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Dobrze maskujący się mięsożerca, którego kochają
wegetarianie i weganie. My wrzuciliśmy go m.in. do gofrów,
grzanek, omleta, ramenu i sałatki, a pasuje do wielu innych
kombinacji. To boczniak, nasz pierwszy bohater letniego
numeru! Poznacie go na stronach 44–65.
Noc, chruśniak, Leśmian. Znajdujecie wspólny mianownik?
Tak, to maliny! Te niezwykłe owoce o działaniu
przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym, pełne witamin
oraz innych dobroci przerobiliśmy na wszystkie możliwe
sposoby. Zajrzyjcie na strony 12–43 po inspiracje.
W tym numerze zapraszamy Was do raju... Raju Pstrąga.
To magiczne miejsce, w którym się zrelaksujecie i zjecie pyszną
rybkę. Chętni, mogą zaszyć się tu na dłużej, zamieszkując
w Osadzie Pstrąga. Sprawdziliśmy wszystkie opcje i każdą
gorąco polecamy. Więcej szczegółów na 66–75.
Tym razem zamiast opowieści przesiedleńczej mamy dla
Was relację z dolnośląskiej kolacji, którą już po raz czwarty
można było wylicytować w ramach WOŚP. Naszych
gości poczęstowaliśmy przekrojem dolnośląskich potraw
i nauczyliśmy obierać raki. Sprawozdanie z tego wydarzenia
znajdziecie na stronach 76–87.
Z myślą o letnim numerze spotkaliśmy się przy ognisku.
Co prawda obyło się bez skoków przez ogień i biegania
po rozżarzonych węglach,ale za to jedzenie
wyszło nam przednie. Zajrzyjcie na strony 88–113.
Na letnie przepytki wzięliśmy naszą kotłową koleżankę –
Asię Aniszczyk. Opowiedziała nam o smakach swojego
dzieciństwa, miłości do gastronomii oraz jej interpretacji
tematu zero waste. Sprawdźcie strony 114–120.
Lemoniady w dłoń i chodźcie z nami cieszyć się latem!
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SPIS PRZEPISÓW
Banany pieczone w ognisku

Omlet z boczniakiem królewskim

50

Biała kiełbasa pieczona w boczku

94

Pieczony pstrąg z fenkułem i pomarańczami

72

Boczniaki stir fry

56

Placuszki szpinakowo-kokosowe z malinami

22

Pstrąg pieczony z pomidorami

74

70

Ciasto migdałowe

82

Eton mess z malinami

18

flaczki z boczniaków

64

Gofry z boczniakami

54

DANIE RYBNE

8

DANIE Z NISKIM
INDEKSEM GLIKEMICZNYM
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104
52

Kociołek rybny z zielonymi warzywami

10
100

Roladki z łososia w nori na musie malinowym 36
Sałatka z malinami i serem pleśniowym

28

Sałatka ze szpinakiem i malinami

34

Sernik z malinami

40

Smalczyk czarownic ślężańskich

84

Szybki ramen z miso, boczniakami i tofu

62

Tajska sałatka z makaronem ryżowym,
boczniakami i kolendrą

48

Tarlaki

80

Tarta z malinową panna cottą

32
20

Koktajl z buraka i malin

42

Tort raffaello z malinami

Lemoniada bez cukru

90

Twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem

Lemoniada na serwatce

91

Warzywa pieczone w ognisku w folii

Makaron z boczniakami i szparagami

60

Warzywa pieczone w ognisku

Malinowa chmurka

24

w naczyniu żeliwnym

96

Wegański deser kokosowy z malinami

30

Markizy z piankami z ogniska

DANIE BEZMLECZNE

58

Kanapki z panierowanymi boczniakami

Kofty jagnięce

DANIE WEGAŃSKIE

114

Ceviche z pstrąga

Jabłka z salsą z kiwi i granata

DANIE BEZGLUTENOWE

108

26

Grzanki z grillowanymi boczniakami
i kozim serem

DANIE WEGETARIAŃSKIE

Muffiny z borówkami

Bezglutenowe brownies z malinami

Camembert pieczony w ognisku

LEGENDA

106

102

Masło ziołowo-czosnkowe

92

Zakręcone paluchy drożdżowe

Mojito bezalkoholowe

38

Zupa z raków
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DANIE Z KOTŁA
KOCIOŁEK RYBNY Z ZIELONYMI WARZYWAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
300 g polędwicy z dorsza lub innej ryby
1 łyżka masła klarowanego lub oleju
2 ząbki czosnku
½ cebuli
1 mała cukinia lub ½ dużej
½ zielonej papryki
¼ brokułu (same różyczki)
⅓ szklanki mrożonego groszku
½ szklanki mrożonej lub świeżej zielonej fasolki szparagowej
2 szklanki wody
3 łyżki natki pietruszki
3 liście laurowe
2 łyżki sosu rybnego
2 łyżeczki płatków chili
sól, pieprz

Przygotowanie:
W rondlu rozgrzewamy tłuszcz, smażymy posiekaną cebulę i czosnek około minutę.
Cukinię kroimy w półplasterki, paprykę w kostkę, a brokuł dzielimy na różyczki.
Wrzucamy wszystkie warzywa do garnka (mrożonych nie trzeba wcześniej rozmrażać)
i smażymy 2 minuty. Solimy i zalewamy 1 szklanką wody.
Dodajemy liście laurowe i 2 łyżki natki pietruszki, gotujemy 5 minut.
Rybę kroimy w grubą kostkę i dokładamy do rondla.
Zalewamy dodatkową ½-1 szklanką wody i dusimy pod przykryciem 20 minut.
Po tym czasie ściągamy pokrywkę
i gotujemy jeszcze 5–10 minut do odparowania wody.
Wyciągamy liście laurowe, dolewamy sos rybny,
doprawiamy pieprzem i chili do smaku. Podajemy z natką pietruszki.

10

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2019

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2019

11

PRZEPISY Z MALINAMI
Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni
Owoce, przepojone wonią twego ciała.
I stały się maliny narzędziem pieszczoty
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.
Naszych malin nie zrywaliśmy nocą, w malinowym chruśniaku
jak Bolesław Leśmian. Kupiliśmy je w osiedlowym warzywniaku i na straganie
na ulubionym targu. Czy przygotowaniu naszych dań towarzyszyły takie emocje
jak we wspomnianym wierszu? Nie odpowiemy, ale możemy Was zapewnić,
że zarówno te na słodko, jak i te wytrawne smakują obłędnie.

12
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MALINY
TEKST I ZDJĘCIA: NICOLE MICHAŁKIEWICZ

Polska jest jednym z czołowych producentów owoców maliny właściwej
w Europie i na świecie. Owoce maliny są od tysiącleci wykorzystywane w celach
leczniczych i odżywczych. Badania naukowe nad właściwościami tych owoców
potwierdzają ich znaczenie jako składnika leków o działaniu przeciwzapalnym.
Są one także wartościowym elementem diety. Mają dużą zawartość błonnika,
pektyn i innych związków bioaktywnych. Maliny to owoce o wszechstronnym
zastosowaniu, możemy je spożywać przez cały rok w wersji surowej jak
i w postaci przetworów: dżemów, konfitur, syropów, kompotów, soków, win,
mrożonek oraz dodatków do ciast, lodów czy deserów.
W leczeniu różnych dolegliwości wykorzystywane są nie tylko owoce,
lecz również suszone liście i pędy.

OPIS UPRAWY
Malina właściwa jest rośliną strefy umiarkowanej.
W Polsce w warunkach naturalnych występuje
w całym kraju w lasach, na polanach i na wyrębach. Jest wieloletnim krzewem. W zależności od
odmiany może osiągać wysokość do 2 m. Kwitnie
od czerwca do sierpnia. Owoce składają się z wielu drobnych, soczystych pestkowców, delikatnie
omszonych, osadzonych na wypukłym dnie kwiatowym. Barwa owoców może być jasnoczerwona,
czerwona, krwistoczerwona i ciemnoczerwona.
Znane są również odmiany o żółtawym, białawym
lub czarnym zabarwieniu owoców. Owoce większości odmian malin mają smak winno-słodki i są bardzo aromatyczne.
HISTORIA UPRAWY
Malina to jeden z najstarszych owoców, wykorzystywanych przez tysiąclecia zarówno w celach odżywczych, jak i leczniczych. Liczne znaleziska archeologiczne potwierdzają, że już w epoce kamienia
i w późniejszej epoce brązu koczownicze plemiona
zbierały dzikie odmiany tych pysznych owoców.
Pierwsze pisemne wzmianki o malinie pochodzą
z około 300 r. p.n.e. Malinę właściwą jako roślinę
uprawną wymienił po raz pierwszy Palladiusz (VI w.
n. e.). Pierwsze uprawne maliny pochodzą z ogrodów
przyklasztornych późnego Średniowiecza (XV w.),
a pierwsze hodowlane odmiany maliny wymieniane
były dopiero pod koniec XVIII w.
WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE
Owoce maliny właściwej od dawna były stosowane
jako surowiec o działaniu przeciwzapalnym, napotnym, przeciwgorączkowym, jako środek regulujący
pracę układu pokarmowego i przemianę materii. Są
one także źródłem cennych związków roślinnych
o cechach podobnych do witamin, które nazywane
są fitaminami, ponieważ pochodzą tylko z roślin i podobnie, jak witaminy nie są wytwarzane przez organizm człowieka. Badania naukowe nad biologicznymi właściwościami malin, prowadzone w ostatnich
latach wykazały właściwości przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe. Owoce maliny właściwej są
również bogatym źródłem makro– i mikroelementów, w tym potasu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi,
manganu i żelaza, co ma szczególne znaczenie w pro-
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filaktyce i leczeniu wielu chorób. Duża zawartość
witamin w owocach maliny: C, E, A, PP, B1, B2, B3
wpływa korzystnie na układ odpornościowy naszego organizmu. Oprócz wyżej wymienionych składników maliny zawierają dużą ilość błonnika (7%),
pektyn i substancji śluzowych, co wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego. Badania pozwoliły również na wyjaśnienie specyficznego smaku
i zapachu owoców malin. Udowodniono, że w owocach występuje ponad 70 związków aromatycznych.
Związki te przyspieszają metabolizm, redukują akumulację tkanki tłuszczowej, zabezpieczą przed wzrostem wagi, wywołanej dietą bogatą w tłuszcze i cukry. Udowodniono, że poszczególne odmiany różnią
się poziomem zawartości tych związków. Najwyższe
stężenie stwierdzono w owocach roślin dziko rosnących.
Warto również zaznaczyć, że dobroczynne działanie,
mają także liście maliny. Działają one moczopędnie,
żółciopędnie, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie,
ściągająco, oraz poprawiają przemianę materii. Posiadają znaczną zawartość witaminy C, garbniki, kwasy
organiczne, śluzy, żywice. Napar z suszu owocowego i liści wykorzystuje się w stanach gorączkowych.
Liści maliny używa się także przy produkcji wina
i soku aroniowego, aby złagodzić cierpki smak aronii.
ZASTOSOWANIE MALIN W KUCHNI
Owoce malin najlepiej jeść na surowo. Jak sobie jednak poradzić, w okresie zimowym, kiedy nie mamy
dostępu do świeżych malin? Rozwiązań jest kilka –
najprościej je zamrozić. Proces ten nie niszczy witaminy C, co niestety ma miejsce podczas długiego gotowania. Dojrzałe owoce malin można wykorzystać do
sporządzenia pysznych przetworów, którymi będziemy cieszyli się jeszcze kilka miesięcy po sezonie. Najpopularniejszym przetworem z malin jest oczywiście
syrop malinowy, który chętnie dodajemy do herbaty.
Z malin możemy zrobić również smakowite dżemy,
konfitury i marmolady. Owoce te fantastycznie zachowują swój smak i aromat po ususzeniu. Warto
też suszyć młode liście, które mogą stanowić jeden ze
składników mieszanki zastępującej herbatę.
PODSUMOWANIE
Związek pomiędzy dietą, a zdrowiem dostrzegany
jest od dawna. Owoce maliny powinny wejść na
15

stałe do naszego jadłospisu, tym bardziej, że są one
dostępne przez cały rok – w postaci świeżej, mrożonej i przetworzonej. Są one przede wszystkim bogatym źródłem substancji nieodżywczych, które mogą
działać profilaktycznie oraz leczniczo w odniesieniu
do różnych chorób cywilizacyjnych, między innymi
miażdżycy i nowotworów. Ze świeżych, bądź też suszonych owoców maliny produkuje się dużo leków,
które działają przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo,
stosowane są pomocniczo w przeziębieniach, chorobach nerek i schorzeniach reumatycznych. Owoce
tej rośliny wchodzą w skład wielu syropów dla dzieci oraz tabletek na odchudzanie. Dzięki zawartości
olejków eterycznych mających właściwości rozgrzewające i antyseptyczne suszone owoce są składnikiem mieszanek napotnych i przeciwgorączkowych.
Liście zaś wchodzą w skład ziołowych mieszanek
moczopędnych i żółciopędnych. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również olej z pestek malin, który jest źródłem Niezbędnych Nienasyconych
Kwasów Tłuszczowych, wielu witamin i antyoksydantów.
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ETON MESS Z MALINAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 12
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki:
160 ml białek (4 jajka)
1 szklanka cukru
1 łyżeczka octu winnego, octu ryżowego lub soku z cytryny
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
2 szklanki mrożonych lub świeżych malin
4 łyżki cukru
2 szklanki świeżych malin
1 szklanka śmietanki 36%
250 g mascarpone
2 łyżki cukru wanilinowego
liście mięty do przystrojenia
Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewamy do 120°C. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Białka oddzielamy
od żółtek. Do misy miksera wlewamy białka i ubijamy dodając powoli cukier, łyżka po łyżce.
Pod koniec ubijania piana musi być gęsta, aksamitna. Na sam koniec dodajemy sok z cytryny
i mąkę ziemniaczaną. Ubijamy jeszcze przez 2 minuty.
Masę wykładamy na papier formując 12 krążków. Wkładamy do piekarnika
nagrzanego do 120°C na 30 minut następnie zmniejszamy temperaturę do 100°C
i pieczemy jeszcze 45 minut. Bezy wykładamy do wystudzenia.
Na patelni podgrzewamy mrożone maliny zasypane czterema łyżkami cukru. Smażymy
przez 7 minut i odstawiamy do wystudzenia. W misie miksera ubijamy śmietankę z mascarpone
i cukrem wanilinowym. W szklankach układamy warstwy deseru: pokruszone bezy, bita
śmietana, mus malinowy, świeże maliny. Na koniec wszystkie szklanki dekorujemy miętą.
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TORT RAFFAELLO Z MALINAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA GMYREK
Liczba porcji: 12–16
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki na biszkopt:
6 jajek
180 g cukru
180 g mąki pszennej
1 szczypta soli
Składniki na poncz do nasączenia biszkoptu:
1 saszetka czarnej herbaty
1 łyżeczka cukru
4 łyżki likieru kokosowego
Składniki na krem:
800 ml śmietanki 30–36%
4 łyżki cukru pudru
4 saszetki śmietan fix
100 g wiórków kokosowych
Dodatkowo:
maliny
liście mięty
3 łyżki płatków migdałowych
Przygotowanie:
Całe jajka ubijamy z cukrem, aż powstanie kremowa konsystencja. Dodajemy sól i przesianą
mąkę, delikatnie mieszamy szpatułką. Masę przekładamy do blachy i pieczemy do suchego
patyczka w piekarniku nagrzanym do 180°C. Zostawiamy w piekarniku z uchylonymi
drzwiczkami. Całkowicie wystudzony biszkopt kroimy na 2 części.
Jeśli bardzo wyrósł, ścinamy wierzch i pozostałą część dzielimy na pół. Śmietankę ubijamy
na sztywno z cukrem pudrem i śmietan fixami. Dodajemy wiórki kokosowe i mieszamy.
Pierwszy blat biszkoptu nasączamy ponczem przygotowanym z zaparzonej, ostudzonej herbaty
połączonej z cukrem i likierem kokosowym.
Nakładamy pierwszą warstwą kremu. Układamy maliny i przykrywamy kolejnym blatem
biszkoptu. Sączymy i analogicznie smarujemy kremem.
Wierzch ozdabiamy malinami, liśćmi mięty oraz płatkami migdałów.
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PLACUSZKI SZPINAKOWO-KOKOSOWE
Z MALINAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:
½ banana
2 jajka
15 listków świeżego szpinaku
¼ szklanki cukinii startej na tarce
½ szklanki mąki kokosowej
¼ szklanki wiórków kokosowych
1 łyżka mąki konopnej (opcjonalnie)
½–1 szklanka mleka roślinnego
1 łyżka oleju kokosowego
Składniki na dodatki:
100 g malin
surowe kakao
syrop klonowy lub miód (opcjonalnie)
Przygotowanie:
Banana rozgniatamy widelcem i miksujemy z pozostałymi składnikami.
Smażymy na suchej patelni małe placuszki, po około 2 minuty z każdej strony.
Podajemy z malinami - połowę możemy lekko podgrzać, aby uzyskać konsystencję sosu.
Posypujemy surowym kakao lub innymi ulubionymi dodatkami.
W razie potrzeby polewamy syropem klonowym lub miodem.
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MALINOWA CHMURKA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
Liczba porcji: 16
Czas przygotowania: 2 godziny + czas chłodzenia

Składniki na spód:
3 żółtka
150 g mąki pszennej
100 g zimnego masła
30 g cukru pudru
½ łyżeczki proszku do pieczenia
½ opakowania cukru wanilinowego
Galaretka z malinami:
600 g malin (świeżych lub mrożonych)
3 malinowe galaretki
3½ szklanki wrzącej wody

Krem:
500 ml śmietanki 36%, schłodzonej
250 g serka mascarpone, schłodzonego
3 łyżki cukru pudru
1 łyżeczka pasty z wanilii
lub nasionka z 1 laski wanilii
Beza:
3 białka, w temperaturze pokojowej
150 g drobnego cukru do wypieków
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
50 g płatków migdałów

Przygotowanie:
Spód:
Składniki na kruchy spód zagniatamy ręcznie i formujemy kulę. Lekko ją spłaszczamy,
owijamy w folię spożywczą i chłodzimy w lodówce przez godzinę.
Prostokątną blachę o wymiarach 23 x 33 cm wykładamy papierem do pieczenia.
Schłodzone ciasto wyjmujemy z lodówki, wykładamy nim dno formy: możemy je wcześniej
lekko rozwałkować, lub odrywać po kawałku i układać w formie, następnie wyrównujemy
powierzchnię np. wałkując szklanką (ułożoną na boku) wewnątrz formy.
Ponownie schładzamy ciasto w lodówce przez około 30 minut.
Przed samym pieczeniem nakłuwamy spód widelcem.
Pieczemy w temperaturze 190ºC przez około 20 minut lub krócej, do zezłocenia
i wypieczenia ciasta. Wyjmujemy je z piekarnika i studzimy.
Galaretka z malinami:
Maliny mrożone rozmrażamy na durszlaku.
Malinowe galaretki rozpuszczamy we wrzącej wodzie. Studzimy i mieszamy z malinami.
Odkładamy do lodówki do lekkiego zgęstnienia galaretki. Tężejącą galaretkę wykładamy
na kruche ciasto, wyrównujemy i schładzamy w lodówce.
Krem:
Wszystkie składniki umieszczamy w misie miksera i ubijamy do otrzymania gęstego kremu.
Krem przygotowujemy bezpośrednio przed wyłożeniem na ciasto.
Beza:
Białka umieszczamy w misie miksera. Ubijamy, zwiększając obroty miksera, do otrzymania
sztywnej pianki. Dodajemy cukier, stopniowo, łyżka po łyżce, aż do wyczerpania cukru
i otrzymania gęstej, błyszczącej piany. Pod sam koniec ubijania dodajemy mąką ziemniaczaną.
Formę o wymiarach 23 x 33 cm odwracamy do góry dnem i wykładamy papierem do pieczenia.
Masę bezową rozsmarowujemy na papierze na wielkość blachy. Oprószamy płatkami migdałów.
Pieczemy w temperaturze 140ºC przez około 1 godzinę. Beza powinna być chrupka i wypieczona,
lekko popękana. W razie konieczności lekko wydłużamy lub skracamy czas pieczenia. Studzimy.
Ciasto wyjmujemy z lodówki, gotowy krem wykładamy na galaretkę, wyrównujemy.
Na wierzch kładziemy wystudzoną bezę. Schładzamy przez 2 godziny w lodówce.
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BEZGLUTENOWE BROWNIES Z MALINAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NICOLE MICHALKIEWICZ

Liczba porcji: 12
Czas przygotowania: 15 minut + 20 minut pieczenia
Składniki:
100 g gorzkiej czekolady
100 g masła
2 jajka
100 g cukru (lub mniej)
50 g mąki owsianej
30 g mąki ryżowej
30 g mąki kukurydzianej
20 g mąki ziemniaczanej
3/4 łyżeczki sody oczyszczonej
150 g malin
Przygotowanie:
Masło umieszczamy w garnuszku, podgrzewamy, zdejmujemy z palnika.
Dodajemy posiekaną czekoladę, odstawiamy na kilka minut. Mieszamy do rozpuszczenia.
Lekko studzimy.
Letnią masę czekoladową i resztę składników (oprócz malin)
umieszczamy w misce i miksujemy na gładko.
Dodajemy maliny i lekko mieszamy łyżką.
Powstałe ciasto nakładamy do foremek do ¾ ich wysokości.
Pieczemy w temperaturze 180°C przez około 20 minut (nie pieczemy do tzw. suchego patyczka).
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SAŁATKA Z MALINAMI I SEREM PLEŚNIOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
1 garść szpinaku baby
1 garść rukoli
3 łyżki malin
2 łyżki poszarpanego sera pleśniowego
2 plastry czerwonej cebuli
1 łyżka oliwy z oliwek
1 łyżka wody
1 łyżeczka musztardy w ziarnach
1 łyżeczka miodu
sól i pieprz
Dodatkowo:
ulubione pieczywo
Przygotowanie:
Szpinak i rukolę myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym. Musztardę mieszamy z oliwą,
wodą, miodem, solą i pieprzem, do uzyskania gładkiej konsystencji. Na talerz wykładamy rukolę,
szpinak, posypujemy malinami, kawałkami sera pleśniowego oraz plastrami cebuli.
Całość polewamy sosem i serwujemy z ulubionym pieczywem.
Dodatkowo można posypać ziarnami słonecznika i plasterkami świeżej rzodkiewki.

28

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2019

WEGAŃSKI DESER KOKOSOWY Z MALINAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut

Składniki:
150 g malin mrożonych lub świeżych
160 g jogurtu kokosowego
3 łyżeczki musu kokosowego i/lub 2 łyżeczki erytrolu/ksylitolu
4 łyżeczki wiórków kokosowych
skórka otarta z 1 cytryny
1 łyżka posiekanej świeżej mięty i opcjonalnie werbeny cytrynowej (lippy)
2 łyżki migdałów
2 łyżeczki surowego kakao (opcjonalnie)
mięta do ozdoby

Przygotowanie:
100 g malin podgrzewamy, aż się rozpadną i wykładamy na dno pucharków,
odstawiamy do ostygnięcia.
Jogurt mieszamy z musem i wiórkami kokosowymi, skórką z cytryny, miętą i lippą.
Możemy go dosłodzić, chociaż nie jest to konieczne. Na maliny wykładamy krem.
Następnie przykrywamy go siekanymi migdałami,
na to układamy pozostałe owoce (najlepiej świeże).
Posypujemy surowym kakao i ozdabiamy miętą.
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TARTA Z MALINOWĄ PANNA COTTĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut + ok. 3 godziny zastygania
Składniki na spód:
100 g amarantusa ekspandowanego
2 łyżeczki mielonego siemienia lnianego
50 ml wrzątku
2 łyżki syropu z agawy lub klonowego
2 łyżki oleju kokosowego
Składniki na malinową panna cottę i galaretkę malinową:
500 g malin
1 puszka mleka kokosowego (400 ml)
5 łyżek ksylitolu lub erytrytolu
2 płaskie łyżeczki agaru
Dekoracja:
garść malin
kilka kumkwatów
Przygotowanie:
Spód:
Siemię lniane zalewamy wrzątkiem i energicznie mieszamy. Łączymy z amarantusem
ekspandowanym, rozgrzanym olejem kokosowym i syropem z agawy.
Mieszamy i zagniatamy rękoma, aż masa stanie się plastyczna.
Gotowym spodem wykładamy formę na tartę o średnicy 20 cm z wyjmowanym spodem.
Foremkę wstawiamy do lodówki na pół godziny. W tym czasie przygotowujemy panna cottę.
Malinowa panna cotta i galaretka malinowa:
Maliny przekładamy do rondelka i gotujemy przez kilka minut, aż puszczą sok.
Następnie przecedzamy przez sito, oddzielając od pestek. Sok pozostawiamy w rondelku,
a pozostałą pulpę przekładamy do osobnego garnuszka.
Do pulpy dodajemy łyżeczkę agaru i 2 łyżki ksylitolu lub erytrytolu. Gotujemy kilka minut,
aż galaretka zgęstnieje. Następnie wylewamy ją na spód albo umieszczamy w okrągłej formie
o mniejszej średnicy i odstawiamy w chłodne miejsce, aż galaretka się zsiądzie.
Do pozostałego soku z malin wlewamy mleko kokosowe, dodajemy łyżeczkę agaru i 3 łyżeczki
ksylitolu lub erytrytolu. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy kilka minut, aż panna cotta
zgęstnieje. Wylewamy ją na galaretkę malinową lub połowę na sam spód i odstawiamy
do stężenia. Następnie układamy delikatnie galaretkę i wylewamy pozostałą panna cottę.
Tartę wstawiamy na 2–3 godziny do lodówki do stężenia.
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SAŁATKA ZE SZPINAKIEM I MALINAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA GMYREK

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
1 garść liści szpinaku baby
3 łyżki malin (mogą być mrożone), plus kilka sztuk do dekoracji
5 kulek mozzarelli mini
1 łyżka orzechów włoskich
1 łyżka oliwy z oliwek
1 łyżka wody
1 łyżeczka płynnego miodu lub syropu z agawy
sól i pieprz
Przygotowanie:
Szpinak myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym.
Maliny miksujemy z oliwą, wodą, miodem, solą i pieprzem.
Polewamy szpinak przygotowanym sosem i układamy na nim mozzarellę,
świeże maliny i posiekane orzechy.

34

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2019

ROLADKI Z ŁOSOSIA W NORI
NA MUSIE MALINOWYM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 35 minut
Składniki na roladki z łososia:
400–500 g fileta z łososia norweskiego
4 płaty alg nori
olej sezamowy lub arachidowy
sól morska

2 łyżki octu, u mnie z białego wina
100 ml białego wina
(słodkiego lub półsłodkiego)
szczypta pieprzu cayenne lub chili
szczypta soli morskiej

Składniki na mus malinowy:
250 g malin (świeżych lub mrożonych)
1 łyżka masła
1 łyżka miodu, u mnie lipowy

Dodatkowo:
2 świeże listki mięty
odrobina pudru z liofilizowanych malin

Przygotowanie:
Roladki z łososia:
Filet łososia czyścimy i odkrawamy skórę. Kroimy na 4 grube plastry. Każdy kawałek solimy.
Następnie na macie do zwijania sushi umieszczamy płat nori. Na ⅓ wysokości kładziemy wzdłuż
kawałek łososia i zawijamy niczym sushi. Margines zwilżamy wodą i dociskamy,
aby płat nori się nie rozwinął. Czynność powtarzamy dla kolejnych kawałków ryby.
Otrzymane 4 rulony z łososia smarujemy odrobiną oleju.
Roladki grillujemy na średniej mocy grilla elektrycznego lub patelni grillowej obracając każdy
rulon o 60° co ok 20 sekund. Łącznie powinniśmy grillować je przez ok. 2 minuty, aż glony staną
się lekko złote i chrupiące, a ryba na zewnątrz płata nori upieczona.
Przygotowane roladki kroimy na 8 równych kawałków i podajemy z musem malinowym.
Danie przybieramy listkami mięty i pudrem z liofilizowanych malin.
Mus malinowy:
Maliny rozgniatamy za pomocą tłuczka lub widelca i umieszczamy w rondlu.
Gotujemy kilka minut, aż puszczą sok i kolejno przecedzamy przez sito, pozbawiając je pestek.
Sok wlewamy z powrotem do rondelka. Dolewamy wino, ocet i dodajemy masło.
Zmniejszamy ogień do minimum i redukujemy sos przez 15–20 minut, aż stanie się gęsty.
Na sam koniec dodajemy miód, pieprz cayenne oraz szczyptę soli do smaku.
36
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MOJITO BEZALKOHOLOWE
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA GMYREK

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
200 g malin
6 liści mięty
sok z połowy limonki
zimna woda gazowana
2 łyżeczki ksylitolu
Dodatkowo:
gałązki mięty
plasterki limonki
Przygotowanie:
Maliny miksujemy z liśćmi mięty i ksylitolem. Gęsty mus układamy na dole szklanek.
Po ściance wlewamy zimną wodę gazowaną tak, aby nie połączyć jej z musem owocowym.
Dolewamy sok z limonki. Napój ozdabiamy gałązkami mięty i plasterkami limonki.
Można dodać kilka mrożonych malin, aby napój dłużej pozostał zimny.
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SERNIK Z MALINAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ
Liczba porcji: tortownica 20 cm
Czas przygotowania: 25 minut + 1 godzina pieczenie

Składniki na masę:
600 g twarogu sernikowego
100 ml skondensowanego mleka
4 jajka
3 łyżki cukru pudru
2 łyżki mąki ziemniaczanej
Składniki na spód:
120 g ciasteczek zbożowych
30 g miękkiego masła
szczypta soli
Składniki na polewę:
300 g malin
2 łyżki cukru
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
2 łyżki wody

Przygotowanie:
Spód tortownicy wykładamy papierem, a brzegi smarujemy masłem.
Ciasteczka zbożowe kruszymy na gruby piasek, dodajemy szczyptę soli i mieszamy z masłem.
Wykładamy dno formy i odstawiamy do lodówki. Twaróg miksujemy na niskich obrotach
z mlekiem, cukrem i mąką ziemniaczaną, a następnie pojedynczo dodajemy jajka.
Masę przelewamy do formy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C.
Pieczemy w tej temperaturze 15 minut, a następnie zmniejszamy do 120°C i pieczemy 45 minut.
Sernik studzimy i odstawiamy na noc do lodówki. 200 g malin podgrzewamy,
aż puszczą sok i przecieramy przez sitko.
Dodajemy cukier i ponownie podgrzewamy. Mąkę ziemniaczaną rozpuszczamy
w wodzie i zagęszczamy nią maliny.
Na zimny sernik wykładamy przesudzoną frużelinę i pozostałe świeże maliny.
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KOKTAJL Z BURAKA I MALIN
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 5 minut

Składniki:
300 ml soku z buraków
300 g malin (świeżych lub mrożonych)
szczypta chili lub pieprzu cayenne

Przygotowanie:
Maliny miksujemy blenderem wraz z sokiem z buraków.
Dodajemy odrobinę chili lub pieprzu cayenne i przelewamy do szklanek.

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2019

43

PRZEPISY Z BOCZNIAKAMI
Znają je przede wszystkim weganie i wegetarianie.
Świetnie zastępują mięsną wkładkę zarówno w gulaszu, na grillu czy burgerze.
Może się Wam nie spodobać pewien fakt,
do którego doprowadziła nas ciekawość wiedzy.
Otóż, boczniaki są jednymi z niewielu grzybów, które są… mięsożercami.
Rosnące w naturze na drewnie drzew liściastych
żywią się bakteriami i nicieniami.
Nam to nie przeszkadza i boczniaki w naszych kuchniach goszczą
bardzo często – zobaczcie, co dla Was wyczarowaliśmy.

44
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BOCZNIAKI
TEKST: ŁUKASZ CHOŁODECKI, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
Boczniak to jeden z najpopularniejszych grzybów na świecie – łatwiej dostępny
niż leśne grzyby, deklasuje konkurencję swoim charakterystycznym smakiem,
mnogością sposobów podania oraz zdrowotnymi właściwościami.

Boczniaki to rodzina grzybów, w większości jadalnych, która występuje na całym świecie, chociaż
największym zainteresowaniem cieszy się w kuchni orientalnej. Stanowią również idealny zamiennik
mięsa (i taką rolę podczas pierwszej wojny światowej pełniły w Europie). Ich naukowa nazwa wywodzi się z greki – Pleurotus, co można przetłumaczyć jako „boczne ucho”. Z wyglądu przypominają
małżowinę uszną, dzięki lejkowatej budowie i nóżce
położonej z boku (do tego nawiązuje również polska nazwa), co wynika z tego, że grzyby te nie rosną w ziemi, a na pniach drzew, w gromadach, jako
pasożyty. Zaciekle walcząc o swoje miejsce, potrafią
produkować truciznę, która obezwładnia nicienie
bytujące w drzewie. Nie ma się jednak czego bać,
wręcz przeciwnie! Toksyna wytwarzana jest poza
jadalną częścią grzyba, w rozległej sieci strzępków
w podłożu, natomiast jadalna owocnia pełna jest
wartościowych związków odżywczych, takich jak
nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy B i C
oraz wapń, żelazo, magnez i fosfor. Oprócz tego badania wykazały, że boczniaki zawierają dwa charakterystyczne związki: lowastatynę, obniżającą
poziom cholesterolu we krwi i pleuran, mający działanie przeciwnowotworowe i wspomagające układ
odpornościowy.
W Polsce na sklepowej półce znajdziemy najczęściej boczniaka ostrygowatego. To najpopularniejszy przedstawiciel boczniaków o sinych, białych
lub szarych kapeluszach, kształtem przypominającym ostrygę. Jak można go jeść? Możliwości jest
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mnóstwo – duszone, smażone, grillowane. Smakują
świetnie jako samodzielne danie oraz jako dodatek
do dań mięsnych czy warzywnych.
Innym coraz częściej pojawiającym się w handlu
gatunkiem jest boczniak królewski, zwany mikołajkowym. Niewielki okrągły, jasno brązowy kapelusz
i gruba, masywna, mięsista noga. Boczniaka mikołajkowego najprościej przygotujemy na patelni – oprószony solą i podsmażony na maśle, smakuje wybornie. Warto pamiętać, że boczniak mikołajkowy
w Polsce w naturze jest objęty ścisłą ochroną, więc
wybierajmy te pochodzące z hodowli. W handlu pojawiają się też mniej znane gatunki: różowy, cytrynowy czy łyżkowaty. Wszystkie z nich cechują się
niską kalorycznością, mają niski indeks glikemiczny,
więc warto urozmaicać swoją dietę boczniakami.
Boczniaki znalazły również swoje miejsce poza
kuchennym stołem – jako organizmy żywiące się
martwą materią organiczną wykorzystywane są
do oczyszczania środowiska z toksycznych związków, barwników i pestycydów. W Stanach Zjednoczonych natomiast boczniaki wykorzystywane są
do tworzenia… mebli. Biurka odlewane są z masy
z trocin, a ta wzmacniana jest następnie strzępkami
rosnących na niej boczniaków.
My aż tak ekstrawaganckich pomysłów nie mamy,
ale jestem pewny, że nasze typowo kulinarne propozycje przekonają Was do tego, by sięgnąć kolejnym razem po ten niezwykle ciekawy grzyb.
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TAJSKA SAŁATKA Z MAKARONEM RYŻOWYM,
BOCZNIAKAMI I KOLENDRĄ
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki na sałatkę:
200 g makaronu ryżowego
300 g boczniaków
pęczek kolendry
garść orzechów ziemnych
garść rzodkiewek
garść kiełków rzodkiewki
garść kiełków słonecznika
garść tajskiej bazylii
garść ulubionej sałaty

Składniki na marynatę:
50 ml sosu sojowego
sok z 1 limonki
1 łyżka octu ryżowego
1 łyżka syropu z agawy lub miodu
2 łyżki oleju sezamowego
5 cm imbiru
2 ząbki czosnku

Przygotowanie:
Marynata:
Czosnek oraz imbir ścieramy na tarce. Do miseczki wlewamy sos sojowy, sok z limonki,
ocet ryżowy, syrop z agawy oraz olej sezamowy i dodajemy imbir oraz czosnek.
Sałatka:
Boczniaki zalewamy połową marynaty i smażymy na patelni.
Makaron ryżowy gotujemy według przepisu na opakowaniu, odcedzamy, studzimy
i wlewamy pozostałą część marynaty. Kolendrę siekamy, rzodkiewkę kroimy w plastry.
Wszystkie składniki łączymy z makaronem ryżowym i boczniakami.
Posypujemy podprażonymi na suchej patelni orzechami i porcją kolendry.
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OMLET Z BOCZNIAKIEM KRÓLEWSKIM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:
2 jajka
1 łyżka mleka
1 boczniak królewski
1 łyżeczka masła
1 łyżeczka posiekanego szczypiorku
sól, pieprz

Przygotowanie:
Boczniaka oczyszczamy i kroimy wzdłuż w plastry. Na małej patelni rozgrzewamy masło i na
wolnym ogniu smażymy plastry. Jaja roztrzepujemy z mlekiem i szczyptą soli. Wylewamy
na podsmażone boczniaki. Kiedy spód zacznie się ścinać, podnosimy omlet lekko widelcem
i przechylamy lekko patelnię aby surowa masa wlała się pod spód. Obracamy omlet podrzucając
go do góry lub korzystając z pomocy talerza i po chwili przekładamy na talerz.
Przed podaniem posypujemy świeżo mielonym pieprzem oraz szczypiorkiem.
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KANAPKI Z PANIEROWANYMI BOCZNIAKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
4 kromki ulubionego pieczywa
200 g boczniaków
1 łyżeczka musztardy
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżka oliwy
1 łyżka soku z limonki
2 łyżki mąki pszennej
2 jajka
Do podania:
1 łyżka musztardy
1 łyżka majonezu
½ ogórka
4 rzodkiewki
1 łyżka posiekanego szczypiorku
sól, pieprz

Przygotowanie:
Musztardę, sos sojowy, oliwę, sok z limonki, sól i pieprz mieszamy do uzyskania jednolitej
konsystencji. Boczniaki kroimy na połówki i moczymy w marynacie, a następnie panierujemy.
Najpierw w mące, potem w rozkłóconym jajku i na koniec w bułce tartej.
Smażymy na rozgrzanym oleju, z obu stron, na złoto.
Majonez łączymy z musztardą i smarujemy kanapki. Następnie wykładamy szpinak, na to
boczniaki, pokrojone w plastry rzodkiewki i ogórka. Na koniec posypujemy szczypiorkiem.
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GOFRY Z BOCZNIAKAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki na gofry:
1 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka cukru
2 jajka
½ szklanki oleju roślinnego
1 szklanki mleka
1 szczypta soli

Dodatkowo:
300 g boczniaków
2 łyżki masła
1 cebula szalotka
1 ząbek czosnku
1 łyżka listków tymianku
2 łyżki posiekanego szczypiorku
1 garść musztardowca albo rukoli
2 łyżki posiekanego szczypiorku
4 jajka
sól, pieprz

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do miski razem z proszkiem do pieczenia, solą i cukrem.
Wszystko mieszamy, a następnie dodajemy jajka, olej oraz mleko.
Miksujemy na gładką masę do połączenia składników. Rozgrzewamy gofrownicę.
Nakładamy ciasto chochelką i wyrównujemy ciasto na całej powierzchni.
Gofry pieczemy około 4 minuty. Po upieczeniu odkładamy na kratkę, żeby delikatnie ostygły.
Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy pokrojoną w piórka szalotkę.
Smażymy 2 minuty i dodajemy boczniaki poprzecinane na pół.
Doprawiamy solą i pieprzem i dusimy ok. 7 minut.
Na koniec dorzucamy tymianek i 1 łyżkę szczypiorku.
Boczniaki wykładamy na gofry. Na tę samą patelnię wbijamy jajka.
Doprawiamy solą oraz pieprzem i smażymy do ścięcia.
Jajka układamy na boczniakach i posypujemy świeżym szczypiorkiem.
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BOCZNIAKI STIR FRY
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 3–4
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
200 g boczniaków
½ fenkułu
150 g zielonego groszku
1 ząbek czosnku
2 cm imbiru
1 papryczka chili
15 g orzeszków ziemnych
1 łyżka oleju kokosowego do smażenia
Składniki na sos:
3 łyżki sosu sojowego
3 łyżki oleju sezamowego
1 łyżka cukru trzcinowego
1 łyżka octu ryżowego

Przygotowanie:
Na początek przygotowujemy warzywa i przyprawy. W miseczce mieszamy
składniki sosu. W garnku zagotowujemy wodę, wrzucamy groszek i gotujemy
5 minut. Boczniaki kroimy na długie paski, fenkuł na cienkie na plasterki lub
piórka. Imbir i czosnek drobno siekamy, a papryczkę chili kroimy w plasterki.
Na porządnie rozgrzany olej wrzucamy orzeszki, po minucie dodajemy
czosnek, imbir i chili i smażymy kolejną minutę. Dodajemy warzywa, które
smażymy 5 minut. Wlewamy sos i podgrzewamy jeszcze przez chwilę.
Podajemy z ryżem lub makaronem.
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GRZANKI Z GRILLOWANYMI BOCZNIAKAMI
I KOZIM SEREM
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki:
250 g boczniaków
3 ząbki czosnku
2 łyżki sosu sojowego
6 łyżek oleju rzepakowego
szczypta płatków chilli
szczypta soli
Do podania:
200 g pleśniowego sera koziego w roladce
1 bagietka pełnoziarnista
Przygotowanie:
Boczniaki przekładamy do miski. Większe lekko rozgniatamy. Czosnek rozcieramy z solą
i łączymy z pozostałymi składnikami marynaty. Zalewamy boczniaki i dokładnie mieszamy.
Odstawiamy na 15 minut. Kroimy bagietkę i układamy na niej plastry sera pleśniowego.
Pieczemy w temperaturze 200°C do zrumieniania.
Boczniaki opiekamy z obu stron na grillu lub na patelni grillowej,
wykładamy na podpieczone grzanki i od razu podajemy.

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2019

59

MAKARON Z BOCZNIAKAMI I SZPARAGAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: wg potrzeb
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
makaron
śmietana 18%
feta
boczniaki
zielone szparagi
oliwa
szpinak
kolendra
sól, pieprz

Przygotowanie:
Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. W tym czasie szykujemy sos i warzywa.
Śmietanę i fetę umieszczamy w garnuszku i podgrzewamy na niewielkim ogniu,
mieszając od czasu do czasu. Boczniaki kroimy w paski, szparagom odłamujemy
zdrewniałe końcówki i kroimy na 4 kawałki. Podsmażamy na niewielkiej ilości oliwy.
Pod koniec smażenia dodajemy szpinak.
Makaron przekładamy na talerze, polewamy sosem,
przekładamy warzywa i dekorujemy kolendrą.
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SZYBKI RAMEN Z MISO, BOCZNIAKAMI I TOFU
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
1 l bulionu dashi lub warzywnego przygotowanego wg przepisu na opakowaniu
250 g boczniaków
200 g makaronu do ramenu
200 g tofu
1 kapusta pak choi
1 koper włoski
1 laska selera naciowego
4 łyżeczki pasty miso
4 łyżki sosu sojowego
5 cm imbiru
2 ząbki czosnku
pęczek szczypiorku
pęczek rzodkiewki
1 łyżka prażonego sezamu
2 jajka
Przygotowanie:
Do gorącego bulionu dodajemy pastę miso, pokrojony w słupki imbir oraz czosnek i sos sojowy.
Gotujemy 5 minut i kolejno wrzucamy pokrojony seler naciowy, koper włoski oraz boczniaki.
Gotujemy przez kolejne 10 minut na małym ogniu, aż warzywa staną się miękkie.
W tym czasie gotujemy makaron oraz jajka na półtwardo.
Tofu kroimy w kostkę, rzodkiewkę w plasterki, a szczypiorek siekamy.
Na koniec do bulionu wrzucamy kapustę pak choi i gotujemy jeszcze przez 2–3 minuty.
Makaron przekładamy do miseczek. Układamy pokrojone plasterki rzodkiewek,
tofu, pokrojone połówki jajek oraz ugotowane: koper włoski, boczniaki i kapustę pak choi.
Wlewamy ramen i posypujemy zupę prażonym sezamem i posiekanym szczypiorkiem.
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FLACZKI Z BOCZNIAKÓW
PRZEPIS: JOANNNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

Liczba porcji: 1
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:
250 g boczniaków
1 mała marchewka
½ średniej pietruszki (korzeń)
mały kawałek selera (bulwy)
¼ małej cebuli
½ pomidora
⅓ łyżeczki majeranku
odrobina świeżego lubczyku
1 łyżeczka oliwy
sól, pieprz
Przygotowanie:
Warzywa korzenne obieramy, myjemy i ścieramy na tarce na dużych oczkach.
Cebulę kroimy w kostkę, przekładamy na patelnię z oliwą i szklimy. Dodajemy starkowane
warzywa i całość smażymy przez 2 minuty mieszając. Dodajemy pokrojone w grubsze paski
boczniaki, wspypujemy suszony majeranek rozcierając go w dłoniach.
Wszystko mieszamy, podlewamy łyżką wody. Dodajemy pokrojonego pomidora,
szczyptę soli, pieprzu, przykrywamy pokrywką i dusimy 3–4 minuty.
Na koniec wrzucamy do dania porwany lubczyk. Podajemy z ulubionym pieczywem.
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EDEN NA KOŃCU ŚLEPEJ DROGI,
CZYLI W RAJU PSTRĄGA
O PSTRĄGACH I O SWOIM MAŁYM RAJU OPOWIADALI JOANNA I DOMINIK GIBOWICZ
ZDJĘCIA: LAURA CHOŁODECKA
Drobniutka Asia i zdecydowanie nie drobniutki Dominik. Gospodarzy
Raju Pstrąga w Goszowie pod Stroniem Śląskim zastajemy przy pracy.
Asia krzątająca się pomiędzy wydawanymi pstrągami, Dominik ładujący
żwir na taczkę. Tak tutaj wyglądają prawie wszystkie soboty i niedziele,
święta czy długie weekendy. Pomimo nawału pracy, którą przynoszą
przybywający goście zawsze uśmiechnięci, chętni na chwilę rozmowy,
z radością odpowiadający na pytania. Kiedy tam będziecie, koniecznie
zapytajcie ich o historię wietnamskiej świnki Danusi...
Wszyscy pytają, skąd, jak i dlaczego. Dlaczego trójka przyjaciół z Wrocławia postanowiła porzucić
miasto, sute pensje i dotychczasowe bardzo wygodne życie i zacząć hodować pstrągi gdzieś pomiędzy
górą Łysiec, a rzeczką Młynówką. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Z nudy wynoszonej codziennie
z wielkich firm? Z przekonania, że życie to coś więcej niż śniadanie, praca, kolacja, film i spanie? Z pogoni za przygodą?
Ale od początku. Jest rok około 2005. Znudzony dwudziestolatek otwiera atlas Polski chcąc wybrać miejsce, w którym zaszyje się na weekend aby odsapnąć
od wielkiego miasta. Szuka. Mało jest w Polsce dróg
gminnych, które po prostu ślepo się kończą. Na pewno jednak jest jedna – ta prowadząca do Bielic, maleńkiej wsi leżącej na Ziemiach Kłodzkich, jakieś 120
km od Wrocławia. Dominik wsiada w podarowanego przez ojca Poloneza i rusza ku przygodzie. Nie wie
nawet, jak bardzo ten wyjazd zmieni jego historię.
Zakochany w okolicy Dominik, zawsze gdy nie może
znieść więcej miasta, ucieka w okolice Bielic, zalewu
Stara Morawa oraz Śnieżnika. Często pokazuje te okolice swoim znajomym. Mijają kolejne lata...
Jest luty roku 2014. Podczas kolejnego wypadu, Dominik zawiera pakt ze swoją dziewczyną Asią, że kie66

dyś znajdą w okolicy kawałek ziemi, zbudują miejsce
w którym turyści poczują się szczęśliwi, a gospodarze spełnią marzenia o swojskim, powolnym życiu,
poznawaniu i goszczeniu ludzi. Nawet nie wiedzieli,
że przewidzieli coś, co miało stać się bardzo szybko.
Kolejny dzień. Zbierając się do powrotu postanawiają wstąpić na obiad. Mijając odrapaną tablicę „Raj
Pstrąga” nie wiedzą jeszcze, że zaraz za zakrętem,
będzie czekała największa przygoda ich życia, gdy
na płocie zobaczą rozwieszony baner ogłaszający
wszem i wobec: „NA SPRZEDAŻ”. Przypadek?
Niektórzy mówią, że Raj Pstrąga to najstarsza hodowla i łowisko na Dolnym Śląsku. Ciężko to jednoznacznie stwierdzić. Wiadomo natomiast, że pierwsza łopata została wbita tu w ziemię w roku 1980. Kolejne lata
to pasmo sukcesów – miejsce tętniło życiem, a goście
napływali ze wszystkich stron. Jednak w pewnym
momencie złote lata się skończyły i mało brakowało,
a Raj Pstrąga zniknąłby z turystycznych map regionu.
Pomysł obecnych właścicieli na odkupiony 5 lat
temu Raj Pstrąga jest prosty i zgodny z ich podejściem do życia. Nie chcą oni mieć restauracji z długim menu i milionem gwiazdek. Nie chcą także
kulinarnie zadowolić każdego. Do znudzenia powtarzają, że nie ugną się i nigdy nie wprowadzą do
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menu nuggetsów. Przekonują także, że ich smażonemu pstrągowi wcale nie brakuje przypraw: ,,On
ma być tak naturalnie podany, aby uwydatnić niesamowity i oryginalny smak ryby. Ten pstrąg jest
hodowany tutaj, w krystalicznie czystych wodach
górskiego potoku”. Z całego serca chcą budować
miejsce, w którym człowiek ciągle zerkający na zegarek i myślący o całej liście rzeczy do zrobienia po
prostu zwolni. Zatrzyma się i odpocznie od otaczającego nas zabieganego świata. Porozmawia przy dużym stole, zarówno z gospodarzami, jak i spotkanymi właśnie ludźmi. Uśmiechnie się. A niejako „przy
okazji” bardzo dobrze zje.
Znakiem rozpoznawczym Raju jest pstrąg smażony. Jest on przyrządzany tu nieprzerwalnie od 1985
roku. Co w nim niezwykłego? To, że jest on w Raju
do dnia dzisiejszego, na przekór ułatwieniom i wynalazkom techniki, nieprzerwanie smażony na
wielkiej patelni opalanej drewnem, na naturalnym
oleju rzepakowym. Stąd właśnie ten smak, chrupkość, a jednocześnie soczystość. Obecni gospodarze,
Asia i Dominik, kultywując tradycję Raju wprowadzili i ciągle wprowadzają wiele urozmaiceń. Podają pstrąga grillowanego, wędzonego, a także różne
inne jego wariacje inspirowane ich częstymi podró-
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żami, spotkaniami kulinarnymi oraz poznawaniem
świata. Dla tych mniej zakochanych w rybach, zawsze znajdzie się ser smażony przywieziony od południowych sąsiadów, a także kawałek mięsa grillowanego na naturalnych grillach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich gości,
Raj Pstrąga wzbogacił się o Osadę Pstrąga – drewniane domki, w których można spędzić urlop, codziennie rano czytając książkę z kubkiem gorącej herbaty
na tarasie wychodzącym na piękny staw lub posiedzieć w podgrzewanej balii patrząc w gwiazdy,
których w odróżnieniu do miejskich okolic są tutaj
miliony.
Asia i Dominik zgodnie twierdzą, że tutaj właśnie,
w Masywie Śnieżnika znaleźli swój nowy dom.
Pomimo ogromu pracy z którą ścierają się codziennie, próbując przywrócić niemal 40-letni obiekt
do blasku, na który zasługuje, nie zamierzają ustawać w staraniach. Na zakończenie dodają: ,,Dopóki w menu nie pojawią się nuggetsy, możecie być
pewni, że w Raju Pstrąga znajdziecie naszą dobrą
energię. Jeżeli jednak z jakichś powodów to nastąpi
– będzie to związane z tym, że tablica SPRZEDAM
ponownie zawisła na rajskim płocie”.
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CEVICHE Z PSTRĄGA
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki:
120 g fileta z pstrąga bez skóry i ości
sok i skórka z ½ limonki
½ małej papryczki chili
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżka oliwy z oliwek
szczypta cukru brązowego
50 g ogórka ze skórką
½ małej czerwonej cebuli
1 łyżka natki pietruszki
garść posiekanych prażonych nerkowców
sól, pieprz
Przygotowanie:
Rybę kroimy w drobniutką kostkę i wrzucamy do miseczki.
Dodajemy sok i skórkę otartą z limonki, posiekane chili, cukier brązowy i sos sojowy.
Mieszamy i odkładamy do lodówki na 30 minut.
Do pstrąga dorzucamy ogórka pokrojonego w kosteczkę, bardzo drobno posiekaną
czerwoną cebulę i natkę pietruszki. Dodajemy oliwę oraz sól i pieprz do smaku.
Delikatnie mieszamy całość i od razu podajemy posypane prażonymi orzechami,
na przykład z ulubionym pieczywem.
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PIECZONY PSTRĄG Z FENKUŁEM
I POMARAŃCZAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: 1–2
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
1 pstrąg tęczowy wypatroszony
1 natka pietruszki
2 ząbki czosnku
½ pomarańczy
½ fenkułu
2 łyżki masła
½ cytryny
5 rzodkiewek
2 łyżki oleju rzepakowego
sól, pieprz
Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 200°C. Pstrąga myjemy i osuszamy. Układamy w naczyniu
żaroodopornym. Środek solimy, pieprzymy, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek,
posiekaną pietruszkę i masło. Nacieramy. Do środka wkładamy jeszcze półplasterki cytryny.
Wokół układamy pokrojonego fenkuła, przekrojone na pół rzodkiewki i kawałki pomarańczy.
Solimy, pieprzymy i podlewamy olejem. Przykrywamy folią aluminiową i pieczemy 20 minut.
Po tym czasie zdejmujemy folię i pieczemy jeszcze 5 minut.
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PSTRĄG PIECZONY Z POMIDORAMI
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
2 pstrągi tęczowe wypatroszone
½ pęczka pietruszki
1 szalotka
2 ząbki czosnku
2 łyżki masła
12 pomidorków koktajlowych (najlepiej z gałązką)
1 łyżka oliwy
sól, pieprz
Przygotowanie:
Oczyszczonym i umytym pstrągom nacinamy skórę. Ryby dokładnie nacieramy solą i pieprzem.
Pietruszkę, szalotkę oraz czosnek drobno kroimy i mieszamy razem z masłem. Ryby faszerujemy
masłem z pietruszką i czosnkiem. Pstrągi przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem
do pieczenia. Pomidory oprószamy solą i pieprzem, skrapiamy oliwą i układamy obok pstrągów.
Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170ºC na 20 minut.
Serwujemy z pieczonymi ziemniakami i surówką z kopru włoskiego.
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DOLNOŚLĄSKA KOLACJA
KOLACJĘ PRZYGOTOWAŁY:
LAURA CHOŁODECKA, NATALIA JAKUBOWSKA, KATARZYNA SIERADZ, MONIKA SZEFFLER
TEKST: NATALIA JAKUBOWSKA, ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

Na przystawkę podałyśmy chleb pszenno-żytni przygotowany przez Laurę,
do którego zaserwowałyśmy różnego rodzaju pasty do chleba. Wyraźny tatar
ze śledzia, wegańską pastę z fasoli (tzw. smalec wegański), smalczyk czarownic
ślężańskich z dodatkiem magicznego składnika i pastę z wędzonej tołpygi,
której główny produkt przypłynął do nas z zagłębia ryb słodkowodnych,
czyli ze stawów milickich z Doliny Baryczy. Wielkie zainteresowanie wzbudziła
zupa z raków, która jest przygotowywana według tradycyjnej i sprawdzonej
receptury. Danie główne pochodzi z kuchni przesiedleńczej, którą na stałe do
swojego domowego menu wprowadziła Laura. Ziemniaczane kluski o miękkiej
konsystencji okraszone boczkiem i cebulą zachwyciły niejedno podniebienie.
Zwieńczeniem kolacji był deser – migdałowy tort zakończył tę wyjątkową
biesiadę.
Obejrzyjcie dokładnie zdjęcia z kolacji, a jesteśmy pewni, że gros z Was zdecyduje
się na licytację w przyszłym roku. My już nie możemy się doczekać! ☺

To już kolejny rok, kiedy część z nas miała okazję przygotowywać kolację
w ramach wylicytowanej aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wspólne gotowanie, rozmowy o kuchni przesiedleńczej i opowiadanie
o przygotowanych przez nas potrawach sprawia nam zawsze ogromną
przyjemność. Tak było i tym razem. Po przyjeździe w jeden z bardzo urokliwych
i spokojnych zakątków Wrocławia ekipa gotujących dziewczyn – Laura, Kasia
i Natalia – założyła fartuchy, zakasała rękawy i zabrała się za przygotowywanie
dolnośląskiej kolacji. Nie byłoby relacji z kolacji, gdyby nie nasz nieoceniony
fotograf Rafał, który uchwycił przepiękne kadry ze wspólnego gotowania
i biesiadowania.
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ZUPA Z RAKÓW
„KUCHNIA WROCŁAWIA” BARBARA JAKIMOWICZ-KLEIN, GRZEGORZ SOBEL,
WYKONANIE: NATALIA JAKUBOWSKA
PRZEPIS POCHODZI Z 2. NUMERU MAGAZYNU KOCIOŁ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 45 minut
Składniki:
10 raków
1 l rosołu wołowego
2 żółtka
50 g masła
1 łyżka bułki tartej
gałka muszkatołowa
sól i pieprz
Dodatkowo:
2 kromki chleba
Przygotowanie:
Surowe raki wrzucamy do gorącego rosołu i gotujemy przez 10 minut.
Wyławiamy i wyjmujemy mięso z ogonów. Odrywamy szczypce i umieszczamy w woreczku.
Rozbijamy tłuczkiem, smażymy na roztopionym maśle przez 10 minut,
a następnie przekładamy jeszcze raz do rosołu, w którym gotujemy je przez 15 minut.
Przecedzamy, dodajemy bułkę tartą i podgrzewamy przez 5 minut.
Zupę chwilę studzimy, po czym wlewamy jedną chochlę do miseczki z żółtkami.
Mieszamy i przelewamy całość do garnka. Przyprawiamy gałką muszkatołową,
solą oraz pieprzem i dodajemy mięso z raków. Podajemy z chlebem pokrojonym w kostkę
i przyrumienionym na suchej patelni.
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TARLAKI
PRZEPIS I WYKONANIE: LAURA CHOŁODECKA
PRZEPIS POCHODZI Z 3. NUMERU MAGAZYNU KOCIOŁ

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki na kluski:
2 kg ziemniaków
mąka pszenna
sól, pieprz
Do okraszenia:
400 g surowego boczku
1 duża cebula
sól
Przygotowanie:
Boczek kroimy w kostkę, wrzucamy na patelnię i smażymy na wolnym ogniu, tak aby wytopić
jak największą ilość tłuszczu. Dodajemy posiekaną cebulę smażymy do zeszklenia.
W dużym garnku zagotowujemy 2 litry osolonej wody.
Ziemniaki obieramy i ścieramy jak na placki ziemniaczane. Do masy dodajemy na początek
2 łyżki mąki i doprawiamy solą oraz pieprzem. Ilość mąki ustalamy metodą prób i błędów.
Na gotującą się wodę kładziemy łyżką pierwszą kluskę i sprawdzamy, jak się zachowuje.
Nie przejmujemy się, jeśli całkowicie się rozpadnie. Dodajemy nieco mąki i robimy kolejną próbę,
aż do uzyskania zadowalającego efektu. Ostatnie kluski po położeniu na wodę
powinny zachować swój kształt, ale nie mogą być zbyt zwarte
– część masy powinna „zagęścić” wodę, w której gotują się tarlaki, tworząc „zupę”.
Kluski podajemy w głębokim talerzu wraz z „zupą” oraz okraszamy je boczkiem z cebulą.
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CIASTO MIGDAŁOWE
PRZEPIS I WYKONANIE: KATARZYNA SIERADZ
NA PODSTAWIE PRZEPISU „MANDELKUCHEN”
Z KSIĄŻKI „KOCHBUCH DER FRIEDA STAUDE” (W. NITZSCHE)
PRZEPIS POCHODZI Z 14. NUMERU MAGAZYNU KOCIOŁ
Liczba porcji: tortownica o średnicy 22 cm
Czas przygotowania: 30 minut + 40 minut pieczenia
Składniki:
6 jajek
szczypta soli
200 g cukru
skórka otarta z ½ cytryny
220 g mąki pszennej
30 g mielonych migdałów
2 łyżeczki proszku do pieczenia
5 łyżek wody

50 g kandyzowanej skórki cytrynowej
lub pomarańczowej
olej do wysmarowania foremki
Dodatkowo:
500 g śmietanki 30-36%, schłodzonej
250 mascarpone, schłodzonego
2-3 łyżki cukru pudru
podprażone płatki migdałów

Przygotowanie:
Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę.
W drugiej misce ucieramy żółtka z cukrem na jasną, puszystą masę.
Dodajemy skórkę cytrynową, przesianą mąkę, migdały, proszek do pieczenia
i wodę i mieszamy mikserem do połączenia składników. Dodajemy ubite
białka i kandyzowaną skórkę i delikatnie miksujemy do uzyskania jednolitej
masy. Przekładamy do okrągłej foremki do pieczenia, wysmarowanej
niewielką ilością oleju. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170°C
na około 40 minut, aż ciasto się zarumieni. Przed podaniem polewamy
lukrem zrobionym z cukru pudru i soku cytrynowego i posypujemy
podprażonymi płatkami migdałów lub podajemy w formie tortu.
W tym celu należy ciasto przekroić na pół. Każdy blat warto nasączyć
lekką herbatą lub cytrynową lemoniadą. Śmietankę ubijamy
na sztywno razem z mascarpone, następnie dosładzamy według
uznania cukrem pudrem. ⅓ kremu smarujemy pierwszy blat,
układamy na nim drugi i smarujemy pozostałym kremem.
Tort posypujemy płatkami migdałów.
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SMALCZYK CZAROWNIC ŚLĘŻAŃSKICH
PRZEPIS: „SMAKI I SMACZKI KUCHNI ŚLĘŻAŃSKIEJ”,
STOWARZYSZENIE GMIN ŚLĘŻAŃSKICH, 2006, WYKONANIE: MONIKA SZEFFLER
PRZEPIS POCHODZI Z 5. NUMERU MAGAZYNU KOCIOŁ

Liczba porcji: około 500 g
Czas przygotowania: 30 minut + czas stygnięcia
Składniki na kluski:
250 g słoniny
125 g wędzonego boczku
125 g wędzonej kiełbasy
125 g pieczarek
1 ząbek czosnku
przyprawa czarownic ślężańskich
ziarna jałowca
ostra papryka
sól i pieprz
Przyprawa czarownic ślężańskich:
4garść suszonego lubczyku
garść suszonej natki pietruszki
garść suszonej naci selera
duża szczypta suszonych pokrzyw
duża szczypta suszonej bazylii
duża szczypta majeranku
łyżeczka soli
Przygotowanie:
Smalczyk:
Słoninę i boczek kroimy w drobną kostkę. Solimy i smażymy na niewielkim ogniu, aż wytopią
się skwarki. Kiełbasę obieramy z osłonki i kroimy razem z pieczarkami. Wrzucamy na patelnię
i smażymy, aż się przyrumienią. Przyprawiamy, dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę
i zdejmujemy z ognia. Przekładamy do słoiczków i zostawiamy do wystygnięcia.
Przygotowanie przyprawy:
Wszystkie zioła mielimy razem, a następnie mieszamy z solą.
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SESJA SPECJALNA -- OGNISKO
SESJĘ PRZYGOTOWAŁY: LAURA CHOŁODECKA, JOANNA KOMOROWSKA, KATARZYNA SIERADZ
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI

„Płonie ognisko w lesie,
Wiatr smętną piosnkę niesie,
Przy ogniu zaś drużyna gawędę rozpoczyna.”
Gawędę oraz ucztę! Wzięliśmy sobie za cel pokazanie Wam,
że na ognisku można usmażyć nie tylko kiełbaski.
Sprawdźcie na kolejnych stronach, jakie pyszności przygotowaliśmy.
Dziękujemy właścicielom Zielonej Oliwki w Kiełczowie pod Wrocławiem
za udostępnienie przestrzeni na ognisko, a Wam gorąco polecamy
to miejsce na spotkania z rodziną i przyjaciółmi.
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LEMONIADA BEZ CUKRU

LEMONIADA NA SERWATCE

PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 20 minut

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:
1 litr wody
2 cytryny
2 limonki
2 łyżki erytrolu lub ksylitolu

Składniki:
3 szklanki serwatki
1 szklanka gazowanej wody mineralnej
miód
świeżo wyciśnięty sok z cytryny

Przygotowanie:
Wyciskamy sok z cytryn i limonek.
Łączymy wszystkie składniki i mieszamy do rozpuszczenia erytrolu.
Lemoniadę podajemy mocno schłodzoną lub z kostkami lodu.

Przygotowanie:
Mieszamy serwatkę z wodą. Dodajemy do smaku miód i sok z cytryny.
Lemoniadę podajemy schłodzoną.
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MASŁO ZIOŁOWO-CZOSNKOWE
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: według potrzeb
Czas przygotowania: 15 minut
Składniki:
masło
olej truflowy
ulubione świeże zioła (my dodaliśmy: tymianek, rozmaryn oraz cząber)
czosnek
sól (opcjonalnie)
Przygotowanie:
Miękkie masło przekładamy do miseczki, dodajemy odrobinę oliwy truflowej.
Świeże zioła myjemy, obieramy z gałązek i drobno rwiemy. Czosnek obieramy ze skórki,
ścieramy na drono. Wszystko razem mieszamy, przekładamy do szczelnego pudełka.
Można przechowywać je 5–7 dni w lodówce. Przed planowanym użyciem,
wyciągnąć z lodówki wcześniej. Smakuje najlepiej z opiekanym nad ogniem chlebem
i/lub pieczonymi ziemniakami.
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BIAŁA KIEŁBASA PIECZONA W BOCZKU
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 35 minut
Składniki:
4 białe kiełbasy surowe
8 gałązek szczypioru (wraz z cebulką)
8 plastrów wędzonego boczku
Przygotowanie:
Szczypior oczyszczamy, myjemy i przycinamy na długość naszych kiełbas.
Przykładamy je wzdłuż kiełbasy i ściśle owijamy dwoma plastrami boczku.
Układamy w pudełku tak, aby się nie rozwinęły. Pieczemy nad ogniem przez kilka minut,
do ładnego, równomiernego zrumienienia się boczku.
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WARZYWA PIECZONE W OGNISKU
W NACZYNIU ŻELIWNYM
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: według potrzeb
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:
burak
seler
cukinia
cebula
czosnek
świeże zioła (rozmaryn, tymianek, bazylia)
masło, masło czosnkowe lub oliwa
Składniki na sos czosnkowy:
2 ząbki czosnku
200 g jogurtu naturalnego
200 g śmietany 12%
2 łyżki majonezu
sól, pieprz

Przygotowanie:
Warzywa kroimy na mniejsze kawałki, przekładamy do naczynia żeliwnego, przyprawiamy
świeżymi ziołami, dodajemy masło lub oliwę. Umieszczamy w rozżarzonym ognisku,
kiedy nie ma już dużo ognia, a jest sporo gorącego popiołu. Pieczemy 20–30 minut,
mieszając od czasu do czasu. Podajemy np. z sosem czosnkowym.
Przygotowanie sosu czosnkowego:
Czosnek przeciskamy przez praskę, mieszamy z jogurtem, śmietaną i majonezem.
Przyprawiamy do smaku.
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WARZYWA PIECZONE W OGNISKU
W FOLII
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: według potrzeb
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:
marchewka
seler
cukinia
cebula
czosnek
świeże zioła (rozmaryn, tymianek, bazylia)
masło, masło czosnkowe lub oliwa
Składniki na sos czosnkowy:
2 ząbki czosnku
200 g jogurtu naturalnego
200 g śmietany 12%
2 łyżki majonezu
sól, pieprz

Przygotowanie:
Warzywa kroimy na mniejsze kawałki, przekładamy na folię aluminiową, przyprawiamy
świeżymi ziołami, dodajemy masło lub oliwę. Zawijamy w folię i umieszczamy w rozżarzonym
ognisku. Pieczemy 20–30 minut. Podajemy np. z sosem czosnkowym.
Przygotowanie sosu czosnkowego:
Czosnek przeciskamy przez praskę, mieszamy z jogurtem, śmietaną i majonezem.
Przyprawiamy do smaku.

98

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2019

MAGAZYN KOCIOŁ LATO 2019

99

KOFTY JAGNIĘCE
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 20 minut + czas pieczenia
Składniki:
250 g jagnięciny mielonej
2 łyżki otrębów owsianych
¼ małej czerwonej cebuli
1 ząbek czosnku
2 łyżki świeżej mięty (porwanej)
2 łyżki szczypiorku (pokrojonego)
kumin
sól
pieprz

Przygotowanie:
Jagnięcinę przekładamy do miski, dodajemy otręby, mieszamy.
Odstawiamy na czas przygotowania pozostałych składników.
Po tym czasie dodajemy miętę, szczypiorek, cebulę i rozdrobniony czosnek.
Mieszamy, dodajemy pozostałe przyprawy, według własnego smaku.
Doprawione mięso odstawiamy na 5 minut, do przegryzienia się smaków,
ponownie sprawdzamy smak, po ostatecznym doprawieniu formujemy podłużne kotleciki.
Przekładamy do pudełka, do czasu pikniku przechowujemy w chłodnym miejscu.
Pieczemy nad ogniem. Idealnie smakują z jogurtem greckim wymieszanym z ziołami,
sokiem z limonki i czosnkiem.
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MARKIZY Z PIANKAMI Z OGNISKA
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 12 sztuk
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
12 pianek Marshmallow
24 pełnoziarniste ciasteczka
Przygotowanie:
Pianki ogrzewamy nad ogniskiem. Gorące wkładamy pomiędzy dwa ciasteczka,
dociskamy aby się skleiły.
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JABŁKA Z SALSĄ Z KIWI I GRANATA
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA

Liczba porcji: według potrzeb
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
jabłka
kiwi (w miarę miękkie)
granat
miód lub syrop klonowy
odrobina otartej skórki z limonki
świeża mięta
Przygotowanie:
Kiwi obieramy ze skórki, drobno siekamy. Granat wydrążamy z ziarenek.
Wszystko przekładamy do miski. Miętę myjemy, drobno kroimy
lub rwiemy na drobne kawałki.
Miętę, miód/syrop klonowy oraz skórkę z limonki dodajemy do owoców.
Wszystko mieszamy, przekładamy do słoiczków, zakręcamy.
Najlepiej przygotować salsę kilka godzin wcześniej przed planowanym podaniem,
aby się przegryzła. Podajemy z pieczonym nad ogniskiem jabłkiem.
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BANANY PIECZONE W OGNISKU
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: według potrzeb
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:
banany
mielony kardamon
rozdrobnione migdały
Przygotowanie:
Banany nacinamy, przyprawiamy kardamonem, zawijamy w folię aluminiową.
Umieszczamy w rozżarzonym ognisku. Pieczemy 20–30 minut.
Po upieczeniu obieramy, posypujemy migdałami.
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MUFFINY Z BORÓWKAMI
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA
Liczba porcji: 12 sztuk
Czas przygotowania: 50 minut
Składniki:
250 g mąki pszennej
100 g cukru trzcinowego
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej
1 płaska łyżeczka soli
2 jajka
1 szklanka jogurtu pitnego
⅓ szklanki oleju
150 g borówek
Przygotowanie:
W jednej misce mieszamy wszystkie składniki suche, w drugiej jajka, olej i jogurt.
Mieszamy mikserem zawartość obu misek do połączenia. Dodajemy borówki i mieszamy łyżką.
Formę do muffinek wykładamy papierowymi papilotkami i rozkładamy równomiernie ciasto.
Pieczemy około 30 minut w 180°C.
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ZAKRĘCONE PALUCHY DROŻDŻOWE
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 15 paluchów
Czas przygotowania: 2 godziny 20 minut
Składniki:
300 g mąki pszennej
25 g oleju
15 g świeżych drożdży
1 łyżeczka soli
170 g wody
4 łyżki pesto
1 jajko
Przygotowanie:
Z mąki, oleju, pokruszonych drożdży, soli i wody wyrabiamy gładkie, jednolite ciasto.
Można do tego użyć miksera i mieszadeł w kształcie haków lub robota kuchennego.
Zagniecione ciasto przekładamy do miski, przykrywamy czystą ściereczką kuchenną
i odstawiamy na około godzinę, aż podwoi objętość.
Wyrośnięte ciasto przekładamy na oprószony mąką blat, dzielimy na pół.
Pierwszą część ciasta wałkujemy na bardzo cienki prostokąt.
Połowę smarujemy 2 łyżkami pesto, przykrywamy częścią ciasta bez pesto,
dociskamy i kroimy na 1,5 cm paski. Każdy pasek skręcamy wokół własnej osi
i przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
Odstawiamy na około 20 minut, żeby podrosły.
Następnie smarujemy roztrzepanym jajkiem.
Możemy też posypać gruboziarnistą solą.
Paluchy pieczemy przez około 20 minut w piekarniku
nagrzanym do 200°C aż się zarumienią.
Czynności powtarzamy z drugą częścią ciasta.
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TWAROŻEK Z RZODKIEWKĄ I SZCZYPIORKIEM
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
250 g twarogu pełnotłustego
pęczek rzodkiewek
pół pęczka szczypiorku
2-3 łyżki śmietany lub jogurtu
sól
Przygotowanie:
Rzodkiewki myjemy, osuszamy i ścieramy na tarce na dużych oczkach.
Szczypiorek drobno siekamy.
Rozdrabniamy twaróg i mieszamy go ze śmietaną lub jogurtem.
Łączymy wszystkie składniki i doprawiamy solą.
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CAMEMBERT PIECZONY W OGNISKU
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: według potrzeb
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki:
ser camembert
świeży rozmaryn
Przygotowanie:
Na camembercie układamy gałązkę rozmarynu, zawijamy w folię aluminiową.
Umieszczamy w rozżarzonym ognisku. Pieczemy 20–30 minut.
Po upieczeniu odcinamy górną część sera lub robimy nacięcie.
Podajemy np. z grissini, paluchami drożdżowymi lub słupkami warzyw.
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I LOVE TO EAT!
WYWIAD Z JOANNĄ ANISZCZYK PRZEPROWADZIŁY:
KATARZYNA SIERADZ I LAURA CHOŁODECKA
ZDJĘCIA: RAFAŁ KOMOROWSKI
ROZMOWA ODBYŁA SIĘ W BUDUAR CAFE PRZY PLACU GRUNWALDZKIM 55 WE WROCŁAWIU
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Katarzyna Sieradz: Skąd u Ciebie ta miłość do
jedzenia?
Joanna Aniszczyk: Jedzenie i gotowanie były dla
mnie interesujące od kiedy pamiętam. Ciekawiła
mnie kuchnia moich dziadków, to co przyrządzali rodzice, oraz to co odkrywam teraz, gotując we
własnej kuchni i jedząc poza domem. Interesujące
są też wszystkie procesy towarzyszące jedzeniu, te
w kuchni i te zachodzące podczas degustacji. Dla
mnie to temat rzeka i mogłabym rozprawiać o nim
godzinami.
K.S.: Smaki Twojego dzieciństwa to?
J.A.: Niesamowita kaczka babci Zosi, drożdżówka
z olbrzymią kruszonką i owocami babci Rozalii, sos
z polnych pieczarek dziadka Michała i najlepszy na
świecie krupnik mojej mamy.
Laura Chołodecka: Zanim zajęłaś się gastronomią,
pracowałaś na etacie, a jednak postawiłaś wszystko na jedną kartę. Nie wahałaś się?
J.A.: Ja chyba zawsze czułam, że muszę być blisko
jedzenia i wszystkiego, co wokół tego. Zaczęłam
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skromnie, od zamkniętej grupy na FB, którą roboczo
nazwałam „I love to eat!”. Początkowo tylko dla moich znajomych, bo często prosili o przepisy na dania,
które im serwowałam. Stworzyłam więc przestrzeń
do zamieszczania receptur, zdjęć, informacji o wydarzeniach kulinarnych i miejscach, które wydawały
się godne polecenia. W miarę upływu czasu ludzi
przybywało, a ja zaczęłam angażować się w różne akcje kulinarne, do których byłam zapraszana.
W 2015 nie mogłam już dłużej być anonimowa
i stworzyłam fanpage, również na FB, dostępny dla
każdego. I wtedy się zaczęło!
Niektórzy łapali się za głowę, że rzucam ciepłą posadę i idę do gastro. Mogę powiedzieć, że od 5 lat nie
chodzę do pracy, bo to przecież przyjemność. Od
ponad roku mam własną firmę „Food Is Joy” i zajmuję się food consultingiem. Działam dość szeroko
i współpracuję z wieloma specjalistami w tej branży. Moje zajęcie daje mi bardzo dużo energii, radości
i stale mnie nakręca do dalszego działania. Jednak
gdybym opowiadała o moich kulinarnych historiach znajomym 15 lat temu, nie byłoby to dla nich
tak interesujące, jak jest w tej chwili.
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L.Ch.: Myślisz, że to kwestia większej świadomości?
J.A.: Oczywiście. Wszystkie programy telewizyjne, reklamy, akcje i eventy miały ogromny wpływ
na to, że ludzie rozmawiają teraz o tym, gdzie jedli
dobry obiad, albo co takiego odkryli będąc na urlopie za granicą. Interesujemy się już nie tylko tym,
co znajduje się na talerzu, ale także tym, kto gotuje
i skąd są produkty.
L.Ch.: Opowiesz coś o akcjach, które organizowałaś?
J.A.: Pierwsza przychodzi mi na myśl „Kanapka na
trawie”, którą organizowaliśmy jako Kocioł, wspólnie ze Slow Food Youth Wrocław. Wtedy zebraliśmy
z Piotrkiem Andruszko wszystkie lokalne składniki
z bazaru, na którym staliśmy i zrobiliśmy z nich kanapki, by pokazać ludziom, w jaki sposób można je
wykorzystać. Była tam pasta z jajek i czosnku niedźwiedziego, na pysznym żytnim chlebie.
Miałam dużą przyjemność wspomagać projekt wrocławskiej grupy studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego, p.n. „Make Taste Not Waste”, która brała
wtedy udział w konkursie „Enactus National Competition 2018”. W ramach tego projektu przeprowadziłam wraz z Piotrkiem Gładczakiem z Wrocławskich Podróży Kulinarnych warsztaty kulinarne
o tematyce zero waste. To było niesamowite doświadczenie, podczas którego mogłam także zaprezentować mój przenośny ogródek.
Podobnie było w przypadku Krzywego Komina,
gdzie również prowadziłam akcję edukacyjną w ramach „Kids Space”. I muszę powiedzieć, że dzieci
mają dużą ciekawość w temacie jedzenia i jest to
niesamowite, jak rozprawiają o nim. Mnie to zawsze
bardzo cieszy!
Współpracuję z Grzegorzem Sobelem i organizujemy cyklicznie różne akcje w ramach „Wrocław Na
Talerzu”. W zeszłym roku zrobiliśmy „Wrocławską
Wiosnę”, podczas której restauracje, bistra, food
trucki i cukiernie reinterpretowały stare wrocławskie i dolnośląskie przepisy. Zorganizowaliśmy również event p.t. „Śląska drożdżówka”, na Wrocławskim Bazarze Smakoszy, podczas którego piekarnie,
cukiernie oraz blogerzy kulinarni zaprezentowali
ciasto drożdżowe, upieczone z jednego i tego samego,
dawnego przepisu. Ciasta zostały połączone w jedną
całość, zmierzone i degustowane z kawą.
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K.S.: A kiedy zajęłaś się tematem zero waste?
J.A.: Moi dziadkowie, a potem rodzice pokazywali
w jaki sposób przechowywać jedzenie, jak z niego
przygotować dania i jak je przetwarzać. Od dziecka
jeździłam na wieś i przyglądałam się procesom towarzyszącym hodowli roślin i zwierząt. Dla mnie
wszystko jest pewnym ciągiem zdarzeń. Jeśli śliwka
ma kwiaty i zostaną one zapylone, zbierzemy pyszne owoce. Na jesień je usmażymy, a na święta potem
upieczemy piernik staropolski i przełożymy tymi
powidłami. To jest naturalna kolej rzeczy. W ostatnim czasie procesy związane z przyrodą są zaburzone i jest w tym nasza wina. Nie wszyscy właśnie tak
to rozumieją.
Jest też spore grono bardzo świadomych osób, ale
okazuje się, że ludzie nadal potrzebują wskazówek,
w jaki sposób kupować, gotować, przechowywać
i przetwarzać jedzenie. Dlatego tak ważne są wszelkie akcje edukacyjne w temacie zero waste. Na swoich warsztatach zawsze zaczynam od uświadomienia, że spotkaliśmy się nie tylko po to, by zrobić pesto
z liści rzodkiewki, ale by zadać sobie kilka trudnych
pytań, porozmawiać o naszym lenistwie, a potem
pokazuję prawdziwe gotowanie z resztek. Na moim
instagramie mam specjalną zakładkę #maketstnotwaste, w której pokazuję wszystkie działania
w tym temacie.
K.S.: Prowadzisz warsztaty kulinarne z ludźmi
w różnym wieku. Była jakaś szczególna grupa, którą zapamiętałaś?
J.A.: Warsztaty są dla mnie bardzo ważne ze względu na bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy interesują się kulinariami lub chcą rozpocząć przygodę
z nimi. Przekrój przez grupy jest szeroki, bo są to
m. in. dzieci, a także młodzi ludzie, którzy pracują
w jednej firmie i przyszli się zintegrować, czy osoby w wieku moich rodziców, które właśnie znalazły czas dla siebie. Wszyscy są dla mnie jednakowo
ważni i zawsze bardzo się cieszę mogąc ich czegoś
nauczyć, ale także uczyć się od nich. Bo przecież każdy rosół ma swój przepis.
Jeśli miałabym opowiedzieć o największym zaskoczeniu podczas przeprowadzanych przeze mnie zajęć, to mam pewną historię. Raz gotowałam z męską
grupą w wieku mojego taty i akurat przyrządzali119

śmy wieprzowinę. Panowie byli bardzo wdzięcznymi słuchaczami i zadawali dużo pytań dotyczących
przygotowania mięsa. Okazało się, że to byli myśliwi
i na koniec zajęć poprosili, mnie o zorganizowanie
dla nich warsztatów z dziczyzny. Był to dla mnie
duży komplement.
K.S.: Mówią o Tobie wrocławska Gessler, co Ty na
to?
J.A.: Myślę, że to porównanie na wyrost, ale serdecznie pozdrawiam Panią Magdę. Zdarza się, że mnie
również przypada w udziale ogarnięcie restauracji na
poziomie np. wystroju czy przeszkolenia personelu.
L.Ch.: Lubisz podróżować, jak wyglądają Twoje wyjazdy? Jest tylko kulinarnie?
J.A.: Jest bardzo kulinarnie. Na szczęście mój mąż
podziela moją ciekawość nowych smaków i razem
eksplorujemy dania danego regionu. Prócz jedzenia
są jeszcze zabytki i muzea, ale plażowanie nie jest
dla nas. Wolimy aktywnie spędzać czas.
L.Ch.: Kto jest dla Ciebie inspiracją i wzorem?
Podziwiam duet Kasia Daniłowicz i Boguś Mroczko
za jedzenie, które zawsze zachwyca. Mariolę Monczak za niesamowite podejście do produktu. Justynę Słupską Kartaczowską, bo jest jedyna w swoim
rodzaju zarówno jako „szefa” jak i w tym, co gotuje.
Aleksadra Barona za kosmos, który nadal serwuje tu w Polsce, gdzie pewnie za granicą dostałby za
to gwiazdkę. Z zagranicznych szefów są to: Heston
Blumenthal, który robi rzeczy niewiarygodne i bardzo inspirujące, a także Marco Pierre White, którego
uwielbiam za charyzmę i talerze, które wyglądają
jak dzieła sztuki. Nieżyjący Antonio Carluccio pozostanie dla mnie wyrocznią w temacie kuchni włoskiej. Brakuje mi Anthoniego Bourdaina i jego programów, w których bez ogródek opisywał cały ten
food world.
K.S.: Jakie jest Twoje marzenie?
J.A.: Myślę, że interesująco byłoby pogotować na
ekranie.
….: I tego Tobie życzymy. Dziękujemy za wywiad.
J.A.: Dzięki serdeczne.
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