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l e g e n d a :

DANIE WEGETARIAŃSKIE

DANIE RYBNE

DANIE Z NISKIM
INDEKSEM GLIKEMICZNYM

DANIE BEZGLUTENOWE

DANIE BEZMLECZNE

DANIE WEGAŃSKIE



Biszkopt

Burger z czarnej soczewicy

Caponata z gorzką czekoladą

Chleb pszenny

Ciastka czekoladowe

Ciasto na pierogi

Czekoladowe salami

Czekoladowe tiramisu

Czekoladowo-miętowa Pavlova

Dip z soczewicy

Fondue czekoladowe

Indyjski dal z czerwoną soczewicą

Kapuśniaczki

Kiełbaski z soczewicy w cieście filo

Klasyczna pizza

Klopsiki z czerwonej soczewicy

Krewetki w czekoladzie z chili

Kuleczki serowo-soczewicowe

Kurczak w sosie mole

Mus czekoladowy

Naleśniki

Orkiszanka czekoladowa z bananem

Panierowany ser smażony

Pasztet z soczewicy

Pizza na gryczanym spodzie

Pizza na podpłomyku

Pizza na soczewicowym spodzie

Razowe pierogi z soczewicą i pieczarkami

Sałatka z soczewicą i pieczonymi warzywami

Sałatka z soczewicą i szynki parmeńskiej

Sałatka ze skorzonery

Sernikobrownie

Soczewica z chorizo w sosie pomidorowym

Sos beszamelowy

Suflet czekoladowy z chili

Tort czekoladowy

Trufle czekoladowe z bakaliami

Zupa pomidorowa z soczewicą

spis przepisów
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Składniki:
1 tabliczka czekolady gorzkiej

1 tabliczka czekolady mlecznej

200 ml śmietany

skórka starta z jednej pomarańczy

Do podania: sezonowe owoce

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:
Wszystkie składniki rozpuszczamy w kąpieli wodnej na małym ogniu, nieustannie mieszając.

Przelewamy do naczynia do fondue. Stale podgrzewamy i mieszamy od czasu do czasu. Podajemy

z  ulubionymi owocami.

Danie z Kotła
Fondue czekoladowe
Przepis i zdjęcia: Małgorzata Zabokrzycka

Długie zimowe wieczory sprzyjają zatopieniu się w błogim lenistwie z kubkiem gorącej czekolady. Chyba

nie ma pory roku, podczas której jej smak i aromat byłby równie kuszący, jak zimą. Pijąc ją powoli, jakże

zrozumiałe staje się określenie, że czekolada jest dobra na wszystko.

A czymoże być coś lepszego i bardziej rozgrzewającego, niż kubek gorącej czekolady? Oczywiście! Cały jej

kociołek! Dodajmy do smaku skórkę z pomarańczy, albo postawmy na zdecydowany, ostry twist

i  dorzućmy trochę chili. Zanurzmyw niej ulubione, zimowe owoce i zastanówmy się czy czegoś nam

jeszcze do szczęścia potrzeba?







Czekolada
Co łączy sernikobrownie, krewetki i salami? CZEKOLADA! PrzedWami
jeden z najbardziej rozpustnych działów, jakie kiedykolwiek wpadły do
KOTŁA. Zajrzyjcie na kolejne strony i wypróbujcie przepisy na tort, mus,
suflet oraz ciasteczka. A po klasykach zasmakujciemole, caponaty

i  orkiszanki. To będzie słodko spędzony czas!



Składniki:
200 g gorzkiej czekolady min. 75%

50 g masła

½ łyżeczki płatków chilli

3 łyżki kakao

2 łyżki likieru amaretto

125 ml mleka kokosowego

2 jajka

50 g obranych pistacji

50 g suszonej żurawiny

30 g migdałów

30 g suszonego kokosa

50 g herbatników lub innych kruchych ciasteczek

cukier puder do obtoczenia

Liczba porcji: 2 porcje po 18 cm

Czas przygotowania: 30 minut + 4 godziny chłodzenia

Przygotowanie:
Masło i czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Dodajemy płatki chilli, amaretto oraz kakao

i  dokładnie mieszamy. W osobnej misce ubijamy jajka z mlekiem kokosowym, łączymy z masą

czekoladową i odstawiamy do przestygnięcia.

Orzechy, kawałki kokosa oraz ciasteczka siekamy na mniejsze kawałki i razem z żurawiną dodajemy do

tężejącej czekolady. Mieszamy delikatnie, ale dokładnie. Masę dzielimy na połowę, wykładamy na

kawałek foli spożywczej i zwijamy rulon. Formujemy kształt kiełbaski, odstawiamy do lodówki na

4  godziny. Wystudzoną, stężoną czekoladę obtaczamy w cukrze pudrze.

Deser podajemy pokrojony w plasterki.

Czekoladowe salami
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej





Składniki na ciasto:
200 g gorzkiej czekolady

200 g masła

100 g śmietany

3 jajka

175 g mąki pszennej

25 g kakao

275 g cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

Składniki na krem:
330 ml śmietanki 30–36%

50 g mlecznej czekolady

500 g mascarpone

1 łyżka cukru pudru

Do nasączenia:
1 espresso

1 kieliszek wiśniówki

Składniki na polewę czekoladową:
2 łyżki śmietanki 30–36%

50 g mlecznej czekolady

1 łyżeczka masła

1 łyżeczka kakao

1 łyżeczka cukru pudru

½ łyżeczki żelatyny*

1 łyżeczka ciepłej wody

Dodatkowo:
pralinki czekoladowe do dekoracji

Liczba porcji: tortownica o średnicy 20 cm

Czas przygotowania: 30 minut + 1 godzina i 30 minut pieczenia + kilka godzin chłodzenia

Przygotowanie:

Krem:

Śmietankę podgrzewamy, dodajemy czekoladę połamaną na mniejsze kawałki i mieszamy do uzyskania

jednolitej masy. Studzimy, po czym wstawiamy do lodówki na kilkanaście godzin, a najlepiej na całą noc.

Ubijamy z serkiem mascarpone na sztywną masę, słodzimy i ponownie miksujemy.

Ciasto:

Czekoladę i masło roztapiamy w garnuszku. Studzimy i mieszamy ze śmietaną oraz jajkami, tylko do

połączenia się składników. Mąkę, kakao, proszek do pieczenia oraz sól przesiewamy do miski i mieszamy

z  cukrem. Łączymy z zawartością garnuszka i dzielimy masę na 3 równe części. Przekładamy pierwszą

część do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170°C

przez około 30 minut, do suchego patyczka. W ten sam sposób pieczemy pozostałe 2 blaty.

Mieszamy kawę z wiśniówką. Na paterze układamy wystudzony pierwszy blat, polewamy częścią ponczu

i wykładamy ¼ część kremu. Przykrywamy drugim blatem, nasączamy kawy z wiśniówką i  smarujemy

¼  częścią kremu. Układamy 3 blat, który polewamy resztką ponczu. Cały tort smarujemy pozostałym

kremem. Chłodzimy. Przed podaniem polewamy polewą i dekorujemy pralinkami czekoladowymi.

Polewa:

Śmietankę podgrzewamy w garnku z grubszym dnem, zmniejszamy ogień, dodajemy czekoladę

połamaną na mniejsze kawałki. Jak się rozpuści dodajemy masło, kakao i cukier puder. Po otrzymaniu

jednolitej konsystencji zdejmujemy z ognia i mieszamy z żelatyną rozpuszczoną w ciepłej wodzie.

* Żelatyna spowoduje, że polewa będzie pięknie błyszczeć, nawet po wystygnięciu.

Tort czekoladowy
Przepis i zdjęcie: Katarzyna Sieradz





Mus czekoladowy
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki:

250 g gorzkiej czekolady

80 g cukru

65 g masła

6 jajek

szczypta soli

Dodatkowo:

200 g cukru

200 g żurawiny

160 ml soku z pomarańczy

skórka z jednej pomarańczy

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 1 godzina + 4 godziny chłodzenia

Przygotowanie:

Posiekaną czekoladę rozpuszczamy z masłem w kąpieli wodnej. Białka

ubijamy na sztywno ze szczyptą soli. Żółtka ucieramy z cukrem na jasną,

puszystą masę. Wlewamy lekko przestudzoną czekoladę i mieszamy do

połączenia się składników. Do masy czekoladowej dodajemy łyżkę piany

z  b  iałek, delikatnie mieszamy. Następnie łączymy z całą pianą. Gotowy

mus przelewamy do szklanek. Wstawiamy do lodówki na 4 godziny.

W tym czasie przygotowujemy żurawinę. Na patelnię wlewamy sok

z  pomarańczy, dodajemy cukier i skórkę. Na średnim ogniu redukujemy,

aż  powstanie syrop. Wrzucamy żurawinę i mieszamy, by  składniki się

połączyły. Zdejmujemy z ognia i studzimy.

Mus podajemy z żurawiną.



Suflet czekoladowy z chili
Przepis: Joanna Komorowska, zdjęcie: Rafał Komorowski

Składniki:

150 g czekolady (min. 50% kakao)

30 g masła + do wysmarowania

foremek

3 jajka

35 g drobnego cukru

½ łyżeczki sproszkowanego chili

Liczba porcji: 2 Czas przygotowania: 25 minut + czas studzenia czekolady

Przygotowanie:

Foremki smarujemy masłem i wstawiamy do lodówki. Po kilku minutach

czynność powtarzamy. Masło i czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej,

studzimy. Żółtka oddzielamy od białek. Białka ubijamy na sztywną pianę,

dodajemy stopniowo cukier i ubijamy na gładką masę. Do masła

z  czekoladą dodajemy żółtka oraz chili. Po wymieszaniu dodajemy

ubitego z cukrem białka, mieszamy. Dodajemy resztę białka i  delikatnie

mieszamy. Przekładamy do foremek i pieczemy 8–10 minut w  rozgrzanym

do 200°C piekarniku. Tak upieczony suflet będzie płynny w  środku. Jeśli

chcemy aby był bardziej upieczony – zwiększamy czas pieczenia. Suflet

podajemy od razu po upieczeniu, posypany np. cukrem pudrem.





Składniki:
300 g gorzkiej czekolady

50 g masła

120 g cukru

2 jajka

140 g mąki pszennej

1 łyżka kakao

½ laski wanilii

½ łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

Liczba porcji: 12 ciastek

Czas przygotowania: 15 minut + 25 minut pieczenia

Przygotowanie:
W kąpieli wodnej roztapiamy 200 g czekolady z masłem. Jajka z cukrem ubijamy na puszystą masę.

Dodajemy wanilię i sól oraz przestudzoną czekoladę z masłem.

Mąkę przesiewamy z kakao i proszkiem do pieczenia. Za pomocą szpatułki delikatnie mieszamy z masą

czekoladową. Na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia układamy, korzystając z łyżki, po kulce ciasta.

Resztę czekolady siekamy i posypujemy ciastka.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170°C przez 20 25 minut. Ciastka powinny mieć chrupką skórkę.

Podczas studzenia stwardnieją.

Ciastka czekoladowe
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler



Składniki:
50 g płatków orkiszowych

300 ml dowolnego mleka (krowiego, sojowego, owsianego)

1 łyżeczka budyniu czekoladowego bez dodatku cukru

1 łyżeczka kakao

kilka kostek gorzkiej czekolady

1½ łyżki miodu

Do dekoracji:
½ banana

posiekane orzechy

rodzynki

Liczba porcji: 1

Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:
W kubku mieszamy kilka łyżek mleka z proszkiem budyniowym oraz kakao. Pozostałe mleko

zagotowujemy wraz z płatkami orkiszowymi. Wlewamy mieszankę budyniowo-kakaową i cały czas

mieszając ponownie zagotowujemy. Pod koniec gotowania dodajemy kilka posiekanych kostek

czekolady. Zdejmujemy z ognia i dokładnie mieszamy do połączenia składników. Na koniec dosładzamy

miodem. Gotową orkiszankę przekładamy do miseczki i dekorujemy plasterkami banana, posiekanymi

orzechami oraz rodzynkami.

Orkiszanka czekoladowa z bananem
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka





Przygotowanie:

Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej i odstawiamy do przestygnięcia.

Jajka o temperaturze pokojowej przelewamy wrzątkiem. Żółtka

oddzielamy od białek i ucieramy z cukrem na jasną, puszystą masę.

Dodajemy po jednej łyżce mascarpone, za każdym razem dokładnie

miksując. Następnie wlewamy czekoladę i  kontynuujemy miksowanie,

aż  składniki dokładnie się połączą. Z białek ubijamy sztywną pianę, którą

mieszamy z czekoladową masą.

Przygotowujemy 6 niskich szklanek. Kawę mieszamy z wódką. Biszkopty

maczamy w kawie, łamiemy na mniejsze kawałki. Układami w szklance

na przemian warstwy biszkoptów i kremu, kończąc kremem. Wkładamy

do lodówki, najlepiej na całą noc. Przed podaniem dekorujemy startą

czekoladą.

Czekoladowe tiramisu
Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Składniki:

4 jajka

500 g serka mascarpone

160 g cukru pudru

100 g gorzkiej czekolady 70%

200 g podłużnych biszkoptów

300 ml zimnej, mocnej kawy

25 ml wódki

starta czekolada do dekoracji

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 25 minut + czas chłodzenia w lodówce



Sernikobrownie
Przepis i zdjęcie: Agata Kubica

Składniki na brownie:

125 g masła

150 g gorzkiej czekolady

3 jaja

90 g cukru trzcinowego Damerara

100 g mąki pszennej

10 g kakao

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Składniki na sernik:

500 g półtłustego twarogu

125 g cukru pudru

3 jajka

100 g jogurtu greckiego

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

Liczba porcji: tortownica
o  średnicy 22 cm

Czas przygotowania: 25 minut + czas studzenia czekolady

Przygotowanie:

Masło roztapiamy w rondelku, następnie zdejmujemy z  kuchenki

i wrzucamy posiekaną czekoladę. Mieszamy do rozpuszczenia. Jajka

ubijamy z cukrem i ekstraktem waniliowym. Miksujemy z mąką i  kakao,

na koniec dodając przestudzoną czekoladę z masłem. Masę wylewamy do

formy wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównujemy powierzchnię

i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C na 20 minut.

W międzyczasie przygotowujemy masę serową. Twaróg mielimy

trzykrotnie lub wrzucamy do dużego kielicha blendera razem

z  pozostałymi składnikami i dokładnie miksujemy przez około 3 5 minut

(zależy do sprzętu). Masa nie powinna mieć grudek i być dość rzadka.

Podpieczone brownie wyjmujemy z piekarnika i zmniejszamy temperaturę

do 160°C. Na ciasto czekoladowe wylewamy masę serową i ponownie

wstawiamy do piekarnika. Pieczemy przez 30 35 minut.

Po upieczeniu ciasto studzimy w uchylonym piekarniku.





Składniki:
6 białek

300 g drobnego cukru

50 g gorzkiej czekolady

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka octu jabłkowego lub z białego wina

szczypta soli

Dodatkowo:
50 g gorzkiej czekolady

60 ml śmietanki 30%

250 g serka mascarpone

250 g śmietanki 30%

1 łyżka cukru pudru

ekstrakt miętowy

niesolone pistacje

Liczba porcji: 6–8

Czas przygotowania: 1 godzina + czas na studzenie bezy

Przygotowanie:
Białka ubijamy na prawie sztywno, pod koniec dodajemy cukier – łyżka po łyżce, co ok. 30–45 sekund.

Ubijamy tak długo, aż cały cukier się rozpuści. Dodajemy ocet, mąkę oraz startą na drobnych oczkach

czekoladę i delikatnie mieszamy na najniższych obrotach miksera przez kilka sekund. Wykładamy na

blachę wyłożoną papierem do pieczenia, z odrysowanymi 2 okręgami o ok. 15 cm średnicy. Wkładamy do

pieca rozgrzanego do 180°C i od razu zmniejszamy temperaturę do 150°C. Pieczemy 1 godzinę i 15 minut.

Gotową bezę zostawiamy do ostygnięcia w piekarniku z lekko uchylonymi drzwiczkami.

Czekoladę ze śmietaną rozpuszczamy w rondelku, aż powstanie gładki sos. Mascarpone ubijamy na

sztywny krem ze śmietanką, pod koniec dodając cukier puder i kilka kropli ekstraktu miętowego

(dodajemy stopniowo i próbujemy). Siekamy pistacje. tu chyba czegoś brakuje

Na paterze kładziemy pierwszy blat, wykładamy połowę kremu, posypujemy pistacjami i polewamy

sosem czekoladowym. Przykrywamy drugim blatem i powtarzamy czynności.

Czekoladowo-miętowa pavlova
Przepis i zdjęcie: Żaneta Hajnowska



Trufle czekoladowe z bakaliami
Przepis i zdjęcie: Joanna Tchórzewska

Składniki:

100 g gorzkiej czekolady 70%

50 g śmietanki 30 36%

50 g miękkiego masła

1 łyżka miodu

3 łyżki naparu kawy

Dodatkowo:

3 łyżki cynamonu

1 łyżka ziaren kawy

1 łyżeczka chili

Liczba porcji: 45 sztuk Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + 1 godzina 30 minut chłodzenia

Przygotowanie:

Do miseczki trzemy gorzką czekoladę (na tarce z dużymi oczkami).

Zagotowujemy śmietankę i zalewamy nią wiórki czekoladowe,

intensywnie mieszając. Do letniej masy dodajemy miód, studzimy

i  dodajemy 50 g masła. Dodajemy kawę i szczyptę chili. Całość ubijamy

i wykładamy na blachę wyłożoną folią aluminiową.

Chłodzimy ok. 1  godziny. Kroimy w kwadraty o boku ok. 2 cm,

obtaczamy w cynamonie, wbijamy ziarnka kawy, zdobimy delikatnie chili.

Trufle czekoladowo-kawowe z chili i cynamonem

Składniki:

100 g mlecznej czekolady

50 g śmietanki 30 36%

50 g miękkiego masła

1 łyżka miodu

Dodatkowo:

50 g pistacji

2 łyżki kakao

Przygotowanie:

Do miseczki trzemy czekoladę (na tarce z dużymi oczkami).

Zagotowujemy śmietankę i zalewamy nią wiórki czekoladowe,

intensywnie mieszając. Do letniej masy dodajemy miód, studzimy

i  dodajemy 50 g masła. Masę ubijamy i chłodzimy przez 1 godzinę

w  lodówce. Z zimnej masy formujemy łyżeczką trufle, obtaczamy w kakao

i  posiekanych pistacjach.

Trufle czekoladowo-mleczne z pistacjami

Składniki:

100 g gorzkiej czekolady 70%

50 g śmietanki 30 36%

50 g miękkiego masła

1 łyżka miodu

3 łyżki nalewki śliwkowej

Dodatkowo:

3 łyżki cukru trzcinowego

50 g płatków migdałów

100 g suszonych śliwek

Przygotowanie:

Do miseczki trzemy gorzką czekoladę (na tarce z dużymi oczkami).

Zagotowujemy śmietankę i zalewamy nią wiórki czekoladowe,

intensywnie mieszając. Do letniej masy dodajemy miód, studzimy

i  dodajemy 50 g masła i nalewkę, miksujemy aż masa będzie puszysta.

Chłodzimy przez 1 godzinę w lodówce. W tym czasie prażymy na patelni

płatki migdałów z cukrem, do zezłocenia. Studzimy i kruszymy. Z zimnej

masy łyżeczką robimy wiórki, którymi obtaczamy kawałek śliwki,

formując kulkę. Po uformowaniu wszystkich kulek obtaczamy je

w  płatkach.

Trufle czekoladowo-śliwkowe w skorupce migdałowej

Gotowe trufle przechowujemyw lodówce, a przed podaniem chłodzimyw zamrażarce 30 60 minut. Idealnie smakują

jako dodatek do czerwonego, półsłodkiego wina czy gorzkiej, czarnej herbaty.







Składniki:
1 kurczak zagrodowy

1 marchewka

1 seler

2 cebule

4 liście laurowe

250 g migdałów

4 ząbki czosnku

6 różnych papryczek chili

(preferowana odmiana anchos, pasilla)

3 pomidory

100 g rodzynek

3 łyżki uprażonego białego sezamu

½ łyżeczki białego pieprzu

1 łyżeczka mielonej kolendry

2 łyżki masła

1 kora cynamonowa

3 goździki

3 gwiazdki anyżu

½ litra bulionu

100 g czekolady 70%

1 łyżeczka wędzonej papryki

Dodatki: ryż, tacos, świeża kolendra, guacamole

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Dzielimy kurczaka na części i przekładamy do głębokiego garnka. Dorzucamy obraną marchewkę, seler,

jedną cebulę, liście laurowe i zalewamy wodą. Gotujemy przez 20 30 minut na wolnym ogniu.

Przygotowujemy mole. W dużym naczyniu miksujemy migdały, ząbki czosnku i papryczki. Dodajemy

posiekaną drugą cebulę, 3 pomidory, rodzynki, uprażone ziarna sezamu, łyżeczkę kolendry, biały pieprz

i  ponownie miksujemy. Na rozgrzaną na patelni łyżkę masła przekładamy uzyskaną pastę. Dodajemy

korę cynamonową, goździki i gwiazdki anyżu. Delikatnie podsmażamy przez kilka minut, stale mieszając,

dolewamy bulion. Mieszamy, aż powstanie gęsty sos, redukujemy i przykrywamy, zostawiamy na

małym ogniu na 20 minut. Dodajemy do sosu czekoladę i wędzoną paprykę.

Na drugiej patelni rozpuszczamy pozostałe masło i rumienimy osuszonego kurczaka. Przekładamy go do

sosu i razem dusimy jeszcze przez 10 minut. Podajemy z ryżem, tacos, guacamole i świeżą kolendrą.

Kurczak w sosie mole
Przepis: Adam Zabokrzycki , Zdjęcia: Małgorzata Zabokrzycka



Składniki:
1 duży bakłażan pokrojony w małą kostkę

1 mała cebula

1 gałązka selera naciowego

300 g pomidorów z puszki

3 łyżeczki przecieru pomidorowego + 2 łyżki wody

2 łyżki zielonych oliwek, pokrojonych

2 łyżki kaparów

1 łyżka startej gorzkiej czekolady

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

1 łyżka prażonych orzeszków piniowych

1 łyżka cukru

1 łyżka octu z białego wina

¼ łyżeczki soli

¼ łyżeczki pieprzu

olej do smażenia

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
W żeliwnym naczyniu rozgrzewamy olej i porcjami rumienimy kawałki bakłażana. Odsączamy na

ręczniku papierowym. Olej z naczynia zlewamy, zostawiając 1 łyżkę. Ponownie go rozgrzewamy

i wrzucamy drobno pokrojoną cebulę i seler, solimy, pieprzymy i smażymy około 7 minut. Dodajemy

przecier pomidorowy rozcieńczony wodą, dokładnie mieszamy i smażymy kolejne 3 minuty. Cukier

mieszamy z octem i dodajemy do cebuli, cały czas mieszając. Po minucie dokładamy pomidory i gotujemy

kolejne 7 minut. Na koniec całość łączymy z oliwkami, kaparami i czekoladą. Dokładnie mieszamy,

czekolada ma się całkowicie rozpuścić.

Naczynie zdejmujemy z ognia i dodajemy kawałki bakłażana. Posypujemy natką pietruszki i orzeszkami

piniowymi. Podajemy z bagietką lub chlebem.

Caponata z gorzką czekoladą
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies





Składniki:
12 surowych krewetek Black Tiger

200 g gorzkiej czekolady

2 ząbki czosnku

1 duża czerwona chili

kilka listków roszponki do przybrania

oliwa

sól, pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Siekamy drobno czosnek i chili. Umytym krewetkom usuwamy głowy, ściągamy pancerze

(pozostawiamy tylko ogonki) i odrywamy odnóża. Nacinamy je wzdłuż grzbietu i wyciągamy jelito.

Płuczemy w zimnej wodzie, osuszamy ręcznikiem papierowym i marynujemy w oleju wymieszanym

z  przyprawami, chili oraz posiekanym czosnkiem. Odstawiamy na 15 minut.

Czekoladę ze szczyptą soli rozpuszczamy w kąpieli wodnej.

Krewetki smażymy na suchej patelni na średnim ogniu przez 3–4 minuty.

Czekoladę nalewamy do naczynek, układamy na niej krewetki i dekorujemy listkami roszponki.

Krewetki w czekoladzie z chili
Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk





Gorzka Słodycz
Tekst: Mateusz Dawiec, Zdjęcie: Olimpia Davies

Jeśli jednym zWaszych noworocznych postanowień jest, abyw roku 2016 ograniczyć spożycie

czekolady, wstrzymajcie się jeszcze z jego realizacją. Ten artykuł zmieni bowiem wasz pogląd na

królową słodyczy.



maku czekolady nie trzeba nikomu przedsta-
wiać. Jedni nazywają ją używką, inni narko-
tykiem, jeszcze inni lekarstwem lub afrody-

zjakiem. I co ciekawe, wydaje się, że... wszyscy
mają rację. Czekolada uzależnia, potrafi zmienić
nasz nastrój na lepszy, pomaga się zrelaksować
i  uspokoić po ciężkim dniu. Mało komu jednak
podczas pochłaniania słodkiej tabliczki przyjdzie
do głowy, aby prześledzić bardzo ciekawe począt-
ki jej kariery.

Początki czekolady

Na to, że ziarna kakaowca można z przyjemnością
spożywać, jako pierwsi wpadli niemal 4 tysiące lat
temu Indianie Ameryki Środkowej: Majowie i Az-
tekowie. Z owoców rośliny, które najpierw podda-
wano lekkiej fermentacji, a następnie suszeniu
i  paleniu, przyrządzali oni napój zwany xocoatl,
do którego dodawano chili i suszone płatki kwia-
tów. Napitek ten był gorzko-pikantny i miał być
ceniony głównie za bujną piankę, ale także za moc
wpływania pobudzająco na organizm i zmysły.
Oprócz roli składnika napoju, owoce kakaowca
służyły także za walutę i były przez tubylców ce-
nione bardziej niż złoto.

Kiedy na początku szesnastego stulecia Hiszpanie
z Hernando Cortesem na czele kolonizowali zie-
mie Azteków, zarazili się od nich miłością do gorz-
kawego napoju. Sprowadzili kakao do Europy,
gdzie jego wartość docenili Włosi, Holendrzy,
Szwajcarzy, Austriacy, Niemcy, Anglicy oraz
Francuzi. Ci ostatni za sprawą nadwornego mi-
strza kuchni Ludwika XIII o nazwisku Pralin,
przyczynili się do popularyzacji słodkich, czekola-
dowych cukierków, które znamy właśnie pod na-
zwą „pralin”. To także dzięki Europejczykom
czekolada zmieniła swoją formę i z pienistego na-
poju, propagowanego niekiedy jako lekarstwo,
zmieniła się w słodki kruszec rozpływający się
w ustach.

Właściwości i zastosowanie czekolady

Co jednak powinniśmy zrobić w dzisiejszych cza-
sach, jeśli chcemy obrócić zwyczajne zapychanie
się słodyczami w pożyteczne i zdrowe zajęcie?
Odpowiedzi nie trzeba szukać długo. Po pierwsze,
czym prędzej zamieńmy mleczną lub białą czeko-
ladę na czekoladę gorzką, najlepiej taką z zawarto-
ścią kakao powyżej 60%. Zostało bowiem
udowodnione, że gorzka czekolada obniża poziom
glukozy we krwi oraz ilość złego cholesterolu,

a  podwyższa poziom tego dobrego. Ponadto może
przyspieszać metabolizm i w rezultacie pomóc
nam pozbyć się kilku nadprogramowych kilogra-
mów. Dodatkowo zawarte w niej związki zapo-
biegają zakrzepom i zatorom, przeciwdziałają
rozwojowi wolnych rodników i wspomagają
przewodnictwo nerwowe. W USA praktykuje się
nawet specjalne terapie czekoladowe mające wy-
prowadzić pacjentów z apatii, zmęczenia i wy-
czerpania nerwowego. Także w kosmetyce nas-
tała moda na zabiegi z użyciem odmładzającego
masła kakaowego. Ważne jednak, abyśmy zachę-
ceni tyloma dobrymi wiadomościami o zbawien-
nym działaniu kakaowca, nie stracili umiaru
w  raczeniu się słodkimi kostkami. Specjaliści są
zgodni, że optymalna dzienna dawka powinna
stanowić około jednej trzeciej tabliczki.

Garść ciekawostek:

Helsińscy naukowcy przeprowadzili badania, któ-
re pokazują relację pomiędzy aktywnością i  do-
brym nastrojem dzieci, a ilością regularnie
spożywanej czekolady u ich matek w trakcie ciąży.

Owoce kakaowca zawierają substancje zwalczają-
ce próchnicę. Odkrycie poczynione przez japoń-
skich naukowców ma niebawem zaowocować
nową recepturą pasty do zębów z ekstraktem
z  łusek kakao.

Europejczycy są odpowiedzialni niemal za połowę
światowej konsumpcji czekolady. Szacunkowo
przeciętny Brytyjczyk, Szwajcar oraz Niemiec
zjadają rocznie (każdy z osobna) około 11 kilogra-
mów brązowego złota.

Statystycznie tabliczka czekolady zawiera kawał-
ki około ośmiu insektów, ale wciąż jest to ilość
kwalifikująca ją do spożycia. Powołując się na
amerykański U.S Food and Drug Administration:
„Większość pożywienia ma naturalne zanieczysz-
czenia, ale są one utrzymywane na poziomie bez-
piecznym dla spożycia. Czekolada jest odrzucana,
kiedy zawiera więcej niż 60 kawałków insektów
na 100 g produktu.

S





Soczewica
Zielone, żółte, pomarańczowe, brązowe, czarne - tym małym ziarenkom
nie tylko nie można odmówić smaku, ale również urody! Soczewica
podbija serca mięsożerców i już od dawna znajduje się w czołówce

ulubieńców dla osób, które wybierają roślinną dietę. To wszystko dzięki
wysokiej zawartości białka i niskiemu indeksowi glikemicznemu, a także

bogatej zawartości mikroelementów.

My bawimy się soczewicą nie tylko jak współczesny Kopciuszek,
oddzielając kolorowe ziarna podczas sesji okładkowej. W tym numerze
udajemy się w podróż po kulinarnym świecie i dzielimy przepisami na
dania kuchni indyjskiej, bliskowschodniej, czy inspirowanejWłochami
i  Hiszpanią. W czasie zimowych miesięcy nic nie nasyci Waszych

żołądków lepiej niż pasztet z soczewicy, soczewicowy burger i serowe
kuleczki. Jeśli szukacie porządnego rozgrzania, to koniecznie przygotujcie
błyskawiczną zupę pomidorową z soczewicą albo indyjski dal. A dla tych,
którzyw nowy rok wkraczają z dietetycznymi postanowieniami, mamy
zdrowe sałatki! Dacie się porwać smakowi i różnorodności soczewicy?



Składniki:
200 g zielonej soczewicy

100 g kaszy jaglanej

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 jajko

70 ml oleju rzepakowego

3 liście laurowe

2 ziarna ziela angielskiego

1 ziarno jałowca

3 łyżki sosu sojowego

1 łyżeczka lubczyku

1 łyżeczka majeranku

szczypta posiekanego rozmarynu

¼ łyżeczki gałki muszkatołowej

5 łyżek suszonej żurawiny

siemię lniane do posypania

sól, pieprz

Liczba porcji: keksówka 25 cm

Czas przygotowania: 15 minut + 40 minut pieczenia

Przygotowanie:
Kaszę jaglaną płuczemy zimną wodą, zalewamy w proporcji 2:1. Dodajemy ziele angielskie, liście

laurowe, ziarno jałowca i łyżeczkę soli. Gotujemy przez 20 minut. Soczewicę również płuczemy

i  zalewamy w proporcji 2:1, gotujemy do miękkości przez 25 minut. Ugotowane przesypujemy razem do

miski (bez ziół). Posiekaną cebulę i czosnek szklimy na 2 łyżkach oleju. Przekładamy do kaszy i soczewicy.

Do masy dodajemy jajko, olej rzepakowy, sos sojowy, lubczyk, majeranek, gałkę muszkatołową,

rozmaryn, sól i pieprz. Miksujemy za pomocą blendera. Dosypujemy pokrojoną żurawinę i mieszamy.

Przekładamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia, posypujemy równo siemieniem lnianym

i  pieczemy w piekarniku z termoobiegiem nagrzanym do 180°C przez 45 minut. Wyjmujemy

z  piekarnika, studzimy i chłodzimy przez noc w lodówce.

Pasztet z soczewicy
Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka





Składniki na farsz:
1 szklanka zielonej soczewicy

300 g pieczarek

1 cebula

2 łyżki oleju

1 łyżka masła

sól, pieprz

Składniki na ciasto:
2 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej + do podsypania

około ½ szklanki ciepłej wody

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:

Soczewicę zalewamy dwiema szklankami wody, dodajemy pół łyżeczki soli i gotujemy do miękkości.

Co jakiś czas mieszamy i ewentualnie podlewamy niewielką ilością wody.

Cebulę i pieczarki obieramy. Cebulę kroimy w drobną kostkę, pieczarki ścieramy na tarce na dużych

oczkach. Na patelni rozgrzewamy olej z masłem. Cebulę oprószamy solą i szklimy, dodajemy pieczarki

i  smażymy kilka minut. Do podsmażonych pieczarek dodajemy soczewicę, doprawiamy solą i pieprzem.

Zagniatamy ciasto pierogowe. Na oprószonej mąką stolnicy rozwałkowujemy ciasto, wykrawamy kółka,

układamy farsz i lepimy pierogi. Gotujemy w osolonym wrzątku, podajemy z podsmażoną cebulką.

Razowe pierogi z soczewicą i pieczarkami
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka





Składniki:
500 g ugotowanej czerwonej soczewicy

1 mała cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki uprażonych i posiekanych pistacji

½ łyżeczki słodkiej papryki

1 łyżeczka mielonego kuminu

¼ łyżeczki mielonego cynamonu

kilka płatków papryki chili

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka przecieru pomidorowego

łyżeczki cukru

łyżeczki soli

1 jajko

10 kawałków ciasta filo

roztopione masło do posmarowania ciasta

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewamy do 200°C. W dużej misce widelcem rozgniatamy soczewicę. Dodajemy drobno

posiekaną cebulę, wyciśnięty przez praskę czosnek, pistacje, przyprawy, sok z cytryny, przecier

pomidorowy, cukier i sól. Całość dokładnie mieszamy i dodajemy jajko.

Ponownie mieszamy, aż składniki się połączą.

Na stolnicy układamy 5 kawałków ciasta filo, jeden na drugim, smarując je wcześniej roztopionym

masłem. Pozostałe 5 kawałków przykrywamy wilgotną ściereczką. Wzdłuż dłuższego boku wykładamy

połowę masy soczewicowej. Całość zwijamy, a następnie kroimy na 4 równe części. Gotowe kawałki

umieszczamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, z wierzchu smarujemy masłem. Powtarzamy

czynność z pozostałymi kawałkami ciasta filo i masy soczewicowej. Pieczemy do momentu, aż ciasto się

zarumieni (ok. 30 minut). Podajemy z naturalnym jogurtem, reliszem pomidorowym i sałatką.

Kiełbaski z soczewicy w cieście filo
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies





Składniki na klopsiki:
100 g czerwonej soczewicy

100 g kaszy jaglanej

1 jajko

5 łyżek bułki tartej

2 ząbki czosnku

pół łyżeczki pieprzu cayenne

sól, pieprz

olej

Składniki na sos:
1 puszka pomidorów

1 łyżka przecieru pomidorowego

2 ząbki czosnku

2 łyżeczki bazylii

1½ łyżeczki oregano

¼ łyżeczki kuminu

szczypta cukru

sól, pieprz

oliwa do smażenia

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut

Przygotowanie:
Na patelni rozgrzewamy oliwę i podsmażamy na złoto drobno pokrojoną cebulę. Następnie dodajemy

pomidory z puszki oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Przykrywamy i dusimy przez 20 minut,

co  pewien czas mieszając. Dodajemy cukier oraz przyprawy, grzejemy przez kilka minut bez przykrycia,

aby woda odparowała. Odstawiamy do wystudzenia i blendujemy na gładko.

Soczewicę i kaszę jaglaną układamy na oddzielnych sitkach. Płuczemy pod zimną wodą i przelewamy

wrzątkiem. Następnie gotujemy pod przykryciem, w osolonej wodzie, przez około 10–15 minut od

zagotowania. Na każdą jedną porcję kaszy lub soczewicy, dajemy dwie porcje wody. Po ugotowaniu

zostawiamy je jeszcze na 10 minut pod przykryciem. Ważne jest, żeby zarówno soczewica, jak i kasza

jaglana były nierozgotowane i dość zbite.

Cebulę kroimy w drobną kostkę i szklimy na patelni z rozgrzaną oliwą. Ostudzoną soczewicę blendujemy

na gładką masę, dodajemy do niej cebulę, kaszę jaglaną, przeciśnięty przez praskę czosnek, bułkę tartą,

jajko oraz przyprawy. Masę dokładnie mieszamy i formujemy kulki. Gotowe klopsiki podsmażamy na

patelni na złoty kolor, a następnie przekładamy do sosu pomidorowego i razem podgrzewamy przez

10 minut. Podajemy z ugotowanym makaronem oraz gałązkami świeżego tymianku.

Klopsiki z czerwonej soczewicy i kaszy jaglanej
Przepis i zdjęcie: Martyna Sobka





Składniki:
8 małych bułek do burgerów

200 g czarnej soczewicy

100 g bułki tartej

100 ml oliwy

200 ml jogurtu greckiego

sos barbecue

1 jajko

mały korzeń chrzanu

pęczek natki pietruszki

jarmuż

8 marchewek

8 ogórków kiszonych

2 duże pomidory

2 duże czerwone cebule

4 ząbki czosnku

2 łyżki białego sezamu

1 łyżka harrisy w proszku

sól i kolorowy pieprz

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Soczewicę gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Czosnek i natkę pietruszki drobno siekamy.

Ogórki, pomidory i cebulę kroimy w plasterki. Chrzan ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Z jarmużu

wycinamy twardą łodygę. Podprażamy sezam na suchej patelni na złoto-brązowy kolor.

Bułki rozkrajamy na pół.

Do ugotowanej i przestudzonej soczewicy dodajemy bułkę tartą, natkę pietruszki, czosnek, sezam,

harrissę i pozostałe przyprawy, oliwę oraz jajko i wszystko dokładnie mieszamy rękami. Płaską blachę

wyścielamy papierem do pieczenia. Za pomocą pierścienia do burgerów o średnicy 8 centymetrów

formujemy bezpośrednio na blasze burgery o grubości 1½ centymetra. Ważne jest, żeby w pierścieniu

mocno je docisnąć łyżką. Tak przygotowane burgery wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200°C.

Po  20 minutach pieczenia, przewracamy je na drugą stronę i pieczemy jeszcze przez 10 minut.

Marchewki obieramy i kroimy na centymetrowe słupki.

Chrzan mieszamy z  jogurtem, szczyptą soli i  kolorowego pieprzu.

Kiedy burgery będą już gotowe, wkładamy do piekarnika rozkrojone bułki na 3–4 minuty, by się lekko

podpiekły. Smarujemy sosem barbecue połówki bułek, na których będziemy nakładać burgery.

Przykrywamy je liśćmi jarmużu i kolejno nakładamy burgera, plaster pomidora, plasterki cebuli

i  ogórków. Drugą połówkę bułki smarujemy sosem chrzanowym i nakładamy ją na wierzch.

Lekko dociskamy i przebijamy całość patyczkiem. Podajemy z marchewkami.

Burger z czarnej soczewicy
Przepis i zdjęcia: Joanna Aniszczyk







Składniki:
250 g zielonej soczewicy

400 ml passaty pomidorowej

½ l wody

3 ząbki czosnku

½ cebuli czosnkowej

10–12 ziaren kolendry

1 łyżeczka suszonych liści kolendry

1 łyżeczka kuminu

1 łyżeczka za’ataru

1 łyżka oleju rzepakowego

sól

zioła do dekoracji

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:
Do wrzącej, osolonej wody wrzucamy soczewicę i gotujemy ok. 20 minut.

W tym czasie siekamy drobno cebulę i kroimy w plastry czosnek.

W  garnku rozgrzewamy olej, szklimy cebulę, dodajemy czosnek.

W moździerzu ucieramy kumin, liście i ziarna kolendry oraz za’atar.

Dodajemy do garnka, mieszamy. Zalewamy passatą pomidorową i wodą.

Odcedzamy gotującą się w drugim garnku soczewicę, dodajemy do

pozostałych składników. Solimy do smaku, gotujemy na małym ogniu

20 minut. Podajemy z ziołami.

Zupa pomidorowa z soczewicą
Przepis i zdjęcie: Olga Płaza



Soczewica z chorizo w sosie pomidorowym
Przepis i zdjęcie: Agata Kubica

Składniki:

500 g zielonej soczewicy

750 ml wody

1 l passaty pomidorowej

300 g pikantnej kiełbasy chorizo

2–3 łyżki oleju rzepakowego

3 cebule

3–4 ząbki czosnku

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1 płaska łyżeczka ostrej

wędzonej papryki

1 łyżka majeranku

świeżo mielony kolorowy pieprz

sól morska

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:

Opłukaną soczewicę zalewamy zimną wodą, dodajemy liście laurowe

i  ziele angielskie. Gotujemy przez około 30 minut pod przykryciem na

małym ogniu.

W międzyczasie przygotowujemy sos. Cebulę i czosnek drobno siekamy.

W  garnku o grubym dnie rozgrzewamy olej, podsmażamy na złoto czosnek

i cebulę, następnie dorzucamy pokrojoną na plasterki chorizo. Smażymy

przez 5 minut, po czym zdejmujemy z kuchenki i dosypujemy 1 łyżeczkę

ostrej mielonej papryki. Mieszamy, wlewamy passatę, dodajemy pozostałe

przyprawy (sól i pieprz do smaku) i doprowadzamy do wrzenia.

Kiedy soczewica będzie al dente i wchłonie wodę, dodajemy ją do sosu.

Mieszamy i gotujemy jeszcze przez 10–15 minut i ewentualnie

doprawiamy. Podajemy z dobrym chlebem na zakwasie.





Dip z soczewicy
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki:
1 szklanka żółtej soczewicy

kilka suszonych pomidorów

z  zalewy olejowej

½ szklanki oliwy

1–2 ząbki czosnku

sól

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:

Soczewicę zalewamy dwiema szklankami wody. Dodajemy pół łyżeczki

soli i gotujemy, aż woda się wchłonie, a soczewica będzie miękka.

Co jakiś czas mieszamy i ewentualnie uzupełniamy wygotowującą się

wodę. Lekko studzimy.

Dodajemy pomidory, czosnek oraz oliwę i miksujemy na gładką pastę.

Doprawiamy do smaku solą. Podajemy z krakersami lub grzankami.

Kuleczki serowo-soczewicowe
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki:
200 g ugotowanej czerwonej

soczewicy

100 g sera brie

70 g sera cheddar

½ łyżeczki mielonego kminu

rzymskiego

¼ łyżeczki garam masala

sól, pieprz

Dodatkowo:
mąka pszenna

jajko

bułka tarta

olej

Liczba porcji: Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:

Sery ścieramy na tarce, dodajemy do soczewicy. Przyprawiamy solą,

pieprzem, kminem i garam masala. Całość rozcieramy widelcem na spójną

masę. Dłońmi formujemy kuleczki i obtaczamy je w mące. Wstawiamy do

lodówki na 30 minut. Schłodzone kuleczki obtaczamy w rozkłóconym

jajku i bułce tartej. Czynność powtarzamy.

W szerokim rondelku rozgrzewamy olej. Soczewicowe kuleczki smażymy

na rozgrzanym tłuszczu do zrumienienia. Gotowe odsączamy na

papierowym ręczniku.





Sałatka z soczewicą i pieczonymi warzywami
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Składniki:
120 g zielonej soczewicy

250 ml ciepłej wody

1 łyżka soku z cytryny

1 dynia Hokkaido

250 g pomidorków koktajlowych

60 g sałatkowego sera koziego

oliwa

sól morska, pieprz

zioła prowansalskie

mieszanka sałat do podania

Składniki na sos:
4 łyżki oliwy

2 łyżki soku z cytryny

2 łyżeczki miodu

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 40 minut + minimum 10 godzin namaczania

Przygotowanie:
Soczewicę zalewamy ciepłą wodą, dodajemy sok z cytryny, przykrywamy i odstawiamy na noc.

Namoczoną soczewicę płuczemy w czystej wodzie i  zostawiamy na sitku żeby odciekła. Z dyni

usuwamy nasiona, kroimy w  grubą kostkę, dodajmy pomidorki. Skrapiamy oliwą, oprószamy solą,

pieprzem i ziołami. Pieczemy 25 minut w piekarniku nagrzanym do 190°C. Na ostatnie 10 minut

włączamy termoobieg. Ciepłe warzywa mieszamy z  soczewicą, układamy na sałacie i dodajemy

pokruszony ser. Całość polewamy sosem, podajemy na ciepło.





Sałatka z soczewicą i szynką parmeńską
Przepis i zdjęcie: Rawał Kowal

Składniki:

½ szklanki czerwonej soczewicy

10 zielonych oliwek

6 plastrów surowej szynki

parmeńskiej

100 g startego parmezanu

kilka cebulek dymek wraz ze

szczypiorkiem

1 czerwona cebula

100 ml octu białego winnego

1 łyżeczka cukru

pęczek świeżej bazylii

100 ml oliwy z oliwek

Liczba porcji: 2 Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:

Soczewicę zalewamy szklanką wody, gotujemy 12 minut. Odcedzamy

i  przelewamy zimną wodą. Cebulę siekamy w piórka, zalewamy octem

i  dodajemy cukier. Na patelni smażymy plastry szynki wraz z dymką.

Bazylię miksujemy blenderem z oliwą, doprawiamy solą i pieprzem. Oliwki

siekamy w plasterki, łączymy z parmezanem, soczewicą i cebulą

odsączoną z zalewy. Układamy na talerzu wraz z plastrem szynki i dymką.

Polewamy bazyliową oliwą.



Indyjski dal z czerwoną soczewicą
Przepis i zdjęcie: Sabina Skalska

Składniki:

250 g czerwonej soczewicy

1 puszka krojonych pomidorów

400 ml mleka kokosowego

2 cebule

1 duży ząbek czosnku

1 łyżka przyprawy garam masala

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka chilli

½ łyżeczki cynamonu

400 ml wody

sól

2 łyżki oleju kokosowego

świeża kolendra (opcjonalnie)

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:

W garnku rozgrzewamy olej kokosowy. Wrzucamy wszystkie przyprawy,

oprócz soli, i podgrzewamy około 2 minuty. Dodajemy pokrojone w kostkę

cebule oraz drobno posiekany czosnek. Podsmażamy kolejne 5 minut na

średnim ogniu. Następnie wlewamy mleko kokosowe, pomidory i wodę.

Soczewicę dokładnie płuczemy i również wrzucamy do garnka. Wszystko

gotujemy, aż soczewica zmięknie, czyli około 20 minut. Na koniec solimy

do smaku. Podajemy ze świeżą kolendrą i chlebkami naan.





Kulinarna soczewka
Tekst: Joanna Bilska Zdjęcie: Laura Chołodecka

liska kuzynka groszku, występująca w wie-
lu odmianach, mało popularna w naszych
ogrodach ze względu na klimat, w kuch-

niach gości w formie kiełków i oczywiście ziaren.
Kojarzona ze stołem wegańskim czy wegetariań-
skim, soczewica jadalna (Lens culinaris) jest bardzo
bogatym źródłem białka, podobnie jak inne rośli-
ny strączkowe. Znana od wieków, do niedawna
niezbyt popularna w Polsce, dziś króluje w przepi-
sach na stronach i blogach kulinarnych, czego do-
wodem jest również jej obecność w aktualnym
numerze KOTŁA.

Uprawa

W polskich ogródkach nie spotyka się zbyt często
soczewicy. A uprawia się ją bardzo podobnie do
groszku – jest to jednoroczna roślina dnia długie-
go, którą siejemy na początku wiosny, dając czas
na wykiełkowanie. Można ją również posiać pod
osłonami i przesadzić. Dorasta do 50–75 cm, pnie
się i wytwarza strączki z ziarnami. Do całkowite-
go rozwoju i dojrzenia nasion potrzebuje 3–4 mie-
sięcy. Spożywamy je po wysuszeniu. Dzięki
rosnącej popularności, a wraz z nią popytowi, so-
czewicę coraz częściej uprawiają gospodarstwa
rolne, w tym ekologiczne. Tak więc oprócz głów-
nych dostawców czyli Kanady, Indii i Turcji, być
może wkrótce będziemy spotykać na półkach
sklepowych soczewicę z naszych rodzimych pól.

Do wyboru, do koloru

Znana głównie jako źródło białka (substytut mię-
sa), zawiera też węglowodany, żelazo, magnez,
wapno, błonnik (tak ważny dla trawienia), wita-
miny C i B, kwas foliowy (dobry nie tylko dla ko-
biet w ciąży), a przy tym może pochwalić się
niskim indeksem glikemicznym. Jest niskokalo-
ryczna i bardzo syta, a różnorodność jej odmian
inspiruje do eksperymentowania w kuchni. War-
to choćby wymienić te, które widzimy na półkach

sklepowych: żółta, zielona, czerwona, brązowa
i  czarna. Zarówno żółta jak i zielona mają delikat-
ny smak. Zielona i brązowa, dzięki swojej sypko-
ści, bardziej nadają się do sałatek i farszów,
podczas gdy żółta, podobnie jak czerwona, do zup
czy kremów. Brązowa to nic innego, jak czerwona
w łupinie – te ciemniejsze ziarna są mocniejsze,
bardziej wyraziste w smaku. Taka będzie też od-
miana czarna Beluga (bo przypomina kawior)
o  bardzo intrygującym wyglądzie. Soczewicę mo-
żemy też hodować samodzielnie w domu na kiełki

dodatek do sałatek, kanapek i innych dań.

Ciekawostki

Łacińska nazwa soczewicy pochodzi od jej wyglą-
du – ziarna to małe półkola, przypominające so-
czewki, stąd łac. lens. Polska nazwa nawiązuje do
tego samego źródła.

W krajach azjatyckich mieli się soczewicę na mą-
kę, z której piecze się chleb.

Według „Rocznika Krasińskich”, w XIV wieku
w  Polsce słowo „soczewica” było ponoć jednym
z  testów na polskość. Władysław Łokietek kazał je
wymawiać krakowskim mieszczanom, rozpozna-
jąc wśród nich tych pochodzenia niemieckiego,
zwolenników buntownika, wójta Alberta.

Okrągły kształt ziaren soczewicy w kulturze ży-
dowskiej symbolizuje cykl od narodzin do śmierci,
w związku z tym roślina jest jednym z głównych
dań żałobnych.

Włosi i Węgrzy jedzą soczewicę w Sylwestra jako
symbol obfitego, nowego roku.

B



Kłopotliwa kuchnia dolnośląska
Wywiad przeprowadziła: Katarzyna Sieradz

Zdjęcia: Rafał Komorowski

Barbara Jakimowicz-Klein z wykształcenia archeolog, autorka kilkudziesięciu

książek, z zamiłowania poszukiwaczka dolnośląskich smaków i pasjonatka naszego

regionu. Współpracuje ze SmakamiWrocławia oraz z portalem

potrawyregionalne.pl. Prowadzi również stronę Kuchnia Wrocławia

i jest współautorką książki o tym samym tytule.

Wywiad przeprowadzono wBarbara: infopunkt, kawiarnia, kultura

Wizytówka Europejskiej Stolicy KulturyWrocław 2016





Katarzyna Sieradz: Jest Pani jedną z niewielu

osób, które głośno i zdecydowanie mówią o tym,

że istnieje kuchnia dolnośląska. Dlaczego ten te-

mat wzbudza takie kontrowersje?

Barbara Jakimowicz-Klein: Współczesna kuchnia

dolnośląska liczy dopiero kilkadziesiąt lat, ale

mieszka tutaj już trzecie pokolenie Dolnośląza-

ków. Ja też czuję się wrocławianką, chociaż moja

rodzina ma korzenie wielkopolsko-kresowe. Uwa-

żam, że kuchnia jako stały element kulturowy jest

czymś bardzo oczywistym, skoro są mieszkańcy,

którzy związani są z określoną kulturą, reprezen-

tują określone wartości, mają określone tradycje

kulinarne. W naszym przypadku, na Dolnym Ślą-

sku, są to tradycje przywiezione z różnych stron

Polski, regionów Europy i świata. Tutaj się przeni-

kają z jednej strony są kultywowane w niezmie-

nionej postaci, z drugiej trochę się mieszają.

Jesteśmy też cały czas poddawani procesowi

akulturacji. Jestem przekonana, że dzisiejsze po-

trawy za kilkadziesiąt lat będą w pełni zasługiwa-

ły na miano wrocławskich, czy dolnośląskich.

Ja  już dzisiaj je tak nazywam, jeżeli są kompono-

wane z produktów z tego regionu. To jest podsta-

wowy argument.

K.S.: W KOTLE stawiamy właśnie na takie pro-

dukty lokalne i sezonowe. Czy możemy się czuć

matkami i ojcami kuchni dolnośląskiej?

B.J.-K.: Oczywiście! Z jednej strony bardzo chętnie

sięgamy do rodzinnych tradycji kulinarnych,

z  drugiej przekształcamy je i tworzymy nowe

przysmaki. Niejednokrotnie komponowane przez

nas dania wyglądają na tradycyjne, ale kryją nie-

co inny, niebanalny, smak. Lubimy eksperymen-

tować w kuchni i tworzyć własne wersje trady-

cyjnych potraw. Coraz chętniej sięgamy także do

skarbca dolnośląskich produktów lokalnych i se-

zonowych. Kuchnia to jest coś, co tworzy się per-

manentnie. Z pewnością wiele powstających dziś

potraw przejdzie za kilkanaście lat do kanonu

kuchni dolnośląskiej.

K.S.: Jest Pani autorką kilkudziesięciu książek,

wśród których jest wiele kulinarnych tytułów.

Przyznaję, że najważniejszą dla mnie jest Kuchnia

Wrocławia. To moja perełka w kulinarnych zbio-

rach. Jest to jedyna dostępna na rynku książka na

ten temat. Czy ciężko było przetrzeć szlak?

B.J.-K.: Było bardzo ciężko. Na początku wiele osób



wprost zarzucało mi, że dotykam tematu, który

w  zasadzie nie ma przyszłości, ponieważ nie ist-

nieje coś takiego jak kuchnia Wrocławia. Ja sta-

łam uparcie przy stanowisku, i stoję nadal, że

niezależnie od tego, czy będziemy mówili o kuch-

ni Wrocławia, kuchni wrocławskiej czy też kuch-

ni wrocławian jako mieszkańców miasta, to ta

kuchnia istnieje, bo jesteśmy i żyjemy tutaj, two-

rzymy, gotujemy – dlatego będę tego uparcie bro-

nić. Nie ukrywam, że dzisiaj odczuwam pewną

satysfakcję, kiedy widzę, że powstało więcej ta-

kich ogniw, które zaczynają się tymi kulinariami

zajmować. Rozpoczynamy wrocławskie i dolno-

śląskie kulinaria promować nie tylko lokalnie, we

Wrocławiu czy w regionie, ale również w kraju

i  poza jego granicami. Nasza kuchnia zyskuje lau-

ry, zdobywamy fantastyczne nagrody, jesteśmy

chwaleni, co jest bardzo miłe. I w tej chwili już nie

wstydzimy się mówić, że reprezentujemy kuchnię

wrocławską i dolnośląską. Cieszę się, że mogłam

mieć w tym swój udział.

K.S.: Po Kuchni Wrocławia napisała Pani książkę

o  kuchni dolnośląskiej, która miała premierę

w  2015 roku. Czym różni się kuchnia dolnośląska

od wrocławskiej?

B.J.-K.: Kuchnia Dolnego Śląska to kuchnia two-

rzona przez mieszkańców małych miasteczek,

a  przede wszystkim wsi. Jako komponenty swoich

potraw wykorzystują oni produkty własne, lokal-

ne, wyhodowane na polu, w swoim ogrodzie. Sta-

rałam się w tej publikacji pokazać ich bogactwo.

Mamy w tej chwili 44 produkty wpisane na listę

produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnic-

twa. W zasadzie każdy region może się pochwalić

jakimiś swoimi specjałami czy wyrobami i to

wszystko zmieszane z przepisami mieszkańców

miasteczek i wsi tworzy barwną mozaikę kuli-

narną. W swojej książce starałam się tę rzeczywi-

stość odzwierciedlić. Wrocław jest pod tym

względem w zupełnie innej pozycji. Sięga do daw-

nych tradycji miasta i regionu, jeszcze tych przed-

wojennych. Uważam, że to bardzo dobry nurt, bo

przecież ciągłość kulturowa jest, patrząc przez

pryzmat historii, zachowana. Znajdujemy stare

receptury (tu duża zasługa dr. Grzegorza Sobela),

które, jak się okazuje, mogą dzisiaj wśród nas bar-

dzo dobrze funkcjonować.

K.S.: Coraz częściej we wrocławskich restaura-

cjach można spróbować dań z dawnej kuchni dol-

nośląskiej, jak śląskie niebo czy hekele. Czy uważa



Pani, że to chwilowa moda, czy faktycznie potra-

wy te na stałe zagoszczą na naszych stołach?

B.J.-K.: W starej kuchni dolnośląskiej jest mnó-

stwo fantastycznych przepisów, a kuchnia przed-

wojenna ma bardzo wiele do zaoferowania. Jest

wielokulturowa i bogata. Będziemy tworzyć

kuchnię na bazie produktów regionalnych, lokal-

nych, tradycyjnych, ekologicznych, dodawać do

tego stare receptury i je trochę modyfikować, bo

jednak nasz smak się zmienił. To właśnie jest ten

nurt: nowoczesna kuchnia plus tradycyjne pro-

dukty. Każdy z nas, przy odrobinie znajomości ję-

zyka niemieckiego, może to robić. Jest biblioteka

cyfrowa i w zasadzie wszyscy mamy dostęp do

tych źródeł. Natomiast przepisy są na tyle cieka-

we, że  warto po nie sięgać. Należy również rozma-

wiać z ludźmi, którzy odchodzą. Dla mnie głów-

nym źródłem przy zbieraniu starych receptur są

osoby, które reprezentują to najstarsze pokolenie,

czyli osoby powyżej osiemdziesiątego roku życia.

K.S.: Spotykamy się w kawiarni Barbara. To kulto-

we miejsce na gastronomicznej mapie Wrocławia.

Jakie, inne lokale również wpisały się w kulinar-

ną historię miasta?

B.J.-K.: Przez dziesiątki lat to miejsce było kultowe.

Barbara funkcjonowała od lat 60. W latach 80.

wbudynku naprzeciwko miałam siedzibę swojej

uczelni – katedra archeologii więc wszelkie

przerwy spędzaliśmy w barze Barbarze na skrom-

nym jedzeniu. Miejsce kultowe pod tym wzglę-

dem, że spotykały się tutaj osoby ważne dla

historii miasta. Dobrze wspominam lokal Herbo-

wa. W czasach mojej młodości świetnie sobie ra-

dziła i  lubiliśmy z przyjaciółmi chodzić tam na

różnego rodzaju herbaty, na przykład herbatę po

muzułmańsku, angielsku, rosyjsku czy turecku.

Gorzej było z jedzeniem, bo czasy były pod tym

względem ciężkie. Natomiast pamiętam z dzieciń-

stwa kilka restauracji, w których można było do-

brze zjeść. Była restauracja Monopol, był KDM na

placu Kościuszki. Moi starsi koledzy z łezką w oku

wspominają Klub Dziennikarza na Świdnickiej,

a  ci jeszcze starsi - lokal U Fonsia z domową kuch-

nią. Jedzenie ogólnie nie było zbyt atrakcyjne.

Szałem był bukiet surówek i schabowy, a bulion

z  żółtkiem był wówczas bardzo wykwintnym da-

niem.

K.S.: Jest Pani wrocławianką o kresowo-wielko-

polskich korzeniach. Jak Pani rodzina tu trafiła?

B.J.-K.: Urodziłam się w Żarach i przeprowadziłam

do Wrocławia jako 2-letnia dziewczynka. Miesz-

kam tu już ponad pół wieku i jestem wrocławian-

ką. Moja mama urodziła się w Warszawie,

ale  mieszkała w Poznaniu. Natomiast mój tato

przyjechał z Kresów, tak jak wielu mieszkańców

Wrocławia i Dolnego Śląska, więc to taka mie-

szanka poznańsko-kresowa.

K.S.: Jakie przepisy ze sobą przywieźli?

B.J.-K.: Dopóki nie zajęłam się kuchniami regio-

nów, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że moja

kuchnia jest kuchnią wielkopolską. Może już nie

teraz, bo dziś wprowadzam różne nowinki kuli-

narne, których się cały czas uczę, które gdzieś

podpatrzę. Natomiast wcześniej to była typowa

kuchnia wielkopolska. Tata niewiele pamiętał

z  kulinarnej przeszłości Kresów. Mam przepis,

który jest w mojej rodzinnej kuchni od 120 lat.

Jest to babka, którą piekła moja prababcia miesz-

kająca w Poznaniu, korzystając z książki ,,Kucharz

Wielkopolski” Marii Śleżańskiej. Wypiekała ją

później moja babcia, moja mama, a teraz ja bab-

ka jest więc z nami cały czas.

K.S.: Jest Pani pasjonatką regionu i angażuje się

w  lokalne imprezy, jak Ale pasztet na zamku

Kliczków czy Dolnośląski Festiwal Dyni. W jakich

jeszcze wydarzeniach na Dolnym Śląsku ma Pani

swój udział?

B.J.-K.: Tych wydarzeń jest dziś bardzo dużo. Kilka

lat temu próbowałam umieszczać zapowiedzi na

swoim portalu, bo było kilka imprez, na które war-

to było jechać. W tej chwili zaprzestałam, ponieważ

jest ich zbyt wiele. W sezonie, który zaczyna się

w  połowie kwietnia i trwa do końca września nie

ma weekendu, w którym nic ciekawego kulinarnie

się nie dzieje. Często jestem zapraszana do juroro-

wania i oceniania potraw, co  uwielbiam nie tylko

ze względu na smak dań, ale również ze względu na

spotkania z ludźmi. Nigdy nie opuszczam konkursu

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów,

w  którym oceniane są potrawy i produkty przygo-

towane przez koła gospodyń wiejskich i przez pro-

ducentów. Obowiązkowo jestem na wystawach



stołów bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

W  Dolinie Baryczy są Dni Karpia, które trwają dwa

miesiące. Rokrocznie w wielu miejscowościach

w  tym rejonie odbywają się degustacje karpia w re-

stauracjach, wyznacza się mistrza karpia. Tych im-

prez jest mnóstwo. Panuje nad tym Dolnośląski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który co roku wy-

daje katalog wydarzeń kulinarnych na Dolnym Ślą-

sku.

K.S.: Od pewnego czasu dostrzegam trend na pro-

dukty regionalne i sezonowe. Szparagi są już

wszystkim znane, a karpia nie jemy jedynie w  Bo-

że Narodzenie.

B.J.-K.: Jest to swego rodzaju moda, chociaż mam

nadzieję, że z nami zostanie i będziemy rozwijać

to nasze zainteresowanie produktami regionalny-

mi. Jest bardzo dużo ciekawych produktów, a pro-

ducenci dostrzegają w nich szansę na poprawę

ekonomiczną. Dzisiaj na świecie rozwija się tury-

styka kulinarna. Spotkałam się z panią, która

przywozi z USA wycieczki na Dolny Śląsk i zarzu-

ciła nam, dlaczego nie ma tu szlaku winnego? Dla-

czego nie ma szlaku kulinarnego? Poczułam się

przywołana do pionu. Prawdopodobnie jako sto-

warzyszenie Polska Akademia Sztuki Kulinarnej

w przyszłym roku przystąpimy do wytyczania

Szlaku Kulinarnego Dolnego Śląska. Będzie miał

inny charakter niż szlaki małopolski czy śląski.

Ale na razie to tajemnica.

K.S.: W 9 numerze KOTŁA króluje soczewica

i  czekolada. Czy te produkty były wykorzystywa-

ne w dawnej kuchni dolnośląskiej?

B.J.-K.: Tak. Popularnym daniem była na przykład

soczewica z pieczonymi owocami. Podawaną na

gorąco potrawę komponowano z soczewicy, pie-

czonych śliwek, boczku wędzonego i zasmażki.

Całość przyprawiano octem, cukrem i solą. Czeko-

lada była ulubionym napojem nie tylko najmłod-

szych mieszkańców regionu. Na Dolnym Śląsku

istniało wiele lokali oferujących czekoladę. We

Wrocławiu pierwszy lokal podający kawę, herba-

tę i czekoladę powstał na początku lat 90. XVII

wieku. Otworzył go kupiec Georg Hellmann.

W  XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku bar-

dzo popularne były kawiarnie i cukiernie, w któ-

rych serwowano czekoladę. Z kolei w delikatesach

można było kupić galanterię czekoladową – prali-

ny z rozmaitym nadzieniem, trufle i bomboniery.



oi dziadkowie na Dolny Śląsk przybyli
z obszaru, który obecnie należy do
Łotwy. Mieszkali na pograniczu tere-
nów łotewskich i białoruskich. Ich

dzieciństwo i młodość związana była z pięknymi
terenami jeziora Plusy oraz jednej z najbardziej
urokliwych rzek, Dźwiny.

Babcia, Salomea Staszan, pochodziła z Pawłowsz-
czyzny pod Plusami. Miejscowość znajduje się na
terenie obecnej Białorusi, tuż przy granicy z Ło-
twą. Przed wojną należała do powiatu brasław-
skiego w województwie wileńskim. Salomea była
córką Apolonii i Wincentego Staszan. Mój pra-
dziadek Wincenty zmarł w roku 1920, dom wtedy

przejęła jego żona, czyli Apolonia oraz ich córka
Tekla (po mężu Płaza). Prababcia wyszła ponownie
za mąż za Piotra Czarnomordę, który po przyjeź-
dzie do Polski zmienił nazwisko na Czarnomorski.
Dziadek, Stanisław Aleksandrowicz urodził się
w  roku 1913 w miejscowości Łomy. Jego rodzina
posiadała chutor Miednieki (Miedniki), czyli duże
gospodarstwo ze sporą ilością ziemi i lasu. Dziadek
ukończył szkołę o kierunku sadowniczym. W la-
tach 1937-39 odbywał służbę wojskową w Lipa-
wie (Liep ja), a dokładniej w porcie marynarki
wojennej. Podpisy na niektórych zdjęciach ,,ka-
ra osta”, naprowadziły mnie na to ,,odkrycie". Ka-
rosta (Karaosta, Kara osta) to część Lipawy. Ten
port morski jest unikalnym, olbrzymim komplek-

Kuchnia Dolnośląska
Salomea i Stanisław

Tekst: Laura Chołodecka, Zdjęcia z archiwum rodzinnego

Tym razem w serii przesiedleńczej przedstawię moich dziadków od stronymamy. To właśnie od

nich zaczęła się moja pasja genealogiczna. Podczas kilkunastu miesięcy poszukiwań, ustaliłam

sporo faktów. Choć ta opowieść ciągle jest pełna niedomówień, udało mi się dotrzeć do wielu

zapomnianych spraw, usystematyzować to, co pamiętały różne osoby, zgromadzić i zeskanować

zdjęcia i dokumenty oraz ułożyć drzewo genealogiczne całej rodziny. Do takich poszukiwań

namawiam wszystkich czytających te słowa.

Stanisław w jednostce wojskowej

M



sem fortyfikacji wojskowych nad Morzem Bałtyc-
kim i  dzisiaj jest szczególnie popularną atrakcją tu-
rystyczną. Według moich ustaleń, dziadek służył
w  2 Windawskim Pułku Piechoty (Ventspils k j-
nieku pulka) zdjęcia z lat 1937 38 są podpisane
na pamiątkę pobytu w 2 V.K.P. Ventspils, czyli
Windawa, to miasta portowe u ujścia rzeki Win-
dawy do Bałtyku.

Już wtedy dziadkowie się znali. Na portretowym
zdjęciu dziadka w mundurze z 27 XII 1939 roku
jest dedykacja „Na pamięć kochanej Salci od Sta-
sia”. Ich małżeństwo nie zostało zaakceptowane
przez rodzinę dziadka. Popełniając mezalians, na-
raził się swojemu ojcu i został wydalony z domu
oraz wydziedziczony. Podjął więc pracę woźnego
w Lielbornes Pamatskola. Tutaj też rodzina otrzy-
mała mieszkanie służbowe.

W roku 1953 krewni zamieszkali w Pawłowsz-
czyźnie, w rodzinnym domu babci. Dziadek odku-
pił majątek od wyjeżdżających na ziemie odzys-
kane: siostry babci Tekli Płazy oraz Apolonii
matki babci. Mieszkali tutaj pięć lat. W 1958 roku
zdecydowali się podążyć za tymi, którzy opuścili

Najmłodsza córka, Hela. Mama autorki.

Dokumenty przewozowe oraz opis zabranego majątku



dom w poszukiwaniu „lepszego życia”. Dziadko-
wie, wraz z ósemką dzieci, w podróż na zachód
ruszyli 7 grudnia 1958 roku. Ich stacją początkową
był Dyneburg (Daugavpils) na Łotwie.

Na Dolny Śląsk dotarli po dziesięciu dniach po-
dróży składem towarowym. W wagonach jechały
po dwie, trzy rodziny, które dodatkowo przewozi-
ły cały swój dobytek, który udało im się zabrać.
Był to jeden z ostatnich transportów przygotowa-
ny w ramach ,,drugiej repatriacji”. O repatriację do
Polski mogły się starać osoby narodowości pol-
skiej, a prawo do niej uzyskiwali również współ-
małżonek, dzieci i rodzice, pozostający we wspól-
nym gospodarstwie domowym. Z ramienia Polski
organem, który był odpowiedzialny za zorganizo-
wanie oraz przebieg całego procesu repatriacyjne-
go, był Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji.

Jako cel rodzina wybrała miejscowość Leśna,
w  której wcześniej osiedliła się Tekla, siostra babci
wraz z rodziną. Zamieszkali w niewielkim domku
przy parafii, w której dziadek został kościelnym.
Babcia zmarła w 1963, a dziadek w 1988 roku.

Salomea i Stanisław z dziećmi

Salomea i Stanisław, zdjęcie ślubne

Salomea i Stanisław z dziećmi



Panierowany ser smażony
Przepis i zdjęcie: Laura Chołodecka

Składniki:

400 g twardego białego sera

3 jajka

bułka tarta

olej

sól

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:

Ser kroimy na plastry około 4 mm. Jajka dokładnie rozkłócamy z łyżeczką

soli. Plastry sera dwukrotnie panierujemy w jajku i bułce tartej.

Smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron.

Podajemy na ciepło, bezpośrednio po zdjęciu z patelni.



Składniki na farsz:
500 g skorzonery

500 ml wody

1½ łyżki soku z cytryny lub octu jabłkowego

1 cebula

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 10 minut + 1 godzina w lodówce

Przygotowanie:
Korzenie skorzonery myjemy i obieramy obieraczką do warzyw. Kroimy w ukośne

3 centymetrowe kawałki i natychmiast zanurzamy w wodzie, aby nie ściemniały. Dodajemy

cukier i sól i gotujemy przez 10 minut, do miękkości. Odcedzamy, dodajemy sok z cytryny i drobno

posiekaną cebulę. Odstawiamy do lodówki przynajmniej na godzinę.

Przepis pochodzi z książki „Górnołużycka książka kucharska z historycznymi uwagami”

(„Oberlausitzer Kochbuch mit historischen Betrachtungen”, Oberlausitzer Verlag, 1960). Zawiera

przepisy na zupy i dodatki, dania jednogarnkowe, potrawy z ziemniaków, jajek oraz mięsa i ryb.

Sałatka ze skorzonery
Tłumaczenie: Bogumiła Kadow, zdjęcie: Katarzyna Sieradz



Kapuśniaczki
Zdjęcie: Monika Szeffler

Składniki:
½ główki kapusty (lub 1 mała)

3 jajka

1 ząbek czosnku

220 g mąki pszennej

sól, pieprz

olej do smażenia

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 20 minut

Przygotowanie:

Kapustę szatkujemy i gotujemy na półmiękko. Odcedzamy dokładnie

z wody i zostawiamy do wystygnięcia. Dodajemy jajka, mąkę, przeciśnięty

przez praskę czosnek i doprawiamy. Mieszamy dokładnie. Smażymy na

rozgrzanym oleju z każdej strony po minucie. Podajemy z kleksem jogurtu

i  ziołami lub majonezem.

Przepis pochodzi z książki „Smaki i smaczki kuchni ślężańskiej”



DOMOWA PIEKARNIA
PIZZA

Tekst: Laura Chołodecka, Zdjęcia: Olimpia Davies, Monika Pazdej

Pizza jest chyba najbardziej popularnym i najbardziej ukochanym wypiekiem. Jest obecna na

wszystkich kontynentach, a pizzerie znajdziemywwiększości krajów świata. To płaski chlebek

z  dodatkami, wypieczonyw piecu chlebowym. W czasach nam współczesnych najbardziej

kojarzony z pomidorami i mozzarellą. Jednak pizza ma wiele twarzy.



eśli poszukamy w historii, to wzmianki
o  płaskich chlebkach z dodatkami znajdzie-
my w starożytności, u praktycznie wszyst-
kich kultur basenu Morza Śródziemnego.

Choć obecnie większość z  nas uważa Włochy za
ojczyznę pizzy, to tak naprawdę Rzymianie prze-
jęli i udoskonalili wypiek produkowany już przez
starożytnych Greków. Dodatki używane do tych
pierwszych wypieków zdecydowanie różnią się
od dzisiejszego wyobrażenia pizzy. Przez długi
czas przygotowywało się je na słodko.

Wiek XVI, to czas wypraw do Nowego Świata, to
też pierwsze w Europie pomidory. Choć początko-
wo uważane za trujące, bardzo szybko zyskały
wielką popularność i zaczęto je stosować w kuch-
ni, między innymi do pieczonych placków droż-
dżowych. Placki potem zaczęto modyfikować,
dodając to, czego było pod dostatkiem: oliwę, sło-
ninę, ser, czy świeże zioła.

Miastem, które uważa się za kolebkę współczesnej
pizzy, jest Neapol. Stąd też pochodzi najbardziej
popularna pizza margherita. Legenda mówi, że
w roku 1889 piekarz Raffaele Esposito przygoto-
wał dla żony króla Umberto di Savoia pizzę z do-
datkami w kolorach flagi Włoch: czerwone
pomidory, biała mozzarella i zielona bazylia. Na
cześć królowej pizza została nazwana od jej imie-
nia. Inną, równie wiekową pizzą z Neapolu, jest
marinara. Przygotowywana z pomidorami, orega-
no, czosnkiem i oliwą, nazwę swoją wzięła od la
marinara, czyli żony marynarza, która taki wy-
piek przygotowywała mężowi wracającemu z po-
łowów.

Pizzę spotkamy na cienkim i na grubym spodzie.
Najbardziej popularnym dodatkiem jest ser, czyli
wspomniana mozzarella, ale używane są też też
inne gatunki. Wśród dodatków znajdziemy rów-
nież: kurczaka, wołowinę, pieczarki, cebulę, szyn-
kę, pepperoni, ananasa, jajka, owoce morza, ryby
czy kiełbasę. Zdarzają się też inne, często bardzo
nietypowe składniki, jak gruszki, marynowany
pieprz, czy lokalne produkty danego regionu.

Najdłuższa pizza została upieczona w 2012 roku
w  mieście Massa w Toskanii. Jej wymiary to 1172
metry i 97 centymetrów. Pizza została wpisana do
Księgi Rekordów Guinnesa. Na jej przygotowanie
zużyto 2 tony mąki, 30 kilogramów bazylii, kilka-
set kilogramów mozzarelli i olbrzymią ilość sosu
pomidorowego. Piekarze z Massy piekli ją z prze-
rwami przez 24 godziny. Pobili tym samym re-

kord, który należał do polskich piekarzy z Krako-
wa. Rywalizacja tych dwóch miast ma już kilku-
letnią tradycję.

Najdroższą pizzę według Księgi Rekordów przy-
gotowano w grudniu 2010, w stolicy Malty. Poza
tradycyjnymi składnikami znalazły się na niej
między innymi białe trufle, płatki 24-karatowego
złota i mozzarella di bufala. W historii zdarzały się
droższe pizze z dodatkami homara marynowane-
go w koniaku i szampanie czy kawioru, jednak te
nie zostały zgłoszone do bicia rekordu.

Nasze pizze nie mają w sobie jadalnego złota, nie
użyliśmy też do przygotowania ich wartych setki
dolarów produktów. Jednak mamy nadzieję, że
przypadną Wam do gustu i wypróbujecie swoich
sił przy wypieku tego cudownego placka.

Źródło:
History and Legends of Pizza - Linda Stradley
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Składniki:
125 g czerwonej soczewicy

300 ml ciepłej wody

1 łyżka suchych drożdży

1 łyżka miodu

1 łyżeczka soli

2 łyżki oliwy

400 g mąki pszennej

125 g mąki z soczewicy

Składniki na sos:
60 g czerwonej soczewicy

125 ml wody

1 łyżka oliwy

60 g przecieru pomidorowego

200 g mozzarelli

sól czosnkowa

Dodatki:
60 g czarnej soczewicy

125 ml wody

1 rozgnieciony ząbek czosnku

szynka typu prosciutto

rukola

parmezan

sól

Liczba porcji: 2 pizze na cienkim spodzie

Czas przygotowania: 3 godziny 30 minut

Przygotowanie:
Soczewicę płuczemy na sicie pod bieżącą wodą. Osuszamy na ręczniku papierowym. Rozgrzewamy

patelnię i lekko prażymy soczewicę, cały czas mieszając. Po całkowitym wystygnięciu mielimy do

konsystencji mąki w młynku do kawy lub blenderze kielichowym.

Do misy miksera wlewamy ciepłą wodę, wsypujemy drożdże i mieszamy, aż całkowicie się rozpuszczą.

Dodajemy miód i odstawiamy na 10 minut. Dodajemy sól, oliwę i pół szklanki mąki pszennej, miksujemy

na małych obrotach. Zmieniamy przystawkę na hak i stopniowo dosypujemy obie mąki. Wyrabiamy

ciasto około 10 minut, aż stanie się gładkie i elastyczne. Przekładamy je do naoliwionej miski,

przykrywamy ściereczką i odstawiamy w cieple miejsce na półtorej godziny do podwojenia objętości.

Nagrzewamy piekarnik do 250°C, razem z kamieniem do pizzy.

Soczewicę do sosu płuczemy pod zimną wodą, umieszczamy w garnku i zalewamy wodą. Gotujemy do

miękkości ok 15–20 minut. Odcedzamy na sicie, umieszczamy w misce i rozgniatamy widelcem.

Dodajemy pozostałe składniki i dokładnie mieszamy.

Czarną soczewicę gotujemy w osolonej wodzie razem z czosnkiem, odcedzamy i pozostawiamy do

ostygnięcia. Rukolę myjemy i osuszamy papierowym ręcznikiem. Parmezan ścinamy na tarce.

Kiedy ciasto jest gotowe, dzielimy je na 2 części i rozwałkowujemy na kształt kół o grubości 3 mm.

Na obu pizzach rozsmarowujemy sos i układamy kawałki mozzarelli. Pierwszą pizzę przekładamy na

gorący kamień i pieczemy 10–12 minut. Upieczoną wyjmujemy i od razu nakładamy na nią soczewicę,

szynkę, rukolę i parmezan. Tak samo postępujemy z drugą pizzą.

Pizza na soczewicowym spodzie
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies





Klasyczna pizza
Przepis: Domin ik Sieradz Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Składniki na ciasto:

10 g świeżych drożdży

1 łyżeczka miodu lub cukru

275 g mąki pszennej + do podsypania

200 ml ciepłej wody

1 łyżka oliwy

1 łyżeczka soli

Dodatki:

sos pomidorowy lub ketchup

pieczarki

szynka

papryka

suszone pomidory

jajko ugotowane na twardo

kapary

żółty ser

rukola

Liczba porcji: 1 pizza, 30 cm, cienki spód Czas przygotowania: 30 minut + 2 godziny i 30 minut wyrastania

Przygotowanie:

Drożdże kruszymy do miseczki i mieszamy z miodem lub cukrem, do

uzyskania jednolitej konsystencji. Dodajemy 1 łyżkę mąki (z 275 g)

i  ponownie mieszamy. Wlewamy wodę i łączymy ze sobą składniki.

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 30 minut.

Rozczyn z drożdży mieszamy z pozostałymi składnikami i zagniatamy

ciasto. Można użyć do tego miksera i mieszadeł w kształcie haków.

Powstałe ciasto będzie dosyć wodniste i klejące. Przykrywamy je

ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na dwie godziny. Wyrośnięte,

oprószamy mąką i zagniatamy. Rozwałkowujemy na cienki placek.

Przekładamy na blachę posmarowaną odrobiną oliwy i zawijamy brzegi

ciasta do środka.

Na środku rozsmarowujemy cienką warstwę sosu pomidorowego

i  układamy dodatki pokrojone na mniejsze kawałki. Wstawiamy do

piekarnika rozgrzanego do 220°C i pieczemy przez 10 minut, następnie

posypujemy startym, żółtym serem i pieczemy dodatkowe 5 minut.

Przed podaniem układamy na wierzchu rukolę.



Pizza na gryczanym spodzie
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin

Składniki na ciasto:

150 g mąki gryczanej

150 g mąki pszennej

200 ml wody

10 g świeżych drożdży

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżeczka soli, ½ łyżeczki cukru

Dodatki:

120 ml passaty pomidorowej

1 żółty pomidor

kilka pomidorków koktajlowych

10 krewetek

kilka czarnych oliwek

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka ziół prowansalskich

świeże listki bazylii

4 papryczki pepperonii

sól, pieprz

Liczba porcji: 1 pizza, 30 cm, cienki spód Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + czas wyrastania

Przygotowanie:

Drożdże łączymy z wodą, cukrem i łyżką mąki. Odstawiamy na

15 minut, by zaczyn ruszył. Dodajemy sól i pozostałą mąkę. Zagniatamy

gładkie ciasto. Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do

podwojenia objętości.

Wyrośnięte ciasto wałkujemy na placek o grubszych brzegach.

Układamy na papierze do pieczenia.

Passatę łączymy z posiekanym czosnkiem, ziołami prowansalskimi,

szczyptą soli i pieprzu. Rozsmarowujemy na cieście. Układamy pozostałe

dodatki. Piekarnik rozgrzewamy razem z blachą do temperatury 220°C.

Pizzę układamy na rozgrzanej blaszce i pieczemy około 20 minut,

aż  spód ładnie się zapiecze. Na gotowej pizzy układamy listki bazylii.



Składniki na ciasto:
170 g mąki pszennej

125 ml ciepłej wody

1 łyżka oliwy z oliwek

1 szczypta soli

Dodatki:
mąka do podsypania

oliwa do posmarowania

sos pomidorowy

salami

mozzarella

pomidorki

oliwki

czerwona cebula

Liczba porcji: 2 pizze, 20 cm średnicy, cienki spód

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:
Do przesianej mąki dodajemy sól i wodę. Mieszamy łyżką, a gdy płyn zostanie wchłonięty, dodajemy

oliwę. Wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto. Dzielimy na dwie części, podsypujemy mąką

i  rozwałkowujemy na okrągłe placki. Smarujemy oliwą, smażymy na dobrze rozgrzanej patelni 2 minuty

z każdej strony. Na podpłomykach rozprowadzamy sos, układamy dodatki i zapiekamy 15 minut

w  piekarniku nagrzanym do 190°C.

Pizza na podpłomyku
Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej





Z tej mąki będzie chleb
Tekst i zdjęcia: Laura Chołodecka, Olga Płaza

Sto lat tradycji, część maszyn zachowana jeszcze z przełomu XIX i XXwieku, czwarte pokolenie

młynarzy i ogromna miłość do mąki i chleba. Tak jednym zdaniem opisać można młyn

w  Jordanowie Śląskim, prowadzony przez Pana Zenona Feszczuka i jego żonę Beatę.

Postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób się tu pracuje, co zmieniło się z upływem lat

oraz jak wypieka się tutaj chleb na zakwasie.

Historia młyna w Jordanowie

Młyn powstał najprawdopodobniej na przełomie
XIX i XX wieku – dokładna data jego uruchomie-
nia nie jest znana. Do tej pory wykorzystuje się
tutaj maszyny nawet sprzed stu lat. Zmienił się je-
dynie sposób ich zasilania – zamiast silnika na gaz
koksowniczy, który pozyskiwany był z suchej de-
stylacji węgla, do młyna doprowadzony został
prąd. Wnętrze tego miejsca robi ogromne wraże-
nie, ponieważ każda z maszyn to osobny „orga-
nizm”, który w połączeniu z pozostałymi tworzy
proces produkcji. W czasach, kiedy wszystko staje
się zautomatyzowane, zminiaturyzowane i coraz
bardziej udoskonalane technologicznie, młyn
Państwa Feszczuków zachwyca prostą formą
i  skutecznością wykorzystania przedwojennych
maszyn.

Młyn pod dowództwem Zenona Feszczuka działa
od kilkunastu lat. Wcześniej, od 1992 roku, był
własnością jego ojca. Rodzina Feszczuków od czte-
rech pokoleń przekazuje tradycje młynarskie,
wcześniej pradziadek pana Zenona posiadał młyn
pod Trembowlą. ,,Świadectwo dobrej znajomości
fachu młynarskiego” wydane przez Zarząd Koła
Młynarzy dla Galicy i Województwa Krakowskie-
go i Śląska z 1932 to jedna z pamiątek dokumentu-
jących wielopokoleniowy związek rodziny z mły-
narstwem. Inną szczególną pamiątką, którą po-
chwalił się pan Zenon, jest szkolne tablo jego ojca,
Wilhelma. Ciekawostką jest, że w Technikum
Przemysłu Spożywczego, przedmiotu technologia
młynarska, uczył hrabia Wojciech Dzieduszycki.

Po zakupie młyna w Jordanowie konieczne było
przeprowadzenie remontu i renowacji tego miej-
sca. Drewniane części oraz zły stan techniczny
wymusiły wprowadzenie wielu potrzebnych
zmian. Państwo Feszczuk postanowili jednak nie
tracić klimatu obiektu, w związku z czym w co-

dziennej produkcji nadal używa się dawnych ma-
szyn, a konstrukcja opiera się na drewnianych
elementach. W młynie wykorzystywane są mię-
dzy innymi stare mlewniki do rozdrabniania ziar-
na oraz odsiewacze do oddzielania otrąb od mąki.

Sita używane do przesiewania czyści się specjal-
nymi szczotkami, wykonanymi z naturalnego
włosia końskiego, z koziej brody oraz dzika lub
świni.



Mąka w młynie

W ostatnich latach zmienił się charakter pracy
młyna. Wcześniej był to obiekt typowo usługowy,
służący okolicznym rolnikom. Jednak, jak zauwa-
żył Pan Zenon, w okolicy poupadało wiele dużych
gospodarstw. Dlatego też, obiekt ten ma obecnie
charakter produkcyjno-usługowy, a ziarno skupu-
je się u sprawdzonych dostawców. Młyn w Jorda-
nowie oferuje od wielu lat mąki pszenną, żytnią
oraz orkiszową.

„Dbamy o to, żeby rozszerzać naszą ofertę i odpo-
wiadać na potrzeby klientów, dlatego też wpro-
wadzamy obecnie mąkę gryczaną i owsianą”
mówi Pan Zenon. W punkcie sprzedaży można
zaopatrzyć się w różne typy każdej z mąk – 550
(drobna, do wypieków), 650, 750 (idealna do wy-
pieku chleba), 1850 (graham), mąki żytnie – 720
i  2000 (razowa), mąki orkiszowe oraz otręby
pszenne i żytnie. Wszystkie te produkty można
kupić w samym młynie albo w niektórych skle-
pach we Wrocławiu.

Poza mąkami, jest możliwość zakupienia wypie-
kanego na miejscu chleba na zakwasie, który jest



„oczkiem w głowie” Pani Beaty Feszczuk. Chleb
żytni na zakwasie został nagrodzony Perłą 2011
podczas Międzynarodowych Targów Polagra-Fo-
od w Poznaniu. Dwukrotnie zdobył też wyróżnie-
nie w konkursie ,,Nasze kulinarne dziedzictwo".
Jest również produktem regionalnym Stowarzy-
szenia Gmin Ślężańskich.

Chleb powszedni

Fragmenty pieca do wypieku chleba Państwo
Feszczuk znaleźli na posesji sąsiada. Początkowo
Pani Beata wypiekała bochenki przeznaczone
wyłącznie dla rodziny. Jednak zapach pieczywa
przyciągał kolejnych chętnych, którzy chcieli ku-
pić choć jeden chlebek. W ten sposób w młynie
ruszyła również sprzedaż żytnich bochenków na
zakwasie, bez dodatku drożdży. W każdym wy-
pieku znajdują się wyłącznie naturalne składniki,
nie ma mowy o polepszaczach smaku czy spulch-
niaczach. Pieczywo wypiekane jest trzy razy
w  tygodniu. Żona Pana Feszczuka wytwarza tyle
bochenków, ile sama zdoła wyprodukować. „Pro-
ces pieczenia pieczywa wymaga sporo uwagi,
wiedzy i spostrzegawczości, dlatego trudno jest
przekazać to komuś innemu” – dodaje.

Słowa nie wystarczą, aby opisać dbałość o pro-
dukcję oraz miłość do mąki właścicieli młyna.
Dlatego też wycieczka do Jordanowa Śląskiego po
mąkę i chleb na zakwasie powinna stać się punk-
tem obowiązkowym dla każdego miłośnika mącz-
nych produktów i Dolnego Śląska.





Składniki na zaczyn:
100 g mąki pszennej chlebowej

100 g wody

15 g świeżych drożdży

Ciasto właściwe:
450 g mąki pszennej chlebowej

250 ml wody

10 g soli

Liczba porcji: 1 chleb

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + czas wyrastania

Przygotowanie:
Składniki zaczynu łączymy w miseczce. Szczelnie przykrywamy folią spożywczą. Odstawiamy do

wyrośnięcia na 12–16 godzin.

Do zaczynu dodajemy mąkę, wodę i sól. Zagniatamy gładkie, sprężyste ciasto. Przykrywamy

i  odstawiamy do podwojenia objętości. Następnie formujemy podłużny bochenek i umieszczamy

w koszyczku do wyrastania. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na godzinę.

Piekarnik rozgrzewamy razem z blachą do temperatury 230°C. Wyrośnięty chleb przekładamy na

gorącą blachę. Po 10 minutach temperaturę zmniejszamy do 200°C i pieczemy jeszcze 40 do 50 minut.

Studzimy na kratce.

Chleb pszenny
Przepis i zdjęcie: Łucja Serafin





Naleśniki
Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcie: Rafał Komorowski

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka mleka

1 szklanka wody (najlepiej

gazowanej)

2 jajka

szczypta soli

2 łyżki cukru (w wersji słodkiej)

masło klarowane do smażenia

Liczba porcji: 10–15 placków Czas przygotowania: 15 minut + czas czekania

Przygotowanie:

Mąkę przesiewamy, dodajemy mleko, wodę, jajka, sól i cukier. Całość

dokładnie mieszamy. Ciasto odstawiamy na minimum 30 minut,

aby  uwolnił się gluten. Smażymy partiami na rozgrzanej patelni z odrobiną

masła klarowanego.

Ilość naleśników uzależniona jest od wielkości patelni na której je

smażymy oraz od ilości nalewanego ciasta na patelnię.



Biszkopt
Przepis: Joanna Komorowska Zdjęcie: Rafał Komorowski

Składniki:
1 szklanka mąki pszennej

tortowej

1 szklanka cukru

6 jajek (L) w temp. pokojowej

szklanki mąki ziemniaczanej

Liczba porcji: foremka ok. 23 cm Czas przygotowania: 50 minut + czas studzenia

Przygotowanie:

Jajka szorujemy pod gorącą wodą, przelewamy wrzątkiem. Oddzielamy

ostrożnie żółtka od białek. Białka ubijamy na sztywną masę. Dodajemy

w  trzech porcjach cukier cały czas miksując, uzyskując gęstą pianę.

Dodajemy po jednym żółtku, cały czas miksując. Mąki przesiewamy,

dodajemy w 3–4 porcjach do białek, miksując na najniższych obrotach.

Dno formy wykładamy papierem do pieczenia. Bocznych ścianek nie

musimy niczym smarować. Do tak przygotowanej formy przekładamy

ciasto. Biszkopt pieczemy w temperaturze 160–170°C ok. 35 minut (do

suchego patyczka). Upieczone ciasto studzimy w lekko uchylonym

piekarniku.



Ciasto na pierogi
Przepis i zdjęcie: Olimpia Davies

Składniki:

250 g mąki pszennej

szczypta soli

160 ml mleka

15 g masła

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:

Mleko wlewamy do garnka i doprowadzamy do wrzenia, dodajemy masło

i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Mąkę z solą przesiewamy do

misy miksera. Do mąki wlewamy gorące mleko i mikserem (przystawką

z  hakiem) wyrabiamy ciasto przez 7 minut, aż będzie gładkie.

Przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 30 minut. Po tym czasie

rozwałkowujemy na podsypaną mąką stolnicy. Z ciasta wycinamy krążki

na pierogi.



Sos beszamelowy
Przepis i zdjęcie: Monika Szeffler

Składniki:
40 g masła

40 g mąki pszennej

500 ml mleka pełnotłustego

sól, pieprz

gałka muszkatołowa

Liczba porcji: 500 ml Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:

Masło roztapiamy w garnuszku, dodajemy mąkę i robimy zasmażkę.

Dodajemy mleko i przyprawy, energicznie mieszając, żeby nie powstały

grudki. Podgrzewamy i dalej mieszamy do momentu, kiedy sos zacznie

gęstnieć.



Restauracja Marina - klasyka i nowoczesność
Tekst i zdjęcia: Joanna Aniszczyk

WcentrumWrocławia, między dwoma mostami – Uniwersyteckim i Pomorskim, przy ulicy

Księcia Witolda 2, znajdują się dwie restauracje Przystań i Marina. To, co czyni je wyjątkowo

atrakcyjnymi dla odwiedzających są świetna lokalizacja, widok na Odrę, a także możliwość

podziwiania gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego.

ako, że jestem fanką śródziemnomorskich
smaków, do wizyty w Marinie zachęciła
mnie informacja o włoskich inspiracjach  re-
stauracji, zamieszczona na stronie interne-

towej lokalu. Interesujący również wydał się fakt,
że potrawy przygotowuje się tu z wykorzysta-
niem nowoczesnych metod kulinarnych, co po-
zwala im zachować naturalne walory smakowe
oraz wszelkie wartości odżywcze.

Już przekraczając próg, poczułam marynistyczny
klimat tego miejsca. Na ścianie blisko baru przy-
witał mnie widok galionu przedstawiającego ko-
bietę-syrenę, a zawieszone pod sufitem wiosła
oraz otwory w oparciach krzeseł przypominające
bulaje, dodatkowo spotęgowały to wrażenie.

Kelner zaproponował mi miejsce przy oszklonym
tarasie z pięknym widokiem na rzekę oraz Uni-
wersytet. Zamówiłam herbatę i rozpoczęłam de-
gustację od przystawki. Zanim jednak trafiła na
mój stół, miałam okazję oglądać proces palenia
siana na tarasie Mariny, dokonywanego przez sze-

fa kuchni Karola Sankowskiego, który wykorzy-
stuje je w  kuchni nie tylko do wędzenia. To
dopiero był widok!

Przed przystawką zostałam poczęstowana amuse
bouche, która zaskoczyła mnie przede wszystkim
podaniem. Smażoną skórkę z kurczaka, z masłem
jabłkowym oraz estragonem, w  przybraniu z list-
ków sałat, zaserwowano mi na niecodziennej za-
stawie, czyli kamieniu. Była to ciekawa i chru-
piąca przekąska, dobrze uzupełniona przez ele-
ment kremowy w postaci masła oraz przez tzw.
garnish, czyli przybranie, który dodał jej lekkości
i  świeżości.

Na przystawkę wybrałam tatar z polędwicy wo-
łowej wymieszany z żółtkiem i gorczycą, podany
z  marynowanymi, a następnie palonymi szalotka-
mi oraz płatkami trufli. Było to niezwykle smacz-
ne danie, wykonane – jak się później okazało –
z  dolnośląskiej wołowiny, w którym gorczyca
podkreślała smak mięsa, a trufle dodawały aro-
matu. Świetnym dodatkiem okazały się chrupiąca

J



rzodkiewka i kiełki słonecznika.
Z owoców morza na moim stole zawitał w punkt
wysmażony przegrzebek z galaretką o smaku ogo-
na wołowego, jarmużem, jabłkiem oraz palonym
porem. Do tego osobno podany został bulion da-
shi, przygotowany na suszonych płatkach tuńczy-
ka bonito oraz glonach kumbu. Gorący płyn
roztopił galaretkę i płatki soli, nadając daniu nie-
zwykłego smaku i zapachu.

Restauracja Marina ma w swej ofercie spory wy-
bór wina. Sezonowo selekcjonuje i prezentuje się
tu w karcie, wina które są rzadko spotykane, czę-
sto nazywane niszowymi. Kelner zaproponował
mi austriackie Pinot Noir, Esterházy z rocznika
2013, z mocno wyczuwalną nutą truskawki, wiśni
oraz dębu.

Do wina, zdecydowałam się zamówić pasujący do
tego trunku filet z czarnego halibuta na purée
z  palonych na maśle białych warzyw, podany
z  szyjkami z raków, pyłem z czarnuszki oraz ko-
perkową oliwą. Dodatkiem były pestki dyni, listki
brukselki i sałaty. Chrupiąca skórka, zwarte, ale
miękkie mięso halibuta, pysznie przyrządzone
białe warzywa i wszystkie dodatki sprawiły,
że  danie było po prostu wyśmienite.



Zawsze jestem ciekawa technik, jakie kucharze
stosują do przygotowywania swoich dań. Kiedy
w  menu wyczytałam, w jaki sposób podają tu
kaczkę, zrezygnowałam z deseru. Przygotowana
sous-vide, w klasycznym sosie demi-glace, z  gratin
z ziemniaków, pasternaku i marchwi, w  towarzy-
stwie ratatouille, na purée z malin, winogron oraz
borówki. Delikatne, różowe mięso kaczki, pyszny
sos, idealnie przyrządzone warzywa i owocowe
wykończenie – napiszę krótko rewelacja.

Wszystkie próbowane i opisane przeze mnie po-
trawy zostały faktycznie wykonane ze składni-
ków najwyższej jakości, świeżych i tym samym
bardzo smacznych. Widać również bardzo dużą
dbałość w prezentacji dań na talerzu. Porcje były
odpowiednich rozmiarów, nie olbrzymie i nie za
małe. W menu Mariny, prócz dań mięsnych, znaj-
dą dla siebie również coś wegetarianie, wielbiciele
sałatek oraz deserów.

Dużym plusem karty jest spory wybór przysta-
wek, ryb, owoców morza i mięs. Za dobre rozwią-
zanie uważam także zamieszczenie w niej infor-
macji o tym, że niektóre potrawy mogą zawierać
alergeny, a także jednoczesną prośbę o poinformo-
wanie kelnera o naszych uczuleniach. Ceny po-

traw nie należą do najniższych, ale są adekwatne
do ich jakości. Gdybym miała krótko podsumować
kuchnię tego miejsca, opisałabym ją w tych sło-
wach – klasyka i nowoczesność.

Podczas mojego prawie 3-godzinnego pobytu
w  Restauracji Marina, obsługa była sympatyczna
i  profesjonalna. Bardzo mile spędziłam tu czas,
mogąc jednocześnie nacieszyć podniebienie wy-
śmienitym jedzeniem, a także zrelaksować się
i  cieszyć widokiem Uniwersytetu od strony rzeki.

Marina posiada również certyfikat miejsca przy-
jaznego dzieciom, co oznacza, że znajdziecie tu ką-
cik dla maluchów, w którym mogą miło spędzić
czas. W lokalu jest również miejsce do przewija-
nia dzieci. Jeśli nie lubicie zostawiać swoich zwie-
rząt w domu, będą w tym miejscu również mile
widziane. Nie ma także kłopotu z szybkim połą-
czeniem się z Internetem, ponieważ restauracja
wyposażona jest w szerokopasmowe łącza WiFi.

Niestety pogoda nie pozwoliła mi na skorzystanie
z tarasu, ale latem na pewno jest on świetnym
miejscem na spotkania i degustację. Bez wątpienia
będę tu częściej zaglądać.
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