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DANIE Z KOTŁA
CURRY Z DYNIĄ I WOŁOWINĄ

PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGATA KUBICA

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 2 godz. 30 min.

Przygotowanie:
W moździerzu rozcieramy goździki, kolendrę i kumin. Mieszamy z cynamonem

i  kurkumą. Cebulę, czosnek i papryczkę chili siekamy,
imbir ścieramy na tarce o małych oczkach.

W garnku o grubym dnie rozgrzewamy oliwę, wsypujemy przyprawy i smażymy przez
minutę. Dodajemy posiekaną cebulę i czosnek. Smażymy, aż staną się szkliste, następnie

dodajemy imbir i papryczkę chili. Smażymy 2 minuty, mieszając.
Partiami dodajemy pokrojone w kostkę mięso wołowe i smażymy, aż lekko się zrumieni.

W międzyczasie ścieramy dynię na tarce o dużych oczkach.
Gdy mięso się zrumieni, dodajemy dynię, mieszamy, przykrywamy

i dusimy ok. 10 minut, mieszając od czasu do czasu.
Pomidory nacinamy na krzyż z dwóch stron, sparzamy wrzątkiem i obieramy ze skóry.

Kroimy w grubą kostkę i dodajemy do garnka z pozostałymi składnikami.
Dusimy przez ok. 2 godziny na niewielkim ogniu, aż mięso zmięknie.

Doprawiamy do smaku solą.
Dekorujemy posiekaną papryczką chili i natką pietruszki lub kolendry.

Podajemy z ryżem.

Składniki:

5 goździków
1 łyżeczka nasion kolendry

1 łyżeczka kuminu
½ łyżeczki cynamonu
½ łyżeczki kurkumy
3 łyżki oliwy z oliwek
2 czerwone cebule
2 ząbki czosnku

2–3 cm kawałek świeżego, obranego
imbiru

½ czerwonej papryczki chili
+ do dekoracji

500 g mięsa wołowego
(gulaszowego)

500 g dyni piżmowej (ok. ½ sztuki)
4 pomidory malinowe

sól
natka pietruszki lub kolendry

do podania







Nieuchronnie zwiastuje jesień. Zakrada się na okoliczne
targowiska i sklepowe półki już pod koniec sierpnia
i daje znak, że niebawem nadejdzie czas cieplejszych
butów, kurtek, wełnianych swetrów, porannej mgły
i  temperatur bezlitośnie pikujących w  okolice zera. Na
szczęście wynagradza te zapowiedzi swoim smakiem.
Pyszna, pełna witamin, doskonale pasuje do zup, dań
głównych i  deserów. Nie ma dla dyni rzeczy
niemożliwych – pasują jej słodkie i  słone nuty. Dlatego
na kolejnych stronach pyszni się i w towarzystwie
grzybów w tarcie, ląduje w sałatce, ale też daje się
zapakować do słoiczków w  formie pysznych powideł
czy wyleguje się na rozpustnym torcie w  towarzystwie
marchewki i  korzennych przypraw!

DANIA Z DYNIĄ





Liczba porcji: 4 porcje

Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:
Purée z dyni dosładzamy jedną łyżeczką cukru kokosowego.
Śmietankę kokosową ubijamy z kakao i cukrem kokosowym.

Na spód słoiczków kruszymy herbatniki, następnie układamy warstwę purée z dyni,
na to owoce i warstwę śmietanki kokosowej.

Na końcu posypujemy herbatnikami i układamy owoce.

DESER DYNIOWY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Składniki:
300 g purée z dyni

300 ml śmietanki kokosowej
2 łyżeczki cukru kokosowego

1 łyżka kakao
100 g herbatników
owoce do dekoracji



Liczba porcji: 2 litry

Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:
Dynię, marchewkę i jabłka kroimy na kawałki i umieszczamy w garnku.
Dodajemy wodę, sok z cytryny i cukier i doprowadzamy do wrzenia.

Zmniejszamy ogień i gotujemy przez około 30 minut, aż składniki zmiękną.
Miksujemy blenderem na gładko, a następnie przecieramy przez sito o drobnych

oczkach. Studzimy i przechowujemy w lodówce.

DOMOWY KUBUŚ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
500 g obranej dyni
250 g marchewki

250 g jabłek, bez gniazd nasiennych
1⅓ l wody

sok wyciśnięty z ½ cytryny
2 łyżki brązowego cukru





Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + czas na chłodzenie ciasta

Przygotowanie:
Zimne masło siekamy z mąką, dodajemy jajko, sól i szybko zagniatamy ciasto.

Jeżeli jest taka konieczność, dodajemy wodę, żeby składniki łatwiej się połączyły.
Gotowe ciasto owijamy w folię i wstawiamy do lodówki na godzinę.

Po tym czasie ciasto wałkujemy, przekładamy na formę do tarty, nakłuwamy widelcem,
przykrywamy papierem do pieczenia i obciążamy np. fasolą. Pieczemy z obciążeniem

przez 10 minut w 180°C, następnie je zdejmujemy i dopiekamy przez kwadrans.
W międzyczasie miksujemy purée z dyni z miodem, jajkami i mlekiem.

Dodajemy skrobię kukurydzianą oraz przyprawy. Miksujemy ponownie.
Masę wylewamy na podpieczony spód i równomiernie rozprowadzamy.

Aby uniknąć rozlania masy przy przenoszeniu, lepiej zrobić to,
wysuwając formę z piekarnika, bez wykładania jej na kuchenny blat.

Pieczemy przez 40–50 minut w 180°C, aż tarta nabierze złotobrązowego koloru i będzie
ścięta na brzegach, lecz na środku jeszcze lekko trzęsąca się.

Po upieczeniu studzimy na kratce i kroimy, gdy będzie już chłodna.

KORZENNA TARTA DYNIOWA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGATA KUBICA

Składniki na spód:
100 g zimnego masła
200 g mąki pszennej

1 jajko
1–2 łyżki zimnej wody

(opcjonalnie)
⅓ łyżeczki soli

Składniki na krem waniliowy:
400–450 g purée z dyni

(najlepiej odmiany Hokkaido)
120 g jasnego miodu

2 jajka
125 g mleka

1 łyżka skrobi kukurydzianej
¼ łyżeczki cynamonu
¼ łyżeczki kardamonu

¼ łyżeczki imbiru
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej

szczypta soli





Liczba porcji: 10 placków

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
W osobnych miskach mieszamy suche i mokre składniki, a następnie wszystko razem

łączymy i dokładnie mieszamy. Odstawiamy na 15 minut.
Smażymy duże placki na naoliwionej patelni, po 2–3 minuty z każdej strony.

DYNIOWE PANCAKES
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŻANETA HAJNOWSKA

Składniki:
1 ½ szklanki mąki pszennej

3 ½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka cukru

½ łyżeczki cynamonu
¼ łyżeczki mielonych goździków
¼ łyżeczki gałki muszkatołowej

sól
1 ¼ szklanki mleka

1 jajko
90 g purée z dyni





Liczba porcji: 4 małe słoiczki

Czas przygotowania: 3 godziny

Przygotowanie:
Obraną i wydrążoną z pestek dynię kroimy w kostkę. Wkładamy do garnka z grubym

dnem i dusimy, aż się rozpadnie. Dynię blendujemy lub przecieramy przez sitko
(przetarte mają gładszą konsystencję). Dodajemy cukier oraz sok z cytryny, stawiamy na
małym gazie i redukujemy przez godzinę, co jakiś czas mieszając. Odstawiamy na noc.
Kolejnego dnia ponownie zagotowujemy i redukujemy kolejną godzinę (dokładny czas
zależy od odmiany dyni). Gorące powidła przekładamy do wyparzonych słoiczków,

które pasteryzujemy w piekarniku nagrzanym do 120°C przez 30 minut.

POWIDŁA Z DYNI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Składniki:
1 ½ kg oczyszczonej dyni

300 g cukru
sok z 1 cytryny

Najlepsze odmiany do przygotowania powideł to dynia Hokkaido lub Muscat
de provence. Do dyni można dodać ulubione przyprawy korzenne.

Powidła możemy przygotować jednego dnia, długo i powoli je redukując,
jednak lepszy efekt uzyskamy rozkładając smażenie na dwa lub nawet trzy dni.





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Dynię kroimy na grube plastry i rozkładamy na blaszce z piekarnika.
Skrapiamy oliwą, posypujemy solą, cynamonem i pieprzem cayenne.
Pieczemy w 200°C przez 20 minut. Gotową dynię obieramy ze skórki

i kroimy na mniejsze kawałki. Orzeszki piniowe prażymy na suchej patelni.

Do miseczki nakładamy rukolę, pokrojoną w kostkę fetę, dynię i orzeszki.
Składniki dressingu dokładnie mieszamy i skrapiamy nim sałatkę.

SAŁATKA Z PIECZONĄ DYNIĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: SABINA SKALSKA

Składniki:
½ małej dyni Hokkaido

100 g sera feta
100 g rukoli

2 łyżki orzeszków piniowych
oliwa
sól

cynamon
pieprz cayenne

Dressing:
2 łyżeczki miodu

4 łyżeczki octu balsamicznego
sól





Liczba porcji: foremka o średnicy 20 cm (8 porcji)

Czas przygotowania: 1 godzina + 6 godzin oczekiwania

SERNIK DYNIOWY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Składniki na spód:
120 g mąki ryżowej

20 g mąki ziemniaczanej
20 g kakao

30 g ksylitolu lub erytrytolu
szczypta soli morskiej

120 g masła
1 żółtko

30 ml mleka

Masa serowo-dyniowa:
750 g ricotty

400 g dyni piżmowej
100 g ksylitolu lub erytrytolu

3 jajka + 1 białko

3 łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka cynamonu
½ łyżeczki kardamonu

¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
¼ łyżeczki goździków

Krem kokosowy:
1 puszka mleka kokosowego

2 łyżki ksylitolu lub erytrytolu
1 laska wanilii

Dodatki:
½ łyżeczki cynamonu

garść orzechów włoskich
garść orzechów laskowych

Do dyni dodajemy jajka, ricottę, ksylitol, wszystkie przyprawy oraz mąkę ziemniaczaną.

Miksujemy do otrzymania gładkiej masy. Przekładamy ją do formy

z podpieczonym spodem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy przez godzinę,

a następnie zmniejszamy temperaturę do 160°C

i pieczemy kolejne 30–45 minut – do suchego patyczka.

Gotowy sernik studzimy całkowicie w piekarniku z uchylonymi drzwiami.

Krem kokosowy:
Puszkę z mlekiem kokosowym wstawiamy do lodówki na całą noc. Następnie z góry zbieramy

śmietankę. Ubijamy ją mikserem z dodatkiem ksylitolu zmielonego na puder

(w np. młynku do kawy) i z ziarenkami laski wanilii. Masą smarujemy wierzch sernika.

Na górę układamy orzechy włoskie oraz laskowe i całość posypujemy cynamonem.

Sernik wstawiamy do lodówki na 3 godziny lub na 30 minut do zamrażarki.

Przygotowanie:

Spód:
Suche składniki mieszamy ze sobą. Następnie dodajemy posiekane masło, żółtko

i mleko. Zagniatamy ciasto i formujemy kulę. Wstawiamy na 30 minut do lodówki.
Foremkę wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkowujemy i wykładamy nim

spód formy oraz boki do połowy wysokości. Nakłuwamy widelcem, przykrywamy
papierem do pieczenia i obciążamy fasolą albo grochem. Wstawiamy do piekarnika

nagrzanego do 180°C na 15 min. Następnie pieczemy kolejne 15 minut bez obciążenia.
Odstawiamy do całkowitego wystudzenia.

Masa serowo-dyniowa:
Dynię przekrawamy na pół, pozbawiamy nasion i kroimy na plasterki.
Układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia skórą do spodu.

Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C i pieczemy przez około 30 minut,
aż dynia stanie się miękka. Następnie odstawiamy do wystudzenia, obieramy ze skórki

i miksujemy na purée w malakserze lub za pomocą blendera.



Do dyni dodajemy jajka, ricottę, ksylitol, wszystkie przyprawy oraz mąkę ziemniaczaną.

Miksujemy do otrzymania gładkiej masy. Przekładamy ją do formy

z podpieczonym spodem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy przez godzinę,

a następnie zmniejszamy temperaturę do 160°C

i pieczemy kolejne 30–45 minut – do suchego patyczka.

Gotowy sernik studzimy całkowicie w piekarniku z uchylonymi drzwiami.

Krem kokosowy:
Puszkę z mlekiem kokosowym wstawiamy do lodówki na całą noc. Następnie z góry zbieramy

śmietankę. Ubijamy ją mikserem z dodatkiem ksylitolu zmielonego na puder

(w np. młynku do kawy) i z ziarenkami laski wanilii. Masą smarujemy wierzch sernika.

Na górę układamy orzechy włoskie oraz laskowe i całość posypujemy cynamonem.

Sernik wstawiamy do lodówki na 3 godziny lub na 30 minut do zamrażarki.



Liczba porcji: 8

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + czas na chłodzenie ciasta

TARTA Z DYNIĄ I GRZYBAMI LEŚNYMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: AGATA KUBICA

Składniki na spód:
100 g zimnego masła
200 g mąki pszennej

1 jajko
1–2 łyżki zimnej wody (opcjonalnie)

⅓ łyżeczki soli

Nadzienie:
1 łyżka masła klarowanego

1 cebula

200 g grzybów leśnych
(np. kurek lub borowików)

1 łyżeczka soli
½ łyżeczki czarnego pieprzu

½ łyżeczki oregano
⅓ łyżeczki gałki muszkatołowej

400 g purée z dyni
(najlepiej odmiany Hokkaido)

2–3 łyżki kwaśnej śmietany 18%
2 jajka

Przygotowanie:
Zimne masło siekamy z mąką, dodajemy jajko, sól i zagniatamy szybko ciasto.

Jeżeli jest taka konieczność, dodajemy wodę, żeby składniki łatwiej się połączyły.
Gotowe ciasto owijamy w folię i wstawiamy do lodówki na godzinę.

Po tym czasie ciasto wałkujemy, przekładamy na formę do tarty, nakłuwamy widelcem,
przykrywamy papierem do pieczenia i obciążamy np. fasolą. Pieczemy z obciążeniem

przez 10 minut w 180°C, następnie je zdejmujemy i dopiekamy przez kwadrans.

W międzyczasie grzyby oczyszczamy i kroimy na mniejsze kawałki.
Na patelni rozgrzewamy masło i podsmażamy cebulę pokrojoną w drobną kostkę przez
3 minuty, następnie dodajemy grzyby i smażymy ok. 5 minut. Oprószamy przyprawami.

W osobnym naczyniu mieszamy purée z dyni, śmietanę i jajka, następnie dodajemy
podsmażone grzyby z cebulą. Dokładnie łączymy.

Masę wylewamy na podpieczony spód i równomiernie rozprowadzamy składniki.
Aby uniknąć rozlania masy przy przenoszeniu, lepiej zrobić to, wysuwając formę

z piekarnika, bez wykładania jej na kuchenny blat.

Pieczemy przez 40–50 minut w 180°C, aż tarta nabierze złotobrązowego koloru i będzie
ścięta na brzegach, lecz na środku jeszcze lekko trzęsąca się. Po upieczeniu studzimy na

kratce przez 20 minut, następnie kroimy.





Średnica tortu: 25  cm
Czas przygotowania: 3 godziny 30 minut + 2 godziny chłodzenia

TORT MARCHEWKOWO-DYNIOWY
Z KARMELIZOWANĄ DYNIĄ
PRZEPIS: OLGA PŁAZA, ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Składniki na 1 spód marchewkowy:
(do tortu potrzebne są dwa)

270  g mąki pszennej
190  g cukru trzcinowego

szczypta soli
1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 jajka
180  g (¾ szklanki) oleju

skórka z  1 cytryny
50  g wiórków kokosowych
300  g obranej marchewki

Składniki na masę dyniową:
½ dyni Hokkaido

(ok. 750  g przed obraniem)
400  g serka śmietankowego
2 łyżki cukru trzcinowego

sok z  1 pomarańczy
sok z ½ cytryny
1 laska wanilii

50  g masła

Składniki na karmelizowaną dynię:
½ dyni Hokkaido

2 łyżki cukru trzcinowego
40  g masła

1 łyżka soku z  cytryny

Do dekoracji:
orzechy włoskie
wiórki kokosowe

Przygotowanie:

Spody:
Marchewkę ścieramy na tarce o  dużych oczkach. Łączymy w  jednej misce mąkę, cukier,

sól, cynamon, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia i wiórki kokosowe. W drugiej
mieszamy jajka z  olejem, dodajemy marchewkę i  skórkę z  cytryny. Dokładnie mieszamy.

Natłuszczamy formę (o  średnicy 25  cm) olejem roślinnym, wlewamy masę
i  pieczemy 60 minut w  160°C (do suchego patyczka). Wyciągamy ciasto z  piekarnika,

zostawiamy do ostudzenia. Powtarzamy czynność, aby upiec drugi spód.

Masa dyniowa:
Podczas pieczenia spodu przygotowujemy masę. Dynię obieramy i kroimy na drobne

kawałki. W  rondelku rozpuszczamy masło. Dodajemy dynię i mieszamy. Po 2–3
minutach smażenia dodajemy sok z  cytryny i  pomarańczy oraz ziarenka z  laski wanilii.
Mieszamy i  dusimy ok. 15 minut, aż dynia będzie miękka. Zostawiamy do ostygnięcia.



Serek śmietankowy miksujemy z zimnym dyniowym piurée na gładką masę
przez ok. 5 minut, pod koniec ubijania dodajemy cukier.

Wstawiamy na godzinę do lodówki.

Karmelizowana dynia:
Dynię obieramy, kroimy w kostkę. Rozgrzewamy mocno patelnię i topimy na niej

masło. Wrzucamy dynię i cały czas mieszamy.
Czekamy, aż kawałki dyni zaczną miejscami brązowieć.

Dodajemy cukier i sok z cytryny, mieszamy. Smażymy jeszcze ok. 5 minut,
żeby dynia się skarmelizowała. Odcedzamy ją na ręczniku papierowym

i odstawiamy do ostygnięcia.

Układamy pierwszy spód na paterze, smarujemy go połową masy.
Układamy na nim drugi blat marchewkowy i górę smarujemy drugą połową.

Wstawiamy na godzinę do lodówki.
Przed podaniem dekorujemy karmelizowaną dynią, wiórkami kokosa

i orzechami włoskimi.





Dynia pochodzi z  Ameryki Środkowej, a  jej po-
czątki sięgają czasów starożytności gdzieś ok.
117-56 r.p.n.e., gdzie, uprzednio smażona w  mio-
dzie, była podawana na stołach słynnego wodza
i  polityka Lukullusa. Do Europy w  XV w. na
swych statkach sprowadził ją Krzysztof Kolumb.
Sto lat po tym wydarzeniu, uważana wcześniej
za coś egoztycznego, dynia uprawiana była już
w  wielu europejskich krajach. Również i  w  Pol-
sce stała się popularna i  zawitała na stołach ludzi
zamożnych, a  także w  chłopskich chatach.

Dynia jest rośliną jednoroczną. Jej olbrzymie
owoce różnią się od siebie wagą, kształtem oraz
kolorami. Można ją spożywać w  formie surowej,
gotowanej, a  także przechowywać. Niektóre
z  odmian dyni mają jadalne nasiona. Występuje
wiele gatunków tego warzywa. Najczęściej
uprawiana jest dynia zwyczajna, dynia japoń-
ska czy dynia piżmowa. Dynia zwyczajna ma
okrągły bądź podłużny kształt, pomarańczowy
lub jasnożółty kolor oraz miąższ. Przy tym jest
sporych rozmiarów, niektóre z  warzyw mogą
ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów. Jej bo-
taniczne odmiany to znane wszystkim – patison
oraz kabaczek. Dynia japońska natomiast jest
mniejsza oraz posiada spłaszczony kształt. Wy-
stępuje w  kolorze ciemnozielonym z  jaśniejszy-
mi paskami i  ma twardszą skórkę. Jej miąższ jest
pomarańczowy i  słodki, nie posiada włókien.
Dynia piżmowa to odmiana cechująca się małą
lub średnią wielkością o  kształcie gruszki. Ma

barwę od kremowej po ciemnobrązową,a  jej
miąższ jest pomarańczowy lub złoty i  ma mało
pestek.

Dynia bogata jest w mnóstwo cennych witamin
oraz minerałów. Są to witaminy A, B1, B2, B3, C,
beta-karoten, potas, magnez, wapń, żelazo, fos-
for, mangan, cynk i  selen. Spożywać to warzy-
wo powinny przede wszystkim osoby, które
miewają problemy z  układem krwionośnym,
ponieważ bogate jest ono w  fitosterole i  niena-
sycone kwasy tłuszczowe, które zapobiegają od-
kładaniu się cholesterolu w  tkankach. Dynię do
swojej diety powinni wprowadzić także Ci, któ-
rzy cierpią z  powodu niewydolności nerek, ser-
ca lub wątroby, a  także zaparć – warzywo to jest
moczopędne i  odkwaszające. Co ważne, dynia
nie jest kaloryczna. To beztłuszczowa jarzyna,
która zwiera dużo celulozy, co wpływa na szyb-
szą przemianę materii i  tym samym wspomaga
odchudzanie. Ponadto wspanialne wpływa na
naszą skórę poprzez zwlaczanie wolnych rodni-
ków oraz utrzymywanie jej odpowiedniej wil-
gotności. Dodatkowo wzmacnia wzrok i  działa
przeciwnowotworowo.

Bardzo zdrowa, smaczna i  wyjątkowa ze wzglę-
du na swoją uniwersalność w  kuchni – dynia
z  pewnością królować będzie jesienią na na-
szych stołach. Na słodko czy wytrawnie – ciesz-
my się smakiem tego wspaniałego warzywa
i  korzystajmy z  jego właściwości.

POMARAŃCZOWY ZWIASTUN JESIENI
TEKST: KATARZYNA STOCHMIAŁEK, ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Sezon na dynię zbliża się wielkimi krokami. I  nie chodzi tu o  halloweenowe lampiony,a  przede wszystkim
o  smakowitości, jakie można wyczarować z  udziałem pomarańczowego, krągłego warzywa. Walory
smakowe to jednak nie jedyna zaleta tej jarzyny, bogata jest bowiem w wiele wartości odżywczych.





Koraliki spięte w kiście
Lśnią w gromadzie uroczyście!
Prosto z pędów winorośli
Rwą je dzieci i dorośli.
To owoce pyszne, zdrowe

Witamin skarbnica bowiem.
Mogą ciemne być lub białe
A z nich wino doskonałe
Dla tatusia, dla mamusi!
A dzieciaki deser kusi:

Dla chłopczyka, dla dziewczynki
Słodkie, pachnące rodzynki.

Niech się każdy wnet przekona:
Warto jeść… co?



Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 5 minut + czas mrożenia

SORBET WINOGRONOWY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Przygotowanie:
Winogrona przekładamy

do misy malaksera.
Miksujemy, podajemy schłodzone.

Składniki:
1 kg zmrożonych białych winogron





Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 2 godziny i 30 minut

KURCZAK PIECZONY W WINOGRONACH
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Składniki:
1 duży kurczak

lub jego ulubione części
1 kiść czerwonych winogron

1 kiść białych winogron
½ kg małych ziemniaków

3 marchewki
4 cebule

2 główki czosnku
1 pęczek rozmarynu

1 natka pietruszki
300 ml białego półsłodkiego lub

półwytrawnego wina
200 ml rosołu lub bulionu

1 łyżeczka słodkiej papryki wędzonej
1 łyżeczka mielonego kuminu
1 łyżeczka mielonej kolendry

szczypta płatków chili
masło klarowane

pieprz, sól

Przygotowanie:
Kurczaka dzielimy na części (można także użyć samych nóżek i podudzi).

Przygotowujemy mieszankę przypraw, mieszając ze sobą: słodką wędzoną paprykę,
kumin, kolendrę, płatki chili, pieprz i sól (niecałą łyżeczkę).

Następnie nacieramy nią kurczaka, pamiętając, aby część wetrzeć pod skórę.
Odstawiamy na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

Ziemniaki myjemy pod bieżącą wodą (nie obieramy), marchew i cebulę obieramy
i kroimy na mniejsze części, np. na ćwiartki. Ząbki z jednej główki czosnku oddzielamy.

Drugą główkę nacinamy w poprzek.

Na patelni rozgrzewamy łyżkę klarowanego masła. Wrzucamy 2 gałązki rozmarynu
i kilka ząbków czosnku. Następnie przekładamy cząstki kurczaka skórą do dołu.

Smażymy, aż się zarumienią na złotobrązowo i odwracamy na drugą stronę, czekając,
aż nabiorą koloru. Kurczaka przekładamy na dużą blachę. Podlewamy tłuszczem
i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 220°C. Pieczemy przez 20 minut, często

polewając wytopionym płynem. Następnie wrzucamy pozostałe warzywa: ziemniaki,
cebulę, marchew, rozciętą główkę oraz ząbki czosnku i kilka gałązek rozmarynu.

Pieczemy przez kolejne 30 minut, podlewając często winem.
Po tym czasie wlewamy bulion oraz układamy winogrona (wraz z gałązkami) i dusimy

przez kolejne pół godziny, aż wszystkie warzywa staną się miękkie.
Kurczaka oraz ziemniaki w trakcie pieczenia podlewamy uzyskanym płynem.

Na sam koniec posypujemy całość drobno posiekaną natką pietruszki.







Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 30 minut

PRZYSTAWKI Z WINOGRONAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Kuleczki serowe:
Składniki:

winogrona białe i czerwone
250 g twarogu półtłustego

6 łyżek zmielonych migdałów + 3–4 łyżki do obtoczenia
sól

Przygotowanie:
Ser mieszamy z migdałami i doprawiamy solą.

Z masy serowej formujemy kulki z winogronem w środku,
obtaczamy w zmielonych migdałach i układamy na desce.

Koreczki:
Składniki:

winogrona białe i czerwone
kilka kabanosów

kawałek sera żółtego

Przygotowanie:
Ser kroimy w kostkę, kabanosy na kawałki.

Nabijamy na specjalne patyczki lub wykałaczki i układamy na desce.

Winogrona z gorgonzolą:
Składniki:

winogrona białe i czerwone
125 g gorgonzoli

4 czubate łyżki zmielonych orzechów włoskich

Przygotowanie:
Ser mieszamy ze zmielonymi orzechami.

Nacinamy wzdłuż winogrona zostawiając nie rozciętą skórkę z jednej strony.
Wypełniamy kieszonkę serem i układamy na desce.



Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Rukolę rozkładamy do miseczek, dodajemy winogrona przekrojone na pół

i ser z niebieską pleśnią pokrojony na kawałki. Posypujemy ziarnami słonecznika
i polewamy dressingiem bezpośrednio przed podaniem.

Przygotowanie dressingu polega na wymieszaniu ze sobą wszystkich składników.

SAŁATKA Z WINOGRONAMI
I SEREM Z NIEBIESKĄ PLEŚNIĄ

PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Składniki na sałatkę:
rukola

winogrona bez pestek
ser z niebieską pleśnią
ziarna słonecznika

Składniki na dressing:
2 łyżki oliwy

1–2 łyżki octu balsamicznego
1 łyżka miodu

sól, pieprz





Liczba porcji: 20 sztuk

Czas przygotowania: 1 godzina + czas chłodzenia

Przygotowanie:
Składniki na ciasto kruche umieszczamy w misie miksera i hakiem zagniatamy na

jednolite ciasto. Formujemy w kulę, owijamy folią spożywczą i odstawiamy na godzinę
do lodówki. Schłodzone wałkujemy na stolnicy i wykrawamy kółka odrobinę większe

od foremek. Przy pomocy pędzelka smarujemy foremki roztopionym masłem lub olejem,
a następnie wylepiamy ciastem. Pieczemy 20 minut w 200°C.

Upieczone chwilę studzimy i wyciągamy z foremek.

Składniki na krem miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Masę przelewamy
do rondelka i na wolnym ogniu gotujemy 10 minut stale mieszając, aż krem zacznie
gęstnieć. Nie doprowadzamy do wrzenia. Ściągamy z ognia i odstawiamy na chwilę.

Jeszcze gorący krem łyżeczką wlewamy do kruchych tartaletek. Następnie ciasteczka
wypełniamy winogronami i odstawiamy do lodówki na 2 godziny.

Przed podaniem posypujemy delikatnie cukrem pudrem.

TARTALETKI Z KREMEM WANILIOWYM
I WINOGRONAMI

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUCJA SERAFIN

Składniki na kruche tartaletki:
300 g mąki pszennej

130 g masła
60 g cukru pudru

1 jajko
szczypta soli

Składniki na krem waniliowy:
5 żółtek

170 ml mleka
60 ml śmietanki 30–36%

60 g cukru
25 g mąki ziemniaczanej

łyżeczka ekstraktu waniliowego
winogrona





Liczba porcji: foremka o średnicy 18–20 cm (8 porcji)

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + 3 godziny oczekiwania

Przygotowanie:

Ciasto:
(Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.)
Masło ubijamy mikserem do białości, następnie zaczynamy

dodawać powoli cukier puder, cały czas ubijając.
Do masy wbijamy kolejno jajka i żółtka, nie przerywając miksowania.

Pod koniec wlewamy ekstrakt waniliowy. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia
oraz solą i zaczynamy partiami dodawać do maślanej masy, miksując na najmniejszych

obrotach. Wraz z dosypywaniem mąki wlewamy powoli maślankę. Gotowe ciasto
przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiamy do piekarnika
nagrzanego do 180°C. Pieczemy przez 40–50 minut do suchego patyczka. Następnie

odstawiamy do całkowitego wystudzenia i kroimy na 3 równe blaty.

Konfitura z winogron:
Winogrona myjemy i oddzielamy od gałązki. Wrzucamy do rondelka, zalewamy sokiem

z cytryny i zasypujemy cukrem. Gotujemy na małym ogniu przez 45–60 minut,
aż  konfitura stanie się gęsta. Odstawiamy do wystudzenia.

TORT WINOGRONOWY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Krem maślany na bazie bezy szwajcarskiej:
W garnku nastawiamy wodę (kilka centymetrów wystarczy). Do metalowej lub szklanej miski

wlewamy białka i wsypujemy cukier. Miskę wstawiamy do kąpieli wodnej i zaczynamy powoli

ubijać trzepaczką. Gdy białka zaczną gęstnieć, a cukier się rozpuści, zdejmujemy miskę znad garnka

(masa powinna mieć około 60°C). Następnie zaczynamy ubijać bezę. Powinno to zająć około 10 minut

na najwyższych obrotach miksera. Odstawiamy na chwilę, aby beza wystygła.

Masło o temperaturze pokojowej dzielimy na mniejsze porcje. Uruchamiamy ponownie mikser

i zaczynamy dodawać masło łyżka po łyżce, cały czas ubijając. Pod koniec masa powinna gwałtownie

zgęstnieć. Gotowy krem pozostawiamy na kuchennym blacie (nie wstawiamy go do lodówki,

bo trudno będzie go nakładać). Krem można podzielić również na trzy porcje,

w tym dwie należy wymieszać z różnymi ilościami fioletowego barwnika.

Przełożenie:
Blaty ciasta przekładamy konfiturą z winogron. Następnie boki oraz wierzch smarujemy gotowym

kremem maślanym. Jeżeli korzystamy z barwników, każdy kolor należy nałożyć do foliowego

woreczka, w którym odcinamy końcówkę i wykładamy każdy kolor do ⅓ wysokości tortu

(na wierzch nakładamy tylko biały krem). Kolejno za pomocą szpatułki wyrównujemy całość.

Tort wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem na wierzch kładziemy kiść winogron

zamrożonych przez noc (wcześniej należy je umyć i dokładnie osuszyć).

Składniki na ciasto:
2 ½ szklanki mąki pszennej

1 szklanka cukru pudru
2 jajka
2 żółtka

200 g masła
1 szklanka maślanki

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
2 płaskie łyżeczki proszku do

pieczenia
szczypta soli

Konfitura z winogron:
500 g bezpestkowych ciemnych

winogron

½ szklanki cukru
sok z 1 cytryny

Krem maślany:
2 białka

125 g cukru
150 g masła

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
fioletowy barwnik (opcjonalnie)

Dodatkowo:
duża kiść bezpestkowych ciemnych

winogron



Krem maślany na bazie bezy szwajcarskiej:
W garnku nastawiamy wodę (kilka centymetrów wystarczy). Do metalowej lub szklanej miski

wlewamy białka i wsypujemy cukier. Miskę wstawiamy do kąpieli wodnej i zaczynamy powoli

ubijać trzepaczką. Gdy białka zaczną gęstnieć, a cukier się rozpuści, zdejmujemy miskę znad garnka

(masa powinna mieć około 60°C). Następnie zaczynamy ubijać bezę. Powinno to zająć około 10 minut

na najwyższych obrotach miksera. Odstawiamy na chwilę, aby beza wystygła.

Masło o temperaturze pokojowej dzielimy na mniejsze porcje. Uruchamiamy ponownie mikser

i zaczynamy dodawać masło łyżka po łyżce, cały czas ubijając. Pod koniec masa powinna gwałtownie

zgęstnieć. Gotowy krem pozostawiamy na kuchennym blacie (nie wstawiamy go do lodówki,

bo trudno będzie go nakładać). Krem można podzielić również na trzy porcje,

w tym dwie należy wymieszać z różnymi ilościami fioletowego barwnika.

Przełożenie:
Blaty ciasta przekładamy konfiturą z winogron. Następnie boki oraz wierzch smarujemy gotowym

kremem maślanym. Jeżeli korzystamy z barwników, każdy kolor należy nałożyć do foliowego

woreczka, w którym odcinamy końcówkę i wykładamy każdy kolor do ⅓ wysokości tortu

(na wierzch nakładamy tylko biały krem). Kolejno za pomocą szpatułki wyrównujemy całość.

Tort wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem na wierzch kładziemy kiść winogron

zamrożonych przez noc (wcześniej należy je umyć i dokładnie osuszyć).



Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 10 minut + 3 godziny chłodzenia

Przygotowanie:
Jogurt przekładamy do miski. Dodajemy nasiona chia i miód. Całość dokładnie
mieszamy. Odstawiamy na 30 minut do lodówki, aby nasiona napęczniały.

Galaretkę rozpuszczamy w 300 ml gorącej wody. Studzimy, wkładając miseczkę
do większego naczynia, wypełnionego zimną wodą i np. lodem.

Mus jogurtowy przekładamy do 3 salaterek. Na wierzch wylewamy chłodną galaretką.
Przekładamy do lodówki, do stężenia.

W tym czasie możemy winogron przełożyć do  zamrażarki, do lekkiego zmrożenia.
Możemy też użyć winogron w pokojowej temperaturze.

Gotowe serniczki ozdabiamy winogronami.

DIETETYCZNE SERNICZKI Z CHIA
I WINOGRONAMI

PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Składniki:
500 ml jogurtu greckiego

50 g nasion chia
1 galaretka owocowa

1 łyżka miodu płynnego (opcjonalnie)
winogrona





MAŁE OWOCE Z DUŻĄ MOCĄ
AUTOR TEKSTU: SABINA SKALSKA, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Winogrona znamy i  spożywamy pod kilkoma

postaciami: surowe, suszone, po fermentacji

(wino) czy jako olej z  pestek winogron lub ocet

winny. Rozróżnia się 3 zasadnicze rodzaje wi-

nogron, a  więc do produkcji soków, wina i  octu

winnego, do spożywania na surowo, i  te do su-

szenia na rodzynki (odmiany beznasienne). Po-

nad 80% światowej produkcji winogron

przerabianych jest na wino, a  jedynie 10% zja-

danych jest w  postaci świeżych owoców. Nie-

wielu z  nas zdaje sobie sprawę, jak cenne

właściwości posiadają winogrona. Małe grona

są wręcz napakowane składnikami mineralny-

mi i  witaminami. Mogą zapobiegać chorobom

cywilizacyjnym i  wspomagać odchudzanie.

Trochę historii

Winogrona należą do jednych z  najstarszych

roślin uprawianych przez człowieka. Pocho-

dzą od owoców dzikiej winorośli z  obszaru

basenu Morza Śródziemnego i  Azji południo-

wo-zachodniej. Udomowione odmiany zaczę-

to najpierw uprawiać w  południowym

Kaukazie (tereny północnego Iraku, Azerbej-

dżanu, Armenii oraz Gruzji) około sześciu

tysięcy lat przed naszą erą. Przed udomowie-

niem zbierano owoce dziko rosnące w  lasach

i  najprawdopodobniej już wcześniej doszło do

przypadkowego odkrycia wina po spróbowa-

niu płynu powstałego w  naczyniu z  długo

przechowywanymi owocami. Mogło to być

około ośmiu-dziesięciu tysięcy lat p.n.e. Od-

krycia pierwszego śladu wina dokonano na

stanowisku archeologicznym w  górach Zagros

w  Iranie w  naczyniach pochodzących sprzed

siedmiu tysięcy lat p.n.e. Pierwsze prymityw-

ne winnice datuje się na sześć tysięcy lat

przed Chrystusem. Pozostałych odkryć na

stanowiskach archeologicznych dokonano na

Cyprze, w  Egipcie czy na Bliskim Wschodzie.

Z  biegiem czasu uprawa winorośli rozprze-

strzeniła się aż na Wyspy Brytyjskie.

Wzmianki o  użyciu wina do gotowania poja-

wiły się w  książce kucharskiej Apicusa z  III

wieku.

Winorośl odgrywała istotną rolę w  starożyt-

nych kulturach obszaru basenu Morza Śród-

ziemnego. Piwnice pełne wina były

symbolem bogactwa i  przedmiotem dumy

władców. Winorośl uważano za świętą rośli-

nę, a  wino za napój bogów. Propagatorem jej

uprawy był bóg wina i  winorośli Dionizos, na

cześć którego wyprawiano dionizja.

W  Polsce pierwsze winnice powstawały w  XII

wieku przy klasztorze Cysterskim w  Trzebni-

cy, gdzie produkowano wino mszalne. Bene-

dyktyni, a  później Cystersi wyszukiwali

południowe stoki, gdzie zakładali winnice.

Również w  okolicach Zielonej Góry, jako pro-

wincji nadreńskiego regionu winiarskiego,

powstawało wiele plantacji winorośli. Według

kroniki z  1314 większość mieszkańców grodu

żyła z  tłoczenia wina. Od XVI wieku winiar-

stwo w  Polsce podupadało, czego głównym

powodem była coraz większa dostępność win

z  krajów, gdzie warunki klimatyczne bardziej

sprzyjały uprawie. Rozwinął się handel wi-

nem importowanym, przede wszystkim z  ob-

szaru Królestwa Węgier – tzw. węgrzynem.

Często sprowadzane wino starzono przed

sprzedażą jeszcze w  polskich piwnicach. Zna-

ny jest epigram pochodzący z  dawnych cza-

sów: Nihil nivum, nisi Hungari, in Hungaria

natum, sed in Cracovia educatum. (Nic ponad

wino węgierskie, zrodzone na Węgrzech, ale

wychowane w  Krakowie). Ochłodzenie klima-

tu w  XVII i  XVIII wieku doprowadziło do cał-

kowitego zaniku uprawy winorośli w  Polsce.

Obecnie odradzają się lokalne winnice nie tyl-

ko w  rejonie Ziemi Lubuskiej i  Dolnego Śląska,

ale również w  chłodniejszych rejonach Polski,





takich jak Podkarpacie czy Małopolska. W  2011 roku

liczba winnic w Polsce dochodziła do 500.

Co w gronie piszczy...

Już w  starożytności stosowano winogrona na problemy

z  układem pokarmowym, skaleczenia i  rany. Sam Hipo-

krates porównywał właściwości winogron do miodu,

a  uczeń Hipokratesa, Claudius Galenus, osobisty lekarz

cesarza rzymskiego, wykorzystywał wino w  swych

praktykach medycznych, zaliczając je do pokarmów „go-

rących i  suchych”, które miały pobudzać wydzielanie

żółci, a  redukować wydzielanie flegmy. „Im lepsze wino,

tym lepsze zeń lekarstwo”, pisałw  I w. n. e. Galen.

Winogrona zawierają wiele cennych składników

mineralnych takich jak potas, fosfor, magnez, chlor,

żelazo czy wapń, które sprzyjają prawidłowemu

funkcjonowaniu organizmu. Jako jedne z  nielicz-

nych owoców, zawierają jod wspomagający pracę

tarczycy oraz bor, który sprzyja utrzymaniu na od-

powiednim poziomie estrogenów w  okresie meno-

pauzy. Hormony te regulują proces wchłaniania

wapnia i  dzięki temu chronią przed osteoporozą oraz

wykazują działanie ochronne przed chorobą niedo-

krwienną serca. W  małych gronach znajdują się

również witaminy C, A  i  E  oraz witaminy z  grupy B.

Jednym z  najważniejszych składników winogron są poli-

fenole, do których należą kwasy fenolowe (kwas kuma-

rynowy, kwas cynamonowy), barwniki antocyjanowe

(malwidyna), związki flawonoidowe (kwercetyna, kemp-

ferol, galokatechina, epigalokatechina) oraz taniny. Te

cenne składniki mają działanie antyoksydacyjne i  prze-

ciwnowotworowe. Usuwają z  organizmu wolne rodniki,

które mogą uszkadzać tkanki i  przyspieszać proces starze-

nia się organizmu. Warto dodać, że to ciemne owoce mają

10 razy więcej polifenoli niż białe. Dzięki zawartości re-

sweratrolu winogrona wykazują silne działanie przeciw-

zapalne oraz przeciwbakteryjne. Pomagają one również

w  walce ze zbędnymi kilogramami, ponieważ nasilają

proces rozpadu tkanki tłuszczowej.

Woda stanowi ¾ miąższu winogron, dlatego dosko-

nale sprawdzą się jako przekąska podczas upałów

lub przy przyjmowaniu leków odwadniających. Bo-

gate są w  łatwo przyswajalne węglowodany, głównie

glukozę i  fruktozę, na co powinni zwrócić uwagę cu-

krzycy, ponieważ kiść winogron to ekwiwalent oko-

ło 5 kostek cukru. Jest owocem dość kalorycznym

ponieważ w  100  g dostarcza 70 kcal.

Dzięki dużej zawartości błonnika owoce winogron

poprawiają perystaltykę jelit, a  regulując pracę prze-

wodu pokarmowego sprzyjają również zachowaniu

szczupłej sylwetki. Oczyszczają też organizm, ponie-

waż zawarte w  nich składniki biorą udział w  usuwa-

niu produktów przemiany materii. Pobudzają

wydzielanie soków trawiennych, zmniejszają fer-

mentację jelitową i  działają żółciopędnie. Spożywa-

nie winogron zalecane jest osobom cierpiącym na

zaparcia i  problemy z  przewodem pokarmowym.

Winogrona mają również działanie alkalizujące,

przywracając równowagę kwasowo-zasadową.

Ciekawostki

W  medycynie niekonwencjonalnej wyróżniamy

specjalny dział poświęcony leczeniu winogronem -

ampeloterapię. Obejmuje on leczenie samym wino-

gronem, sokiem winogronowym a nawet winem.

Naukowcy dowiedli, że garść świeżych liści winoro-

śli dodana do gorącej wody działa odtruwająco

i  oczyszczająco na skórę. Taka kąpiel polecana jest

zwłaszcza wieczorem, bowiem odpręża i  poprawia

samopoczucie. Wyniki badań przeprowadzonych

na 30 tysiącach francuskich ochotników, opubliko-

wane w  1992 roku na łamach pisma Lanced Serge

Ranaud udowodniły Francuski Paradoks. U  osób pi-

jących 2–5 kieliszków wina dziennie prawdopodo-

bieństwo zgonu lub chorób serca i  układu krążenia

zmniejsza się o  28–38%.

Nuty zapachowe powstałe na bazie winogron wyko-

rzystują w  swych kreacjach także  m. in. Paloma Pi-

casso, Escada, Gucci oraz Davidoff.

Najstarsza winorośl na świecie rośnie w  miejscowo-

ści Maribor na Słowenii. Szczep Modra Kavčina

uprawia się w  tym rejonie od ponad 400 lat. Raz

w  roku, pod koniec września, odbywa się Festiwal

Starej Winorośli, podczas którego ma miejsce uro-

czyste winobranie w  centrum miasta. 35 do 55  kg

ciemnych, fioletowych owoców zamienia się później

w  około 100 butelek wina.





Liczba porcji: 2 słoiczki po 300 ml

Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:
Cebulę obieramy i kroimy w piórka. Patelnię rozgrzewamy, dodajemy oliwę.

Kiedy się rozgrzeje wrzucamy cebulę i podsmażamy.
Kiedy się zeszkli dodajemy cukier i wino. Smażymy na małej mocy palnika do czasu,

aż cebula się skarmelizuje, a wino zredukuje.

Na sam koniec dodajemy posiekaną papryczkę chili, suszoną żurawinę oraz solimy
i pieprzymy wedle uznania. Karmelizujemy jeszcze 5 minut, jeżeli się przypala

podlewamy odrobiną wody.

KARMELIZOWANA CEBULA
NA WINIE

PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Składniki:
1 kg czerwonej cebuli

2 łyżki oliwy
1 łyżka cukru muscovado

300 ml czerwonego wytrawnego wina
½ papryczki chili

150 g suszonej żurawiny
sól, pieprz





Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 2 godziny + kilka godzin marynowania

Przygotowanie:
Schab układamy w naczyniu żaroodpornym. Sól, pieprz, jałowiec, ziele angielskie,

rozmaryn i czosnek rozcieramy w moździerzu lub rozdrabniamy blenderem.
Mieszamy z oliwą i powstałą marynatą nacieramy mięso.

Odstawiamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

Schab obsmażamy ze wszystkich stron na suchej, rozgrzanej patelni. Przekładamy
do naczynia żaroodpornego. Na patelnię ostrożnie wlewamy wino
i doprowadzamy do wrzenia. Przelewamy do naczynia z mięsem
i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200°C przez 1½ godziny,

co pół godziny polewając schab sosem.

Podajemy na ciepło z ziemniakami lub kaszą, lub na zimno z pieczywem.

SCHAB PIECZONY W WINIE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
1–1 ½ kg schabu

1 łyżka soli gruboziarnistej
1 łyżeczka ziaren kolorowego pieprzu

½ łyżeczki owoców jałowca
½ łyżeczki ziaren ziela angielskiego

3 gałązki rozmarynu
2–3 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy z oliwek
1 szklanka czerwonego wytrawnego wina





Liczba porcji: 18 sztuk

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
W misce mieszamy wszystkie płynne składniki: wino, jajka, maślankę oraz olej.

Mąkę, kakao, sodę oraz sól przesiewamy do drugiej miski i mieszamy razem z cukrem.
Cały czas ucierając dodajemy płynne składniki i mieszamy do połączenia.

Foremkę do muffinek wykładamy papilotkami i wylewamy przygotowaną masę.
Pieczemy 30–35 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C. Studzimy na kratce.

Ostudzone muffinki możemy posypać cukrem pudrem.

CZEKOLADOWE MUFFINKI I
Z CZERWONYM WINEM

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Składniki:
1 szklanka czerwonego wytrawnego wina

2 jajka
1 szklanka maślanki

1 szklanka oleju rzepakowego
2 szklanki mąki pszennej

¾ szklanki ciemnego kakao
2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 płaska łyżeczka soli
2 szklanki cukru

cukier puder do posypania
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Winnica Adoria położona jest 30  km na połu-
dnie od centrum Wrocławia, w  Zachowicach.
W  oddali widać Górę Ślężę, a  dookoła malowni-
czy krajobraz polskiej wsi. Jak to się stało, że
właściciel Mike Whitney wychowany wśród
winnic Kalifornii, zdecydował się w  1995 roku
zamieszkać w  Polsce i  założyć tu winnicę? Otóż
pchnęła go do tego jego pasja i  wiedza na temat
wina, a  także przekonanie, że to właśnie tu,
w  południowo-zachodniej części naszego kraju
znaleźć można idealne warunki do uprawy wi-
norośli.

Poszukiwania najlepszego miejsca na winnicę
nie były jednak prostym wyborem i  zajęły pół-
tora roku, wiązały się także z  odrzuceniem aż
300 lokalizacji, a  gdy Zachowice okazały się tą
idealną, rozpoczął się najtrudniejszy etap w  po-
wstawaniu pierwszej w  Polsce winnicy na świa-
towym poziomie, czyli jej budowa. Wszystko
działo się we współpracy ze specjalistami z  Ore-
gon State University ze Stanów Zjednoczonych,
z  Uniwersytetu w  Sienie w  Toskanii, a  także ze
ekspertami i  dostawcami z  Włoch, Niemiec,

Francji, Portugalii oraz Stanów Zjednoczonych,
a  także we współpracy z  lokalnym zespołem
projektantów i  podwykonawców.

Mówi się, że Adoria jest światowej klasy winni-
cą. Skąd ta pewność? Zasadzone w  Zachowicach
szczepy Chardonnay, Pinot Noir oraz Reisling
Adoria rodzą winogrona, z  których powstaje
wino oceniane przez ekspertów właśnie jako
trunek klasy światowej. Ponadto Adoria jest
prawdziwym mariażem tradycyjnych technik
uprawy winorośli i  produkcji wina z  najnowszą
technologią. Obok wina leżakującego w  dębo-
wych beczkach, stoją najnowocześniejsze urzą-
dzenia do jego produkcji.

Co mnie przekonało, że powinnam odwiedzić
właśnie to miejsce?
Przede wszystkim fakt, że Winiarnia Adoria
jest lokalnym wytwórcą win regionu, w  którym
mieszkam i  reprezentuje wysoki poziom winiar-
stwa. Na pewno również fakt, że wśród ich
klientów można wymienić  m. in. LOT Business,
5- i  4-gwiazdkowe hotele, a  także wyróżniane



w  przewodnikach kulinarnych restauracje.
Aprobata konsumentów w  całej Polsce jest dla
mnie dowodem nie tylko na to, że są to wysokiej
jakości wina, ale również na to, że zwyczajnie są
smaczne. A wybór trunków jest spory. Produku-
ją tu wino z  własnych upraw, tj. Riesling, Bac-
chus, Chardonnay czy Pinot Noir. Na półkach
prezentuje się także Rose Dolina Bystrzycy oraz
Wino Musujące.

Muszę przyznać, że również miejsce wybrane
pod tę winnicę bardzo mnie urzekło. Teren mię-
dzy Wrocławiem, a  Świdnicą nazywany jest
przeze mnie polską Toskanią, bo w  tym krajo-
brazie – zwłaszcza jesienią – jest coś, co łączy te
dwie krainy. Dookoła pola uprawne, winnice,
a w  tle góruje Ślęża. Wjeżdżając do winiarni usy-
tuowanej na łagodnym wzgórzu czujemy się
więc trochę jak w  Chianti. Tak więc również po-
łożenie winnicy było przyczynkiem do jej od-
wiedzenia.

Drugim czynnikiem jest umiejętne połączenie
starego z  nowym, tradycji i  nowoczesności.

Wspomniane drewniane beczki stojące przy
najnowocześniejszej aparaturze do produkcji
wina, to ukłon postępu w  stronę tradycji, a  tym
samym i  jej akceptacja. Stąd również tradycyjna
metoda wytwarzania Wina Musującego, które
przez 9 miesięcy dojrzewa na osadzie, a  do
sprzedaży trafia późną jesienią by każdy mógł
się nim cieszyć świętując np. nowy rok.

Ostatnim, ale najważniejszym punktem mojej
wycieczki do Adorii było oczywiście wino. Do
domu przywiozłam dwie butelki. Biały i  wy-
trawny Riesling z  rocznika 2014, z  zaznaczającą
się podczas degustacji kwasowością, która mimo
wszystko nie przeszkadzała mi aż tak bardzo.
Dlaczego? Okazało się, że właściciel ekspery-
mentuje z  cukrem resztkowym, obalając tym sa-
mym mit, że riesling powinien być wyłącznie
kwasowy. Rocznik 2014 to lekki, owocowy tru-
nek, w  którym dominują aromaty cytryny i  li-
monki, nuty miodu i  rodzynek.

Drugim winem i  moim największym zaskocze-
niem było Pinot Noir. Do tej pory omijałam je



szerokim łukiem, a  to okazało się po prostu wyśmienite! To
bardzo bogate, wytrawne czerwone wino, przepełnione za-
pachem i  smakiem owoców leśnych, które zdaniem wy-
twórcy szlachetnieje w  miarę upływu czasu. Mamy więc
wspaniałe polskie wino, które mogłoby pięknie kompono-
wać się z  wieloma potrawami na stołach całego świata!
Mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, a  nawet oczarowało.
Butelka poczeka więc na otwarcie do następnej „specjalnej
okazji”.

Dodać należy, że tylko w  tym roku te dwa wina otrzymały
nagrodę – Pinot Noir 2015 Silver Award DECANTER World
Wine Awards 2017 i  Riesling 2016 Bronze Award Interna-
tional Wine Challenge 2017.

Ile to kosztuje i  gdzie można kupić wina z Winiarni Adoria?
Na stronie internetowej Adorii (www.winnicaadoria.pl)
znajdziecie cennik wszystkich win. Koszt zamawianego wi-
na z  wysyłką jest nieco wyższy i  tak te z  rocznika 2015 np.
Riesling czy Bacchus kosztują 60  zł, Chardonnay 65  zł, a  Pi-
not Noir 110  zł. Jeśli jesteście w  pobliżu tego miejsca, warto
zaglądnąć, porozmawiać, a  nawet spróbować wina i  zakupić
je bezpośrednio u  producenta, po nieco niższej cenie. Trunki
można kupić sklepach specjalizujących się w  sprzedaży wi-
na w  całej Polsce, np. Kondrad Wina Wybrane czy Centrum
Wina, natomiast we Wrocławiu w  sklepie Wina i  Specjały
przy ulicy Krupniczej 7.





KUCHNIA DOLNOŚLĄSKA
TRUDNE DNI , CZ. 2
OPRACOWAŁA: LAURA CHOŁODECKA

To druga część historii pana Władysława
Fijewskiego. W  szesnastym numerze
zostawiliśmy naszego bohatera w  Lublinie
w  roku 1944, czyli w  momencie zakończenia
okupacji na tych terenach. Jednak prawdziwy
koszmar dopiero się miał zacząć. Najpierw
pierwsze aresztowanie, a  potem w  listopadzie
1944, tak zwany „kocioł” – przetrzymywanie
w  domu, więzienie na Narutowicza
w  Lublinie, transport do Sokołowa
Podlaskiego i  w  końcu wywózka na wschód.

Pociąg ruszył 1 grudnia 1944 r. nad ranem.
Gdy się rozwidniło przez szpary w  ścia-
nach wagonu (okna były zabite deskami)
obserwowaliśmy teren i  stwierdziliśmy, że
jedziemy w  kierunku Siedlec. Miasto mi-
nęliśmy przed południem i  nie zatrzymu-
jąc się jechaliśmy w  kierunku Łukowa. Już
byliśmy pewni, że jedziemy „na białe
niedźwiedzie”. Tak się wtedy określało po-
dróż na Wschód.

Pomiędzy wagonami były zainstalowane
prowizoryczne platformy, na których dzień
i  noc stały straże. Strażnicy mieli za zadanie
pilnować, by nikt nie uciekł, jak również,
by w  wagonach panowała cisza. Gdy tylko
zaczynaliśmy się wspólnie modlić, czy gło-
śniej rozmawiać, strażnik walił kolbą pepe-
szy w  ścianę i  krzyczał: „nie szumi”, dodając
do tego soczyste przekleństwo.

(...) Rytm dnia w  czasie podróży był nastę-
pujący: rano na postoju dostawaliśmy
śniadanie, ale ten postój następował
w  różnych porach dnia, w  zależności, czy
było odpowiednie miejsce do zatrzymania
pociągu. Odpowiednie miejsca — to dale-
kie peryferie stacji, las lub puste pole, sło-
wem okolica, gdzie nie było ludzi. Chodziło
o  to, by miejscowa ludność nie mogła za-
uważyć, kogo pociąg wiezie. Czasami ten
pierwszy postój następował dopiero koło
południa. Przed śniadaniem odbywało się
obowiązkowe liczenie, czyli tzw. „pro-
wierka”. Spędzano nas wówczas na jedną
stronę wagonu. Jeden lub dwóch strażni-
ków stawało w  środku, a  nam kazano
szybko przebiegać w  kierunku pustej stro-
ny wagonu i  wtedy nas liczono. Jeśli ktoś



biegł niedostatecznie szybko, popędzano go
kolbą lub kijem i  obrzucano wyzwiskami. Po
takim „apelu” otrzymywaliśmy dobowy przy-
dział żywności, składający się z  garści sucha-
rów i  dużej kuchennej łyżki gęstej kaszy lub
pęcaku. Przez całe dwa tygodnie, bo tyle
trwała nasza podróż, nie dostawaliśmy nicze-
go innego do jedzenia. Do picia otrzymywali-
śmy tylko jeden raz pół litra gorącej wody.
Pragnienie dokuczało nam bardziej niż głód.
Zastanawialiśmy się wtedy, co z  tą wodą zro-
bić — wypić, czy przemyć oczy?

Częściowo zaspokajaliśmy pragnienie przez
lizanie oszronionych nitów i  wszystkiego, co
było metalowe na ścianach wagonu. W  tym
celu ustawialiśmy się w  kolejce. Dłuższe po-
stoje pociągu odbywały się wyłącznie pod-
czas dnia, przeważnie w  lesie czy zaroślach,
byśmy nie mogli się zorientować, gdzie jeste-
śmy. Przez stacje kolejowe większych miast
przejeżdżaliśmy wyłącznie nocą, przy wyga-
szonych światłach. Niemożność odczytania
nazwy stacji utrudniała nam orientację —
gdzie się znajdujemy.

(...) Zabieramy, co kto ma i  szybko wyskakuje-
my z  wagonu. Śniegi i  światło słoneczne ośle-
piają nas. Oczy odwykły od światła, więc nic
nie widzimy. Gdy powoli oczy przyzwyczajają
się do nowych warunków, patrzymy na siebie
i  mimo tragicznej sytuacji parskamy śmie-
chem. Jesteśmy czarni od brudu i  pyłu węglo-
wego. Twarze mizerne, zmienione, a  w  nich —
nienaturalnie błyszczące oczy.

Ustawiają nas w  szeregi, klnąc i  popychając,
a  my wypatrujemy nazwy stacji. Któryś z  nas
zapytał o  to przechodzącego kolejarza, a  ten
odpowiedział — gorod Borowicze. Maszeruje-
my przez miasto, w  którym, wśród niskiej za-
budowy zauważamy parę kominów
fabrycznych i  dość ciekawy most na rzece,
której nazwy nie znamy. Później poznaliśmy
tę rzekę. To Msta — niewielka, ale bardzo rwą-
ca rzeka wpadająca do jeziora Ilmen. Miasto
się kończy, a  my wciąż maszerujemy, a  że za-
pada zmrok, strażnicy popędzają nas i  klną.
Rozglądamy się po okolicy, ale mało widzimy:
puste lasy i  pola. Marsz trwa nadal bez zatrzy-

mywania się. Co słabsi nie nadążają. Potykają
się, a  niektórzy padają. Strażnicy złoszczą się,
klną i  poszturchują kolbami. Ten wyczerpują-
cy marsz trwa już około trzech godzin. Jeste-
śmy u  kresu sił. Niektórych trzeba wspierać
i  prowadzić, bo upadną. Strażnicy coraz bar-
dziej okrutni. Wreszcie na horyzoncie widzi-
my światła. Przechodzimy przez jakąś wieś,
którą mijamy. Za wsią widać wysoko osadzo-
ne światła wyznaczające duży czworobok.
Jeszcze kilkaset metrów i  zauważamy ogro-
dzenie z  drutu kolczastego. Stajemy przed
bramą. A więc to tu.

(...) Obóz znajdował się na Wyżynie Wałdar-
skiej, w  dorzeczu rzeki Msty, niedaleko jeziora
Ilmen. Obłaść nowgorodzka, rejon Borowicze,
obok wsi Jegolsk, na wyspie. Wyspa ta
z  trzech stron otoczona była bagnami, a  od
południa — doliną rzeki Msty. Zabudowa
z  drobnych piasków aluwialnych okresu lo-
dowcowego.

(...) Miejsce na obóz wybrano na północno —
wschodnich krańcach wyspy, tuż obok cer-
kwi i  cmentarza. Teren obozu był otoczony
dwoma rzędami drutu kolczastego i  miał
kształt prostokąta. Na wszystkich rogach tego
prostokąta były wybudowane wieże strażni-
cze, na których całą dobę stały straże. W  po-
łudniowej części ogrodzenia znajdowała się
brama. Taka, jakie znamy z  obozów niemiec-
kich, tylko bez charakterystycznego napisu:
„Praca czyni wolnym”. Tuż przy bramie stał
niewielki budynek drewniany. Mieściła się
w  nim wartownia, pokój biurowy i  gospodar-
czy z  małym magazynem. Dowództwo obozu
mieściło się tuż przy cerkwi na dawnej pleba-
nii. Budynek cerkiewny był zdewastowany
i  zamieniony na magazyn ogólny.

(...) Baraki były ogrzewane tylko ciepłem na-
szych ciał. Panował zaduch. Do snu trzeba
było zdjąć buty, płaszcz i  marynarkę. Miało to
utrudniać ucieczkę. Buty stawialiśmy przy
głowach z  obawy przed kradzieżą. Dobrze
więc, że nasze miejsce było przy ścianie, bo
złodzieje mieli do niego trudniejszy dostęp. Ci,
którzy spali na środkowych pryczach, musieli
buty kłaść pod głowy. Marynarki służyły



nam za poduszki, kurtkami, czy płaszczem
(w  zależności co kto miał) przykrywaliśmy się.
Ja i  Jurek mieliśmy kurtki. Nakrywaliśmy się
wspólnie. Jedną kurtką tułów, a  drugą — nogi.
Kurtki się rozsuwały i  w  konsekwencji krzyż
był najczęściej odkryty, narażony na prze-
chładzanie.

W  baraku mieszkało około 500 osób. Nie było
nigdy ciszy. Zawsze ktoś kasłał, krzyczał przez
sen, kręcił się, czy rozmawiał. Na skutek pa-
nującej ciasnoty na pryczach cała dziesiątka
musiała jednocześnie odwracać się z  boku na
bok. Był to więc jeszcze jeden dodatkowy po-
wód do budzenia się.

Ludzie zapadali na choroby żołądka i  pęche-
rza, co powodowało wstawanie i  wychodze-
nie do latryny oddalonej znacznie od baraku.
Sen miał trwać od 22 do 5 rano. Początkowo
prawie każdej nocy sprawdzano, czy jesteśmy
wszyscy i  czy ktoś z  nas nie przygotowuje się
do ucieczki, bo np. śpi w  butach. Warunki snu
poprawiły się dla mnie dopiero w  kwietniu
1945 r., kiedy zostałem pielęgniarzem w  szpi-
talu. Kolegom pozostającym w  barakach ogól-
nych sytuacja pod tym względem poprawiła
się dopiero latem 1945 r., gdy do baraków do-
starczono sienniki wypchane słomą. Oczywi-
ście bez żadnych innych pościelowych
dodatków. Wreszcie przestaliśmy sobie od-
gniatać boki i  krzyże na twardych deskach.

Latem pojawiła się za to nowa plaga. Ze szpar
w  drzewie zaczęły wyłazić chmary wygłod-
niałych pluskiew, nie dając zmrużyć oka, pla-
miąc bieliznę i  sienniki, i  nasycając barak
obrzydliwą wonią. Koledzy walczyli z  nimi,
jak umieli, ale bez skutku. Liczni zrezygnowa-
ni próbowali spać na dworze obok baraków,
lecz od ziemi ciągnęło wilgocią i  chłodem. Po-
wietrze nie było na tyle ciepłe, by można było
spać na ziemi bez należytego przykrycia.
Wielu przypłaciło to zapaleniem płuc.

(...) Żywiono nad dwa razy na dobę. Śniadanie
dostawaliśmy pomiędzy godziną 6–7, a  kola-
cję — pomiędzy 18–19. Zmieniała się tylko cza-
sami jakość zup. Inne „dania” były zawsze
jednakowe. Rano: pół litra zupy, przeważnie

z  kaszy jęczmiennej, okraszonej margaryną.
Czasami była to zupa z  kaszy jaglanej lub czu-
mizy (rodzaj prosa wschodnioazjatyckiego).
Do tego dodawano 600  g chleba, płaską łyżkę
cukru i  20  g margaryny, a  czasami smalcu. Ten
przydział musiał starczyć do kolacji. Na kola-
cję: litr wodnistej zupy, kraszonej tuszonką
lub margaryną, ugotowanej z  kartofli, kapu-
sty, brukwi, a  gdy produkty się wyczerpały —
z  obierzyn kartoflanych. Tu nasuwa się pyta-
nie — skąd obierzyny kartoflane, skoro brakło
kartofli? Część kartofli zatrzymywano dla
chorych w  szpitalach i  stąd te obierzyny.

Zupy z  obierzyn kartoflanych nie mogłem
jeść. Była paląco gorzka, powodowała nie-
smak w  ustach, nudności i  ogromne pragnie-
nie. Ci, co spożywali te zupy, chorowali na
nerki. Sen mieli przerywany, bo musieli czę-
sto oddawać mocz. W  okresie tej łupinowej
zupy duża ilość spośród nas odżywiała się
tylko tym, co otrzymywaliśmy rano. Było to
o  wiele poniżej minimum. Z  lękiem myśleli-
śmy o  przednówku. Skoro już w  styczniu i  lu-
tym brakuje kartofli i  brukwi, co będzie
wiosną i  latem?

Gdy nadeszła wiosna i  lato rano dostawaliśmy
to samo co zwykle. Na kolację natomiast dosta-
waliśmy zupę z  kaszy jęczmiennej gotowaną na
śledziach, takich bez płukania. Wychodziła
z  tego zupa solna. Jedliśmy. Zjadaliśmy nawet
śledzie z  ościami, bo byliśmy głodni. Co było
później? Do dziś pamiętam to palenie w  prze-
wodzie pokarmowym. Tego piekielnego pra-
gnienia nie było czym ugasić. O  wodę do picia
wcale nie było łatwiej niż o  żywność.

Na terenie obozu nie było studni z  wodą pit-
ną. Wodę do kuchni woziło się z Msty, odległej
od obozu o  2  km. Woziliśmy beczkowozami,
posługując się siłą własnych mięśni. Wozi-
wodowie pracowali bardzo ciężko. Taką
ogromną beczkę na kołach jedni ciągnęli
z  przodu, a  reszta pchała z  tyłu i  z  boków. Bry-
gada wykonująca tę katorżniczą pracę skła-
dała się z  20 osób. Studnia, o  której już
wspominałem, znajdująca się na terenie obo-
zu, zawierała wodę zaskórną, żółtą, brudną,
o  nieprzyjemnym zapachu, niezdrową.



W  okresie, kiedy musieliśmy jeść tę śledziową
zupę, na terenie obozu wyskubano wszystkie
rośliny nadające się jako tako do jedzenia,
a  więc szczaw, szczaw koński, lebiodę, babkę,
a  nawet krwawnik. Rośliny te pokrojone i  do-
dane do zupy, łagodziły ten palący smak. Lu-
dzie, którzy w  tym czasie chodzili do prac
poza drutami i  mieli możliwość narwać gdzieś
szczawiu, dobrze na tym zarabiali. Oczywiście
nie dostawali pieniędzy, ale chleb, tłuszcz czy
cukier. Surowy szczaw najskuteczniej łagodził
smak śledziowej zupy.

(...) Warunków do codziennego mycia się nie
było w  obozie z  braku mydła, wody i  jakiejkol-
wiek szmaty do wycierania się. W  porze zi-
mowej przecieraliśmy twarz śniegiem, a  latem
mogli się umyć tylko ci, którzy pracowali poza
drutami. Mycie, które nazywano kąpielą, od-
bywało się raz w  tygodniu w  bani, czyli w  łaź-
ni. Łaźnia to niewielki barak – ziemianka.
Było w  nim kilka pomieszczeń. W  jednym
znajdował się zbiornik na wodę, a  pod nim
palenisko.

Zbiornik był zbudowany z  cegły. Górna jego
część znacznie zwężona wychodziła na dach,
jak komin w  wiejskich chałupach. Przez ten
otwór w  dachu wlewało się wiadrami wodę.
Dojście do otworu umożliwiała prymitywna
drabina zrobiona z  deski, do której poprzecz-
nie były poprzybijane kawałki drewna i  one
stanowiły jej szczeble. W  mroźne dni wszyst-
ko to było śliskie i  oblodzone. Nie sposób było
wejść z wiadrem na górę, by część tej wody po
drodze nie wylać. Jakże często było i  tak, że
już po dojściu na górę człowiek nagle się prze-
wracał i  zjeżdżał na plecach w  dół, wylewając
wodę na siebie i  na drabinę. Była to iście Sy-
zyfowa praca.

Inne pomieszczenie to odwszalnia. Mała kaju-
ta z  jednym otworem w  kształcie drzwi. U  su-
fitu były zamocowane wieszaki, drągi, do
których na drutach przymocowywało się
odzież i  bieliznę. Ładowało się tyle odzieży, ile
się tylko zmieściło, mocno wszystko uciskając.
W  środku tej upchanej masy panowała znacz-
nie niższa temperatura niż przy nagrzanych
ścianach. Wobec tego wszy z  tej partii odzieży

nie upiekły się, a  co najwyżej dobrze wygrza-
ły. Rezultat tej dezynfekcji był taki, że wszy
nigdy do końca nie były niszczone.

Trzecie, najobszerniejsze pomieszczenie, to
umywalnia. Nie było tam urządzeń w  postaci
pryszniców czy umywalek. Każdy z myjących
się dostawał kawałek szarego mydła i  drew-
niane korytko, w  którym mieściło się najwy-
żej 4 litry wody. W  tej ilości wody należało się
umyć i  wyprać koszulę lub przynajmniej
onuce. Nietrudno sobie wyobrazić, jacy czyści
wychodziliśmy z  tej łaźni.

Następnym sposobem walki z  wszami było
ich zabijanie. Zabijał każdy z  nas i  przy każdej
okazji. Niektórzy organizowali zawody, kto
więcej zabije w  określonym czasie i  oczywi-
ście własnych. W  zimie wszobicie odbywało
się w  baraku na deskach pryczy, latem – na
dworze, na kamieniu lub jakiejkolwiek sko-
rupie czy kawałku drewna. Co bardziej po-
mysłowi robili sobie specjalne przyrządy
w postaci małych płytek.

Żadnych proszków ani płynów do walki
z  wszawicą nie dostawaliśmy. Nie było też
czym tępić pluskiew, których, jak wspomina-
łem, było również mnóstwo. Z  nimi walka
była jeszcze trudniejsza. Wprawdzie nie trzy-
mały się odzieży i  gryzły tylko w  nocy, ale za
to potrafiły bardzo skutecznie uciekać. Wszy
przywieźliśmy z  sobą z  Polski. Byliśmy już
wszyscy zawszeni w  przejściowym obozie
w  Sokołowie Podlaskim. W  czasie podróży
w  tym brudzie i  ciasnocie, jaka panowała
w  wagonach, wszy miały doskonałe warunki
do rozmnażania się i  rozłażenia. Na przełomie
1944/45 roku zimą byliśmy już tak zawszeni,
że praktycznie nie było na to rady. Wszy do-
kuczały nam tak skutecznie, że wyżerały ra-
ny pod szyją, pod pachami, w  pachwinie i  pod
kolanami. Były to bardzo bolesne rany, po-
twornie swędzące i  przepełnione wszami.
Cierpieliśmy z  tego powodu bardzo, a  szcze-
gólnie nocą. Marzyliśmy o  wiośnie i  lecie, kie-
dy będzie można zdjąć kożuchy, które
dosłownie ruszały się od wszy, kiedy z  bieli-
zny i  ubrania będzie można je strząsnąć, jak
też i  o  tym, by móc wyjść za druty do pracy,



a  przy tej okazji umyć się w  rzece, czy nawet
w  bagnie. I  rzeczywiście latem sytuacja się po-
prawiała. Było ich mniej, nigdy jednak aż do
powrotu do kraju, nie pozbyliśmy się ich cał-
kowicie.

(...) Przy końcu zimy 1945 r. i  na wiosnę śmier-
telność wśród Polaków była bardzo duża.
Umierali ludzie w  różnym wieku, ale najczę-
ściej – najstarsi i  najmłodsi, a  wśród nich naj-
bardziej nałogowi palacze. Ci dodatkowo
cierpieli i  szybciej umierali, gdyż oddawali
chleb za tytoń. Chleb był podstawą naszej eg-
zystencji. Był marnej jakości, ale dawał się
jeść, podczas gdy z  zupą było różnie. Nałóg pa-
lenia często doprowadzał ludzi do kompromi-
tacji. Zbierali śmieci na ulicy, rzucali się na
furę siana, wyciągając źdźbła, a  później zawi-
jając je w  brudny papier znaleziony na dro-
dze, by móc zaciągnąć się dymem choć tak
spreparowanych skrętów. Niektórych ten na-
łóg po prostu odczłowieczał. Kradli, oszuki-
wali, przyśpieszali zgon tym, którym
podawali do picia brudną wodę lub śnieg. Na-
wet wykształceni i  kulturalni ludzie kompro-
mitowali się często z  tego powodu.

(...) Ówczesne władze radzieckie były odpo-
wiedzialne za kłamstwa popełnione zarówno
w  stosunku do nas, jak i  do swoich obywateli.
Nas wszystkich uznano bezpodstawnie za
winnych, a  im wmawiano, że strzelaliśmy do
żołnierzy radzieckich, pomagając Niemcom
przeciwko nim. Za tym kłamstwem poszło
następne. Uznano nas za jeńców wojennych
i  wsadzono do obozu razem z  żołnierzami nie-
mieckimi. A  przecież 99,9% Polaków schwyta-
li w  cywilnych ubraniach, nie na polu walki,
lecz w  „kotłach” lub mieszkaniach. Nakazano
naszyć nam na rękawach opaski z  napisem
„wojennoplenny”, by w  ten sposób jeszcze
bardziej utwierdzić swoich obywateli, jak
i  Niemców, że rzeczywiście jesteśmy jeńcami.

Początkowo wielu ludzi uwierzyło w  to
kłamstwo i  odpowiednio nas traktowali.
Młodzi strażnicy nazywali nas faszystami,
a  dzieci obrzucały wyzwiskami i  kamieniami,
gdy się ku temu nadarzyła okazja. Dopiero,
gdy nas bliżej poznali i  rozmawiali z  nami, do-
wiedzieli się, jak było naprawdę. Wtedy sto-
sunek ich do nas stał się życzliwszy. Te same
dzieci zaczęły nam podawać papier na skręty,
a  stare kobiety, gdy szliśmy rano do pracy,
czekały na nas przed swymi domami z  mi-
seczkami gorących kartofli.

Byliśmy wzruszeni, bo jeśli chodzi o  jedzenie,
ludność cywilna żyła więcej niż skromnie.
Poznaliśmy warunki ich życia, pracując
w  kołchozie lub z  tymi, którzy nas pilnowali.
Niejednokrotnie widziałem, jak pielęgniarki
i  strażnicy podczas służby posilali się suchym
Chlebem. Początkowo krępowali się i  bali, gdy
ich częstowaliśmy zupą obozową, ale gdy nas
poznali i  nabrali zaufania, przyjmowali po-
częstunek i  opowiadali, w  jakich warunkach
żyją.

Władysław Fijewski przetrwał obóz, wrócił
do „wolnej Polski” a  losy rzuciły go na Ziemie
Odzyskane, do Wrocławia. Tutaj przez wiele
lat pracował jako nauczyciel w  Liceum Ogól-
nokształcącym, był też wykładowcą geografii
w  Liceum Pielęgniarstwa oraz Liceum Woj-
skowym. Przygotowywał do matury, a  także
wykładał metodykę nauczania geografii na
Uniwersytecie Wrocławskim i  w  Studium
Nauczycielskim.

Opowieść, którą przedstawiliśmy w  tym
i  w  poprzednim numerze naszego Magazynu
to tylko część książki, będących zapiskiem
wspomnień naszego bohatera. Zachęcamy do
przeczytania całości „Niedobrych dni”, książki
wydanej w  roku 1982 przez Duszpasterstwo
Parafii Ducha Św. we Wrocławiu.



Liczba porcji: 16 sztuk

Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:
Mąkę, pokruszone drożdże, wodę,
mleko, sól i  kminek mieszamy ze
sobą, a  następnie wyrabiamy jed-
nolite, luźne ciasto. Przekładamy
do miski wysmarowanej oliwą,
przykrywamy czystą ściereczką
i  odstawiamy na około 45 minut
w  ciepłe, nieprzewiewne miejsce.
Piekarnik wraz z  blachą rozgrze-
wamy do 250°C. Podrośnięte ciasto
dzielimy na 16 części i  rozwałko-
wujemy je na blacie obficie posy-
panym mąką na płaskie placki.
Na rozgrzanej blasze piekarnika

układamy po 2 placki, posypujemy
solą gruboziarnistą i  pieczemy
7–9 minut, aż się zarumienią.

W  ten sam sposób pieczemy pozo-
stałe placki.

Podpłomyki podajemy
z  pomidorami, rukolą i  serem
z  kamiennogórskiej mleczarni.

PODPŁOMYK CYSTERSKI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Przepis inspirowany Cysterskim Podpłomykiem opata Bernarda Rosy, serwowanym w  Restauracji Rustykalnej w  Krzeszowie,

źródło „Kuchnia Dolnego Śląska”, Barbara Jakimowicz-Klein, Wrocław-Radków 2014, przepis wyraźnie zmodyfikowany.

Składniki:
750  g mąki pszennej + do podsypania

25  g świeżych drożdży
500  g letniej wody

60  g mleka
1 łyżeczka soli

½ łyżeczki kminku (opcjonalnie)
oliwa do natłuszczenia

sól gruboziarnista do posypania



Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 10 minut

Nalewka bursztynowa ma działanie przeciwzapalne
oraz przeciwbólowe.

Można nią nacierać chore miejsca lub dodawać po kilka
kropel do herbaty lub wody i  pić.

NALEWKA BURSZTYNOWA
PRZEPIS OD BOHATERA PRZESIEDLEŃCZEJ OPOWIEŚCI ,

ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Składniki:
garść rozdrobnionego bursztynu

spirytus

Przygotowanie:
Rozdrobniony bursztyn sparzamy dwu-, trzykrotnie

w  celu dezynfekcji.
Osuszamy i przesypujemy do ciemnej butelki.

Zalewamy spirytusem minimum dwa centymetry nad
poziom bursztynu. Odstawiamy w  ciepłe miejsce

na 5–6 tygodni. Po tym czasie odsączamy i przelewamy do
innej butelki. Bursztyn ponownie możemy zalewać

sprytusem jeszcze dwa, trzy razy.



Gotowanie było dla niej zawsze czymś, co daje sporo satysfakcji. Bardzo długo

realizowała tę pasję tylko w zaciszu własnego domu, przyrządzając potrawy dla swoich

bliskich. Jest jednak kobietą, która nie boi się zaryzykować i dlatego zamieniła pracę

charakteryzatorki na bycie Szefową Kuchni, albo – jak określają ją współpracownicy –

Szefą. Doświadczenie zdobywała wwielu restauracjach za granicą, m.in. w gwiazdkowej

La Palme d’Or 2* w Cannes. I choć świat kuchni jest według niej męskim światem, to

skutecznie dowodziła Restauracjami Acquario i Monopol. Została zauważona

i  wyróżniona przez przewodnik Gault&Millau najważniejszym w branży tytułem

–  Kobieta Szef 2016 roku. Niedawno ponownie zaryzykowała i wraz ze wspólniczką

otworzyła Restaurację jadka, w której jest również Szefową kuchni. Nie znajdziecie tu dań

we francuskim stylu, do których nas przyzwyczaiła. Wszystko ewoluowało, a Justyna

Słupska Kartaczowska postanowiła teraz gotować polską kuchnię szlachecką.

WOLĘ ŻAŁOWAĆ RZECZY, KTÓRE W ŻYCIU
ZROBIŁAM, N IŻ TYCH KTÓRYCH NIE ZROBIŁAM

WYWIAD PRZEPROWADZIŁA: JOANNA ANISZCZYK
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

ZDJĘCIA POTRAW: WOJCIECH MAŁKOWICZ



Joanna Aniszczyk: Jak to jest gotować we

własnej restauracji?

Justyna Słupska Kartaczowska: Nie odczu-

wam jakiejś większej różnicy, ponieważ

wcześniej pracowałam w miejscu, gdzie da-

wano mi dużo swobody. Natomiast ciągle

jeszcze nie mogę do końca uwierzyć, że to na-

prawdę się dzieje, że to moja restauracja.

Aczkolwiek z każdym dniem coraz bardziej ją

kocham i zaczynam czuć, że jestem u siebie.

J.A.: Bo marzeniem każdego Szefa Kuchni

jest mieć swoje własne miejsce.

J.S.K.: To prawda. Jest to spełnienie moich ma-

rzeń. Zdecydowałam się na to, bo stwierdzi-

łam, że wolę żałować rzeczy, które w życiu

zrobiłam, niż tych których nie zrobiłam. My-

ślałam o tym od dłuższego czasu, a że propo-

zycja była na tyle atrakcyjna, to podjęłam

ryzyko.

J.A.: Opowiesz coś więcej?

J.S.K.: To był zupełny przypadek. Aczkolwiek

wydaje mi się, że w życiu wszystko ma jakiś

sens. Więc to, że dostałam propozycję żeby

wynająć tę restaurację, to nie był zbieg oko-

liczności, a po prostu zbieg zdarzeń. Przemy-

ślałam to, zobaczyłam miejsce i stwierdziłam,

że nie chcę już robić fine diningu, nie chcę

gotować tak, jak gotowałam. Pomyślałam so-

bie – mieszkam w Polsce, mam polskie pro-

dukty, które należy promować i robić dobrą,

polską kuchnię.

J.A.: Do tej pory wiązano Ciebie raczej

z  kuchnią francuską, można powiedzieć, że

jesteś w niej zakochana.

J.S.K.: To nawet nie chodzi o to, że jestem w

niej zakochana. Ja się tam nauczyłam

gotować, to są moje podstawy i techniki z

których korzystam.

J.A.: One funkcjonują w wielu kuchniach.

J.S.K.: Zgadza się. Tylko teraz wyzwaniem jest

to, że to jest kuchnia polska, która bazuje na

zupełnie innych produktach.



J.A.: Polska i  staropolska.

J.S.K.: Polska szeroko pojęta – szlachecka, sar-

macka. Cały czas uczę się tego, co było kiedyś

i za każdym razem jestem w szoku, kiedy oka-

zuje się, że w XVII wieku było więcej produk-

tów do gotowania niż jest teraz. Więcej

warzyw, więcej mięsa, bo były np. homary

czy ostrygi. Bałam się, że będę ograniczona do

jakiegoś tam obszaru działania jeśli chodzi o te

produkty, a nagle okazało się, że mogę

wszystko.

J.A.: Skąd czerpiesz wiedzę na ten temat, z  ja-

kich źródeł korzystasz?

J.S.K.: Korzystam z wielu źródeł i  książek. Sięgam

do publikacji Prof. Dumanowskiego i  innych.

J.A.: Określiłyśmy już rodzaj kuchni, którą

teraz robisz ale trzeba powiedzieć, że przed-

stawiasz ją w nowoczesnej formie.

J.S.K.: Na początku myślałam, że uda mi się

odtworzyć czy zinterpretować te przepisy po

swojemu i zaprezentować taki bardzo prosty

talerz, ale już po miesiącu okazało się, że nie

ucieknę od tego, co mam w głowie. Jako, że

lubię zabawę kolorami, wybieram talerze,

które są całkiem zielone lub czerwone.

J.A.: Czy pierwszy jest kolor?

J.S.K.: Zdecydowanie tak.

J.A.: A  smak?

J.S.K.: Smaki ewoluują i się mieszają. Najpierw

jest kolor, potem myślę o produktach, a póź-

niej, jak daną rzecz zbalansować, co chcę

osiągnąć, wydobyć. Na przykład gdy mam

buraka, to nie chcę żeby był mdły, tylko słod-

kawo-kwaśny, soczysty.

J.A.: Próbuję dotrzeć skąd Ty masz te wszyst-

kie wizje. Jak to wygląda?

J.S.K.: Nie mam pojęcia – po prostu wyobra-

żam sobie coś i przelewam te wizje na talerze.

J.A.: Czyli ten proces zachodzi cały czas?

J.S.K.: Tak, u mnie to jest proces. Nad jednym



daniem potrafię myśleć miesiącami. To ewo-

luuje, już widzę, że chcę homara, potem wiem

z czym go zestawię, ale nie do końca mam po-

mysł, jak chcę żeby smakował, jak go przyrzą-

dzić. Wiem za to, jaki ma mieć kształt, jak ma

wyglądać na talerzu.

J.A.: Jak wiele czasu wymaga uzyskanie

ostatecznego efektu?

J.S.K.: Mam wciąż za mało czasu na próby,

bo intensywnie pracujemy. Nie zawsze też

jest tylu ludzi, ilu powinno być i nie ma ta-

kiego komfortu, że możesz przyjść i robić

swoje przez kilka godzin. Są dostawcy

i mnóstwo rzeczy na głowie. Jesteśmy nową

restauracją, która funkcjonuje kilka miesię-

cy i dopiero pomału wszystko się tu klaruje,

tj. zakres obowiązków, czas który poświęca-

my temu miejscu. Wytwarza się pewien

system i  wszystko zmierza w dobrym kie-

runku.

J.A.: Czy macie jakieś ograniczenia związane

z produktami, których używacie?

J.S.K.: Staram się, żeby to była kuchnia rzetel-

na i prawdziwa. Jeśli robię kuchnię polską, to

z produktów, które są dostępne w Polsce,

chociaż nie zawsze jest to możliwe.

J.A.: Czyli pieprz i inne przyprawy to oczy-

wistość?

J.S.K.: Pieprz był już w XVII wieku, więc jeśli

w menu były również małże czy ostrygi, to

chętnie z nich korzystam.

J.A.: Jak wygląda zmiana karty w jadce?

J.S.K.: Ja nie zmieniam menu sezonowo, co

trzy czy cztery tygodnie. Zmieniam wtedy,

kiedy czuję, że jest jakieś danie na które nie

mogę już patrzeć. Tak było w pewnym mo-

mencie ze szparagami, podobnie z kalarepą.

Była super, kiedy była młoda i nagle przyjeż-

dża taka, która jest zdrewniała i już nie ma



tego samego smaku - trzeba to zmienić, praw-

da? Wtedy zastanawiam się, co nowego mogę

zrobić.

J.A.: A czy Jadka ma w menu jakieś potrawy,

które będą się pojawiać każdorazowo?

J.S.K.: Są to dania, nad którymi pracowaliśmy

od początku i które mają być kojarzone z na-

mi, tj. ozór z hibiskusem i burakiem czy piero-

gi z baranem i kiszonym czosnkiem. One na

pewno będą zawsze. Mieliśmy też w karcie

karpia wędzonego z Mościbrodów do którego

będziemy wracać, a teraz może będzie to

tatar.

J.A.: Justyna, mam przekonanie, że w Polsce

bardzo dużo się dzieje właśnie w  związku

z  rodzimą kuchnią, że zaczyna wracać do

łask. Co Ty na ten temat myślisz?

J.S.K.: Tak, myślę, że to jest nurt widoczny od

dwóch czy trzech lat i kucharze zobaczyli, że

można robić fajne rzeczy na polskich pro-

duktach. Przecież to jest bardzo oczywiste, że

kiedy mieszkasz np. w Azji, to nie robisz

kuchni norweskiej.

J.A.: Kocioł jest magazynem dolnośląskim,

ale moje pytanie dotyczy Wrocławia. Istnieje

kuchnia wrocławska?

J.S.K.: Istnieje. Często konsultuję to z Profeso-

rem Soblem, który jest specjalistą od szeroko

pojętej kuchni wrocławskiej, bo to nie jest

kuchnia od wojny do teraz, tylko kuchnia

z  bardziej odległych czasów.

J.A.: Podjęłabyś się serwowania przepisów

kuchni wrocławskiej u  siebie?

J.S.K.: Nie chciałabym się ograniczać i robić

tylko taką kuchnię, bo musiałabym być bar-

dzo konsekwentna. To jest na tyle za duże

wyzwanie, że może jak się dobrze poczuję

w  tej kuchni polskiej, to pójdę dalej i będę ro-



biła tę wrocławską. W momencie kiedy

kuchnia polska sama w sobie jest dla mnie

wyzwaniem, to nie potrafię się tak zawęzić

i muszę mieć trochę szerszy horyzont.

J.A.: Patrząc na Ciebie, kobietę która ma tyle

charyzmy i  energii zadaję sobie pytanie, czy

kuchnia jest tylko dla mężczyzn?

J.S.K.: Kuchnia to jest męski świat, bo pracują

tam prawie sami faceci. Rzadko znajdziesz tu

kobietę. Patrz, co się dzieje – możesz w Polsce

wymienić masę szefów kuchni, a na palcach

jednej ręki szefy, które znasz.

J.A.: Co je ogranicza?

J.S.K.: Przede wszystkim siła fizyczna. Stanie

na nogach po 12-16 godzin, dźwiganie garów

i  patelni, mycie, sprzątanie. To wszystko może

zmęczyć. Trudno mi o tym mówić, ja wybra-

łam taką drogę, która wydawała mi się oczy-

wista i jeżeli kiedykolwiek zdarzy się, że ktoś

o mnie napisze artykuł albo doceni moją cięż-

ką pracę, to wiem, że na pewno na to zapra-

cowałam.

J.A.: I  tu się pojawia pytanie, kiedy odkryłaś,

że chcesz być szefą?

J.S.K.: Późno. Zaczęłam gotować po 30-tce,

kiedy pracowałam jako charakteryzatorka.

Jestem samoukiem, gotowałam w domu, dla

męża, dziecka i dla znajomych. Nigdy nie

sprawiało mi to żadnego problemu, zawsze to

lubiłam i mi to wychodziło. W pewnym mo-

mencie pomyślałam sobie, że jest to jedyna

rzecz, którą robię i zapominam o wszystkim,

która mnie pochłania, sprawia przyjemność.

J.A.: Pamiętasz moment decyzji?

J.S.K.: Ja jednak jestem perfekcjonistką, jeśli

cokolwiek robię, to chcę to robić najlepiej jak

potrafię albo wcale. Miałam taki zły dzień na

planie filmowym. Zajmowałam się charakte-



ryzacją i poczułam, że nie chcę tego robić, że

nie jestem utalentowana, że poświęcam temu

za mało czasu. I tak myślałam 3 dni, aż w koń-

cu wymyśliłam, że chcę gotować i zatrudniłam

się w restauracji, gdzie na początku od rana do

nocy czyściłam grzyby. Potem pomału, pomału

zaczęłam się uczyć gotować. Wyjechałam do

Francji i to była największa szkoła, jaką dosta-

łam w życiu i której nie rozumiałam.

J.A.: Jakie cechy musi mieć człowiek, by z To-

bą pracować?

J.S.K.: Gdy robimy cokolwiek, to nie ma sensu

żeby kucharz dyskutował ze mną, że można

by było to zrobić inaczej. Jak będzie szefem, to

będzie robił inaczej, a jeśli uważa, że się nie

rozwija i osiągnął już wszystko, ma drzwi

otwarte. Człowiek, który chce ze mną praco-

wać musi być pokorny, pracowity i punktual-

ny. Mam szczęście do kucharzy i aktualnie

prację z super teamem, w którym są ludzie,

którzy wiedzą, czego chcą, pracują ze mną,

mają świadomość, że się rozwijają i że robimy

coraz lepsze rzeczy.

J.A.: Szczegóły są dla Ciebie ważne.

J.S.K.: Najważniejsze. Zamówiłam najbardziej

proste talerze z możliwych, nie kamionkowe,

bo okazało się, że całe życie pracuję na białych

i nie potrafię inaczej. Czasami talerz robi da-

nie, a na białym musisz się naprawdę napra-

cować, żeby to odpowiednio wyglądało.

Mamy piękne butelki na wodę zaprojektowa-

ne przez Martynę Powroźnik z Wrocławskiej

ASP. Nie ingerowałyśmy w salę, bo wnętrze

jest naprawdę super. Krzesła, zasłony, podu-

chy, to wszystko musi być spójne. Zostało parę

rzeczy do zrobienia, ale działamy małymi

krokami.

J.A.: Życzę Tobie realizacji tych zamierzeń

i  dziękuję za wywiad.





DRUGIE ŚNIADANIE
ZDJĘCIA: OLGA PŁAZA, ASYSTA: KATARZYNA SIERADZ I LAURA CHOŁODECKA

„A do pracy tylko kanapki i kanapki noszę…” – uwielbiamy kanapki, ale nie tylko one
muszą lądować w pudełku na śniadanie do pracy. Nasze lunchboxy są kolorowe,

zdrowe, sycące i udowadniają, że II śniadanie to nie wspinaczka na Mount Everest,
ich  przygotowanie nie musi zajmować długich godzin, a po całym procesie nie zostają
odciski. Żeby było jeszcze łatwiej, to podpowiadamy, że każdy z tych przepisów jest
bazą i punktem wyjścia. Do miejsca, gdzie poniesie nas wyobraźnia albo po prostu

zasoby lodówki i kuchennych szafek. To co, spróbujecie?



Liczba porcji: 2–4

Czas przygotowania: 1 godzina + 15 min czekania

Przygotowanie:
Do szerokiej miski nalewamy zimną wodę, ryż przesypujemy na sito lub durszlak
i  zanurzamy w misce. Mieszamy ryż ręką przez 15–20 sekund, po czym wylewamy

wodę. Proces powtarzamy 4–5 razy, aż woda będzie prawie przejrzysta. Przesypujemy
ryż do garnka i  dodajemy 1½ szklanki wody. Doprowadzamy do wrzenia pod

przykryciem na średnim ogniu, następnie zmniejszamy ogień i  gotujemy 15–20 min,
aż ryż wchłonie wodę. Jeśli zaczyna kipieć, zmniejszamy ogień. Następnie zdejmujemy

garnek z  ognia i  odstawiamy na ok. 10 minut, aby ryż odpoczął. W  tym czasie
przygotowujemy dodatki: bekon smażymy na patelni do pożądanego stopnia

wysmażenia, pomidora kroimy w plastry.

Składamy nasze onigirazu: na kawałku folii spożywczej układamy płat norii (błyszczącą
stroną do folii), tak aby jeden z  jego rogów był skierowany w naszą stronę. Na nori

nakładamy ryż, formując z  niego kwadrat (ok. 10 x 10  cm) i  lekko dociskając. Ryż możemy
opcjonalnie posypać szczyptą soli, smarujemy go warstwą majonezu, następnie

układamy na nim liść sałaty, plastry pomidora, boczek, kolejny liść sałaty i  kolejną
warstwę majonezu. Całość lekko dociskamy. Zawijamy onigirazu na kopertę, zaczynając
od górnego i  dolnego rogu, a  kończąc na rogach bocznych. Całość zawijamy ciasno folią

spożywczą, odwracamy na drugą stronę i  odstawiamy na ok. 10–15 min.
Po tym czasie onigirazu można przekroić na pół.

Czynność powtarzamy dla pozostałej ilości ryżu i  płatów nori.

Opcjonalnie można zrobić mniejszy prostokąt z  ryżu (ok. 6 x 6  cm) i  przykryć dodatki jego
dodatkową warstwą, aby po zwinięciu na górze i  na dole był widoczny ryż.

Wtedy będziemy potrzebować większej ilości płatów nori.

ONIGIRAZU BLT
PRZEPIS: MARIA ROMASZKAN

Składniki:
1 szklanka ryżu do sushi

2–4 płaty nori
kilka liści sałaty

1 pomidor
6–9 plastrów boczku

majonez do posmarowania ryżu
sól (opcjonalnie)



Ciekawostka:
Onigirazu stało się znane dzięki japońskiemu
komiksowi pt. Cooking papa. Jest to typowa
japońska przekąska z ryżu, nori i nadzienia

(onigiri) w nowej, ciekawszej odsłonie.
Onigirazu oznaczania po japońsku „onigiri,
które nie jest uformowane (w tradycyjny
trójkątny kształt)”. Onigirazu to świetna

przekąska na drugie śniadanie czy na piknik,
a  jej forma – nadzienie zawinięte w ryż i płat
nori – pozostawia dużą swobodę w doborze
składników nadzienia. Uważajmy tylko, aby
jego warstwa nie była zbyt gruba, bo inaczej

onigirazu się nie zawinie i  rozpadnie.



Liczba porcji:wg potrzeby

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Tortille podpiekamy według przepisu na opakowaniu. Układamy na nich sałatę,
plasterki schabu i sera oraz pomidorki przekrojone na pół. Polewamy dressingiem

przygotowanym przez zblendowanie jogurtu z ziołami, solą i pieprzem.
Tortille zwijamy i owijamy folią aluminiową.

TORTILLE Z PIECZONYM SCHABEM
I SEREM KORYCIŃSKIM

PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
tortille

mieszanka sałat
schab pieczony w winie (przepis na stronie 56)

ser koryciński z czarnuszką i kozieradką
pomidorki koktajlowe

5 łyżek gęstego jogurtu naturalnego
1 garść świeżych ziół

sól, pieprz





Liczba porcji: 30 sztuk (2 blachy)

Czas przygotowania: 10 minut + 20 minut pieczenia

Przygotowanie:
Czekoladę i orzechy siekamy, banana rozdrabniamy widelcem. Przekładamy do miski,

dodajemy amarantus, płatki owsiane, masło, cukier, mąkę, proszek do pieczenia,
cynamon i sól. Mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Można do tego użyć
miksera i mieszadeł w kształcie haków. Z masy formujemy kulki wielkości orzechów

włoskich, układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i spłaszczamy dłońmi.
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 20 minut.

CIASTKA BANANOWE Z AMARANTUSEM
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
50 g gorzkiej czekolady

50 g orzechów włoskich, łuskanych
1 banan

125 g amarantusa
110 g płatków owsianych
75 g miękkiego masła
50 g brązowego cukru
50 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia
¼ łyżeczki cynamonu

1 szczypta soli





Na podstawie przepisu na „Osuch ziemniaczany” zespołu folklorystycznego Górali Czadeckich

„Strzegomianki” ze Strzegomian, gm. Sobótka („Smaki i smaczki kuchni Ślężańskiej”,

Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich, 2006.)Sałatki to danie idealne dla początkujących w kuchni i wszystkich
zabieganych – wystarczy kilka dowolnych składników z lodówki
i  kuchennych szafek, żeby wyczarować zdrowy i sycący posiłek!

Nie  bójmy się improwizacji, większość warzyw
i owoców doskonale się ze sobą łączy, zwłaszcza kiedy polejemy je

sprawdzonym, szybkim sosem lub dressingiem.
Każdą z przedstawionych dalej sałatek można potraktować

jako inspirację i dowolnie zmieniać w niej dodatki.

SAŁATKI DO PRACY





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

Przygotowanie:
Myjemy dokładnie wszystkie warzywa. Brokuł dzielimy na mniejsze kawałki, gotujemy

ok. 6 minut na parze (albo w wodzie) i odcedzamy – ma być chrupiący. W tym czasie
zalewamy makaron gorącą wodą i odstawiamy na 3–4 minuty, po czym odcedzamy.

Papryki kroimy w kostkę. Przekładamy do miski makaron, dodajemy warzywa, kapary
i listki kolendry. Mieszamy i podajemy z sosem z masłem orzechowym.

SAŁATKA Z MAKARONEM RYŻOWYM
PRZEPIS: OLGA PŁAZA

Składniki:
100 g cienkiego makaronu ryżowego

½ brokułu
½ czerwonej papryki

½ żółtej papryki
12 pomidorków koktajlowych

20 g kaparów
garść świeżej kolendry





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Odcedzamy ciecierzycę i zielony groszek, myjemy sałatę i pomidorki. Obieramy i kroimy
w piórka cebulę. Umieszczamy w misce wszystkie składniki, delikatnie doprawiamy

solą i pieprzem, podajemy z sosem ziołowym.

SAŁATKA Z CIECIERZYCĄ
PRZEPIS: OLGA PŁAZA

Składniki:
1 puszka ciecierzycy

1 mała czerwona cebula
16 pomidorków koktajlowych różnokolorowych

1 puszka zielonego groszku
½ opakowania mieszanki sałat (np. sałata z burakiem)

sól, pieprz





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Kaszę gotujemy ok. 18 minut, następnie odcedzamy. W tym czasie brokuł dzielimy na
mniejsze kawałki i gotujemy na parze (lub w wodzie) 6 minut, aby pozostał chrupiący.
Cukinię kroimy w plastry, delikatnie doprawiamy solą oraz pieprzem i grillujemy na

rozgrzanej patelni z dodatkiem oleju rzepakowego, odsączamy na ręczniku papierowym
z nadmiaru tłuszczu. Cebulę obieramy i kroimy w piórka, paprykę w kostkę.

W misce umieszczamy kaszę gryczaną, na niej układamy brokuł, grillowaną cukinię,
brokuł i paprykę.

SAŁATKA Z KASZĄ GRYCZANĄ
PRZEPIS: OLGA PŁAZA

Składniki:
200 g kaszy gryczanej

½ brokułu
1 cukinia

½ czerwonej cebuli
1 żółta papryka

30 g orzechów pinii
olej rzepakowy

sól
pieprz







Liczba porcji: 2–3

Czas przygotowania: 5 minut

Przygotowanie:
Masło umieszczamy w misce, dodajemy
sok z cytryny, sos sojowy, szczyptę
pieprzu i opcjonalnie posiekany
czosnek. Wlewamy najpierw kilka
łyżek wody (4–5) i zaczynamy mieszać.
Na początku masa się rozwarstwia
i potrzebnych jest kilka minut
cierpliwego mieszania. Jeśli sos jest
zbyt gęsty, dodajemy kolejne łyżki
wody (stopniowo) i mieszamy.

SOS Z MASŁEM ORZECHOWYM
PRZEPIS: OLGA PŁAZA

Składniki:
3 łyżki masła orzechowego

2 łyżki soku z cytryny
1 łyżka sosu sojowego

pieprz
1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

woda

Liczba porcji: 2–3

Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:
Dokładnie myjemy, osuszamy
i siekamy zioła. Zalewamy je w misce
oliwą, dodajemy sok z cytryny,
doprawiamy do smaku i energicznie
mieszamy, polewamy sosem sałatkę.

SOS ZIOŁOWY
PRZEPIS: OLGA PŁAZA

Składniki:
kilkanaście listków mięty

½ pęczka bazylii
(lub innych świeżych ziół)
2–3 łyżki soku z cytryny

100 ml oliwy z oliwek
sól

pieprz





Liczba porcji: 1 miseczka

Czas przygotowania: 10 minut

PASTA FASOLOWO-FISTASZKOWA
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Składniki:
1 puszka białej fasoli

4 łyżki masła orzechowego
1–2 ząbki czosnku

sól

Przygotowanie:
Fasolę blendujemy razem z czosnkiem.
Dodajemy masło orzechowe
i ewentualnie doprawiamy solą.

Liczba porcji: 1 blacha

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Drożdże rozkruszamy do miski. Dodajemy letnią wodę, mąkę wymieszaną z solą

oraz oliwę i wyrabiamy luźne ciasto.

Blaszkę piekarnikową smarujemy sporą ilością oliwy i wykładamy ciasto.
Rozmaryn drobno siekamy. Obieramy czosnek i rozcieramy go z solą oraz posiekanym

rozmarynem. Mieszamy z oliwą i polewamy lekko podrośnięte ciasto.
Ręką rozsmarowujemy po całej powierzchni i palcami nakłuwamy wgłębienia.

Wierzch posypujemy gruboziarnistą solą. Pieczemy w temperaturze 220°C
około 25 minut do ładnego zarumienienia.

FOCACCIA PEŁNOZIARNISTA
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Składniki na ciasto:
100 g świeżych drożdży
1 kg mąki pszennej
pełnoziarnistej
grubo mielonej
¼ szklanki oliwy
3 szklanki wody
1 płaska łyżeczka soli

Składniki
na polewę:
4 ząbki czosnku
listki z 2 gałązek rozmarynu
⅓ szklanki oliwy
szczypta soli

Dodatkowo:
oliwa
do posmarowania blaszki
gruboziarnista sól
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