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Kuchnia
z Klimatem
październik – listopad – grudzień



E-book „Kuchnia z klimatem” powstał przy okazji cy-

klicznego wydarzenia o tej samej nazwie – każde spo-

tkanie Kuchni z Klimatem poświęcone jest określo-

nej porze roku. Niestety na własne oczy widzimy, jak 

znane nam z dzieciństwa cztery pory roku odchodzą 

do historii ze względu na zmiany klimatu. Strefy kli-

matyczne przesuwają się, coraz bardziej uwidacznia 

się u nas podział na porę suchą – długie, upalne lata  

i porę deszczową – krótkie zimy z opadami deszczu lub 

śniegu (źródło: https://www.o2.pl/artykul/szykuja-sie-

-zmiany-w-porach-roku-ekspert-o-skutkach-global-

nego-ocieplenia-6318986412329089a, prof. Szymon 

Malinowski).

Zmianom klimatu jeszcze możemy zapobiegać, choć-
by przez zdrowsze odżywianie się – roślinne, sezono-
we, lokalne! Dlatego w naszym e-booku trzymamy się 

kalendarzowych pór roku i niniejszym prezentujemy 

Wam temat: JESIEŃ, obejmujący miesiące październik 

– listopad – grudzień. Jesienią zajmujemy się bioróż-

norodnością, fermentacją oraz przygotowaniami do 

Świąt Bożego Narodzenia.

Już starożytni filozofowie pisali, że „jak jest na ze-

wnątrz, tak samo jest i wewnątrz”. Różnorodność bio-
logiczna na zewnątrz i wewnątrz naszych ciał są ze 
sobą powiązane, jedna zależy od drugiej – poniżej 

pisze o tym z naukowego punktu widzenia prof. Piotr 

Skubała, ekolog z Uniwersytetu Śląskiego. Zarówno 

wielkoobszarowe, przemysłowe monokultury rolni-

cze, jak i wysokoprzetworzona dieta oparta na produ-

kowanym w ten sposób pożywieniu na dłuższą metę są 

szkodliwe, dla nas oraz dla całej planety.

Wstęp



Dlatego w Kuchni z Klimatem proponujemy zrówno-
ważone rozwiązania: dr Ryś Kulik pisze o fermentacji, 

która wzbogaca naszą mikroflorę jelitową oraz pomaga 

nie marnować jedzenia. Zaś Barbara Wojtaszek – pro-

wadząca z Rysiem wspólne gospodarstwo domowe,  

w którym na jedzenie wydają ok. 200–250 zł na oso-

bę na miesiąc – dzieli się praktycznymi wskazówkami  

z życia codziennego.

Miłej lektury! Czekamy na Wasze wrażenia i uwagi: 

kuchniaklimat@gmail.com

Organizatorzy Kuchni z Klimatem:

Ewa Skotalczyk

Barbara Wojtaszek

Joanna Hetman

Piotr Ziegler
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Rolnictwo zmniejsza różnorodność biologiczną – obszary rolne obec-

nie zajmują 37% powierzchni ziemi niepokrytej lodem. Aż 80% areałów 

służy produkcji paszy dla zwierząt hodowlanych. Czasopismo naukowe 

„Nature” opracowało zestawienie 10 tzw. „Big Killers”, czyli czynników 

najbardziej szkodliwych dla życia na naszej planecie. Na pierwszym miej-

scu widnieje tam nadmierna eksploatacja środowiska (wyrąb lasów, po-

lowania, połowy, zbieractwo), a na drugim działalność rolnicza – uprawa 

roślin, hodowla zwierząt, lasy gospodarcze, akwakultury. Z kolei w podsu-

mowaniu raportu Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicz-

nej ogłoszonym w maju 2019 za najważniejsze zagrożenie dla bioróżno-
rodności uznano uprzemysłowione rolnictwo: „Dąży ono do zapewnienia 

każdemu zuniformizowanej w skali świata diety z coraz większą ilością 

mięsa, tłuszczu i cukru” (cyt. Za Yann Laurans – dyrektor Programu ds. 

Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów).

Z badań przeprowadzonych w 2011 r. wynika, że 67% kręgowców żyją-

cych na naszej planecie to zwierzęta udomowione lub hodowlane, czyli 

psy, koty, krowy, świnie, drób. Kolejne 30% stanowią ludzie, natomiast 

dzikie kręgowce to jedynie 3% ogółu. Można zatem powiedzieć, że na 

naszej planecie dzikich zwierząt praktycznie już nie ma. Przeobrażenia  

w ziemskiej biosferze są rezultatem działalności człowieka – szczególnie 

przemysłowej hodowli zwierząt.

Naukowcy podkreślają, że zmiany zachodzące w biosferze Ziemi stanowią 

zagrożenie dla przetrwania gatunku ludzkiego. Aby im zapobiec, trzeba 

radykalnie zmienić sposób, w jaki ludzkość pozyskuje żywność – należy 

ograniczyć rolnictwo wielkoobszarowe, przemysłową hodowlę zwierząt 

i rybołówstwo. Ratunkiem dla naszej planety jest rolnictwo ekologiczne.

I. Bioróżnorodność     
    na zewnątrz nas 
    – 
    prof. Piotr Skubała
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Intensywne rolnictwo przyczynia się także
do katastrofy klimatycznej. 

Globalny system produkcji żywności odpowiada za ok. 50% światowej 
emisji gazów cieplarnianych:
15–20% to uprawa roli
8–10% przetwarzanie i pakowanie produktów żywnościowych
5–6% transport żywności
3–4% odpady z produkcji i dystrybucji żywności
1–2% chłodzenie żywności
1–2% sprzedaż detaliczna produktów żywnościowych

W rankingu najbardziej skutecznych sposobów na redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych Projektu Drawdown https://www.drawdown.org/
solutions eksperci na 3. miejscu wymieniają ograniczenie marnowania 
żywności, zaś na 4. miejscu dietę roślinną.



Różnorodność biologiczna, obserwowana w różnych ekosystemach na naszej pla-

necie, pozostaje dla nas wciąż w dużym stopniu zagadką. Okazuje się, że również 

z naszym ciałem jest związana ogromna liczba różnych form życia, o których 

wiemy bardzo niewiele. Na każdą „ludzką” komórkę budująca nasz organizm 

przypada dziesięć komórek zamieszkujących nas mikroorganizmów. Nasze ciało 
zbudowane jest z kilku bilionów „własnych” komórek, ale w naszym ciele i na 
nim występuje ponad sto bilionów komórek mikroorganizmów [10].

Bakterie:
Najwięcej ich jest w ludzkich jelitach. Występują tu m.in. bakterie Firmicutes, 

Bacteroidetes, Actinobacteria, Fusobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia, 

Cyanobacteria, Spirochaeates, a dwa typy: Bacteroidetes i Firmicutes są zdecy-

dowanie dominujące [8]. Nasza skóra jest zasiedlona przez bilion bakterii. Naj-

więcej ich jest pod pachami, w pachwinach oraz między palcami nóg. Na 1 cm2 

w tych okolicach naszego ciała może znajdować się milion bakterii. Pozostałe 

partie skóry są skolonizowane słabiej, zagęszczenie wynosi tam od 100 do 1000 

osobników na 1 cm2. W jamie ustnej znajdziemy 10 miliardów bakterii, a w gardle 

i nosie – 100 milionów [9]. Biorąc pod uwagę ciężar, mikrobiota jelitowa stano-

wi około 1,5–2 kg naszej wagi. Co z kolei oznacza 10% suchej wagi ludzkiego 
ciała. Jeżeli weźmiemy pod uwagę geny, to przewaga mikroorganizmów jest 
jeszcze większa. Mikrobiota jelitowa posiada ponad 100 razy więcej genów 
niż nasz „ludzki” genom [5].

Istnieje co najmniej tysiąc gatunków „ludzkich” bakterii, ale o większości nie wie-

my nic. Większości mikroorganizmów związanych z człowiekiem (od 20 do 80% 

w zależności od miejsca bytowania w organizmie człowieka) nie znamy, nie je-

steśmy w stanie ich wyhodować [2]. Warto dodać, że w naszym ciele żyją jeszcze 

II. Bioróżnorodność wewnątrz     
     naszych ciał 
     – 
     prof. Piotr Skubała

Oryginalny artykuł „Człowiek jako superorganizm”
ukazał się w czasopiśmie „Aura” nr 4/2014
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bakteriofagi związane z bakteriami 

i archeonami. Ich liczbę szacuje się 

o rząd wielkości wyższą niż liczba 

bakterii [1].

Organizm człowieka to połączenie 

komórek ludzkich i mikroorgani-

zmów, nasz genom to suma ludz-

kich genów i genów mikroorgani-

zmów, a wypadkowe właściwości 

naszego metabolizmu to mieszan-

ka cech metabolizmu człowieka  

i mikroorganizmów zasiedlających 

go. Nasz organizm to „superor-

ganizm”, gdzie mikroorganizmy nadają mu takie cechy, których sam nie byłby  

w stanie rozwinąć [6, 13]. Mikroorganizmy człowieka dysponują możliwościa-

mi porozumiewania się nie tylko pomiędzy sobą, ale również mogą prowadzić 

molekularny dialog z komórkami gospodarza. Wielokierunkowa sieć powiązań, 

poprzez którą możliwe jest przesyłanie sygnału i porozumiewanie się bakterii  

z bakteriami, bakterii z gospodarzem i gospodarza z bakteriami sprawia, że mi-
kroorganizmy wraz z komórkami gospodarza tworzą kompleksowy interak-
tywny ekosystem decydujący o wielu różnych procesach biologicznych, w tym 
o zdrowiu lub o chorobie [7]. Każdy z nas ma unikatowy zestaw mikroorgani-

zmów porównywalny do odcisków palców [12]. 

    

Mikroorganizmy w naszym ciele pełnią wiele ważnych funkcji, m.in. chronią 
przed patogenami, produkują witaminy, pobudzają dojrzewanie układu od-
pornościowego, regulują metabolizm, pomagają trawić i przyswajać związki, 
których organizm ludzki nie potrafi rozłożyć oraz regulują motorykę jelit. 
Sterują nawet poziomem hormonu szczęścia, czyli serotoniny. Pośredniczą 
w wysyłaniu sygnałów głodu, pragnienia i zmęczenia. Potrafią też rozkładać 
szkodliwe dla nas toksyny, ograniczać wchłanianie szkodliwego cholestero-
lu. Od nich zależy produkcja enzymów. Ludzkie komórki potrafią wytwarzać 

niespełna 100 enzymów rozkładających węglowodany, podczas gdy pałeczki 

Bacteroides thetaiotaomicron, aż 240. Stanowią one 6% mikrobioty jelitowej,  

a nasz układ nie może bez nich prawidłowo funkcjonować [11].

Zaburzenia w mikrobiocie jelitowej, uważanej dzisiaj przez naukowców za 
osobny organ, mogą przyczynić się do rozwoju wielu poważnych schorzeń – 
nie tylko układu pokarmowego, ale też chorób metabolicznych, jak otyłość  



i cukrzyca typu 2, alergii i astmy, chorób autoimmunizacyjnych i zapalnych 
(w tym choroby Leśniewskiego-Crohna) oraz zaburzeń neurologicznych, a na-
wet psychicznych, jak autyzm [3]. Ważnym jest zróżnicowanie mikrobioty. Tak 

na przykład zauważono, że małe jej zróżnicowanie to zwiększona skłonność do 

atopowego zapalenia skóry.

Grzyby:
W 2013 roku w tygodniku „Nature” ukazała się ciekawa praca, przedstawiają-

ca mapę ukazującą, gdzie na ludzkiej skórze mieszkają różne gatunki grzybów. 

Ogółem zarejestrowano 130 gatunków grzybów na ludzkim ciele. Były to m.in. 

Malessezia, Rhodotorula (drożdże), Debaromyces, Cryptococcus, Candida (droż-

dżaki), Penicillium (pędzlaki), Aspergillus (kropidlaki), Alternaria, Chaetomium  

i wiele innych. Największą różnorodność gatunkową zaobserwowano na pię-

tach (80 gatunków) oraz w okolicach paznokci i w przestrzeniach między palca-

mi (40–60 gatunków). Nieco uboższe są nasze ramiona, zamieszkane przez 18 

do 32 gatunków. Tułów okazał się bardzo jednorodny pod względem bogactwa 

gatunkowego (od 2 do 10 gatunków). W większości wypadków grzyby te są ko-
mensalami [4]. Komensalizm to typ interakcji symbiotycznej, w której jeden  
z partnerów czerpie korzyści z tej zależności, a drugi nie ponosi żadnej szkody.

Nasza samowystarczalność jest mitem, jako że żyjemy w symbiozie z niezliczo-

nymi mikroorganizmami. Są one naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami, ewolu-

ującymi wraz z nami przez setki tysięcy lat. To „strategiczne przymierze”, swoista 

symbioza ssaków i bakterii trwa już miliony lat i jest gwarantem dalszego istnie-

nia. Gdzie kończymy się my, a zaczynają nasze symbionty? To źle postawione 

pytanie. Mikroorganizmy są częścią nas. Bez nich przestalibyśmy istnieć.

Literatura:
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III. Siejmy ferment! 
       – 
       dr Ryś Kulik

Fermentacja to zaproszenie życia do kuchni. Pcha się zresztą to życie na 

różne sposoby, by dopaść produkty, które za chwilę zostaną przez nas 

spożyte – możemy to wykorzystać. Fermentacja próbuje przełamać na-

sze skłonności do uczynienia sterylnej i jałowej przestrzeni z jedzenia, 

a szerzej z naszego całego środowiska życia. Ale tej sterylności mówimy 

zdecydowane i stanowcze NIE! Bo fermentacja i mikroorganiczne życie 
w kuchni to prawdziwe błogosławieństwo, jak to wyżej napisał prof. 

Piotr Skubała.

Z biochemicznego punktu widzenia fermentacja jest procesem, w którym 

przemianie ulegają związki organiczne. Uczestniczą w nim mikroorga-

nizmy, w tym bakterie oraz grzyby, które bez udziału tlenu przerabiają 

węglowodany na kwasy i alkohole. 

Jeśli jest to fermentacja z udziałem bakterii fermentacji mlekowej, to 

w jej wyniku powstają kwas mlekowy i kwas octowy – tak dzieje się  
w kiszeniu kapusty, buraków, ogórków, itp. 

Jeśli jest to fermentacja z udziałem drożdży, to węglowodany np. te obec-

ne w jabłkach, winogronach, itp. przerabiane są na alkohol. Ten zaś może 

w warunkach tlenowych zostać przekształcony przez bakterie octowe  

w kwas octowy.

Żeby to wszystko się zdarzyło, nie trzeba naprawdę wiele. Wystarczy np. 

zalaną wodą kapustę pozostawić w cieple na dwa–trzy dni, by mikroorga-

nizmy, które nas wszędzie otaczają, zabrały się do dzieła i delikatną pian-

ką unoszącą się na powierzchni ujawniały swój fermentacyjny potencjał.



Kiedy dotyczy to kapusty, którą w naszej tradycji kulinarnej kisimy od za-

rania, to wszystko wydaje się w porządku. Ale co robimy, kiedy podobny 

epizod zdarzy się naszej zupie (wegańskiej), której ugotowaliśmy więcej  

i nie została ona zjedzona pierwszego, a nawet drugiego dnia? Zepsuła 

się! – wykrzyknie niejedna pani domu i niejeden pan kuchni. Nic bardziej 

mylnego. W wegańskiej zupie zachodzi dokładnie ten sam proces, co pod-

czas kiszenia kapusty czy ogórków, których przecież nie uważamy za ze-

psute. 

Oczywiście lekko ukiszona zupa zmienia swój smak, a nawet wygląd, bo 

pojawiają się w niej bąbelki gazu. W pierwszym momencie zapach, smak 

i wygląd mogą zniechęcać. Może dokładnie tak samo, jak kiedyś naszego 

dalekiego przodka, który po raz pierwszy powąchał sfermentowaną kapu-

stę. Pamiętacie ten zapach, prawda?... Ale po przełamaniu się i otwarciu 

na nowe doświadczenia wchodzimy w bogaty świat fermentacji oferujący 

prawdziwe skarby.

W ten sposób możemy kisić niemal wszystko: owoce (jabłka, śliwki, 

gruszki...), warzywa (rzodkiewkę, kalafior, brokuł, rzepę, buraki, brukselkę, 

paprykę, pomidory…), zboża (płatki owsiane, zboża, mąkę, kaszę gryczaną), 

a nawet nasiona roślin strączkowych. Jeśli po kilku dniach pasta z fasoli 

kwaśnieje, nie wyrzucamy jej. Nabrała przecież nowej mocy i życiowego 

potencjału. Wykorzystujemy ją np. do wzbogacenia kotlecików z dodat-

kiem płatków owsianych, patrz: przepisy.

Fermentowana żywność ma wiele zalet. Przede wszystkim jest bardziej 

odporna na procesy degeneracyjne: gnicie i pleśnienie. To jeden z najstar-

szych sposobów konserwowania żywności, który pozwala na przygotowa-

nie trwałych zapasów na okres zimowy. Kiszonki dobrze się przechowują; 

zamknięte szczelnie w słoikach w chłodnym pomieszczeniu potrafią prze-

trwać wiele miesięcy, nie tracąc nic ze swoich walorów. A nawet mogą je 

zwiększyć, gdyż czas sprawia, że fermentacja jest głębsza i pełniejsza.

Poza tym fermentowana żywność jest po prostu zdrowa. Mikroorganizmy 

niejako wstępnie trawią to, co dla naszego układu pokarmowego mogłoby 

stanowić problem. A przy tym wytwarzają wiele substancji, których naj-

zwyczajniej potrzebujemy, by żyć zdrowo. Wśród nich są witaminy, enzymy 

i inne substancje ułatwiające wchłanianie cennych składników zawartych 

w produktach. W ten sposób bakterie i drożdże regulują procesy trawien-

ne. Ale nie tylko. 
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Flora bakteryjna zamieszkująca nasz układ pokarmowy jest warunkiem 
sprawnego funkcjonowania całego organizmu. Od jej stanu zależy to, 
jak się czujemy, jak przeżywamy emocje, jak myślimy i jak radzimy so-
bie w życiu. To nasz drugi mózg i centrum energetyczne naszego or-
ganizmu. I jednocześnie ważny element układu odpornościowego. To 

dzięki mikroorganizmom w naszym układzie pokarmowym możemy do-

brze radzić sobie z patogenami. Życie potrzebuje życia, by żyć. A flora bak-

teryjna mieszkająca w jelitach potrzebuje nieustannych odwiedzin gości  

z zewnątrz w postaci bakterii kwasu mlekowego. Jeżeli nasze jedzenie 

jest jałowe pod względem mikrobiologicznym, to pozbawiamy się ważne-

go elementu, od którego zależy nasze zdrowie i dobrostan.

Fermentacja jest więc alchemią dobrego życia, a kuchnia i spiżarnia 
są prawdziwymi laboratoriami, w których możemy pozwolić, by życie 
sprzyjało życiu.

Siejmy zatem kulinarny ferment! Kiśmy intencjonalnie ciasto na chleb, 

warzywa, owoce, nasiona i ziarna, przygotowujmy octy i fermentowane 

napoje. A gdy nieintencjonalnie nam coś skwaśnieje, jak kompot, zupa, 

sos, czy pasta do chleba, nie wyrzucajmy tego, tylko jedzmy ku chwale 

naszej flory bakteryjnej. Odkrywajmy nowe smaki, przełamujmy swoje 

uprzedzenia i wykorzystujmy to, co pozornie nie nadaje się już do jedze-

nia. Póki nie spleśniało i nie zgniło, ciągle może być dla nas dobre, a na-

wet lepsze! Bo poza wszystkim taka nieintencjonalna fermentacja to oka-

zja do niemarnowania żywności, której zdecydowanie za dużo wyrzucamy.

Tak, tak, fermentacja jest dobra nie tylko dla nas,
ale też dla całej planety.
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Uniwersalny przepis na kiszonkę jest niezwykle prosty. Wystarczy zalać cie-

płą wodą (posoloną lub nieposoloną) dowolny produkt w kamionce lub słoju  

w taki sposób, by woda przykrywała w całości zawartość naczynia. Zalewę mo-

żemy oczywiście doprawić ziołami i przyprawami na różne sposoby. Gdy po kilku 

dniach na powierzchni zbiera się pianka, usuwamy ją na bieżąco. Jeśli chcemy 

przechować kiszonkę przez dłuższy czas to przekładamy zawartość do słoika  

i szczelnie zamykamy, umieszczając go w chłodnym miejscu. 

Uniwersalny przepis na chleb na zakwasie – 2 formy keksowe 35x12 cm:  
8 szkl. mąki, może być pół na pół żytnia razowa i orkiszowa/pszenna razowa, 

2 stołowe łyżki soli, ok. 1,2 litra wody, ok. 1/4 dużego słoika zakwasu.

Wykonanie: wszystkie składniki wsyp do dużego garnka lub miski i pomieszaj 

łyżką do ich połączenia, aż do uzyskania konsystencji bardzo gęstej śmietany 

– takiej, w której łyżka „stoi”. Chleb możesz też wyrabiać ręką. Gotową masę 

przełóż do foremek posmarowanych uprzednio olejem rzepakowym, wyrównaj 

ręką lub łyżką wierzch. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyro-

śnięcia – latem na parapecie, zimą na kaloryferze. Ciasto powinno wyrosnąć 

do krawędzi foremek, może to potrwać 3–5 godzin; często nastawiamy chleb 

wieczorem, rośnie sobie przez całą noc i ląduje w piekarniku rano. Piecz w tem-

peraturze 150°C przez 1,5 godziny.

Uniwersalny przepis na pastę/pesto do chleba: 
Na początku potrzebna jest Baza, czyli: polskie orzechy włoskie lub gotowane 

strączki cieciorka/soczewica/fasola/groch lub gotowane kasze jaglana czy gry-

czana lub namoczony przez noc i odcedzony słonecznik. 

Do tej bazy dodaj dużo zielonego: liście czosnku niedźwiedziego lub rzodkiewki, 

naci marchwi, selera czy pietruszki, jarmużu, rukoli, itd. (w proporcjach pół na 

pół albo nawet więcej zielonego niż bazy).

Następnie dodaj olej rzepakowy bio nierafinowany, tłoczony na zimno oraz przy-

prawy: sól, pieprz, zioła, kilka ząbków czosnku (do czosnku niedźwiedziego czy 

naci rzodkiewki dodaj go mniej, bo one są ostre same z siebie) i blenduj na gład-

ko. Ciekawym dodatkiem są też pomidory suszone i śliwki wędzone :)

Powyższe składniki możesz kreatywnie mieszać, zamieniać i szukać swoich ulu-

bionych smaków! Smacznego!
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III. Słodkie i zdrowe    
       Święta bez cukru         
       – 
        Barbara Wojtaszek

Niestety każde Święta w naszej kulturze i tradycji zdominowanych przez 

cywilizacyjne ułatwienia są okazją do biesiadowania przy rodzinnym sto-

le, które najczęściej kończy się problemami trawiennymi wywołany-
mi przez posiłki zbyt obfite w tłuszcze odzwierzęce i cukry proste. To 

sprawia, że zgodnie z raportem opracowanym przez WP abcZdrowie i Kto-

MaLek.pl, spośród leków ziołowych sięgamy najchętniej po te łagodzące 

zgagę, wzdęcia oraz pozostałe dolegliwości trawienne. Jak czytamy dalej 

w raporcie „popularne leki na zgagę i chorobę wrzodową, przyjmowa-
ne latami, wiążą się ze wzrostem ryzyka rozwoju osteoporozy czy nie-
których nowotworów.” (cyt. za dietetyk Małgorzata Sobczyk, Fundacja 

Szczęśliwi Bez Cukru)

Tak więc nie tylko szkodzimy sobie na co dzień i od święta, jedząc wy-

sokoprzetworzone produkty z przewagą odzwierzęcych pochodzących 

z przemysłowej hodowli (która przy okazji zabija bioróżnorodność oraz 

niszczy klimat), ale też krzywdzimy nasze ciała, przyjmując suplementy 

czy leki bez recepty, aby szybko pozbyć się nieprzyjemnych objawów ze 

strony układu pokarmowego...

A co, gdybyśmy wykorzystali przerwę świąteczną, postanowienia no-
woroczne oraz świeżo zdobytą wiedzę i wprowadzili w swoje życie kilka 
zdrowych nawyków? Dla siebie, dla bliskich, dla planety!



Jak to zrobić? Proponuję kilka prostych działań:
1. Sprawdź, co masz w lodówce i w szafkach kuchennych, w pierwszej kolejności 

wykorzystaj zapasy, żeby nie marnować i nie wyrzucać jedzenia.

2. Zaplanuj, jakie nowości chcesz wprowadzić do kuchni, może niezbyt dużo na-

raz, przeważnie ewolucja jest lepsza niż rewolucja.

3. Zrób zakupy, korzystając ze wskazówek poniżej: nowe produkty wprowadzaj 

powoli, z uważnością na reakcję swojego organizmu, np. najpierw spróbuj 1 ły-

żeczkę erytrolu/inuliny w napoju czy potrawie i stopniowo zwiększaj tę ilość; 

wprowadzanie strączkowych zacznij od łatwiej strawnych soczewicy i groszku 

zielonego, w dalszej kolejności zastosuj ciecierzycę, fasolę czy groch suszony.

4. Przyrządzanie jedzenia w domu planuj co najmniej z dziennym wyprzedze-

niem, namoczenie strączków czy zbóż na noc pozwoli Ci je szybciej ugotować 

następnego dnia :)

Jak to robimy w naszym 2–4-osobowym gospodarstwie domowym i ile 
czasu nam to zajmuje?

Wieczorem – 15–20 minut:

• moczymy kaszę jaglaną lub płatki owsiane w podwójnej ilości wody;

• sprawdzamy zapasy past do chleba – jeśli któreś kwaśnieją (fermentują), zrobi-

my z nich kotleciki na drugi dzień; jeśli się kończą, moczymy strączki z przezna-

czeniem zarówno na obiad, jak i do past (patrz jadłospisy poniżej);

• sprawdzamy ilość chleba, jeśli jest go niewiele, nastawiamy nowy chleb wg 

przepisu i dokarmiamy zakwas;

• przelewamy wodą kiełki – z rzeżuchy, słonecznika, kaszy gryczanej, itp.

Rano – 40–60 minut:

• pijemy wodę z dodatkiem octu fermentacyjnego jabłkowego lub winnego;

• raz na kilka dni wyciskamy świeży sok z buraków, marchwi, pietruszki, selera, 

z dodatkiem kiszonej kapusty lub ogórków;

• wytłoki z soku od razu kisimy z dodatkiem ziela angielskiego, czosnku oraz soli 

lub robimy z nich pieczone lub smażone kotleciki z dodatkiem płatków owsianych 

(patrz jadłospisy poniżej);

• raz na kilka dni na zmianę z sokami nastawiamy zakwas z buraków lub kapusty 

z dodatkiem ziela angielskiego, czosnku oraz soli – do porannego picia na czczo;

• gotujemy owsiankę lub jaglankę z dodatkami na śniadanie (zmieniamy wodę, 

tę z moczenia odlewamy np. do kwiatków); 

• równolegle nastawiamy strączki, również w zmienionej wodzie, średnio wy-

magają ok. godzinnego gotowania, akurat w trakcie przygotowania i jedzenia 

śniadania zdążą się ugotować;
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• przelewamy wodą kiełki – z rzeżuchy, słonecznika, kaszy gryczanej, itp.;

• po zjedzeniu śniadania codziennie zażywamy witaminę B12.

Raz w tygodniu, np. w sobotę, potrzebujemy dodatkowych 30 minut:

• ok. raz na tydzień pieczemy chleb, który wyrósł przez noc;

• razem z chlebem pieczemy ciastka owsiane lub pasztet (patrz jadłospisy poni-

żej), maksymalnie wykorzystując przestrzeń piekarnika.

Po południu – 1,5 godziny:

• gotujemy prostą zupę, a do drugiego dania kaszę/makaron/ziemniaki – patrz 

jadłospisy poniżej;

• mamy już ugotowane strączki lub bazę do kotlecików: wytłoki z soków czy kil-

kudniowe podfermentowane pasty do chleba, tak więc albo smażymy/pieczemy 

kotleciki albo przyrządzamy warzywny sos/gulasz, do którego dodajemy część 

strączków, a część przerabiamy na pasty;

• robimy prostą sałatkę/surówkę z warzyw sezonowych i/lub kiszonek, patrz ja-

dłospisy poniżej :)

• przy okazji prażymy pestki dyni, słonecznika czy łupiemy orzechy, żeby mieć 

przekąski i pogryzki na popołudniowe aktywności; na deser jadamy też świeże 

lub suszone owoce.

Wieczorem – 10 minut:

• kroimy chleb i warzywa: pomidory, cebulę/pora, ogórki kiszone;

• wykładamy pasty/pesto/pasztet/majonez wegański/ajwar – kolacja gotowa!

Raz na miesiąc lub nawet raz na kilka miesięcy robimy zakupy przez Internet 
(w hurtowych opakowaniach, które wielokrotnie wykorzystujemy): 

• suche kasze, płatki, suszone owoce (śliwki, gruszki, porzeczki, jarzębinę, mo-

rele), rośliny strączkowe (soczewicę, cieciorkę, groch, fasolę) czy nasiona (sło-

necznik, dynię, siemię lniane, mak) kupujemy hurtowo przez internet (w sklepie 
Badapak: www.badapak.pl oraz Gospodarstwo Upraw Specjalnych Temela-
ster: telemaster@wp.pl), zwracając uwagę, żeby były polskiego pochodzenia! 

• sezonowe warzywa i owoce na swój użytek kupujemy u rolnika na targu 2x  

w tygodniu, a kiedy przyjmujemy gości lub grupy (do 20 osób), również przez 

internet: ekogospodarstwoadamczyk@gmail.com. 

• olej rzepakowy bio nierafinowany i tłoczony na zimno polecamy od producenta: 

www.zlotopolskie.pl, adres e-mail: zamowienia@zlotopolskie.pl.



UWAGA! Czym słodzić? 
Cukier jest obecny w 70–80% przetworzonej żywności stojącej na półkach  

w polskich sklepach... Statystyczny Polak je ok. 30 łyżeczek cukru dodanego 

dziennie, często nawet o tym nie wiedząc; cukry proste łatwo powodują emo-

cjonalne i fizjologiczne uzależnienie oraz wpływają na powstanie i rozwój wielu 

chorób cywilizacyjnych. 

Rezygnując z wysoko przetworzonych produktów, możemy również odzwycza-
jać się od cukru i warto to robić! Polecamy obejrzenie filmów „Cały ten cukier”, 

„Sugar blues”, itp. oraz zapoznanie się z całą wiedzą na ten temat na stronie: 

www.szczesliwibezcukru.pl.

W naszej klimatycznej kuchni do słodzenia stosujemy suszone polskie owoce, 
stewię, inulinę, melasę, erytrol (erytrytol), sporadycznie ksylitol (niestety 

tych ostatnich nie ma jeszcze w polskiej produkcji). 

Zdrowe zamienniki cukru są opisane szczegółowo tutaj: 
https://szczesliwibezcukru.pl/czym-zastapic-cukier-polecamy-zdrowe-zamien-

niki/ oraz https://szczesliwibezcukru.pl/pobierz/ 

JAK KORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH JADŁOSPISÓW?
Proponujemy Ci po 1–2 pokazowym całodniowym jadłospisie na miesiąc:  

roślinnym, sezonowym i w 90% lokalnym. Ilości są obliczone na 2 dorosłe oso-

by. Zachęcamy do wprowadzenia w Twojej kuchni jednego dnia dla klimatu  
w tygodniu, potem dwóch dni w tygodniu i w miarę możliwości zwiększania 
tej częstotliwości, jeśli nie całych dni, to pojedynczych posiłków :)
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Październik 
 – 
I zestaw
Barbara Wojtaszek, 
Ryszard Kulik

Śniadanie

Owsianka z sałatką owocową
• 1,5 szklanki płatków owsianych górskich

• 2 szkl. wody

• dojrzałe świeże, polskie owoce: jabłka, gruszki  

   śliwki, winogrona, żurawina, borówka, jeżyny

• ok. 0,5 szkl. świeżo mielone mak i siemię 

   lniane, prażone pestki dyni/słonecznika,   

   szczypta cynamonu/imbiru, opcjonalnie:  

   nasiona babki płesznik (wspomagają

   trawienie)

Wieczorem wsyp płatki do garnka i zalej wodą. 

Pomieszaj, przykryj garnek i idź spać. Rano odlej 

wodę, zalej namoczone płatki nową wodą – 1,5 

do 2 szkl, dodaj 2–3 łyżki nasion babki płesznik, 

zagotuj. 

W międzyczasie pokrój jabłka, śliwki i gruszki, 

najlepiej nad miską, aby nie tracić soku. Dodaj 

żurawinę, borówkę i wypestkowane winogrona, 

pomieszaj. Już na talerzu posyp owsiankę świeżo 

mielonym makiem i siemieniem lnianym, cyna-

monem/imbirem, dodaj prażone pestki oraz sa-

łatkę owocową.



Obiad

Zupa Rysiołek = Rysiowy roślinny rosołek z makaronem 
pełnoziarnistym (np. orkiszowym) nitki
• marchewka i pietruszka – po 1 dużej lub po 2 małe

• kawałek selera – korzeń

• 2 cebule

• opcjonalnie 1–2 liście kapusty pekińskiej

• olej rzepakowy nierafinowany, tłoczony na zimno 3–4 łyżki

• 2–3 szklanki wody 

• ziele angielskie, liść laurowy, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz ziołowy,   

   pieprz czarny, majeranek, lubczyk, nać pietruszki 

• szczypta imbiru (spowoduje, że roślinny rosołek będzie jeszcze  

   bardziej rozgrzewający ;))

Zagotuj wodę z zielem angielskim i liściem laurowym. Do wrzątku 

dodaj całe cebule i liście kapusty oraz pokrojone w talarki lub kostkę 

pozostałe warzywa, pogotuj do miękkości, zdejmij z ognia. Wyciśnij 

lub bardzo drobno pokrój czosnek i do-

daj do zupy, razem z pozostałymi przy-

prawami do smaku. Polej olejem, aż się 

zrobią „oczka”. Osobno ugotuj makaron, 

połącz na talerzu, posyp świeżymi zio-

łami – koniecznie lubczykiem, natką 

pietruszki, itp.

Dynia duszona z cieciorką, ziemniakami i cebulą
• 1,5 szkl. suchej cieciorki, namoczonej przez noc – jest to większa     

   ilość, po ugotowaniu część przeznaczymy do pasty na kolację  

   (patrz poniżej)

• 1 mała dynia hokkaido lub kawałek większej dyni

• 2 cebule

• 8–10 ziemniaków

• sól, pieprz czarny/ziołowy, olej rzepakowy bio nierafinowany,  

   2 ząbki czosnku, rozmaryn, tymianek, majeranek, lubczyk, itp.

Podsmaż pokrojoną w piórka cebulę na oleju, dodaj pokrojone w kost-

kę ziemniaki i dynię, podduś pod przykryciem przez ok. pół godziny, 

już po zdjęciu z ognia dopraw do smaku i na koniec dodaj zmiażdżony 

lub drobno pokrojony czosnek, pomieszaj i – gotowe! Połowę ugoto-

wanej cieciorki możesz dodać do garnka lub dosypywać na talerzu :)
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Surówka z kapusty pekińskiej z suszonymi pomidorami, kiszo-
nymi ogórkami i ziołami z ogrodu/doniczek (bazylia, oregano, 
lubczyk)
• 6–8 liści kapusty pekińskiej

• 1/3 słoika suszonych pomidorów (mogą być z dodatkiem czosnku,  

   kaparów, itp. – tym lepiej będą smakować)

• 2 kiszone ogórki

• zioła – najlepiej całe liście (bazylia, oregano, lubczyk)

• uniwersalny sos do surówek (olej rzepakowy nierafinowany bio, ocet   

   fermentacyjny winny lub jabłkowy, sól, pieprz ziołowy, opcjonalnie  

   2 ząbki czosnku)

Liście kapusty pokrój w dużą kostkę, zarówno twardszą białą część, jak  

i miękką zieloną, dodaj pokrojone w małą kostkę suszone pomidory 

oraz kiszone ogórki, całość polej sosem, delikatnie pomieszaj, posyp 

ziołami. 

Kolacja

Ciasteczka owsiane z curry, pomidorami suszonymi i bazylią
– inspirowane przepisem Agnieszki Wiśniewskiej z Fundacji Szczęśliwi  

Bez Cukru https://szczesliwibezcukru.pl/jesienne-wytrawne-przepisy/ 
• 1,5 szkl. płatków owsianych zmielonych na mąkę

• 1/3 szkl. oleju rzepakowego nierafinowanego bio

• 1/3 szkl. ciepłej wody

• 1/3 słoika suszonych pomidorów

• garść ziół: bazylii, lubczyku, majeranku, może być też natka pietruszki,   

   szczypiorek, lubczyk

• sól, pieprz ziołowy, curry do smaku

Z mąki, oleju i wody zagnieć ciasto. Dodaj drobno pokrojone zioła, suszone po-

midory oraz przyprawy do smaku. Łyżeczką nabierz kawałki ciasta i w dłoniach 

formuj z nich ciasteczka. Piecz przez ok. 10–15 minut w temperaturze 180°C.

Ciasteczka po ostygnięciu można posmarować pastą, np. z cieciorki i su-
szonych pomidorów:
Połowę cieciorki (tę pozostałą po obiedzie) zblenduj razem z 1/3 suszonych 

pomidorów z dodatkiem oleju, octu fermentacyjnego jabłkowego, kilku ząb-

ków czosnku oraz solą, szczyptą czarnego pieprzu i opcjonalnie odrobiną ga-

ram masali.



Październik 
 – 
II zestaw
Joanna Hetman,
Piotr Ziegler

Śniadanie

Kanapki z serem z ziemniaka
• 4 średniej wielkości ziemniaki

• 1 duża marchewka

• 150 ml oleju

• pół szklanki płatków drożdżowych

• 1/2 łyżeczki czosnku granulowanego

• 1/3 łyżeczki wędzonej papryki

• szczypta soli

Ziemniaki i włoszczyznę obierz, i pokrój w kostkę. Poszatkuj pora 

oraz kapustę włoską i dodaj do warzyw. Następnie posiekaj kapu-

stę kiszoną i również zmieszaj z warzywami. Dodaj przyprawy i sos 

sojowy. Wszystko zalej 5 litrami wody i gotuj aż do zmięknięcia ka-

pusty. W trakcie gotowania obierz i pokrój w paski cebulę, a także 

pieczarki. Usmaż je razem na patelni i gotowe dodaj do gotującej 

się zupy. Kapuśniak gotowy!

Ziemniaki i marchewkę obierz, pokrój na małe 

kawałki i ugotuj w osolonej wodzie. Ugotowane 

warzywa odcedź i zmieszaj z pozostałymi skład-

nikami, a następnie zblenduj na gładką jednolitą 

masę. Voilà! Masz swój wspaniały, ziemniaczany 

ser. Opisane proporcje wystarczą na przygotowa-

nie 750 ml sera, to całkiem sporo, ale przyda się 

on na pizzę :)

Obiad

Kapuśniak
• 2 marchewki

• 1 pietruszka

• pół selera

• mały por

• 1/4 kapusty włoskiej

   (ewentualnie białej)

• 0,5 kg kapusty kiszonej

• 3 lub 4 ziemniaki

• 1 cebula

• 35 dag pieczarek

• łyżeczka kminku

   (ewentualnie kminu rzymskiego)

• 3 łyżki sosu sojowego

• liść laurowy, ziele angielskie, sól

   i pieprz
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Pizza z wegańskim serem
Składniki na ciasto:
• 400 g mąki pszennej

• 1 paczka drożdży suszonych

• 250 ml letniej wody

• 2 łyżki oleju

• pół łyżeczki soli

Składniki na pizzę:
• 250 ml passaty pomidorowej

• pół łyżeczki oregano i pół łyżeczki bazylii 

• pół puszki kukurydzy 

• pomidor

• papryka

• marchewka

• pół brokułu

• mała cukinia

• 1 cebula

• 35 dag pieczarek

• ser z ziemniaka z porannego przepisu

Przygotowanie ciasta:
Wszystkie suche składniki wrzuć do dużej miski i zamieszaj. Następnie dodaj olej  

i wodę. Wyrabiaj ciasto, aż przestanie się kleić do rąk. Przykryj ściereczką i pozo-

staw do wyrośnięcia na 30 min. Ciasto powinno podwoić swoją objętość. Po wyro-

śnięciu ciasta wyrabiaj go jeszcze przez 5 min. 

Przygotowanie Pizzy:
Passatę zmieszaj z oregano i bazylią. Równomiernie rozprowadź po cieście. Cebulę 

i paprykę posiekaj na paski, cukinię i pieczarki na plasterki. W rondelku usmaż do 

zeszklenia cebulę, a następnie paprykę, cukinię i pieczarki. W takiej kolejności! 

Marchewkę pokrój w plastry, a brokuł w różyczki. Ugotuj razem do zmięknięcia. 

Wszystkie składniki rozłóż równomiernie na cieście. Dodaj kukurydzę i posiekane-

go pomidora. Na wszystko połóż ser z ziemniaka. Nagrzej piekarnik do 220 stopni  

i piecz pizzę około 15 min. 
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Kolacja

Sałatka
• mix sałat lub pół sałaty lodowej

• pęczek rzodkiewki

• kiełki rzodkiewki (lub jakieś inne)

• roszponka

• 250 g pomidorków koktajlowych

• 1 papryka czerwona

• puszka ciecierzycy

• 2 łyżki oleju

• pół łyżeczki papryki wędzonej

• pół łyżeczki bazylii

• 3 łyżki wody

Sałatę posiekaj, rzodkiewkę pokrój w plasterki, 

pomidorki na połówki (lub ćwiartki, jak są duże), 

paprykę w plastry i wrzuć razem do dużej miski. 

Dodaj kiełki, roszponkę i ciecierzycę. Wszystko 

zamieszaj. W szklance zmieszaj olej, wodę pa-

prykę wędzoną i bazylię. Dodaj sos do sałatki  

i dokładnie wymiesza. Smacznego!
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Listopad 
 – 
I zestaw
Barbara Wojtaszek, 
Ryszard Kulik

Śniadanie

Owsianka ze świeżą gruszką, siemieniem lnianym 
i orzechami włoskimi
• 1,5 szklanki płatków owsianych górskich

• 2 szkl. wody

• 1 szkl. owoców suszonych polskich, np. moreli i śliwek  

   (nie wędzonych!)

• 2 dojrzałe polskie gruszki,

• ok. 0,5 szkl. świeżo mielone mak i siemię lniane, 

   prażone pestki dyni/słonecznika, pokrojone orzechy 

   włoskie, szczypta cynamonu/imbiru

• opcjonalnie: nasiona babki płesznik (wspomagają 

   trawienie)

Wieczorem wsyp płatki do garnka i zalej wodą. Pomieszaj, 

przykryj garnek i idź spać. Rano odlej wodę, zalej namo-

czone płatki nową wodą – 1,5 do 2 szkl, zagotuj, dodając  

w trakcie pokrojone gruszki, suszone owoce, orzechy wło-

skie, prażone pestki, ewentualnie babkę płesznik. Już na 

talerzu posyp owsiankę świeżo mielonym makiem i siemie-

niem lnianym, cynamonem/imbirem, pomieszaj i jedz!
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Obiad

Zupa krupnik jaglany/gryczany lub jęczmienny
• marchewka i pietruszka – po 1 dużej lub po 2 małe

• kawałek selera – korzeń

• 2 cebule

• opcjonalnie 1–2 liście kapusty pekińskiej

• 1/3 szkl. kaszy jaglanej lub gryczanej 

   lub jęczmiennej

• olej rzepakowy nierafinowany, tłoczony na zimno  

   3–4 łyżki

• 2–3 szklanki wody ;) ziele angielskie, liść laurowy,  

   3 ząbki czosnku, sól, pieprz ziołowy, pieprz czarny,  

   majeranek, lubczyk, nać pietruszki, koperek, itp.

Zagotuj wodę z zielem angielskim i liściem laurowym. 

Do wrzątku dodaj całe cebule i liście kapusty oraz 

pokrojone w talarki lub kostkę pozostałe  warzywa, 

następnie wsyp kaszę, pogotuj do miękkości wszyst-

kich składników, zdejmij z ognia. Wyciśnij lub bardzo 

drobno pokrój czosnek i dodaj do zupy, razem z pozo-

stałymi przyprawami do smaku. Polej olejem, aż się 

zrobią „oczka”. Na talerzu, posyp świeżymi ziołami/

zieleniną, możesz też dolać odrobinę wody z kiszo-

nych ogórków/kiszonej kapusty (patrz poniżej – su-

rówka do drugiego dania).
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Spaghetti z sosem pomidorowym z papryką, mar-
chewką i fasolą 
• 0,5 paczki spaghetti pełnoziarnistego, orkiszowego, itp.

• 0,5 szkl. suchej fasoli namoczonej przez noc – następnego  

   dnia trzeba ją gotować przez ok. 1 godzinę w zmienionej  

   wodzie, po ugotowaniu fasoli wodę można dodać do zupy  

   (patrz wyżej).

• 4 papryki, różne kolory

• 2 cebule

• 2 marchewki

• 4 pomidory lub 0,5 słoiczka przecieru pomidorowego

• sól, pieprz czarny/ziołowy, olej rzepakowy bio  

   nierafinowany, 2 ząbki czosnku, garam masala, bazylia,  

   majeranek, lubczyk, itp.

Makaron spaghetti ugotuj wg przepisu na opakowaniu; 

podsmaż pokrojoną w piórka cebulę na oleju, dodaj pokro-

jone w talarki marchewki, a następnie pokrojone w kostkę 

papryki, podduś pod przykryciem przez ok. pół godziny, już 

po zdjęciu z ognia dodaj pokrojone drobno pomidory (najle-

piej kroić nad garnkiem, żeby nie stracić soku) lub przecier 

pomidorowy; dopraw do smaku i na koniec dodaj zmiażdżony 

lub drobno pokrojony czosnek, wymieszaj i – gotowe! Fasolę 

możesz dodać do garnka lub dosypywać na talerzu :)

Kiszona kapusta z porem
• 1 szkl. kiszonej kapusty

• 1/3 pora

• pieprz czarny, olej rzepakowy bio

   nierafinowany do smaku

Kapustę odciśnij z nadmiaru kwasu (możesz 

go wypić lub dodać do krupniku, najlepiej 

sprawdź wcześniej na małej ilości, jak Ci po-

smakuje :), pokrój drobno, dodaj pokrojony 

w talarki por, szczyptę pieprzu czarnego, 

skrop olejem, wymieszaj.



Kolacja

Chleb z pastą z soczewicy i orzechów włoskich
• 1 szkl. soczewicy zielonej lub brązowej

• 0,5 szkl. orzechów włoskich

• szczypta świeżo startej gałki muszkatołowej

• sól, pieprz czarny, ewentualnie szczypta majeranku

Soczewicę ugotuj w małej ilości wody, następnie zblenduj 

z orzechami z dodatkiem oleju, kilku ząbków czosnku, solą, 

szczyptą czarnego pieprzu i gałki muszkatołowej.
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Listopad 
 – 
II zestaw
Ewa Skotalczyk 
Barbara Wojtaszek

Sok buraczano-marchwiowy na słodko lub na słono
Rano warto pić soki warzywne, zwłaszcza w miesiącach zimo-

wych, to wspaniały zastrzyk witamin i enzymów!

W wyciskarce wolnoobrotowej wyciśnij sok z 5 buraków, 5 mar-

chewek – będzie słodki. Można zrobić wersję słoną, do wyci-

skania dodać 2 ogórki kiszone i/lub do soku dolać trochę wody 

z kiszonych ogórków lub kiszonej kapusty. Wytłoki zakiś (por. 

tekst o fermentacji) lub zrób z nich kotleciki do obiadu (patrz 

poniżej). Przepis podarowany przez Agnieszkę Wiśniewską  

z Fundacji Szczęśliwi Bez Cukru :)
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Obiad

Zupa z pieczonej dyni – Ewa Skotalczyk
• 1 średnia dynia (ok. 1 kg), np. hokkaido (nie wymaga obierania ze skórki!)

• 1 cebula

• 1–2 ząbki czosnku

• ok. 1–1,5 cm kawałek imbiru

• 1–2 ziemniaki (opcjonalnie)

• bulion: 1 marchewka, 1 nieduża pietruszka, kawałek selera, ziele angielskie 

(1–2 ziarna), 1–2 liście laurowe,

• przyprawy: słodka/ostra papryka, kurkuma, gałka muszkatołowa, sól,  pieprz, 

opcjonalnie: tymianek; olej rzepakowy nierafinowany, z pierwszego tłoczenia

• pestki dyni – prażone, grzanki z pieczywa pełnoziarnistego; opcjonalnie do 

smaku: ocet balsamiczny – krem, zamiast octu można użyć oleju rzepakowego

Dynię umyj, pokrój na kawałki, usuń pestki. Jeżeli wybierzesz dynię inną niż 

hokkaido – obierz ją ze skórki. najlepiej już po upieczeniu. 

Część dyni możesz pokroić w kostkę, aby użyć ją jako przekąskę, przybranie 

zupy albo do sałatki.

Dynię posmaruj niewielką ilością oleju, możesz delikatnie posolić, posypać 

ziołami suszonymi, np tymiankiem. Tak przygotowaną ułóż w naczyniu żaro-

odpornym na blasze do pieczenia (można wyłożyć ją papierem) i wstaw do pie-

karnika nagrzanego do ok. 180°C. Piecz przez ok. 40–60 minut. Kostka dyniowa 

piecze się szybciej, warto ją wyjąć wcześniej z piekarnika.

W międzyczasie przygotuj klasyczny bulion z warzyw (można dodać 1–2 ziem-

niaki). Cebulę, czosnek, imbir przysmaż na patelni, na niewielkiej ilości oleju, 

z dodatkiem przypraw: papryki, kurkumy, gałki muszkatołowej, drobno posie-

kanych kawałków imbiru.

Z bulionu wyłów ziele angielskie i listki laurowe. Dodaj upieczona dynię, pod-

smażoną cebulkę z dodatkami. Gotuj jeszcze ok. 10 minut (do miękkości). Na-

stępnie blenduj na gładką masę. Jeżeli zupa wyjdzie zbyt gęsta, możesz dolać 

wody. Dopraw do smaku.

Podaj z upieczoną kostką dyniową, grzankami, prażonymi pestkami. Możesz 

dodać kilka kropel kremowego octu balsamicznego lub kilka kropel oleju. 

Wersja nr 2: dynię możesz podsmażyć na patelni – najlepiej z cebulką i pozo-

stałymi dodatkami (j.w.) – zamiast ją piec w piekarniku. Wówczas zupa ma nie-

co inny smak. Jest prostsza, bardziej energooszczędna, szybsza w wykonaniu. 
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Surówka z kalafiora z jabłkiem 
i kiszonymi ogórkami 
• 1/2 lub 1/3 kalafiora

• 2 jabłka

• 4 kiszone ogórki

Kalafior podziel na małe różyczki, 

warzywa pokrój w kostkę, pomie-

szaj, dodając olej z przyprawami.

Ziemniaki oraz kotleciki buraczane z wytło-
ków, które zostały po soku – Barbara Wojtaszek
• 8–10 ziemniaków 

• wytłoki z soku z rana

• taka sama ilość płatków owsianych, ile jest

   wytłoków

• olej rzepakowy nierafinowany bio

• sól, pieprz, mieszanka przypraw np. czubryca,

   garam masala, curry, majeranek, lubczyk

Ziemniaki umyj szczoteczką i ugotuj w mundurkach, 

po ugotowaniu obierz, polej odrobiną oleju z czosn-

kiem i przyprawami.

Do wytłoków z soku buraczano-marchwiowego do-

daj zmielone płatki owsiane (napęcznieją i zwiążą 

całość), olej, przyprawy do smaku. Formuj kotleciki  

i piecz w piekarniku przez ok. 20 minut w temperatu-

rze 150°C. Można je też usmażyć, aczkolwiek zdrow-

sze są pieczone.



Kolacja

Paprykarz jaglano-marchewkowy – Ewa Skotalczyk
• pół szklanki suchej kaszy jaglanej

• 2 średnie marchewki

• 1 cebula

• 2 łyżki koncentratu pomidorowego

• 2 liście laurowe, 2–3 ziarna ziela angielskiego

• olej rzepakowy nierafinowany

• przyprawy: czerwona słodka papryka w proszku, sól, pieprz, pieprz ziołowy, 

   ewentualnie łyżeczka sosu sojowego, płatki drożdżowe

• natka pietruszki do przybrania

Kaszę jaglaną ugotuj, aby była dość sypka (nie rozgotowana na całkiem 

miękką masę – przed ugotowaniem warto ją przelać wrzącą wodą, potem 

przepłukać zimną, aby nie była gorzka).

Marchewkę zetrzyj na tarce (na grubych oczkach), cebulę drobno posie-

kaj. Podduś je na patelni razem z zielem angielskim, liściem laurowym, 

czerwoną papryką. Gdy będą dość miękkie, dodaj koncentrat pomidorowy, 

przyprawy do smaku, aby masa miała dość luźną konsystencję. Dodaj na 

koniec kaszę jaglaną, pomieszaj. Dodaj natkę pietruszki (albo wymieszaj 

z pastą, albo posyp po wierzchu przed podaniem). 

Podawaj z chlebem, kiszonym ogórkiem.
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Grudzień 
 – 
Dania na święta: na słono
Barbara Wojtaszek, 
Ryszard Kulik

Zakwas z buraków – do picia rano oraz do barszczu 
czerwonego na obiad czy na Wigilię – czas przygo-
towania 5 dni!
Zakwas najlepiej sprawdza się w kamionce lub w jednoli-

trowej szklanej butelce ze zwężaną szyjką (jak po dużym 

soku typu multiwitamina), nie pleśnieje, jako że buraki nie 

wypływają na wierzch.

• 4 buraki

• ząbki czosnku, ziele angielskie, ziarna pieprzu, liście  

   laurowe, sól

Na dno butelki lub kamionki włóż przekrojone na pół ząb-

ki czosnku i przyprawy – dobrze, żeby przykryte burakami 

zostały na dnie. Buraki dobrze umyj szczoteczką, pokrój 

na grube kawałki (tak, aby swobodnie przeszły przez szyj-

kę), włóż do butelki/kamionki mniej więcej do połowy 

naczynia. Całość zasyp 1 łyżeczką soli i zalej ciepławą 

wodą prawie do pełna (woda nie musi być przegotowa-

na). Zakręć i odstaw na 5 dni w ciepłe miejsce. Po tym 

czasie zakwas pij rano i ewentualnie dodaj do barszczu 

czerwonego (patrz poniżej), ale już po zdjęciu go z ognia, 

żeby nie zagotowywać i nie tracić cennych witamin oraz 

enzymów. Kawałki buraków możesz wykorzystać do su-

rówki do obiadu (patrz poniżej).



Barszcz czerwony z fasolą
• 0,5 szkl. suchej fasoli namoczonej przez noc, ugotowanej  

   w świeżej wodzie z odrobiną sody oczyszczonej (przyspiesza  

   gotowanie i poprawia trawienie)

• 2–3 buraki czerwone

• 2 cebule

• 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 ziemniak, 1/4 korzenia selera

• olej rzepakowy nierafinowany, tłoczony na zimno 3–4 łyżki

• 2–3 szklanki wody

• ziele angielskie, liść laurowy, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz ziołowy,   

   pieprz czarny, majeranek, lubczyk, suszona pietruszka, itp.

Zagotuj wodę z zielem angielskim i liściem laurowym. Do wrzątku 

dodaj całe cebule oraz pokrojone w talarki lub kostkę pozostałe 

warzywa, pogotuj do miękkości wszystkich składników, zdejmij  

z ognia. Wyciśnij lub bardzo drobno pokrój czosnek i dodaj do 

barszczu, razem z pozostałymi przyprawami do smaku. Polej 

olejem, aż się zrobią „oczka”. Na talerzu połącz z fasolą, posyp 

świeżymi ziołami/zieleniną, dolej zakwasu buraczanego (patrz 

powyżej).



33

Pierogi z grzybami – Agnieszka Wiśniewska, Fundacja Szczę-
śliwi Bez Cukru https://szczesliwibezcukru.pl/pierogi-zytnie-
-z-boczniakami
• (na 50 sztuk) ok. 600 g mąki żytniej pytlowej

• 8 łyżek oleju

• gorąca woda

• 500 g boczniaków

• 3 cebule

• sól

• pieprz

Boczniaki pokrój w drobne paski, cebulę w pióra i razem duś pod 

przykryciem przez ok. 15 min z odrobiną wody. Na koniec unieś 

pokrywę i odparuj wodę przez ok. 5 minut. Dopraw do smaku solą  

i pieprzem. Boczniaki możesz jeszcze rozdrobnić np. blenderem lub 

po prostu poszatkować. Do przesianej mąki dodaj olej, stopniowo 

dolewaj gorącą wodę i wyrabiaj ciasto. Ciasto musi być zwarte, ale 

miękkie i lekko kleiste. Odstaw ciasto na 15–20 minut pod przykry-

ciem. Stolnicę obficie obsyp mąką. Rozwałkowuj ciasto partiami, 

pilnując, żeby pozostawione ciasto nie wysychało. Na rozwałkowa-

nym cieście dużym kubkiem wykrawaj kółka. Nakładaj do środka 

łyżeczkę farszu i sklejaj krawędzie. Pierogi gotuj w wodzie z odro-

biną soli i oleju. Wrzucaj do wrzącej wody, czekaj, aż wypłyną na 

powierzchnię i pozwalaj im się jeszcze pogotować 2–3 minuty. Wyj-

muj łyżką cedzakową i układaj pojedynczo na talerzu, żeby uniknąć 

posklejana. Pierogi są pyszne z podsmażoną na oleju cebulą. 

Surówka z burakami pozostałymi z zakwasu (patrz 
powyżej)
• pokrojone kiszone buraki pozostałe z zakwasu

• 1/2 kapusty pekińskiej

• 1/3 pora

• 2 ogórki kiszone

Pora pokrój w talarki, kapustę i ogórki w kostkę, połącz 

z burakami, dopraw sosem z oleju, czosnku, pozosta-

łych przypraw oraz octu fermentacyjnego jabłkowego 

lub winnego.
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Bigos z soczewicą i suszonymi grzybami
• 1 szkl. soczewicy czerwonej lub zielonej lub brązowej, namoczona 

   przez noc i następnie ugotowana w zmienionej wodzie z odrobiną soli

• 0,5 kg kapusty kiszonej

• 0,5 kg kapusty białej

• 4 suszone, wędzone śliwki

• 1 garść suszonych grzybów zalanych wodą i namoczonych przez kilka

   godzin

• 4 cebule

• 5 ząbków czosnku

• przecier pomidorowy, sól, pieprz czarny, majeranek, lubczyk, tymianek,  

    cząber, kminek w ziarnach lub zmielony

Kapustę kiszoną odcedź z kwasu, pokrój – jeśli trzeba; kapustę białą, śliw-

ki i grzyby pokrój w kostkę lub w paski, wszystko wrzuć do garnka, dolej 

0,5 szkl. wody i gotuj na małym ogniu do miękkości. Cebule również pokrój  

i podsmaż na oleju, po czym dodaj na samym końcu do bigosu, razem z prze-

cierem, drobno pokrojonym lub zmiażdżonym czosnkiem oraz pozostałymi 

przyprawami.
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Sałatka warzywna z majonezem z kaszy jaglanej
• 1 słoik warzyw na sałatkę: marchewka, groszek, kukurydza –

   można kupić takie, które nie mają w składzie cukru dodanego

• 2 jabłka

• 2 kiszone ogórki

Warzywa odcedź z wody (możesz ją użyć do zupy czy bigosu, patrz powy-

żej), wrzuć do miski. Dodaj pokrojone w kostkę jabłka i kiszone ogórki. 

Majonez z kaszy jaglanej
• 0,5 szkl. suchej kaszy jaglanej

• olej bio rzepakowy nierafinowany

• musztarda francuska (całe ziarna gorczycy)

• ocet fermentacyjny jabłkowy

• sól

Kaszę jaglaną namocz przez kilka godzin (może być większa ilość, patrz po-

wyżej: śniadanie), potem odlej wodę z moczenia i zalej świeżą w proporcjach 

3:1, czyli ok. 1,5 szkl. wody dolej do kaszy, zagotuj do miękkości, aż cała 

kasza wchłonie wodę. Po ostudzeniu kaszę zblenduj z olejem i musztardą, 

na koniec dodaj olej i sól do smaku; jeśli majonez jest zbyt gęsty, możesz 

dolać trochę wody.



Kimchi – kiszona kapusta pekińska
Składniki na duży słój:
• 5 łyżek soli morskiej

• 2–3 litry wody

• 1 kg kapusty pekińskiej

Składniki na pastę kimchi:
• 3/4 szklanki wody

• 2 łyżki mąki orkiszowej

• 1 cebula

• 3 ząbki czosnku

• 2 łyżki papryki słodkiej

• 2 łyżki papryki ostrej

• 1 łyżeczka lubczyku

• 1 łyżeczka papryki wędzonej

• 1 łyżeczka soli

Kapustę przekrój wzdłuż na cztery części, następnie każdą ćwiartkę pokrój na 

małe kawałki. Tak przygotowaną kapustę przełóż do dużej miski, zalej wodą  

z solą, dociśnij talerzykiem obciążonym słoikiem i odstaw na 60 minut. W mię-

dzyczasie zagotuj wodę z mąką orkiszową i gotuj przez 1–2 minuty do czasu, aż 

zmieni się w gęsty kleik. Wtedy zdejmij z ognia i odstaw do przestudzenia.

Do przestudzonego kleiku dodaj cebulę, czosnek, przyprawy oraz sól i bardzo 

dokładnie zblenduj. Namoczoną kapustę odcedź i odciśnij. Dodaj pastę kimchi  

i dokładnie wymieszaj z kapustą. Następnie przełóż do pojemnika, zamknij i zo-

staw na 2–5 dni, czyli do momentu, aż zrobi się lekko kwaśne. Potem przełóż do 

chłodnego miejsca.

Powyższy przepis to najprostszy, podstawowy przepis na domowe kimchi – moż-

na dorzucić do niego inne warzywa: marchew, rzepę, rzodkiew, kalarepę...
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Boczniaki a’ la śledzie po kaszubsku
(inspiracja: Jadłonomia)

• 500 g boczniaków

• 2 cebule

• 6 suszonych śliwek

• 2 ziarna ziela angielskiego

• 1–2  liście laurowe

• 1 łyżeczka słodkiej papryki, 1/2–1 łyżeczka ostrej papryki

• 3 łyżki koncentratu pomidorowego

• 2 łyżki sosu sojowego

• 1 łyżeczka gorczycy

• 1/4 łyżeczki cynamonu

• 2–3  goździki

• 1/2 łyżeczki majeranku

• 1–2 ogórki kiszone

• 1/2 szklanki wody

• 3–4 łyżki oleju lnianego

Umyte, pokrojone w paski boczniaki podsmaż na oleju, (2–3 

minuty, nie mieszaj, chodzi o to aby się przyrumieniły). Zdejmij  

z patelni, odsącz na talerzu. Na tym samym oleju podsmaż cebulę 

pokrojoną w wiórka, suszone śliwki pokrojone w paseczki. Dodaj 

goździki, ziele angielskie, liście laurowe, pozostałe przyprawy. 

Następnie: koncentrat pomidorowy i wodę. Można też dodać kilka 

kropel octu winnego. Chwilę podduś (2–3 minuty), przestudź. Do-

daj boczniaki i pokrojone w plasterki/ półplasterki ogórki kiszone. 

Zostaw, aby wszystko przeszło swoim aromatem (minimum 6–8 

godzin).

Ewa Skotalczyk



Zawijany kulebiak z kapustą
(inspiracja: Vegan Nerd)

Ciasto:
• 300 g mąki pełnoziarnistej

• 30 g drożdży

• 1 łyżka ksylitolu/erytrolu (opcjonalnie)

• 1 szklanka ciepłej wody lub mleka roślinnego  

   (może być mleko owsiane własnej produkcji:  

   patrz przepis w letniej edycji e-booka ;))

• szczypta soli

• 4 łyżki oleju rzepakowego nierafinowanego

• czarnuszka do posypania ciasta

Farsz:
• kapusta kiszona (ok. 220–300 g)

• 1 średnia cebula

• 1–2 ziarna ziela angielskiego

• 1–2 liście laurowe

• 3–4 suszone śliwki

• przyprawy: sól, pieprz, zioła suszone, 

   np. majeranek, oregano, olej

Najpierw przygotuj farsz: kapustę kiszoną ugotuj (ok. 5–10 minut) – uważaj, aby 

nie była zbyt miękka; na patelni zeszklij na oleju cebulę pokrojoną w drobną kost-

kę, z dodatkiem przypraw. Dodaj suszone śliwki pokrojone w drobne paseczki/

kostkę. Dopraw do smaku.

Ciasto:
Drożdże rozkrusz do kubka lub miseczki, dodaj ciepłe mleko roślinne lub wodę, 

ksylitol/erytrol, sól, 2–3 łyżki mąki, wymieszaj. Zostaw do wyrośnięcia (zwykle 

zajmuje to kilka minut).

Do dużej miski wsyp mąkę (można przesiać przez sito), dodaj zaczyn, olej, wyrób 

ciasto. Ponownie zostaw do wyrośnięcia (miskę przykrywając ściereczką).

Gdy ciasto wyrośnie, podziel je na dwie części. Obie części rozwałkuj osobno na 

prostokąty o grubości ok. 5–6 mm. Na każdym z nich ułóż farsz, zawijając w rulon. 

Przełóż je delikatnie na blachę do pieczenia (wyłożoną papierem) – powinny się 

zmieścić oba na jednej dużej formie. Posmaruj olejem i posyp czarnuszką (olej 

spowoduje, że czarnuszka przyklei się do ciasta).

Piecz w piekarniku nagrzanym do ok. 170°C przez ok. 30 minut. Po tym czasie 

wyłącz piekarnik, ale ciasto potrzymaj jeszcze przez kilka minut w środku.

Gdy kulebiak przestygnie, pokrój na grube plastry, najlepiej podawaj z czerwonym 

barszczem.
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Grudzień 
 – 
Dania na święta: na słodko
Barbara Wojtaszek, 
Ryszard Kulik

Dyniowa jaglanka z przyprawami korzennymi i miksem orzechów
• 1 szkl. suchej kaszy jaglanej namoczona na noc w 3 szkl. wody

• 1/2 małej dyni lub 1/3 większej (z reszty dyni można zrobić mus 

   i zapasteryzować)

• cynamon, imbir, gałka muszkatołowa

• szczypta soli, 2 łyżki erytrolu do posłodzenia

• olej rzepakowy nierafinowany bio

• orzechy włoskie i laskowe, orzeszki bukowe

Dynię obierz, drobno pokrój lub zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Pod-

smaż w rondelku na małej ilości oleju, dodając przyprawy. Po kilku minu-

tach wsyp namoczoną kaszę jaglaną, po odlaniu wody, w której się moczyła 

i dolej 2 szkl. świeżej wody. Po 15 minutach możesz wyłączyć gaz, kasza 

wchłonie wtedy całą wodę i zmięknie. Dodaj sól, erytrol, posyp prażonymi 

orzechami włoskimi i laskowymi, czy też pestkami dyni/słonecznika.



40

Proste pierniczki owsiane z lukrem bez cukru 
(inspiracja Szczęśliwi Bez Cukru, Agnieszka Wiśniewska 

https://szczesliwibezcukru.pl/pierniczki-z-lukrem/)

• 1,5 szkl. płatków owsianych zmielonych na mąkę

• 1/3 szkl. oleju rzepakowego nierafinowanego bio

• 1/3 szkl. ciepłej wody

• 4 łyżki przyprawy do pierników

• 1/3 szkl. erytrolu

Lukier: inulina, ocet jabłkowy/winny, woda

Z mąki, oleju i wody zagnieć ciasto. Dodaj przyprawę 

do pierników oraz erytrol do smaku. Łyżeczką nabieraj 

kawałki ciasta i w dłoniach formuj z nich ciasteczka. 

Możesz zrobić w nich palcem wgłębienia od góry, żeby 

lukier lepiej się trzymał. Piecz ok. 10–15 minut w tem-

peraturze 180° C.

Lukier: zmieszaj wodę z odrobiną octu jabłkowego, do 

tego roztworu powoli dosypuj inulinę – w ilości ok. 2x 

tyle co wody, ciągle mieszając, jako że będzie bardzo 

szybko gęstnieć. Smaruj pierniczki i odkładaj je pojedyn-

czo, aby lukier całkowicie wysechł i zastygł.
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Wegańska makówka
• 1 szkl. maku – suchy, zmielony w młynku

• 1 szkl. suszonych owoców – śliwki, morele, gruszki, jabłka

• 0,5 szkl. orzechy – włoskie, laskowe

• 0, 5 szkl. kaszy jaglanej namoczonej przez noc

• erytrol, stewia do posłodzenia

• 3 łyżki stołowe oleju rzepakowego nierafinowanego

Zmielony mak zalej wrzątkiem i zagotuj, ciągle mieszając, 

pogotuj tak przez 10–15 minut. Zdejmij z ognia i do maku 

dodaj drobno pokrojone suszone owoce, orzechy oraz olej.

Równolegle ugotuj kaszę jaglaną, odlewając „starą” wodę  

i zalewając ją 1 szkl. świeżej wody – tak, aby była miękka  

i rozpadająca się. Po zdjęciu z ognia posłodź erytrolem/ste-

wią do smaku.

W szklanym, żaroodpornym naczyniu układaj warstwami: ka-

sza-mak–kasza-mak, następnie schładzaj.

Kompot z suszek
• 2 szkl. mieszanki suszonych polskich owoców:

   śliwek, jabłek, gruszek

• 1 litr wrzątku

• szczypta cynamonu, imbiru oraz goździków 

   lub przyprawy do pierników

Suszone owoce zalej wrzątkiem i odstaw na 1–2 godziny. 

Po tym czasie zagotuj na małym gazie, dodaj przyprawy 

i pogotuj ok. 10–20 minut, aż owoce staną się miękkie.
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Pierniko-keks z dynią – Anna Gierlińska
• 2 szklanki mąki

• 1 szklanka musu z pieczonej dyni*

• 2/3 szklanki pokrojonych śliwek suszonych, jabłek suszonych, suszonych  

   moreli, innych suszonych owoców

• 1 łyżeczka startych goździków i cynamonu lub przyprawy do piernika

• 2 łyżeczki kakao

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

• 3 łyżki oleju + olej do posmarowania formy

• od 0 do 1/4 szklanki wody lub mleka roślinnego (jeśli dynia jest bardzo  

   wodnista pomiń wodę w ogóle, jeśli jest sucha dodaj)

• 1/2 szklanki wina czerwonego (od półsłodkiego do półwytrawnego,  

    w zależności jak słodkie chcemy mieć ciasto)

• kilka łyżek erytrolu (w zależności jak słodkie chcemy mieć ciasto, można  

   też całkiem pominąć i dodać owoce)

*mus z dyni: dynię (najlepiej odmiana piżmowa, może być inna) upiecz  

w piekarniku i rozgnieć widelcem lub zblenduj. Tak przygotowany mus moż-

na wekować i wykorzystać w różnych przepisach, zastępując nim jajko

Do kubka/szklanki wsyp pokrojone na mniejsze kawałki suszone owoce  

i zalej winem tak, by całkowicie nim zalać  owoce. Poczekaj, aż owoce 

wchłoną wino (ok 1–2 godzin), możesz je również ugnieść w tym czasie. Do 

miski wsyp wszystkie suche składniki i wymieszaj. Dodaj dynię, olej i owoce 

i wymieszaj. Ciasto powinno mieć konsystencję bardzo klejącej, dość gęstej 

mazi. Włóż do posmarowanej olejem formy keksownicy i piecz w piekarniku 

nagrzanym do ok 180°C. Sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest suche i gdy 

będzie suche w środku i zarumienione na zewnątrz – jest gotowe (u mnie 

to ok. 25–30 minut). Nie zjadaj ciepłego (robi się zakalec). Dobrze smakuje 

jako słodki chlebek z powidłami ze śliwek (takimi, w których nie ma doda-

nego cukru ani innego słodziwa – same przegotowane śliwki).
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