczypta imbiru
¼ łyżeczki papryki wędzonej
2–3 łyżki pasty pomidorowej
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Wszystko, Co Robię, to Jest Jakaś Idea
Wywiad przeprowadziły: Joanna Aniszczyk, Olga Płaza
Zdjęcia: Joanna Aniszczyk, Jędrzej Stelmaszek
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Joanna Aniszczyk.: Jesteście z Food Think Tank jedyni w swoim rodzaju, na czym polega fenomen
waszych projektów?
Tomek Hartman: Jesteśmy dość unikatową grupą
na skalę światową. Działamy na zasadzie kolektywu. To wszystko dzieje się bezbudżetowo – wynika
z idei i dobroci serca..
J. A.: Czyli ja coś daję, Ty coś dajesz...
T. H.: I razem robimy coś, dzięki czemu powstaje
końcowy produkt. To jest to, co my, Wrocław, możemy dać światu. Amerykanie, którzy niedawno pisali o inicjatywie Food Think Tank, byli szczerze
zdziwieni, że nie mamy żadnego budżetu ani wsparcia od inwestorów z zewnątrz.

czego zmierzam? Podoba mi się ten cały kolektyw,
jak się łączymy i idziemy w jednym kierunku i powstają nowe produkty. To wszystko kwitnie i to jest
mój idealny świat, gdzie każdy ma swoją pracę,
a wszyscy pracują na wspólny sukces. To jest dla nas
przygoda i taka idea fajnego życia w XXI wieku, dobrego miasta. Bo oczywiście potrzebujemy do tego
miasta, które musi mieć patronat nad tym wszystkim oraz pielęgnować takie inicjatywy.
J. A.: Jesteś porównywany do Jiro Ono (mistrza
sushi - przyp.red.), jako że jest on mistrzem w swoim fachu. Czy zgadzasz się z tym porównaniem?

T. H.: To są bardzo proste mechanizmy. Ktoś chciałby pracować ze mną, ja chciałbym pracować z kimś.
W ten sposób do grupy dołączali fotograficy, kucharze czy artyści plastycy. I tak, krok po kroku, zebrało
się 70 osób. 50 z nich współpracuje ze sobą w bardzo ścisłym gronie.

T. H.: To są bardzo wysokie porównania. Ja się wywodzę ze Śląska, jestem hanysem z górniczego
miasteczka. Myślę, że jak przeżyję to moje życie
i będę tak pracował, jak pracuję, to może znajdę się
w jednej trzeciej drogi do zrozumienia produktu.
Jiro Ono wychował się na dobrym produkcie, ja na
trochę gorszym. Myślę, że to za duże porównanie,
bo nawet jeśli chodzi o pracę, to tam jest większa
systematyka, większa pokora. Nie mam takiej pokory, co dwa miesiące bawię się czymś innym, co innego mnie interesuje, a ten Pan całe swoje życie
zmierza w jednym kierunku i to jest faktycznie mozolna praca. Nie dorównuję mu absolutnie.

Olga Płaza: Czy plan nadal jest taki, żeby projekty
funkcjonowały bezbudżetowo?

J. A.: Jakimi cechami powinien się zatem charakteryzować dobry kucharz?

T. H.: Na pewno będziemy potrzebowali finansowego wsparcia, bo nasze pomysły są coraz bardziej zaawansowane. Nigdy nie braliśmy za naszą pracę
żadnego wynagrodzenia, ale wiadome jest, że działając, generujemy koszty. Do budowy podziemnej
restauracji w projekcie ,,Ziemia i Woda” użyliśmy
np. przezroczystego dachu. Nie wszystko oczywiście udało się dostać, ale też nie zabiegamy o to.
Mamy dużo pokory. Często w takich sytuacjach po
prostu czekamy i zjawia się ktoś, kto może nam zaoferować pomoc. Mimo, że przy ,,Ziemi i Wodzie”
brakowało nam architekta, nie panikowałem z tego
powodu. W pewnym momencie, tak się akurat złożyło, że architekt sam się do nas zgłosił, bo słyszał
o naszym projekcie. Jest to człowiek pracujący
w Londynie, po stażu w Stanach Zjednoczonych.

T. H.: Przede wszystkim musi ciężko pracować.
Znam całą masę kucharzy, których cenię np. Marka
Łabudę, z którym pracowałem w Wieży Ciśnień.

J. A.: Jak znajdujesz ludzi do projektów, które tworzysz od czterech lat?

J. A.: W jednym z wywiadów, których udzieliłeś,
powiedziałeś: „Jestem idealistą. Lubię czuć sens
i do czegoś zmierzać”. Do czego teraz zmierzasz?
T. H.: Wszystko, co robię, to jest jakaś idea. Lubię
wierzyć, nie mogę czegoś robić, jeśli nie wierzę. Do
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J. A.: Razem wygraliście w Bielsku-Białej konkurs
Kuchnie Świata Tex-Mex 2011/2012 z cyklu Kulinarna Uczta Gastro-Hotel.
T. H.: Tak było. Marek to kucharz wykonujący rzetelnie swoją pracę. To jest piękny kucharz. Współpracuję z kucharzami z całej Polski, w każdym z nich
jest coś ciekawego. Luiza Trisno z Krakowa jest na
przykład bardzo odważna. Działa bez kompromisów i przenosi kuchnię azjatycką do Polski. Ja dla
odmiany polską przenoszę do azjatyckiej.
J. A.: Często używasz azjatyckich określeń, operujesz tego typu nazewnictwem określając smaki
potraw. Masz silny związek z tą kuchnią?
T. H.: Pracuję w restauracji, która specjalizuje się
w takiej kuchni. Chodzi głównie o smak i jego zrozumienie. To jest bardzo ważne, bo mamy narzę87

sum/papier z przegrzebków/domowe masło/czarna
salsefia/szczawik zajęczy/dzikia cebula/marchewki/
rzodkiewki

plaster miodu z nasion i płatków kwiatów/gąbka
ziołowa/szczaw/miód z mniszka lekarskiego/kwaśna
śmietana

dzie, broń w swoich rękach. Wiemy, co się dzieje
w jedzeniu, dlaczego coś nam smakuje, a coś nie.
Ciężko byłoby się obronić, gdyby restauracja używała półproduktów albo mieszanek przypraw. Ja
mogę konkurować na rynku poprzez świadomość
produktu. Japończycy stosują te zasady od dawna.
Oni są w tym najlepsi, my powoli to poznajemy.

trzebny. Na przykład w poprzedniej karcie mieliśmy
kiszoną kapustę. Uważam, że w dobrych polskich
restauracjach zaszło jakieś nieporozumienie, ponieważ kucharze wstydzą się ją serwować. Myślę,
że to porządny, mocny produkt. Smak jest bardzo
intensywny, przepełniony
, a my go jeszcze
podkręcamy kiszeniem.

J. A.: Czy będąc szefem kuchni w restauracji Szajnochy 11, sam tworzysz kartę i masz pełną dowolność w stosowaniu poszczególnych produktów?

O. P.: Ciągle chyba mamy taką tęsknotę za przysłowiowym ,,wielkim światem”. Wydaje się nam, że
jak coś jest zagraniczne, lub jada się to na świecie,
to jest do dobre, modne i czasem wstydzimy się
niektórych polskich potraw.

T. H.: Tak, powierzono mi tego typu możliwość. Nigdy nie oszukałem nikogo, jeżeli chodzi o jedzenie.
Oczywiście robię pomyłki, ale one biorą się z tego,
że ja wierzę w danym momencie i potrafię to obronić. Wynika to ze mnie, z mojego doświadczenia,
z moich wyjazdów, stażów, literatury którą czytam,
ze współpracy z uniwersytetem, z rolnikami itd.
O. P.: Czy Polacy są gotowi, żeby eksperymentować ze smakami, które im proponujecie?
T. H.: Pracuję z Michałem Lewandowskim (właściciel restauracji Szajnochy 11 – przyp.red.), który nie
lubi kompromisów. Mnie to bardzo pasuje, bo mam
dużą przestrzeń i mogę działać na konkretnym produkcie, który w danym momencie uważam za poMAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015

T. H.: Staram się nie porównywać, ale mamy takie
produkty, jak te kiszone, fermentowane, które są
charakterystyczne nie tylko dla Polski, ale też dla
kuchni skandynawskiej czy japońskiej. Mamy bardzo mocną i dobrą podstawę i nie ma się czego
wstydzić.
J. A.: Jak wypada na tle swoich kolegów polski kucharz odbywający staż za granicą – w Twoim
przypadku w restauracji z jedną gwiazdką Michelin, duńskiej Søllerød Kro?
T. H.: Prowadzący kucharze nazywali mnie
co znaczy, że mam dobrą postawę na kuchni.
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Jednak znam siebie i wiem, ile mam jeszcze braków.
Widziałem również, jak są prowadzeni inni kucharze. Człowiek po technikum gastronomicznym, czy
po wyższej szkole gastronomicznej, wychodzi na
poziomie podstawowym. W Danii jest mniej nauki,
ale z ludzi robi się faktycznie fachowców. W Kopenhadze, zapisując się do szkoły, przechodzisz
najpierw dwumiesięczne praktyki, pracujesz i dopiero wtedy szef kuchni decyduje, czy się nadajesz
na kucharza. Ci młodzi ludzie są bardziej obyci od
nas, mają pieniądze, chodzą po restauracjach, jeżdżą po świecie.
J. A.: Po projekcie Ziemia i Woda czas na następny
koncept, który otwieracie za miesiąc. Zdradzisz
nam jakieś szczegóły?
T. H.: Tak, w czerwcu otwieramy projekt „Las-Instalacja”. Będzie inny, ponieważ nie wymaga aż tak dużej pracy fizycznej. Mamy już miejsce i ekipę –
będziemy odtwarzać las w piwnicy. Będzie to bardzo zaawansowany technologicznie projekt, bo zastosujemy element związany z powietrzem i wilgotnością, z wyczytywaniem ruchów. Będziemy
starali się wykorzystać wszystkie zmysły do odczuwania wrażeń.

muszla ślimaka z izomaltozy/ pikantny twarożek ze
ślimakiem/ zioła

O. P.: Wracając do gotowania, co myślisz o kobietach w kuchni?
T.H.: Uważam, że kobiety mogą jak najbardziej pracować w kuchni, nie widzę przeciwwskazań. Zatrudniam kobiety i nie jest to dla mnie problemem,
ale nie namawiałbym specjalnie żadnej z nich, żeby
pracowała w kuchni tylko dla wyrównania proporcji między mężczyznami, a kobietami kucharzami.
J. A.: Jak już przy kobietach jesteśmy, to chciałabym zapytać o Twoją żonę Agnieszkę i Hartman’s
Street Food.

kora jadalna z mąki bukowej/chrobotek/soliród/dziki
szczypiorek/rukiew wodna/pąki mniszka
lekarskiego/kamień z żabiego mięsa

T. H.: Hartman’s Street Food to jest bardzo fajna
rzecz. Zaczęło się od Restaurant Day (cykliczna impreza jednodniowych restauracji – przyp.red.).
Agnieszka chciała, żebyśmy razem coś tworzyli.
I tak powstało Hartman’s Street Food, czyli moje
wspólne gotowanie z żoną. Teraz Agnieszka realizuje swoje własne pomysły i bardzo się w to angażuje. Cieszę się, staram dbać o nasz związek, bo jest
dla mnie super ważny. W domu gotuje moja żona.
Robi dla mnie najlepsze klopsiki-frykadelki. Są wołowo-wieprzowe i przez kilka godzin gotują się
w sosie pomidorowym, po prostu nie mogą nie być
smaczne!
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Fougasse to francuski chleb w kształcie liścia
paproci. Najbardziej znany jest w regionie
Prowansji. Nalepiej smakuje zaraz po upieczeniu, nie zachowuje zbyt długo świeżości.

Gözleme to tradycyjny turecki chlebek smażony na wielkich patelniach. Wypełnia się go
różnymi farszami, np. mięsem, szpinakiem, serem czy owocami morza. Wśród dzieci powodzeniem cieszą się placuszki z cukrem i cynamonem. Nazwa wywodzi się od słowa
,
czyli oko, gdyż okrągłe placki składa się na pół,
przez co kształtem przypominają oczy.

Langos, Langosz to tradycyjny chlebek węgierski. Tak smaczny, że karierę zrobił również
w Niemczech, na Słowacji, w Czechach, a ostatnio nawet w Polsce. Smażony w głębokim
tłuszczu, podawany na słodko z konfiturami
i na słono z szynką, żółtym serem i sosem
czosnkowym. Świetnie pasuje do tradycyjnego
węgierskiego leczo.

Pissaladiere pochodzi z południowej Francji
i jest nazywana pizzą prowansalską. W wolnym tłumaczeniu oznacza danie z soloną rybą.
To rodzaj płaskiego chleba pokrytego karmelizowaną cebulą, świeżymi ziołami, czarnymi
oliwkami i anchois. Od tradycyjnej włoskiej
pizzy różni się tym, że ciasto chlebowe jest
znacznie grubsze.

Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Fougasse
Liczba porcji: 2 duże liście

Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:

Przygotowanie:

350 g mąki pszennej
250 ml wody
7 g drożdży instant
2 łyżki oliwy + do nasmarowania
1 łyżka cukru
1 łyżka soli
2 łyżeczki ziół prowansalskich
opcjonalnie: gruboziarnista
sól morska i gałązka rozmarynu

Drożdże i cukier zalewamy ciepłą wodą, mieszamy i odstawiamy na 5–8 minut, aż utworzy się piana. Mąkę łączymy
z solą i ziołami. Dodajemy do niej spienione drożdże i 2 łyżki
oliwy, a następnie wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto.
Formujemy kulę i odkładamy do nasmarowanej oliwą miski.
Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do podwojenia
objętości, na około 60 minut.
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Gdy ciasto wyrośnie, dzielimy je na dwie równe porcje. Podsypujemy mąką i rozwałkowujemy na owalne placki ok.
1,5 cm grubości. Delikatnie przenosimy na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia. Nacinamy przez środek, a następnie
kilka razy po bokach. Delikatnie rozciągamy palcami ciasto
aby poszerzyć nacięcia i nadać formę liścia. Smarujemy oliwą, posypujemy solą i listkami świeżego rozmarynu. Pieczemy 20 minut w piekarniku nagrzanym do 210°C.
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Przepis i zdjęcie: Rafał Kowal

Langosze
Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina na wyrastanie

Składniki:

Przygotowanie:

300 g mąki pszennej chlebowej
175–200 ml mleka
łyżeczka drożdży instant
szczypta cukru
szczypta soli
olej do smażenia

Mąkę przesiewamy, mieszamy z drożdżami, solą i cukrem.
Dodajemy ciepłe mleko i wyrabiamy, miękkie i elastyczne
ciasto. Pozostawiamy do wyrośnięcia na pół godziny. Po tym
czasie ponownie wyrabiamy, ciasto dzielimy na sześć równych części i rozciągamy na cienkie placki. Odstawiamy ponownie do wyrośnięcia.
W garnku rozgrzewamy olej, powinno być go tyle by placki
spokojnie unosiły się na jego powierzchni podczas smażenia.
Smażymy po około minucie z każdej strony i odsączamy na
ręczniku papierowym z nadmiaru oleju.

MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015
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Przepis
i zdjęcie:
Bernadetta
Parusińska-Ulewicz

Gözleme
Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 1 godzina + 70 minut oczekiwania

Składniki na placki:

Przygotowanie – placki:

600 g mąki pszennej
375 ml wody
1 łyżeczka suszonych drożdży
1 płaska łyżka soli
1 czubata łyżka cukru

Wodę podgrzewamy do temperatury 36–37°C. Do 50 ml
wody dodajemy cukier oraz drożdże. Dokładnie mieszamy,
odstawiamy na 10 minut. Do dużej miski wsypujemy mąkę,
sól oraz pozostały cukier. Wlewamy rozrobione drożdże
oraz resztę wody, wyrabiamy elastyczne ciasto. Przykrywamy ściereczką, odstawiamy do wyrośnięcia na 60 minut do
podwojenia objętości.

Dodatkowo:
50 g roztopionego klarowanego
masła
Wersja na słono:

Przygotowanie – farsz:

450 g mrożonego szpinaku
1 opakowanie półtłustej fety
2 łyżki masła klarowanego
3 ząbki czosnku
pieprz

Szpinak rozmrażamy na sicie, aby odsączyć dokładnie nadmiar wody. Czosnek obieramy, siekamy w drobną kostkę. Na
patelni rozgrzewamy masło klarowane. Wrzucamy czosnek,
a po 30 sekundach szpinak. Dokładnie mieszamy. Gdy szpinak dobrze się zagrzeje, dodajemy pokrojony w drobną
kostkę ser feta. Smażymy 3–4 minuty, kilka razy w tym czasie mieszając. Doprawiamy do smaku pieprzem. Odstawiamy do wystudzenia.
Z ciasta odcinamy kawałki wielkości piłeczki pingpongowej.
Rozwałkowujemy okrągłe placki na blacie oprószonym mąką.
Na połowę placka nakładamy farsz szpinakowy, przykrywamy drugą połówką ciasta i zlepiamy dokładnie brzegi. Rozgrzewamy patelnię i układamy gözleme. Smażymy 45–60
sekund, aż ciasto ładnie się przyrumieni, a na jego powierzchni zaczną się wytwarzać pęcherzyki powietrza. Odwracamy na drugą stronę, smarujemy roztopionym masłem
i smażymy jeszcze około 30 sekund.

Wersja na słodko:

Przygotowanie:

50 g drobnego cukru
2 łyżki cynamonu

Rozwałkowujemy cienko ciasto, smażymy na rozgrzanej patelni mniej więcej po 30 sekund z każdej strony. Gorące
smarujemy rozpuszczonym masłem klarowanym i posypujemy cukrem zmieszanym z cynamonem. Składamy na pół.
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2015Davies
PrzepisMAJ/CZERWIEC
i zdjęcie: Olimpia

Pissaladiere
z Cebulą, Oliwkami i Anchois
Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 2 godziny i 30 minut

Składniki na ciasto:

Przygotowanie ciasta:

500 g mąki pszennej
+ do podsypywania
350 ml letniej wody
1 łyżeczka suchych drożdży
1 łyżka oliwy
1 łyżeczka soli morskiej

Do miski wlewamy wodę i wsypujemy drożdże, pozostawiamy na 10 minut. Następnie dodajemy sól i oliwę, mieszamy
i dodajemy mąkę. Przy pomocy drewnianej łyżki mieszamy
mąkę z wodą aż całkowicie się połączą. Ciasto przekładamy
do miksera i przystawką z hakiem wyrabiamy ciasto przez
15 minut. Po tym czasie zostawiamy ciasto na 7 minut by
odpoczęło a następnie ponownie wyrabiamy przez 5 minut.
Z wyrobionego ciasta formujemy kulę, którą przekładamy
do naoliwionej miski i przykrywamy naoliwioną folią. Odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, aż podwoi swoją
objętość. Po tym czasie ciasto odgazowujemy poprzez lekkie
wyrobienie a następnie na posypanym mąką papierze do
pieczenia formujemy spód na kształt cienkiego prostokąta
o bokach 20 x 35 cm. Przykrywamy wilgotną ściereczką
i pozostawiamy na 10 minut. Na ciasto wykładamy farsz.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 190ºC przez 15–20
minut. Podajemy na gorąco lub w temperaturze pokojowej.
Przygotowanie farszu:

Składniki na farsz:
2 łyżki oliwy
10 średnich cebul
⅓ łyżeczki soli
½ łyżeczki pieprzu
gałązka tymianku
gałązka rozmarynu
gałązka oregano
1 łyżka posiekanej bazylii
¼ szklanki białego wytrawnego
wina
⅓ szklanki czarnych oliwek
20 filetów anchois z oliwy
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Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę na którą wrzucamy
pokrojoną w piórka cebulę, solimy i pieprzymy. Do cebuli dodajemy zioła, całość dusimy przez 45 minut od czasu do
czasu mieszamy. Gdy cebula zacznie się karmelizować wlewamy białe wino i dusimy do momentu aż wino odparuje,
kolejne 10 minut. Gotowy farsz wykładamy na ciasto razem
z oliwkami i anchois.
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Kumin - Domowa Piekarnia
Poczuj smak domowego pieczywa
Tekst i zdjęcia: Małgorzata Zabokrzycka
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Przechadzając się po zlokalizowanym na pograniczu Wrocławia osiedlu Ołtaszyn, odnosi się
wrażenie, że tętni ono własnym życiem… Jest to
taki Wrocław w pigułce, tygiel architektoniczny
i kulturowy, gdzie tradycja przeplata się z nowoczesnością. Różnorodna jest także część gastronomiczna tej części miasta. Zjeść tutaj
można w restauracjach z klasyczną, domową
kuchnią, ale również i we wszechobecnych pizzeriach, sushi barach czy nawet burgerowniach.
Na jednej z bocznych uliczek znajduje się istniejąca od niedawna piekarnia KUMIN, która
swą bogatą ofertą domowych wypieków, zdobyła już serca mieszkańców Ołtaszyna. Pieczywo rozchodzi się w tym miejscu, jak przysłowiowe ,,świeże bułeczki”.
Malutki lokal już z zewnątrz kusi nas zapachem
i widokiem. Przed wejściem do piekarni stoi
piękny rower miejski z koszem pełnym kolorowych kwiatów, a za witryną dostrzegamy ladę
z wdzięczącymi się do nas chlebami, drożdżówkami i bagietkami. Wnętrze jest jasne, przyjemne, urządzone w ekologicznym stylu. Otacza nas
drewno oraz delikatne dekoracje, rodem z targów staroci. Na ziemi piętrzą się worki z mąkami, a na zapleczu, gdzie wyrabiane jest ciasto,
wypiekają się w piecu świeże bułeczki. Jest też
kilka stolików, na każdym z nich znajduje się
wazonik ze świeżymi kwiatami.
Z właścicielką, panią Jadwigą, która w lokalu
zarówno piecze jak i sprzedaje, spotykam się
z samego rana. Z trudem udaje nam się przeprowadzić rozmowę, ponieważ do piekarni co
chwilę zaglądają klienci. Są to stali bywalcy,
którzy doskonale wiedzą, jaki produkt chcą zakupić. Niektórzy zostają na dłużej, by napić się
aromatycznej, świeżo mielonej kawy z Etno Cafe i zjeść ciasto marchewkowo-gryczane, które
właśnie trafiło na ladę. Gdy pytam o wybór lokalizacji piekarni, odpowiedź okazuje się prostapani Jadwiga mieszka niedaleko lokalu. Praca
z chlebem wymaga systematyczności, dlatego
też właścicielka zawsze chce być w pobliżu, by
kontrolować zaczyn.
Dewizą KUMINU jest wyrób smacznego pieczywa, które w stu procentach składa się z naturalnych składników – nie ma tutaj miejsca na
konserwanty i sztuczne dodatki. Piekarnia
chętnie korzysta z lokalnych produktów, wykorzystując do wypieków mąkę z Jordanowa.
MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015
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Oferta jest stała, choć pojawiają się też wypieki
sezonowe. I tak oto jesienią możemy delektować się chlebem dyniowym, a zimą zakupić wyroby doprawiane przyprawami korzennymi, takimi jak cynamon czy kardamon (m.in aromatyczne bułeczki ,,cynamonki”). Natomiast
wiosną i latem królują tu wypieki z dodatkiem
świeżych owoców. Każda z osób pracujących w
piekarni, pasję do pieczenia wyniosła z domu.
To kolejna zasada panująca w tym miejscu – ma
być smacznie tak, jakby chleb został upieczony
w domu, dla własnej rodziny.
W bogatej ofercie KUMINU znajdziemy przeróżne chleby, zarówno na zakwasie żytnim, jak
i zaczynie drożdżowym. Każdy w kilku wariacjach smakowych – czy to orkiszowy, czy z
oliwkami i fetą, czy z pomidorami suszonymi,
czy też z ulubionymi przyprawami: kuminem
(za którym kryje się nazwa piekarni) rozmarynem i czarnuszką. Dostępne są również chleby
z mąk niechlebowych – gryczane oraz jaglane.
Kajzerki, filipinki, bułeczki na słono i słodko,
tartaletki, bądź też wytrawne wypieki, takie
jak włoska focaccia i gruzińskie chaczapuri. Natomiast miłośnicy słodkości wybierać mogą
spośród ciast domowych, również tych bezglutenowych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
Oferta piekarni jest tak bogata, że poszczegól100

ne produkty dostępne są w wybrane dni. Jedynie miejsce, a raczej jego brak, stanowi ograniczenie.
Pani Jadwiga wspomina, że największym wyzwaniem było dla niej stworzenie smacznego
chleba bezglutenowego. Z podkreśleniem słowa
,,smacznego” – bo tylko taki może trafić do
sprzedaży. Liczne próby zaowocowały znalezieniem idealnych proporcji mąk i ziół dodawanych
do wypieku. A pieczywo bezglutenowe jest
w tym momencie najbardziej pożądanym produktem w piekarni. Pomysłów na wyroby jest
wciąż mnóstwo, a załodze w eksperymentach
dzielnie kibicują klienci, którzy testują nowości
bez względu na ich wygląd. Bo to nie forma jest
najbardziej istotna, najważniejszy jest smak – to
on decyduje, czy produkt trafi na ladę.
KUMIN to piekarnia, którą dobrze jest mieć
w sąsiedztwie. Przepyszny smak domowych
wypieków i miła atmosfera, zdecydowanie zachęcają do stałych odwiedzin. Właścicielka
wraz z przyjaciółkami pragnęły stworzyć domowe, przytulne miejsce, gdzie swoją pasją do
pieczenia będą mogły dzielić się z innymi.
Miejsce, do którego klienci będą wracać
z uśmiechem na ustach. Udało im się to doskonale.
MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015
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Mlekiem, miodem i burgerami
Tekst i zdjęcia: Żaneta Hajnowska

Do restauracji Mlekiem i Miodem zawitaliśmy pierwszego
dnia wiosny. Zachęciło nas do
tego mnóstwo pozytywnych komentarzy w Internecie oraz opinie znajomych. Cóż takiego
przyciąga smakoszy do podwrocławskiej wsi Kiełczów? Zapraszamy do lektury recenzji.
Mlekiem i Miodem nie posiada
typowej karty dań – potrawy są
tam serwowane w zależności od
dnia tygodnia w podziale: poniedziałek-wtorek,
środa-czwartek, piątek-niedziela. Co ważne,
do wyboru mamy tylko jedną
potrawę z każdego działu (oprócz burgerów, tu wybór jest
bardzo duży). Ponadto codziennie możemy zjeść inne ,,danie
dnia”. Dzięki temu gość restauracji ma pewność, że ryby, owoce morza, czy mięsa są świeże.
Kucharze zawsze sięgają po polskie produkty, czerpiąc przy tym
również z wyrobów regionalnych. Szef kuchni zdradził nam,
że osobiście kupuje warzywa,
a o świeżości potraw dodatkowo
świadczy fakt, że w kuchni Mlekiem i Miodem nie ma zamrażarki. Dowiedzieliśmy się też, że
niedługo ze stołów zniknie karta
dań. Codziennie będzie można
spróbować innych potraw, przygotowanych z sezonowych produktów. Z niecierpliwością czekamy na tę rewolucję! Oczywiście burgery, czyli duma restauracji, pozostaną w ofercie.
W ramach przystawki, zamówiliśmy zupy dnia: z owocami mo102

rza i glonami wakame oraz krem
z kalafiora, z dodatkiem creme
fraiche i ostrego musu. Krem był
przepyszny – mocno doprawiony grubo mielonym pieprzem
oraz pikantnym musem. Fani
owoców morza z pewnością będą zachwyceni zupą z glonami,
gęstą od warzyw i niezwykle
aromatyczną. Na drugie danie
nie mogliśmy nie zamówić burgerów. W menu na każdy z nich
składa się mięso wołowe. Jednakże można je zamienić na
drobiowe lub upomnieć się o coś
wegetariańskiego. My spróbowaliśmy ,,buły prezesa” (podobno najczęściej zamawiana pozycja przez panów), w której
oprócz kotleta znajdowały się:
grillowane pieczarki, ser topiony, boczek wędzony, sałata,
kiełki, pomidory i czerwona cebula. Danie naprawdę godne
prawdziwego mężczyzny – mnóstwo dodatków, świetnie zrobiony kotlet, lekko różowy
w środku zadowoli każdego
smakosza buły z mięsem. Drugi
z zamówionych hamburgerów
był w wersji wegetariańskiej:
z panierowaną mozzarellą, kukurydzą, pestkami dyni, kiełkami, roszponką oraz sosem aioli.
Z żalem muszę przyznać, że to
danie mnie przerosło – doszliśmy do wniosku, że jest to burger dla ,,wege-mężczyzny”, dla
mnie było tam zdecydowanie za
dużo sera. Choć smaku nie
można mu odmówić. Warto dodać, że wszystkie burgery serwowane są na wypiekanych na
miejscu bułkach z przepysznymi,
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ręcznie robionymi
frytkami.
Skusiłam się jeszcze na deser:
szarlotkę w miodzie na ciepło
podaną na ziemi czekoladowej
z lodami waniliowymi. Cudowne
lody, rozpływające się na cieplutkich, miodowych kawałkach
jabłek z dodatkiem czekoladowych ciasteczek – prawdziwe
,,niebo w gębie”.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że na dużą uwagę w Mlekiem i Miodem zasługuje obsługa. Kelnerki są bardzo miłe,
świetnie znają kartę oraz potrawy, potrafią doradzić i są wido-

czne na sali. Wystrój restauracji
spodoba się osobom przepadającym za minimalizmem. Króluje
tu biel, czerń, drewno i cegły.
Bardzo przyjemna atmosfera
pozwala w spokoju cieszyć się
pysznym jedzeniem. Dodamy
jesz-cze tylko, że ceny również
bardzo zachęcają do wizyty. Na
pewno jeszcze tu wrócimy
spróbować innych dań, poza
burgerami.

MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015

103

104

MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015

MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015

105

106

MAGAZYN KOCIOŁ MAJ/CZERWIEC 2015

