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Środek lutego, środek zimy, a tu kilkunastostopniowe temperatury! Dodatnie 
ma się rozumieć. Dla wielu z nas to dowód na to, że Ziemia gorączkuje i że nad-
chodzą ciężkie czasy choroby klimatycznej i konsekwencji z tym związanych.

Z takimi wnioskami jednak trzeba być bardzo ostrożnym. Ileż to razy słyszałem 
od znajomych – sceptyków klimatycznych, którzy w chłodne letnie dni mawia-
li: no i gdzie to globalne ocieplenie? Albo w czasie zimy 2019, gdy na przeło-
mie stycznia i lutego spadło rekordowo dużo śniegu. „A przecież miało już nie 
być śnieżnych zim”. Powtarzam w takich sytuacjach do znudzenia, że pogoda 
to nie klimat i że na podstawie jednostkowych zdarzeń nie można wyciągać 
ogólnych wniosków. Pogoda oczywiście jest ważna, ale to właśnie klimatem 
się martwimy. Pogoda bywa w naszej szerokości geograficznej dość kapryśna  
i nieprzewidywalna. Mamy bowiem klimat umiarkowany ciepły przejścio-
wy. A to oznacza, że pogoda może płatać różne figle. Czy wiecie kiedy w Pol-
sce zanotowano najwyższa temperaturę? W 1921 r. w Pruszkowie (40,2°C).  
To czasy, w których nikt nie mówił o globalnym ociepleniu.

Obecna ciepła zima wynika przede wszystkim – jak donoszą meteorolodzy 
– z wyjątkowo stabilnej cyrkulacji, która umożliwia napływ ciepłego powie-
trza z zachodniej części Europy. Tak się zdarza co jakiś czas. Taką mamy zimę  
w tym roku.

Dużo ważniejsze są średnie temperatury mierzone w dłuższym czasie. To one 
właśnie wskazują na to, jak zmienia się klimat. I tak, pomiary wskazują, że od 
połowy XIX w. systematycznie rośnie trend temperatury w Polsce. Ostatnie 40 
lat to najcieplejszy okres w historii obserwacji. Dwa ostatnie dziesięciolecia  
XX w. i pierwsza dekada XXI w. są najcieplejszymi w 230-letniej historii obser-
wacji meteorologicznych. W ciągu ostatnich 16 lat jedynie pięciokrotnie było 

I. Pogoda, klimat
    i jedzenie 
    – 
     dr Ryś Kulik



4

nam dane spędzać „białe” Boże Narodzenie ze śniegiem za oknami. Jest cieplej, 
nie ma co do tego wątpliwości. Co nie oznacza, że nie mogą jeszcze pojawić się 
naprawdę mroźne zimy z dużą ilością śniegu.

Generalnie, jak wskazuje prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, musimy się przyzwyczaić do tego, że pory roku będą 
wyglądać inaczej niż dotychczas. Zimy będą najczęściej szare, deszczowe,  
z okresowymi kilkutygodniowymi epizodami mroźnej pogody i dużymi opadami 
śniegu. Natomiast latem możemy spodziewać się częściej niż kiedyś ekstremal-
nych fal upałów.

Ekstremalne zjawiska pogodowe to najbardziej zauważalny objaw ocieplają-
cego się klimatu. Gromadzące się w atmosferze i oceanach ciepło jest niczym 
innym jak energią, która znajduje ujście w wiejącym silniej wietrze czy inten-
sywniejszych opadach. Widzimy ten trend na całym świecie, również w Polsce.

Tak czy owak, przynajmniej dla nas w Polsce te zjawiska nie są jeszcze na tyle 
dotkliwe, by społeczeństwo i politycy zmobilizowali się do naprawdę radykal-
nych zmian skutkujących obniżeniem emisji gazów cieplarnianych. Nasza cywi-
lizacja działa w miarę sprawnie, póki mamy pełne półki w sklepach i względnie 
stabilne ceny. Wszystko jednak wskazuje na to, że gdy te zmiany staną się na-
prawdę katastrofalne, to może być już za późno na przeciwdziałanie im.

Dlatego dmuchamy na zimne, choć już coraz bardziej gorące.

Ci z nas, którzy nie czekając na innych, chcą dołączyć do klubu dbających o dobry 
klimat, mają okazję już od zaraz zredukować swój ślad węglowy i w mniejszym 
stopniu dokładać się do ocieplania klimatu.
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Największe znaczenie ma to, co mamy na talerzu. 
Rezygnując z produktów odzwierzęcych (mięsa 
i nabiału) obniżamy swoje emisje o 14 do 18%. 
Kupując produkty lokalne zmniejszamy emisje  
o kolejnych 5–6%. Jeśli wybieramy produkty nie-
przetworzone, a zakupy robimy na targu lub bez-
pośrednio u rolnika, to obniżamy emisje o 9–12%. 
W przypadku, gdy są to produkty bio lub organicz-
ne, emisje spadają o kolejne 10–13%. Gdy jemy 
tylko żywność sezonową, emisje zostają zreduko-
wane o dalszy 1–2%. I w końcu, jeśli nie marnu-
jemy żywności, to ograniczamy emisje o następne 
4%. Sumując to wszystko, poprzez zmianę diety 
możemy zredukować swój ślad węglowy nawet  
o 55%. I możemy to zrobić już teraz. Już najwyż-
szy czas podjąć to wyzwanie.
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II. Domowa uprawa
     grzybów 
     – 
     Kamil Szewczyk

„Jestem Polakiem, a więc grzybiarzem”

Każdego roku w naszych lasach można znaleźć co najmniej 20 milionów ki-
logramów jadalnych grzybów. Spośród ponad tysiąca gatunków nadających 
się do spożycia najczęściej zbieramy tylko kilkanaście tych najpopularniej-
szych. Grzybobrania trwają od wysypu majowych maślaków, aż do pierwszych 
przymrozków, kiedy to zbieramy opieńki i gąski zielonki. Poza tym sezonem 
możemy korzystać z grzybów suszonych czy marynowanych. 

Miłośnikom grzybów świeżych pozostają sklepy, które w okresie zimowym 
rzadko kiedy oferują inne gatunki niż pieczarki. Ułożone na styropianowych 
tackach i zawinięte w folię boczniaki, które znajdziemy na półkach supermar-
ketów, nie stanowią formy odpowiedzialnych zakupów. Na szczęście pozostaje 
nam alternatywa — domowa uprawa grzybów.

Najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie własnej amatorskiej uprawy jest za-
kup balotu z grzybnią. Zwykle ma on kształt prostopadłościanu wysokości 50–
60 cm, który po podlaniu może ważyć nawet do kilkunastu kilogramów. Bazą 
jest sprasowana słoma, w której rozwinięta jest dojrzała, gotowa do owocowa-
nia grzybnia. Cena jednego balotu zależy od gatunku zaszczepionego grzyba, 
rozmiaru kostki oraz producenta i wynosi około 20–40 zł. Jedna kostka może 
dać nam łącznie 5–10 kilogramów świeżych owocników. Najpopularniejsze  
i najłatwiejsze w domowej uprawie odmiany to: boczniak ostrygowaty, bocz-
niak cytrynowy, twardnik japoński (shiitake), boczniak eryngii, pieczarka 
brązowa oraz łuskwiak nameko. Gatunki takie jak soplówka jeżowata, czy 
lakownica lśniąca (reishi), choć bardzo interesujące, to wymagają sporego 
doświadczenia, szczególnie jeżeli chodzi o długotrwałe zachowanie stabilnej 
temperatury i wilgotności. 
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Instrukcja obsługi balotu jest bardzo prosta. Ustawiamy go w półcieniu, do 
owocowania wymaga temperatury 15–22°C i dość wysokiej wilgotności po-
wietrza (85%). U mnie, w mieszkaniu w bloku, dobrze sprawdza się miejsce 
na lodówce. Istotne, by nie przekroczyć temperatury 30°C, dlatego o wiele 
łatwiej jest uprawiać grzyby poza sezonem letnim. Aby ułatwić utrzymanie 
wilgotności możemy okryć balot folią, pamiętajmy jednak, że do owoco-
wania potrzebna jest również ekspozycja na światło, ok. 8h dziennie i nie 
może to być bezpośrednie, ostre światło słoneczne. Balot należy regularnie 
podlewać, tak aby słoma była cały czas wilgotna. Kiedy po 2–3 tygodniach 
rozwiną się owocniki, dobrze jest je również zraszać. Zachowanie odpowied-
niej wilgotności i temperatury powietrza jest kluczowe.

Po pierwszym zbiorze usuwamy z powierzchni balotu twarde części korzeni 
owocników gdyż słoma musi „oddychać”. Namaczamy kostkę i odkładamy 
ją na 2 tygodnie do ciemnego i chłodnego miejsca jak piwnica czy garaż. Po 
okresie odpoczynku grzybni możemy powtórzyć proces owocowania. Najbar-
dziej ekonomiczne są pierwsze trzy plony, czyli 2–3 miesiące uprawy. Kiedy 
balot przestaje owocować możemy go kompostować.

Nieco trudniejszą formą uprawy jest szczepienie grzybnią własnego podło-
ża. Dysponując lasem lub ogrodem, w którym znajduje się wilgotne i zacie-
nione miejsce możemy pokusić się 
o uprawę boczniaków lub shiitake na 
kłodach drewna.
 
Potrzebujemy zdrowe, dość grube pnie 
drzew liściastych, które zostały ścię-
te przed 2–5 miesiącami. Nie później 
i nie wcześniej. Świeże drewno za-
wiera antygrzybiczne soki, a starsze 
drewno nie posiada dostatecznej ilości 
wody. Podkłady z brzozy, lipy, wierz-
by, olsze i topole wcześniej wydadzą 
owocniki, często nawet w pierwszym 
roku po zaszczepieniu, a zbiory będą 
trwały przez ok. 3 lata. Natomiast dęby, 
buki, graby, jesiony, klony, jabłonie 
i grusze zaowocują po 1–2 latach, ale 
zbiory utrzymają się przez 5–7 lat.

Boczniak eryngii
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Proces szczepienia polega na na-
wierceniu kłody i umieszczeniu 
w otworze drewnianych kołków 
meblarskich, które wcześniej nasą-
czono grzybnią. Możemy kupić go-
towe kołki z konkretnym gatunkiem 
grzyba. Ich cena to ok. 50 groszy za 
sztukę, na jedną kłodę w zależności 
od jej wielkości potrzebujemy 10–
20 kołków. Kłody trzymamy w zacie-
nionym i wilgotnym miejscu, najle-
piej w stercie. W początkowej fazie 

można je przykryć, tak aby drewno nie wysychało, a w okresach suszy należy 
je podlewać. 

Najtrudniejsze w uprawie grzybów jest ich rozmnażanie. Opisane wy-
żej sposoby opierają się na zakupie gotowej, dojrzałej i odpornej grzyb-
ni. Chcąc wyhodować grzyby bezpośrednio z zarodników, które znaj-
dują się w owocniku, musimy zachować szczególnie sterylne warunki. 
Niezbędne będzie zbudowanie komory laminarnej, czyli przestrzeni 
o niezaburzonym przepływie czystego powietrza. Brzmi to dość skompli-
kowanie, ale w praktyce sprowadza się to dużego plastikowego pojem-
nika, filtrów HEPA, wentylatora oraz gumowych rękawiczek. Grzybnia 
w pierwszej fazie rozwoju jest bardzo delikatna, a obecne praktycznie wszę-
dzie w powietrzu zarodniki np. kropidlaka czarnego (czyli pleśni) mogą 
z łatwością zepsuć naszą uprawę. 

Dlaczego warto jeść grzyby? 

Najtańsze, najpopularniejsze i najłatwiejsze w uprawie boczniaki ostrygo-
wate zawierają 3,3% dobrze przyswajalnego białka, 0,5% kwasów tłuszczo-
wych, 6,1% węglowodanów i 2,3% błonnika. Dostarczają witamin z grupy B, 
witaminę C, a także wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, selen, sód i cynk. 
Regularnie spożycie tych grzybów obniża stężenie cholesterolu oraz poziom 
cukru. Nawet po poddaniu obróbce termicznej boczniaki wciąż zawierają er-
gotioneinę – przeciwutleniacz, który chroni komórki przed uszkodzeniami 
i starzeniem się. Naukowcy japońscy dowiedli, że ekstrahowana z boczniaka 
substancja o nazwie pleuran może powodować zmniejszanie się guzów nowo-
tworowych. Słowaccy badacze wyizolowali z tego grzyba beta-glukan – zwią-
zek poprawiający odporność organizmu i zwalczający niektóre   nowotwory. 
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Shiitake zawierają ergosterol, który przy pomocy światła jest prze-
kształcany przez grzyb w witaminę D. Lakownica lśniąca w medycynie 
azjatyckiej ma bardzo ważne miejsce jako superfood antynowotworowy 
i przeciwalergiczny. Żagwica listkowata zaś zalecana jest na wzmoc-
nienie odporności i dla cukrzyków. Poza wszystkimi tymi cudownymi 
właściwościami grzyby są po prostu bardzo smaczne, ale akurat do tego 
w Polsce nikogo nie muszę przekonywać. 
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Wegański sos pieczarkowy 
Oliwia Fujak

• 35 dag pieczarek
• 1 cebula
• 2 szklanki bulionu warzywnego
• 2 łyżki sosu sojowego
• 1 łyżka mąki pszennej pełnoziarnistej
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżka nieaktywnych płatków drożdżowych 
• 1 łyżeczka słodkiej papryki wędzonej (koniecznie!)
• olej
• pieprz do smaku

Podsmażamy na niewielkiej ilości oleju pokrojoną cebulę i pieczarki. 
Pod koniec wlewamy szklankę bulionu. W drugiej szklance bulionu 
blendujemy sos sojowy, mąki, płatki drożdżowe i paprykę. Łączymy 
i redukujemy przez około 20 minut lub do otrzymania odpowiedniej 
gęstości. Pod koniec sos blendujemy i wlewamy z powrotem do garn-
ka. Doprawić pieprzem do smaku.  

Świetnie smakuje z wegańskimi plackami ziemniaczanymi, kaszą, 

makaronem czy kluskami.  
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III. Parapetowy
       zielnik
       – 
       Wojciech 
       Juszkiewicz

Przygodę z ziołami zacząłem całkiem 
niedawno, więc nie mam wielkiego do-
świadczenia, ale wiem już, że od teraz 
zawsze coś zielonego będzie u mnie ro-
sło i czekało na dodanie do domowych 
posiłków. Nie jestem też profesjonalistą, 
proszę więc nie traktować tego tekstu 
jako poradnika, a bardziej jako sugestie
z chęci podzielenia się doświadczeniami 
własnymi i mojej mamy Doroty Juszkie-
wicz, która jest moim głównym źródłem 
wiedzy ogrodniczej. 

Mieszkam w centrum Katowic i nie mam ogródka, a w domu nawet balkonu, 
ale parapety okien wychodzących na wschodnią stronę w zupełności wystar-
czyły, by mieć przyzwoite efekty. 

Z nasion

Równo rok temu po przeprowadzce do nowego mieszkania dostałem w pre-
zencie nasiona mięty i cząbru. Wysiałem je w dołączonych mini doniczkach 
i zalałem obficie wodą. Wierzch przykryłem folią, zacisnąłem recepturką 
i ponakłuwałem, by dostarczyć do takiej mikro szklarni dopływ powietrza. 
Był to jeszcze luty i pewnie z tego powodu dopiero po kilku tygodniach kiełki 
wyrosły na tyle, by zdjąć folię. W międzyczasie zaglądałem tam tylko, by zro-
sić je wodą, uważając już wtedy, by nie robić tego rano lub za dnia w pełnym 
słońcu, gdyż krople ogniskują promienie słoneczne i wypalają liście. 
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Wykiełkowane ziółka przesadziłem do skrzy-
nek w niewielkich kępkach oddalonych od 
siebie po kilka centymetrów i w nich zostały 
do jesieni. Niestety, do tego czasu zaniedba-
łem podlewanie i ususzyłem zarówno miętę 
jak i cząber. Być może gdybym bardziej uwa-
żał i przeniósł je do domu na zimę, przeżyły-
by cały rok jak bazylia. 

Z sadzonek

Jako freeganin przynoszę z zasklepowych śmietników nie tylko pełnowar-
tościowe jedzenie, ale często również rośliny doniczkowe. Między innymi 
lądują w koszach zioła sprzedawane jako świeże jednorazówki. Żywotność 
takich roślin w sklepie jest ograniczona, a poza tym najstarsze, nawet gdy są 
jeszcze całkiem dobre, wymienia się na świeżo dowiezione. Po przyniesieniu 
do domu bywa, że są one w stanie tragicznym, ale nawet takim daję szansę. 

Przesadzam do większej doniczki, usuwam od razu uszkodzone pędy, podle-
wam solidnie i czekam. Po paru dniach sytuacja się klaruje i zostają najsil-
niejsze jednostki. Całą resztę wycinam na krótko, a korzenie zostawiam, by 
umierając z czasem same się skompostowały. Z różnych prób najlepiej udała 
się bazylia i gdy miałem już kilka takich sadzonek, przesadziłem je wszystkie 
do donicy wielkości wiadra. Do dziś mam te bazylie, które już mają zdrewnia-
łe łodygi, rosną i dostarczają mi świeżego smaku lata przez cały rok.

Z czym i w czym

Do wysiewania i sadzenia zarówno ziół jak
i większości innych roślin używam dostęp-
nej w większości sklepów ogrodniczych 
ziemi do pikowania Compo Sana, która 
jest już wstępnie nawożona. Dlatego na 
początku do podlewania używałem jedy-
nie wody. W późniejszej fazie używałem 
dodatku biohumusu.

By zadbać o wilgotność podłoża i odżyw-
kę naturalną, ściółkuję ziemię zrębką 
drzewną. Zrębka nie ma na celu tylko peł-
nić funkcji dekoracyjnej, choć niewątpli-
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wie taka z drzew owocowych takiej dostarcza. Przede 
wszystkim ma się ona rozłożyć i oddać całe zmagazyno-
wane życie roślinom, które uprawiamy. Przy coraz dłuż-
szych upałach jest też ratunkiem przed suszą, gdyż nie 
daje wyparować ziemi tak szybko jak ta wystawiona na 
bezpośrednie działanie słońca. 

Niestety dobrą zrębkę niełatwo pozyskać, ale można ro-
zejrzeć się za firmami zajmującymi się pielęgnacją zie-
leni, kupić większy worek i podzielić się z sąsiadami lub 
znajomymi. Nie polecam tej dostępnej w sklepach, gdyż 
często jest farbowana, a zwykle nasączona chemią 
konserwującą, co jest pozbawione sensu. Warto wspo-

mnieć też o metodzie chop’n’drop, według której nie wyrzucam wyciętych 
i opadniętych liści oraz łodyg, ale rozdrabniam je i wykładam pod roślinami. 
Po więcej informacji o ściółkowaniu do Paula Gautschi’ego i jego kanału 
Back to Eden na Youtube.

Jako pojemników do sadzenia roślin używam skrzynek zakupionych 
w zwykłym sklepie, ale też donic, których przynoszę sporo ze śmietni-
ków. Wystawiane są w nich na sprzedaż rośliny jadalne i ozdobne, a po-
tem razem z nimi wyrzucane. Przy okazji nie mogę powstrzymać się, by nie 
wspomnieć o dekoracyjnych szklan-
kach z hiacyntami i ręcznie malo-
wanych osłonkach wszelkiej maści
i kształtu. Jeśli ktoś lubi takie kiczo-
wate ozdoby, to mam jeszcze kilka 
do rozdania. Poza tym na wstępnym 
etapie sprawdzają się również wszel-
kie opakowania po produktach spo-
żywczych z ciemnego plastiku.

Zbiory i przechowywanie 

Zioła można zbierać bezpośrednio 
przed użyciem w kuchni lub w celu 
ich zagęszczenia. Nie zrywam ich 
garściami, ale precyzyjnie wycinam 
nożyczkami w sposób, który niepo-
trzebnie nie uszkodzi reszty rośliny. 
Na początku rzadziej, ale w okresie 
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największego wzrostu przynaj-
mniej raz na tydzień robiłem so-
bie relaksującą sesję przycinania. 
Ciąłem tuż nad pierwszymi praw-
dziwymi liśćmi, ignorując poniższe 
przylistki. Dzięki temu z miejsca 
cięcia wyrastały dwie równoległe 
odnogi i roślinka gęstniała. Cza-
sem już do następnego tygodnia 
można było już ciąć te dwie i mieć
z nich cztery gałązki. Do cięcia wy-
bierałem zwykle najwyższe pędy, 
które zasłaniały słońce słabszym. 
Dzięki temu dawałem szansę rów-
nomiernego wzrostu większej 
ilości roślin. Pozbywałem się też 
większości pąków kwiatowych, gdyż po ich wypuszczeniu roślina skupia się już 
głównie na ich rozwoju i przedłużeniu gatunku. Tego lata przekonam się, czy poja-
wią się jakieś samosiejki.

W przypadku cięcia pielęgnacyjnego możemy mieć nadmiar ziół, który można ma-
gazynować na dwa sposoby. Przede wszystkim można je po prostu suszyć i do tego 
nie potrzeba wielkiego opisu. Wykładam na słońcu, a po wysuszeniu zamykam 
w słoiku jak wszystkie przyprawy, by się nie ulatniały. Drugi sposób to mrożenie, 
a tu też są dwie szkoły. Można mrozić po prostu w worku lub mniejszym pojemniku 
i wyjąć nawet w środku zimy. Drugi sposób to zalanie gotowych porcji wodą. Dobre 

do tego mogą być pojemniki na kost-
ki lodu. Wybierzesz według własnego 
gustu – ja mam po trochu każdego.

Zimowe odkrycie 

Na przełomie roku zacząłem oczysz-
czającą kurację picia codziennie 
rano wyciskanego na świeżo soku 
z selera naciowego. Ku mojemu zdzi-
wieniu okazało się, że nie ma on wie-
le wspólnego z selerem korzeniowym 
i nie jest nawet warzywem, a właśnie 
ziołem. Dzięki temu mogę jeszcze 
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o nim wspomnieć w tym tekście. Se-
ler jak wygląda wie prawie każdy, 
ale nie każdy ma świadomość, że nie 
trzeba go zjadać w całości i wystar-
czy zostawić niewielką wewnętrzną 
część, by rósł dalej. Działa to podob-
nie jak z sałatami i innymi roślinami, 
które wyrastają ze środka, i możemy 
brać tylko największe zewnętrzne li-
ście. Takie końcówki selerów odsta-
wiam do wody i czekam na korzenie. 
Wtedy wsadzę je do ziemi i na wiosnę 
powinienem już mieć dorodne sztuki.

Konkluzja klimatyczna 

Jak widać można mieć w domu świeże zioła niewielkim kosztem, choć jest 
to zajęcie dla osób, które mają do wygospodarowania na nie trochę cza-
su. Zdecydowanie jest to jednak droga, którą powinna pójść osoba mająca 
w sercu troskę o planetę i świadomość postępujących zmian zaostrzającego 
się kryzysu klimatycznego. Kto wie, czy już za jakiś czas nie będziemy zdani 
sami na siebie? Nawet jeśli to tylko czarny scenariusz, to nigdy nie zaszkodzi 
mieć takie doświadczenie i przekazywać je następnym pokoleniom, które 
powoli zapominają, że jedzenie rośnie w ziemi, a nie na półce sklepowej. 

Jeśli jeszcze masz wątpliwości, czy to w ogóle dla Ciebie, polecam próbo-
wać na własną rękę i nie zrażać się porażką przy pierwszym podejściu. To 
naprawdę nic trudnego, a radość daje wielką!
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Kuchnia z klimatem to kuchnia z niskim śladem węglowym, a więc 
taka, która powoduje możliwie jak najmniejszą ilość szkód dla śro-
dowiska i emisji CO

2
. Zasady w niej panujące są bardzo proste, choć 

tym, którzy dopiero zaczynają z nią przygodę, mogą się wydać sporym 
wyzwaniem. Kibicujemy każdej, nawet najdrobniejszej, zmianie Wa-
szych kulinarnych nawyków. Nie ma się co zrażać niepowodzeniami!  
 
W naszej kuchni też znalazło się miejsce dla tofu, które najczęściej nie 
jest lokalne (choć istnieje tofu z polskiej soi!). Nie musisz od razu zmie-
niać się w fanatyka/czkę :) Ważne, by wyrobić w sobie przyzwyczajenie 
do lokalnych produktów i złapać bakcyla klimatycznej kuchni!

Dieta z niskim śladem węglowym jest:
• roślinna
• sezonowa
• oparta na lokalnych produktach (przynajmniej w 90%)

Ponadto, aby jeszcze bardziej obniżyć swój ślad ekologiczny możesz:
• ograniczyć lub wyeliminować marnowanie żywności w swoim domu
Wykorzystuj wszystkie jadalne części roślin! Np.: liście rzodkiewek lub 
kalafiora, nać marchewki świetnie się nadają do surówek. W kuchni ro-
ślinnej nie trzeba się bać skwaśniałych zup czy past, są jadalne i zdro-
we, o czym pisaliśmy w poprzednim e-booku. Suchy chleb możesz wy-
korzystać do pasztetów lub na grzanki.
 • oszczędzać wodę i energię
Wodę, w której moczysz fasolę lub groch można potem spokojnie wy-
korzystać do podlewania kwiatów. Naczynia myj w zlewie wypełnionym 
wodą, a nie pod bieżącym strumieniem. Zużywa się wtedy o wiele mniej 
wody i detergentów. Planuj optymalne wykorzystanie piekarnika, żeby 
przy jednym nagrzaniu upiec jak najwięcej potraw, bardzo dużo energii 
pochłania bowiem rozgrzewanie piecyka. 

Zasady kuchni z klimatem.
Jak korzystać z przepisów?
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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 emocjonalne i fizjologiczne uzależnienie 
oraz wpływają na powstanie i rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. 

Rezygnując z wysoko przetworzonych produktów, możemy również od-
zwyczajać 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

Zdrowe zamienniki cukru są opisane szczegółowo tutaj: 
• https://szczesliwibezcukru.pl/czym-zastapic-cukier-polecamy-zdro-
we-zamienniki
• https://szczesliwibezcukru.pl/pobierz
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Proponujemy Ci po dwa całodzienne jadłospisy na miesiąc 
skomponowane przez organizatorki i organizatorów Kuchni 
z Klimatem. Są roślinne, sezonowe i w 90% lokalne. Ilości 
są obliczone na 2 dorosłe osoby. Dzięki tym przepisom, bę-
dziesz mógł lub mogła poznać ciekawe smaki i trochę też 
nas samych, bowiem każdy człowiek jest po trochu tym czym 
się odżywia. Zachęcamy do wprowadzenia w Twojej kuchni 
jednego dnia dla klimatu w tygodniu, potem dwóch dni w ty-
godniu i w miarę możliwości zwiększania tej częstotliwości, 
jeśli nie całych dni, to posiłków :)
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 Styczeń 
 – 
 I zestaw

Barbara Wojtaszek
Ryszard Kulik

Śniadanie

Proziaczki z „dżemem” 
z suszonych śliwek

Proziaczki pełnoziarniste
Proziaki to podkarpackie „podpłomyki sodo-
we”, znane mi (Barbarze) z dzieciństwa. Proste, 
szybkie, o charakterystycznym smaku wynika-
jącym z dodatku sody oczyszczonej (zwanej na 
Podkarpaciu „prozą”).

• 1,5 szkl. mąki pełnoziarnistej pszennej/ 
   żytniej/orkiszowej
• 0,5 szkl. wody
• 0,5 łyżki octu fermentacyjnego 
   jabłkowego
• 0,5 łyżki sody oczyszczonej
• 0,5 łyżki soli

Wykonanie: mąkę wsyp do miski, a do wody 
dodaj ocet, sól i sodę. Następnie wlej ten roz-
twór do mąki i wymieszaj całość łyżką, aby 
składniki się połączyły. Nie zagniataj ciasta, 
tylko odrywaj z niego małe kawałki i formuj 
płaskie podpłomyki (bułeczki). Piecz je w pie-
karniku w temp. 150°C z termoobiegiem przez 
ok. 20 minut. Możesz je też upiec na suchej 
patelni na najmniejszym gazie i najmniejszym 
palniku (przez ok. 10 minut z jednej strony, na-
stępnie odwróć na 10 min na drugą stronę). 

• 1 szkl. suszonych śliwek    
   (nie wędzonych!)
•  kilka łyżek wody

Wykonanie: suszone śliwki zblenduj na gład-
ką pastę, dodając tyle wody, ile Twój blender/
mikser wymaga dla utrzymania obrotów silni-
ka. Tak wykonany „dżem” zachowuje wszystkie 
wartości śliwek, nie wymagając przetworzenia 
w wysokiej temperaturze.

Smarowidło z suszonych 
śliwek polskich
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Wykonanie: zagotuj wodę z soczewicą, zielem an-
gielskim i liściem laurowym. Do wrzątku dodaj całe 
cebule oraz pokrojone w talarki lub kostkę pozosta-
łe warzywa, pogotuj do miękkości, zdejmij z ognia. 
Wyciśnij lub bardzo drobno pokrój czosnek i dodaj 
do zupy, razem z przecierem i pozostałymi przypra-
wami do smaku; możesz dokwasić 1 łyżeczką octu 
fermentacyjnego jabłkowego. Polej olejem, aż się 
zrobią „oczka”.

Obiad

Zupa dhal z polskiej soczewicy 
(kupionej w sprawdzonym źródle,  
np. w Gospodarstwie Upraw Specjalnych  
Temelaster telemaster@wp.pl) 

• 0,5 szkl. suchej soczewicy, namoczonej 
   przez kilka godzin i odcedzonej
• marchewka i pietruszka – po 1 dużej 
   lub po 2 małe
• ćwiartka selera – korzeń
• 2 cebule
• olej rzepakowy nierafinowany, 
   tłoczony na zimno 3–4 łyżki
• 3 szklanki wody, 
• ziele angielskie, liść laurowy, 3 ząbki
   czosnku, sól, pieprz ziołowy, pieprz
   czarny, majeranek, lubczyk, nać pietruszki,    
   szczypta imbiru, kmin rzymski
• 2 łyżki przecieru/koncentratu pomidorowego
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Ziemniaki z wody polane olejem z przyprawami
(kupione w sprawdzonym źródle, np. w Gospodarstwie Upraw 
Specjalnych Temelaster telemaster@wp.pl)

• olej rzepakowy nierafinowany tłoczony na zimno, bio, kupiony 
   u sprawdzonego producenta, np.: www.zlotopolskie.pl 
   adres e-mail: zamowienia@zlotopolskie.pl
• ulubione przyprawy lub mieszanki przypraw do ziemniaków, sól 
   i pieprz do smaku

Kotleciki ze słonecznika

• 1 szkl. suchych nasion słonecznika
• 4 ząbki czosnku
• 0,5 szkl. płatków owsianych, siemienia lnianego, dyni itp.
• olej rzepakowy nierafinowany tłoczony na zimno, bio
• przyprawy: majeranek, lubczyk, pieprz ziołowy i czarny, sól itp.

Surówka zimowa

• 2 marchewki
• 1 jabłko
• garść kiszonej kapusty białej 
   lub kimchi (przepis na kimchi 
   znajduje się w e-booku Kuchnia 
   z klimatem – jesień)
• olej rzepakowy nierafinowany 
   tłoczony na zimno, bio

Wykonanie: ziemniaki cienko obierz ze skórki, pokrój na małe kawałki i go-
tuj pod przykryciem w małej ilości wody (ok. ¼ wysokości wody w garnku 
w stosunku do ilości ziemniaków), czyli właściwie na parze. W ciągu 20 mi-
nut powinny być ugotowane, wówczas odlej wodę (możesz ją wykorzystać 
do zupy lub do mycia naczyń), polej olejem z przyprawami i utłucz do takiej 
konsystencji, jaką lubisz.

Wykonanie: ziarna słonecznika namocz na kilka godzin, potem odlej wodę. 
Zblenduj na gładko, następnie dodaj zmielone płatki owsiane i siemię lnia-
ne (napęcznieją i zwiążą całość), olej, przyprawy do smaku. Formuj kotleciki 
i piecz w piekarniku przez ok. 20 minut w temperaturze 150°C. Można je też 
usmażyć, aczkolwiek zdrowsze są pieczone.

Wykonanie: kapustę kiszoną drob-
no pokrój, marchewki i jabłko umyj 
szczoteczką, następnie zetrzyj na 
tarce. Jeśli kapusta/kimchi są kwa-
śne i słone, do takiej surówki wystar-
czy dolać odrobinę oleju i pieprzu.
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Kolacja

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. ¼ dużego słoika zakwasu

Wykonanie: wszystkie składniki wsyp do dużego garnka lub miski i mieszaj 
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, wyrów-
naj ręką lub łyżką wierzch. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia – latem na parapecie, zimą na kaloryferze. Ciasto powinno wyro-
snąć 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 temperaturze 150°C z termoobiegiem przez 1,5 godziny.

Pasta z cieciorki i pomidorów suszonych („humus po polsku”)

• 1 szkl. suchej cieciorki namoczonej przez kilka godzin, odcedzonej 
    i następnie ugotowanej na miękko. Po ugotowaniu nie wylewaj wody 
   do zlewu, ale odcedź do jakiegoś pojemnika!
• 0,5 słoika suszonych pomidorów w oleju
• 4 ząbki czosnku
• sól, pieprz czarny, majeranek
• olej rzepakowy nierafinowany bio

Wykonanie: wszystkie składniki zblenduj na gładko, w zależności czy chcesz 
bardziej czy mniej tłustą i kaloryczną pastę, dodawaj więcej oleju lub więcej 
wody pozostałej po odcedzeniu ugotowanej cieciorki; dopraw do smaku.
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 Styczeń
 – 
 II zestaw

Tuyet Pham
Piotr Ziegler

Śniadanie

Zimowa owsianka

• 1,5 szklanki płatków osianych
• 1 gruszka lub dwa małe jabłka 
   (wedle uznania)
• 1 szkl. wody
• 1–2 łyżki oleju roślinnego
• 1 łyżka siemienia lnianego
• szczypta cynamonu i suszonego imbiru
• garść prażonych pestek dyni

Wykonanie: gruszkę lub jabłka pokrój w małe 
kostki i smaż na oleju około 5 minut. Na dru-
giej patelni upraż płatki owsiane – jeśli nie lu-
bisz ich zbyt miękkich i przegotowanych – oraz 
pestki dyni z odrobiną soli. Następnie połącz 
płatki, pestki dyni oraz owoce z siemieniem  
i smaż kilka minut. Dodaj wodę i wszystko gotuj 
przez 4–7 minut. Tak uzyskasz bazę rozgrzewa-
jącej owsianki, do której możesz dodać inne 
zdrowe i sezonowe rarytasy leśne i lokalne. 
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Obiad

Zupa cebulowa

• 3 duże białe cebule
• 1 czerwona cebula
• 2 marchewki
• 1 korzeń pietruszki
• ćwiartka selera
• mały por
• 3 ząbki czosnku
• czerstwe pieczywo 
   (opcjonalnie świeże)
• olej roślinny
• 3 łyżki sosu sojowego 
   (opcjonalnie)
• natka pietruszki dla smaku
• ziele angielskie, liście laurowe

Wykonanie: włoszczyznę obierz i pokrój  
w kostkę, pora posiekaj i wraz z czosnkiem 
oraz przyprawami zalej 4 litrami wody. 
Ugotuj bulion warzywny, jeśli lubisz, mo-
żesz dodać wzmacniacze smaku. W mię-
dzyczasie obierz cebulę i pokrój w piórka. 
Podsmaż na oleju do zeszklenia (cebula 
musi się zrobić miękka!), dodaj sos sojo-
wy. Całość dodaj do bulionu, dodaj dwie 
szczypty majeranku i gotuj pod przykry-
ciem 10 min. Podawaj z świeżym chlebem 
lub grzankami z czerstwego chleba, zupę 
można udekorować natką pietruszki. 
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Puree z czarnej rzepy, kotlety pieczarkowo-ziemniaczane 
i surówka z czerwonej kapusty

Puree

• 1 kg czarnej rzepy
• pół szklanki mleka owsianego
• 3 ząbki czosnku
• sól i pieprz

Kotlety pieczarkowo-ziemniaczane

• 0,5 kg ziemniaków
• pół szklanki mąki pszennej
• mała cebula
• 2 średnie pieczarki
• koperek
• sól

Wykonanie: rzepę obierz bardzo cienko (najwięcej właściwości znajduje się zaraz 
pod skórką) lub dokładnie umyj szczotką. Posiekaj w kostkę i ugotuj do miękkości  
w osolonej wodzie. Odcedzamy, miksujemy w blenderze z mlekiem owsianym. 
Dodajemy szczyptę soli i pieprzu według uznania. 

Wykonanie: ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie. W międzyczasie ce-
bulę obierz i pokrój w kostkę, pieczarki zetrzyj na dużych oczkach. Smaż ce-
bulę do zeszklenia, dodaj pieczarki i szczyptę soli, by szybciej puściły wodę. 
Ziemniaki odcedź i utłucz, dodaj pieczarki z cebulę wraz z olejem i wodą ze 
smażenia. Wszystko zmieszaj razem z mąką, uformuj kotlety i smaż do zarumie-
nienia. Jeśli kotlety się rozchodzą możesz dodać jeszcze trochę mąki. Podawać 
posypane koperkiem.
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Surówka z czerwonej kapusty

• 1 mała kapusta czerwona
• 1 biała rzodkiew
• pół szklanki słonecznika
• 2 łyżeczki musztardy
• 1 łyżka octu jabłkowego 
• 1 łyżeczka słodziku (ksylitol/erytrol)
• oliwa 
• koperek
• sól i pieprz

Wykonanie: kapustę należy drobno poszatkować i posolić. Odstawić na oko-
ło godzinę na sitku, żeby puściła soki. Nie zapomnij jej jeszcze wycisnąć 
przed połączeniem wszystkich składników. Zetrzyj na tarce rzodkiew. Jeśli 
tęsknisz za śniegiem, to z pewnością zrozumiesz czemu zmieniliśmy jabłko 
na rzodkiew w tej surówce. Jednak biel startej rzodkiewki zniknie tak szybko 
jak tegoroczny śnieg, który zawitał tylko kilka razy w tym roku. Upraż sło-
necznik, aby był złocisty. Jeśli Ci się trochę przypali to i tak wchłonie trochę 
soków z warzyw i straci gorzkość. Wymieszaj warzywa z pozostałymi skład-
nikami w proporcjach wg własnego uznania, dodaj na koniec czarnuszkę.
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Kolacja

Sałatka ze smażonej brukselki

• 40 dag brukselki
• 2 ząbki czosnku
• 1–2 łyżki koncentratu pomidorowego 
   lub pół puszki pomidorów krojonych
• koperek
• kminek, sól i pieprz

Wykonanie: brukselkę umyj, wysusz i pokrój na połówki (bardzo duże na 
ćwiartki). Rozgrzej olej, wrzuć brukselkę i smaż kilka minut, dodaj rozdrob-
niony czosnek, a chwilę później kminek i smaż kolejne kilka minut. Dodaj 
wodę i koncentrat pomidorowy – smaż dalej około 5 min. Pilnuj, by bruk-
selka się nie przegotowała, tylko była chrupiąca. Na koniec dodaj sól pieprz  
i pokrojony koperek.
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Luty 
– 
I zestaw
Kamil Szewczyk

Śniadanie

Tofucznica na boczniakach

• 2 białe cebule
• 25 dag świeżych boczniaków
• 3 pomidory
• 1 kostka wędzonego tofu
• 1–2 ząbki czosnku
• sos sojowy
• pieprz, papryka wędzona, papryka chili,    
   oregano, sól czarna (kala namak)
• olej rzepakowy
• szczypiorek/liście dymki

Wykonanie: cebulę kroimy w kostkę i szklimy z olejem na patelni. Dodajemy 
pokrojone w paski boczniaki. Smażymy na złoto. Skrapiamy odrobiną sosu so-
jowego i dodajemy przyprawy: rozgnieciony czosnek, papryki, pieprz i szczyptę 
soli czarnej. Jeśli nie lubimy skórki na pomidorach to sparzamy je i obieramy. 
Pomidory kroimy w grubą kostkę i dorzucamy do patelni. Chwilę podsmażamy 
dodając oregano. Na koniec drobno kruszymy w palcach tofu i dodajemy. Całość 
mieszamy, solimy do smaku sosem sojowym, a gdy temperatura potrawy się wy-
równa możemy zdjąć z ognia, posypać poszatkowanym szczypiorkiem i podawać. 
Najlepiej z pełnoziarnistym pieczywem.

Zachęcamy, żeby kupować polskie tofu, można je znaleźć w internecie lub spraw-
dzić producentów tofu sprzedawanego w sklepach.
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Obiad

Panczkraut

• 1 kg kiszonej kapusty
• 2 kg ziemniaków
• garść suszonych grzybów
• 2–3 suszone śliwki
• 3 ząbki czosnku
• 2 cebule
• kminek, sól
• sos sojowy
• olej rzepakowy

Kolacja

Orzechy

Zwykle opieram swoją codzienną dietę na dwóch posiłkach — 
obfitym śniadaniu i późnym obiedzie. Jeśli wieczorem pojawia  
mi się ochota na przekąskę to chrupię orzechy.

Wykonanie: kapustę kiszoną gotujemy z kmin-
kiem, grzybami, śliwkami i czosnkiem. Ziemniaki 
obieramy i gotujemy w osolonej wodzie. Pamię-
tajmy, że kapusta gotuje się znacznie dłużej niż 
ziemniaki. Cebulę kroimy w kostkę i podsmaża-
my w oleju na złoto. Dodajemy odsączoną kapu-
stę i przesmażamy z sosem sojowym. Łączymy  
z tłuczonymi ziemniakami i mamy gotowe danie 
lub świetny dodatek do kotletów z boczniaka, 
gulaszu sojowego lub tego, na co akurat mamy 
ochotę.
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Luty 
– 
II zestaw
Joanna Hetman
Piotr Ziegler

Śniadanie

Sałatka z jarmużu, cieciorki 
i marchewki

• 1 duża marchewka
• 250 g jarmużu
• 1 mała cebula 
• 200 g ciecierzycy z zalewy ze słoika  
   (lub wcześniej namoczonej i ugotowanej) 
• 1 duże kwaśne jabłko
• dwie łyżki oleju
• szczypta bazylii 
• szczypta czosnku
• szczypiorek/liście dymki

Wykonanie: cebulę pokrój w drobną kostkę, a jabłko w większą. Jarmuż drob-
no posiekaj, a marchewkę zetrzyj na dużych oczkach. Wszystko wrzuć do du-
żej miski. Dodaj ciecierzycę (ze słoika lub wcześniej namoczoną i ugotowaną).  
W szklance zmieszaj dwie łyżki oleju, dwie łyżki wody, bazylię i czosnek. Polej 
sosem sałatkę i dokładnie zamieszaj. Można podawać z chlebem. 
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Wykonanie: marchewkę, pietruszkę i selera obierz, a potem 
pokrój w małe kostki. Pora posiekaj w piórka lub połówki. 
Ziemniaki obierz i pokrój w dużą kostkę, dodaj przyprawy do 
smaku. Wszystko zalej 4 litrami wody i zagotuj bulion, aż wa-
rzywa zmiękną. Ogórki zblenduj na przecier i dodaj do gotu-
jącego się bulionu. Gotuj dalej pod przykryciem przez 10 min. 
Zupę można udekorować natką pietruszki. 

Obiad

Ogórkowa z ziemniakami

• 3 średnie marchewki
• 2 małe pietruszki
• ćwiartka selera
• mały por
• 500 g ogórków kiszonych (lub przecieru ogórkowego)
• 500 g ziemniaków
• natkę pietruszki dla smaku
• ziele angielskie, liście laurowe



32

Faszerowane pieczarki 
z ziemniaczkami

• 6 dużych pieczarek
• mała czerwona cebula
• 3 ząbki czosnku
• 100 g ryżu
• natka pietruszki
• 1 kg ziemniaków
• szczypta soli
• szczypta koperku
• 2 średnie buraki  
• olej
• łyżka soku z cytryny
• 2 łyżki wody

Wykonanie: ugotuj ryż. Cebulę i czosnek 
bardzo drobno posiekaj, smaż na oleju do 
zarumienienia. Pieczarki umyj i wytnij nóżki, 
które następnie dorzuć do smażącej się ce-
buli z czosnkiem. Dodaj szczyptę soli i smaż 
tak długo, aż pieczarki puszczą wodę. Całość 
wymieszaj z ryżem i dodaj natkę pietruszki. 
Tak przygotowanym farszem nadziej kape-
lusze pieczarek. Ułóż na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia i piecz 10–15 min  
w temperaturze 180°C. Ziemniaki obierz 
i ugotuj w osolonej wodzie. Buraki obierz  
i zetrzyj na dużych oczkach tarki, dodaj łyżkę 
soku z cytrynu oraz dwie łyżki wody i podgrzej 
do miękkości. Pieczarki podawaj z ziemniaka-
mi posypanymi koperkiem i polanymi tłusz-
czem oraz buraczkami. 

Kolacja

Kanapki z pastą z groszku  
i dodatkami

• puszka groszku w zalewie 
   lub 200 g mrożonego groszku
• ząbek czosnku
• pół małej cebuli
• 3 łyżki oliwy lub oleju roślinnego
• sól i pieprz

Wykonanie: wszystkie składniki wrzuć do 
kielicha blendera, dodaj 3 łyżki wody i zblen-
duj na gładką masę. Podawać na chlebie  
z ulubionymi dodatkami. 
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Marzec 
– 
I zestaw
Wacław Altmann
Piotr Ziegler

Śniadanie

Owsianka na słodko

• 100 g płatków owsianych
• 1 jabłko
• 1 gruszka
• garść orzechów włoskich

Obiad

Zupa szczawiowa

• 2 marchewki
• 1 korzeń pietruszki
• ćwiartka selera
• mały por
• 3 ząbki czosnku
• 2 pęczki szczawiu
• 500 g ziemniaków
• natka pietruszki dla smaku
• ziele angielskie, liście laurowe

Wykonanie: płatki owsiane wsyp do 
garnka, zalej zimną wodą i wstaw na 
palnik, poczekaj aż się zagotują. Na-
stępnie dodaj obrane oraz pokrojone 
jabłko i gruszkę. Dodaj garść orze-
chów, Możesz urozmaicić owsiankę 
swoimi ulubionymi dodatkami. 

Wykonanie: włoszczyznę obierz i po-
krój w kostkę lub w kółka, pora posie-
kaj i wraz z czosnkiem oraz przypra-
wami zalej 4 litrami wody. Ziemniaki 
obierz, pokrój w dużą kostkę i wrzuć 
do wody. Ugotuj bulion warzywny, 
jeśli lubisz, możesz dodać wzmacnia-
cze smaku. Odetnij łodygi szczawiu,  
a liście drobno posiekaj i dodaj do go-
tującego się bulionu. Gotuj na małym 
ogniu pod przykryciem 15 min. Poda-
waj z koperkiem i pieczywem. 
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Kasza jęczmienna z czerwoną soczewicą 
i warzywami

• 400 g czerwonej soczewicy
• 300 g kaszy jęczmiennej
• 4 marchewki
• 4 cebule
• 2 papryki
• domowej roboty buraczki ze słoika
• sól, koperek, majeranek, pieprz, lubczyk, natka pietruszki
• olej roślinny

Wykonanie: warzywa obierz i pokrój w kostkę, podduszaj na 
małym ogniu na patelni z rozgrzanym olejem. W międzyczasie 
postaw osoloną wodę na palnik, dwukrotnie większą objętość 
od soczewicy! Soczewicę przelej zimną wodą, a następnie dodaj 
do wrzącej wody. Gotuj, aż wchłonie całą wodę. Co jakiś czas 
mieszaj, aby soczewica się nie przypaliła. Ugotowaną socze-
wicę zmieszaj z warzywami (gdy będą dostatecznie miękkie) 
i przyprawami. W osobnym garnku ugotuj kaszę. Na koniec 
zmieszaj wszystko razem. Idealnie pasuje z domowej roboty 
buraczkami prosto z piwnicy. 
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Kolacja

Kanapki z pastą z ciecierzycy, 
rzodkiewką i szczypiorkiem

• 200 g ciecierzycy z zalewy ze słoika  
   (lub wcześniej namoczonej i ugotowanej)
• pół cebuli
• papryka wędzona
• majeranek
• 3 łyżki oliwy
• 3 łyżki wody
• pęczek rzodkiewek
• pęczek szczypiorku

Wykonanie: ciecierzycę, cebulę, oliwę, wodę, szczyptę papryki wędzonej i ma-
jeranku wrzuć do kielicha blendera i blendujemy na gładką masę. Jeśli pasta 
jest za gęsta, możesz dodać wody. Posmaruj chleb pastą, dodaj pokrojoną 
rzodkiewkę i posiekany szczypiorek. Możesz dodać swoje ulubione dodatki. 
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Marzec
– 
II zestaw
Joanna Hetman
Piotr Ziegler

Śniadanie

Pesto ze szpinaku

• 200g świeżego szpinaku
• 1 średni ugotowany ziemniak
• 4 łyżki oliwy
• 2 ząbki czosnku
• garść orzechów włoskich
• 3 łyżki soku z cytryny

Wykonanie: wszystkie składniki umieszcza-
my w kielichu blendera i blendujemy na gład-
ką masę. Podajemy z chlebem i ulubionymi 
dodatkami.
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Obiad

Bulion z brukselką, podawany
z makaronem i natką pietruszki
• 3 marchewki
• 1 korzeń pietruszki
• ćwiartka selera
• mały por
• 3 ząbki czosnku
• 200 g brukselki
• natka pietruszki dla smaku
• ziele angielskie, liście laurowe

Seleryba z ziemniakami i surówką
• 1 duży seler
• 1 l bulionu warzywnego z pierwszego dania :) 
• 5 arkuszy glonów nori 
• 2 łyżki sosu sojowego
• olej roślinny
• bułka tarta
• liście laurowe, ziele angielskie, sól i pieprz
• 1 kg ziemniaków
• 250 g kapusty kiszonej
• 1 średnia marchweka

Wykonanie: włoszczyznę obierz i pokrój w kostkę, pora posiekaj i wraz  
z czosnkiem, oraz przyprawami zalej 4 litrami wody. Obierz wierzchnie listki 
brukselki i dodaj do pozostałych warzyw.  Ugotuj bulion warzywny, jeśli lu-
bisz, możesz dodać wzmacniacze smaku. Podawaj z makaronem, udekoro-
wany natką pietruszki. 

Wykonanie: seler obierz i pokrój w plastry o grubości około 0,5–1 cm. Bulion 
z przyprawami, sosem sojowym i dwoma arkuszami nori zagotuj. Dodaj seler 
i gotuj do miękkości. Pozostałe arkusze nori pokrój na paski o szerokości 
podobnej do średnicy plastrów selera, delikatnie zwilż. Owiń selera wodo-
rostami, obtocz w bułce tartej i smaż na oleju do zarumienienia. Ziemniaki 
obierz i ugotuj w osolonej wodzie. Marchewkę zetrzyj na dużych oczkach 
tarki i zmieszaj z kapustą kiszoną. Selerybę podawaj z ziemniakami i surów-
ką z kiszonej kapusty. 
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Kolacja

Pasztet z soczewicy 
z suszoną śliwką

• 2 szklanki czerwonej soczewicy
• 2 marchewki
• 1 czerwona cebula
• 2 ząbki czosnku
• 100 g śliwki suszonej
• 3 łyżki oleju
• 3 łyżki sosu sojowego
• pieprz, papryka wędzona, 
   oregano, bazylia
• prażony słonecznik i pestki dyni

Wykonanie: soczewicę gotuj w 4 szklankach wody, aż wsiąknie całą 
wodę. Co jakiś czas mieszaj, żeby nie przywarła do rondla. Cebulę pokrój 
w piórka, ząbki czosnku posiekaj i całość usmaż na patelni do zeszkle-
nia. Marchewki zetrzyj na drobnych oczkach i dorzuć do rondla z cebulą 
i czosnkiem. Duś 5 minut. Wszystkie składniki wymieszaj w dużej misce. 
Masę przekładamy do dużej keksówki wyłożonej papierem do piecze-
nia. Posyp prażonymi ziarnami. Piecz około 40 min w 180°C. Podawaj  
z chlebem. 
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