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PRZEPIS NA 8 NUMER

Składniki:

22 najlepszych blogerów kul inarnych z Dolnego Śląska
2 osoby silnego wsparcia
54 marchewki
dużo cynamonu
dolnośląski miód z wędrownej pasieki
1 dorodny Jakubiak
128 Olszewskiego
3 odrywane chlebki
1 danie z kotła
4 dolnośląskie smakołyki
4 miodowe dania
1 dziadek Rysiek
szczypta cynamonowych ciekawostek
garść faktów o marchewce

Przygotowanie:

Wrzucamy wszystko do KOTŁA.

Otrzymujemy:

39 rewelacyjnych, sezonowych przepisów, wśród których 25 jest wegetariańskich,
12 wegańskich, 22 bezglutenowe, 16 bez nabiału i 5 z niskim indeksem gl ikemicz-
nym. A wszystkie można przygotować w ciągu 2 dni.

Recenzję wrocławskiej restauracji Olszewskiego 128, która zaskakuje połącze-
niami smakowymi.

Rozmowę z Tomkiem Jakubiakiem o lokalnej i sezonowej sztuce kul inarnej,
w  trakcie której zdradza nam jak wplata polski akcent w dania kuchni całego świa-
ta. Dziel i się też sprawdzonym przepisem na marchewkę z cynamonem.

Historię zaradnego dziadka Ryśka z Kumiel ina, który osiedl ił się w Szyszkowej
i   tam tkał, plótł koszyki i łowił dolnośląskie raki.

Harmonogram kul inarnych wydarzeń na terenie Dolnego Śląska, które odbędą się
w listopadzie i grudniu.
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w kotle mieszają
redakcja

Katarzyna Sieradz
redaktor naczelna

gotujzkasia.pl

Laura Chołodecka
redaktor numeru

cafebabilon.pl

Olga Płaza
PR & social media

olgaplaza.pl

Żaneta Hajnowska
skład

cupcakefactory.pl

Martyna Sobka

smakiempisany.pl

Małgorzata Zabokrzycka
postprodukcja zdjęć

trawkacytrynowa.pl

Joanna Bilska
korekta

ogrodniczaobsesja.blogspot.pl

Joanna Komorowska
korekta składu

apetyt-na-kuchnie.pl

Katarzyna Stochmiałek
korekta

Dominik Sieradz
wsparcie techniczne

gotujzkasia.pl

Joanna Tchórzewska
grafika

facebook.com/jographia.design

współpraca

https://www.facebook.com/jographia.design/?_rdr
http://ogrodniczaobsesja.blogspot.com/
http://apetyt-na-kuchnie.pl/
http://trawkacytrynowa.pl/
http://cupcakefactory.pl/
http://www.smakiempisany.pl/
http://www.olgaplaza.pl/
http://www.cafebabilon.pl/
http://gotujzkasia.pl/
http://gotujzkasia.pl/
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w kotle mieszają

Joanna Aniszczyk
ilovetoeat.pl

Olimpia Davies
pomyslowepieczenie.

blogspot.com

Mateusz Dawiec
dawiecillustration.com

Bogumiła Kadow Anna Komsta
annakomsta.wordpress.com

Rafał Komorowski
apetyt-na-kuchnie.pl

Agata Kubica
agatagotuje.pl

Marcelina Łukaszek
inapinkenvelope.pl

Bernadetta Parusińska-Ulewicz
prawodogotowaniazpasja.blox.pl

Monika Pazdej
zchatynakoncuwsi.

blogspot.com

Łucja Serafin
fabrykakulinarnychinspiracji.

blogspot.com

Sabina Skalska
trzyswinki.blogspot.com

Monika Szeffler
przezogrodek.pl

Sesja okładkowa:
zdjęcia: Małgorzata Zabokrzycka

model: Michał Niedziewicz
Pomoc techniczna: Katarzyna Sikorowska

Zdjęcia wykonano w barze DOJUTRA

Zdjęcia dodatkowe:
Olimpia Davies, Monika Pazdej, Katarzyna Sieradz,

Małgorzata Zabokrzycka

https://www.facebook.com/dojutrabar?fref=ts
http://www.inapinkenvelope.pl
http://prawodogotowaniazpasja.blox.pl/html
http://agatagotuje.pl/
https://annakomsta.wordpress.com/
http://dawiecillustration.com/
http://pomyslowepieczenie.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ilovetoeatpoland
http://apetyt-na-kuchnie.pl/
http://przezogrodek.pl/
http://trzyswinki.blogspot.com/
http://fabrykakulinarnychinspiracji.blogspot.com/
https://www.facebook.com/dojutrabar?fref=ts
https://www.facebook.com/dojutrabar?fref=ts
https://www.facebook.com/dojutrabar?fref=ts
https://www.facebook.com/dojutrabar?fref=ts
https://www.facebook.com/dojutrabar?fref=ts
https://www.facebook.com/dojutrabar?fref=ts
http://zchatynakoncuwsi.blogspot.com/
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l e g e n d a :

d an i e weg e ta r i a ń s ki e

d an i e r yb n e

d an i e z n i s k i m i n d eks em
g l i kem i c zn ym

d an i e b e zg l u t e n owe

d an i e b ezm lec zn e

d an i e weg ań s ki e
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Bułeczki dyniowe z cynamonem

Ciastka cynamonowe

Ciastka francuskie

Ciasto marchewkowe

Cukier cynamonowy

Cynamonowe frytki z batata

Cynamonowo-gruszkowe muffinki

Danie jednogarnkowe z jarmużem

Ciasto drożdżowe z cynamonową
kruszonką

Gołąbki z ziemniaków
w kiszonej kapuście

Granola

Hinduska zupa z cynamonem

Kluski wrocławskie

Kociołek z ziemniakami,
kiełbasą i cebulą

Koktajl cynamonowo-migdałowy

Korzenna przyprawa do kawy

Makaron marchewkowo-cukiniowy
z roladkami z kurczaka

Małpi chlebek

Marokańska zupa z soczewicą
i cynamonem

Muffiny z miodowe z orzechami

Naleśniki marchewkowe
z kremem imbirowym

Odrywany chlebek czosnkowy

Odrywany chlebek
z jabłkami i cynamonem

Pancakes z syropem cynamonowym

Pasta z pieczonej marchewki

Pieczone jabłka z kaszą jaglaną

Pieczone marchewki

Pikantna karmelizowana gruszka
z cynamonową nutą

Sałatka z marchewką i ciecierzycą

Sernik marchewkowo-pomarańczowy

Soki z marchewką

Surówki z marchewką

Szarlotka

Szaszłyki z kurczaka w miodzie i piwie

Ślimaczki cynamonowe

Tarta marchewkowa

Zapiekanka z bakłażana z mięsem
mielonym

Zupa marchewkowa

Żeberka z miodem i chili

spis przepisów
26

16

14

60

22

21

18

76

78

74

20

35

75

10

32

22

52

81

34

95

57

84

82

30

54

94

55

33

46

58

56

48

28

92

24

50

36

44

90
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Wspomnienie

Mimozami jesień się zaczyna,

złotawa, krucha i miła,

To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,

która do mnie na ulicę wychodziła.

Od twoich listów pachniało w sieni,

gdym wracał zdyszany ze szkoły,

a po ulicach w lekkiej jesieni

fruwały za mną jasne anioły.

Mimozami zwiędłość przypomina

nieśmiertelnik żółty – październik.

To ty, to ty, moja jedyna,

przychodziłaś wieczorem do cukierni.

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny,

w parku płakałem szeptanymi słowy.

Księżyc z chmurek prześwitywał jesienny,

od mimozy złotej majowy.

Ach czułymi, przemiłymi snami

zasypiałem z nim gasnącym o poranku,

w snach dawnymi bawiąc się wiosnami,

jak ta złota, jak ta wonna wiązanka.

Julian Tuwim

No i jest… Rozpanoszyła się wokół, skróciła

nam dni, spowodowała, że musieliśmy sięgnąć

po cieplejsze kurtki i buty.

Choć jesień to zapowiedź nieuchronnie

zbliżającej się zimy, pluchy i chłodu, to jednak

pewne rzeczy potrafią nam to wynagrodzić.

Tajemniczość i urok tej pory roku barwiące

się różnymi kolorami liście na drzewach,

poranne mgły oraz ptaki zbierające się do

odlotów.

Jesienne spotkania przy ognisku to coś, na co

czeka się cały rok. Rozpalone w chłodne

popołudnie, ogrzewa i można przy nim

siedzieć do późnych godzin. Para lecąca z ust

tylko dodaje uroku takim spotkaniom.
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Składniki:

1 kg kiełbasy
1 kg cebuli

2 kg ziemniaków
1 łyżka smalcu

sól, pieprz

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:

Cebulę i ziemniaki obieramy. Wszystkie składniki kroimy w plasterki, każdy do osobnej
miseczki. Ścianki kociołka żeliwnego smarujemy smalcem, boki wykładamy plasterkami

ziemniaków. Układamy kilka warstw, zachowując kolejność: ziemniaki, kiełbasa, cebula. Każdą
warstwę cebuli i  ziemniaków oprószamy delikatnie solą i pieprzem. Ostatnią powinny być

ziemniaki Pieczemy nad mocnym żarem w zamkniętym kociołku około godziny.

Kociołek z ziemniakami , kiełbasą i cebulą
Przepis i zdjęcia: Laura Chołodecka
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Cynamon
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Składniki:

1 opakowanie ciasta francuskiego
2 śliwki

1 brzoskwinia
1 jabłko

3 łyżki cukru
1 łyżeczka cynamonu

1 jajko

Przygotowanie:

Ciasto francuskie kroimy na 12 kwadratów. Na każdym układamy owoce pokrojone w cieniutkie plasterki.
Smarujemy roztrzepanym jajkiem. Cukier mieszamy z cynamonem i każde ciastko posypujemy jedną łyżeczką tej mieszanki.

Pieczemy przez 15–20 minut w  piekarniku nagrzanym do 180°C.

Ciastka francuskie
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania: 10 minut + 20 minut pieczenia
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Składniki:

1 opakowanie ciasta francuskiego
2 śliwki

1 brzoskwinia
1 jabłko

3 łyżki cukru
1 łyżeczka cynamonu

1 jajko

Przygotowanie:

Ciasto francuskie kroimy na 12 kwadratów. Na każdym układamy owoce pokrojone w cieniutkie plasterki.
Smarujemy roztrzepanym jajkiem. Cukier mieszamy z cynamonem i każde ciastko posypujemy jedną łyżeczką tej mieszanki.

Pieczemy przez 15–20 minut w  piekarniku nagrzanym do 180°C.

Ciastka francuskie
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania: 10 minut + 20 minut pieczenia
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Składniki:

250 g mąki krupczatki
75 g cukru

75 g zimnego masła
1 jajko

¼ szklanki śmietany
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

sól

Dodatkowo:

1 jajko
1–2 łyżki mleka

cukier cynamonowy (przepis na
stronie 23)

Ciastka cynamonowe
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 30 sztuk

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:

Pokrojone drobno masło oraz mąkę umieszczamy w malakserze i miksujemy, aż powstanie
sypka masa. Dodajemy resztę składników i ponownie miksujemy do uzyskania gładkiego, lekko

luźnego ciasta. Owijamy folią i wstawiamy do lodówki na minimum godzinę. Po tym czasie
wałkujemy na lekko opruszonym mąką blacie na grubość 5–6 mm. Wycinamy małe ciasteczka,

układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Jajko roztrzepujemy z mlekiem
i  smarujemy wierzchy ciastek. Posypujemy grubą warstwą cukru cynamonowego i pieczemy

przez ok. 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.
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Składniki:

2 ½ szklanki mąki owsianej
¾ szklanki oleju rzepakowego

4 jajka
1 ½ szklanki cukru

⅓ szklanki jogurtu naturalnego
2 łyżeczki cynamonu

½ łyżeczki kardamonu
2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli
4 średnie gruszki

cukier puder

Liczba porcji: 12–16

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:

Mąkę przesiewamy, składniki suche mieszamy ze sobą. Składniki mokre łączymy. Dodajemy
jedne do drugich i mieszamy. Gruszki myjemy, kroimy na 4 części, wykrawamy środki.

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C. Ciasto przekładamy do foremek wyłożonych papilotkami do
wysokości ¾. W środek wciskamy po 1 części gruszki. Babeczki pieczemy 20–25 minut,

do suchego patyczka.

Muffinki studzimy na kratce, podajemy posypane cukrem pudrem.

Cynamonowo-gruszkowe muffinki
Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcia: Rafał Komorowski
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Cynamonowe frytki z batata
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki:

2 szklanki płatków owsianych
1 szklanka pestek słonecznika

1 szklanka pestek dyni
½ szklanki migdałów w słupkach

3 łyżki wiórków kokosowych
3 łyżki oleju kokosowego

2 łyżki płynnego miodu (najlepiej akacjowy lub wielokwiatowy)
1 łyżka syropu z agawy
2 łyżeczki cynamonu

Przygotowanie:

W rondelku lekko podgrzewamy olej kokosowy, syrop z agawy, miód i cynamon –
tylko do połączenia. Suche składniki wsypujemy do miski, dolewamy do nich płynną

część. Mieszamy i wykładamy na dwie blachy wyłożone papierem do pieczenia.
Pieczemy przez 25 minut w  temperaturze 160°C, od czasu do czasu mieszając.

Wyjmujemy z piekarnika i  pozostawiamy, żeby granola wystygła.

Granola
Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Liczba porcji: 10
Czas przygotowania: 5 minut przygotowania + 25 minut pieczenia
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Składniki:

2 średniej wielkości bataty (ok. 400 g)
1 płaska łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka soli morskiej
4 łyżki oliwy

Przygotowanie:

Bataty obieramy, kroimy w długie słupki i przekładamy do miski. Dodajemy cynamon,
sól  oraz oliwę i dokładnie mieszamy.

Przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy około 20 minut
w  temperaturze 200°C. Co jakiś czas delikatnie mieszamy, aby frytki opiekły się

równomiernie.

Cynamonowe frytki z batata
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut
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Przygotowanie:

Proporcje składników i ich ilość zależą od osobistych preferencji i tego, ile porcji chcemy
przygotować. Wszystkie składniki wysypujemy na suchą patelnię i  prażymy ok. 10 minut,

ciągle mieszając. Wyciągamy laski cynamonu, odkładamy na bok. Przyprawy
umieszczamy partiami w moździerzu albo młynku elektrycznym i dokładnie ucieramy.

Przechowujemy w  szczelnym pojemniku (razem z laskami cynamonu) przez 2–3 miesiące.

Korzenna przyprawa do kawy
Przepis: Olga Płaza

Liczba porcji: według uznania

Czas przygotowania: 15 minut

Składniki:

laski cynamonu
anyż w gwiazdkach
ziarna kardamonu

ziarna czarnego pieprzu
goździki

mielony cynamon
mielony kardamon

Przygotowanie:

Cukier mielimy w malakserze lub w młynku. Dodajemy sproszkowany cynamon,
mieszamy. Przechowujemy w  zamkniętym pojemniku.

Cukier cynamonowy możemy używać do wszelkiego rodzaju deserów, ciast,
do owsianki czy herbaty.

Cukier cynamonowy
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 200 g

Czas przygotowania: 2 minuty

Składniki:

200 g cukru
2 czubate łyżeczki cynamonu
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Ślimaczki cynamonowe
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka

Składniki na ciasto:

450 g mąki pszennej + do
podsypywania

7 g drożdzy instant
250 ml ciepłego mleka

70 g roztopionego masła
60 g cukru

1 żółtko
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

szczypta soli

Składniki na nadzienie:

100 g miękkiego masa
100 g cukru

2 kopiate łyżki cynamonu

Dodatkowo:

jajko do posmarowania bułek

Liczba porcji: 20 30 sztuk

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut

Przygotowanie:

Mleko podgrzewamy na małym ogniu. Powinno być ciepłe, ale nie gorące. W miseczce krótko
ucieramy roztopione masło wraz z żółtkiem i ekstraktem waniliowym. Do dużej miski

przesiewamy mąkę, dodajemy cukier, sól oraz drożdże. Dolewamy mleko oraz masę z masła
i  żółtka. Za pomocą drewnianej łyżki mieszamy całość, a następnie wyrabiamy aż powstanie

gładkie i  elastyczne ciasto, które nie będzie się lepić do rąk.
Potrwa to około 10 minut, ale im dłużej, tym lepiej.

Z gotowego ciasta formujemy kulę. Przekładamy ją do miski, przykrywamy ściereczką
i    odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce, bez przeciągów, na około godzinę.

Po wyrośnięciu ciasto delikatnie zagniatamy i dajemy mu odpocząć przez 5 minut. W tym czasie
przygotowujemy nadzienie bułeczek – w misce łączymy miękkie masło z cukrem i cynamonem.

Ciasto wałkujemy na prostokąt o wymiarach około 25 x 60 cm, podsypując blat mąką. Wzdłuż
dłuższego boku rozsmarowujemy nadzienie, pozostawiając przy jednym brzegu

trzycentymentrowy margines samego ciasta, aby później łatwo skleić bułeczki. Ostrożnie
zwijamy rulon, zaczynając od dłuższego boku z nadzieniem, a kończąc na marginesie uprzednio

posmarowanym rozmąconym jajkiem. Zwinięte ciasto kroimy w kawałki o grubości 2–3 cm.
Gotowe ślimaczki układamy na blasze wyścielonej papierem do pieczenia (można wówczas

nieco poprawić im kształt). Odstawiamy na 15 minut.

Przed wstawieniem do piekarnika bułeczki smarujemy rozmąconym jajkiem i posypujemy
cukrem. Pieczemy w temperaturze 220ºC przez 20–25 minut.
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Przygotowanie:

Drożdże kruszymy i łączymy z ciepłym mlekiem, łyżką cukru i łyżką mąki. Odstawiamy na
15 minut by zaczyn ruszył. Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy zaczyn, jajko, cukier, puree
z  dyni i masło. Zagniatamy gładkie, lśniące ciasto. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do

wyrośnięcia na 1 godzinę. Miękkie masło dokładnie łączymy z cukrem i cynamonem.

Wyrośnięte ciasto wałkujemy na kształt prostokąta o wymiarach 36x26 cm. Całość smarujemy
przygotowaną masą cynamonową. Zwijamy wzdłuż dłuższego boku. Ostrym nożem kroimy na

porcje o  szerokości 3 cm. Gotowe układamy na blaszce wyścielonej papierem do pieczenia.

Odstawiamy na 15 minut do napuszenia. Smarujemy białkiem i pieczemy
w temperaturze 200˚C przez 20 minut.

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut

Składniki:

450 g mąki pszennej
125 g puree z dyni

100 ml mleka
90 g cukru
70 g masła

35 g świeżych drożdży
1 jajko

Składniki na lukier:

80 g cukru pudru trzcinowego
3 łyżeczki wody

Składniki na
warstwę cynamonową:

100 g miękkiego masła
3 łyżki cukru trzcinowego

2 łyżki cynamonu

Dodatkowo:

1 białko do posmarowania bułeczek

Bułeczki dyniowe z cynamonem
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin
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Szarlotka
Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Składniki na ciasto:

680 g mąki tortowej
220 g cukru
200 g masła

1 całe jajko i 1 żółtko
2 łyżki śmietany 18%

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na nadzienie:

2 kg winnych jabłek (np. szara reneta)
3 łyżki cukru
1 łyżka masła
3 łyżki wody

1 łyżeczka cynamonu
½ łyżeczki kardamonu

Dodatkowo:

cukier puder, bułka tarta

Liczba porcji: tortownica o średnicy 28 cm

Czas przygotowania: 10 minut + 1 godzina chłodzenia + 50 minut pieczenia

Przygotowanie:

Jabłka obieramy ze skóry i kroimy na mniejsze kawałki. Dusimy na średnim ogniu razem
z  cukrem, masłem i wodą, aż zmiękną. Na koniec dodajemy cynamon i kardamon.

Takie nadzienie możemy przygotować dzień wcześniej lub w czasie, kiedy ciasto będzie się
chłodziło w lodówce.

Z podanych składników zagniatamy ciasto. Jeśli będzie za bardzo kleiło się do rąk, dodajemy
małymi partiami mąkę i ponownie zagniatamy. Gotowe ciasto formujemy w kulę i umieszczamy

w lodówce na minimum 1 godzinę.

Schłodzone ciasto dzielimy na 2 równe części. Jedną połową wykładamy blachę, posypujemy
bułką tartą, aby pochłonęła nadmiar soków podczas pieczenia. Na to wykładamy wcześniej

przygotowane jabłka. Na wierzch układamy pozostałą część ciasta. Możemy je rozwałkować lub
ułożyć z niego kratkę. Pieczemy 50 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C.

Wystudzoną szarlotkę posypujemy cukrem pudrem.
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Pancakes z syropem cynamonowym
Przepis i zdjęcie: Agata Kubica

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:

250 g ricotty
200 g gęstego jogurtu naturalnego

50 g oleju
3 jajka

50 g cukru
250 g mąki chlebowej

1 kopiasta łyżeczka sody
oczyszczonej

olej do smażenia (opcjonalnie)

Syrop:

3 laski cynamonu
250 ml wody
200 g cukru

Przygotowanie:

W rondelku doprowadzamy wodę do wrzenia i wrzucamy do niej laski cynamonu. Gotujemy
przez 15 minut na małym ogniu, następnie odstawiamy pod przykryciem do ostygnięcia, żeby
napar nabrał mocy. Po tym czasie laski wyławiamy i wsypujemy cukier, podgrzewając płyn na

małym ogniu. Syrop przelewamy do dowolnego naczynia i przechowujemy poza lodówką.
Jeśli się scukrzy, wystarczy, że podgrzejemy go w kąpieli wodnej.

Oddzielamy żółtka od białek. Ricottę, jogurt i żółtka miksujemy z cukrem i olejem, wsypujemy
przesianą mąkę z sodą i łączymy. Białka ubijamy na sztywną pianę i delikatnie mieszamy

z  pozostałym ciastem.
`

Na dobrze rozgrzanej, lekko natłuszczonej patelni smażymy małe porcje ciasta 1 łyżka na jeden
placuszek. Jeśli posiadamy nieprzywierającą patelnię, możemy placuszki smażyć bez dodatku

tłuszczu – wystarczy ten w cieście. Podajemy z syropem cynamonowym.



32 MAGAZYN KOCIOŁWRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2015

Koktajl
cynamonowo-
migdałowy

Przepis i zdjęcie: Marcelina Łukaszek

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut

+ 8 godzin na namoczenie migdałów

Składniki:

50 g migdałów w łupkach
200 ml mleka

2 łyżeczki cynamonu
2 łyżeczki miodu

Składniki na bitą śmietanę:

250 ml śmietanki 30–36%
2 łyżki cukru pudru

Składniki na polewę czekoladową:

50 g czekolady gorzkiej
2 łyżki śmietanki 30–36%

Przygotowanie:

Migdały moczymy w ciepłej wodzie całą noc. Odcedzone wrzucamy do blendera, zalewamy
mlekiem i miksujemy. Nastepnie dodajemy cynamon i słodzimy miodem.

Mieszamy do momentu połączenia się wszystkich składników.

Połamaną na mniejsze kawałki czekoladę przekładamy do garnuszka. Dodajemy 2 łyżki
śmietanki i  cały czas mieszając podgrzewamy na małym ogniu, aż czekolada się rozpuści.

Mocno schłodzoną śmietankę wlewamy do miski. Ubijamy z cukrem pudrem na sztywno.
Gotową bitą śmietanę przekładamy do rękawa cukierniczego.

Koktajl przelewamy do szklanek i ozdabiamy bitą śmietaną. Nastepnie polewamy polewą
czekoladową. Kruszymy kilka migdałów i posypujemy nimi koktajl na sam koniec.



33MAGAZYN KOCIOŁWRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2015

Pikantna
karmelizowana

gruszka
z cynamonową nutą

Przepis i zdjęcie: Anna Komsta

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:

6 gruszek
1 szklanka cukru

5 łyżek wody
2 łyżki masła

1 łyżeczka cynamonu
szczypta mielonego kardamonu
szczypta mielonych goździków

szczypta pieprzu cayenne
opcjonalnie ser blue

Przygotowanie:

Gruszki płuczemy, przekrawamy na pół, wydrążamy gniazda nasienne. W garnku o grubym
dnie przygotowujemy karmel: rozpuszczamy cukier wymieszany z przyprawami.

Kiedy zbrązowieje dodajemy wodę, na końcu masło.
Podczas rozpuszczania się cukru nie mieszamy go.

Gruszki smarujemy pikantnym karmelem i grillujemy na suchej patelni bądź grillu.
Podajemy gorące.

Takie gruszki świetnie komponują się z serami z niebieską pleśnią.



34 MAGAZYN KOCIOŁWRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2015

Marokańska zupa
z soczewicą
i cynamonem
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:

2 małe, obrane i pokrojone na kawałki buraki
1 mała dynia piżmowa, obrana i pokrojona

½ łyżki oliwy
200 g czerwonej soczewicy
2 l wywaru warzywnego
1 łyżka oleju kokosowego

1 duża cebula
2 ząbki czosnku

1 łyżeczka kurkumy
1 łyżeczka proszku curry

1 łyżeczka startego imbiru
½ łyżeczki mielonego kardamonu

½ łyżeczki cynamonu
¼ łyżeczki pieprzu

¼ łyżeczki mielonej papryki
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej

50 ml pełnotłustego mleka kokosowego
2 łyżki soku z limonki

1 łyżka cukru
½ łyżeczki soli morskiej

Przygotowanie:

Buraki skrapiamy oliwą i zawijamy w folię. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200ºC i  pieczemy
przez 35–40 minut. Dynię skrapiamy oliwą i zawijamy w folię. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego

do 200ºC i pieczemy przez 25 minut.

Soczewicę płuczemy pod bieżącą, zimną wodą i odcedzamy na sicie. Do dużego garnka wlewamy wywar
warzywny, dodajemy soczewicę i gotujemy na średniej mocy palniku przez 30 minut.

Na patelni rozgrzewamy olej kokosowy i podsmażamy na nim drobno posiekaną cebulę do momentu,
aż  się zeszkli. Wyciskamy czosnek i podsmażamy kolejną minutę. Dodajemy wszystkie przyprawy
i  smażymy 5 minut, a następnie przekładamy do gotującej się soczewicy. Gdy soczewica się ugotuje,

do  zupy dodajemy mleko kokosowe, sok z limonki, cukier, sól oraz buraki i dynię.
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Hinduska zupa
z cynamonem

Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki:

2 łyżki oleju rzepakowego
100 g kaszy perłowej

225 g zielonej soczewicy
1 pietruszka

200 g dyni piżmowej
2 papryczki chili,

1 duża cebula
2 ząbki czosnku

1 laska cynamonu
½ łyżeczki nasion gorczycy

1 łyżeczka kuminu
1 liść laurowy

½ łyżeczki kurkumy
1 łyżeczka papryki

1 łyżeczka mielonej kolendry
1 łyżeczka startego imbiru
1 łyżeczka soku z cytryny

pęczek kolendry

Przygotowanie:

Soczewicę namaczamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Kaszę płuczemy do momentu, kiedy woda
będzie całkiem przeźroczysta. Imbir ścieramy na tarce, pietruszkę i dynię kroimy w sporą kostkę,

a  cebulę, czosnek oraz chili drobno siekamy. Zostawiamy listki kolendry do dekoracji, a  łodygi drobno
kroimy. W garnku rozgrzewamy olej i na małym ogniu smażymy przyprawy (bez papryki) do momentu,

kiedy zaczną strzelać. Dodajemy wtedy chili, cebulę oraz czosnek i smażymy do zeszklenia.

Dorzucamy pietruszkę, dynię i dokładnie mieszamy, upewniając się, że warzywa całkowicie pokryły się
olejem z przyprawami. Dodajemy sproszkowanej papryki, imbiru i posiekanych łodyżek kolendry

i  całość ponownie mieszamy. Na koniec wsypujemy soczewicę i kaszę perłową, zalewamy wszystko 1,5
litra wody. Doprowadzamy do wrzenia i zmniejszamy ogień do minimum i gotujemy około 20 minut.

Po nalaniu zupy do talerzy, posypujemy ją posiekaną kolendrą i skrapiamy sokiem z cytryny.
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Zapiekanka z bakłażana
z mięsem mielonym

Przepis i zdjęcie: Bernadetta Parusińska-Ulewicz

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

2 duże bakłażany
500 g gotowanych ziemniaków

500 g mięsa z szynki
200 g rostbefu
300 g cebuli

200 g mozzarelli
150 g sera żółtego

150 ml białego wytrawnego wina
2 puszki pomidorów krojonych

3 ząbki czosnku
1 ½ łyżki cynamonu

1 jajko
1 łyżka ziół prowansalskich

olej rzepakowy

Przygotowanie:

Bakłażany myjemy, kroimy w plastry o grubości 2–3 mm. Oprószamy solą z obu stron.
Odstawiamy na 5 minut. Wycieramy do sucha papierowym ręcznikiem. Patelnię grillową

nagrzewamy i smarujemy odrobiną oleju rzepakowego. Smażymy bakłażana do chwili,
aż  pojawią się na nim charakterystyczne brązowe paski. Cebulę i czosnek obieramy, kroimy
w drobną kostkę. Mięso z szynki i rostbef mielimy. Dodajemy połowę cynamonu, startą na
grubych oczkach mozzarellę, ⅓ cebuli i czosnku oraz surowe jajko. Dokładnie mieszamy,

doprawiamy solą i pieprzem.

Na patelni rozgrzewamy 2–3 łyżki oleju rzepakowego. Wrzucamy resztę drobno posiekanej
cebuli, czosnku i cynamonu. Ciągle mieszając smażymy na średnim ogniu około 2 minuty.

Dodajemy wino, a po około 30–40 sekundach pomidory z puszki. Gotujemy około 10 minut,
kilka razy w tym czasie mieszając. Wsypujemy roztarte w dłoni zioła prowansalskie.

Doprawiamy solą i pieprzem.

Dno kilku żaroodpornych naczyń (lub jednego bardzo dużego o boku 35 40 cm) pokrywamy
cienką warstwą sosu. Kolejno układamy: połowę pokrojonych w talarki ziemniaków, mięsa,
grillowanego bakłażana, resztę mięsa, ziemniaków i bakłażana. Każdą warstwę smarujemy

odrobiną sosu. Zapiekankę posypujemy startym na grubych oczkach pozostałym żółtym serem.
Pieczemy około 30–40 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Składniki:
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Wojny cynamonowe
Tekst: Mateusz Dawiec Zdjęcia: Laura Chołodecka, Katarzyna Sieradz

Zapach cynamonu to jeden z najbardziej charakterystycznych sygnałów
nadchodzących świąt. Domowe ciasta i ciasteczka obsypane rdzawym
pudrem i kompoty z dodatkiem zwiniętej w dwururkę kory, relaksują
i  przywodzą na myśl atmosferę rodzinności. Ten przyjemny, słodkawo-
korzenny aromat przez okrągły rok trafia na nasze stoły jako dodatek do

wypieków, dań i napitków.

ynamon swoją nazwę zawdzięcza naj-
prawdopodobniej malajskim słowom
kaju manis oznaczającym ,,słodkie

drzewo”. Chociaż mianem cynamonowców
określa się blisko 250 odmian drzew i dużych
krzewów, nasze podniebienia najczęściej na-
trafiają na dwie z nich. Pierwsza, cinnamo-

mum verum (cynamon cejloński) to po-
chodząca z obszarów dzisiejszej Sri Lanki naj-
szlachetniejsza odmiana przyprawy. Druga,
zwana kasją, stanowi chińską odmianę rośli-
ny i z uwagi na swoją niższą cenę, częściej
używana jest w przemyśle spożywczym. Pod-
czas gdy cynamonowiec z Cejlonu charakte-
ryzuje się słodkim, intensywnie korzennym
smakiem i wonią, jego chiński krewny w kon-
takcie z naszymi receptorami jest przede
wszystkim piekący i cierpki.

Bez względu na gatunek i pochodzenie do
wyrobu przyprawy używa się wewnętrznej
części kory cynamonowca. Najwięcej aroma-
tu oferuje kora z najstarszej części drzewa,
z  pnia, zwłaszcza do wysokości dwóch me-
trów. Wyższe partie zawierają znacznie mniej
olejków odpowiedzialnych za zapach. Kora
wiecznie zielonych drzew musi zostać prze-
tworzona zaraz po zbiorze, póki jeszcze jest
wilgotna i podatna obróbce. Po wybraniu naj-
lepszych partii kory suszy się ją i przeznacza
do mielenia.

Historia

Pierwsze wzmianki o cynamonie pochodzą
z  Chin pierwszej połowy trzeciego tysiąclecia
przed naszą erą, gdzie mityczna postać bo-
skiego rolnika Shennonga zajmowała się jego
uprawą wedle ksiąg zielarskich. Z dalekiego
wschodu cynamon dostał się w ręce Egipcjan,
którym to służył oprócz celów kulinarnych,
do wytwarzania wonnych olejków i balsa-
mowania zwłok przy mumifikacji.

Także i Biblia opiewa właściwości cynamo-
nowej kory. Dowiadujemy się z niej, iż wraz
z  wonną trzciną stanowiła ona główny skład-
nik przy sporządzaniu ,,świętego oleju”. Wy-
znawcy taoizmu uznawali go za boski
pokarm. Grecy i Rzymianie zasmakowali
w  nim około trzeciego stulecia naszej ery. Zaś
w pismach Herodota i Arystotelesa pojawiają
się krwiożercze cynamonowe ptaki mieszka-
jące w Arabii (Cynnamolgus). Zbieracze oszu-
kiwali te stworzenia, które znane były
z  agresywnego usposobienia, dając im bydło
na przynętę. Kiedy ptak zanosił zdobycz do
gniazda, pod wpływem ciężaru mięsa, cyna-
monowa kora, z której było uplecione, rozpa-
dała się i trafiała w ręce kupców. Ci przez-
naczali ją na eksport do Egiptu i Europy. Takie
postrzeganie pochodzenia przyprawy pano-
wało jeszcze na początku czternastego stule-

C
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„Cynamon jest afrodyzjakiem,

poprawia trawienie, reguluje

pracę nerek i poziom cukru we

krwi. A to zaledwie początek

listy jego zbawiennego

wpływu na organizm ludzki."



41MAGAZYN KOCIOŁWRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2015

cia w Bizancjum i po części wyjaśniało mono-
pol Arabów oraz zawrotną cenę przyprawy.
Pliniusz Starszy podaje, że za 350 gramów
można było dostać 5 kilogramów czystego
srebra. Dopiero sto lat później rozpoczęto
handel korą drzewa cynamonowego na szer-
szą skalę.

Po odkryciu przez Vasco da Gamę drogi mor-
skiej do Indii prym w handlu ,,ojcem wszyst-
kich przypraw” zyskali Portugalczycy,
zastępując, a dokładniej brutalnie hamując
ambicje Wenecjan. Po Portugalczykach zaś
cynamonowe ziemie zdobyli Holendrzy i ce-
lem kontrolowania pozyskiwania przyprawy,
założyli pierwszy międzynarodowy koncern:
Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską.
W obliczu ogromnego zużycia zasobów drzew
cynamonowych osadnicy zaczęli zwracać się
ku ich uprawie. Ostatecznie pod koniec XVIII
wieku Holendrów zastąpili Anglicy, rozprze-
strzeniając uprawę rośliny tam, gdzie to było
możliwe (a więc w swoich koloniach strefy
subtropikalnej).

Działanie

Cynamonowce z których pozyskuje się przy-
prawę należą do roślin leczniczych. Cynamon
uzyskiwany jest z kory drzew, które pierwot-
nie występowały tylko we wschodniej i pół-
nocno-wschodniej Azji.

Cynamon działa na wiele dobroczynnych
sposobów. Po pierwsze silnie dezynfekuje, od-
działuje przeciwwirusowo i antybakteryjnie,
a także zatrzymuje rozwój chorobotwórczych
pleśni i drożdżaków. Zawarty w korze cyna-
monowej aldehyd cynamonowy w swojej
syntetycznej wersji jest stosowany w prze-
myśle rolniczym jako środek przeciwgrzy-
biczny i owadobójczy. Dlatego też jego
właściwości wykorzystywane są w ochronie
produktów spożywczych przed zbyt szybkim
psuciem się. Oprócz stanowienia naturalnego

konserwantu, ma działanie przeciwzapalne,
pobudzające apetyt i ukrwienie. Dzięki temu
możemy cieszyć się lepszą pamięcią, niezmą-
coną koncentracją i wydajniejszym myśle-
niem.

Jest afrodyzjakiem, poprawia trawienie, re-
guluje pracę nerek i poziom cukru we krwi
(poprawia zdolność przetwarzania glukozy
i  insuliny). Może wspomagać zrzucanie zbęd-
nych kilogramów, a dzięki swym składnikom
przeciwutleniającym opóźnia procesy starze-
nia. Ponadto, rozgrzewa, przy regularnym
stosowaniu pomaga zwalczyć mdłości i obni-
żyć poziom złego cholesterolu. Przynosi ulgę
w bólach migrenowych, odpręża i wprawia
w  lepszy nastrój. Znacznie obniża ryzyko cu-
krzycy i chorób serca. Ułatwia pozbycie się
trądziku i wyprysków. A to zaledwie począ-
tek listy jego zbawiennego wpływu na ludzki
organizm...

Ciekawostki

W USA cynamon z rodzaju kasja sprzedaje się
pod nazwą „cynamon”, co jest zakazane w in-
nych krajach, gdzie sama nazwa jest zastrze-
żona tylko do jednego gatunku Cinnamo-

mum verum. Kupując ,,cynamon” w Polsce,
możemy być zatem pewni, że otrzymamy od-
powiednią i najszlachetniejszą z odmian.

Zanim stał się przyprawą, cynamon był uży-
wany jako składnik perfum.

Cynamon doskonale pochłania i dominuje
niepożądane zapachy. Jedna laska wrzucona
do worka odkurzacza może sprawić, że odku-
rzając rozniesiemy korzenną woń po całym
domu.

Pół łyżeczki cynamonu w połączeniu z łyżką
miodu codziennie przed śniadaniem przynosi
ulgę w bólach stawów już po siedmiu dniach!
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Nadaje się do zjedzenia na surowo, po ugotowaniu, upieczeniu czy

usmażeniu. Oczyszczoną marchewkę przygotowaną do chrupania

można potraktować jako zdrową przekąskę. Marchewkowe kluski,

pasty, placki, naleśniki czy koktajle to dopiero początek.

Jest nie tylko dodatkiem czy daniem obiadowym, piecze się z niej też

ciasta i chlebki. Nie można zapomnieć o konfiturach, wszak dżem

marchwiowy jest jednym z najbardziej popularnych w Portugalii.

W czasach kryzysu kandyzowana marchewka zastępowała

niedostępne bakalie.

Kopalnię przepisów, zarówno prostych, jak i bardziej

wyrafinowanych, z naszą bohaterką w roli głównej, znajdziecie na

stronach właśnie tego numeru KOTŁA oraz na naszej stronie

internetowej – zapraszamy!

Marchewka
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Przygotowanie:

Masło roztapiamy w garnku. Cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy do zeszklenia. Marchewki
obieramy i kroimy w grube talarki. Czosnek siekamy na mniejsze kawałki i dodajemy do garnka

razem z marchewką. Chwilę podsmażamy, dodajemy kmin rzymski i zalewamy bulionem.
Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na średnim ogniu przez 15 minut.

Miksujemy blenderem na gładką masę.

Podajemy z chipsami marchewkowymi, kleksem śmietany lub natką pietruszki.
Marchewkę na chipsy myjemy i kroimy na cieniutkie plasterki. Układamy na blaszce do

pieczenia i  solimy. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C (termoobieg) na 5–10 minut.

Uwaga: Zupę można przetrzeć przez sito – będzie wtedy aksamitna. Pulpę marchewkową
wykorzystujemy do przygotowania pasztetu. Przepis na stronie magazynkociol.pl

Zupa marchewkowa
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut + 15 minut gotowania

Składniki na zupę:

600 g marchewki
400 ml bulionu warzywnego

1 łyżka masła
1 cebula

2 ząbki czosnku
½ łyżeczki kminu rzymskiego
(lub imbiru albo cynamonu)

sól, pieprz

Składniki na chipsy marchewkowe:

1 marchewka
sól

http://magazynkociol.pl/
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Składniki:

4 marchewki
400 g ugotowanej ciecierzycy (lub 1 puszka)

4 łyżki posiekanej natki pietruszki
4 łyżki uprażonych migdałów

¼ łyżeczki kuminu
1 łyżeczka tahini

4 łyżki oliwy
2 łyżki wody

1 łyżeczka syropu z agawy lub miodu
sok wyciśnięty z połowy cytryny

1 mały ząbek czosnku
sól, pieprz

Sałatka z marchewką i ciecierzycą
Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 20 minut

Przygotowanie:

Marchewki myjemy, obieramy i kroimy w paski. Ciecierzycę odsączamy z wody i płuczemy na
sitku. Osuszoną doprawiamy szczyptą soli, kuminem oraz 1 łyżką oliwy. Pieczemy

w  żaroodpornym naczyniu w 180°C przez 10 minut, aż będą lekko chrupiące.

Przygotowujemy dressing. Ucieramy czosnek z  solą, dodajemy resztę oliwy, tahini, wodę, syrop
z  agawy lub miód, sok z cytryny. Mieszamy za pomocą rózgi kuchennej do połączenia

składników, doprawiamy solą i pieprzem. Marchewkę i  ciecierzycę układamy w miseczkach,
polewamy dressingiem i posypujemy pietruszką.



48 MAGAZYN KOCIOŁWRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2015

Przygotowanie:

Marchewkę ścieramy na drobnych oczkach. Jogurt
mieszamy z chrzanem, dodajemy do marchewki.

Doprawiamy do smaku solą.

Surówki z marchewką i .. .
Przepisy i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 2 , jako dodatek do obiadu

Czas przygotowania: 10 25 minut

Składniki:

3 marchewki
2 łyżeczki chrzanu

2 łyżki jogurtu
sól

z chrzanem

z jabłkiem
Składniki:

4 marchewki
1 jabłko

2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki jogurtu naturalnego

½ łyżeczki cukru
sól, pieprz

Przygotowanie:

Marchewkę i jabłko obieramy, ścieramy na tarce
o  dużych oczkach. Skrapiamy sokiem, mieszamy ze
śmietaną. Dodajemy cukier i doprawiamy do smaku

solą oraz pieprzem.
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Przygotowanie:

Marchewkę ścieramy na drobnych oczkach. Jogurt
mieszamy z chrzanem, dodajemy do marchewki.

Doprawiamy do smaku solą.

Surówki z marchewką i .. .
Przepisy i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 2 , jako dodatek do obiadu

Czas przygotowania: 10 25 minut

Składniki:

3 marchewki
2 łyżeczki chrzanu

2 łyżki jogurtu
sól

z chrzanem

z cykorią i pomarańczą
Składniki:

3 marchewki
2 cykorie

1 pomarańcza
5–6 suszonych daktyli

lub rodzynek

2 łyżki oliwy
2 łyżki soku z cytryny

2 łyżki soku z pomarańczy
1 łyżeczka miodu
1 ząbek czosnku

szczypta cynamonu

Przygotowanie:

Używając obieraczki do warzyw kroimy marchewkę w cienkie
paseczki, zalewamy zimną wodą i odstawiamy na 10 minut.

Oliwę mieszamy z cytryną, sokiem z pomarańczy,
przeciśniętym czosnkiem oraz płynnym miodem. Dorzucamy
pokrojone w plasterki daktyle. Cykorie kroimy w półplasterki.

Pomarańcze obieramy, usuwamy białą błonkę, kroimy
w plasterki. Osuszoną marchewkę mieszamy z cykorią
i  pomarańczą, układamy na talerzu i polewam sosem.
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Tarta marchewkowa
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies

Składniki na kruchy spód:

1 szklanka mąki krupczatki
½ szklanki mąki pszennej

½ kostki masła
szczypta soli

½ łyżki oliwy z oliwek
2–3 łyżki zimnej wody

Składniki na nadzienie:

4 średnie marchewki
1 mała cebula

1 jabłko obrane i wydrążone
100 g miękkiego sera koziego

½ szklanki kwaśnej śmietany 18%
½ szklanki soku z marchewki

3 duże jajka
sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:

Do misy malaksera przesiewamy obie mąki i dodajemy pokrojone w kostkę masło oraz sól.
Całość miksujemy, aż masło połączy się z mąką i powstaną okruchy wielkości groszku.

Dodajemy oliwę i  łyżkę wody, cały czas miksując. Ciasto powinno zbić się w kulę, w razie
potrzeby dodajemy łyżkę wody. Ciasto zawijamy w folię i wstawiamy do lodówki na 30 minut.

Schłodzone rozwałkowujemy na podsypanej mąką stolnicy. Nawijamy ciasto na wałek
i  przenosimy do formy na tartę o średnicy 24 cm. Spód nakłuwamy widelcem, formę wkładamy

do lodówki na 30 minut. Gdy ciasto będzie dobrze schłodzone wykładamy je papierem do
pieczenia i  obciążamy, np. fasolą. Podpiekamy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez
10 minut. Po 7 minutach zdejmujemy papier z fasolą i podpiekamy kolejne 3 minuty.

Marchewkę obieramy i gotujemy w osolonej wodzie przez 8 minut. Po tym czasie odcedzamy ją
na sicie i płuczemy pod zimną wodą, następnie kroimy wzdłuż na paski.

Cebulę kroimy w  talarki, a  jabłko na bardzo cienkie plasterki.
W misce mieszamy śmietanę, sok z marchewki i  jajka, dodajemy sól i pieprz.

Na podpieczony spód tarty układamy talarki cebuli, plasterki jabłka. Marchewkę układamy
dookoła tarty, kruszymy ser kozi, całość zalewamy śmietanową masą i posypujemy pieprzem.
Tartę wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika i pieczemy na złoty kolor ok. 30 minut.
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Makaron marchewkowo-cukin iowy
z roladkami z kurczaka
Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcie: Rafał Komorowski

Składniki na makaron marchewkowo-
cukiniowy:

2 duże marchewki
1 mała cukinia

1 cytryna
suszone chili

sól
2 łyżki oliwy z oliwek

Składniki na roladki:

2 podwójne piersi kurczaka, bez polędwiczek
200 g Prosciutto

8 pomidorów suszonych

4 ząbki czosnku
świeża bazylia

sól, pieprz
4 długie sznurki dratwy kuchennej

lub wykałaczki
2 łyżki oliwy z oliwek

Dodatki:

dowolna sałata
oliwa z oliwek

sól
sok z cytryny

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:

Piersi odcinamy od siebie. Każdą z nich nacinamy, tworząc duży płat. (uwaga: nie nacinamy do
końca). Rozcięte płaty delikatnie rozbijamy tłuczkiem, przez folię. Każdy z płatów nacieramy
przeciśniętym przez praskę czosnkiem, pieprzymy i solimy. Pomidory kroimy w paseczki. Na
każdy z płatów kładziemy pomidory oraz kilka listków bazylii. Rolujemy ostrożnie roladki.

Każdą z nich owijamy dwoma plastrami szynki. Obwijamy sznurkiem lub spinamy
wykałaczkami. Do naczynia żaroodpornego wlewamy oliwę. Otaczamy w niej każdą z roladek.
Pieczemy w nagrzanym do 180°C piekarniku, przez 35 minut. Roladki podczas pieczenia kilka

razy obracamy, aby równomiernie się opiekły.

W międzyczasie obieramy marchewkę i przy użyciu specjalnej temperówki do warzyw tniemy
marchewkę w cieniutkie nitki. Można też użyć obieraczki do jarzyn julienne lub po prostu
marchewkę cieniutko pokroić nożem. To samo robimy z cukinią. Po wyciągnięciu roladek
z    piekarnika, blanszujemy marchewkę w osolonej wodzie przez 1 minutę. Po odcedzeniu

dodajemy makaron cukiniowy, otartą skórkę z cytryny, sok z ½ cytryny, doprawiamy oliwą, solą
i chili. Podgrzewamy całość przez 30 sekund. Roladki podajemy z makaronem i sałatą skropioną

oliwą, sokiem z cytryny i posoloną.
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Składniki:

6 marchewek
papryka wędzona ostra

laska cynamonu
4 liście limonki kaffir

sól himalajska
3 łyżki oleju lnianego

sok z ½ cytryny
biały pieprz

40 ml zimnej wody
czarnuszka

natka pietruszki

Przygotowanie:

Marchewki myjemy, obieramy i układamy na
blasze. Kładziemy obok nich laskę cynamonu
i  liście kaffir, doprawiamy papryką wędzoną.

Solimy. Pieczemy 25 minut w 180°C.

Studzimy warzywa i kroimy w mniejsze
kawałki. Układamy w blenderze, dodajemy

olej lniany, sok z cytryny, pieprz i wodę.
Miksujemy na gładką masę, podajemy

z  dodatkiem czarnuszki i natki pietruszki.

Pasta z pieczonej marchewki
Przepis i zdjęcie: Olga Płaza

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 30 minut
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Pasta z pieczonej marchewki
Przepis i zdjęcie: Olga Płaza

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:

Piekarnik nagrzewamy do 200°C. Blachę wykładamy papierem do pieczenia.
Składniki marynaty mieszamy w miseczce. Marchewki szorujemy, ale nie obieramy.

Osuszamy i  kroimy wzdłuż na pół. Obtaczamy je za pomocą dłoni w marynacie, posypujemy
świeżym tymiankiem (można użyć suszonego) i układamy na blaszce.
Pieczemy 40 minut. Podajemy jako dodatek do obiadu lub przystawkę.

Pieczone marchewki
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:

500 g małych i smukłych
marchewek

garść świeżego posiekanego
tymianku

Marynata:

3 łyżki oliwy
2 łyżki octu balsamicznego

sól, pieprz
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Naleśniki marchewkowe z kremem imbirowym
Przepis i zdjęcie: Anna Komsta

Soki z marchewką
Przepis i zdjęcie: Olga Płaza

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 15 minut

6 marchewek
1 jabłko

4 cm korzenia imbiru

3 marchewki
1 pomarańcza

100 ml wody niegazowanej

4 marchewki
3 łodygi selera naciowego

1 burak

Przygotowanie:

Składniki każdego soku myjemy i kroimy na mniejsze kawałki (cytrusy obieramy, pozostałe
owoce i warzywa mogą pozostać nieobrane). Wrzucamy do sokowirówki i miksujemy na sok.

Sok z marchewki i pomarańczy uzupełniamy wodą niegazowaną.

Składniki:
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Przygotowanie:

Jajka roztrzepujemy z solą, łączymy z mąką, wodą (polecana gazowana), mlekiem i olejem. Masę
łączymy z puree z marchewki. Dokładnie mieszamy, Ciasto powinno mieć konsystencję słodkiej
śmietanki. Odstawiamy na 20 minut, by „odpoczęło”. Naleśniki smażymy na rozgrzanej patelni.

Mascarpone ubijamy z jogurtem, cukrem, sokiem z cytryny i imbirem.
Kremem smarujemy naleśniki – zwijamy w ruloniki lub trójkąty.

Dekorujemy kleksem kremu i  karmelizowaną marchewką.

Naleśniki marchewkowe z kremem imbirowym
Przepis i zdjęcie: Anna Komsta

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na ciasto naleśnikowe:

2 jajka
1 szklanka mąki pszennej

½ szklanki mleka
½ szklanki wody

2 łyżki oleju rzepakowego
puree z 4 ugotowanych marchewek

sól

Składniki na krem imbirowy:

200 g serka mascarpone
1 łyżka jogurtu naturalnego

1 łyżka cukru pudru
3 cm startego świeżego imbiru

1 łyżka soku z cytryny
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Sernik marchewkowo-pomarańczowy
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki na spód:

100 g herbatników
100 g migdałów

100 g masła

Składniki na sernik:

1 kg mielonego twarogu
5 jajek

2 żółtka
1½ szklanki mleka

skondensowanego słodzonego

60 g mąki ziemniaczanej
20 g mąki pszennej

1 łyżka cukru z wanilią
1 łyżeczka kurkumy

125 ml soku ze świeżej pomarańczy
skórka strata z pomarańczy
300 g obranej marchewki

Składniki na warstwę śmietanową:

200 g gęstej śmietany 18%
3 łyżki cukru pudru

2 łyżki soku z pomarańczy

Liczba porcji: tortownica o średnicy 23 cm

Czas przygotowania: 3 godziny + czas chłodzenia

Przygotowanie:

Dno tortownicy wyścielamy papierem do pieczenia. Migdały i herbatniki rozdrabniamy
w blenderze, łączymy z roztopionym masłem. Uzyskaną mieszankę wsypujemy do tortownicy

i  dociskając dłonią równamy. Wstawiamy do lodówki na 30 minut do schłodzenia.

Marchewkę owijamy w folię aluminiową i pieczemy w 200˚C do miękkości.
Upieczoną studzimy i miksujemy z sokiem pomarańczowym na gładko.

Wszystkie składniki masy serowej umieszczamy w misie miksera. Na wolnych obrotach
miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Wylewamy do schłodzony spód. Sernik pieczemy

w  temperaturze 170˚C przez 15 minut. Następnie zmniejszamy temperaturę do 120˚C i pieczemy
100 minut. Po tym czasie wyłączamy piekarnik, uchylamy drzwiczki i pozostawiamy do

całkowitego ostudzenia.

Śmietanę łączymy z cukrem pudrem i sokiem z pomarańczy. Rozkładamy na serniku.
Całość chłodzimy w lodówce przez 12 godzin.
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Ciasto marchewkowe
Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Liczba porcji: 16

Składniki na ciasto:

150 g masła
150 g płatków owsianych

50 g cukru muscovado
4 marchewki

4 jajka
100 g złotych rodzynek

100 g skórki pomarańczowej
1 łyżeczka mieszanki przypraw

(sproszkowany imbir, cynamon, gałka
muszkatołowa, kardamon, ziele angielskie,

nasiona kolendry i goździki)
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka soku pomarańczowego

Składniki na krem:

50 g masła
100 g cukru

100 g sera białego śmietankowego
1 łyżka soku pomarańczowego
skórka ze świeżej pomarańczy

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:

Kwadratową blachę 23x23 cm wykładamy papierem do pieczenia. Masło roztapiamy
i pozostawiamy do wystudzenia. Płatki owsiane miksujemy na mąkę. Marchewkę ścieramy na

tarce o dużych oczkach. Oddzielamy żółtka od białek. Białka ubijamy na sztywno.

Do suchych składników dodajemy marchewkę, rodzynki, kandyzowaną skórkę pomarańczową,
sok pomarańczowy i żółtka. Wszystko dokładnie mieszamy i do tak przygotowanej masy

dodajemy ubite białka. Pieczemy ciasto przez 40–45 minut w 190°C.

Ucieramy masło z cukrem, sokiem pomarańczowym i białym serem na gładką masę i tak
przygotowanym kremem smarujemy wystudzone ciasto, dekorując je na wierzchu paseczkami

ze świeżo ściętej skórki pomarańczowej.
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Co Ty wiesz o marchewce?
Tekst: Joanna Bilska Zdjęcie: Olimpia Davies

Marchewka to jarzyna, która kojarzymi się z domem, typowym polskim ogrodem, zupą, surówką

z jabłkiem, mamałygą z groszkiem z przedszkola i ogólnie z czymś, co zawsze było, jest i będzie na

stole. PewnieWam też się wydaje, że wiecie o niej wszystko. Zakładam, że po przeczytaniu tego

artykułu będziecie zaskoczeni!

Kolory tęczy

olor naszej bohaterki jest tak oczywi-
sty, że dorobił się własnej nazwy
w  palecie barw: marchewkowy. Ale

oryginalne, dzikie warzywo było białawe al-
bo fioletowe. Dopiero po wielu krzyżówkach
wyhodowano marchew taką, jaka najczęściej
gości na naszych stołach. Autorami pomarań-
czowej wersji z XVI wieku byli Holendrzy.

Biała odmiana marchwi rośnie w Polsce
w  stanie dzikim. Jej uszlachetniona wersja jest
też coraz bardziej popularna obok żółtych,
czerwonych i fioletowych odmian. Oprócz ko-
loru, różnią się one lekko smakiem, mogą być
bardziej i mniej kruche, słodkie czy soczyste.
Także w sklepach ogrodniczych coraz częściej
spotykamy nasiona tych warzyw w różnych
wariantach kolorystycznych, przy czym wa-
runki uprawy nie różnią się znacząco, warto
więc poeksperymentować w ogrodzie.

Prosta w obsłudze

Uprawa marchwi nie należy do trudnych.
Można ją siać w ziemi lekko zasadowej i do-
brze spulchnionej, żeby korzenie mogły się
swobodnie rozwijać. Po wzejściu pierwszych
siewek, marchew należy przerwać, czyli prze-
rzedzić, pozostawiając większe odstępy mię-
dzy młodymi roślinami, tym samym dając
miejsce na rozwój większych korzeni. Niektó-
rzy uprawiają ją w redlinach, czyli podłuż-
nych kopcach ziemi, na szczycie których sieje

się nasiona. Jest to dobry sposób na bardziej
podmokłe tereny. Dzięki temu korzeń rozwija
się prosty, nie zniekształcony, a woda nie stoi
w miejscu wzrostu warzywa. Jeśli natomiast
ziemia w ogrodzie jest sucha, przepuszczalna,
to trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu
marchwi, bo – jak wszystkie korzeniowe – nie
znosi ona suszy.

Same zalety

Chociaż w około 90% złożona jest z wody,
marchew ma w sobie cały arsenał witamin
i  minerałów: A, B, C, E, PP czy K, potas, sód,
fosfor i wapń, żelazo, magnez i cynk. Wymie-
niać można jeszcze dalej, bo o jej właściwo-
ściach rozpisują się zarówno naukowcy, jak
i  prasa kobieca. Marchew jest znana ze swoje-
go dobroczynnego wpływu na wzrok oraz
przeciwdziałania starzeniu, dzięki zawartości
beta–karotenu. Karoten pomoże nam też
uzyskać piękny odcień opalenizny, jeśli
zwiększymy spożycie tego warzywa w okre-
sie letnim. Różnorakie wyciągi i olejki z mar-
chwi dodawane są do kosmetyków przeciw-
zmarszczkowych i pielęgnacyjnych.

W domu możemy przygotować maseczkę
z  samej utartej marchwi lub z dodatkiem
śmietany i nałożyć na twarz na 20 minut, za-
działa nawilżająco. Warzywo zawiera też
sporo błonnika oraz niewiele kalorii. Przy
tych wszystkich zaletach, marchew jest w do-
datku łatwo dostępna i tania!

K
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Myśl lokalnie
jedz regionalnie

Tekst: Joanna Aniszczyk Zdjęcia: Paweł Kwiatkowski
/materiał wykorzystany w wywiadzie pochodzi z archiwum programu Jakubiak Rodzinnie/

Z nim rozmowa o jedzeniu i gotowaniu to niekończąca się opowieść.

Z  prawdziwą pasją i wręcz uwielbieniem, a także charakterystycznym dla siebie

poczuciem humoru, potrafi rozprawiać o tym całymi godzinami, przytaczając

przeróżne historie. A trzeba przyznać, że ma w tym temacie spore

doświadczenie, bo i jedzeniem i gotowaniem jest zafascynowany już od

najmłodszych lat.

Jako pierwszy rozpoczął w Polsce dyskusję o lokalności i sezonowości,

udowadniając w swoich programach kulinarnych prezentowanych w telewizji

Kuchnia+, że polskie jedzenie jest wyśmienite, a lokalne produkty nie

ograniczają nas w żaden sposób i możemy z nich wyczarować również dania

kuchni całego świata.

Sporo podróżuje, ale kiedy jedni zwiedzają, on skupia się na degustowaniu

lokalnych specjałów. Kuchnia – zarówno ta prezentowana na ekranie, jak i ta,

którą znajdziecie w jego restauracji jest więc bardzo kolorowa oraz bogata

w  smaki i zapachy.

Rodzina i przyjaciele to jak mówi – dwie najważniejsze rzeczyw jego życiu,

ale potrafi znaleźć również czas by zaangażować się w projekty edukacyjne,

poprowadzić warsztaty i pokazy kulinarne propagujące jego idee.

Przed Wami niesamowity i uwielbiany przez telewidzów kucharz

Tomek Jakubiak!
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Joanna Aniszczyk: Tomku, przez swoje pro-
gramy „Jakubiak lokalnie” i „Jakubiak w sezo-
nie” jako pierwszy w kraju rozpocząłeś głośną
dyskusję o lokalności i sezonowości właśnie.
Co skłoniło Cię do tego działania?

Tomasz Jakubiak: Pewnego dnia, odwiedza-
jąc jedno z miast w Polsce, zdałem sobie spra-
wę, że nie mamy pojęcia jak wiele ma nam do
zaoferowania nasz kraj. Ja sam tego nie wie-
działem, niby człowiek ma jakąś ogólną wie-
dzę, ale nie myśli o tym. Chodzimy do super-
marketów i kupujemy wszystkie zagraniczne
produkty, w ogóle nie zastanawiając się nad
tym, że mieszkamy tu i właśnie stąd powinni-
śmy czerpać jak najwięcej. Każdy region ma
czym się pochwalić, można z niego czerpać
garściami wystarczy tylko chcieć. Moje po-
wiedzenie - myśl lokalnie, jedz regionalnie –
zawiera dokładnie to co postanowiłem prze-
kazać, i co mam nadzieję mi się udało.

J. A.: Czy byłeś na Dolnym Śląsku i czy coś
ujęło Cię w kuchni naszego regionu?

T.J.: Oczywiście miałem okazję odwiedzić tę
część kraju. Dolny Śląsk urzekł mnie kulty-
wowaniem tradycji, nawet młodzi ludzie da-
lej przygotowują w domu to, czego nauczyli
ich dziadkowie, rodzice i o to właśnie cho-

dzi! Dzięki temu regionalne jedzenie nie ginie
i  wciąż możemy z tego dziedzictwa kulinar-
nego czerpać.

J.A.: W tym roku wydałeś książkę „Jakubiak
lokalnie”, w której znaleźć można przepis na
sandacza polsko-szwedzkiego, panna cottę ze
zsiadłego mleka i sera pleśniowego, czy do-
mowy gyros z cielęciny. Miksujesz więc pol-
skie składniki z recepturami kuchni całego
świata, czy tak? Skąd czerpiesz inspiracje do
przygotowania swoich dań?

T.J.: Na tym właśnie polega moje gotowanie,
próbuję pokazać, że każde danie z kuchni ca-
łego świata da się przyrządzić po polsku, z  na-
szym polskim akcentem. W mojej restauracji
w menu znajdziecie potrawy zaczerpnięte
chyba z każdej strony, a mimo to każda z nich
ma swój polski, regionalny charakter. Inspi-
racją są dla mnie zawsze podróże, a turystyka
kulinarna jest czymś, czemu oddaję się
w  wolnych chwilach. Jedni jeżdżą zwiedzać –
ja jeżdżę jeść. Już kiedy na moim stole pojawia
się danie, myślę jak je przerobić żeby było
„nasze" . Wystarczy trochę pogłówkować
i  gotowe!

J.A.: Nie można pominąć tematu świeżo – bo
zaledwie miesiąc temu – wyemitowanego
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przez Kuchnię+, programu „Jakubiak rodzin-
nie”, do którego zapraszasz swoich bliskich
i  przyjaciół by wspólnie biesiadować. Opo-
wiedz skąd pomysł na taką formułę programu
i co dla nich gotujesz.

T.J.: Każdy, kto mnie zna wie, że jestem bardzo
rodzinny. Rodzina i przyjaciele to dwie naj-
ważniejsze dla mnie rzeczy w życiu. Bardzo
dużo pracuję ale moja rodzina dotrzymuje mi
kroku i nie ma dla mnie nic bardziej odpręża-
jącego, niż przygotowanie dla nich kolacji. Ca-
łe szczęście wszyscy kochamy jeść, więc nie
mam problemu z testowaniem na nich no-
wych pomysłów. Mój dom zawsze jest pełen
ludzi, a narzeczona śmieje się, że właściwie
nigdy nie mieszkamy sami. Ale nic na to nie
poradzę, uwielbiam tak spędzać czas. W pro-
gramie chciałem też pokazać jedną rzecz –
kuchnię, która kojarzy nam się z dzieciń-
stwem. Na co dzień się nad tym nie zastana-
wiamy, ale każdy z nas ma danie, które
kojarzy mu się tylko z jedną osobą. Po emisji
pierwszego odcinka, poświęconego mojej ma-
mie, dostałem mnóstwo informacji od fanów,
że zapomnieli o smakach, wśród których się
wychowali. Wielu z nich złapało za telefon
i  zadzwoniło do swojej mamy dziękując za
wszystko, czego ich nauczyła w kuchni – lep-
szej reakcji nie mogłem sobie wymarzyć.

J.A.: Prócz prowadzenia programów kulinar-
nych bierzesz również udział w wielu przed-
sięwzięciach. Wraz z innymi kucharzami –
Adamem Chrząstowskim i Darkiem Kuźnia-
kiem wziąłeś udział w projekcie „Weź się za
wołowinę”. Jeżdżąc po kraju gotowaliście
i  promowaliście polskie mięso wołowe. Mamy
się czym pochwalić?

T.J.: Oj mamy, polska wołowina z polskich
krów jest obłędna i wie to każdy jej smakosz.
W całej akcji w ogóle chodziło o promowanie
wołowiny jako mięsa, którego wciąż spożywa
się mało. Wolimy kupić wieprzowinę, bo jest
tańsza, a to tylko jeden ze stereotypów. Dziś
możemy bardzo dobrej jakości steki kupić
w  naprawdę niskiej cenie, ale najpierw ktoś
nam to musi uświadomić. Byłem u wielu ho-
dowców krów w Polsce, zawsze będąc pod
wielkim wrażeniem. Dlatego też wiem, że to
mięso jest zdrowe i bardzo wysokiej jakości.
I  dalej uważam, że każdy powinien wziąć się
za wołowinę, a jedzenie steka przestać koja-
rzyć z wyjściem do drogiej restauracji. Można
je przygotować w domu w 5 minut, sprawia-
jąc przyjemność całej rodzinie.

J.A.: „Gar Jakubiaka” to Twoja druga restau-
racja. Udało mi się parę razy zjeść w tym
miejscu i za każdym razem czuję się tam jak
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w  domu. Obok schabowego, bitek, śledzia i le-
niwych, znaleźć można również np. soliankę,
mule i steki. Jak często zmieniasz kartę i czy
pilnujesz, by produkty, z których gotujecie
były faktycznie lokalne i sezonowe?

T.J.: Kartę zmieniam dwa razy w roku, korzy-
stając z tego, co w danym okresie daje nam
natura, czyli po prostu z tego, na co jest sezon.
Ale dodatkowo na tablicy codziennie możecie
znaleźć rzeczy spoza karty, na które akurat
miałem ochotę. Zwracamy bardzo dużą uwa-
gę na to od kogo mamy produkty. Jajka muszą
być od zielononóżki, kurczak jedynie kukury-
dziany, sery od lokalnych dostawców. Ro-
dzinna atmosfera i smak, który chce się pow-
tarzać, właśnie dlatego, że wszystkie dania są
idealną kompozycją składników – to jest to, co
przeważa o sukcesie Gara. W niedzielę zjesz
u  mnie mielonego, a potem wrócisz i zjesz wy-
kwintne mule. Po prostu jest jak w domu.

J.A.: Prowadzenie restauracji nie jest łatwym
zajęciem. Czy masz jakieś rady dla kucharzy,
którzy chcieliby otworzyć własny lokal i kar-
mić ludzi?

T.J.: Tak, przede wszystkim żeby mieli kogoś,
kto poprowadzi im biznes. Mówię całkiem po-
ważnie, my kucharze jesteśmy artystami, dla-

tego tak wielu z nas nie wychodzi. Chcemy
dużo, dobrze i jak najszybciej, a prowadzenie
restauracji to głownie cyferki. Po całym dniu
karmienia ludzi i bycia zachwyconym ich re-
akcjami, przychodzi spojrzeć na wydatki, in-
westycje itd. I dlatego ważne, żeby na
początku otoczyć się zespołem, gdzie każdy
odpowiada za coś innego. Ja zajmuję się
kuchnią i do tego muszę mieć głowę, na tym
muszę być skupiony, o inne rzeczy martwi się
mój manager. Zachęcam też do trzymania się
jednej linii, rozwijania swojej pasji. Nie od ra-
zu będą z tego kokosy, ale z czasem okaże się
to być spełnieniem marzeń i zwieńczeniem
ciężkiej pracy.

J.A.: W tym numerze „Kotła” przyrządzaliśmy
potrawy z marchewki i cynamonu, jakie da-
nia zaproponowałbyś z tych składników?

T.J.: No na pewno ciasto marchewkowe! Czę-
sto podajemy je w Garze na deser. To ciasto
ma wyjątkową świeżość i jest bardzo lekkie,
osobiście nie przepadam za cynamonem, ale
wiem jak potrafi podkręcić smak. Mogę jesz-
cze doradzić przygotowanie marchewek z cy-
namonem. Można dusić je na maśle z korą
cynamonu, na końcu dodając kolendrę –
przepyszne!
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Dziadek urodził się 1 września 1925 roku
w  Kumielinie w powiecie Święciany, w daw-
nym województwie wileńskim. Obecnie te-
ren ten należy do Białorusi. Kumielino to
zaścianek niedaleko miejscowości Kiemielisz-
ki, otoczony lasem, nad sporym potokiem
wpadającym do rzeki Wilii. W dzieciństwie
i  młodości w potoku tym łowili raki. Rodzice
dziadka, Monika z domu Sadowska i Marcin
Statkiewicz, mieli piątkę dzieci. Najstarsza,
Gienia, zmarła zanim urodziły się kolejne. Po-
tem na świat przyszli: Stach, Rysiek, Marysia
i  najmłodszy Gerard. Dziś z rodzeństwa żyje
tylko Maria.

Ojciec naszego bohatera zmarł zanim rozpo-
częła się wojna. Już wtedy, mimo że Rysiek
nie był najstarszym synem, to on przejął rolę
„mężczyzny” w domu. Był zdecydowanie naj-
bardziej zaradnym z całego rodzeństwa. Jako
kilkuletni chłopak poszedł na służbę do duże-
go gospodarstwa w sąsiedztwie. Opowiadał,
że pewnego razu, kiedy wracał z krowa-
mi, trafił go piorun. Przez dłuższy czas leżał
nieprzytomny na leśnej drodze. Niewiele
brakowało, żeby zadławił się napływającą
deszczówką.

Bohaterem tej opowieści jest Rysiek – dziadek ze stronymojego

taty. Niniejszymateriał powstał dzięki jego młodszej córce Ewie,

mojej cioci, która zechciała się podzielić ze mną wspomnieniami

o  swoim ojcu.

Długa droga z Kumieliny
Tekst: Laura Chołodecka, zdjęcia z archiwum rodzinnego
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Na zdjęciach:
U góry – Monika i Marcin Statkiewicz z dziećmi, od lewej Rysiek, Marysia i Stach
Na stronie obok – po prawej Monika i Marcin z córką Gienią
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Jeszcze w dzieciństwie Rysiek nauczył się
pleść koszyki. Ja sama pamiętam, jak w dłu-
gie zimowe wieczory siadał w pralni z witka-
mi wierzbowymi i plótł najróżniejsze kształty.
Tego fachu, „krobku” co z białoruskiego zna-
czyło koszyki, nauczył go jego dziadek. Ciocia
wspominała jak jej tato sprawdzał „popraw-
ność krobku”. Gotowym koszykiem uderzał
mocno w ziemię. Dobrze zrobiony musiał za-
wsze stanąć, nie powinien się przewrócić ani
położyć bokiem. Ten sposób pozwalał spraw-
dzić, czy koszyk miał dobrą konstrukcję i czy
został dobrze upleciony.

W czasie wojny Rysiek trafił do Armii
Krajowej, potem przez jakiś czas walczył
w partyzantce. Jego siostra Marysia była
wolon- tariuszką wspomagającą AK. Z wojną
i poborem do wojska związana jest historia
dwóch różnych dat urodzenia. Aby obronić
starszego brata, który według rodziny nie po-
radziłby sobie w jednostce, dziadek podał rok
urodzenia 1919. W 1944 trafił do jednego
z    oddziałów II Armii. Nie wiemy w jakich
okolicznościach i jak dokładnie wyglądała ich
trasa. Były wspomnienia o Pradze, o forsowa-
niu Nysy Łużyckiej, o Budziszynie. W czasie
jednej z bitew został raniony i pozostał
sam na polu. Jego matka otrzymała na-
wet informację o śmierci syna. Potem, kie-
dy wydobrzał, dołączył do innego oddziału.

Po zakończeniu wojny, jako osadnik wojsko-
wy mógł zając dowolny dom na ziemiach od-
zyskanych. Taki osadnik wywieszał flagę,
oznaczającą zajęcie danego gospodarstwa.
Kiedy dostał pracę w Kościelniku w zakła-
dach przemysłu jedwabniczego (późniejszy
Dolwis) osiadł w miejscowości Szyszkowa.
Dziadek ściągnął ze wschodu swoją mat-
kę oraz rodzeństwo. Zamieszkali oni w
okolicznych miejscowościach. Przez kilka
lat po wojnie bardzo mocno się wspierali i  czę-
sto odwiedzali. Charakterystyczne były
wspólne spotkania, na których śpiewali różne
pieśni z  podziałem na głosy.

Rysiek był jedną z pierwszych osób, która za-
częła cokolwiek robić w obrębie swojego do-
mu. Inni Polacy zajmujący poniemieckie

budynki drwili z tego, ciągle słyszało się,
że  nie warto nic robić, bo to robota dla Niem-
ców, którzy niedługo i tak wrócą. Dziadek
był osobą bardzo pracowitą i niezwykle
zaradną, o wielu umiejętnościach. Oprócz
pracy w zakładzie jako majster, gdzie był mi-
strzem tkackim, zajmował się wieloma do-
datkowymi zajęciami, które bardzo wspo-
magały budżet domowy. Pisałam wcześniej
o  pleceniu koszyków, które wykonywał na
zarobek. W domu miał mały warsztat zegar-
mistrzowski, tego fachu nauczył się podczas
wojny. Przy budynku był całkiem spory sad,
w którym rosły szczepione przez dziadka
drzewka oraz kilka rodzajów leszczyny. Obok
domu znajdowała się pasieka z kilkunastoma
ulami, które pozwalały na wyprodukowanie
takiej ilości miodu, że część była przeznaczona
na sprzedaż. Dziadek był praktykującym
wędkarzem. Pamiętam wspólne wyjścia nad
rzekę oraz nocne wyjazdy „Junakiem” z przy-
czepką na łowienie raków. Te rakowe wy-
prawy to jedno z cudowniejszych
wspomnień z mojego dzieciństwa.

Na zdjęciach (od lewego rogu, po kolei):
1. Rysiek z siostrą Marysią
2. Rysiek z siostrą Marysią prawdopodobnie
z  czasów AK
3. Dziadek
4 i 5. Prawdopodobnie odział AK, w którym
służył Rysiek
6. Dziadek przy krosnach w zakładzie Dolwis
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Gołąbki
z ziemniaków

w kiszonej kapuście
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:

1 kg kiszonych kapuścianych liści
1½ –2 kg ziemniaków

sól, pieprz

Przygotowanie:

Liście krótko obgotowujemy. Studzimy i usuwamy zgrubienia. Mniejszymi liśćmi wykładamy
spód naczynia żaroodpornego.

Ziemniaki obieramy i ścieramy tak, jak na placki ziemniaczane. Przekładamy na gęste sito
i  odciskamy nadmiar wody. Skrobię, która zbierze się na dnie, z powrotem dodajemy do

ziemniaków. Masę doprawiamy solą i pieprzem. Na liście kładziemy nadzienie ziemniaczane
i  zawijamy tak, jak  zwykłe gołąbki. Układamy w naczyniu.

Pieczemy pod przykryciem 1½–2 godziny w temperaturze 180°C.

W moim rodzinnym domu gołąbki
przygotowane według tego przepisu

podawane były z sosem na bazie mięsa lub
suszonych grzybów. Podczas kiszenia

kapusty zawsze do beczek wkładane były
całe główki. We Wrocławiu w liście kiszonej

kapusty możecie zaopatrzyć się
w Hali Targowej.
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Kluski
wrocławskie

Oryginalny przepis na kluski wrocławskie
pochodzi z karty dań Piwnicy Świdnickiej

z 1937 roku
Zdjęcie: Olga Płaza

Liczba porcji: 10 sztuk
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:

375 g ugotowanych ziemniaków
80 g mąki pszennej

1 jajko
2 łyżki oleju rzepakowego

2 kromki białego chleba

Przygotowanie:

Ziemniaki dokładnie ugniatamy i łączymy z jajkiem oraz mąką. Chleb kroimy w drobną kostkę.
Na patelni smażymy na złoto grzanki (na oleju). Z masy ziemniaczanej formujemy kulki i do
każdej z nich wciskamy 3–4 grzanki. Kluski wrocławskie gotujemy w lekko osolonej wodzie
przez 10 minut. Odcedzamy. Podajemy same (z okrasą) albo jako dodatek do mięs i gulaszy.

Kluski wrocławskie znane były już
w  przedwojennym Wrocławiu. Bardzo tanie

składniki, które potrzebne są do
przygotowania dania, powodowały, że było

ono popularne – zarówno w domach, jak
i  restauracjach. Słabość mieszkańców

Wrocławia do klusek widoczna jest nawet
w miejskiej zabudowie. Na Ostrowie

Tumskim znajduje się bowiem Brama
Kluskowa, a na kościele prawosławnym przy
ul. Św. Mikołaja – tarcza zegara kluskowego.
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Danie jednogarnkowe z jarmużem
Przepis pochodzi z książki Oberlausitzer Kochbuch mit h istorischen Betrachtungen

Tłumaczenie: Bogumiła Kadow Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 4

Składniki:

1 kg jarmużu
250 g cebuli

50 g smalcu gęsiego lub wieprzowego
150 g kiełbasy do grillowania

25 g kaszy owsianej
1½ litra wody

szczypta cukru
sól, pieprz

Czas przygotowania: 20 minut + 2 godziny duszenia

Przygotowanie:

Kaszę podgotowujemy przez 5 minut i odcedzamy. Jarmuż myjemy i z każdego liścia wycinamy
główny nerw składając go na pół i odcinając bok z nerwem. Szatkujemy.

Cebulę kroimy w półtalarki. Smalec roztapiamy w garnku, wrzucamy cebulę i jarmuż.
Podsmażamy, wlewamy wodę i dodajemy podgotowaną kaszę owsianą.

Gotujemy na małym ogniu pod przykryciem przez 2  godziny.
Dodajemy kiełbasę pokrojoną w talarki, doprawiamy i chwilę wszystko podgrzewamy.

Przepis pochodzi z książki „Górnołużycka książka kucharska z historycznymi uwagami”
(„Oberlausitzer Kochbuch mit historischen Betrachtungen“). Zawiera przepisy na zupy i dodatki,

dania jednogarnkowe, potrawy z ziemniaków, jajek oraz mięsa i ryb.
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Fragment wiersza
Hermana Baucha

Śląskie ciasto Straselkucha
To ci specjał, a nie klucha

Nawet Pan nasz hen tam w niebie,
Gdyby mógł, wziąłby je do siebie.
Lecz gdy ktoś od smaku tego

Szukać chciałby wspanialszego:
Ponad śląski Straselkucha,

Lepsze znaleźć - trudna sztuka!
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Ciasto drożdżowe
z cynamonową kruszonką

Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: blacha ok. 30x40 cm

Składniki:

ok. 400 g mąki pszennej luksusowej
¾ szklanki mleka

4 żółtka
40 g świeżych drożdży

½ szklanki cukru
125 g masła
szczypta soli

Kruszonka:

100 g mąki pszennej
100 g zimnego masła

50 g cukru pudru
2 łyżeczki cynamonu

Czas przygotowania: 3 godziny

Przygotowanie:

Przygotowujemy rozczyn (składniki odmierzamy z tych przygotowanych na ciasto): drożdże
rozpuszczamy w niewielkiej ilości ciepłego mleka z łyżeczką mąki i łyżeczką cukru.

Odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. W międzyczasie, topimy masło i zostawiamy je do
przestygnięcia. Do gotowego rozczynu dodajemy cukier, żółtka, sól i pozostałe mleko oraz

przesianą mąkę (ilość mąki jest orientacyjna – mówi się, że dodajemy tyle, ile ciasto „zabierze”,
czyli aż będzie z niego można wyrobić odstającą od ręki kulę). Całość wyrabiamy rękami, aż

połączy się w gładką masę (ok.  5 minut). Następnie stopniowo dodajemy roztopione masło i dalej
wyrabiamy, aż tłuszcz się wchłonie, a ciasto będzie gładkie i błyszczące. Gotowe ciasto

wstawiamy do oprószonej mąką miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia.

Wszystkie składniki kruszonki wrzucamy do miski i ugniatamy rękoma, aż masło zrobi się
miękkie i  da się formować. Najlepiej ulepić jak największą kulę, którą potem rozdrabniamy

palcami na mniejsze kawałeczki.

Wyrośnięte ciasto przekładamy do wysmarowanej masłem lub margaryną formy i rozciągamy
je po całym dnie, aż się dopasuje.Wierzch gęsto posypujemy kruszonką. Zostawiamy jeszcze na

chwilę do wyrośnięcia i nastawiamy piekarnik na 160°C.

Pieczemy ok. 50–60 minut. Mniej więcej w połowie pieczenia podkręcamy grzanie do 180°C.

To ciasto było jednym z największych przysmaków w dawnym Wrocławiu. Inaczej zwane
kołoczem, straselkucha lub streuselküchen, pojawiało się na stołach zwykłych mieszczan, jak

i  królewskich czy cesarskich. O jego sławie niech świadczy fakt, że powstał o nim wiersz!
Fragment wiersza
Hermana Baucha

Śląskie ciasto Straselkucha
To ci specjał, a nie klucha

Nawet Pan nasz hen tam w niebie,
Gdyby mógł, wziąłby je do siebie.
Lecz gdy ktoś od smaku tego

Szukać chciałby wspanialszego:
Ponad śląski Straselkucha,

Lepsze znaleźć - trudna sztuka!
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hlebki odrywane mogą być przygo-
towane w wersji zarówno na słodko,
jak i na słono. W opcji wytrawnej

można użyć dowolnych ziół, suszonych pomi-
dorów, pesto czy ulubionej wędliny lub uko-
chanego sera. Wersja deserowa to dodatek
cukru trzcinowego, orzechów, świeżych lub
suszonych owoców, aromatycznych przy-
praw czy czekolady. Sposobów składania tego
rodzaju wypieku jest kilka: to kawałki ciasta
uformowane i ułożone obok siebie lub po-
przekładane nadzieniem warstwy pocięte
i  zawinięte w roladki lub ułożone pionowo
w  formie.

Monky bread, czyli małpi chlebek, to nie-
wielkie słodkie bułeczki z brązowym cukrem
i cynamonem. Ten wypiek został spopula-
ryzowany na przełomie lat czterdziestych
i  pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjed-
noczonych. Często przygotowywany jest na
śniadanie. Główną zasadą jest dzielenie wyro-
bionego, wyrośniętego ciasta drożdżowego na
niewielkie kawałki, które formuje się w kulki,
a następnie macza w roztopionym maśle i ob-
tacza w cukrze oraz cynamonie. Najczęściej
piecze się je w dużej, okrągłej formie do babek
z kominem.

Brioszki to charakterystyczny wypiek bu-
łeczki z czapeczką. Z tego samego ciasta, które
charakteryzuje się bardzo dużą zawartością,
masła, często przygotowuje się rodzaj odry-
wanych chlebków nazywanych również
brioszkami – to osobno uformowane bułeczki,
ułożone obok siebie i upieczone.

Koledna pita (koledna pitka, pita rosy) to od-
rywany chlebek pieczony w Bułgarii na Boże
Narodzenie. Tradycyjnie wkłada się do niego
pieniążek – podobnie jak u nas do uszek. Naj-
częściej przygotowuje się ją z nadzieniem
z  sera feta, można dodać również oliwki. Nie-
które wypieki przybierają przepiękne formy
przypominające kształt słonecznika.

Pod hasłem chlebek odrywany spotkamy też
tradycyjny bochenek ponacinany, naszpiko-
wany serem oraz dodatkami smakowymi
i  ponownie zapieczony.

Nasi piekarze przygotowali dla Was kilka
propozycji odrywanego pieczywa. Mamy na-
dzieję, że przypadną Wam do gustu.

C

Chlebki odrywane
Tekst: Laura Chołodecka

Tematem tej części domowej piekarni są chlebki odrywane. Pod taką nazwą kryją się
różnorodne wypieki, które łączy jedno – nie trzeba ich kroić. Są tak przygotowane

i  upieczone, że potem dzieląc się nimi, po prostu odrywamy kolejne porcje.
Praktycznie w każdej kuchni znajdziemy tego typu wypieki i choć bardzo się różnią,

łączy je jedno – nie potrzebujemy noża, aby się nimi poczęstować.
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Przygotowanie:

Pokruszone drożdże rozcieramy z łyżeczką cukru, zalewamy połową
ciepłego mleka, dodajemy 2 łyżki mąki. Dokładnie mieszamy

i  przykryte odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut. Do mąki
dodajemy łyżeczkę cukru, szczyptę soli, wyrośnięte drożdże oraz

pozostałe ciepłe mleko. Mieszamy do wchłonięcia płynu, dodajemy
roztopione masło i wyrabiamy gładkie ciasto. Przykrywamy

i  odstawiamy na 50 minut w ciepłe miejsce.

Wyrośnięte ciasto kroimy na 35–40 małych części, z każdej
formujmy kulkę. Roztapiamy masło i do jeszcze ciepłego wrzucamy

przygotowane cząstki ciasta. Dodajemy cukier z cynamonem
i  delikatnie mieszamy. Formę smarujemy masłem na spodzie

układamy posiekane orzechy, obtoczone kulki ciasta przekładamy
do formy. Odstawiamy na 15 minut do ponownego wyrośnięcia.

Pieczemy 30 minut w piekarniku nagrzanym do 190°C. Wyciągamy
z piekarnika i odstawiamy na 10 minut do przestudzenia.

Przykrywamy talerzem i  odwracamy, podajemy na ciepło.

Małpi chlebek
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 4 porcje / forma z kominem 20 cm

Czas przygotowania: 2 godziny + 30 minut pieczenia

Składniki na ciasto:

250 g maki pszennej
180 ml ciepłego mleka

40 g masła
15 g świeżych drożdży

2 łyżeczki cukru
szczypta soli

Dodatkowo:

100 g masła
100 g trzcinowego cukru

1 łyżka cynamonu
50 g mieszanki orzechów (np.
laskowe, włoskie, migdały)
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Odrywany chlebek
z jabłkami i cynamonem

Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Liczba porcji: forma o wymiarach 25x11 cm

Składniki:

Składniki:
370 g mąki pszennej

170 ml ciepłego mleka
30 g świeżych drożdży

75 g cukru
50 g masła

2 żółtka
szczypta soli

Dodatkowo:

2 jabłka
50 g masła

1 łyżeczka cynamonu
2 łyżki cukru

cukier puder do oprószenia

Czas przygotowania: 2 godziny + 45 minut pieczenia

Przygotowanie:

Drożdże kruszymy i łączymy z ciepłym mlekiem, cukrem i łyżką mąki.
Odstawiamy na 15 minut, by  zaczyn ruszył. Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy zaczyn,

żółtka i roztopione, przestudzone masło. Zagniatamy ciasto.
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na 1 godzinę.

Jabłka myjemy, przecinamy na pół i wydrążamy gniazda nasienne. Kroimy w plastry.

Wyrośnięte ciasto wałkujemy w kształt prostokąta o rozmiarze 30x50 cm. Wzdłuż krótszego
boku dzielimy je na 5 pasów. Smarujemy masłem, zostawiając odrobinę do posmarowania ciasta.
Obsypujemy cukrem i cynamonem. Na pierwszym paśmie układamy jedno przy drugim jabłka.

Przykrywamy drugim płatem ciasta i ponownie układamy owoce. Postępujemy tak
z  pozostałymi porcjami ciasta i jabłek. Ułożone na sobie pasma kroimy na 5 części.

Każdą z nich układamy pionowo w blaszce wyścielonej papierem do pieczenia.

Smarujemy masłem, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut do napuszenia.
Pieczemy w temperaturze 180˚C przez 45 minut. W razie, gdyby drożdżówka za bardzo się

rumieniła przykrywamy ją papierem do pieczenia.

Po upieczeniu ciasto lekko studzimy, wyciągamy z formy i oprószamy cukrem pudrem.
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Odrywany chlebek czosnkowy
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Liczba porcji: 10

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej
2 łyżki kaszy manny
375 ml ciepłej wody

5 łyżek oliwy
7 g drożdży instant lub 25 g świeżych

2 łyżeczki soli
1 łyżeczka cukru

Składniki do obtoczenia:

100 g masła
3 ząbki czosnku
½ łyżeczki soli
50 g sezamu

50 g parmezanu
½ łyżeczki słodkiej papryki

70 g sera mozzarella
½ łyżeczki chili w płatkach
1 szklanka świeżych ziół

(pietruszka, bazylia, oregano)

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + 30 minut pieczenia

Przygotowanie:

Mąkę mieszamy z drożdżami, kaszą manną, solą i cukrem. Dodajemy ciepłą wodę i mieszamy do
wchłonięcia płynu. Dolewamy oliwę i wyrabiamy gładkie, lekko klejące ciasto. Formujemy kulę
i wkładamy do natłuszczonej miski. Przykrywamy i odstawiamy na 40 minut w ciepłe miejsce.

Przygotowujemy 5 miseczek:
1. roztopione masło mieszamy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i solą;

2. wsypujemy sezam;
3. parmezan ścieramy na drobnych oczkach i mieszamy ze słodką papryką;

3. tartą mozzarelle mieszamy z płatkami chili;
4. siekamy zioła.

Wyrośnięte ciasto uderzamy ręką aby wypuściło powietrze. Lekko natłuszczonymi dłońmi
urywamy po kawałku ciasta i formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego. Każdą moczymy

w maśle a następnie w jednej z 5 przygotowanych miseczek. Układamy naprzemiennie
w wyłożonej papierem do pieczenia formie. Odstawiamy na 15 minut do wyrośnięcia.

Pieczemy 30 minut w  piekarniku nagrzanym do 190°C.
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iejsce, do którego trafiamy, wyda-
je się niepozorne, ponieważ tej lo-
kalizacji znajduje się jedynie maga-

zyn i pracownia. Interesująca nas pasieka
mieści się kilka kilometrów dalej, na przed-
mieściach, w urokliwym świerkowym lasku.
To jednak tylko część miodowego królestwa.
Druga część pasieki stacjonuje na terenach le-
śnych Rezerwatu Przyrodniczego Grody Ry-
czyńskie w Bystrzycy Oławskiej i w Grodzi-
kowicach pod Oławą. Dlaczego pasieka Pań-
stwa Migockich może znajdować się w kilku
miejscach? Wszystko dzięku temu, że nosi
miano pasieki wędrownej, co oznacza, że
w  okresie sezonu pszczelarskiego ich hodowla
przemieszcza się w zależności od miejsca
kwitnienia poszczególnych roślin.

W czasie naszej wizyty połowa uli jest już
przygotowana do zimowania. Pszczele rodzi-
ny teraz odpoczywają, by przygotować się do
następnego sezonu. `

Pasieka wędrowna

Na początku ule lokuje się pod Oławą, na po-
żytkach rzepakowych, z dala od głównych
szlaków komunikacyjnych. Dlatego też miód
z  nich uzyskany cieszy się wśród klientów
wielką popularnością. Następnie część uli jest
przewożona w okolice Zielonej Góry, gdzie
występują lasy akacjowe. Kilkanaście z nich
zostaje w okolicach Oławy, gdzie pozyskiwa-
ny jest miód wielokwiatowy oraz lipowy.

W  dalszej kolejności partia uli znowu trans-
portowana jest w okolice Jeleniej Góry, do za-
przyjaźnionego gospodarstwa ekologicznego
w Starej Kamienicy, gdzie nektaruje gryka.
Na  koniec sezonu ule stacjonują w Borach
Dolnośląskich, gdzie zbierany jest miód
wrzosowy, który został certyfikowany i wpi-
sany na listę produktów regionalnych i tra-
dycyjnych. Niestety w tym roku Państwo
Migoccy nie zdecydowali się na przewiezienie
uli na tereny Borów Dolnośląskich z powodu
suszy. Pan Stanisław konsultował się z innymi
pszczelarzami i doszedł do wniosku, że nie
warto męczyć pszczół i lepiej przygotować ule
do zimy. Dla stałych klientów Spiżarnia Mio-
dowa zachowała zapasy z zeszłego roku.

Kiedy miód jest dojrzały?

Kiedy ramki są w 70% zasklepione, oznacza
to, że pszczoły zamagazynowały już pokarm
na zimę i miód jest gotowy do zbiorów. Drugą
informacją dla pszczelarza jest zawartość wo-
dy w miodzie, która jest badana za pomocą
reflektometru. Dojrzały miód powinien mieć
mniej niż 20% wody oraz zawartość pyłku
dominującego powyżej 30%, co sprawdzane
jest przez Dolnośląski Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Co ciekawe, w pasiece Państwa Migocckich
miody z jednego zbioru często różnią się kolo-
rem, a to dlatego, że nie są zlewane i mieszane,
a każda partia rozlewana jest osobno.

M

Pasieka wędrowna
Tekst i zdjęcia: Monika Szeffler

Oława – piękne miasteczko położone jedynie pół godziny drogi od Wrocławia.
Wszędzie dużo zieleni i wszechobecny spokój. To tutaj swoją siedzibę ma

Spiżarnia Miodowa Państwa Migockich.
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Tutejsza Spiżarnia Miodowa została założona
w  1953 roku przez rodziców Stanisława Migoc-
kiego i była jedną z pierwszych pasiek na zie-
miach odzyskanych. Pan Stanisław od naj-
młodszych lat jeździł z ojcem Mikołajem do pa-
sieki i pomagał przy zbiorach miodu.

Na początku lat osiemdziesiątych Pan Stani-
sław przejął pasiekę po rodzicach. Okoliczni
pszczelarze sądzili, że sobie nie poradzi. Jednak
wiedza nabyta podczas pracy z ojcem sprawiła,
że teraz stał się on jednym z najbardziej szano-
wanych pszczelarzy nie tylko w okolicy, ale i  na
całym Dolnym Śląsku. Dziś znajomi pszczelarze
na początku sezonu przyjeżdżają do pasieki
Państwa Migockich, prosząc o odkłady. Polega-
ją one na podziale silnych rodzin pszczół na pół
i przenoszeniu części do nowego ula. Pan Sta-
nisław dzieli się również z innymi swoim bo-
gatym doświadczeniem.

Obecnie Spiżarnia Miodowa produkuje około
5  ton miodu rocznie. Jak wspomina Pani Ewa,
ta ilość nie pokrywa stale rosnącego zapotrze-
bowania, jednak pasieka nie dysponuje dodat-
kowymi pracownikami i nie jest w stanie
pozyskać więcej miodu.

Kilka lat temu Pani Ewie udało się zdobyć dofi-
nansowanie na wyposażenie pracowni i spe-
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cjalistyczny sprzęt, który ułatwia codzienną
pracę. Pan Stanisław ma dzięki temu gdzie
przywozić ramki z pasieki i wirować miód,
podczas gdy w drugim pomieszczeniu Pani
Ewa rozlewa go do słoików i skrupulatnie opi-
suje. Obecnie miód jest wirowany w pracowni,
która znajduje się przy rodzinnym domu.
Wcześniej miało to miejsce na pożytkach, gdzie
pod namiotami rozkładano potrzebne sprzęty.
Polożony jest tu także magazyn kolejne miej-
sce, do którego można przyjść, kupić miód i do-
wiedzieć się ciekawostek z życia pszczelarzy.

Spiżarnia Miodowa, oprócz standardowych
miodów, posiada w swojej ofercie produkty
wzbogacane wyciągami z ziół lub z dodatkiem
owoców liofiliozowanych czy pyłku kwiato-
wego. Dostaniemy tu również mleczko pszczele
oraz świece z wosku pszczelego. Od 2010 roku
pasieka jest wpisana na listę Dziedzictwa Kuli-
narnego Dolnego Śląska. Miód Ryczyński uzy-
skał w 2014 roku pierwszą nagrodę w kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki
regionów" oraz „Perła 2015” za najlepszy polski
regionalny produkt żywnościowy, który op-
rócz pyłku przewodniego z lip posiada pyłek
z  roślin zielnych, co nadaje mu niepowtarzal-
nego smaku i zwiększa jego walory zdrowotne.
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Żeberka z miodem i chili
Przepis: Domin ik Sieradz Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Liczba porcji: 4

Składniki:

1½ kg żeberek wieprzowych
150 g miodu

50 g oleju ze słonecznika
150 ml wrzątku

8 suszonych papryczek chili

Czas przygotowania: 15 minut + 1 doba marynowania + 3 godziny pieczenia

Przygotowanie:

Papryczki szatkujemy i łączymy z miodem, olejem i wrzątkiem. W czasie, gdy marynata stygnie,
nakłuwamy żeberka cienkim, wąskim nożem. Wkładamy żeberka do foliowego worka

i  zalewamy marynatą, po czym intensywnie wcieramy ją w mięso. Odkładamy do lodówki na
dobę, w międzyczasie przewracamy i nacieramy co kilka godzin.

Pieczenie:

Rozgrzewamy piekarnik do 200°C. Mięso wkładamy do naczynia żaroodpornego z przykrywką
i  oblewamy marynatą. Przykrywamy i wstawiamy do piekarnika.

Podczas pieczenia, co pół godziny obracamy mięso.
Na ostatnie 20 minut odkrywamy, żeby się zarumieniło.
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Szaszłyki z kurczaka w miodzie i piwie
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies

Liczba porcji: 3

Składniki:

2 ząbki czosnku
⅓ szklanki miodu

½ szklanki piwa typu porter
½ łyżeczki suszonej papryki
½ łyżeczki musztardy dijon
¼ szklanki sosu sojowego

¼ łyżeczki pieprzu
1 łyżka oliwy

1 szalotka
6 udek kurzych, bez kości, bez skóry, pokrojonych na małe kawałki

10 g świeżej kolendry

Czas przygotowania: 40 minut + marynowanie 1–2 godziny

Przygotowanie:

W małej misce mieszamy wyciśnięty czosnek, miód, piwo, paprykę, musztardę, sos sojowy
i  pieprz. Do miski wkładamy pokrojonego kurczaka, całość dokładnie mieszamy tak, by kurczak

pokrył się marynatą. Wstawiamy miskę do lodówki na 1 godzinę, a najlepiej na całą noc.

Wyjmujemy kurczaka z marynaty i nadziewamy go na patyczki do szaszłyków.
Marynatę zachowujemy. Na patelni rozgrzewamy oliwę, podsmażamy na niej drobno posiekaną

szalotkę. Dodajemy zachowaną marynatę i gotujemy około 8 minut, aż większość marynaty
odparuje i powstanie gęsty sos.

Piekarnik rozgrzewamy do 190 ºC, blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i układamy na
niej szaszłyki. Każdy obficie smarujemy sosem miodowo–piwnym i wstawiamy do piekarnika.

Pieczemy 30 minut, w tym czasie co 10 minut smarujemy szaszłyki sosem.
Gotowe posypujemy posiekaną kolendrą.
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Składniki:

4 jabłka
½ szklanki kaszy jaglanej

1½ szklanki mleka
3 łyżeczki cukru z wanilią

Do podania:

miód
kwaśna konfitura

Pieczone jabłka z kaszą jaglaną
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 15 minut + czas pieczenia

Przygotowanie:

Kaszę jaglaną przelewamy wrzącą wodą, a następnie gotujemy w mleku, na małym ogniu i pod
przykryciem, aż wchłonie cały płyn. Doprawiamy cukrem z wanilią.

Z jabłek odcinamy „kapelusze” i wydrążamy środki. Wkładamy nadzienie z kaszy,
przykrywamy odciętymi kawałkami i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200°C.

Pieczemy do miękkości (czas pieczenia zależy od gatunku jabłek).
Podajemy na ciepło z miodem i konfiturą.

Muffiny miodowe z orzechami
Przepis: Martyna Sobka Zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka
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Pieczone jabłka z kaszą jaglaną
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 15 minut + czas pieczenia

Składniki:

300 g mąki pszennej
180 ml mleka
100 ml miodu

100 g brązowego cukru
2 jajka

50 ml oleju
80 g orzechów laskowych

2 łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli

Bita śmietana:

130 g śmietanki 30–36%
2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:

Kremówkę ubijamy wraz cukrem pudrem
i  odstawiamy do lodówki. W dużej misce
umieszczamy mąkę, cukier, proszek do
pieczenia, sól oraz posiekane orzechy.

W osobnym naczyniu łączymy mleko, jajka,
olej oraz miód. Mokre składniki dodajemy

do suchych, dokładnie mieszamy aż się
połączą. Papilotki lub foremki do muffinek

wypełniamy ciastem do ¾ wysokości.
Babeczki pieczemy około 20–25 minut
w  temperaturze 180°C. Wystudzamy

i  dekorujemy ubitą śmietaną.

Muffiny miodowe z orzechami
Przepis: Martyna Sobka Zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka

Liczba porcji: 14
Czas przygotowania: 40 minut
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lan udało mi się zrealizować pod koniec
września wraz z rodziną. Zarezerwowa-
łam stolik, ale po przybyciu na miejsce

okazało się, że było to zbędne. W restauracji
przebywał bowiem tylko jeden gość, choć już
kilka minut później lokal zaczął się zapełniać.

Naszą uwagę przykuło bardzo przestronne
wnętrze oraz piękne stoły, imitujące drewniane
palety. Oprócz drewna dużo jest w lokalu bieli,
nadającej bardzo przyjemny klimat.

Już po chwili podeszła do nas kelnerka i poin-
formowała, że ostatni raz możemy spróbować
letniego menu, gdyż od następnego dnia do
wyboru będą potrawy typowo jesienne. Na
przystawkę zamówiliśmy więc carpaccio wo-
łowe z galaretką z czerwonego wina, pistacja-
mi, rukolą i grzankami z brioche (26 PLN) oraz
raviolo z ziemniakami, ricottą, pecorino roma-
no i płynnym żółtkiem (23 PLN).

Mięso pokrojone w perfekcyjnie równe cie-
niutkie plasterki, tworzyło niesamowitą kom-
pozycję smaków z galaretką i grzankami. Danie
było idealnie zbilansowane pod każdym
względem i choć mój mąż stwierdził, że dodał-
by do niego także odrobinę melona, ja absolut-
nie niczego bym nie zmieniła.

Gdy tylko pomyślałam, że trudno będzie pobić
smak carpaccio, momentalnie musiałam zmie-
nić zdanie. Raviolo w Olszewskiego 128 to ide-

P

Recenzja restauracji
Olszewskiego 128

Tekst i zdjęcia: Bernadetta Parusińska-Ulewicz

Do restauracji Olszewskiego 128 wybierałam się od chwili, gdy okazało się, że jej

współwłaścicielką jest Katarzyna Daniłowicz, znana ze zwycięstwa w 4 edycji programu

Top Chef Polska. Recenzje restauracji, na które natrafiałam w internecie oraz opinie znajomych,

utwierdziły mnie w przekonaniu, że koniecznie muszę sama odwiedzić to miejsce.
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alnie mięciutkie ciasto, cudownie płynne
(i to nie tylko w karcie) żółtko oraz najwyższej
jakości dodatki.

Przed daniem głównym zamówiliśmy jeszcze
porcję kremu z dyni piżmowej z mlekiem ko-
kosowym, olejem z pestek dyni, prażonymi
pestkami dyni i kolendrą (14 PLN). Zupa oka-
zała się aksamitnie gładka, delikatna, bardzo
łagodna, ale jednocześnie pełna smaku. I była
to pierwsza restauracyjna potrawa, którą po-
dałam młodszej córce. O tym, że mała zjadła ją
ze smakiem, chyba nie muszę wspominać ?

Na danie główne wybrałam halibuta z ziem-
niaczanym puree, kurkami, groszkiem, pie-
truszką i sosem maślano-pomidorowym
(39  PLN). Delikatne mięso, gotowanej na parze
ryby, kremowe puree, duszone w punkt kur-
ki, to nic w porównaniu do boskiego sosu,
który podkręcał to danie.

Mój mąż skusił się natomiast na długo duszo-
ny policzek wołowy z puree z dyni piżmowej,
marchewką, pasternakiem, kluseczkami
i  ciemnym sosem z szałwią (48 PLN). Mięso
było delikatne, mięciutkie i rozpływało się
w  ustach. Dodatki idealnie komponowały się
z wołowiną, a sos moglibyśmy jeść łyżkami.
Może tylko zamiast 3 kluseczek zaserwowała-
bym ze 2 więcej, gdyż dla głodnego mężczy-
zny porcja wydaje się nieco za mała.

Nasza czteroletnia córka skusiła się na mini
cheeseburgera z frytkami i ketchupem

(15  PLN). O ile frytki ze skórką zjadła bez
mrugnięcia okiem, o tyle burgera rozłożyła na
czynniki pierwsze i spożyła tylko kotleta i pół
bułki. Taki burger to świetna sprawa dla nieco
starszych dzieci. Dla maluchów proponuję
jednak raczej rybę lub makaron, gdyż kanap-
kę ciężko im będzie ugryźć.

Choć po tych wszystkich pysznych potra-
wach mieliśmy już pełne żołądki, postanowi-
liśmy skosztować jeszcze deseru. Nasz wybór
padł na crème brûlée z lodami z białej czeko-
lady, żelem z porzeczek i ciemnymi owocami
(15 PLN). Cukier dark muscovado był idealnie
skarmelizowany i świetnie komponował się
z  kremem oraz żelem z porzeczek. Osobiście
jednak odrobinę zmniejszyłabym ilość cukru
w samym crème brûlée oraz w lodach, bo ca-
łość, choć przygotowana bez zarzutów, to jed-
nak dla mnie była odrobinę za słodka.

Olszewskiego 128 to nie tylko przepyszna
kuchnia. To również przemiła i profesjonal-
na obsługa. Z tak ciepłym podejściem do
klienta rzadko się spotykamy. Mimo, iż kel-
nerzy mają dużo pracy, z przyjemnością i uś-
miechem na ustach doradzają w wyborze dań
i niezwykle barwnie opowiadają o każdej
z  potraw. Chętnie rozmawiając z najmłodszy-
mi i pytają o ich potrzeby. I chyba nie przesa-
dzę stwierdzając, że jest to jedna z najbardziej
przyjaznych rodzinom z dziećmi wrocław-
skich restauracji. Z przyjemnością będziemy
tam wracać.
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