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Tworzenie

e-booka

z

przepisami

żorskich

cudzoziemców

jest

współfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Żory w ramach projektu
„Kuchnie Świata w Żorach”. Jeszcze więcej historii, zdjęć oraz wideo,
stworzonych podczas realizacji projektu, można obejrzeć na stronie
www.zorydrugidom.eu.
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Od autorki
Zanim zaplanowałam projekt „Kuchnie Świata w Żorach”, wcześniej organizowałam już spotkania na około kuchenne tematy w ramach
Klubu Nieobcy/Нечужой. Zawsze były one kameralne, smakowite i międzynarodowe, bo staraliśmy się zaprosić naszych znajomych z innych
krajów, którzy jeszcze nie do końca się zaadaptowali w Żorach.
Zachciało mi się opowiedzieć o tym na większą skalę. Słuchajcie:
mieszkamy razem w Żorach, choć pochodzimy z różnych krajów, pracujemy, wychowujemy dzieci, robimy zakupy w sklepach. Ale to nie wszystko. Uczymy się języka polskiego, mamy talenty i doświadczenie zawodowe. Możemy tym się podzielić, opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach,
jak nam się żyje w Polsce, z czym się zmagamy… Możemy po prostu pogadać w miłym towarzystwie…
A ponieważ najlepiej nam się gada na kuchni, stąd pomysł na pokazanie różnorodności Żor przez pryzmat tradycyjnych potraw różnych
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kuchni. W centrum każdej z przedstawionych w tym e-booku mikro opowieści najpierw jest człowiek, a dopiero po nim przepis.
Dzięki projektowi poznałam fajnych ludzi z umysłem, otwartym na
świat, dowiedziałam się więcej o potrzebach żorskich migrantów, pokazałam,
że lokalną restauracją z kuchnią turecką zarządza rodowity Turek, repatrianci
to jednak nie Ruscy, a Polacy, i nawet nauczyłam się kilku zdań po ślonsku…
Spotkania w ramach „Kuchni Świata w Żorach” to tak naprawdę pełne zanurzenie w kulturze, gdzie smaki i zapachy przeplatają się z pieśnią,
tańcem czy wspomnieniami rodzinnymi. Zanim zaczniecie o nich czytać,
chcę podziękować każdemu, kto pomagał w organizacji, gotował, miał odwagę opowiedzieć o sobie, gościł, robił zdjęcia i nagrywał filmiki, udostępniał informację. Jesteście ������!
A teraz zapraszam do degustacji! Jaką kuchnię preferujecie: gruzińską, turecką, koreańską, kazachską, śląską czy może ukraińską?
Z pozdrowieniami, wasza Ukrainka zakochana w Żorach,
Alla Brożyna.
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Piknik z gruzińskim
posmakiem
Rodzina Kartsivadze mieszka w Polsce od 2 lat. Tata – Soso (Ioseb), mama – Medea, córka Mariami, syn – Revaz. Przyjechali z Tbilisi. Pozostawili swój kraj, ponieważ wynagrodzenia w kraju są niewystarczające,
żeby móc utrzymać rodzinę.
W Żorach im się bardzo podoba, mają tutaj przyjaciół, poznali miejscowych, aktywnie uczestniczą w działaniach integracyjnych w ramach żorskiego
Klubu dla cudzoziemców �������. Najmłodsza Mariam planuje kontynuować
w Polsce studia na kierunku Dziennikarstwo i ��.
Opinia, że Gruzinie gotują szaszłyk tylko z baraniny jest omylna. Oczywiście, jak ktoś mieszka bliżej gór, to częściej gotuje z baraniny, jednak najbardziej
popularnym rodzajem mięsa jest wieprzowina, a już potem cielęcina i baranina.
– Z baraniny najlepiej robić szaszłyk w maju, ponieważ dla marynaty
jest potrzebny świeży estragon, który pomaga pozbyć się charakterystycznego zapachu mięsa – podkreśla Soso i dodaje, że szaszłyk w Gruzji to typowo
męska sprawa i nie dopuszcza się do niego kobiet.

Soso i Revaz Kartsivadze.
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Tradycyjny gruziński szaszłyk
Mięso pokroić w poprzek włókien, a potem w kostki średniej wiel-

Składniki:

kości. Cebulę pokroić w większe krąż-

• 4 kg wieprzowiny tłu-

ki. Dodać liść laurowy, pieprz, sól wg

stej (karkówka)

smaku, wycisnąć sok z cytryny i zalać

• 2 cytryny

wodą mineralną. Zostawić w maryna-

• liść laurowy

cie co najmniej 3 godziny, a najlepiej

• 0,5 l wody mineralnej

na noc. Mięso otrzepać z cebuli, na-

• czarny pieprz mielony

dziać na metalowe szpadki i upiec na

• sól

grillu czy ognisku.
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Традиційний грузинський шашлик

Soso Kartsivadze uważa, że szaszłyk to typowo męska sprawa.
М'ясо порізати впоперек волокон, а потім на шматки середньої
величини. Цибулю порізати великими кільцями. Додати лаврове листя,
перець,

сіль

за

смаком,

вичавити сік з лимона, залити

Інгредієнти:

мінеральною водою. Залишити

• 4 кг свинини (вирізка з

в маринаді на як мінімум

шиї)

3 години, а найкраще на ніч.

• 2 лимони

М'ясо відділити від цибулі,

• лаврове листя

нанизати на металеві шомпури

• 0,5 л мінеральної

та спекти на грилі чи вогнищі.

газованої води
• чорний мелений перець
• сіль
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Historia sukcesu tureckiego
króla kebabu w Żorach
Levent Baykal przeprowadził się do Polski 21 lat temu, najpierw
pracował w branży turystycznej, a później zdecydował się na otwarcie lokalu gastronomicznego.
– Wtedy w Polsce było mało sklepów i mało mięsa, nasza religia
zabrania nam jeść wieprzowinę, więc szukałem rozwiązania dla siebie
i chciałem pokazać Polakom, jakie jemy mięso w Turcji – wspomina turecki żorzanin i podkreśla, że miał problem z nauką języka polskiego. Pokonać
problem pomogła praca, rozmowy z ludźmi.
Od 12 lat przedsiębiorca prowadzi w Żorach lokal Nazar Kebab Żory.
– Ten kebab, który gotujemy w lokalu, to tradycyjny doner kebap,
czyli mięso wołowe, obracające się pionowo wokół własnej osi, obcinane
za pomocą specjalnych noży i podawane w tortilli, picie czy z frytkami –
mówi Levent.
Dla wydarzenia „Kuchnie Świata w Żorach” Levent przygotował
Adana kebab, który bierze swoją nazwę od tureckiego miasta Adana.

Levent Baykal uwielbia opowiadać o tureckiej kuchni.
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Adana kebab
Mięso zmielić, dodać
cebulę, masło i wszystkie

Składniki (na 3-4 porcje):

przyprawy,

• 600 g wołowiny (lub jagnięciny)

doprawić

solą

i pieprzem, dokładnie całość

• 1 cebula

wyrobić. Mięso podzielić na 6-

• 1 łyżka masła (lub łój z baraniny)

8 porcji. Z każdej uformować

• 3/4 łyżeczki mielonego kminu

podłużną kiełbaskę, oblepia-

rzymskiego

jąc szpikulec do szaszłyków

• 1/2 łyżeczki mielonej kolendry

(warto ułatwić sobie pracę

• 2 łyżki mielonej słodkiej papryki

zwilżając dłonie zimną wodą).

• 1/2 łyżeczki chili w proszku

Tak

• sól i pieprz do smaku

przygotowane

kebaby

smażyć na grillu. Czas grillo-

• patyczki do szaszłyków

wania powinien być krótki
(kilka minut), a kebaby powinny znajdować się bezpośrednio nad żarem.
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Адана кебаб

М’ясо змолоти, додати

Інгредієнти

цибулю, масло і всі спеції,

(на 3-4 порції):

приправити сіллю і перцем,

• 600 г яловичини (або

все

ретельно

вимішати.

баранини)

Розділити м’ясо на 6-8 порцій.

• 1 цибулина

Сформувати з кожної з них

• 1 столова ложка

довгасту ковбаску, обліплюючи

вершкового масла

шпажку

(або баранячого жиру)

(для

полегшення

роботи слід змочити руки

• 3/4 чайної ложки

холодною водою). Підготовлені

меленого кмину

кебаби обсмажувати на грилі.

• 1/2 чайної ложки

Час обсмажування має бути
коротким

(кілька

хвилин),

а м'ясо повинно знаходитися
безпосередньо над вугіллям.

меленого коріандру
• 2 столові ложки меленої
солодкої паприки
• 1/2 чайної ложки порошку
чилі
• сіль і перець за смаком
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Żory to Woori House dla
Koreańczyków
Lee Jung, a po naszemu – Alex, przyjechał do Żor niedawno, na
zaproszenia swojego szefa. Obecnie pracuje jako kucharz w restauracji Woori House w Żorach. „Woori House” oznacza „Nasz dom”. Kucharzem jest
już od 5 lat, ale w domu nigdy nie gotuje, zwykle robi to jego mama.
Alex mówi, że wszyscy Koreańczycy lubią ostre dania. Rozmówca
przyznaje się, że zmiana kraju nie jest dla niego łatwa, tak samo, jak nauka
języka polskiego. Jego rodzice i brat zostali w Korei Południowej, a tutaj
jeszcze nie zdobył przyjaciół wśród Polaków.
Na zapytanie, jakie tradycyjne polskie danie już próbował, Alex odpowiada:… stejk. Ciekawe, czy zasmakuje mu bigos, żurek, kwaśnica oraz
inne kwaśno-słone dania, tak popularne w Polsce?
Podstawowym składnikiem dań koreańskich jest ryż, tradycyjne potrawy to, między innymi, ssambag, bulgogi, kim chi, japchae. „Japchae”
oznacza „mieszane warzywa“ (jap. – mieszać [hangul: 잡, hanja: 雜] oraz
chae – warzywa [hangul: 채, hanja: 菜]).

Lee Yang gotuje tylko w pracy.
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Japchae
Shiitake

namoczyć

(ok. 1h), odcisnąć wodę i pokroić w paseczki (pieczarki

Składniki (na 2 osoby):

wystarczy pokroić w plaster-

• 150 g makaronu ze słodkich

ki).

Marchewkę

pokroić

ziemniaków – dangmyeon

w paski, cebulę w piórka.

(można zastąpić sojowym lub

Szpinak wrzucić do wrzątku,

innym ze skrobli)

blanszować 30 sekund, aż

• garść suszonych shiitake (lub

zmięknie, przełożyć do zim-

dwie garści świeżych pieczarek)

nej wody, odcedzić, lekko

• opakowanie świeżego szpinaku

przesiekać i przełożyć do mi-

• duża marchew

ski, doprawiając odrobiną

• duża cebula

soli i pieprzu. Do wrzątku

• 6 łyżek sosu sojowego

wrzucić makaron i gotować

• 2 łyżki cukru

8 minut, odcedzić i przepłu-

• olej sezamowy

kać dokładnie zimną wodą.

• olej rzepakowy lub słoneczniko-

Grzybki usmażyć na

wy do smażenia

oleju, dodać łyżkę sosu sojo-

• sól, pieprz

wego i łyżeczkę oleju seza-

• sezam

mowego oraz odrobinę pieprzu do smaku. Podsmażone przełożyć do miski. Na tej samej patelni, podsmażyć cebulkę z odrobiną soli i przełożyć do miski oraz osobno podsmażyć
marchewkę z odrobiną soli.
Na patelnie po warzywach wlać 5 dużych łyżek sosu sojowego,
2 pełne łyżeczki cukru, łyżkę oleju i podgrzać. Wrzucić do sosu makaron, mieszać aż cały płyn się wsiąknie. Smażyć jeszcze przez 2 minuty,
a następnie dorzucić wszystkie składniki z miski. Smażyć wszystko
razem przez kolejne 2 minuty. Doprawić do smaku olejem sezamowym i sezamem.
10
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Джапхей
Замочити

шиітаке

(близько 1 години), відтиснути
воду і нарізати соломкою
(печериці просто нарізати
соломкою). Моркву нарізати
соломкою, а цибулю півкільцями.
Шпинат бланшувати в окропі
протягом 30 секунд, до м’якості,

покласти в холодну воду, злити
і злегка посікти. Перекласти
в миску і приправити невеликою
кількістю солі й перцю.

Готувати

локшину

в окропі 8 хвилин, потім
ретельно промити холодною
водою. Смажити гриби на олії,

додати столову ложку соєвого
соусу і чайну ложку кунжутного
масла та трохи перцю за
смаком, перекласти в миску.
На

цій

же

сковороді

обсмажити спочатку цибулю,
а потім моркву з невеликою
кількістю

солі.

Налити

Інгредієнти (для 2 осіб):
• 150 г локшини із солодкої
картоплі - дангміон
(можна замінити соєвою
або іншою
з крохмалю)
• жменька сушених грибів
шиітаке (або дві жмені
свіжих печориць)
• пачка свіжого шпинату
• велика морква
• велика цибуля
• 6 столових ложок соєвого
соусу
• 2 столові ложки цукру
• кунжутна олія
• ріпакова або
соняшникова олія для
смаження
• сіль
• перець
• кунжут

в сковорідку 5 ложок соєвого соусу, 2 повні чайні ложки цукру,
столову ложку олії і розігріти її. Додати до соусу локшину
і розмішати. Смажити 2 хвилини, потім додати всі інгредієнти
з миски і смажити все разом ще 2 хвилини. Приправити за
смаком кунжутною олією та кунжутним насінням.
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Mięso z ciastem i mięso
w cieście
– Kazachowie są narodem gościnnym. Zastawiają daniami duży
okrągły stół i zapraszają całą rodzinę – opowiada Julia Czerniawska, gospodyni domu, gdzie nagrywaliśmy warsztat.
Julia urodziła się i przez całe życie mieszkała w Astanie (teraz – Nursułtan), jest prawosławną. Przeprowadziła się do Żor 3 lata temu razem
z mężem Anatolem, który ma pochodzenie polskie i jest katolikiem, oraz
córeczką Eweliną w ramach programu repatriacji. Mieszkają w samym centrum, a z ich okien widać naszą piękną starówkę.
Póki gotujemy beszbarmak (oznacza „5 palców”, ponieważ oryginalnie je się tę potrawę gołymi rękoma), gospodyni opowiada o kulinarnych
tradycjach Kazachów. Większość dań to mięso z ciastem lub mięso w cieście. Warzyw i owoców Kazachowie jedzą mało, chociaż uprawiają ogródki.
Z owoców najbardziej popularne są jabłka, z nich gotują dżem
i jedzą z plackami („lepioszkami”).
Czerniawscy pamiętają tradycję kraju, z którego przyjechali. Na stole
stoi książka o Astanie, figurki gliniane Kazachów w tradycyjnych ubiorach
oraz leżą piękne „tiubietiejki” – okrągłe czapki z tkanymi wzorami, noszone
przez wiele narodowości Azji Centralnej.
Po 3 latach mieszkania w Żorach Anatol i Julia zdecydowali się na
otwarcie własnego biznesu. Przy ul. Dolne Przedmieście 5 (naprzeciwko
MOKu) otworzył drzwi Klub wirtualnej rzeczywistości Virtuos.
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Julia Czerniawska często gotuje dania kazachskie
dla przyjaciół z Polski.
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Beszbarmak
Mięso zamarynować na noc:
natrzeć go solą, pieprzem i czosn-

Składniki:

kiem. Następnego ranku gotować

• 1,5-2 kg tłustej wołowi-

mięso 2-3 godziny, żeby było mięk-

ny/żeberek (w oryginal-

kie, oddzielić od kości i pokroić na

ny przepisie – baranina

średnie lub drobne kawałki.

lub konina)

Z bulionu odlać w osobny gar-

• 2 cebuli

nek górną, najbardziej tłustą, war-

• 1,5 szklanki mąki

stwę – w niej podusić cebulę, pokro-

• 2 jajka

joną w pół krążki. Pod czas duszenia

• sól

dodać soli i pieprzu. W bulionie na

• pieprz

mięsie ugotować makaron.
Przepis na makaron: 1,5 szklanki mąki, 2 jajka, sól, woda. Wyrobić
twarde ciasto i zostawić na 30 min w woreczku. Potem rozwałkować ciasto
w cienki krąg, 2-3 mm, i pokroić najpierw w paski, a potem w romby lub
prostokąty. Po ugotowaniu położyć na ręcznik do podsuszenia, a potem
przełożyć na szeroki talerz. Polać sosem z cebulą, potem wyłożyć mięso,
cebulę i jeszcze raz polać sosem. Posypać zieleniną.
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Бешбармак

Замаринувати м’ясо на ніч: натерти сіллю, перцем і часником.
Наступного дня варити м’ясо 2-3 години, поки воно не стане м’яким,
відокремити його від кісток і нарізати на середні або дрібні шматочки.
Вилити верхній, найбільш жирний шар бульйону в окрему
каструльку і пасерувати в ньому цибулю, розрізану навпіл. Під час
тушкування додати сіль і перець.
Зварити локшину на м’ясному бульйоні.
Рецепт локшини: 1,5 склянки борошна, 2 яйця, сіль, вода.
Замісити тверде тісто і залишити
в

целофановому

пакетику

на

30 хвилин. Потім розкачати тісто
товщиною 2-3 мм і нарізати його
спочатку
ромбами

смужками,
або

потім

прямокутниками.

Після приготування покласти на
рушник для висихання, а потім
перекласти на широку тарілку.
Полити цибулевим соусом, потім
додати м’ясо, цибулю і знову
полити соусом. Посипати зеленню.

Інгредієнти:
• 1,5-2 кг жирної
яловичини / реберця
(в оригінальному
рецепті - баранина або
конина)
• 2 цибулини
• 1,5 склянки борошна
• 2 яйця
• cіль
• перець

17

Inspiracje z przepisów
śląskich babć
Mieszkając w Żorach, w życiu codziennym, w pracy, na ulicy często
słyszymy ślůnsko godka. Śląska regionalna kuchnia, jak i kultura, mieszała
się i czerpała z wpływów Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Lokalny hit kulinarny to zestaw z rolady wołowej, klusek i czerwonej duszonej kapusty
z boczkiem.
Kwintesencją smaku jest oczywiście rolada. O tym, jak przygotować
tę potrawę zgodnie z tradycją śląskich babć, dla projektu „Kuchnie Świata
w Żorach” opowiedział Andrzej Serafin, szef kuchni, właściciel żorskiego
bistro „Byfyj & Pasja gotowania”.
Pan Andrzej urodził się na Śląsku, lecz rodzice pochodzą z innych części Polski. Jakiś czas temu był migrantem zarobkowym we Włoszech oraz
innych krajach, więc pozytywnie ocenia ten fakt, że Żory stały się miastem
wielu kultur, że przyjeżdża do nas sporo migrantów, którzy z czasem przeprowadzają się do Polski rodzinami. Mówi, że byłoby fajnie, gdyby
w Żorach był lokal z daniami kuchni ukraińskiej, niektóre już są w menu
„Byfyja”.

Andrzej Serafin dla przygotowania śląskich dań sięga po
dawne przepisy.
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Rolada wołowa
Mięso pokroić na plastry, resztę
składników pokroić na długie cienkie

Składniki:

słupki.

Mięso

• 1200 g mięsa wołowego

niezbyt

cienko,

rozbić

tłuczkiem

przyprawić

solą

z udźca

i pieprzem. Następnie przesmarować

• 300 g ogórków kiszonych

musztardą
upodobania),

(ilość
ułożyć

zależy

od

• 300 g cebuli

wzdłuż

na

• 400 g podgardla wędzo-

środku mięsa po kilka słupków

nego (boczku)

z czterech składników. Zwinąć ściśle

• 400 g kiełbasy śląskiej

roladę i owinąć nićmi. Podsmażać

• 100 g musztardy

rolady

• 100 g smalcu

na

małej

ilości

smalcu

z czterech stron dość solidnie,

• pieprz

uważając, żeby się nie przypaliły. Pod

• sól

koniec dolać wody, dodając do

• liście laurowe

duszenia liść laurowy, ziele angielskie

• ziele angielskie

oraz dusić do miękkości. Gdy rolady

• białe nicie kuchenne

wystygną, odwinąć nić.
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Ролада з телятини

Нарізати м’ясо шматочками,
а решту інгредієнтів - довгими

Інгредієнти:

тонкими

• 1200 г яловичої ноги

смужками.

М’ясо

розбити товкачем не надто

• 300 г маринованих огірків

тонко,

• 300 г цибулі

і

приправити

змастити

• 400 г копченого бекону

гірчицею (кількість залежить

• 400 г сілезької ковбаси

від вашого смаку), покласти

• 100 г гірчиці

вздовж

• 100 г смальцю

з

перцем.

Потім

сіллю

кілька

чотирьох

брусків

інгредієнтів

–

• перець

бекону, ковбаси, огірків та

• сіль

цибулі.

• лавровий лист

Щільно

скрутити

роладу і обмотати ниткою.

• духмяний перець

Смажити рулетики в невеликій

• біла кухонна нитка

кількості жиру з усіх боків,
стежачи, щоб не перепеклися. В кінці долити води, додати
лавровий лист, духмяний перець і тушкувати до готовності. Коли
ролади охолонуть, витягнути нитку.
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Moczka i kutia – królowe
polsko-ukraińskiego
stołu Wigilĳnego
Wigilia/Wilĳo/Святвечір to ten magiczny czas, kiedy można choć
na chwilę odetchnąć od napływu bieżących spraw pod koniec roku, posiedzieć w małym gronie rodziny lub dobrych przyjaciół i posłuchać ciekawych
historii sprzed wieku.
Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Kuchnie Świata w Żorach”
poświęcone było polsko-ukraińskim tradycjom obchodu Świąt Bożego Narodzenia, a na naszym wspólnym stole się pojawiły najważniejsze dania –
ukraińska kutia oraz śląska moczka albo zupa z piernika.
Kuchnię ukraińską przedstawiała Iryna Kovalenko, Ukrainka
z miasta Krzywy Róg (obwód Dniepropetrowski), która od 1,5 roku mieszka
w Żorach z synem Matwiejem i mężem Mieczysławem. Iryna jest kucharką,
potrafi przygotować wszystko, od ręczenie robionych pielmieni (ukraińskie
uszka z mięsem) do gołąbków i tortów.
– W tradycyjnym przepisie na kutie pszenica oznacza życie, orzechy i miód – zdrowie, a mak i rodzynki – bogactwo. Danie to próbujemy
zawsze jako pierwsze, – mówi Iryna.
Rodowita ślązaczka, pisarka ludowa, laureatka nagrody Kolberga
oraz gawędziarka Zofia Przeliorz, natomiast, opowiada, że jej mama kiedyś gotowała moczkę nie na słodkim kompocie, jak teraz, a na wywarze
z warzyw (cebuli, pietruszki, pasternaku). W przepisach nowoczesnych figuruje także czekolada.
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Iryna Kovalenko potrafi przygotować wszystko.
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Kutia
Pszenicę wypłukać, namoczyć w zimnej wodzie na noc (lub

Składniki:

co najmniej na 6 godzin), aby

• 1 szklanka pszenicy (bez łu-

zmiękła. Następnego dnia zalać
wrzątkiem i gotować około godzi-

sek)
• 1 szklanka maku suchego

ny pod przykryciem na małym

(można zamienić masą ma-

ogniu. Ziarna powinny być mięk-

kową)

kie, ale nie rozgotowane. Ugoto-

• 1/2 szklanki płynnego miodu

waną pszenicę odcedzić i wystu-

• 100 g orzechów włoskich

dzić. Mak zmielić na młynku i za-

• 50 g rodzynek

lać wrzątkiem, odstawić na ok. godzinę. Rodzynki wypłukać i zalać ciepłą wodą. Odstawić na 20 minut. Orzechy
lekko podprażyć na patelni i następnie posiekać. Zmieszać wszystkie składniki.
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Кутя

Промити

пшеницю,

замочити

в холодній воді на ніч (або

Інгредієнти:

принаймні на 6 годин). Наступного

• 1 склянка пшениці

дня залити окропом і варити
близько

години,

накривши

(просіяної)
• 1 склянка сухого маку

кришкою, на повільному вогні.

(можна замінити

Зерна повинні бути м’якими, але не

маковою масою)

перевареними. Зварену пшеницю
злити і остудити. Подрібнити мак
у

млинку

і

залити

окропом,

відставити приблизно на годину.
Промити

родзинки

і

• 1/2 склянки рідкого
меду
• 100 г волоських горіхів
• 50 г родзинок

залити

окропом на 20 хвилин. Злегка підсмажити горіхи на сковороді, а потім
подрібнити. Змішати всі інгредієнти.
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Moczka
Zagotować 2 litry wody.
Dodać suszone owoce, orze-

Składniki:

chy i migdały. Gotować aż

• 350 g piernika

zmiękną (ok. 15 minut). Do-

• 200 g śliwek suszonych

dać rozdrobniony i rozmo-

• 100 g rodzynek

czony w wodzie piernik.

• 100 g migdałów (słupki)

Zagotować i gotować ok. 15

• 100 g orzechów włoskich

minut, mieszając od czasu do

• 100 g suszonych moreli

czasu. Zrobić zasmażkę

• słoik kompotu agrestowego

z masła i mąki. Rozprowadzić

• słoik kompotu śliwkowego

wodą i dodać do wywaru.

• słoik kompotu truskawkowego

Zagotować, mieszając, żeby

(można zamienić truskawkami

się nie przypaliło. Dodać

mrożonymi)

kompoty (z agrestu, śliwy),

• 1/4 kostki masła

cukier i sol do smaku oraz

• 3 łyżki mąki krupczatki

wymieszać.

• sól i cukier do smaku
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Zofia Przeliorz pielęgnuje śląsko-polskie tradycje i opowiada
o nich piękne historie.
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Мочка

Закип’ятити 2 літри води.

Інгредієнти:

Додати сухофрукти, горіхи та

• 350 г пряника

мигдаль. Варити до м’якості

• 200 г сухих слив

(приблизно 15 хвилин). Додати

• 100 г родзинок

розмочений у

• 100 г мигдалю (посічений)

воді

пряник.

Довести до кипіння і варити

• 100 г волоських горіхів

близько 15 хвилин, періодично

• 100 г кураги

помішуючи. Зробити засмажку

• 1 л банка компоту з агрусу

з масла і борошна. Розрідити

• 1 л банка сливового

водою і додати до

складу.

Довести до кипіння, одночасно

компоту
• 1 л банка полуничного

помішуючи, щоб не пригоріло.

компоту (можна замінити

Додати компоти (агрус, слива,

замороженою полуницею)

полуниця),

цукор і сіль за

смаком та перемішати.

• ¼ пачки вершкового
масла
• 3 столові ложки
крупчатого борошна
• сіль
• цукор

28

SMACZNEGO!

СМАЧНОГО!

AFIYET OLSUN!

AS BOLSYN!

맛있게 드세요!

ღმერთმა გაამოთ!
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