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Int ro duct ionWstęp

Ladies and Gentlemen,

On november 11th, 2018 we are celebrating the hundredth anniversary of regaining independence by poland. We im-
mediately associate celebrating with a feast and food-sharing; however, one hundred years ago the poles had no time 
for that, as they faced poverty and hunger, with struggles for borders being in progress... We want to tell you about 
the long and winding road that led from the partitions of poland, through the declaration of independence, to the 
reconstruction of community – through the prism of culinary art. This is due to the fact that the history food is not just 
an anecdotal tale about cuisine: it’s a question of survival and identity. That’s why we would like to invite you to join 
in the celebration of this extraordinary anniversary in the culinary context, as well as to carry out a symbolic Culinary 
Unification of Poland.

Culinary Unification of Poland is a special edition of the Polish Culinary Treasures program conducted by MaKrO pol-
ska. We invited chefs from all over the country to participate in it. They formed an outstanding group of ambassadors 
and together made interpretations of historical recipes originating from various regions of the 19th and 20th century 
poland, which were selected by prof. Jarosław dumanowski, head of the culinary heritage centre at the faculty of 
history of the nicolaus copernicus university in toruń. 

not only did the chefs translate the old recipes to the language of modern gastronomy, but they also enriched it with 
elements characteristic for the regions or cuisines that they represent. in this way, potato loafs originating from the 
old russian partition cuisine were transformed into a potato kołocz, characteristic for silesia, whereas the liver soup 
originating from the prussian partition was enriched with apples from lublin orchards.

The book entitled One Hundred Recipes for One Hundred Years of Independence (1918-2018) is a journey across the fla-
vors of the polish history, which is accompanied by the historical tale of prof. Jarosław dumanowski. What was eaten 
in specific partitions? how was our culinary tradition influenced by the Jewish cuisine? What were Józef piłsudski’s 
favorite dishes? you will find the answers to these and other questions precisely in this book. 

Join the culinary travel around the history of our country and enjoy your meals!

Makro polska team

Szanowni Państwo,

11 listopada 2018 roku świętujemy stulecie odzyskania niepodległości przez polskę. choć dziś świętowanie nieod-
łącznie kojarzy się nam z biesiadą i dzieleniem się jedzeniem, sto lat temu polacy nie mieli na to czasu – zmagali się 
z biedą i głodem, trwały jeszcze walki o granice… chcielibyśmy przez pryzmat kulinariów opowiedzieć o długiej 
i dalekiej drodze, która prowadziła od rozbiorów, poprzez ogłoszenie niepodległości, aż do odbudowania wspólnoty. 
historia jedzenia bowiem to nie tylko anegdotyczna opowieść o kuchni, to kwestia przetrwania i tożsamości. dlatego 
zapraszamy do wspólnej celebracji tej niezwykłej rocznicy w kontekście kulinarnym oraz do dokonania razem z nami 
symbolicznego Kulinarnego Zjednoczenia Polski.

Kulinarne Zjednoczenie Polski to edycja specjalna prowadzonego przez MaKrO polska programu Polskie Skarby Ku-
linarne, do udziału w której zaprosiliśmy szefów kuchni z całego kraju. stworzyli oni wyjątkowe grono ambasadorów 
oraz wspólnie zinterpretowali historyczne receptury, pochodzące z różnych regionów XiX i XX-wiecznej polski. se-
lekcji oryginalnych przepisów dokonał profesor Jarosław dumanowski, kierujący centrum dziedzictwa Kulinarnego 
na Wydziale nauk historycznych uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu, który także odczytał je i opracował 
w ich oryginalnym brzmieniu.

szefowie kuchni nie tylko przełożyli dawne przepisy na język współczesnej gastronomii, ale wzbogacili je również 
o elementy charakterystyczne dla regionów czy kuchni, które na co dzień reprezentują. W taki oto sposób wywodzące 
się z kuchni dawnego zaboru rosyjskiego strucle z ziemniaków przekształciły się w charakterystyczny dla śląska kołocz 
kartoflany, a zupa wątrobiana, pochodząca z zaboru pruskiego, została wzbogacona o jabłka z lubelskich sadów.

Książka Sto receptur na sto lat niepodległości (1918-2018) stanowi podróż po smakach polskiej sztuki kulinarnej, której 
towarzyszy opowieść historyczna profesora Jarosława dumanowskiego. co jedzono w poszczególnych zaborach? Jaki 
wpływ na naszą tradycję kulinarną miała kuchnia żydowska? Jakie były ulubione dania Józefa piłsudskiego? Odpowie-
dzi na te i wiele innych pytań znajdziecie państwo w tej właśnie książce. 

Zapraszamy na pasjonującą wędrówkę po kulinarnych dziejach naszego kraju i życzymy smacznego!

Zespół Makro polska
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Int ro duct ionWstęp

O programie 

Kuchnia polska to nie tylko bigos, żurek i kotlet schabowy, ale prawdziwe bogactwo smaków, które kształtowało się 
przez wieki. Polskie Skarby Kulinarne to program edukacyjny, prowadzony przez sieć hurtowni MaKrO polska, który 
ma na celu zwiększyć świadomość polaków na temat kulinarnej tradycji naszego kraju. chcemy, aby nasi rodacy bar-
dziej docenili kuchnię polską i dostrzegli, że rodzime dania również mogą być prestiżowe i pełne zaskakujących doznań 
smakowych. historyczny polski rosół smakuje bowiem bardziej jak zupa pho, pasztet w dawnej polsce był potrawą 
luksusową, a pierwsza znana polska książka kucharska powstała już w XVii wieku…

te i inne ciekawostki przekazujemy szefom kuchni, kucharzom i restauratorom podczas warsztatów kulinarnych i po-
przez materiały edukacyjne. pomagamy im także w odkrywaniu historycznych receptur oraz ich interpretacji, aby 
mogli wprowadzić do restauracyjnych kart nowe, nietypowe polskie dania dopasowane do potrzeb swoich gości.

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez polskę, MaKrO uruchomiło edycję specjalną programu pod nazwą 
Kulinarne Zjednoczenie Polski, w ramach której ukazała się książka Sto receptur na sto lat niepodległości (1918-2018).

więcej informacji znajdziecie państwo tutaj:

www.polskie-skarby-kulinarne.pl
www.makro.pl 

facebook.com/MaKrOpolska
instagram.com/makro_polska

youtube.com/c/MaKrOpolska

About the program 

polish cuisine is not just about sauerkraut-and-meat stew, sour rye soup and pork chop cutlet, but a real abundance of fla-
vors which had been shaped for centuries. Polish Culinary Treasures is an educational program run by the chain of whole-
sale stores MaKrO polska, which is intended to increase the awareness of culinary traditions of our country among 
poles. We would like us to appreciate polish cuisine more and notice that our domestic dishes can be both prestigious and 
full of surprising taste experiences. The historic polish broth in fact tastes more like pho soup, pâté used to be a luxurious 
dish in poland of old times, whereas the first known polish cookbook was written already back in 17th century...

We give these and other interesting facts to chefs, cooks and restaurant owners during culinary workshops and through 
educational materials. We also help to discover and interpret historic recipes, so that they can introduce new unusual 
polish dishes adjusted to the needs of their guests into their restaurant menus. 

to commemorate the one hundredth anniversary of regaining independence by poland, MaKrO launched a special 
edition of Culinary Unification of Poland, under which the book entitled One Hundred Recipes for One Hundred Years of 
Independence (1918-2018) was published.

More information:

www.polskie-skarby-kulinarne.pl
www.makro.pl 

facebook.com/MaKrOpolska
instagram.com/makro_polska

youtube.com/c/MaKrOpolska
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Histor y  and cuis ineKilka  s łów o  histor i i  i  kuchni

Historyczna rekonstrukcja i zasady wprowadzenia dania do karty

Jeśli szukamy inspiracji i przepisów dawnej kuchni, warto sięgnąć do pierwszych polskich książek kucharskich, na 
przykład Compendium ferculorum autorstwa stanisława czernieckiego z 1682 roku. Warto również zajrzeć do lokalnej 
biblioteki i poszukać książek z regionu – można tam znaleźć prawdziwe perełki z XiX czy XX wieku, od kuchni dwor-
skiej, przez myśliwską, aż po mieszczańską.

Kluczową rolę w procesie rekonstruowania przepisu odgrywa produkt. prawdopodobnie nie uda nam się znaleźć iden-
tycznych składników, na przykład jabłka, marchewki czy mięsa, które były używane wieki temu, ale możemy sięgnąć 
po stare odmiany warzyw i owoców oraz dawne techniki i metody wytwarzania, opisane w źródłach.

dawne przepisy były pozbawione gramatur i dokładnego opisu metody obróbki termicznej. dlatego przy interpretacji 
takich receptur niezwykle istotne jest nasze wyczucie smaku. W procesie tym nie jesteśmy rzemieślnikami, którzy 
odtwarzają przepis krok po kroku, ale artystami, którzy tworzą własny smak.

Może się zdarzyć, że danie odtworzone na podstawie historycznej receptury może nie odpowiadać nam pod względem 
wizualnym. dlatego kolejnym krokiem jest nadanie potrawie kształtu inspirowanego historycznym przepisem, ale 
jednocześnie estetycznego i atrakcyjnego wizualnie dla współczesnego odbiorcy.

Bardzo ważnym elementem i wartością absolutnie dodaną dla dania jest narracja. powróćmy do źródła i upewnijmy 
się, czy podczas interpretacji nie odeszliśmy zbyt daleko od jego przekazu. stwórzmy opowieść o miejscach, osobach 
i sytuacjach związanych z daniem. przykładem może być tort z kapusty kwaśnej – temu bardzo taniemu daniu towa-
rzyszy opowieść, która z pewnością zaciekawiłaby klientów lokalu. ponoć miał je jeść sam król Jan iii sobieski przed 
bitwą pod Wiedniem.

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie dania do karty. Jeśli mamy stworzoną narrację, przekażmy ją kelnerom, by ci 
mogli opowiedzieć ją klientom, wzbudzić ich ciekawość i poruszyć wyobraźnię. przy wprowadzeniu dania do karty po-
winniśmy wziąć pod uwagę kilka elementów: sezonowość, regionalność, rytualność, narracyjność, agrobioróżnorodność 
oraz aspekty związane z dietą i zdrowiem.

Historical reconstruction and rules of introducing a dish to the menu

if we’re looking for an inspiration and old recipes it is worth to take a look at first, polish cookbooks, e.g. Compendium 
ferculorum by stanisław czerniecki, issued in 1682. it is also a good idea to visit a local library and search for regional 
books – sometimes real gems from 19th, or 20th century can be found – from court cuisine, through hunter foods, to 
bourgeois dishes.

ingredients play the key role in the reconstruction process. We probably won’t be able to find the same ingredients – 
apple, carrot, or meat – as the ones used ages ago, but we can find old species of vegetables and fruits as well as ancient 
techniques and methods described in references.

Old recipes had no specific descriptions of weight of ingredients, or thermal processing. That is why our sense of taste 
is extremely important in recipe interpretation. in this process we are not craftsmen, retracing the recipe step by step, 
but artists, who create their own taste.

it is possible that a dish recreated from a historical recipe may not appeal to our visual tastes. That is why the next 
step is to give a dish a shape inspired by a historical recipe, but at the same time to make it aesthetically and visually 
attractive to a modern gourmet.

a very important element and a great added value for a dish is a narrative. let’s return to the reference and make sure 
we haven’t strayed too far from its message in our interpretation. let’s create a tale of places, people and situations 
related to the dish. a good example is a sauerkraut cake. This inexpensive dish is accompanied by a story, which would 
surely interest our customers – it is said that king John iii sobieski had eaten that cake before the Battle of Vienna.

The last step is introducing a dish to the menu. if we have a narrative created – let’s pass it to the waiters, so they can 
tell it to the customers, garner their curiosity and stimulate imagination. While introducing a dish to the menu we 
should consider the following elements: seasonality, regionality, rituality, narrativeness, agro-biodiversity as well as diet 
and health aspects.

KIlKA SłóW O HISTORII I KUCHNI HISTORy AND CUISINe



ŹRóDłO / OPRACOWANIe
Na przykład „Compendium ferculorum, albo zebranie potraw” autorstwa

Stanisława Czernieckiego z 1682 roku.

PRODUKT
Sięgamy po stare odmiany warzyw i owoców, a także dawne techniki

i metody wytwarzania opisane w źródłach.

INTeRPReTACJA — SMAK
Czas na proces bardziej artystyczny niż rzemieślniczy – próbę doprawienia

dania w duchu jego epoki.

eSTeTyKA
Kolejnym krokiem jest nadanie potrawie kształtu inspirowanego historycznym przepisem,

ale jednocześnie atrakcyjnego wizualnie dla współczesnego odbiorcy.

HISTORyCzNOŚć / NARRACJA
Powracamy do źródła, aby upewnić się, czy na drodze interpretacji

nie odeszliśmy zbyt daleko od jego przekazu.

WPROWADzeNIe DANIA DO KARTy
Wspierając się na narracji historycznej, tworzymy o daniu opowieść, która uruchomi

wyobraźnię Gości restauracji i wzbudzi w nich ciekawość.

ReFeReNCe/STUDy
For example „Compendium fercolorum” authored

by Stanisław Czerniecki, from 1682.

PRODUCT
We reach for old species of vegetables and fruits and for old techniques

and production methods, described in references.

INTeRPReTATION - TASTe
The time has come for more artism the process, than craft – an attempt

to spice the dish in the spirit of its times.

AeSTHeTICS
Next step is to give a dish a shape inspired by a historical recipe,

but at the same time visually attractive to a modern gourmet.

HISTORICITy/NARRATIVe 
We return to the reference and make sure we haven’t

strayed too far from its message.

INTRODUCING A DISH TO THe MeNU
Basing on the historical narrative we create a tale about the dish, which will stimulate

the imagination of the Guests and garner their curiosity.

OD TRADyCyJNeJ KUCHNI
DO NOWOCzeSNeJ ReCePTURy

FROM TRADITIONAl CUISINe
TO MODeRN ReCIPe



Zasady wprowadzenia
dania do karty

Rules of introducing
a dish to the menu

Rytualność Rituality

Narracyjność NarrativenessSezonowość Seasonality

Agrobioróznorodność Agro-biodiversityRegionalność Regionality

Dieta i zdrowie Diet and Health
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Kilka  s łów o  histor i i  i  kuc hniKilka  s łów o  histor i i  i  kuchni

Historia Polski w pigułce

rozbiory polski to dramatyczna historia o zniewoleniu narodu polskiego, w wyniku której nasza ojczyzna zniknęła z 
mapy. pod koniec XViii wieku i rzeczpospolita składała się z dwóch części – Korony Królestwa polskiego i Wielkiego 
Księstwa litewskiego oraz nosiła nazwę rzeczpospolitej Obojga narodów. pierwszy rozbiór rozegrał się pomiędzy 
rosją, prusami i austrią w 1772 roku. W jego wyniku austria otrzymała całą południową polskę z terenem sięgającym 
od Krakowa, który jeszcze pozostał w granicach polski, aż do lwowa. prusy anektowały Warmię i prusy Królewskie, 
czyli obecne tereny pomorza gdańskiego, jednak bez gdańska i torunia. największy teren znalazł się w granicach ro-
sji, która posiadła inflanty polskie oraz wschodnie, litewskie krańce rzeczypospolitej za dnieprem, drucią i dźwiną. 
teren polski zmniejszył się o 211 tys. km² i 4,5 miliona ludności. drugi rozbiór polski w 1793 roku rozegrał się bez 
udziału austrii – pomiędzy rosją i prusami. prusy otrzymały gdańsk, toruń, poznań i wiele innych ziem w zachod-
niej części ówczesnej polski o łącznym terenie 57 tys. km². rosja zaanektowała ogromny teren o powierzchni 250 tys. 
km² na wschodzie ówczesnej polski, gdzie obecnie znajduje się Białoruś i część ukrainy. trzeci rozbiór polski i jedno-
cześnie zniknięcie i rzeczpospolitej z mapy miało miejsce w 1795 roku. rosja, austria i prusy podzieliły resztę terenu 
polski pomiędzy siebie. rosji przypadły wszystkie ziemie na wschód od niemna i Bugu. austria otrzymała wszystkie 
tereny na lubelszczyźnie, to, co pozostało z Małopolski, części ziem Mazowsza oraz Kraków. prusy, mimo tego że 
otrzymały najmniej terenu, zajęły część Mazowsza ze stolicą w Warszawie, a poza tym część ziem podlasia i litwy 
oraz teren nazywany ówcześnie nowym śląskiem. Warszawa po tym wydarzeniu znajdowała się w zaborze pruskim 
aż do 1807 roku, w którym to zostało utworzone Księstwo Warszawskie. ten twór stanowił namiastkę niepodległego 
państewka, jednak w rzeczywistości był zależny od innych mocarstw. W 1815 roku również Księstwo przestało istnieć, 
a jego teren wraz z Warszawą znalazł się pod wpływami rosji. 

tradycyjnie mówimy o stu dwudziestu trzech latach niewoli, okresie między 1795 rokiem (trzecim rozbiorem polski) 
a 1918 rokiem, podkreślając zwłaszcza symboliczną datę 11 listopada jako przejęcie władzy przez Józefa piłsudskiego. 
W rzeczywistości ta niewola toczyła się już od pierwszego rozbioru w 1772 roku. Już wcześniej wielu polskich poli-
tyków, oficerów i szeregowych żołnierzy znalazło się w oddziałach polskich, walczących pod rozkazami francji. Mieli 
oni okazję poznać i francję, i Włochy, a także zwyczaje tych krajów i ich kuchnię. po latach, w 1856 roku, francuscy 
kucharze generała Wincentego Krasińskiego, szefa słynnego pułku szwoleżerów gwardii, opisali w swoich słynnych 
w całej europie książkach różne dania kuchni polskiej we francuskim, eleganckim i lekkim wydaniu.

Kontynuacją Wielkiego Księstwa Warszawskiego (bez ziem Wielkiego Księstwa poznańskiego, ziemi chełmińskiej, 
części Kujaw i Krakowa) było w pewnym sensie Królestwo polskie, utworzone na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku 
po nowym podziale ziem polskich między zaborców. utworzono wtedy także tak zwaną rzeczpospolitą Krakowską, 

osobne państewko z Krakowem i najbliższą okolicą, które zostało zlikwidowane w 1848 roku. Królestwo polskie było 
formalnie osobnym państwem, połączonym z rosją głównie przez osobę monarchy – car rosyjski był też królem pol-
ski, po osobnej koronacji. państwo miało swoją własną konstytucję, sejm, rząd, władze lokalne, a nawet polską armię. 
prawa Królestwa i Konstytucja były jednak łamane przez władze carskie, co doprowadziło do wybuchu powstania 
listopadowego w 1830 roku i likwidacji odrębności Królestwa po upadku zrywu rok później. szczególnie surowe repre-
sje spotkały polaków zamieszkałych poza terenem Królestwa, zwłaszcza na Wileńszczyźnie i Wołyniu, gdzie zaczęto 
likwidować polskie szkolnictwo. W atmosferze coraz większych wpływów rosyjskich i postępującej rusyfikacji tworzył 
między innymi Jan szyttler, autor pierwszych masowo publikowanych książek kucharskich. Wiele jego receptur poda-
jemy w tej książce, wskazując na wyraźnie odrębny regionalny styl kuchni i pewne wpływy rosyjskie.

rusyfikacja nasiliła się i została wprowadzona z całą surowością i brutalnością także na ziemiach Królestwa polskiego 
po upadku powstania styczniowego. W zaborze pruskim germanizacja rozwinęła się za rządów Bismarcka i przybrała 
na sile po zjednoczeniu niemiec pod egidą prus w 1871 roku. prusy i niemcy były jednak państwem prawa, a istnienie 
niezależnych sądów umożliwiło dochodzenie swych praw wobec władzy także polakom (słynna historia wozu drzy-
mały czy mniej znany wątek hieronima derdowskiego, twórcy literackiego języka kaszubskiego i redaktora toruńskiej 
książki kucharskiej z 1885 roku).

W atmosferze rusyfikacji i germanizacji szkolnictwa bardzo ważne były różne inicjatywy społeczne, akcje samokształ-
ceniowe i ruch wydawniczy. Wydawcy szybko zorientowali się, że oprócz wydań literatury pięknej czy dzieł naukowych 
muszą, tak ze względu na swój własny interes, jak i cele społeczne, związane z obroną języka polskiego, publikować tak-
że różne teksty popularne, w szczególności religijne, poradnikowe, horoskopy i książki kucharskie. W drugiej połowie 
XiX wieku coraz więcej ludzi, także z niższych grup społecznych, umiało czytać, a w wielu domach książka kucharska, 
zbiór modlitw i poradnik gospodarczy były jedynymi książkami. nakłady, wznowienia i przeróbki książek kucharskich 
już w latach czterdziestych XiX wieku wydatnie się zwiększyły. nieco inna sytuacja miała miejsce w zaborze austriac-
kim, w którym od 1860 roku panowała autonomia. O kulinarnym polsko-austriackim i polsko-węgierskim zbliżeniu 
w drugiej połowie XiX wieku piszemy w części poświęconej zaborowi austriackiemu. 

W erę niepodległości ziemie polskie weszły jako terytoria o zupełnie innej gospodarce, z odrębnymi walutami, z inną 
kulturą pracy, zupełnie innym rolnictwem i różnymi kuchniami.
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History of Poland

partitions of poland is a dramatic history of polish nation’s captivity in result of which the first republic had disap-
peared from the map. at the end of 18th century, the first republic consisted of two parts – crown of the polish 
Kingdom and the grand duchy of lithuania – and was called the polish-lithuanian commonwealth. The first 
partition took place between russia, prussia and austria in 1772. in its wake austria had received the southern part 
of poland, with territory ranging from cracow, which still remained within polish borders, to lvov. prussia had an-
nexed Warmia and royal prussia, today’s gdansk pomerania territory, but without gdansk and toruń. russia had got 
the biggest territory, with polish livonia and eastern, lithuanian borders of commonwealth behind rivers dnieper, 
druts and dvina. The polish territory had been reduced by 211,000 km² and population by 4.5 million people. The 
second partition took place in 1793 between russia and prussia – without austria. prussia had got gdansk, toruń, 
poznań and many more lands in the western part of poland with a total territory of 57,000 km². russia had received 
a vast area of 250,000 km² in the eastern part of poland – presently it’s the territory of Belarus and part of ukraine. 
The Third partition and disappearance of the commonwealth from the map took place in 1795. russia, austria and 
prussia had divided the rest of polish territory between themselves. russia received all the lands east of niemno and 
Bug rivers. austria received all the lands of lublin upland, what remained of lesser poland, part of Masovia territory 
and cracow. even though prussia received the smallest area, they still annexed part of Masovia with Warsaw, parts of 
podlasie and lithuania and the territory known as new silesia. Warsaw had been in prussia territory up until 1807, 
when duchy of Warsaw had been created. This creation had been a substitute of an independent country, but in real-
ity it had been dependent on neighboring powers. in 1815 the duchy had ceased to exist as well and its territory had 
been annexed by russia. 

We traditionally talk about 123 years of captivity, a period between 1795 (Third partition) and 1918, especially em-
phasizing a symbolic date of 11 november, as a moment when Józef piłsudski had taken over. in reality that captivity 
began with the first partition in 1772. even earlier, many polish politicians, officers and rank-and-file soldiers served 
in polish troops fighting under french command. They had an opportunity to get to know both: france and italy, 
their customs and their cuisine. years later, in 1856, french cooks of general Wincenty Krasiński, commander of the 
famous regiment of light cavalry of the guard, have described in their books, known throughout europe, various 
dishes of polish kitchen prepared in french, elegant and light, form.

The continuation of duchy of Warsaw (without the territories of grand duchy of poznań, chełmno lands and parts 
of Kuyavia and cracow) was, in a sense, the Kingdom of poland, created during the congress of Vienna in 1815, after 
a new partition of polish lands between occupants. The republic of cracow had also been created then – a separate 

country including cracow and its surrounding area. it had been abolished in 1848. The Kingdom of poland had 
formally been a separate country, connected with russia mainly through the monarch – russian tsar had also been 
the king of poland, after separate coronation. The Kingdom had its own constitution, parliament, government, local 
authorities, even an army. however, laws of the Kingdom and the constitution were broken by the tsarist authorities, 
which had led to the outbreak of november rising in 1830 and abolition of the country’s autonomy in 1831. espe-
cially strong repression had been aimed at poles living outside of the Kingdom territory, in particular in Vlinius county 
and Volyn, where polish school system began to be abolished. Many authors have worked in that atmosphere of in-
creasing russian influence and progressive russification, e.g. John szyttler, author of first widely published cookbooks. 
Many of his recipes are quoted below, showing a distinct regional cuisine style and some russian influence.

The russification had increased and had been implemented with extreme prejudice and brutality – even in the King-
dom of poland – after the fall of the January uprising. in prussian annexation the germanisation had developed under 
Bismarck’s rule and had grown stronger after the unification of germany under the auspices of prussia in 1871. how-
ever, prussia and germany respected the rule of the law and the existence of independent courts allowed assertion 
of one’s rights against the authorities even for poles (famous story of drzymała’s wagon, or less popular one about 
hieronim derdowski, the creator of literary Kashubian language and the editor of cookbook of toruń issued in 1885).

in such atmosphere, with russification and germanisation of the polish school system, social initiatives, self-education 
and publishing movement were very important. The publishers had quickly realized that, apart from literary works and 
scientific publications, they had to, both: in their own interest and because of social objectives connected to the protec-
tion of polish language, publish various popular texts, especially religious texts, tutorials, horoscopes and cookbooks, as 
well. in the second half of 19th century an increasing amount of people, even with low social status, knew how to read 
and in many homes a cookbook, a prayerbook and a household manual were the only books they needed. editions, 
reissues and modifications of cookbooks had increased considerably in the 40-ties of 19th century. The situation was 
a bit different in austrian annexation, where there had been an autonomy from 1860. We describe the polish-austrian 
and polish-hungarian culinary approach in the second half of 19th century in the section about austrian annexation. 

polish lands have entered the independence era as territories with completely different economy, currency, work cul-
ture, agriculture and cuisine.
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Historia jedzenia w Polsce

przyglądając się historii jedzenia, możemy w najprostszy sposób przyjrzeć się zarówno codziennemu, jak i odświętne-
mu życiu ludzi zamieszkujących różne tereny. to pewnego rodzaju lustro dla panujących warunków, obyczajów i po-
glądów. to historia, o której możemy przeczytać na przykład w książce kucharskiej armii hallera, w której opisany jest 
sposób przyrządzania risotto dla stu ludzi, fasolki po bretońsku i wołowiny po burgundzku. Mieszkańcy Kongresówki 
sięgali raczej do wydanego w 1916 roku poradnika Oszczędna kuchnia: jak się w chwili obecnej trzeba odżywiać? W za-
sadzie nie była to książka kucharska, tylko racjonalna analiza kosztów najbardziej kalorycznego i najtańszego jedzenia 
wraz z propozycjami menu i samym zestawieniem składników poszczególnych potraw. Jej autorem nie był kucharz, 
ale lekarz piszący o głodzie, drożyźnie i sposobach pozyskania odpowiedniej ilości, jak wtedy zaczęto właśnie z troską 
mówić, „ciepłostek” (kalorii).

W 1919 roku już po raz trzeci wydano skromną broszurkę o znaczącym tytule 200 potraw z ziemniaków. sięgnęliśmy 
po receptury z tej bardzo wtedy popularnej książeczki, cytując przepisy i porady z wydania z 1918 roku.

Już w czasach staropolskich widać było w kuchni pewne różnice regionalne. W Małopolsce chętnie sięgano do wzor-
ców czeskich i węgierskich, w Warszawie natomiast popularnością cieszyła się kuchnia francuska. W czasach rozbio-
rów do tych różnic regionalnych doszły jeszcze wpływy petersburga, Wiednia i Berlina. 

polskie książki kucharskie już w XVii wieku zaczynały się od opisu przygotowywania rosołu, ale w zaborze pruskim 
zaraz za nim opisywano z wielką czułością czerninę, która w Kongresówce zajmowała znacznie skromniejsze miejsce, 
a w galicji zwykle nawet o niej nie wspominano. na Wileńszczyźnie chłodniki zaczęto przygotowywać na kwasie 
chlebowym i objadano się rybną uchą, na pomorzu królowały koenigsberskie klopsy i sosy piernikowe, w Małopolsce 
jedzono żaby. pod koniec XiX wieku powstała nawet książka kucharska, która nie rozpoczynała się już od rosołu, ale 
od zakąsek do wódki.

dziewiętnasty wiek to czas wielkich zmian. rozwój miast i przemysłu oznaczał, że coraz więcej ludzi kupowało jedze-
nie na targowisku i w sklepie, powstanie kolei szynowej oznaczało możliwość sprowadzania produktów z całej europy 
i świata. Zaczęto wydawać popularne książki kucharskie, przeznaczone już nie tylko dla zawodowych kuchmistrzów 
czy najbogatszych pań domu, ale także dla zwykłych gospodyń, a nawet służących czy kucharek. W drugiej połowie 
XiX stulecia zaczęto je nawet dodawać do drukowanych w wielkich nakładach gazet. Zmieniające się warunki ży-

cia, nowe sposoby zaopatrywania się w produkty żywnościowe, ewoluująca moda, pogłębiające się różnice regionalne 
i wpływy kulinarne Berlina, Wiednia czy petersburga sprawiały, że gotowania trzeba się było uczyć. Książki kucharskie 
opisują co prawda pewną rzeczywistość idealną i wymyśloną, jednak przy ich uważnym czytaniu i porównywaniu 
możemy dostrzec różnice w wyborze produktów, smaku potraw, przestrzeganiu postu czy używaniu różnych wzorców.

We wszystkich zaborach i w każdym regionie znano i lubiano oczywiście pewne popularne polskie potrawy, nie wszę-
dzie jednak zajmowały one to samo miejsce. czasem różnice dotyczyły głównie języka i nazw potraw, na przykład 
w Małopolsce dla określenia gulaszu używano różnych form niemieckich i węgierskich, potrawy określano jako przy-
rządzane po węgiersku czy po wiedeńsku. Wśród potraw z zaboru rosyjskiego pojawiają się często opisy dań jako przy-
gotowywanych po litewsku, po wołyńsku, po rusku (w znaczeniu raczej po białorusku) albo rzadziej, po petersbursku. 
O ile mieszkańcy galicji chętnie nazywali swoje ulubione potrawy jako przyrządzane po wiedeńsku, lincku, węgiersku, 
czesku, ołomuniecku i tak dalej, to polacy z Kongresówki i kresów rzadziej przyznawali się do naśladowania kulinar-
nych wzorców z rosji, choć w praktyce to robili. 

Jeszcze inaczej wyglądało to w zaborze pruskim, w którym mieszkańcy pomorza dosyć ochoczo sięgali po dania ko-
jarzone z tradycją prus Zachodnich i Wschodnich, a mieszkańcy poznańskiego raczej pielęgnowali odrębność wobec 
wzorców płynących z Berlina czy Koenigsberga.

W 1918 roku trzy dawne zabory, z różną walutą, prawem i, co nie mniej ważne, inną kuchnią – znalazły się w jednym 
kraju. dopiero potem postępowało w czasie prawdziwe zjednoczenie państwa, w wyniku którego wykształciły się, przy 
zachowaniu różnych regionalnych odrębności, popularne, wspólne wzorce kulinarne, na przykład bigos, pierogi ruskie, 
chłodnik litewski, wielkopolska gęś z jabłkami, karp po żydowsku i wiele innych dań.

pomimo tego, że przez lata byliśmy okupowani, a nasze tereny były dzielone pomiędzy różnych zaborców, zachowali-
śmy własną tożsamość narodową, która jest widoczna w wielu miejscach, między innymi w kuchni. polska przez setki 
lat była krajem wielu kultur, gdzie zwyczaje i przyzwyczajenia tak licznych narodów mieszały się i łączyły w nową 
całość. teraz chcemy dokonać Kulinarnego Zjednoczenia Polski. przedstawiamy przegląd smaków z różnych dziejów 
polski. przepisy pochodzą z dawnych książek kucharskich z różnych zaborów, które na co dzień służyły gospodyniom 
domowym w kuchni, jak również kuchmistrzom w pracy.
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The History of Food in Poland

The history of food is the most basic type of history, where we can take a look at everyday, as well as celebratory, life 
of people living on different territories. it is a kind of mirror for their conditions, customs and views. it’s a history of 
which we can read e.g. in haller’s army cookbook, describing a risotto for a hundred people, baked beans and beef 
bourguignon. citizens of congress Kingdom preferred a manual issued in 1916, titled Oszczędna kuchnia: jak się w 
chwili obecnej trzeba odżywiać? it wasn’t exactly a cookbook. rather a rational analysis of costs of the most calorific 
and cheapest meals with menu suggestions and a short summary of ingredients of particular dishes. its author wasn’t 
a cook, but a doctor writing about hunger, high costs of living and means to acquire a sufficient amount of „warmers” 
(calories), as they were called with concern in those days.

in 1919 a third edition of a small brochure with a meaningful title 200 potraw z ziemniaków had been issued. We have 
taken some of recipes of that, very popular in those days, book quoting recipes and tips from issue from 1918.

even in Old-polish times some regional differences have already been noticeable. in lesser poland the czech and 
hungarian practices were held in high regard. in Warsaw, the french cuisine was very popular. in partition times these 
regional differences were joined by influences from petersburg, Vienna and Berlin. 

polish cookbooks, even in 17th century, have generally started with broth recipe, however in prussian annexation ter-
ritory right behind it was a fond description of czernina, which in congress Kingdom enjoyed a much lesser popular-
ity, and in galicia it usually wasn’t mentioned at all. in Vilnius region cold soup was prepared on kvass and fish ukha 
was eaten regularly, in pomerania konigsberg meatballs reigned on every table, along with gingerbread sauce, in lesser 
poland frogs were eaten. at the end of 19th century there was even a cookbook, which started not with broth recipe, 
but with vodka snacks.

nineteenth century is a period of great changes: urban and industrial development meant that increasing number 
of people have bought food at the market and in shops. railway construction meant a possibility of importing in-
gredients from all over europe and world. popular cookbooks have been issued, dedicated not only to professional 
chefs, or the richest mistresses, but also to regular housewives, or even servants and cooks. in the second half of 19th 
century they were even added to high volume newspapers. changing living conditions, new ways of obtaining food 
products, changing fashion, deepening regional differences and culinary influence of Berlin, Vienna, or petersburg 

resulted in the need to learn cooking. even though cookbooks describe idealized and a bit imaginary reality, by 
carefully reading and comparing them we can notice differences in the selection of ingredients, dish tastes, fasting 
or different type of patterns.

some dishes were, of course, known and popular in all the annexations and all regions. not everywhere, however, they 
were held in the same regard. sometimes the differences mainly involved language and name of the dish, e.g. in lesser 
poland goulash was described by various german and hungarian forms, the dishes were defined as „hungarian”, or 
„Viennese”. among the dishes of russian annexation there are many described as „lithuanian”, „Volynian”, or „rus-
sian” (rather in the sense of „Belorussian”) or, less commonly, „petersburgian”. although citizens of galicia eagerly 
called their favorite dishes „Viennese”, „linzer”, „hungarian”, „czech”, „Olomouc”, etc., poles from congress King-
dom and borderlands were far more hesitant in admitting to taking culinary inspiration from russia. even though 
they actually did take it. 

The situation was different in prussian annexation, where pomerania citizens were quite eager to put dishes from 
eastern and Western prussian tradition on their tables, while residents of poznań region cultivated their autonomy 
from influences from Berlin or Koenigsberg.

in 1918 three former annexations, with different currency, laws and – not necessarily least important – cuisine have 
found themselves in one country. it took much more time to truly unify the nation and create, while keeping regional 
variations, popular, common culinary patterns, e.g. bigos, russian dumplings, lithuanian cold soup, greater poland’s 
roast goose with apples, gefilte fish and many other dishes.

although, for years we have been occupied and our lands were divided among different occupants, we have managed 
to preserve out national identity, which can be found in many places, kitchen being one of them. for hundreds of years 
poland has been a land of many cultures, where customs and habits of different nations have mixed and merged into 
a new whole. now we would like to present to you the Culinary Unification of Poland. We present to you an overview of 
tastes from different periods of poland’s history. The recipes are from old cookbooks from different annexations, which 
have served housewives in their kitchens and chefs in their professional work.
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Ziemie zaboru rosyjskiego to ogromne i zróżnicowane terytoria. W 1815 roku po kongresie wiedeńskim objęły też 
centralne ziemie polskie, na razie formalnie jako odrębne Królestwo polskie pod władzą cara jako króla. po powstaniu 
listopadowym zlikwidowano odrębność Królestwa, a po styczniowym rozpoczęto intensywną rusyfikację. Wcześnie 
zajęte tereny wschodnie: dawne Wielkie Księstwo litewskie z Wilnem i Mińskiem oraz duża część ukrainy, o wiele 
szybciej i intensywniej zaczęły podlegać wpływom rosyjskim w kuchni i innych dziedzinach życia.

Kuchnia zaboru rosyjskiego w wydaniu warszawskim w wielu miejscach była podobna do kuchni wielkopolskiej i ma-
łopolskiej, jednak różnice widać tak w wersji warszawskiej, jak i jeszcze bardziej kresowej.

przykładem są flaki, jedna z najpopularniejszych potraw polskich (i europejskich). dawniej było to raczej gęste danie 
główne, czasem potrawka, którą lekko rozrzedzano rosołem. Każdy zabór miał swoje własne flaki. co więcej, autorzy 
książek kucharskich, kucharze i czytelnicy byli tego w pełni świadomi i podkreślali te różnice. flaki po warszawsku 
przygotowywano z pulpetami z bułki i łoju, po krakowsku z pulpetami z drobnej kaszki gryczanej, wersja wielkopolska 
z kolei zawierała specjalne pulpety z gęsiny.

W zaborze rosyjskim przetrwało wiele dosyć archaicznych dań, które popularne były również w rosji, a dzisiaj są 
kulinarnymi symbolami wschodnich regionów polski. Można tu wymienić na przykład tak zwany ser jabłkowy (pod-
suszany i podpiekany blok z masy jabłkowej), typowy po dziś dzień dla podlasia, znany także na Białorusi, oraz jego 
prawie już rosyjską wersję w postaci słynnej rosyjskiej pastylli (rodzaju pianki jabłkowej). Widać tu pewną archaicz-
ność, kontynuowanie bardzo starych receptur, znanych właśnie z podlasia jeszcze z XVii wieku. podobną recepturą 
jest słynna babka ziemniaczana, znana na podlasiu również w XVii wieku, a popularna tak we wschodniej polsce, jak 
i na Białorusi czy litwie. 

W wielu przepisach popularnych w Kongresówce i na kresach mamy wprost czytelne odwołania do kuchni rosyjskiej 
i „ruskiej”. również wiele z typowych dla zaboru rosyjskiego potraw ma określenie (tzw. apelację kulinarną) litewski 
czy po litewsku. najważniejsze z nich to kołduny litewskie, dzisiaj znane już tylko w jednej wersji z wołowiną i łojem 
(trudnym obecnie do znalezienia), a w przeszłości mające wiele różnych form i nadzień.

istniało też wiele potraw, wprawdzie nie mających w nazwie rosyjski czy litewski, będących jednak realizacją wpływów 
rosyjskich czy specyficznej kuchni kresowej. przykładem owych dań są jesiotry, bieługi, wielkie ryby z dniepru i Wołgi 
oraz bardzo duże, zapiekane w piecu tak zwane pierogi z jesiotrem. Wśród przepisów z zaboru rosyjskiego proponu-
jemy też receptury z czasów pierwszej wojny światowej, dotyczące właściwie już wszystkich zaborów i przedstawiające 
dania kuchni wojennej. Opisywano w nich, jak małym kosztem można przyrządzić wiele różnych dań, na przykład 
z ziemniaków, które podczas wojny dla wielu ludzi stały się głównym, jeśli nie jedynym dostępnym produktem żywie-
niowym. smak wolności był najpierw smakiem wojny, biedy i głodu.

The lands of russian annexation were a vast and varied territories. in 1815, after the Vienna congress, they had also 
included central polish lands, temporarily only formally, as an autonomous Kingdom of poland, under tsar’s rule. 
after the november uprising, the Kingdom’s autonomy had been abolished and after January uprising an intense 
russification had started. The early annexed eastern lands: former grand duchy of lithuania with Vilnius and 
Minsk and a large part of ukraine fell under russian influence much faster and in a more intense way – in cuisine 
and other areas of life.

russian annexation cuisine in Warsaw version had been similar in many places to the cuisine of greater and lesser 
poland, however the differences are visible in Warsaw version, as well as borderlands one.

tripe, one of the most popular polish (and european) dishes, is a good example. earlier it had been a rather thick 
main dish, sometimes a stew, which had been lightly diluted with a broth. each annexation had its own tripe, moreover 
authors of cookbooks, chefs and readers had been fully aware of that and had underlined these differences. Warsaw 
tripes were prepared with meatballs made of bun and tallow, cracow tripes – with meatballs made of buckwheat and 
the greater poland version had goose meat meatballs.

in russian annexation many of rather archaic dishes have remained, which were popular in russia as well, and today 
are the symbols of eastern regions of poland. an example may be apple „cheese” (dried and baked bloc of apple mass) 
typical till this day for podlasie region, or even its almost russian version in the shape of pastila – a type of apple puffs. 
There is a bit of archaic here, a continuation of very old recipes, known in podlasie as far as 17th century. The situation 
is similar with famous potato cake, also known in podlasie since 17th century and still popular today in eastern poland, 
Belarus, or lithuania. 

in many recipes popular in congress Kingdom, or eastern borderlands we can find clear references to russian, or „rus-
sian” cuisine. Many cuisines typical for russian annexation have a definition (so called culinary appeal) „lithuanian”, 
or „lithuanian style”. The most important one of them are lithuanian Kalduny, today known just in one version, with 
beef and tallow (hard to find today), but in the past known in many forms and with different fillings.

There were also many dishes, which did not have russian, or lithuanian in their name, but still were a realization of 
russian influence, or specific, borderlands cuisine. examples of such dishes are sturgeons, belugas, big fish of dnieper 
and Voga rivers and big „dumplings” filled with sturgeon roasted in the oven. among the recipes from russian annexa-
tion we also propose recipes from the times of the first World War, concerning basically all annexations and presenting 
the dishes of war cuisine. in them we can find descriptions on how to prepare many different dishes frugally, e.g. from 
potatoes, which in times of war for many people became the main, if not the only one, foodstuff. The taste of freedom 
first was a taste of war, poverty and hunger.

KUCHNIA z TeReNóW POD WPłyWAMI 
ROSyJSKIMI

CUISINe FROM THe TeRRITORIeS 
INFlUeNCeD By RUSSIA
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Zupa ucha rybna to klasyczna, symboliczna potrawa kuchni rosyjskiej, rozpro-
pagowana w pierwszej połowie XIX wieku na Litwie przez Jana Szyttlera, autora 
pierwszych masowo wydawanych książek kucharskich w języku polskim. Po nim 
w drugiej połowie XIX stulecia w swoich przepisach powtarzały i rozwijały te re-
ceptury Ciundziewicka i Zawadzka. Jeszcze na początku XX wieku te książki były 
popularne na kresach.

Opisana wersja zupy uchy ruskiej jest droga i wyrafinowana (trufle, oliwki, szampan). 
Istniało jednak wiele jej popularnych odmian bez drogich dodatków. Szyttler wy-
raźnie powołuje się na wzór rosyjski, z czasem zapomniany, a potrawę uznano za 
typową dla kuchni kresowej. Z powodu braku szterli (sterletów, ryb jesiotrowatych) 
zastąpiono je lokalnymi rybami słodkowodnymi. Uchę podawano też jako danie 
główne, jednogarnkową potrawę na wywarze rybnym z wieloma warzywami i duży-
mi kawałkami większych ryb (szczupak, karp, sandacz). Jej istotą jest jednak wywar 
z wielu rodzajów mniejszych ryb, a nierzadko ich części: głów, ogonów i resztek. 

Zachowana rosyjska nazwa podkreśla związek z kuchnią rosyjską i kresami, lokalną 
tożsamością, rolą postu i ryb słodkowodnych w kuchni.

Receptura oryginalna:

Zupa ucha w Rosji na najpierwszych stołach bywa dawana, robi się ona z ryb zwanych szterlami. U nas zaś z przyczyny 
niedostatku tych ryb z jeźgarzów i miętuzów. Proporcja np. na osób 20. Wygotowuje się bulon z dwóch cielęcych łopatek i tyleż 
kur z dodaniem nieco korzeni i nieco włoszczyzny; tak wygotowany, gdy się odcedzi, gotują się w nim z pół kopy jaźgarzów 
i tyleż miętuzów, które powinny być dobrze oczyszczone (z tych ostatnich wyjmują się wątróbki). Skoro się ugotują, wyciskają 
się przez serwetę do saganka, do którego kładą się wątróbki, (wprzód ociągnięte w kwaskowatej wodzie, czyli cytryną zapra-
wionej) kapary, oliwki, szampiony, trufle, włoszczyzna tresowana, farsz z ryby zrobiony, grubo krajany szczaw, estragon. 
Przy wydaniu leje się butelkę wina szampańskiego i kładą się dwie cytryny w talerzyki pokrajane dlatego, iżby zupa nieco 
kwaskowa była. Zagotowawszy, wydać do stołu. Zupa ta nazwisko swoje bierze od tego, iż jest zawsze mętna.

J. Szyttler, Kucharz dobrze usposobiony, Wilno 1830 

zUPA UCHA RUSKA

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi

•	 jesiotr – 2 kg 
•	 marchew – 3 szt.
•	 seler – 1 szt.
•	 pietruszka – 1 szt.
•	 cebula – 2 szt.
•	 liść laurowy
•	 ziele angielskie
•	 białe wino – 300 ml (szampańskie – Szytller 1830)
•	 sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Jesiotra wytrybować. Z warzyw korzennych wyciąć kulki o średnicy 2 cm. cebulę przekroić na pół i wyjąć 8 ładnych, 
małych listków (płatków). Z głowy, resztek ryby i warzyw gotujemy wywar, podlewając na początku winem. Wywar 
gotujemy przez około półtorej godziny. staramy się, aby docelowo wyszło dwa litry bulionu. następnie podbieramy 
200 ml bulionu i na nim gotujemy nasze przygotowane warzywa. Oddzielnie w małej ilości bulionu gotujemy filety 
z jesiotra. danie składamy w jedną całość, dekorując ziołami.

zUPA UCHA

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII INSPIraCJI 
makrO w warSZawIe. 

2 h 8 porcji
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Ukha fish soup is a classical, symbolic russian dish, promoted in the first half of 19th 
century in Lithuania by John Szyttler, author of the first, Polish, mass-issued cook-
books. after him, in the second half of 19th century these recipes were repeated 
and developed by Ciundziewicka and Zawadzka. these books were still popular in 
borderlands even at the beginning of 20th century.

the version of russian ukha soup shown above is expensive and sophisticated (truf-
fles, olives, champagne), however, there were also many popular versions without 
expensive ingredients. Szyttler clearly refers to a russian original. In time it has been 
forgotten and the dish has been deemed a typical borderland dish. due to a lack of 
sterlets, they have been replaced with local freshwater fish. Ukha was also served as 
a main dish, a stew cooked on fish broth with many vegetables and large pieces of 
bigger fish (pike, carp, zander). Its essence is however a broth cooked of many types 
of small fish, often of their heads, tails and leftovers. 

the preserved russian name emphasizes the connection with russian cuisine and 
borderlands, local identity, the significance of fasting and freshwater fish in a cuisine.

Original Recipe:

Ukha soup is served in Russia on the most exquisite tables. It is cooked from the fishes known as sterlets. Here, however, due to 
a lack of these fishes, we cook it from ruffs and eelpouts. A serving for around 20 people. Cook a broth from two veal shoulders 
and the same amount of chickens adding a bit of spices and greens; once cooked and after draining, cook in it around 30 ruffs and 
as much eelpouts, which should be well scraped (remove the livers from the latter); after they are cooked, squeeze them through a 
cloth into a pot and add livers (soaked in water with lemon), capers, olives, champignons, truffles, greens, fish farce, coarse-cut 
sorrel, estragon. Serve with a bottle of champagne and place two slices of lemon on the plates, because the soup needs to be a bit 
sour. After cooking serve to the table. The name of the soup comes from the fact it is always cloudy. 

J. Szyttler, Kucharz dobrze usposobiony, Vilnius, 1830

RUSSIAN UKHA SOUP

•	 sturgeon – 2 kg
•	 carrots – 3 pcs. 
•	 celery – 1 pc. 
•	 parsley root – 1 pc. 
•	 onions – 2 pcs. 
•	 bay leaf
•	 allspice
•	 white wine – 300 ml (sparkling – Szytller, 1830)
•	 salt, pepper

Instructions:

trim the sturgeon. from the root vegetables, cut balls of 2 cm diameter. cut onion in half and remove 8 nice, small 
pieces of layers (like flakes). prepare the stock from the head and remaining parts of the fish, pouring in some wine at 
the beginning. cook the stock for approximately one hour and a half. try to get two liters of stock at the end of cook-
ing. Then take 200 ml of stock and cook the prepared vegetables in it. separately, in a small quantity of stock, cook the 
sturgeon fillets. combine the dish together, decorate with herbs.

UKHA SOUP

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

2 h 8 servings
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SeR z zIeMNIAKóW zWANy 
PARMezANeM

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Przepis pochodzi z typowej książki kucharskiej z tych czasów – ziemniaki to podstawowy produkt ży-
wieniowy w okresie I wojny światowej i walk o niepodległość. był to główny składnik menu większości 
mieszkańców Polski. Podejmowali oni próby wyczarowania różnych potraw i urozmaiconego menu 
w oparciu o ziemniaka. 

kuchnia tego okresu nie była więc kuchnią wysoką, elegancką, nawet ludzie zamożni musieli oszczę-
dzać i uczyć się gotowania czegoś z niczego. była jednak ciągle kuchnią, a nie samym wyżywieniem, 
kwestią tylko ekonomiczną czy biologiczną. wiedza i umiejętności kulinarne, pomysłowość i opero-
wanie smakiem pozwalały nieco oszukać i złagodzić głód oraz sprawić, że jedzone prawie codziennie 
ziemniaki mogły czasami wyglądać i smakować choć odrobinę inaczej. 

Parmezanem dawniej nazywano zupełnie coś innego niż znany dziś produkt z północy włoch. w na-
szym kraju długo popularny był polski parmezan, który w zasadzie nawet nie był serem, tylko podsu-
szaną mieszanką gotowanych ziemniaków i twarogu, naśladujących w jakiś sposób właśnie parmezan. 
Ziemniaki jedzono więc też z ziemniakami. były one wówczas najpopularniejszym składnikiem, ale 
podobnie na niezliczone sposoby wykorzystywano też topinambur, brukiew czy kapustę. receptury 
z dawnej bieda-kuchni dzisiaj mogą być z powodzeniem składnikiem naszej kuchni dietetycznej.

Receptura oryginalna:

Można z kartoflów nie tylko mąkę, krochmal i puder, ale też i bardzo smakowity ser robić, a sposób robienia jego wcale nie jest 
sztuczny, owszem prosty i naturalny, i na tym zależy, aby gotowane i obrane z łupin kartofle na tarce drobno jak mak zetrzeć 
i one z przygotowanym do sera i z serwaty oczyszczonym twarogiem zmieszać. Im drobniej kartofle będą starte, tym lepszy 
i smakowitszy z nich ser będzie. Kto o tym nie wie, nigdy nie pozna, że ten ser tym sposobem sporządzony.

Chcąc mieć wcale dobry ser, potrzeba wziąść do połowy twarogu i kartoflów, do podlejszych zaś serów można według umiar-
kowania więcej brać kartoflów. Potrzeba zaś, aby kartofle z twarogiem dobrze zmieszane i wygniecione były. Dorozumieć się 
tu łatwo można, iż te sery przyzwoicie solone, podobnież jak i inne sery robione i suszone być powinny. Im bardziej wyschną, 
tym się lepsze stają i dłużej trwają.

Tę mają przyzwoitość, że w czterech, a najdalej ośmiu dniach wskroś żółkną, przy tym nadzwyczaj pięknemi się stają i dobrze 
się krajać dają, byleby tylko twaróg i sam z siebie, i z warzenia był dobry. Te sery wielkie mają podobieństwo do parmezanu 
i nawet tym, którzy się na tym znają, zań prezentowane być mogą, byleby ci nie wiedzieli, z czego są zrobione. (...) Na koniec 
ten ser bardzo jest pożyteczny dla czeladzi, albowiem jest sytny i jeden kartoflany ser więcej wystarczy aniżeli trzy pospolite.

Kalendarz gospodarski, 1779
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•	 ziemniaki – 4 szt. (duże)
•	 ser twaróg tłusty – 400 g

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotować w łupinach, ostudzić. Masy ziemniaków po obraniu powinno być tyle samo, co sera, to jest 400 g. Zmie-
lić razem z serem trzy razy, ułożyć do formy celem połączenia. serwować na zimno w połączeniu z kiszonkami, kapustą.

PARMezAN, CzylI SeR z zIeMNIAKóW

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII INSPIraCJI 
makrO w warSZawIe. 

2 h 8 porcji

POTATO CHeeSe CAlleD 
PARMeSAN

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

the recipe comes from a typical cookbook of that era – potatoes are the main foodstuff in the first 
world war and struggle for independence period. they were the main ingredient of menu of most Pol-
ish citizens. they were trying to „conjure” different dishes and diverse menu out of potatoes. 

the cuisine of that period was not a high, sophisticated one. even wealthy people had to save money 
and learn to cook something out of nothing. however, regardless of shortcomings, it was still cuisine, 
not just nourishment – an economical, or biological issue. knowledge and culinary skills, creativity and 
taste manipulation allowed to cheat and mitigate hunger and make potatoes, eaten every day, to look 
and taste at least a bit different. 

In that times a parmesan was a name of something completely different from today’s product from 
north Italy. In our country, Polish parmesan was popular for a very long time. actually, it wasn’t even 
cheese, it was a dried mixture of cooked potatoes and curd pretending to be parmesan. In other words, 
potatoes were eaten with potatoes. Potatoes was the most common ingredient, however Jerusalem 
artichokes, swedes, or cabbage were also used in countless ways. recipes from old poverty cuisine may 
be successfully used today as a part of diet.

Original Recipe:

You can make not only flour, starch, or powder from potatoes, but also a very good cheese, and the preparation method is not 
artificial in any way, but simple and natural. You should grate boiled and peeled potatoes fine as poppy and mix them with curd 
without whey. The finer the potatoes are grated, the better and tastier the cheese will be. Who doesn’t know this recipe, will never 
guess how this cheese was made.

If you want to have cheese of good quality, you should take half cheese and half curd proportions. For lower quality, use more 
potatoes. It is important that the potatoes and curd are well mixed and kneaded. It is easy to figure out that this cheese should 
have a proper amount of salt added – as other cheeses – and should be hung to dry. The drier it is, the better it tastes and the 
longer it lasts.

They have such a feature, that within four to eight days they turn yellow and look very nice and get easy to slice, provided the 
curd was of good quality. This cheese is very similar to parmesan and even those, who know a bit about cheese, can be fooled into 
thinking that it is parmesan, unless they know how it was made. (…) Finally, it is good for servants, because it is satiating and 
one potato cheese will feed as much as three regular ones.

Kalendarz gospodarski, 1779
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•	 4 large potatoes
•	 fat cottage cheese – 400 g

Instructions:

Boil potatoes in their skins and cool them. The potato weight after peeling should be the same as cheese weight – 400 g. 
grind three times with cheese and put in the baking tray to combine the ingredients. serve cold with pickles or cabbage.

PARMeSAN – CHeeSe MADe OF POTATOeS

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

2 h 8 servings

Parmezan, czyli ser z ziemniaków / Parmesan – cheese made of potatoes
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

flaki po warszawsku przyrządzano z pulpetami z bułki i łoju, a po krakowsku z kiszką. różne formy fla-
ków były znane we wszystkich regionach, ale tak definiowano i opisywano podstawową różnicę między 
typowym sposobem ich przygotowywania w Galicji i kongresówce.

flaki to potrawa znana w wielu kuchniach, popularna w Polsce od setek lat. Początkowo stanowiły one 
raczej danie główne, mięsne, podawane w formie stałej lub gęstej potrawki, z czasem trochę bardziej 
rozrzedzano je rosołem lub wywarem. w polskiej tradycji kulinarnej wyodrębniły się w XIX wieku dwie 
wersje kanoniczne flaków: popularne po dziś dzień w tradycji flaki po warszawsku, podawane z pul-
petami oraz flaki krakowskie, podawane z kiszką. Jeszcze przed II wojną światową flaki po warszawsku 
podawano doprawione z imbirem i pulpetami, które były serwowane w wersji bardziej lub mniej mię-
snej, jednak głównie przygotowywano je z tłuszczu (łoju wołowego) i bułki (tartej lub moczonej). Pełniły 
więc bardziej rolę pieczywa podawanego do flaków niż mięsa.

flaczki cielęce, bardziej delikatna i elegancka odmiana tej potrawy, są opisane w Compendium 
ferculorum, najstarszej polskiej książce kucharskiej wydanej w krakowie w 1682 roku. Co ciekawe, 
jeszcze inne flaki były jadane w zaborze pruskim, w którym bardzo dużą popularnością cieszyła się 
gęsina, a  różne produkty i przetwory z tego rodzaju mięsa stały się wręcz kulinarnym symbolem 
owych terenów. flaczki w zaborze pruskim podawano więc często z pulpetami z gęsiej wątróbki. 
Z naciskiem to rozróżnienie podkreślał antoni teslar, nadworny kucharz namiestnika Galicji hrabiego 
antoniego Potockiego. 

Receptura oryginalna:

Oczyszczone najdokładniéj flaki nalać miękką wodą i gotować od czterech do pięciu godzin w całości, potém wyjąć z wody, 
oczyścić, oskrobać i pokrajać w podługowate kawałki. Osobno zaś wziąść parę funtów cielęciny lub wołowego mięsa, lepiéj cie-
lęciny; zagotować do wyszumowania, a po odebraniu jak zwykle na rosół się robi, nalać tym rosołem wraz z mięsem pokrajane 
flaki, osolić, nakrajać selerów, porów, pietruszki, marchwi, wszystko cienko podługowato jak makaron; wrzucić i gotować jesz-
cze razem parę godzin najmniéj, póki flaki miękkie nie będą. Na pół godziny przed wydaniem wsypać parę ziarek angielskiego 
ziela, pieprzu tłuczonego i majeranku tartego, a kto nie lubi majeranku, to muszkatołowego kwiatu. Wziąść jedną całą bułkę, 
namoczyć w wodzie lub mléku, gdy namięknie dobrze, wycisnąć wodę z niej i w donicy utrzeć łyżką lub wałkiem z kawałkiem 
masła młodego, włożyć do flaków, wymieszać, zagotować i wylać na salaterkę lub głęboki półmisek. (…)

Przepis na pulpety do rosołu:
Wziąść pół funta łoju świéżego wołowego od polędwicy, lub taki, co jest przy mięsie, usiekać dobrze odrzucając żyłki, a następ-
nie uwiercić w donicy na massę, wsypać trochę tartéj bułki, wlać parę łyżek rosołu, wbić parę całych jaj, pieprzu, soli, odrobi-
neczkę muszkatołowego kwiatu, trochę siekanéj pietruszki lub kopru, wymieszać doskonale, zrobić gałki, i ugotować na rosole. 

L. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych, Warszawa 1860 (i kolejne wydania)

FlAKI PO WARSzAWSKU,
z PUlPeTAMI z BUłKI I łOJU

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi

•	 600 g oczyszczonych flaków cielęcych, 
ewentualnie wołowych (niekrojonych)

•	 100 g otrzewnej, wymoczonej w wodzie z lodem 
i cytryną 

•	 80 g wędzonego surowego boczku
•	 pół szklanki białego wytrawnego wina 
•	 pół szklanki oleju rzepakowego z pierwszego 

tłoczenia 
•	 pół ogona wołowego 
•	 włoszczyzna do wywaru (marchew, pietruszka, 

0,4 selera, pół łodygi selera – nać, 0,4 pora)
•	 5 ziaren ziela angielskiego i pieprzu czarnego
•	 2 świeże pomidory
•	 60 g obranego korzenia selera

Sposób przygotowania:

flaki zalać zimną wodą z lodem, zostawić na 30 minut, opłukać i osuszyć. Zalać wrzątkiem i gotować 15 minut, od-
cedzić, ostudzić i osuszyć. do flaków dodać olej rzepakowy, białe wino, sól, pieprz, wymieszać, zamknąć próżniowo 
i gotować sous-vide 24 godziny w temperaturze 76 stopni celsjusza. następnie ostudzić, osuszyć i pokroić w paski. 
Owinąć flaki w otrzewną. Ogon wołowy pociąć na kawałki, posmarować odrobiną oleju i piec w temperaturze 180 
stopni celsjusza przez 30 minut, ostudzić. upieczony ogon zalać 4 litrami wody, dodać obraną włoszczyznę, liść lauro-
wy, ziele angielskie i gotować 8 godzin na małym ogniu. pod koniec dodać pokrojone pomidory, odstawić na godzinę 
i przecedzić. potrzebujemy 1,5 litra wywaru (ewentualnie brak uzupełnić wodą). Boczek pokroić w kostkę oraz pod-
smażyć na chrupiąco i osuszyć. cebulę pokroić w pióra, a czosnek w plasterki i zeszklić na odrobinie masła. pozostałe 
warzywa pokroić w julienne i zeszklić na maśle. 

do wywaru dodajemy imbir i podgrzewamy na małym ogniu przez 10 minut. przyprawiamy solą, pieprzem, majeran-
kiem i gałką. flaki szklimy na beurre noisette. szpik kroimy w plastry i podsmażamy na suchej patelni z dodatkiem 
soku z cytryny i tymianku, osuszamy.

na talerzu układamy flaki, warzywa, cebulę z czosnkiem oraz szpik i podlewamy wszystko wywarem z ogona wołowe-
go, posypujemy parmezanem i chrupiącym bekonem.

FlAKI

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
GRZEGORZA LAbUDy,
SZefa kUChNI reStaUraCJI 
SZafarNIa 10 w GdańSkU.

gotowanie flaków 24 h / gotowanie bulionu 8 h / wykończenie 20 min 4 porcje

•	 60 g białej części pora 
•	 60 g obranej marchwi
•	 1 biała cebula
•	 4 ząbki czosnku
•	 łyżka beurre noisette
•	 2 łyżki surowego masła
•	 2 liście laurowe
•	 pół łyżeczki świeżego tartego imbiru
•	 4 łyżki świeżo tartego parmezanu 
•	 160 g wymoczonego w lodzie szpiku wołowego 
•	 łyżka soku z cytryny
•	 świeży tymianek 
•	 sól, pieprz, majeranek, gałka muszkatołowa 
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussiaCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

warsaw tripes were made with meatballs made of bun and tallow. the Cracow version was made with 
sausage. different forms of tripes were known in all regions, but this is the main difference in preparing 
them in Galicia and Congress kingdom.

tripes are known in many cuisines. In Poland it has been popular for hundreds of years. Initially they 
were usually a main dish, full of meat, served in solid form, or as a thick stew. In time they have started 
to be diluted with broth or stock. In 19th century two canonical versions of tripes have emerged in 
Polish culinary tradition: warsaw tripes, popular until today, served with meatballs and Cracow tripes, 
served with sausage. even before Second world war warsaw tripes were served with ginger and meat-
balls. meatballs were served with tripes in a more, or less meaty version, but mainly they were prepared 
from fat (beef tallow) and bun (breadcrumbs or soaked), so they acted more as today’s bun or bread 
served with tripes as a supplement, than meat.

Veal tripes, a more delicate and sophisticated version of that dish, described in Compendium fercu-
lorum, the oldest Polish cookbook, issued in Cracow in 1682. what’s interesting is that the Prussian 
annexation had its own version of tripes. this region was known for goose meat products, preserves 
and dishes made of goose meat were practically its culinary symbol. therefore, in Prussian annexation, 
tripes were often served with meatballs made of goose livers. that distinction was very strongly stressed 
by antoni teslar, the chef of governor of Galicia, antoni Potocki.

Original Recipe:

Pour soft water into the cleaned tripes and boil them whole for four to five hours, then pull them out of water, clean and scrap 
them and cut into long pieces. Take few pounds of veal, or beef, but veal is better; boil until scum appears and after removing 
it, as you usually do with chicken soup, pour the broth along with meat into the tripes, add salt; cut celery, leek, parsley and 
carrot into long stripes, as you do with noodles; add everything to the pot and boil it all together for a minimum of couple 
hours, until the tripes are tender. Half an hour before serving, add few grains of allspice, crushed pepper and ground marjo-
ram, and if you don’t like marjoram, use mace. Take one, whole bun, soak it in water, or milk, when it is tender, squeeze the 
water out of it , mix it with a piece of fresh butter using a spoon or a rolling pin, put it into the tripes, mix, boil and pour 
into a salad bowl, or deep platter. (…)

Broth meatball recipe
Take half a pound of fresh beef sirloin tallow, chop it thoroughly removing the veins, and mash it in a pot into a pulp, add some 
breadcrumbs, few spoonfuls of broth, few eggs, pepper, salt, a hint of mace, a bit of chopped parsley, or dill, mix it carefully, shape 
the balls and boil them in the broth. 

L. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych, Warsaw, 1860 (and following editions)

WARSAW TRIPeS WITH BUN
AND TAllOW MeATBAllS

•	 600 g cleaned veal or beef tripe (uncut)
•	 100 g peritoneum soaked in water with ice 

and lemon 
•	 80 g smoked raw bacon
•	 half a glass of white dry wine 
•	 half a glass of virgin rapeseed oil 
•	 half of a beef tail
•	 broth vegetables (carrot, parsnip, 0.4 of knob 

celery, half a celery, 0.4 of leek)
•	 5 pimento and pepper seeds
•	 2 fresh tomatoes
•	 60 g peeled knob celery
•	 60 g white part of leeks

Instructions:

pour cold water with ice over the tripe. leave it for 30 minutes, rinse and dry. pour boiling water over it and boil for 
15 minutes. drain, cool and dry. add the rapeseed oil, white wine, salt and pepper to the tripe. Mix, close tightly and 
cook sous vide for 24 hours at a temperature of 76 degrees celsius. Then cool, dry and cut into strips. Wrap the tripe 
with the peritoneum. cut the beef tail into pieces. spread it with a bit of oil and roast at a temperature of 180 degrees 
celsius for 30 minutes. cool. pour 4 liters of water over the roasted tail; add the peeled vegetables, bay leaves and 
pimento seeds. simmer for 8 hours. at the end, add the diced tomatoes, leave for an hour and strain. you will need 
1.5 liter of the bouillon (add water if necessary). dice the bacon. stir-fry until crunchy. dry. chop the onion and slice 
the garlic. fry them in a bit of butter until transparent. cut the other vegetables into julienne and fry them in butter 
until transparent. 

add ginger to the bouillon and simmer it for 10 minutes. season the bouillon with salt, pepper, marjoram and nutmeg. 
fry the tripe in beurre noisette until transparent. cut the bone marrow into slices and stir-fry it on a dry frying pan, 
adding lemon juice and thyme. dry.

put the tripe, vegetables, onion, garlic, and bone marrow on a plate. pour the beef tail bouillon over them, sprinkle with 
the parmesan cheese and crunchy bacon.

TRIPe

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
GRZEGORZ LAbUDA,
Chef Of SZafarNIa 10
reStaUraNt IN GdańSk.

cooking the tripe 24 h / cooking the bouillon 8 h / finishing 20 min 4 servings

•	 60 g peeled carrots
•	 1 white onion
•	 4 cloves of garlic
•	 1 tbsp of beurre noisette
•	 2 tbsp of raw butter
•	 2 bay leaves
•	 half a tsp of freshly grated ginger
•	 4 tbsp of freshly grated Parmesan cheese
•	 160 g beef bone marrow soaked in ice 
•	 1 tbsp of lemon juice
•	 fresh thyme 
•	 salt, pepper, marjoram, nutmeg 
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

kołduny to symboliczna, słynna potrawa litewska, występująca kiedyś w wielu wariantach, dziś zna-
na już tylko w jednej, reliktowej formie kołdunów z mięsem. to jedno z najbardziej popularnych dań 
kuchni litewskiej i białoruskiej, pochodzących z terenów dawnego wielkiego księstwa Litewskiego, 
które znalazły się w zaborze rosyjskim. rozpropagowane zostały przez Jana Szyttlera, następnie annę 
Ciundziewicką i wincentę Zawadzką, autorki popularnych książek wydawanych w drugiej połowie XIX 
stulecia i jeszcze w XX wieku. 

emblematycznym litewskim, kresowym daniem na zawsze pozostały w kuchni polskiej kołduny, któ-
rych wiele rodzajów opisał Jan Szyttler, a potem powtarzali je kolejni autorzy. Przepis na kołduny z ryb 
jest kwintesencją tej wschodniej, litewskiej odmiany kuchni polskiej. dziś o wiele częściej znamy koł-
duny litewskie z mięsem i łojem wołowym, ale to już tylko skromny relikt dawnego zróżnicowania 
i specjalizacji kuchni zaboru rosyjskiego w jej litewskim, kresowym wydaniu. 

kołduny i pierogi stanowiły o wiele szerszy dział kuchni niż dzisiaj nie tylko ze względu na różne na-
dzienia i formy pierożków, ale także popularność tak pierogów, jak i kołdunów gryczanych (gryka jest 
szczególnie popularna na wschodzie Polski po dziś dzień). Szyttler zamieścił w swoich książkach całe 
rozdziały o kołdunach, pierogach ruskich (raczej białoruskich) i ukraińskich, które są często dużymi 
drożdżowymi wypiekami. Przygotowywane były też z drożdżowego, rzadkiego ciasta, którym oblewa-
no liście kapusty. dzisiaj pierogi ruskie to potrawa gotowana z ziemniaków i twarogu, w przeszłości były 
bardzo różne, bo „ruski” mogło znaczyć też białoruski czy ukraiński.

kołdunki z rybami były o tyle ważne, że stanowiły wersję postną tej wersji potrawy, a zarazem bardziej 
pożywną niż kołduny z grzybami. 

Opierając się na przepisie klasycznych kołdunów litewskich, zachowałem technikę i ideę przygoto-
wania potrawy, jednak wprowadziłem kilka zmian. kompozycja farszu jest mojego autorstwa. Jako 
ryby użyłem świeżego śledzia bałtyckiego (filet), dodatki są nowatorskie i nadają kołdunom finezyjny 
i niepowtarzalny smak. danie należy jeść zawsze gorące, gotować partiami, spożywać na bieżąco – 
gwarantuje to wspaniałe przeżycie kulinarnego uniesienia.

Receptura oryginalna:

Wziąwszy lina, szczupaka lub inną rybę, należy ją wprzód oczyścić z łuski, osolić, potem koście najstaranniej oddzielić od mię-
sa, mięso zaś drobno posiekać, przydawszy do tego bułki umoczonej w mleku i wyciśniętej, trochę masła przesmażyć z cebulą, 
trochę masła przysmażyć z cebulą posiekaną, dodawszy pięć jaj i zrobić z tego jajecznicę, przestudziwszy oną, przydać dwa 
jaja całe, trochę majeranku, cokolwiek pieprzu i gałki muszkatowej, utłuc to razem i wkładać do przygotowanego ciasta. Ciasto 
z mąki pszennej zarobiwszy z jajami, wałkować cienko i nakładać siekaniem.

J. Szyttler, Kucharka oszczędna, czyli przepisy dla gospodyń wiejskich łatwego i niekosztownego sporządzania potraw, 
opatrzenia spiżarni w potrzebne zapasy oraz dystyllowania wódek, Wilno 1835

KOłDUNy z RyBy

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi

FARSz
•	 200 g świeżego fileta śledzia bałtyckiego
•	 100 g bryndzy
•	 100 g buncu (można zastąpić świeżą ricottą)
•	 50 g cebuli pokrojonej w kostkę
•	 1 ząbek czosnku
•	 sól 
•	 pieprz cayenne
•	 majeranek

Sposób przygotowania:

Farsz: cebulę przesmażyć na maśle klarowanym na złoty kolor. Wszystkie składniki farszu, łącznie z cebulą i czosn-
kiem, zmielić maszynką do mielenia mięsa. dodać dwie łyżki zimnej wody i starannie wymieszać. Wstawić do lodówki 
na czas przygotowania ciasta.

Ciasto: mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajko, dodać sól. Zagnieść ciasto i starannie wyrobić. podzielić ciasto na kilka części, 
przykryć lnianą ściereczką, żeby nie obeschło. Każdą część cienko wałkować. Kroić na małe kwadraty, nałożyć farsz, złożyć 
po przekątnej i zlepić. dwa rogi u podstawy trójkąta ułożyć jeden na drugim i zacisnąć. Kołduny układać na desce obsypanej 
mąką. gotować w niskim, szerokim rondlu o dużej średnicy. Wrzucać na wrzącą osoloną wodę w takiej ilości, żeby luźno 
pływały. po wrzuceniu kołduny miesza się, po czym zakrywa pokrywką. należy odkryć, gdy wypłyną na powierzchnię wody. 
Wyciągnąć kołduny łyżką cedzakową na półmisek. przesmarować dokładnie masłem, by się nie posklejały.

Jak spożywać? sposób pierwszy: skropione odrobiną maggi, sokiem z cytryny w połączeniu z roztopionym masłem. 
tworzy się pyszny sos. popijać zimnym mlekiem. sposób drugi: posypać świeżą kolendrą, polać lub maczać w gęstej 
i kwaśniej śmietanie. Można też dodać skwarki z wędzonego boczku lub słoniny, wtedy nie trzeba przesmarowywać 
masłem i obowiązkowo śmietaną.

KOłDUNy z RyBy 

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
bOLESŁAWA SObOLEWSKIEGO,
SZefa kUChNI reStaUraCJI Na 
kUNCU kOrytarZa w SZCZeCINIe. 

1 h 4 porcje

CIASTO
•	 300 g mąki 
•	 1 jajko
•	 woda 
•	 sól
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussiaCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

kalduny is a famous and symbolic Lithuanian dish, previously known in many variants, today only in one, 
relic form – as kalduny with meat. kalduny is one of the most known and popular dishes of Lithuanian 
and belarusian cuisine, originating from the lands of Grand duchy of Lithuania, which became a part of 
russian annexation. Promoted by John Szyttler, and later by anna Ciundziewicka and wincenta Zawadz-
ka, authors of popular books issued in the second half of 19th century and even in 20th century. 

an emblematic, Lithuanian, borderland dish in Polish cuisine always were kalduny, many variations of 
which were described by John Szyttler and later copied by following authors. fish kalduny recipe is 
a quintessence of that eastern, Lithuanian version of Polish cuisine. today we mostly know Lithuanian 
kalduny with meat and beef tallow, but this is only a small relict of the old variety and specialization of 
russian annexation cuisine in its Lithuanian, „borderlands” style. 

kalduny and dumplings were a much broader part of cuisine, than they are today, not only because of 
different stuffings and forms, but also because of popularity of dumplings and kalduny made of buck-
wheat (which is still popular in eastern Poland today). Szyttler puts whole chapters in his books about 
kalduny, „russian” (rather in the sense of „belorussian”) and Ukrainian dumplings, which are often big, 
yeast-raised baked goods. they were also prepared out of runny, yeast dough, which was poured onto 
cabbage leaves. today „russian” dumplings are dumplings cooked with potato and curd filling, in the 
past they were very varied, because „russian” could mean belorussian, Ukrainian (or rather east Ukrain-
ian, Galician), or actually russian.

kalduny with fish were important, because they were the fasting version of this dish, and they were also 
more nutritious than kalduny with mushrooms. 

drawing on a recipe for traditional Lithuanian dumplings, I retained the technique and idea of the 
preparation of this dish; however, I made some changes. I am the author of the stuffing composition. 
I used fresh baltic herring (fillet), and the other ingredients are inventive and give the dumplings a 
sophisticated and unique taste. you should always eat the dish hot, cook in portions, eat right away 
– this guarantees a great and fantastic culinary experience.

Original Recipe:

Take tench, pike, or other fish, scrap it thoroughly, add salt, then carefully remove the bones. Chop the meat finely, add bun, 
which has been soaked in milk and squeezed. Fry some butter with chopped onion, add five eggs and make it into scrambled eggs. 
Cool it for a while, add two eggs, some marjoram, a bit of pepper and nutmeg, mix it all together and stuff into dough prepared 
earlier. Make a dough out of wheat flour and eggs, roll it out thinly and fill with stuffing.

J. Szyttler, Kucharka oszczędna, czyli przepisy dla gospodyń wiejskich łatwego i niekosztownego sporządzania potraw, 
opatrzenia spiżarni w potrzebne zapasy oraz dystyllowania wódek, Vilnius, 1835

FISH KAlDUNy

STUFFING
•	 200 g fresh Baltic herring fillet
•	 100 g ewes’ milk cheese
•	 100 g bundz cheese (or fresh ricotta)
•	 50 g diced onion
•	 1 clove of garlic
•	 salt 
•	 cayenne pepper
•	 marjoram

Instructions:

Stuffing: fry the onion in clarified butter until golden brown. grind all the stuffing ingredients, including the onion 
and garlic, in a meat grinder. add two spoons of cold water and mix thoroughly. put into the fridge for the time when 
you are preparing the dough.

Dough: sift the flour onto the pastry board, break an egg, and add salt. Knead the dough thoroughly. divide the dough 
into several portions and cover with a linen cloth not to let it dry out. roll out each portion thinly. cut into small squares, 
put the stuffing inside, fold diagonally and press together the edges of the dumplings. put the two corners at the base of 
the triangle on top of one another and press together. put the dumplings on a board sprinkled with flour. Boil in a low, 
wide pan. put them in boiling salted water. There should be enough water to let them float freely. When you put the 
dumplings in the water, give them a stir and then cover with a lid. remove the lid when they float to the surface. take 
out the dumplings onto a platter with a skimming ladle. spread them with butter so that they do not get stuck together.

how to eat? Method One: sprinkled with a bit of soup seasoning and lemon juice in combination with melted butter. 
Then a delicious sauce forms. Wash the dumplings down with cold milk. Method two: sprinkle with fresh coriander, 
pour thick and sour cream over the dumplings or dip them in one. you can also add cracklings made of smoked bacon 
or pork fat; then you do not need to spread the dumplings with butter or use cream.

FISH CAlDUNy

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
bOLESŁAW SObOLEWSKI,
Chef Of Na kUNCU kOrytarZa 
reStaUraNt IN SZCZeCIN. 

1 h 4 servings

DOUGH
•	 300 g flour
•	 1 egg
•	 water 
•	 salt
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

bliny to sztandarowa, symboliczna potrawa kuchni rosyjskiej. Podobne bliny opisuje helena mołocho-
wiec, autorka najsłynniejszej rosyjskiej książki kucharskiej, tłumaczonej także na język polski. wychwala 
je wcześniej także Jan Szyttler z wilna. rosyjskie gryczane bliny podawano ze śmietaną, rozpuszczo-
nym masłem lub kawiorem z jesiotra. w XIX wieku weszły one do klasyki kuchni polskiej i były szcze-
gólnie popularne w zaborze rosyjskim.

rosyjskie bliny to właściwie typ potraw. Przyrządzano je z wielu rodzajów mąki, różnymi technikami 
i  z  urozmaiconymi dodatkami. mogły być podawane na śniadanie, jako zakąska czy przystawka do 
obiadu. w prostej, powszedniej kuchni stanowiły też czasem danie główne czy cały posiłek. Najbardziej 
oryginale i typowe dla kuchni rosyjskiej, a także dla zaboru rosyjskiego, zwłaszcza w jej litewskim czy 
wołyńskim wydaniu, były właśnie bliny gryczane, uważane za zwyczajne. dawniej bardziej ceniono bli-
ny z białej, delikatnej i drobnej mąki pszennej, która z kolei dzisiaj wydaje się nam produktem zwykłym 
i mało oryginalnym. 

Gryka, znana oczywiście we wszystkich regionach, w zaborze rosyjskim, a zwłaszcza na wschodnich 
ziemiach dawnej rzeczpospolitej, była często jednym z najważniejszych produktów. Stąd znano ją 
pod wieloma postaciami, wyrabiano z niej nie tyko mąkę, ale i kasze, wypieki, kluski, pierogi (często 
zwane właśnie ruskimi lub ukraińskimi), chleb, grzanki, a nawet napoje. Grykę stosowano jako na-
dzienie do pierogów, kiszek, pasztetów. Przykładem mogą być popularne do dziś na Lubelszczyźnie 
pierogi z kaszą gryczaną. 

Receptura oryginalna:

Ta potrawa jest posilną i smaczną, robi się następującemi sposobami: do trzech szklanek dobrej mąki gryczanej i w duży garnek 
wysypanej wlać wrzącej wody półtory szklanki, wymieszawszy dobrze dać ostygnąć, aby masa była ciepła, lecz nie gorąca. Wlać 
potem drożdży dobrych niepełną szklankę i wymieszać. Kiedy stojąc w ciepłym miejscu ciasto podrośnie, sypać do onego mąkę 
gryczaną tyle, aby masa uformowała się gęstawa. Posolić i jeszcze dać raz podrosnąć, potem upiekać na kilku patelniach małych, 
najlepiej w piecu warzywnym ruskim lub piecu pokojowym, nie zamykać blachy. Patelnię trzeba rozgrzać na węglach mocno 
i posmarowawszy twardą słoniną, wlać dużą łyżkę ciasta i obracać na wszystkie strony, aby się ciasto rozeszło równo, potem 
postawić na węglach w piecu. Gdy z jednej strony upiecze się, przewrócić na drugą i gorące podawać do stołu, lecz pierwszy blin 
zawsze się odrzuca. Uwaga: bliny powinny się podawać gorące i dlatego trzeba opiekać na kilku niedużych patelniach; do nich 
na stół stawia się w osobnych salaterkach wrzące masło, śmietana gęsta i kawior świeży jesiotrowy.

K. Nakwaska, Dwór wiejski: dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom
w mieście mieszkającym, t. 2, Poznań 1843

BlINy ROSyJSKIe

Kołduny z ryby / Fish calduny Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi

BlINy
•	 25 g świeżych drożdży
•	 5 g cukru 
•	 0,5 l mleka 
•	 100 g mąki pszennej
•	 250 g mąki gryczanej
•	 1 żółtko
•	 50 ml roztopionego masła
•	 6 g soli
•	 olej roślinny do smażenia
•	 10 g czosnku niedźwiedziego 

Sposób przygotowania:
Bliny: mieszamy drożdże z cukrem, dodajemy ćwierć szklanki ciepłego mleka oraz 2 łyżki mąki pszennej. Odstawiamy w ciepłe 
miejsce, przykrywamy ściereczką i czekamy 15 minut. W misce mieszamy przesianą mąkę gryczaną z resztą mąki pszennej, resztą 
mleka, żółtkiem, roztopionym masłem oraz solą, dodajemy posiekany drobno czosnek niedźwiedzi. dodajemy podrośnięte drożdże, 
zarabiamy na jednolitą masę, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na około 45 minut. na rozgrzaną patelnię lekko 
przesmarowaną olejem nakładamy ciasto łyżką stołową lub z rękawa cukierniczego. Bliny smażymy z dwóch stron na złoty kolor.

Mus z czerwonej kapusty kiszonej z macierzanką i kminkiem: kapustę przekładamy do garnka, wlewamy wodę i wino czerwo-
ne, dusimy. Jabłko obieramy i kroimy w drobną kostkę. Wrzucamy do kapusty, dusimy ją, aż zmięknie i woda z winem odparuje. 
doprawiamy macierzanką i kminkiem. cebulę kroimy na cztery części, zalewamy bulionem mięsnym i wstawiamy na około 30 
minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 160 stopni celsjusza. upieczoną cebulę dodajemy do kapusty. pozostawiamy do 
lekkiego przestygnięcia, doprawiamy solą, pieprzem. Blendujemy na gładki mus.

Pstrąg z bryndzą kozią i pieczonym bakłażanem: oczyszczone filety z pstrąga delikatnie solimy i pieprzymy. Bryndzę podkarpacką 
układamy na filecie, przysypujemy pokrojonym drobno koperkiem. Bakłażana kroimy w plastry po długości, solimy i czekamy, aż 
puści wodę. filet z pstrąga owijamy bakłażanem i obsmażamy z każdej strony. Wstawiamy na 7 minut do pieca rozgrzanego do 
temperatury 150 stopni celsjusza. gotową roladkę kroimy w plastry. Bliny rozkładamy na talerzu, dodajemy mus z kapusty i plastry 
roladki z pstrąga.

dekorujemy mikroziołami i młodymi listkami nasturcji. 

BlINy / PSTRąG z BRyNDzą KOzIą I PIeCzONyM
BAKłAżANeM / MUS z CzeRWONeJ KAPUSTy
KISzONeJ z MACIeRzANKą I KMINKIeM

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MARCINA CZEKALEWSKIEGO,
SZefa kUChNI reStaUraCJI 
OraNżerIa hOteL rZeSZów.

1,5 h 5 porcji

MUS z CzeRWONeJ KAPUSTy 
KISzONeJ z MACIeRzANKą
I KMINKIeM
•	 300 g kapusty czerwonej kiszonej 
•	 1 jabłko 
•	 125 ml wody 
•	 100 ml wina czerwonego 
•	 30 g cebuli szalotki 
•	 kminek w ziarnie do smaku 
•	 macierzanka do smaku 

PSTRąG z BRyNDzą 
KOzIą I PIeCzONyM 
BAKłAżANeM
•	 500g fileta z pstrąga 
•	 200g bryndzy koziej 

podkarpackiej 
•	 100g bakłażana
•	 30 g koperku
•	 sól
•	 pieprz 

w daniu zastosowałem typowe dla podkarpacia czosnek niedźwiedzi i macierzankę. dodałem także 
podkarpacki produkt regionalny – bryndzę kozią.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

blini are a flagship, symbolic dish of russian cuisine. Similar blini are described by helena mołochowiec, 
the author of the most famous russian cookbook, translated to Polish as well, John Szyttler of Vil-
nius praised them earlier as well. russian, buckwheat blini were served with cream, melted butter, 
or sturgeon caviar in 19th century; they became Polish cuisine classic and were especially popular in 
russian annexation.

russian blini are actually a type of dish. they were made of different types of flour, using different 
techniques and with various supplements. they could be served for breakfast, as a snack, or an ap-
petizer before dinner. In simple, everyday cuisine they sometimes were the main dish, or the whole 
meal. the most original and typical for russian cuisine and also for russian annexation, especially 
in its Lithuanian or Volynian version, were buckwheat blini, considered ordinary ones. earlier, blini 
made from white, delicate and fine wheat flour were more appreciated. today, we see white flour as 
ordinary and not very original. 

buckwheat, known, of course, in all regions, in russian annexation and especially on eastern lands of 
former republic was often one of the most important products, therefore it has been known in many 
forms. Not only flour was made from it, but also groats, cakes, noodles, dumplings (often called rus-
sian or Ukrainian), bread, toasts, or even drinks. buckwheat has been used as a filling for dumplings, 
sausages, pâtés – an example may be dumplings with buckwheat popular even today in Lublin Upland. 

Original Recipe:

This dish is a tasty and nutritious one and is made as follows: Put three glasses of good quality buckwheat flour into a big pot, 
pour in one and a half glass of boiling water, mix it and let it cool until the dough is warm, but not hot. Pour in around a 
glass of good quality yeast and mix it. Leave the dough in warm place and after it grows a bit, put some buckwheat flower 
into it until you get a thick mass. Add salt and wait again until it grows, then bake it on few small pans, preferably in 
Russian vegetable oven, or room oven, do not close the oven plate. Frying pan needs to be well heated on coals. Coat it with 
a hard lard, pour a large spoon of dough and turn it on all sides so the dough can spread evenly. Then place it on the coals in 
oven. When it is done on one side, turn it to the other and serve hot. The first blin should always be thrown away. Attention: 
Blini should be served hot, therefore they need to be fried on few small pans; boiling butter, thick cream and fresh sturgeon 
caviar should be served in separate salad bowls as well.

K. Nakwaska, Dwór wiejski: dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom
w mieście mieszkającym, v. 2, Poznań 1843

RUSSIAN BlINI
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia

BlINy
•	 25 g of fresh yeast
•	 5 g of sugar 
•	 0,5 l of milk 
•	 100 g of wheat flour
•	 250 g of buckwheat flour
•	 1 egg yolk
•	 50 ml of melted butter
•	 6 g of salt
•	 vegetable oil for frying
•	 10 g of bear garlic 

Instructions:
Bliny: mix yeast with sugar, add a quarter glass of warm milk and 2 tablespoons of wheat flour. put it aside in a warm place, 
cover with a cloth and wait for 15 minutes. Mix the sifted buckwheat flour with the rest of wheat flour, rest of milk, egg yolk, 
melted butter and salt in a bowl, add finely chopped bear garlic. add grown yeast, mix into a uniform mass, cover with a cloth 
and put it aside for about 45 minutes until it rises. put the dough with a tablespoon or from a pastry bag to a hot frying pan 
slightly greased with oil. fry bliny on both sides to golden color. 

Pickled red sauerkraut with thymus and caraway: put cabbage in a pot, pour water and red wine, stew. peel the apple and 
finely dice it. add it to the cabbage, stew it until it is soft and water with wine evaporates. season it with thymus and caraway. 
cut the onion into four parts, pour meat broth on it and put it in the oven heated up to 160ºc for about 30 minutes. add 
the baked onion to cabbage. leave it to cool slightly, season with salt and pepper. Blend it into a smooth mousse. 

Trout with ewes’ milk cheese and baked eggplant: season the cleaned trout fillets delicately with salt and pepper. put ewes’ 
milk cheese from podkarpacie on the fillet and season it with finely chopped dill. cut the eggplant into slices lengthwise, add 
salt and wait until it lets out water. Wrap the trout fillet with eggplant and fry it on each side. put it in the oven heated up to 
150ºc for 7 minutes. cut the ready roulade into slices. put bliny on the table, add cabbage mousse and trout roulade slices. 

decorate it with micro herbs and young nasturtium leaves. 

RUSSIAN PANCAKeS (BlINy ) / TROUT WITH eWeS’ 
MIlK CHeeSe AND BAKeD eGGPlANT / PICKleD ReD 
SAUeRKRAUT MOUSSe WITH THyMUS AND CARAWAy

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MARCIN CZEKALEWSKI,
Chef Of reStaUraCJa
OraNżerIa hOteL rZeSZów.

1,5 h 5 servings

PICKleD ReD SAUeRKRAUT 
WITH THyMUS AND CARAWAy
•	 300 g of pickled red sauerkraut 
•	 1 apple 
•	 125 ml of water 
•	 100 ml of red wine 
•	 30 g of shallot 
•	 grained caraway to taste 
•	 thymus to taste 

TROUT WITH eWeS’ MIlK 
CHeeSe AND BAKeD 
eGGPlANT
•	 500 g of trout fillet 
•	 200 g of ewes’ milk cheese 

from Podkarpacie 
•	 100 g of eggplant
•	 30 g of dill
•	 salt
•	 pepper

I used in the dish bear garlic and thymus, both typical for Podkarpacie. I also added the regional 
product from Podkarpacie – ewes’ milk cheese.

Bliny rosyjskie / Russian blini
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Ziemniaki to roślina spopularyzowana w XIX wieku i dopiero od około połowy tego stulecia stała się 
ważnym składnikiem kuchni polskiej, zwłaszcza w jej najprostszym, biednym wydaniu. Produkty te 
odgrywały ogromną rolę w okresach głodu, w szczególności podczas wojny. Smak niepodległości dla 
ogromnej większości Polaków był smakiem biedy i ziemniaków, z których próbowano wyrabiać najróż-
niejsze dania, w tym także desery. Powyżej podaliśmy przykład z poczytnej, kilkukrotnie wznawianej 
książeczki kucharskiej, przedstawiającej tylko i wyłącznie potrawy z ziemniaków. 

ta receptura z popularnej wojennej broszurki, kuchni czasu wojny, gdy tanim kosztem starano się za-
stępować inne składniki i różnicować przygotowywane dania, odwołuje się do strucli, a więc formy 
związanej raczej z zaborem austriackim, ale w tym czasie popularnej już w różnych regionach.

Receptura oryginalna:

Wsypać do miski 3 ćwierci funta mąki, zrobić w środku zagłębienie, wlać w nie 9 łutów drożdży, rozpuszczonych w ciepłem 
mleku i wymieszać, dodając funt tartych, poprzedniego dnia ugotowanych, ziemniaków, pozostawia się w ciepłem miejscu, aby 
ciasto podeszło w górę. Potem dodać do ciasta ćwierć funta ubitego masła, jedno całe jajko, 3 łyżki cukru, skórkę z cytryny lub 
pomarańczy, a wymiesiwszy, dobrze zrobić zeń trzy podługowate wałki, z których spleść warkocz. Po zrobieniu, posmarowawszy 
jajkiem, jeszcze raz postawić w ciepłem miejscu, aby podeszło, i wreszcie włożyć w gorący piec.

200 potraw z ziemniaków, Warszawa 1918

STRUCle z zIeMNIAKóW

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi

•	 1000 g twarogu
•	 300 g cukru
•	 1 op. cukru waniliowego
•	 2 op. budyniu śmietankowego
•	 5 jaj
•	 100 g masła
•	 skórka z 2 cytryn
•	 rodzynki
•	 5 łyżek domowego 

soku z malin

Sposób przygotowania:
Ciasto: przygotuj zaczyn drożdżowy: w misce wymieszaj drożdże, 3 łyżki cukru i 3 łyżki mąki, podlej ciepłym mlekiem. 
pozostaw na 20 minut. uWaga: masło do ciasta powinno mieć temperaturę pokojową. Żółtka zmiksuj razem z mle-
kiem i tłuszczami. Mąkę wysyp na stolnicę w formie kopczyka, zrób otwór w środku, wlej zaczyn, zmiksowane żółtka 
oraz sól. Mieszając od środka na zewnątrz, zarabiaj ciasto. następnie wyrabiaj ciasto przez około 10 minut, po czym obsyp 
mąką i pozostaw do wyrośnięcia. po około pół godziny do ciasta dodaj obsypane mąką przetarte ziemniaki. Wymieszaj 
ponownie i pozostaw na godzinę do wyrośnięcia.gdy ciasto wyrośnie, podziel je na dwie części i przykryj ściereczką.

Masa serowa (uWaga: rodzynki należy wcześniej namoczyć w soku z malin): teraz maszynką do mielenia mięsa 
zmiel twaróg. Masło umieść w misie. Z pomocą miksera utrzyj masło z cukrem, cukrem waniliowym i żółtkami na 
gładką jasną masę. do masła dodawaj po łyżce sera, nie przerywając miksowania. na koniec dodaj budynie. następnie 
w osobnej misie ubij białka i delikatnie wmieszaj do masy serowej razem z rodzynkami i skórką z cytryny.

Kruszonka: z mąki, twardego masła, cukru i cukru waniliowego zagnieć kruszonkę, pamiętając, że im krócej to bę-
dziesz robić, tym lepiej. Jedną część ciasta rozwałkuj na prostokąt, ciasto włóż do nasmarowanej masłem i obsypanej 
bułką tartą blachy. na ciasto wyłóż masę serową, przykryj rozwałkowaną drugą częścią ciasta. Wierzch posmaruj roz-
trzepanym jajkiem. nakłuj w kilku miejscach widelcem, następnie obsyp obficie posypką. piecz w temperaturze 175 
stopni celsjusza przez 45–50 minut. Kołocz podawaj po przestygnięciu, w towarzystwie marmolady z pigwy lub róży, 
obficie obsypany cukrem pudrem.

KOłOCz KARTOFlANy ze SyRyM I POSyPKOM

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MIChAŁA bAŁAZEGO,
SZefa kUChNI w reStaUraCJaCh
k1 bUSINeSS CeNter.

170 min 18-20 porcji

CIASTO
•	 600 g mąki tortowej
•	 500 g przeciśniętych przez 

praskę do klusek ziemniaków
•	 40 g masła
•	 40 g smalcu
•	 40 g oleju rzepakowego
•	 50 g drożdży
•	 2 żółtka
•	 1 jajo
•	 50 g cukru

•	 100 g miodu
•	 2,5 g soli
•	 200 ml mleka

POSyPKA
•	 500 g mąki
•	 400 g masła
•	 100 g cukru pudru
•	 1 op. cukru 

waniliowego

kołocz to najważniejsze i najbardziej rozpoznawalne śląskie ciasto. wykorzystałem także miód i twa-
róg, które śląskie gospodynie szeroko wykorzystują do różnego rodzaju potraw.
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Potatoes are a plant popularized only in 19th century and no sooner than in the middle of that century 
they became an important ingredient of Polish cuisine, especially in its simplest, poor version. they 
played a very important role in periods of hunger, especially in times of war. the taste of independence 
for a vast majority of Poles was a taste of poverty and potatoes, which have been used to prepare vari-
ous types of dishes, including desserts. the recipe quoted above is an example from a popular small 
cookbook, reissued a few times, containing only potato dish recipes. 

an example from the popular war brochure described above, of the war cuisine, when cheap substi-
tutes of ingredients were sought, and people tried to diversify the dishes, refers to strudel, a form more 
typical for austrian annexation, but in these times popular also in other regions.

Original Recipe:

Put 3 quarters of a pound of flour into a bowl, make a hole in the center, pour 9 lots of yeast dissolved in warm milk and mix, 
add a pound of ground potatoes, boiled the day before, leave in warm place so the dough can grow. Then add a quarter of a pound 
of churned butter, one egg, 3 spoonfuls of sugar, lemon, or orange peel, mix it well and make three long rolls out of it, which you 
then make into a braid. When you’re finished, butter it with an egg, leave in warm place once more and finally put into the oven.

200 potraw z ziemniaków, Warsaw, 1918

POTATO STRUDelS

•	 1,000 g of cottage cheese
•	 300 g of sugar
•	 1 package of vanilla sugar
•	 2 packages of cream custard
•	 5 eggs
•	 100 g of butter
•	 2 lemon peels
•	 raisins 
•	 5 tablespoons of homemade 

raspberry juice

Instructions:
Dough: prepare the yeast leaven: mix yeast, 3 tablespoons of sugar and 3 tablespoons of flour in a bowl, pour warm milk 
on it. put it aside for 20 minutes. attentiOn: butter for the dough should have the room temperature. Mix egg yolks 
together with milk and fats. pour the flour onto the breadboard in the form of a barrow, make a hole in the middle, pour 
the leaven, mixed egg yolks and salt. Knead the dough by stirring from the middle outwards. Knead the dough for about 
10 minutes, then dust it with flour and let it rise. after about half an hour, add puréed potatoes dusted with flour to the 
dough. Mix again and let it rise for one hour. When the dough rises, divide it into two parts and cover with a cloth.

Cheese mass (attentiOn: raisins should be soaked in raspberry juice first.): now grind the cottage cheese in a meat 
grinder. put butter in a bowl. Whisk butter with sugar, vanilla sugar and egg yolks into a smooth light mass with a mixer. 
add tablespoons of cheese to butter while stirring continuously. add custard in the end. Then whisk egg whites in a sepa-
rate bowl and delicately mix it into the cheese mass together with raisins and lemon peel.

Crumble: knead the crumble with hard butter, sugar and vanilla sugar. remember – the shorter you do it, the better. roll 
one part of the dough into a rectangle, put the dough on a tray greased with butter and dusted with breadcrumbs. put the 
cheese mass on the dough and cover it with the rolled second part of the dough. spread the whisked egg over the top. 
puncture in several places with a fork, then sprinkle richly with the topping. Bake it at the temperature of 175ºc for 45–
50 minutes. serve kołocz when it cools down, accompanied by quince or rose jam, sprinkled richly with powdered sugar.

POTATO KOłOCz (CRUMB CAKe)
WITH CHeeSe AND TOPPING

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MIChAŁ bAŁAZy,
Chef Of k1 bUSINeSS
CeNter reStaUraNtS.

170 minutes 18-20 servings

DOUGH
•	 600 g of cake flour
•	 500 g of potatoes squeezed 

through a dumpling press
•	 40 g of butter
•	 40 g of lard
•	 40 g of rapeseed oil
•	 50 g of yeast
•	 2 egg yolks
•	 1 egg
•	 50 g of sugar

•	 100 g of honey
•	 2.5 g of salt
•	 200 ml of milk

TOPPING
•	 500 g of flour
•	 400 g of butter
•	 100 g of powdered 

sugar
•	 1 package of vanilla 

sugar

kołocz is the most important and most instantly recognizable Silesian cake. I also used honey and 
cottage cheese which are largely used by Silesian housewives for different types of dishes.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia
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Kołocz kartoflany / Potato kołocz Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

wereszczaka to słynna potrawa litewska. Jest to schab w kwasie buraczanym lub z barszczem burako-
wym, przygotowywanym tradycyjnie z kiszonych buraków. w wersji uboższej jej podstawą była słonina. 
Sama nazwa była wieloznaczna i określano nią również białoruską zupę na kwasie chlebowym czy 
kiełbasy gotowane w piwie. według legendy nazwa potrawy pochodzi od kuchmistrza wereszczaka, 
który miał służyć na dworze augusta III.

wymieniony wśród składników rosół burakowy to właśnie kwas, sok z kiszonych buraków. barszcz czy 
w ogóle buraki jedzono dawniej kiszone. Ułatwiało to ich przechowywanie, ale poprawiało też smak 
i kolor, bardzo ceniono również walory tak modnych dziś na powrót kiszonek. taki rosół z buraków, 
ogórków i kapusty był starannie wykorzystywanym składnikiem wielu potraw. kiszenie warzyw i owo-
ców było kiedyś szeroko rozwiniętą praktyką, przy czym najdłużej i najszerzej utrzymywało się właśnie 
na Litwie oraz wschodnich ziemiach rzeczypospolitej. Sos zagęszczano tartym chlebem podsitkowym, 
wyrabianym z mąki średniego przemiału, przesypanej przez rzadkie sito. dzisiaj określilibyśmy ją raczej 
jako razową, choć kiedyś starannie ją od niej odróżniano. 

Receptura oryginalna:

Proporcja: 5 f. schabu, ¼ f. słoniny, soli, 1–2 szkl. rosołu burak., pieprzu ang., parę porcji chleba podsitkowego.

Schabki wieprzowe porąbać na kawałki, posolić i podrumienić na patelni na świeżej słoninie. Wlać tyle rosołu burakowego, aby 
było kwaskowate, włożyć pieprzu angielskiego i dobrze zagotować. Na koniec wsypać podsitkowego chleba tartego, uważając, 
aby sos nie był zbyt gęsty, wymieszać i poddusić.

Można tę wereszczakę gotować z mięsem wołowem. 

W. Zawadzka, Kucharka litewska, Wilno 1913

WeReSzCzAKA
– SCHAB PO lITeWSKU 
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi

•	 schab (najlepiej od karku) – 300 g
•	 buraki czerwone – 250 g
•	 wędzone śliwki – 50 g
•	 liść laurowy – 2 szt.
•	 czosnek – 1 główka
•	 masło – 100 g
•	 kiszony sok z buraka – 1 szklanka
•	 mąka – 1 łyżka

Sposób przygotowania:

W garnku wytopić słoninę. schab pokroić na centymetrowe paski. doprawić solą i tłuczonym pieprzem. Obtoczyć 
w łyżce mąki. paski schabu położyć na rozgrzany tłuszcz ze słoniny. smażyć, aż się przyrumieni. dodać liść laurowy 
i 40 g masła. smażyć jeszcze około 2 minut. do schabu dodać sok z buraka i pokrojoną w kostkę wędzoną śliwkę. 
Zagotować, przykryć i dusić na małym ogniu.

piekarnik rozgrzać do temperatury 200 stopni celsjusza. Buraki ponakłuwać widelcem, oprószyć solą, zawinąć w folię 
aluminiową i piec do miękkości przez około 45 minut. pod koniec pieczenia do piekarnika włożyć całą główkę czosnku 
i piec przez 15 minut. upieczone buraki obrać i pokroić w kostkę. upieczony czosnek obrać z łupin. Buraki i czosnek 
dodać do schabu. dusić na wolnym ogniu.

W garnku roztopić 20 g masła, dodać pokrojone borowiki. smażyć do zrumienienia. Wyjąć borowiki z garnka. do tego 
samego garnka wsypać pęczak i smażyć przez około 2 minuty. co jakiś czas podlewać bulionem, wciąż mieszając. na koniec 
wlać śmietanę i dodać pozostałe masło. Mieszać wszystko przez około 2 minuty. dodać borowiki i ponownie zamieszać.

WeReSzCzAKA

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
JANUSZA FICA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
w hOteLU dwór SIeraków
w dObCZyCaCh.

1,5 h 2 porcje

•	 tłuczony pieprz – 5 g
•	 sól
•	 pęczak – 100 g
•	 bulion – 200 ml
•	 śmietana – 70 ml
•	 borowiki – 100 g
•	 słonina wędzona – 30 g

Potrawa przygotowana jest w sposób tradycyjny, czyli pieczona i duszona. Przepis wzbogaciłem 
o wędzoną śliwkę, borowiki, pieczony czosnek, pęczak i wędzoną słoninę.

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Vereschaka is a famous Lithuanian dish – it is a pork loin in beet ferment, or beet borscht prepared 
in traditional way from pickled beets. In its cheaper version, lard was the basis. the name had many 
meanings, because belarusian kvass soup and sausages cooked in beer also bore the same name. ac-
cording to the legend, the name of the dish comes from chef called Vereshchaka, serving on august 
III’s court.

the beet „broth” mentioned among the ingredients is a beet ferment – a juice from pickled beets. 
borscht, or even beets in general were usually eaten pickled. It helped in storing them, but also im-
proved their taste and color. Other benefits of pickled food, popular also today, were also held in high 
regard. Such „broth” made of beets, cucumbers and cabbage was a widely used ingredient of various 
dishes. Pickling of vegetables and fruits was a very popular practice then and it retained its popularity 
the longest and widest in Lithuania and eastern lands of republic. the sauce was thickened by ground 
half meal brown bread that is a bread made of half meal flour, sieved through a wide sieve. today we 
would call such flour wholemeal, but in those days these two types were clearly distinguishable.

Original Recipe:

Proportions: 5 lb pork loin, 1/4 lb lard, salt, 1-2 glasses of beet broth, pepper, few portions of half meal brown bread.

Chop the pork loin into pieces, add salt and brown them on the pan with lard. Pour enough beet broth for the dish to be sour, 
add pepper and cook well. At the end add some ground half meal brown bread paying attention not to make the sauce to thick, 
mix and simmer.

Vereshchaka may be cooked with beef meat. 

W. Zawadzka, Kucharka litewska, Vilnius, 1913

VeReSHCHAKA
– lITHUANIAN PORK STeW 

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia

•	 pork (ideally from the nape) – 300 g
•	 red beetroots – 250 g
•	 smoked plums – 50 g
•	 bay leave – 2 pcs. 
•	 garlic – 1 bulb
•	 butter – 100 g
•	 pickled beetroot juice – 1 glass
•	 flour – 1 tablespoon 

Instructions:

Melt lard in a pot. cut pork chop into 1-centimeter strips. season it with salt and crushed pepper. dust it in a tablespoon 
of flour. put the pork chop strips on the heated lard fat. fry until browned. add a bay leaf and 40 g of butter. Keep frying 
for about another 2 minutes. add beetroot juice and diced smoked plum to the pork chop. Boil, cover and simmer.

heat up the oven to 200ºc. puncture beetroots with a fork, season them with salt, wrap in aluminum foil and bake 
until soft for about 45 minutes. towards the end of baking put the whole garlic bulb into the oven and bake for 15 
minutes. peel and dice the baked beetroots. husk the baked garlic. add beetroot and garlic to the pork chop. simmer 
on low flame.

Melt 20 g of butter in a pot, add chopped ceps. fry until browning. take the ceps out of the pot. put pearl barley in 
the same pot and fry for about 2 minutes. from time to time add consommé, stirring all the time. finally pour cream 
and add the remaining butter. stir everything for about 2 minutes. add ceps and stir again.

VeReSHCHAKA

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
JANUSZ FIC,
Chef Of the reStaUraNt
IN dwór SIeraków
hOteL IN dObCZyCe.

1,5 h 2 servings

•	 crushed pepper – 5 g
•	 salt
•	 pearl barley – 100 g
•	 consommé – 200 ml
•	 cream – 70 ml
•	 ceps – 100 g
•	 smoked lard – 30 g

the dish is prepared in a traditional way – baked and stewed. I enriched the recipe with smoked 
plums, ceps, baked garlic, pearl barley and smoked lard.

Wereszczaka / Vereshchaka
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Jest to starsza, pierwotna forma zrazów, w której mięso jest niezawijane. można ją określić jako rodzaj 
zapiekanki, przeciwieństwo zrazów litewskich czy polskich, które znano we wszystkich zaborach, a któ-
re rozsławiła autorka bestsellerowej książki kucharskiej napisanej po niemiecku w Grudziądzu, a potem 
wydawanej w toruniu i Lipsku (minta hoof, marta, Polskie zrazy albo zrazy zawijane).

Popularne dziś zrazy, jedna z najbardziej popularnych receptur kuchni polskiej, to w znanej nam for-
mie potrawa stosunkowo nowa. Zraz w dawnym języku polskim oznaczał plaster czy kawałek mięsa 
ukrojony „na raz”, „zrazu”, to znaczy od razu, jednym cięciem. taki zraz, zwany też szrotem, najczęściej 
był wołowy, zwykle też podpiekany, a potem podduszany w bulionie, z dodatkiem warzyw i całego 
zestawu ostrych, egzotycznych przypraw. 

Zrazy zawijane to forma znacznie późniejsza, a jeden z pierwszych opisów takiej wersji dania dotyczy wła-
śnie czasów zaborów. według ciekawego kulinarnego mitu z XIX wieku tajne informacje i grypsy dostar-
czano osadzonym w wileńskich więzieniach filomatom i filaretom ukryte właśnie w zawijanych zrazach.

w zaborze rosyjskim, obok wersji centralnej, warszawskiej czy szerzej z królestwa kongresowego, podkre-
ślano też często, oprócz specyficznych cech kuchni wileńskiej (litewskiej), odrębność kuchni wołyńskiej, 
określając w ten sposób cały szereg różnych potraw. wołyńskie zrazy to w istocie zapiekanka z poddusza-
nych plastrów wołowiny, kapusty i słoniny.

Receptura oryginalna:

Przygotować zrazy wielkości kotleta i zwyczajnym sposobem poddusić do połowy. Oddzielnie udusić kapustę jak na bigos 
(można świeżą lub kwaszoną). Każdy zraz podduszony do połowy nałożyć grubo kapustą i obłożyć z wierzchu plasterkami 
świeżej słoniny w sposób, żeby cały był pokryty słoniną. Ułożyć zrazy w rondlu lub na patelni, uważając, żeby jeden drugiego 
nie dotykał. Zalać mocnym rozpuszczonym bulionem i ustawić bez przykrycia w piec dobrze rozgrzany. Uważać, żeby się 
nie wysuszyły, a gdy słonina już się przyrumieni, ułożyć je na półmisku; podając na stół, polać jeszcze raz mocnym bulionem. 

M. Śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw,
smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów

i wędlin oraz różne sekreta domowe, wyd. 4 popr. i rozszerz., Poznań 1892

zRAzy WOłyńSKIe 
NAKłADANe KAPUSTą 

zRAzy
•	 comber z jelenia – 1 kg
•	 wędzona słonina – 400 g
•	 jałowiec – 20 g
•	 gin – 100 ml
•	 rozmaryn – 100 g
•	 grubo mielony pieprz – 20 g
•	 smalec – 150 g

Sposób przygotowania:

zrazy: oczyścić comber z jelenia i zamarynować w jałowcu, rozmarynie, ginie i grubo mielonym pieprzu. Zostawić na 24 
godziny w lodówce. po upływie tego czasu wyjąć z lodówki i doprowadzić do temperatury pokojowej. rozgrzać smalec i ob-
smażyć tak, aby w środku był półsurowy. słoninę pokroić w cienkie plastry i rozłożyć na rozwiniętej folii, jeden obok drugiego 
na zakładkę. po przestudzeniu wcześniej obsmażonego combra położyć go na słoninie i dokładnie owinąć. Włożyć do pieca 
rozgrzanego do temperatury 200 stopni celsjusza na 5 minut. po upływie tego czasu wyporcjować na cztery różne kawałki. 

Kapusta kremowa: kapustę, marchew, seler, korzeń pietruszki i szalotkę drobno pokroić. rozgrzać olej i podsmażyć drobno 
skrojoną szalotkę i pozostałe warzywa. delikatnie je zeszklić i dorzucić kapustę, chwilę podsmażyć i dolać śmietanę. dusić 
tak długo, aż kapusta wypije całą śmietanę. na sam koniec dorzucić drobno skrojoną pietruszkę. 

Piklowane śliwki węgierskie: ocet, cukier, wino i przyprawy zagotować. Wydrylować i zaparzyć śliwki oraz zostawić na całą 
noc. po upływie tego czasu wylać zalewę i powtórzyć czynność. śliwki będą gotowe po upływie dwóch dób. 

zRAzy WOłyńSKIe

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
DOMINIKA NARLOChA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
CUCINa 88 w POZNaNIU. 

24 h marynowania mięsa / 48 h na śliwki w zalewie / 1 h przygotowania 4 porcje

KAPUSTA KReMOWA
•	 kapusta włoska – 800 g
•	 marchew – 100 g
•	 seler – 100 g
•	 pietruszka – 100 g
•	 nać pietruszki – 100 g
•	 szalotka – 100 g
•	 śmietana 32% – 300 ml
•	 olej słonecznikowy – 50 ml

PIKlOWANe ŚlIWKI 
WĘGIeRSKIe
•	 śliwki węgierskie – 150 g
•	 cukier – 60 g
•	 ocet spirytusowy – 42 g
•	 wino czerwone – 42 g
•	 goździki – 10 szt.
•	 cynamon w laskach – 2 szt.
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

It is an older, basic form of zrazy – the meat isn’t wrapped. It can be qualified as a type of casserole, the 
opposite of Lithuanian, or „Polish” zrazy – which were known in all annexations, being promoted by the 
author of bestseller cookbook written in German in Grudziądz and later distributed in toruń and Leip-
zig. (minta hoof, marta, „Polish Zrazy, or wrapped Zrazy”)

Zrazy, which are popular today, one of the most widely known dishes of Polish cuisine, are rather new in 
this, particular form. „Zraz” in old Polish meant a slice of meat, a piece of meat cut „once”, „instantly” that 
is in one, instant cut. Such „zraz”, or „szrot”, usually a beef one, was fried and then simmered in broth, 
adding vegetables and a set of hot, exotic spices. 

wrapped zrazy is a much later version and one of the first descriptions of such form comes from times 
of annexations. according to an interesting myth from 19th century secret information and kites were 
delivered to Philomats and filarets held in Vilnian prisons in wrapped zrazy.

aside from the central, warsaw, or rather Congress kingdom version, in russian annexation, apart from 
particular features of Vilnian (Lithuanian) cuisine, the distinctiveness of Volynian cuisine was often em-
phasized, defining many different dishes that way. Volynian zrazy are in fact a casserole made from 
simmered beef slices, cabbage and lard.

Original Recipe:

Prepare zrazy the size of a cutlet and simmer them half in water. Simmer the cabbage separately, the same way as you would 
for bigos (cabbage can be fresh, or sour). Cover each simmered zraz with a thick layer of cabbage and place slices of fresh lard on 
top, so that zraz is covered by it as well. Place zrazy in pot, or on a pan making sure that they do not touch one another. Pour 
strong broth into the pot and place it without cover in a hot oven. Avoid getting them dry and when the lard gets brown, place 
them on a platter; before serving pour strong broth on them again. 

M. Śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw,
smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów

i wędlin oraz różne sekreta domowe, ed. 4 rev. and extended, Poznań, 1892

VOlyNIAN zRAzy 
COVeReD By CABBAGe 

BeeF COllOPS 
•	 saddle of venison – 1 kg 
•	 smoked pork fat – 400 g
•	 juniper berries – 20 g
•	 gin – 100 ml
•	 rosemary – 100 g
•	 coarsely ground pepper – 20 g
•	 lard – 150 g

Instructions:

Beef collops: clean the saddle of venison and marinate it in juniper berries, rosemary, gin and coarsely ground pepper. leave 
it in the fridge for 24 hours. after this time, take it out of the fridge and bring it to room temperature. heat up the lard and 
brown the meat so that it is half-rare inside. cut the pork fat into thin slices and spread them on foil one by one so that they 
overlap. after the saddle of venison is cool, put it on the pork fat and wrap well. put it into the oven heated up to a tempera-
ture of 200 degrees celsius for 5 minutes. after this time, divide into four different portions. 

Creamy Cabbage: cut the cabbage, carrot, knob celery, parsnip and scallion into small pieces. heat up the oil and fry the 
scallion and the other vegetables. fry them gently until transparent and add the cabbage. fry them together for a moment 
and add the cream. stew until the cabbage absorbs all the cream. at the end, add the chopped parsley. 

Pickled purple plums: boil the vinegar, sugar, wine and spices. pit and scald the plums and leave them for the whole night. 
after this time, pour out the marinade and repeat the steps. The plums will be ready after two days. 

VOlHyNIAN BeeF COllOPS 

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
DOMINIK NARLOCh,
Chef Of CUCINa 88
reStaUraNt IN POZNań.

24 h of marinating the meat / 48 h for of marinating the plums / 1 h of preparation 4 servings

CReAMy CABBAGe 
•	 savoy cabbage – 800 g
•	 carrots – 100 g
•	 knob celery – 100 g
•	 parsnip – 100 g
•	 parsley – 100 g
•	 scallion – 100 g
•	 32% cream – 300 ml
•	 sunflower oil – 50 ml

PICKleD PURPle
PlUMS 
•	 purple plums – 150 g
•	 sugar – 60 g
•	 synthetic vinegar – 42 g
•	 red wine – 42 g
•	 cloves – 10 pcs.
•	 cinnamon sticks – 2 pcs.

Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia
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Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimizrazy wołyńskie / Volhynian beef collops

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Szafran występuje jako symbol tradycyjnej kuchni staropolskiej. dziś jest to bardzo ceniona przyprawa. 
Jednak w tamtych czasach wojciech wielądko, autor kucharza doskonałego, wydanego w warszawie 
w 1783 roku, pisał, że szafranu używają już tylko wiejskie gospodynie, że jest to przyprawa niemodna 
i prowincjonalna. działo się tak pod wpływem kuchni francuskiej, w której szafran nie cieszył się popu-
larnością, a nawet określało się go jako przejaw złego smaku.

Używano szafranu tylko wyjątkowo do wyrobu bab, i to na dodatek tylko na prowincji. Z czasem ten 
relikt kuchni staropolskiej stał się jednym z wyróżników świąt wielkanocnych, przy czym najczęściej 
kojarzono baby szafranowe z Litwą i wołyniem.

Receptura oryginalna:

Pięć kwaterek mąki sparzyć kwartą wrzącego mleka i mocno wyrobić. Skoro ciasto przestygnie, wlać szklankę lub 12 łutów 
dobrych, gęstych drożdży, dwie kwarty samych żółtek mocno ubitych i przecedzonych oraz pianę z sześciu białek. Wymieszać 
i postawić w cieple, aby się ruszyło. Skoro się dobrze podniesie, dosypać tyle mąki, aby było gęsto, jak na pączki łyżką kładzione, 
i mocno wyrabiać. Wsypać potem funt i pół (lub nawet 2 f.) miałkiego cukru, trochę szarfanu w mleku wymoczonego lub 
utłuczonego, szklankę sklarowanego masła, wyrabiać, aby ciasto od rąk odstawało, włożyć trzecią część do form, wysmarowanych 
masłem i wysypanych sucharkiem, a gdy dobrze podejdą, wstawić ostrożnie do gorącego pieca na dobrą godzinę.

W. Zawadzka, Kucharka litewska, Wilno 1913

BABy SzAFRANOWe, 
PARzONe, WyBORNe 
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•	 230 g mąki pszennej 
•	 60 g cukru
•	 55 g masła
•	 3 żółtka (60 g)
•	 100 ml mleka
•	 szczypta soli
•	 szczypta szafranu oraz 25 ml gorącego mleka

Sposób przygotowania:
Masło roztop na małym ogniu i odstaw, aby lekko przestygło. przygotuj rozczyn z drożdży. rozkruszone drożdże wymieszaj 
z 3 łyżkami letniego mleka, łyżką cukru i łyżką mąki do uzyskania jednolitej konsystencji, przykryj i odstaw, aż zacznie pracować. 
Zagotuj 100 ml mleka i zalej nim 100 g mąki – wymieszaj w mikserze planetarnym, aż uzyskasz jednolite ciasto. Odstaw, aby lekko 
przestygło. szczyptę szafranu zalej gorącym mlekiem (25 ml) i odstaw. utrzyj żółtka z cukrem do białości. 

do ubitych żółtek dodaj zaparzoną mlekiem mąkę, pozostałą mąkę, rozczyn, szafran i zacznij wyrabiać ciasto w mikserze z koń-
cówką w kształcie haka. po 10 minutach dodaj roztopione masło i dalej wyrabiaj, aby wtłoczyć jak najwięcej powietrza. Oczywiście 
jeśli ktoś ma czas, może wyrabiać ciasto ręcznie przez około 40 minut. ciasto powinno odchodzić od ścianek miksera i haka lub 
od ręki, jeśli wyrabiamy ręcznie.

Wyrobione ciasto zostaw w dzieży przykrytej, aby podwoiło swoją objętość. po około 1–2 godzinach zagnieć ciasto i włóż do fo-
remki keksowej, wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą. gdy ciasto ponownie zacznie rosnąć, wstaw do pieca nagrzanego 
do 180 stopni celsjusza i piecz przez około 40 min, aż patyczek wetknięty w środek ciasta będzie suchy. po upieczeniu przestudź 
i wyjmij z formy. gdy będzie zupełnie wystudzone, pokrój na grube, około jedno- lub dwucentymetrowe plastry i wytnij koło. 
Opal palnikiem lub wstaw pod salamandrę, aby skarmelizować powierzchnię.

na wierzch połóż kwaśną śmietanę i kawior, posyp szczypiorkiem lub świeżym oregano i czarnuszką.

PAlONA PARzONA „BABA” SzAFRANOWA z KWAŚNą
ŚMIeTANą I WĘDzONyM KAWIOReM z zIeleNICy

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
IWONy NIEMCZEWSKIEJ, 
SZefOweJ kUChNI 
reStaUraCJI Z drUGIeJ 
StrONy LUStra w SZCZeCINIe. 

3-4 h 6-8 porcji

•	 20 g drożdży świeżych oraz łyżka cukru, 
łyżka mąki, 3 łyżki letniego mleka 

SeRWIS
•	 180 g kwaśnej śmietany
•	 40 g wędzonego kawioru z zielenicy 
•	 czarnuszka, szczypiorek, oregano

Opracowałam swoją wersję starego przepisu na szafranową babę parzoną i zmieniłam koncepcję 
podawania baby jako ciasta po posiłku na przystawkę, serwowaną z kwaśną śmietaną oraz naszym 
lokalnym złotem, czyli wędzonym kawiorem z Zielenicy.

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Saffron is a symbol of traditional, old Polish cuisine. today it’s a very appreciated spice. however, in that 
time wojciech wielądko, author of kucharz doskonały, issued in warsaw, in 1783, wrote that saffron is 
used only by rural housewives, that it’s an old-fashioned and provincial spice. It happened due to the in-
fluence of french cuisine, where saffron wasn’t very popular and was even considered a sign of bad taste.

Saffron was used only, as an exception, for babka preparation and even then, only in provincial areas. 
In time that old-Polish relic became one of the characteristics of easter, although saffron babkas were 
mostly associated with Lithuania and Volyn.

Original Recipe:

Preboil five quarters of flour with a quarter of boiling milk and knead it into a fine dough. When it cools down, pour a glass, or 
12 luts, of good quality yeast, two quarters of churned and filtered yolks and egg foam made of six whites. Mix and leave it in 
warm place to grow. When it grows add enough flour to make it thick, similar to donut recipe, and knead it into a fine dough 
again. Add a pound and a half (or even 2 lbs) of fine sugar, a bit of saffron soaked in milk, or crushed, a glass of clarified butter 
and knead until it doesn’t stick to your hands anymore. Place a third part of the dough into each of baking forms, covered with 
butter and with breadcrumbs, and when they grow place them carefully in a hot oven for an hour.

W. Zawadzka, Kucharka litewska, Vilnius, 1913

SAFFRON BABKAS, 
STeAMeD, DelICIOUS 
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•	 230 g of wheat flour 
•	 60 g of sugar
•	 55 g of butter
•	 3 egg yolks (60 g)
•	 100 ml of milk
•	 pinch of salt
•	 pinch of saffron and 25 ml of hot milk

Instructions:
Melt the butter on low heat and put it aside to cool down a bit. prepare the yeast leaven. Mix crushed yeast with 3 tablespoons of 
warm milk, tablespoon of sugar and tablespoon of flour to achieve uniform consistency, cover and put aside until it starts working. 
Boil 100 ml of milk and pour it to 100 g of flour – mix it in the planetary mixer until achieving uniform dough. put it aside to cool 
down a bit. pour hot milk (25 ml) on a pinch of saffron and put it aside. pound the egg yolks with sugar until it is white. 

add flour brewed with milk, remaining flour, yeast leaven and saffron to the whisked egg yolks and start kneading in the mixer with 
a hook-shaped impeller. after 10 minutes add the melted butter and continue kneading to force in as much air as possible. Obvi-
ously, if you have time, you can knead manually for about 40 minutes. The dough should detach from the mixer walls and hook, or 
from the hand, if we knead manually.

leave the kneaded dough in a covered kneading-trough to double its volume. after about 1-2 hours knead the dough and put it 
in the buttered cake tin dusted with breadcrumbs. When the dough starts growing again, put it in the oven heated up to 180ºc 
and bake it for about 40 minutes until the stick stuck in the middle of the dough is dry. after baking cool and remove it from the 
tin. When it is completely cooled, cut it into thick slices of about 1 or 2 cm and cut a circle. heat with a burner or put it under the 
salamandra to caramelize the surface.

put sour cream and caviar on the top, sprinkle with chives or fresh oregano and black caraway.

TOASTeD SAFFRON „BABA” WITH SOUR CReAM 
AND SMOKeD CAVIAR FROM zIeleNICA

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
IWONA NIEMCZEWSKA,
Chef Of Z drUGIeJ StrONy 
LUStra reStaUraNt IN SZCZeCIN. 

3-4 h 6-8 servings

•	 20 g of fresh yeast and a tablespoon of sugar, 
tablespoon of flour, 3 tablespoons of warm milk 

SeRVICe
•	 180 g of sour cream
•	 40 g of smoked caviar from zielenica 
•	 black caraway, chives, oregano

I developed my own version of old recipe for steamed saffron baba (sweet yeast cake) and changed 
the concept of serving baba as a cake after the meal into a starter, served with sour cream and our 
local gold, that is smoked caviar from Zielenica.

„Baba” szafranowa / Saffron „Baba”Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

I jesiotr, i pierogi to symbole kuchni rosyjskiej, ale także ukraińskiej, białoruskiej czy polskiej kuchni 
kresowej. ryby jesiotrowate suszono, solono, chętnie wykorzystywano świeże, a na wschodzie często 
dzięki surowym zimom można je było przechowywać mrożone. wyzina (suszona bieługa) była podsta-
wowym źródłem białka dla wielu grup ludzi (podobnie jak na Pomorzu sztokfisz, czyli suszony dorsz). 
Popularny był także stosunkowo tani na wschodzie kawior.

Jesiotr to nie tylko historia kuchni, ale także ważna ekologiczna przestroga. kiedyś łowiono go w wiel-
kich ilościach, przy czym najczęściej różne ryby jesiotrowate poławiano na wschodzie. Jesiotry wpływały 
również do wisły i innych rzek. Połów był prowadzony w tak niezrównoważony sposób, że ostanie sztuki 
wyłowiono w latach sześćdziesiątych XX wieku. dzisiaj w stanie dzikim jesiotr w Polsce nie występuje. 
można dostać tylko jesiotra hodowlanego, który jest rybą drogą i ekskluzywną. rozwój hodowli i akcje 
wprowadzania na powrót jesiotra dzikiego dają nam nadzieję nie tylko na kontynuowanie tradycji, ale 
także na pewną specjalizację kulinarną, związaną z rybami słodkowodnymi i dwuśrodowiskowymi. 

Ciekawostką jest ówczesne pojmowanie potrawy o nazwie pierogi. Nie są to jakieś określone dania, 
tylko cała grupa bardzo różnych potraw. Po dziś dzień mamy pieróg biłgorajski czy pierekaczewnik, 
czyli słynny pieróg tatarski z Podlasia. to wyroby przypominające raczej dawne, staropolskie pasztety 
(zapiekane mięso, ryby czy warzywa w cieście). 

wielki, kresowy pieróg jest kwintesencją tej zapomnianej kuchni ze wschodniej części dawnego zabo-
ru rosyjskiego. 

Receptura oryginalna:

Półtora funta mąki rozrobić kwaterką mleka i łutem rozpuszczonych w mleku drożdży, wbić 2 żółtka, łyżkę masła, dodać soli 
i bić dopóki ciasto od łyżki odstawać nie będzie. Powinno być tak wolne jak na bułki. Gdy trochę podrośnie, rozciągnąć ciasto 
na stolnicy, posypując z lekka mąką, żeby do palcy nie przylegało, ułożyć na wysmarowaną masłem blachę, na połowie ciasta 
ułożyć pokrajanego w plastry jesiotra, którego przedtem trzeba nasolić, oczyścić ze skóry i chrząstek, na jesiotra posypać kopru 
siekanego, cebuli i pieprzu, polać rozpuszczonem masłem, a na masło położyć warstwę jaj na twardo ugotowanych, posiekanych 
i posolonych, na jaja znów polać masła i przykryć wszystko drugą połową ciasta, dobrze zacisnąć, żeby się nie otworzyło 
i  postawić w cieple. Po upływie pół godzinny, gdy dobrze podrośnie, wstawić do gorącego pieca, gdzie zostawać powinien 
godzinę i więcej, aż się ryba zupełnie upiecze. Ciasto z wierzchu smaruje się jajkiem i posypuje bułeczką.

Praktyczny kucharz warszawski, Warszawa 1903

JeSIOTR W PIeROGU

CIASTO NA PIeRóG
•	 mąka pszenna –500 g
•	 drożdże świeże – 20 g
•	 mleko – 1 szkl.
•	 żółtka – 2 szt.
•	 jajko – 1 szt. do ciasta
•	 jajko – 1 szt. do posmarowania.
•	 cukier – pół łyżeczki
•	 masło miękkie – 2,5 łyżki

PSTRąG GóRSKI – FARSz
•	 pstrąg lekko wędzony – 500 g

Sposób przygotowania:
Ciasto na pieróg: drożdże, cukier, 2 łyżki ciepłego mleka i 2 łyżki mąki rozetrzeć, następnie wymieszać i odstawić na chwilę. przy-
gotować przesianą mąkę, wlać do niej zaczyn. dodać żółtka, jajko, mleko, szczyptę soli i łyżkę sklarowanego masła. Wyrobić ciasto, 
które powinno zostać elastyczne. przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na około 45 minut. gdy podwoi swoją objętość, podzielić 
ciasto na dwie lub cztery części w zależności, czy chcemy zrobić dwa mniejsze pierogi, czy jeden duży. ciasto po podzieleniu wał-
kujemy na grubość 1 cm. pierwszy rozwałkowany kawałek kładziemy do brytfanny na pergamin, następnie rozkładamy pstrąga, 
przykrywamy drugim i dokładnie sklejamy brzegi. smarujemy rozmąconym jajkiem, posypujemy ziarnami czarnuszki.

Pstrąg górski – farsz: cebulę i czosnek lekko dusimy na maśle, zostawiamy do ostygnięcia. Koper włoski kroimy w cienkie 
paski. pstrąga oddzielamy od ości i skóry, mieszamy z resztą składników i nakładamy na rozwałkowane ciasto. Z wędzonych 
skór z pstrąga robi się lekki wywar, którym można polać gotowe danie.

Ragout z dyni: dynię kroimy w grubą kostkę, marchew w talarki. rozkładamy wszystko na blachę z pergaminem, polewamy oliwą, 
posypujemy cukrem, solą, pieprzem i tymiankiem. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni celsjusza na około 30 minut. 
cebulę i czosnek kroimy w grube kawałki, obsmażamy na maśle, dodajemy upieczone warzywa, podlewamy bulionem. dodajemy 
wanilię i słodką śmietanę. dusimy wszystko aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. posypujemy gotowe danie świeżą bryndzą.

PIeROGI z PSTRąGIeM / RAGOUT z PIeCzONeJ
DyNI I MARCHWI z WANIlIą I KRUSzONą BRyNDzą 

2 h 6 porcji

•	 cebula – 3 szt.
•	 czosnek – 3 ząbki
•	 koperek – do smaku
•	 koper włoski – pęczek
•	 creme fraiche – 150 g
•	 cytryna – pół szt. 
•	 masło – 40 g
•	 sól, pieprz

RAGOUT z DyNI
•	 dynia makaronowa o wielkości 

1,5 kg – 0,5 szt.

•	 cebula – 1 szt.
•	 czosnek – 1 szt.
•	 śmietana kremówka – 30 ml
•	 wywar – 100–200 ml
•	 pół laski wanilii
•	 masło – 50 g
•	 tymianek – 10 g
•	 marchew – 3 szt. 
•	 bryndza świeża – 30 g
•	 oliwa z oliwek
•	 cukier, sól, pieprz

Zamiast jesiotra w daniu wykorzystałem regionalnego pstrąga, którego uwielbiam – zwłaszcza, gdy 
jest lekko podwędzony. dodatkowo pojawiają się pierogi z bryndzą, kojarzone z Podhalem – dla mnie 
są one wspomnieniem dzieciństwa. do ich przygotowania zainspirował mnie sezon jesienny, zwłasz-
cza dynia, stanowiąca element ragout, która będzie idealnie współgrała z ciężkim ciastem. Nato-
miast nuta wanilii i kruszona bryndza dopełnią całość.

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
MARIUSZA bIZUbA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI 
ZakOPIańSkIeJ w ZakOPaNem
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Sturgeon and dumplings are symbols of russian cuisine, but also of Ukrainian, belarusian and Polish 
borderlands cuisine. Sturgeon fish were dried, salted, commonly used fresh, and in the east, due to cold 
winters, they could be frozen. wyzina (dried beluga) was a primary source of protein for many groups 
of people (similar to stockfish – dried cod – in Pomerania). Caviar, which was relatively cheap in the east, 
was also popular.

Sturgeon isn’t just a cuisine history, it’s also an important ecological warning. different fishes from stur-
geon family were once fished in big quantities, especially in the east. Sturgeons were present in Vistula 
and other rivers as well. however, the fishing was performed in such an unsustainable way, that the 
last sturgeons were caught in the 60-ties of 20th century. today, a wild sturgeon is no longer present 
in Poland, we only have a farmed version, which is very expensive and exclusive. farming development 
and sturgeon reintroduction projects give us hope not only to continue the tradition, but also for a kind 
of culinary specialization, connected with freshwater and anadromous fish. 

It is also interesting how the name „dumpling” was understood then. they are not particular dishes, 
rather a group of very different ones. Until today we have a biłgoraj dumpling, or Perekachevnik – fa-
mous tatar dumpling from Podlasie. they are more similar to old Polish „pâtés” (meat, fish, or vegeta-
bles baked in dough). 

the big, borderland dumpling is a quintessence of this eastern, forgotten cuisine from the eastern part 
of former russian annexation. 

Original Recipe:

Mix one and a half pound of flour with a quarter of milk and a lut of yeast dissolved in milk, add two yolks, a spoonful of butter, 
some salt and whisk until it comes off from a spoon. It should be similar to bun dough. When it grows a bit, roll it on a pastry 
board, sprinkling it with flour so that the dough won’t stick to fingers; put it into a baking tray covered with butter, on a half 
of dough place a sliced sturgeon , which first needs to be salted, skinned and deboned; sprinkle the sturgeon with chopped dill, 
onion and pepper, pour melted butter on it, and place a layer of hard-boiled, chopped and salted eggs on the butter; pour melted 
butter on eggs as well and cover everything with the second half of the dough; press the edges well, so it doesn’t open and leave it 
in a warm place; after half an hour, when it grows, place it in hot oven and leave it there for at least an hour, if not more, until 
the fish bakes properly. The dough should be covered with egg and sprinkled with breadcrumbs at the top.

Praktyczny kucharz warszawski, Warsaw, 1903

STURGeON IN A DUMPlING

DOUGH FOR DUMPlINGS 
•	 wheat flour – 500 g
•	 fresh yeast – 20 g
•	 milk – 1 glass
•	 2 egg yolks items
•	 1 egg for dough
•	 1 egg for spreading
•	 sugar – 0.5 teaspoon
•	 soft butter – 2.5 tablespoons

MOUNTAIN TROUT – FIllING
•	 slightly smoked trout – 500 g

Instructions:
Dough for dumplings: grind yeast, sugar, 2 tablespoons of warm milk and 2 tablespoons of flour, then stir and put aside 
for a while. prepare sieved flour and pour leaven into it. add egg yolks, egg, milk, pinch of salt and tablespoon of clarified 
butter. Knead the dough which should remain flexible. cover and put aside in a warm place for about 45 minutes. When 
it doubles its capacity, divide the dough into two or four parts, depending on whether we want to make two smaller or one 
large dumpling. after dividing, roll the dough until it is 1 cm thick. put the first rolled piece on greaseproof paper in a baking 
pan, then lay out the trout, cover it with another sheet and thoroughly put the edges together. spread it with the beaten egg 
and season it with black caraway seeds.

Mountain trout – filling: stew the onion and garlic slightly on butter, leave it for cooling. cut fennel into thin strips. remove 
the fish bones and skin from the trout, mix it with the rest of ingredients and put it on the rolled dough. The smoked trout 
skins form a light broth which can be poured on the finished dish.

Squash ragout: cut the squash into large squares and carrot into slices. put everything onto the baking pan with greaseproof 
paper, pour olive and season it with sugar, salt, pepper and thyme. put it in the oven heated up to 180ºc for about 30 minutes. 
cut onion and garlic into thick slices, fry it on butter, add baked vegetables, pour consommé on it. add vanilla and sweet 
cream. stew everything until achieving the proper consistency. sprinkle the ready dish with fresh ewes’ milk cheese.

TROUT DUMPlINGS / BAKeD SqUASH AND CARROT RAGOUT 
WITH VANIllA AND CRUSHeD eWeS’ MIlK CHeeSe

2 h 6 servings

•	 3 onions 
•	 3 garlic cloves
•	 dill – to taste
•	 1 fennel
•	 crème fraîche – 150 g
•	 0.5 lemon 
•	 butter – 40 g
•	 salt, pepper

SqUASH RAGOUT
•	 half of about 1,5 kg 

spaghetti squash

•	 1 onion 
•	 1 garlic 
•	 whipping cream – 30 ml
•	 broth – 100–200 ml
•	 one half of vanilla stick
•	 butter – 50 g
•	 thyme – 10 g
•	 carrots – 3 pcs. 
•	 fresh ewes’ milk cheese – 30 g
•	 olive oil
•	 sugar, salt, pepper

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MARIUSZ bIZUb,
Chef Of reStaUraCJa 
ZakOPIańSka IN ZakOPaNe. 

I used regional trout in the dish instead of sturgeon. I love it – especially when it is slightly smoked. 
additionally, there are dumplings with ewes’ milk cheese, associated with the Podhale region – for 
me they are a childhood memory. their preparation was inspired by the autumn season, especially 
squash – an element of ragout that will correspond perfectly with the heavy dough. the note of va-
nilla and crushed ewes’ milk cheese will complement the whole.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia
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Pierogi z pstrągiem / Trout dumplings

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

ta receptura była popularna przede wszystkim na Podlasiu, białorusi i w rosji, w Polsce znana co naj-
mniej od XVII wieku. Podsuszane, pieczone bloki z jabłek, aromatyzowane różnymi przyprawami i do-
datkami występowały w rosji w dwóch postaciach: jabłecznego sera i popularnej dziś, przemysłowo 
produkowanej „pościłły” (pastyli), czyli pianki owocowej.

Umożliwiało to konserwację i przechowywanie jabłek oraz innych owoców w formie twardych, podsu-
szanych i podpiekanych bloków. Spożywano je świeże i miękkie jako przekąskę, ale również stosowano 
jako rodzaj koncentratów do różnych legumin, sosów czy ciast. 

Receptura oryginalna:

Upieczone winne jabłka przefasować przez durszlak, włożyć do rądla i smażyć godzinę, mieszając łyżką, żeby się nie przypaliło. 
Włożyć cukru, rachując na funt marmelady pół funta cukru, jak się razem podsmaży, dodać skórki pomarańczowej, ugotowanej 
poprzednio, skrojonej z samego wierzchu i drobno usiekanej, trochę grubo utłuczonego cynamonu i goździków, wymieszać 
i dosmażać na wolnym ogniu, próbując następującym sposobem: umoczyć serwetę, wycisnąć z wody i włożyć na nią łyżkę massy, 
jeżeli nie przystanie do serwety, to ma dosyć. Wtedy włożyć do woreczka od serów i przycisnąć kamieniem. Po wyjęciu podsuszyć 
lekko w piecu. Zamiast cukru można użyć miodu, biorąc na kwartę massy jabłecznej pół kwarty miodu. 

Praktyczny kucharz warszawski, Warszawa 1903

SeR JABłeCzNy

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami rosy jskimi
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussiaKuchnia  z  terenów pod wpł ywami rosy jskimi

•	 2 kg szarej renety 
•	 200 g masła
•	 3 g soli
•	 10 listków żelatyny
•	 woreczki śniadaniowe
•	 spora ilość lodu 

w kostkach
•	 600 g czekolady białej
•	 400 g masła kakaowego

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz, wykrój gniazda nasienne. Masło roztop w rondlu, aż nabierze orzechowego aromatu. dodaj jabłka 
i smaż całość, aż powstanie gładka masa. posól. dodaj uprzednio namoczoną żelatynę i zdejmij z ognia. Masę przekła-
daj do woreczków śniadaniowych po 125 g. całość włóż do pojemnika wypełnionego wodą z lodem. poczekaj około 
40 minut, aż masa się zetnie. 

W kąpieli wodnej roztop czekoladę z masłem kakaowym. Zdejmij z ognia, gdy składniki się połączą. Zanurz jabłkową 
galaretkę w masie czekoladowej. przełóż na blachę wyłożoną pergaminem i schowaj do lodówki, aż się zsiądzie. 

Sos: wszystkie składniki połącz ze sobą. Odstaw na godzinę i zblenduj na gładką masę. przetrzyj przez sito. 

Podanie: na spód talerza wylej sos, następnie połóż imitację sera. podawaj z kawałkami owoców cytrusowych. Ja uży-
łem kumkwatu, aby nawiązać do świątecznego charakteru moczki. 

SeR JABłeCzNy

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
PRZEMySŁAWA bŁASZCZyKA,
SZefa kUChNI mañaNa
bIStrO & wINe bar w ChOrZOwIe. 

2 h 8 porcji

SOS
•	 50 g piernika
•	 250 g soku z jabłek
•	 250 g soku ze śliwek
•	 15 g suszonych moreli 
•	 15 g rodzynek
•	 15 g suszonych śliwek
•	 15 g migdałów
•	 15 g śliwek

Potrawa inspirowana słowem „ser”, ale z zachowaniem smaku jabłek. ma nawiązywać do kuli białego 
sera, jednak to tylko mistyfikacja. Śląskim akcentem jest sos inspirowany śląską moczką.

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

this recipe was mostly popular in Podlasie, belarus and russia, known in Poland at least as far as 17th 
century. dried, baked apple blocs, aromatized with various spices and additives were popular in russia 
in two forms: apple cheese and, popular today, mass-produced „pościłła” (pastila), fruit puffs.

this allowed to conserve and store apples and other fruits in the form of hard, dried and baked blocs. 
they were eaten fresh and soft as a snack, but they were also used as a form of concentrate for various 
legumins, sauces or cakes.  

Original Recipe:

Rub baked wine apples through a colander, put into a pot and fry for an hour stirring with a spoon, so that it doesn’t burn. Add 
sugar in proportions: half a pound of sugar for a pound of marmalade; after they’ve fried for a bit add orange peel, cooked earlier, 
cut from the top and chopped finely, some crushed cinnamon and cloves, mix it and fry on radiant heat, testing it as follows: 
dip a cloth in water, squeeze the water out and place a spoonful of mass on it. If it doesn’t stick to the cloth, it is done. Place in 
cheese pouch and press with a stone. After taking out, dry for a bit in the oven. Instead of sugar, you can use honey, taking half 
a quarter of honey for a quarter of mass. 

Praktyczny kucharz warszawski, Warsaw, 1903

APPle CHeeSe
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•	 2 kg of Grey Rennet apple 
variety 

•	 200 g of butter
•	 3 g of salt
•	 10 gelatin leaves
•	 breakfast bags
•	 large amount of ice cubes
•	 600 g of white chocolate
•	 400 g of cocoa butter

Instructions:

peel the apples and remove the cores. Melt butter in a pan until it gets the nut aroma. add apples and fry the whole 
until achieving a smooth mass. season with salt. add the earlier soaked gelatin and remove it from fire. put the mass 
into breakfast bags (125 g per each). put the whole into a container filled with water with ice. Wait for about 40 min-
utes until the mass congeals. 

Melt chocolate with cocoa butter in a water bath. remove it from fire when the ingredients combine. soak the apple 
jelly in chocolate mass. Move it to the baking tray lined with parchment paper and put it in the fridge until it curdles. 

Sauce: combine all ingredients together. put it aside for one hour and blend it into a smooth mass. press it through a sieve. 

Serving: pour sauce to the bottom of the plate, and then lay out the cheese imitation. serve it with pieces of citrus fruit. 
i used kumquat to refer to the festive character of moczka (silesian christmas dessert soup). 

APPle CHeeSe

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
PRZEMySŁAW bŁASZCZyK,
Chef Of mañaNa bIStrO & wINe 
bar IN ChOrZów. 

2 h 8 servings

SAUCe
•	 50 g of gingerbread
•	 250 g of apple juice
•	 250 g of plum juice
•	 15 g of dried apricots 
•	 15 g of raisins
•	 15 g of dried plums
•	 15 g of almonds
•	 15 g of plums

the dish was inspired by the word „cheese”, but with the apple flavor preserved. It is supposed to refer to white 
cheese ball, but this is only a mystification. the Silesian element is the sauce inspired by the Silesian moczka.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia Ser jabłeczny / Apple cheese
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•	 chleb razowy – 500 g
•	 jaja – 8 szt.
•	 masło klarowane – 100 g
•	 wino słodkie – 50 ml
•	 cukier – 80 g
•	 laska wanilii – 1 szt.
•	 cynamon – 10 g
•	 goździki – 3 szt. (tłuczone)

Sposób przygotowania:

chleb cienko pokroić i ususzyć w piecu w temperaturze 100 stopni celsjusza, zmiksować na mąkę. Oddzielić białka 
od żółtek. ubić białko na sztywną pianę, następnie dodawać po kolei odmierzone składniki, tj. 100 g mąki chlebowej, 
masło, wino, cukier, żółtka, przyprawy. przełożyć masę do formy i piec około 20–30 minut w temperaturze 160 stopni 
celsjusza. serwować z konfiturami lub owocami.

leGUMINA CHleBOWA

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII
INSPIraCJI makrO w warSZawIe. 

2 h 4 porcje

Receptura oryginalna:

Chleb, najlepiej razowy cienko pokrajać i ususzyć, żeby się zrumienił, potem utłuc go na mąkę. Wziąść tej mąki z chleba łyżek 
stołowych trzy, wina francuskiego kieliszek, cukru kubek, wbić w to 8 żółtek, wsypać trochę goździków, cynamonu, wanilii 
tłuczonej, wlać łyżkę masła klarowanego i pianę z tych ośmiu białek, wymieszać razem, wlać w rondel masłem wysmarowany 
i bułką wysypany i wstawić do pieca na kwadrans. Proporcja na 4 lub 6 osób.

L. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych, Warszawa 1860

leGUMINA CHleBOWA
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•	 wholemeal bread – 500 g
•	 eggs – 8 pcs. 
•	 ghee – 100 g
•	 sweet wine – 50 ml 
•	 sugar – 80 g
•	 vanilla bean – 1 pc. 
•	 cinnamon – 10 g
•	 cloves – 3 pcs. (ground)

Instructions:

slice finely the bread and dry in the oven in 100 degrees of celsius, grind to get flour. separate whites from yolks. Beat 
egg whites until stiff, then add, one by one, measured quantities of ingredients, i.e. 100 g bread flour, butter, wine, sugar, 
yolks, seasonings. pour the mixture into a baking mold and bake for approximately 20–30 minutes in 160 degrees of 
celsius. serve with preserves or fruit.

BReAD leGUMIN (PUDDING)

2 h 4 servings

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussiaCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  R ussia

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

Original Recipe:

Slice bread, preferably a wholemeal one, thinly and dry until it browns, then grind it into a flour. Take three spoonfuls of 
that flour, a glass of French wine, a cup of sugar, crack 8 yolks into it, add some cloves, cinnamon, crushed vanilla, pour a 
spoonful of cleared butter and the egg foam of those eight whites, mix it, pour into a pot covered with butter and sprinkled with 
breadcrumbs and put it into the oven for a quarter-hour. Proportion for 4 or 6 people.

L. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych, Warsaw, 1860.

BReAD leGUMIN (PUDDING)



legumina chlebowa / Bread legumin
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Kuchnia z terenów
pod wpływami pruskimi

Cuisine from the territories
influenced by Prussia

Wielkopolska, pomorze i ziemia chełmińska oraz część Kujaw, ze swoimi licznymi miastami, rozwiniętym handlem, 
a zwłaszcza stojącym na wysokim poziomie rolnictwie, już przed rozbiorami należały w większości do najbogatszych 
ziem polski. W państwie pruskim przeprowadzono sprawnie reformy uwłaszczeniowe, tworząc duże, silne folwarki 
ziemiańskie i bogate gospodarstwa chłopskie. Wielki i chłonny rynek niemiecki sprawił, że rolnictwo w zachodniej 
i północnej polsce było na bardzo wysokim poziomie i w efekcie nawet robotnicy rolni odżywiali się często lepiej niż 
gospodarze z Kongresówki czy galicji. przykładem jest książka kucharska z grudziądza z 1915 roku, napisana przez 
gospodynie z pomorza, przedstawiająca kuchnię skromną, prostą i, jak pisano, typową dla robotniczego stanu, ale uroz-
maiconą i będącą świadectwem wysokiego poziomu życia pracowników, gospodarzy i robotników.

W zaborze pruskim wcześniej niż gdzie indziej rozpowszechniły się ziemniaki, zwane tutaj pyrami. to tu rozwinięto wiele 
pomysłowych sposobów ich wykorzystania, produkty te traktując jednocześnie jako wielkie dobro i skarb, z którym należy ob-
chodzić się z szacunkiem i bardzo oszczędnie. Oczywiście ziemniaki były znane i popularne wszędzie, ale swojskie poznańskie 
pyry i umiejętność wytwarzania z nich swoistych dań-ikon, na przykład pyr z gzikiem, to prawdziwie wielkopolska specjalność.

nieco podobnie było z dynią, znaną w polsce raczej pod nazwą bania albo, dziś dla nas mylącym określeniem, arbuz 
(harbuz), jak nazywano dynię na litwie. Oczywiście warzywo to, jak właściwie wszystkie produkty używane na zie-
miach polskich, było znane we wszystkich zaborach. Wielkopolanie nazywali je jednak korbol (korbal), określenie po 
dziś dzień zachowało się zresztą w gwarze poznańskiej. dyń używano wreszcie na pomorzu i w Wielkopolsce częściej 
i chętniej niż w innych regionach, a pomorska dynia marynowana miała charakterystyczny, piernikowy posmak w sta-
rym stylu pierników toruńskich. używano do jej sporządzenia nie tylko ostrych przypraw egzotycznych i słodyczy, ale 
także migdałów i kandyzowanych skórek cytrynowych.

Jednym z najsłynniejszych kulinarnych symboli zaboru pruskiego jest gęsina, mięso popularne oczywiście wszędzie, 
ale na pomorzu i w Wielkopolsce hodowane i konsumowane szczególnie często. Książki kucharskie z torunia i gru-
dziądza mają czasem na okładce kucharkę, podającą na półmisku wielką gęś. to właśnie gęsi z ziem dawnego zaboru 
pruskiego, wysyłane do wszystkich regionów niemiec, wraz z recepturami i daniami opisywanymi w niemieckich 
książkach kucharskich, przyczyniły się do powstania luksusowej niemieckiej marki Polnische Gans (polska gęś).

podobnym wyróżnikiem w przypadku Wielkopolski była też przez długi czas baranina. Owce przez setki lat hodowano 
masowo na wełnę, zwłaszcza w Wielkopolsce. ponieważ w tym regionie bardzo wcześnie wycięto większość lasów, było 
tam mało dziczyzny. to dlatego właśnie w kuchni wielkopolskiej rozwinęły się receptury i dania, naśladujące dziczyznę 
i taki przykład dania z baraniny podajemy dalej jako łączący w sobie dwie tak charakterystyczne dla tego regionu cechy. 

na pomorzu chętnie naśladowano różne wersje tak zwanych królewieckich klopsów, zwanych dziś czasem zupą klop-
sową. Były to mielone kotlety z mięsa wołowo-wieprzowego, podawane w kwaśnym sosie z octem i kaparami. co 
ciekawe, w wersji z ziemi chełmińskiej do różnych rodzajów klopsów dodawano czasem pierniki, podobnie zresztą jak 
do czerniny czy innych potraw. Oprócz samych pierników popularne były też w bardzo różnych postaciach tak zwane 
marcepany królewieckie oraz sękacze (Baumkuchen), dziś znane przede wszystkim na podlasiu.

Mimo pewnych wpływów, naśladownictwa i wymiany, związanych choćby z funkcjonowaniem w jednym kraju i po-
dobnych warunkach gospodarczych, potrawy prusaków i polaków na ogół bardzo się między sobą różniły. Wiązało się 
to częściowo z innym podejściem do pożywienia w protestantyzmie i katolicyzmie. Odrzucenie jakościowych postów 
przez protestantów powodowało również mniejsze kontrasty miedzy jedzeniem zwykłym i świątecznym, z kolei kato-
licy ze swoimi długimi i częstymi postami mieli tendencję do znacznie bardziej uroczystego fetowania świąt i rozbu-
dowywania katalogu potraw świątecznych, wyjątkowych, szczególnie pracochłonnych i skomplikowanych.

KUCHNIA z TeReNóW POD WPłyWAMI 
PRUSKIMI

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi
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greater poland, pomerania and chełmno lands as well as parts of Kuyavia, even before partition had been one of the 
richest polish lands, with many cities, developed trade and, especially, a high level agriculture. The prussian state had 
efficiently performed enfranchisement reforms, creating big and strong farmland manors and rich farmsteads. Big and 
receptive german market caused the agriculture in the western and northern poland to be on a very high level and, in 
effect, even simple farmhands had a better diet than farm owners from congress Kingdom or galicia. a good example 
is a cookbook from grudziądz, issued in 1915, written by housewives from pomerania and presenting a modest and 
simple cuisine, typical for „worker class” as it was written, but a varied one, giving evidence of high standards of living 
of farmhands, farm owners and workers.

in prussian annexation the potatoes, here known as pyry, have spread earlier and many creative ways of using them 
have been developed, while at the same time treating them as precious goods and treasures, which need to be respected 
and used frugally. Of course, potatoes were known and popular everywhere, but familiar poznań „pyry” and the ability 
to create peculiar icon-dishes out of them, such as pyry with gzik is a true greater poland specialty.

The same goes for pumpkin, known as „bania” in other regions of poland, or under a, misleading today, name „arbuz”, 
or „harbuz” (watermelon), as it was called in lithuania. Of course pumpkin, as basically all products used in polish 
lands, has been known in all annexations. however, greater poland citizens called it „korbol” („korbal”) and that name 
remained until today in poznań dialect. pumpkins were used in pomerania and greater poland more often and more 
willingly than in other regions and pomeranian pickled pumpkin had a distinct, gingerbread taste in the old style of 
gingerbread from toruń – among the ingredients were not only hot, exotic spices and sweets, but also almonds and 
candied lemon peels.

One of the most famous culinary symbols of prussia annexation is goose meat, a type of meat popular everywhere, 
but in pomerania and greater poland produced and eaten particularly often. cookbooks from toruń and grudziądz 
sometimes have a cook on their covers, serving a big goose. it is geese from the lands of former prussian annexation, 
sent to all the regions of germany, along with recipes and dishes described in german cookbooks that have contrib-
uted to creation of a luxury german brand „polnische gans” (polish goose).

for a long time a similar characteristic for greater poland had been mutton. sheep were bred en masse for wool, es-
pecially in greater poland. Because most of the forests in greater poland have been cut down very early, there were 
small amounts of game on this territory, therefore especially in greater poland cuisine there were a lot of recipes and 
dishes imitating game. We present an example of a dish made from mutton, but combining those two features distinct 
for this region. 

pomerania has eagerly imitated different versions of so called konigsberg meatballs, today called meatball soup some-
times – meatballs made from beef and pork served in sour sauce with vinegar and capers. What’s interesting, is that 
in chełmno lands different types of meatballs were sometimes served with gingerbread. The same was done with 
czernina and other dishes. apart from gingerbread in different forms, very popular were also so called konigsberg 
marzipan and sakotis (Baumkuchen), today known mostly in podlasie.

despite some influences, imitation and exchange, stemming from functioning in one country and similar economic 
conditions, in general prussian and polish cuisines differed significantly. One of the reasons was different approach to 
food in protestantism and catholicism. rejection of quality fasting by protestants resulted in smaller contrast between 
regular and holiday dishes. catholics, on the other hand, with their long and often fasting had a tendency to hold more 
festive celebrations and develop a catalog of unique, holiday dishes, which were especially laborious and complicated. 

CUISINe FROM THe TeRRITORIeS
INFlUeNCeD By PRUSSIA

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Ponieważ w kuchni polskiej bardzo istotną role odgrywały dania postne, zupy rybne były ważne i popu-
larne. Potrawy przygotowywano głównie z ryb słodkowodnych. O ile kresowa ucha, pochodząca z tere-
nów pod wpływami rosyjskimi, była zupą złożoną z wielu różnych składników, to jej wersja pomorska 
była znacznie prostsza. był to wywar z warzyw i ryb, do zupy dodawano kluseczki lub kaszkę mannę 
pokrojoną w kostkę. w zasadzie zupa ta była podobna do zupy rybnej z kongresówki, trochę tylko gęst-
szej i bardziej kalorycznej, więc można powiedzieć, że jest to wersja w jakimś sensie pośrednia między 
odmianą wileńską i wielkopolsko-pomorską.

Receptura oryginalna:

Nastawić smak z rozmaitej włoszczyzny i kilku cebul, niech się ugotuje. Na tym smaku wstawić rybę jakąkolwiek, szczupaka, 
lina, karaska, okonia lub węgorza, dodawszy pietruszki i kopru i gotować, najdłużej 20-25 minut, gdyż ryby w ogóle gotują się 
bardzo krótko. Rybę wyjąć, zupę przecedzić, włożyć łyżkę masła i ugotować na tym samym smaku krajane kluseczki lub drobną 
kaszę. Jeżeli ryby stosunkowo mało, to zaprawić zupę śmietaną, biorąc kwaterkę na trzy osoby.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1885

zUPA RyBNA
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•	 pieczone buraki ćwikłowe – 2 szt.
•	 1 stołowa łyżka chrzanu
•	 kilka plastrów cytryny

WyWAR
•	 cały jesiotr – 1 kg
•	 średnie marchewki – 3 szt.
•	 pietruszka – 1 szt.
•	 obrany seler – 0,4 szt.
•	 kilka suszonych grzybów
•	 gałązka rozmarynu 
•	 cebula – 1szt.

Sposób przygotowania:

Wywar: buraki piecz zawinięte w folię aluminiową, oblane oliwą i oprószone solą morską i tymiankiem w piekarniku 
nagrzanym do temperatury 160 stopni celsjusza przez półtorej godziny. 

Spraw jesiotra: z ryby wytnij filety, a resztę przeznacz na wywar.

W dużym garnku podgrzej 1 łyżkę oliwy z oliwek i czosnek. dodaj marchew, pietruszkę, seler i cebulę zrumienioną na 
płycie, smaż wszystko bez brązowienia. dodaj kręgosłup, głowę i ogon, dodaj 8 szklanek wody i gotuj na wolnym ogniu 
przez 40 minut. usuń rybę i warzywa, pozwól im ostygnąć. Bulion redukuj jeszcze przez 20 minut.

Ciasto: z wymienionych składników wyrób ciasto, rozwałkuj cienko i wykrawaj kwadraty. na każdy kwadrat wykładaj 
porcję gotowego farszu i zamykaj jak kopertę. gotowe pierożki gotuj do wypłynięcia w osolonej wodzie lub w naszym 
bulionie z jesiotra.

Serwis: na dno talerza wyłóż plaster cytryny, na nią wymieszane buraki z chrzanem, kilka pierożków. Wszystko zalej 
naszym aromatycznym wywarem. Wykańczaj oliwą koperkową lub gałązkami koperku.

Oliwa koperkowa: oliwę rozgrzej w termomiksie do temperatury 80 stopni celsjusza. dodaj koper, zblenduj i odcedź.

CONSOMMé RyBNe z WARzyWAMI I PIeROżKAMI

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PIOTRA KACIUby,
SZefa kUChNI ZamkU
dUbIeCkO. 

1,5 h 10 porcji

•	 oliwa – 1 łyżka
•	 czosnek – 2 ząbki

PIeROżKI z JeSIOTReM
ciasto
•	 mąka – 500 g 
•	 letnia woda – 200 ml 
farsz  
•	 posiekany filet z jesiotra 

– 400 g
•	 mąka kukurydziana 

– 2 łyżeczki

•	 zimne masło pokrojone w kostkę 
– 100 g

•	 starty imbir – według uznania
•	 sos sojowy – do smaku
•	 świeża kolendra – 1 pęczek
•	 kmin rzymski – pół łyżeczki
•	 drobno siekana papryczka chili 

bez pestek – 1 szt.
•	 starte ząbki czosnku – 2 szt.
•	 sól 
•	 pieprz
•	 cukier 

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

In Polish cuisine, where fasting dishes played a significant role, fish soups were important and popu-
lar. they were mainly prepared from freshwater fish. although borderland ukha, originating from 
territories under russian influence, was a soup made of many different ingredients, its Pomeranian 
version was much simpler. It was a broth made of vegetables and fish with addition of noodles, or 
diced semolina. this soup was basically similar to fish soup from Congress kingdom, only a bit thicker 
and more calorific, therefore it can be said that it is an intermediate version between Vilnian and 
Greater Poland-Pomeranian ones.

Original Recipe:

Make a base of different greens and few onions and let it cook. To that base add any fish you like, pike, tench, crucian, perch, or 
eel, add parsley and dill and cook no longer than 20-25 minutes, because fish in general cook very briefly. Take out the fish, filter 
the soup, put a spoonful of butter and use the same base to cook sliced noodles, or a fine groat. If there isn’t much of fish, add cream 
to the soup, taking a quarter for three people.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń, 1885

FISH SOUP
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•	 baked red beets – 2 pcs. 
•	 1 tablespoon of horseradish 
•	 few lemon slices

BROTH
•	 whole sturgeon – 1 kg
•	 middle-sized carrots – 3 pcs.
•	 parsley – 1 pc.
•	 peeled celery – 0.4 pc.
•	 couple of dried mushrooms
•	 rosemary sprig 
•	 onion – 1 pc.

Instructions:

Broth: bake beetroots wrapped in aluminum foil, coated with olive and dusted with sea salt and thyme in the oven 
heated up to 160ºc for one and a half hour.

Dress the sturgeon: cut fillets from the fish and use the rest for making a broth.

heat up 1 tablespoon of olive oil and garlic in a large pot. add carrot, parsley, celery and onion browned on a burner, 
fry everything without browning. add the backbone, head and tail, add 8 glasses of water and simmer on low flame 
for 40 minutes. remove the fish and vegetables, let them cool down. reduce the consommé for another 20 minutes.

Dough: use the above-mentioned ingredients to knead the dough, roll it thinly and cut out squares. put a portion of 
ready filling on each square and close it like an envelope. Boil the finished dumplings until they come to surface of 
salted water or sturgeon consommé.

Service: put a slice of lemon on the bottom of the plate, cover it with beetroots mixed with horseradish and a few 
dumplings. pour our aromatic broth on it. top it with dill olive or dill sprigs.

Dill olive: heat up olive in thermomixer to the temperature of 80ºc. add dill, blend and strain. 

FISH CONSOMMé WITH VeGeTABleS AND DUMPlINGS

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
PIOTR KACIUbA,
Chef Of Zamek
dUbIeCkO.

1,5 h 10 servings

•	 olive – 1 tablespoon 
•	 garlic – 2 cloves

STURGeON DUMPlINGS
dough
•	 flour – 500 g 
•	 warm water – 200 ml 
filling  
•	 chopped sturgeon fillet 

– 400 g
•	 maize flour – 2 teaspoons
•	 diced cold butter – 100 g

•	 grated ginger – at your discretion
•	 soya sauce – to taste
•	 fresh coriander – 1 bunch
•	 Cumin – half teaspoon
•	 finely chopped chili peppers 

without seeds – 1 pc.
•	 sieved garlic cloves – 2 pcs.
•	 salt 
•	 pepper
•	 sugar 

Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia zupa rybna / Fish soup
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

korbol to w gwarze poznańskiej dynia. Potrawy i przetwory z tego warzywa, często dosyć pracochłonne, 
były bardzo popularne w zaborze pruskim. mieszkańcy terenów pod tym zaborem skrzętnie wykorzy-
stywali możliwości, jakie dawała bardzo plenna i rosnąca do ogromnych rozmiarów dynia.

dynia (korbal, bania, na Litwie tzw. harbuz) to warzywo popularne dawniej we wszystkich regionach 
Polski. Pochodzi z ameryki, szybko jednak przyjęła się w wielu krajach europy. Chociaż popularna 
w różnych miejscach, szczególną rolę odgrywała w zaborze pruskim, gdzie używano przede wszystkim 
nazwy korbal lub korbol. ten drugi termin wszedł nawet na stałe do gwary poznańskiej, podkreślającej 
odrębność i tożsamość mieszkańców stolicy wielkopolski. Choć wyraz ten pochodzi z niemieckiego, 
w polszczyźnie znany jest i stosowany od wieków. 

mimo że dynia była znana od wieków we wszystkich właściwie regionach Polski, to korbola jedli głów-
nie wielkopolanie i mieszkańcy Pomorza. w zaborze rosyjskim i Galicji jedzono już banie, przy czym na 
wileńszczyźnie dynie nazywano jeszcze arbuzami i harbuzami, co jest zresztą po dziś dzień przyczyną 
nieporozumień i pomyłek przy odczytywaniu dawnych tekstów.

Sama receptura pochodzi z niezwykłej, choć małej książeczki kucharskiej, wydanej przez wiktora ku-
lerskiego, redaktora największej polskiej gazety (Gazety Grudziądzkiej), której nakład przed I wojną 
światową dochodził nawet do stu trzydziestu tysięcy egzemplarzy. książeczka Nauka gotowania do 
użytku ludu polskiego była wynikiem konkursu, ogłoszonego na łamach gazety. autorkami receptur 
były gospodynie z Pomorza. Ich przepisy są proste, krótkie i tanie w realizacji, a dzisiaj odczytujemy je 
jako lekkie i dietetyczne. 

Prosta w przygotowaniu, zagęszczona kruszonką zupa z dyni uzyskiwała specjalny posmak dzięki zasto-
sowaniu migdałów, zapewne gorzkich, parzonych lub prażonych. receptura pokazuje, jak przy niewiel-
kich nakładach, a jednocześnie stosunkowo szybko i tanio można było przyrządzić smaczny posiłek.

Receptura oryginalna:

Pokrajać 1 funt żółtego korbala w kawałki, zerżnąć skórę i wyjąć miękkie wnętrze, i ugotować na miękko we wodzie. Wodę odcedzić, 
korbal utrzeć, aby kawałków nie było, wlać na powrót wodę, dodać ½ litra mleka i zasypać kruszonkę, ugniecioną z ½ szklanki 
pszennej mąki i wody. Można też wrzucić 5 sparzonych i drobno pokrajanych migdałów, a zupa nabędzie bardzo dobrego smaku.

Nauka gotowania do użytku ludu polskiego, 1915,
wyd. i oprac. J. Dumanowski i M. Mazurkiewicz, Grudziądz 2012

zUPA z KORBAlA (DyNI)

•	 1 kg dyni
•	 1 l wody
•	 1 l mleka
•	 1 jajko
•	 sól, cukier, pestki dyni lub rodzynki

Sposób przygotowania:

dynię obrać ze skóry, pokroić w kostkę, ugotować do miękkości w litrze wody, dodając szczyptę soli (do smaku). 
po ugotowaniu odcedzić, poddusić, dolać litr mleka i zagotować. W międzyczasie zrobić zacierkę ze szklanki mąki, 
jajka, wody i szczypty soli. tak przygotowaną zacierkę zarzucić na gotującą się zupę, gotować jeszcze chwilę, doprawić 
do smaku solą i cukrem. Zdjąć z ognia, nalać na talerz, posypać uprażonymi pestkami dyni lub rodzynkami.

zUPA DyNIOWA

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
DżENNETy bOGDANOWICZ,
SZefOweJ kUChNI aGrOtUryStykI 
tatarSkIeJ JUrty w krUSZyNIaNaCh. 

0,5 h 6 porcji

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

korbol is a pumpkin in Poznań dialect. dishes and preserves made from pumpkin, often quite labo-
rious, were very popular in Prussian annexation, whose inhabitants scrupulously used the possibilities 
offered by a fruitful and big-growing pumpkin.

Pumpkin (korbal, bania, „harbuz” in Lithuania) is a vegetable, which used to be popular in all regions of 
Poland. It originates from america, but it was quickly adopted in many european countries. although 
popular in many places, it played a special role in Prussian annexation, where it was mainly named 
„korbal”, or „korbol”. the second name even made it for good into Poznań dialect, emphasizing the indi-
viduality and identity of Greater Poland capital’s inhabitants. although the name comes from German 
language, it has been known and used in Polish language for centuries.

even though pumpkin was obviously known for centuries in all Polish regions, „korbol” has been eaten 
mainly by Greater Poland and Pomerania inhabitants. In russian annexation and Galicia people have 
eaten „bania”, although in Vilnius area pumpkins had been called „arbuz”, or „harbuz”, which causes 
misunderstandings and mistakes in reading old texts until this day.

the recipe text comes from an extraordinary, though small, cookbook issued by wiktor kulerski, editor 
of the biggest Polish newspaper of that time (Grudziądz Gazette), issued in around 130,000 copies be-
fore the first world war. the book Nauka gotowania do użytku ludu polskiego was a result of a contest, 
the authors of recipes were Pomeranian housewives. their recipes are simple, short and economical 
and today we also see them as light and diet. 

easy to prepare, thickened with crumble, pumpkin soup acquires a special flavor thanks to almonds, 
probably bitter, parboiled, or roasted ones. the recipe shows how a tasty meal can be prepared without 
much work, relatively quickly and economically.

Original Recipe:

Cut 1 pound of yellow korbal into pieces, cut off the skin, pull the soft inside out and cook it in water until it’s tender. Filter the 
water, rub the korbal until there are no distinct pieces, pour the water back in, add 1/2 liter of milk and crumble made of 1/2 glass 
of wheat flour and water. You can also add 5 almonds, parboiled and chopped finely, and the soup will acquire a very good taste.

Nauka gotowania do użytku ludu polskiego, 1915,
issued and developed by J. Dumanowski and M. Mazurkiewicz, Grudziądz 2012

KORBAl (PUMPKIN) SOUP

•	 1 kg pumpkin
•	 1 l water
•	 1 l milk
•	 1 egg
•	 salt, sugar, pumpkin seeds or raisins

Instructions:

peel and dice the pumpkin, cook until tender in a liter of water, adding a pinch of salt (to taste). When the pumpkin is 
cooked, drain it off and stew. add a liter of milk and boil it up. in the meantime, make small dumplings from a glass of 
flour, an egg, water and a pinch of salt. put the dumplings into the boiling soup. cook for a moment and season to taste 
with salt and sugar. take the pot off the fire. pour the soup onto a plate and sprinkle with roasted pumpkin seeds or raisins.

PUMPKIN SOUP

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
DżENNETA bOGDANOWICZ,
Chef Of aGrOtUryStyka
tatarSka JUrta IN krUSZyNIaNy.

0,5 h 6 servings

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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zupa dyniowa / Pumpkin soup Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Pomorska czarnina czy wielkopolska czernina to zupa z krwi, najczęściej kaczki lub gęsi, popularna 
głównie na ziemiach dawnego zaboru pruskiego czy szerzej na północy Polski. w wersji toruńskiej 
i pomorskiej podaje się ją często z piernikiem.

Czernina, czy jak z naciskiem podkreślają jeszcze dzisiaj mieszkańcy Pomorza, czarnina to zupa regio-
nalna, budząca zachwyt albo zupełnie odwrotnie – wręcz obrzydzenie czy niedowierzanie. Używanie 
krwi w kuchni jest znane od wieków głównie w krajach północnych. w krajach południowych spożywa-
nie krwi budzi obrzydzenie, strach, często jest zakazane ze względów religijnych, traktowane jako coś 
nieczystego i groźnego nie tylko dla ciała, ale i duszy.

Na Pomorzu i w wielkopolsce, w Polsce północnej albo dawnych Prusach wschodnich przez wieki była 
to potrawa świąteczna, bardzo ceniona. to dlatego rozwinęło się wiele jej wersji. Często do czerniny 
podawano cukier w cukierniczce. Najważniejsza różnica regionalna polegała na użyciu piernika jako 
przyprawy i substancji zagęszczającej w wersji toruńskiej i w ogóle pomorskiej, zwłaszcza na ziemi 
chełmińskiej. w recepturze określono to jako czarny piernik lub miodownik. był to specjalny rodzaj 
piernika gastronomicznego, znanego już od czasów krzyżackich, a nie słodkiego ciasta pokrytego cze-
koladą czy lukrem. ta wersja, o wiele bardziej doprawiona i ostra, zawierała też mniej słodyczy, a mocno 
podsuszona lub wręcz przypalana (tzw. czarny piernik) mogła być długo przechowywana i sprowadza-
na z daleka, przyprawy zaś nie traciły w ten sposób mocy. Czernina dzięki temu piernikowi uzyskiwała 
niezwykły aromatyczny smak i zapach, gęstą teksturę i ciemniejszy, czarniawy kolor.

Receptura oryginalna:

Zwykle robi się czarninę z gęsi lub kaczki, lecz robią ją także z prosięcia, a nawet z przodka od zająca. Kiedy się zarzyna 
gęś lub kaczkę, spuszcza się krew na trochę octu. (…) Po sklarowaniu rosołu i ponownem nastawieniu go na ogień, dodaje się 
suszonego owocu, jeżeli zaś w lecie, to świeżego, a skoro owoc się ugotował, włożyć do stojącej osobno krwi z octem kawałek 
rozmoczonego miodownika (czarnego piernika), dobrze rozbić i tem rosół zaprawić, posmakować, czy zupa dość kwaśna i w 
razie potrzeby dolać więcej octu, nieco cukru i to razem zagotować, mieszając, by krew nie skrzepła lub zupa się nie przypaliła. 
Krwi nie trzeba brać za wiele, gdyż od tego zupa nabiera nieprzyjemnego, cierpkiego smaku. Do wazy zwykle jeszcze się 
kładzie osobno ugotowane w wodzie kluseczki, krajane jak do rosołu, a przy wydaniu na stół podaje się miałki cukier.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1885

CzARNINA PO TORUńSKU 
z PIeRNIKIeM
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia

•	 500 g kaczki
•	 1300 g selera
•	 800 g marchewki
•	 800 g korzenia pietruszki
•	 200 g cebuli
•	 200 g żołądków kaczych
•	 200 g serc kaczych 
•	 4 g ziela angielskiego
•	 15 g liścia laurowego
•	 2 g goździka

Sposób przygotowania:

Obrać seler, pietruszkę, marchew i cebulę. cebulę opiec na płycie, by skórka była czarna, a warzywa podpiec w piekarniku 
w temperaturze 220 stopni celsjusza do momentu, aż będą zrumienione. przełożyć do garnka, zalać zimną wodą. Kaczkę 
i podroby umyć. Kaczkę pokroić na mniejsze kawałki i wrzucić do wody z warzywami. Zagotować na wolnym ogniu 
i ściągnąć szumowiny. dodać ziele angielskie, liść laurowy, goździk, sól i ziarna pieprzu. gotować na małym ogniu dwie 
godziny, a następnie wyjąć mięso, obrać z kości i pokroić na kawałki jako dodatek do zupy. Kości ponownie wrzucić do 
wywaru i gotować jeszcze godzinę. następnie przecedzić bulion, tak by pozostał czysty. Mąkę pszenną dodać do zimnej 
wody i dokładnie wymieszać, a potem zaciągnąć zupę zawiesiną. Wlewać stopniowo, aby dozować gęstość zupy. 

Owoce suszone namoczyć w zimnej wodzie na 30 minut, a następnie ugotować do miękkości. Owoce pokroić na mniejsze 
kawałki, ale niezbyt drobno. dodać do bulionu. Wodę z owoców pozostawić, gdyby była potrzeba do dosmaczenia.

Krew powinna być wymieszana z octem, a jeżeli chcemy pozyskać krew z kaczki, należy połączyć ocet spirytusowy 
z wodą i dopiero do tego roztworu dodać krew z kaczki. W innym przypadku zetnie się. Krew hartować gorącym bu-
lionem, a następnie dodać do bulionu przez gęste sito.

doprawić do smaku majerankiem, cukrem, octem i pieprzem. Zupa powinna mieć smak słodko-kwaśny. 

Kluseczki do zupy: jajka należy dobrze rozbić i dodać mąkę pszenną w taki sposób, by ciasto było gęste. ciasto wyłożyć 
na płaski talerz. Zagotować wodę w garnku, doprawić solą. przed każdym wyporcjowaniem ciasta łyżkę należy zamoczyć 
we wrzącej wodzie, by kluseczki nie kleiły się do łyżki. Zupę podawać z mięsem, podrobami, owocami i kluseczkami.

CzeRNINA z KACzyMI żOłąDKAMI 
I SUSzONą GRUSzKą

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
JARKA WALCZyKA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
PINk LObSter w warSZawIe.

3 h 10 porcji

•	 1 jajko
•	 100 g gruszki suszonej 
•	 50 g rodzynek 
•	 80 g śliwki suszonej 
•	 500 ml kaczej krwi
•	 20 ml octu spirytusowego
•	 3 g majeranku
•	 mąka pszenna do zagęszczania zupy i klusków
•	 sól, pieprz czarny, cukier

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Pomeranian czarnina, or Great Polish czernina is a soup made from blood, usually from goose, or duck, 
popular on the lands of former Prussian annexation, or generally in the north Poland. In toruń and Po-
meranian versions it is usually served with gingerbread.

Czernina, or as Pomeranian inhabitants emphasize emphatically even today – „czarnina” – is a regional 
soup, filling as much people with admiration, as with disgust and disbelief. Using blood in cuisine has 
been known for centuries, mostly in northern countries. In southern countries consumption of blood 
makes people disgusted and fearful, it is often forbidden for religious reasons, as something impure 
and dangerous not only to body, but also to soul.

In Pomerania and Greater Poland, in north Poland, or former east Prussia for centuries it had been 
a holiday dish, highly respected and with many popular versions. a sugar bowl with sugar was often 
served along with czernina. the most important, regional difference was using gingerbread as a spice 
and thickening ingredient in toruń and generally Pomeranian versions, especially on Chełmno Lands. 
In the recipe it was called „black gingerbread” or honey cake. It was a special kind of gastronomical 
gingerbread, known as early as teutonic knights era, which wasn’t a typical sweet cake covered with 
chocolate or icing. this kind was much more spicy and less sweet, it was drier, or even burned („black 
gingerbread”). It allowed it to be stored for a long time, imported from afar and the spices did not lose 
the aroma. thanks to this gingerbread czernina acquired a unique aromatic taste and smell, thick tex-
ture and a darker, blackish color.

Original Recipe:

Czarnina is usually made of goose, or duck, but it also can be made of pig, or even hare. While slaughtering a goose, or duck, the 
blood should be poured on some vinegar. (…) After clarification of broth and putting it back on fire once more, add dried fruits, 
or fresh ones in summer, and after the fruits are cooked, put a piece of honey cake (black gingerbread) into the blood with vinegar 
standing separately, churn it thoroughly and add to broth. Taste if the soup is sour enough and if not add more vinegar, some 
sugar and cook it together, mixing, so that the blood will not clot and the soup will not burn. Don’t use too much of blood, because 
it gives the soup an unpleasant, acrid taste, Add separately cooked noodles, cut as for a broth, to vase and serve it with fine sugar.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń, 1885

TORUń CzARNINA WITH 
GINGeRBReAD
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia

•	 500 g of duck
•	 1300 g of celery
•	 800 g of carrot
•	 800 g of parsley root
•	 200 g of onion
•	 200 g of duck gizzards
•	 200 g of duck hearts 
•	 4 g of allspice
•	 15 g of bay leaf
•	 2 g of clove

Instructions:

peel the celery, parsley, carrot and onion. heat the onion on the cooker to make the skin black and bake the vegetables 
in the oven at 220ºc until they are browned. put it in the pot and pour with cold water. Wash the duck and offal. cut 
the duck into smaller pieces and put it in the water with vegetables. simmer on low flame and remove the scum. add 
allspice, bay leaf, clove, salt and pepper grains. simmer on low flame for two hours, then take out the meat, remove the 
bones and cut to slices as a soup additive. put the bones back into the stock and simmer for another one hour. Then strain 
the consommé to keep it clear. add wheat flour to cold water and mix thoroughly, and then thicken the soup with flour 
suspension. pour it gradually to dose the soup thickness. 

soak dried fruit in cold water for 30 minutes, and then steam until soft. cut the fruit into smaller pieces, but not too finely. 
add to the consommé. leave the fruit water in case it is needed to improve the flavor.

Blood should be mixed with vinegar, and if we want to obtain duck blood, combine spirit vinegar with water and only 
then add duck blood to this stock. Otherwise it will congeal. temper the blood with hot consommé, and next add it to 
the consommé through a dense sieve.

season it with marjoram, sugar, vinegar and pepper to taste. The soup should have a sweet and sour flavor. 

Soup noodles: break the eggs well and add wheat flour so that the dough should be thick. put the dough on a flat plate. 
Boil water in a pot, season it with salt. Before every dough portioning soak the spoon in hot water, so that the noodles do 
not stick to the spoon. serve the soup with meat, offal, fruit and noodles.

DUCK BlOOD SOUP WITH DUCK 
GIzzARDS AND DRIeD PeAR

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
JAREK WALCZyK,
Chef Of PINk LObSter
reStaUraNt IN warSaw

3 h 10 servings

•	 1 egg
•	 100 g of dried pear 
•	 50 g of raisins 
•	 80 g of dried plum 
•	 500 ml of duck blood
•	 20 ml of spirit vinegar
•	 3 g of marjoram
•	 wheat flour for thickening soup and noodles
•	 salt, black pepper, sugar

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Popularna w zaborze pruskim, tak w wielkopolsce, jak i na Pomorzu, zupa wątrobiana była oparta na 
wzorcach niemieckich. w wielkopolskich rękopisach kulinarnych występuje od początku XIX stulecia, 
potem w jego drugiej połowie pojawia się w książkach kucharskich z Poznania, Grudziądza i torunia.

Oprócz wielkopolski i Pomorza jest wspominana rzadko, głównie w będącej wyraźnie pod wpływem 
austriackim Galicji. w innych regionach przygotowywano co najwyżej rosół lub inne zupy z kluseczka-
mi wątrobianymi, ewentualnie w Galicji tak zwany koch wątrobiany, rodzaj sufletu na słodko.

Receptura oryginalna:

Pokrajać funt wątroby wołowej albo jedną całą wątrobę cielęcą w dosyć grube zrazy, wyłożyć spód rądla słoniną młodą w plastry 
skrajaną, dać na to skrajaną wątrobę, 3 uszatkowane cebule, listek bobkowy i dusić często zakrapiając, aby się nie przypaliło; 
gdy już miękkie, zarzucić włoszczyzną, szczyptą mąki, zalać rosołem o tyle, ile zupy trzeba będzie, zagotować, przecedzić 
i wydać z grzybkiem smażonym, który się na wzór pianki do zupy rumianej robi, z tą różnicą, że zamiast gotować, pianka ta 
na patelni się smaży na rumiano na obie strony, kraje się w kostki i wydaje w zupie z gałką muszkatową.

Inny sposób: Uduś wątrobę zarówno jak poprzód z słoniną, cebulą, jarzynkami; gdy miękka i rumiana, zarzuć garstką mąki, 
przysmaż, zakrop; poczem ubij to wszystko jak jest na masę w moździerzu, przefasuj przez gęste sito, wbij w to 4 żółtka, 
rozprowadź rosołem, ile potrzeba, ogrzej mocno na ogniu, przecież tak, aby nie zakipiało, bo się zbiegnie, i wydaj z smażonemi 
grzankami do wazy.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1885

zUPA WąTROBIANA
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia

MUS z WąTRóBKI
•	 wątróbka cielęca – 300 g
•	 miękkie masło – 150 g
•	 mała cebula – 1 szt. 
•	 Porto – 80 ml
•	 jajka – 2 szt.
•	 sól, pieprz do smaku, 

gałązka tymianku

MUS z PIeCzONyCH 
ANTONóWeK

Sposób przygotowania:

cebulę pokrój w piórka i przesmaż z tymiankiem na 2 łyżkach masła. resztę masła pozostaw. porto zredukuj w garnuszku 
o połowę. Wątróbkę oczyść, przełóż do misy blendera, dodaj przesmażoną cebulę i zmiksuj, przetrzyj przez drobne sito. 
dodaj wystudzone porto, jajka i wkręć masło, dodaj sól i pieprz do smaku. Masę przelej do pojemnika, przykryj folią i piecz 
na parze w temperaturze 90 stopni celsjusza z sondą, aż masa osiągnie 61 stopni celsjusza lub w zwykłym piecu w kąpieli 
wodnej w 100 stopniach celsjusza przez pół godziny. Wystudzoną masę przełóż do rękawa.

Mus z pieczonych antonówek: 2 antonówki w całości piecz przez 45 minut w 160 stopniach celsjusza. po upieczeniu obierz 
ze skóry, usuń gniazda nasienne, miąższ przetrzyj przez sito, wkręć masło i przełóż do dyspensera. schłodź.

Oliwa szczypiorkowa: w moździerzu mocno utrzyj olej ze szczypiorkiem, dopraw solą i przetrzyj przez sito.

Puder z chleba razowego: czerstwy chleb razowy zmiel na puder.

zioła: dymkę pokrój pod skosem na kawałki o długości 2 cm, z koperku oddziel najładniejsze szczyty.

Bulion: mięso wypłucz, przełóż do garnka, zalej wodą i zagotuj. następnie zszumuj wodę. dodaj obraną włoszczyznę, cebulę, zioła oraz 
przyprawy i gotuj 2,5 godziny na małym ogniu, dopraw solą i pieprzem. Z rosołu wyjmij warzywa, mięso, przyprawy i przelej przez sito.

Serwowanie: na talerz wyciśnij z rękawa mus z wątróbki w kilku miejscach, w każde miejsce wciśnij delikatnie mus z anto-
nówek, posyp pudrem z chleba razowego, delikatnie zalej bulionem, udekoruj ziołami i oliwą porową.

MUS z WąTRóBKI CIelĘCeJ z PIeCzONą 
ANTONóWKą, BUlIONeM, POlSKIMI zIOłAMI
I PUDReM z RAzOWeGO CHleBA

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
ADRIANy MARCZEWSKIEJ,
SZefOweJ kUChNI bIStrO
wUwU w warSZawIe. 

4 h 15 porcji

•	 antonówki – 2 szt.
•	 miękkie masło – 70 g

OlIWA SzCzyPIORKOWA
•	 szczypiorek – pół pęczka
•	 olej rzepakowy – 50 ml
•	 szczypta soli

BUlION
•	 korpus z kaczki – 1 szt. 
•	 szyja indycza – 1 szt. 

•	 wołowina rosołowa, 
np. pręga – 300 g

•	 woda – 3 l 
•	 włoszczyzna – 1 szt. 
•	 cebula (przypalona 

w całości) – 1 szt. 
•	 mały pęczek natki 

pietruszki i/lub lubczyku
•	 ziele angielskie i liść laurowy
•	 pęczek dymki i koperku
•	 czerstwy chleb razowy

Przy interpretacji tego dania skupiłam się mocno na jego wyglądzie. Chciałam odczarować zupę wątrobianą, która kojarzy 
się z mało ciekawym kolorem. moja rodzinna Lubelszczyzna pełna jest jabłkowych sadów i to właśnie smak prostego pie-
czonego jabłka przemyciłam w tym przepisie. Polskie zioła, czyli koper i szczypior, mają nadać zupie lekkości i ją odświeżyć.

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Liver soup, popular in Prussian annexation, in Greater Poland as well as Pomerania, was based on Ger-
man model. In culinary manuscripts from Greater Poland it appears at the beginning of 19th century 
for the first time, then in second half of it. It is present in cookbooks from Poznań, Grudziądz and toruń.

besides Greater Poland and Pomerania it is mentioned rarely, mainly in Galicia, under clear austrian in-
fluence. In other regions it was mostly used as broth, or other soups with liver dumplings, alternatively, 
in Galicia, there was so called Liver koch, a type of sweet souffle.

Original Recipe:

Cut a pound of bovine liver or one whole calf ’s liver into thick pieces, cover the bottom of the pot with a fresh, sliced lard, put the liver 
on it, add 3 chopped onions, bay leaf and simmer adding water, so it doesn’t burn; when it’s tender, add greens, a pinch of flour, pour as 
much broth, as needed, boil, filter and serve with a fried mushroom which is added to the soup the same as mousse, with this difference, 
that instead of cooking, this mousse is fried on both sides, diced and served in soup with nutmeg.

Other method: Simmer the liver as before, with lard, onion and greens; when it’s tender and brown add a handful of flour, fry, add 
water; then churn it all to a mass in the mortar, sieve it, add 4 yolks and as much broth, as needed, heat it well, but not so much that it 
boils, because it will get bad, and serve with fried toasts in a vase.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń, 1885

lIVeR SOUP
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lIVeR MOUSSe
•	 calf liver – 300 g
•	 soft butter – 150 g
•	 small onion – 1 pc. 
•	 Porto – 80 ml
•	 eggs – 2 pcs. 
•	 salt, pepper to taste, thyme sprig

BAKeD ANTONóWKA 
APPle MOUSSe

Instructions:

liver mousse: chop the onion finely and fry it with thyme on 2 tablespoons of butter. Keep the rest of the butter. reduce 
porto in a pot by half. clean the liver, put it into the blender bowl, add the fried onion and mix it, then press it through 
a fine sieve. add the cooled porto, eggs, butter. add salt and pepper to taste. pour the mass into a container, cover it with 
plastic wrap and bake it on steam at 90ºc with a probe until the mass reaches 61ºc, or in a water bath in a standard oven 
at 100ºc for half an hour. put the cooled mass in a pastry bag.

Baked antonówka apple mousse: bake 2 whole antonówka apples at 160ºc for 45 minutes. after baking peel the apples, 
remove the cores, press the flesh through a sieve, add butter and put it into a dispenser. cool it.

Chives oil: pound oil with chives in a mortar, season it with salt and press through a sieve.

Wholemeal bread powder: grind the stale wholemeal bread into a powder.

Herbs: slice the spring onion at an angle into 2-cm long pieces, separate the finest tops from the dill.

Broth: wash the meat, put it in a pot, pour water and boil. Then skim the water. add the peeled soup vegetables, onion, herbs and 
spices and simmer for 2.5 hours, season it with salt and pepper. remove vegetables, meat, spices and pour the broth through a sieve.

Serving: press the liver mousse from the pastry bag onto the plate in several places, press delicately antonówka apple mousse 
into each place, sprinkle it with the wholemeal bread powder, pour consommé delicately, decorate it with herbs and leek olive.

CAlF lIVeR MOUSSe WITH BAKeD
ANTONóWKA APPle, BROTH, POlISH HeRBS
AND WHOleMeAl BReAD POWDeR 

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
ADRIANA MARCZEWSKA,
Chef Of bIStrO wUwU
IN warSaw. 

4 h 15 servings

•	 Antonówka apples – 2 pcs. 
•	 soft butter – 70 g

CHIVeS OIl
•	 chives – 1/2 bunch 
•	 rapeseed oil – 50 ml
•	 pinch of salt

BROTH
•	 duck body – 1 pc.

•	 turkey neck – 1 pc. 
•	 broth beef, e.g. shank – 300 g
•	 water – 3 l 
•	 portion of soup vegetables – 1 pc. 
•	 entirely blackened onion – 1 pc. 
•	 small bunch of parsley 

and/or lovage
•	 allspice and bay leaf
•	 bunch of spring onion and dill
•	 stale wholemeal bread

when interpreting this dish, I focused strongly on its appearance. I wanted to disenchant liver soup, which is associated with 
not a very interesting color. the Lubelskie region where I come from is full of apple orchards and it was the taste of simple 
baked apple that I smuggled into this recipe. Polish herbs, that is dill and chives, are to give the soup lightness and refresh it.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia zupa wątrobiana / liver soup
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

tak jak można było przeczytać wcześniej, dzisiejsze pojęcie pierogów znacznie odbiega od tego, co 
kiedyś było popularne pod tą nazwą. wśród wielu popularnych pierogów, kołdunów i wielkich pirogów 
wyróżniano też zwane z niemiecka Speckküchen, czyli właściwie drożdżowe bułeczki nadziewane 
młodą słoniną z cebulą. Jest to forma nadzienia z farszem. Znane w wielu regionach i wszystkich zabo-
rach, ze względu na nazwę były kojarzone głównie z zaborem pruskim, tam też były najpopularniejsze. 

w wersji pomorskiej zachowały charakterystyczny smak, archaiczną zasadę łączenia wyrobów wytraw-
nych ze słodkimi – tutaj smażona słonina na cebulce z rodzynkami. 

Receptura oryginalna:

Rozczynić ciasto drożdżowe jak na zwyczajne bułeczki, w innem nie można. Do ciasta z kwarty mąki wziąć funt młodej słoniny, 
pokrajać w kostki i podsmażyć z drobno usiekaną cebulką, popieprzyć, osolić, wymieszać dobrze i odstawić; gdy przestygnie, włożyć 
w to ćwierć funta tureckich bez pestek rodzenek lub drobnych czarnych. Gdy ciasto dobrze wyrośnie, brać kawałki wielkości jajka, 
rozciągnąć na stolnicy na placuszki i nakładać ową słoniną z rodzenkami, zwinąć na pierożek, położyć na blachę, żeby podrosło, 
a gdy podrośnie, posmarować jajkiem i wstawić na 20 minut w gorący piec.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich
i miejskich oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1885

PIeROGI ze SłONINą
zWANe SPeCKKüCHeN

•	 wędzona słonina z Mangalicy

BRIOSzKA
•	 mąka pszenna typ 405 – 390 g
•	 drożdże – 22,5 g
•	 sól – 11 g
•	 masło zimne pokrojone w drobnąkostkę – 170 g
•	 cukier – 45 g
•	 jaja – 210 g
•	 letnia woda – 50 ml
•	 mleko – 100 ml
•	 dodatkowo: sól maldon – 10 g

Sposób przygotowania:
cukier, wodę i drożdże wymieszaj i odstaw na 10 minut w ciepłe miejsce. do dużej miski wsyp mąkę, dodaj pozostałe skład-
niki ciasta i wyrób, aby było gładkie i jednolite. W razie konieczności podsyp niewielką ilością mąki, ciasto musi pozostać 
lekkie i lejące. przykryj miskę folią lub ściereczką i pozostaw do wyrośnięcia na 2 godziny. po tym czasie podziel ciasto na 
porcje po 60 g i uformuj płaskie placuszki. pozostały kawałek ciasta zamroź. do każdego placuszka włóż kawałek słoniny 
(wędzoną słoninę z Mangalicy pokrój na prostokąty o wymiarach 3 cm na 2 cm) oraz 2 łyżki farszu. uformuj bułeczki i ułóż 
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw do ponownego wyrośnięcia na 30–40 minut. Wierzch bułeczek posma-
ruj żółtkiem, posyp resztką startego na drobnej tarce ciasta oraz solą maldon. Wstaw do nagrzanego do 180 stopni celsjusza 
pieca i piecz 20–25 minut, aż bułeczka będzie miała złoty kolor.

Farsz: rodzynki namocz przez 2 godziny w alkoholu, cebulę przesmaż na oleju rzepakowym i maśle, aż będzie przezroczysta. 
dodaj mak, kwiaty kopru, namoczone rodzynki, olej makowy. dodaj cukier i sól do smaku. Wystudź.

Smażone śliwki: śliwki umyć i usunąć pestki, pokroić na pół. smażyć w garnku o grubym dnie razem z goździkami przez 1,5 
godziny, od czasu do czasu mieszając. Wystudzić. Brioszki podawać najlepiej na ciepło ze smażonymi śliwkami.

BRIOSzKA ze SłONINą z MANGAlICy, RODzyNKAMI, 
MAKIeM, KOPReM I SMAżONyMI ŚlIWKAMI

3 h 10 porcji

Pochodzę z Lubelszczyzny, gdzie bardzo popularnym daniem są cebularze z makiem. Postanowiłam 
wzbogacić to danie smakami przypominającymi cebularza. Pieróg z oryginalnego przepisu przeistoczył 
się w brioszkę, która kojarzy mi się z domem rodzinnym, solidnym kawałkiem pysznej wędzonej słoniny 
z mangalicy (słoninę wędził w moim rodzinnym domu dziadek) i farszem inspirowanym cebularzem 
z rodzynkami i dużą ilością kwiatów kopru. Smażone śliwki są idealnym uzupełnieniem smaków.

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
ADRIANy MARCZEWSKIEJ,
SZefOweJ kUChNI bIStrO
wUwU w warSZawIe. 

FARSz
•	 średnie cebule pokrojone w drobną kostkę – 3 szt.
•	 mak – 5 g
•	 olej rzepakowy – 80 ml
•	 masło – 30 ml
•	 rodzynki – 100 g
•	 brandy lub whiskey – 80 ml
•	 olej makowy – 30 ml
•	 kwiaty kopru – 2 g
•	 cukier, sól do smaku

SMAżONe ŚlIWKI
•	 śliwki węgierki – 1 kg
•	 goździk – 3 szt.

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

as was said before, present meaning of dumplings significantly deviates from what was popular in that 
name before. among many popular dumplings, kalduny, or big pierogi, there were also so called from 
German Speckküchen, which were basically yeast buns filled with fresh lard with onion. It is a form of fill-
ing with dressing. they were known and popular in many regions and all annexations, but because of the 
name they were mainly associated with Prussian annexation. and they were most popular there as well. 

In Pomeranian version they retained a specific flavor, the archaic rule of joining savoury products with 
sweet ones – here a lard fried on onions with raisins. 

Original Recipe:

Prepare yeast dough, as for regular buns, you won’t be able to do it with other one. In the dough, made of a quarter of flour, add a 
pound of fresh lard, dice it and fry with chopped onion, add pepper and salt, mix it thoroughly and leave until it cools; then add a 
quarter pound of Turkish raisins without pips, or small, black ones. When the dough grows, take pieces of it the size of and egg, roll 
it out on a pastry board and fill with lard with raisins, fold it into a dumpling, place on the oven plate to grow, and when it does, 
spread egg on it and put in the oven for 20 minutes.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń, 1885

lARD DUMPlINGS 
CAlleD SPeCKKüCHeN

•	 smoked Mangalica lard
•	
•	 BRIOCHe 
•	 wheat flour type 405 – 390 g
•	 yeast – 22.5 g
•	 salt – 11 g
•	 finely diced cold butter – 170 g
•	 sugar – 45 g
•	 eggs – 210 g
•	 warm water – 50 ml
•	 milk – 100 ml
•	 extra: maldon salt – 10 g

Instructions:
Mix sugar, water and yeast and set it aside in a warm place for 10 minutes. put flour in a big bowl, add the remaining pastry 
ingredients and mix the dough until it is smooth and uniform. if necessary, add a small amount of flour; the dough must 
remain light and fluid. cover the bowl with plastic wrap or cloth and let it rise for 2 hours. after this time, divide the dough 
into portions of 60 g each and shape flat pancakes. freeze the remaining part of the dough. put a piece of lard into each 
pancake (slice the smoked Mangalica lard into 3 cm x 2 cm rectangles) and two tablespoons of filling. shape the rolls and 
place them on a baking tray lined with baking paper. let it rise again for 30-40 minutes. grease the top of the rolls with 
yolk, sprinkle it with the rest of finely grated dough and maldon salt. put it in the oven heated up to 180ºc and bake it for 
20-25 minutes until the rolls turn gold.

Filling: soak the raisins in alcohol for 2 hours, fry onion on the rapeseed oil and butter until it is transparent. add poppy 
seeds, dill flower, soaked raisins and poppy seed oil. add sugar and salt to taste. let it cool.

Fried plums: wash the plums and remove the seeds, cut them in half. fry in a pot with a thick bottom with cloves for 1.5 
hours, with occasional stirring. let it cool. ideally, brioches should be served hot with fried plums.

BRIOCHe WITH MANGAlICA lARD, RAISINS, POPPy,
DIll AND FRIeD PlUMS 

3 h 10 servings

I come from the Lubelskie region where cebularz (wheat dough pancake with diced onion and poppy seed) is 

a very popular dish. I decided to enrich this dish with flavors reminiscent of cebularz. the dumpling from the 

original recipe was transformed into a brioche which makes me think of my family home, with a solid piece 

of tasty smoked mangalica lard (my grandpa used to smoke lard in my family home) and filling inspired by 

cebuluarz with raisins and large amount of dill flowers. fried plums are an ideal complement to the flavors.

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
ADRIANA MARCZEWSKA,
Chef Of bIStrO wUwU
IN warSaw. 

•	 FIllING 
•	 finely diced average-sized onions – 3 pcs. 
•	 poppy – 5 g
•	 rapeseed oil – 80 ml
•	 butter – 30 ml
•	 raisins – 100 g
•	 brandy or whisky – 80 ml
•	 poppy seed oil – 30 ml
•	 dill flowers – 2 g
•	 sugar, salt to taste

•	 FRIeD PlUMS 
•	 purple plums – 1 kg
•	 cloves – 3 pcs. 

Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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Brioszka ze słoniną / Brioche with lard

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

kuchnia galicyjska miała też wersję podgórską, którą znamy z książki kucharskiej z końca XIX wieku. 
autorka opisuje kuchnię swojską, lokalną, która w rzeczywistości jest pewnym kompromisem między 
wzorcami płynącymi z pobliskiego krakowa i lokalnymi tradycjami. Ciekawe propozycje to ryby po 
sądecku lub nowosądecku, na przykład marynowane łososie. Ponieważ ryby te okresowo poławiano 
w dużych ilościach, pojawił się problem ich konserwacji oraz przechowania. według receptury gotowa-
nego i marynowanego w wywarze warzywnym z delikatnym octem winnym łososia można było prze-
chować przez trzy miesiące. dzisiaj proponujemy takiego łososia jako przystawkę, pamiętając, iż użyto 
do niego octu winnego, a nie bardzo mocnego spirytusowego. Ocet winny można zastąpić piwnym lub 
wyrabianym na owocach lub kwiatach.

Receptura oryginalna:

Oskrobać łososia (przepis na 3 kg ważącego) z łuski, wypatroszyć, pokrajać w dzwonka, opłukać w wodzie, posolić i zostawić 
tak na dwie godziny. Potem zrobić marynatę: nalać do pobielanego lub kamiennego rądelka dwie części wody, jedne część octu 
winnego, dodać 4 korzenie pietruszki, 4 marchwi, 2 selery, 4 cebule, poszatkować to wszystko w cienkie kawałki, potem dodać 
jeszcze 10 ziarnek pieprzu białego całego, 10 ziarnek angielskiego i 6 liści bobkowych. To wszystko włożyć do tej wody z octem 
i gotować do miękkości korzeni. Potem jeszcze dzwonka łososia opłukać, powiązać bawełnianą nicią na krzyż jak paczkę 
(aby się przy gotowaniu utrzymać mogły w całości), wrzucić do nastawionej na blachę marynaty i gotować przez 10 minut. 
W końcu wyjąć wszystkie dzwonka na stolnicę. Marynatę przestudzić, łososia ułożyć do drewnianej faseczki lub kamiennego 
garnka, zalać zastudzoną marynatą, zabić faseczkę lub obwiązać z wierzchu garnek i postawić łososia w zimnem miejscu. Tak 
przyrządzonego można przechować przez trzy miesiące.

M. Bogacka, Powszechna kuchnia swojska, Nowy Sącz 1896

łOSOŚ MARyNOWANy
PO NOWOSąDeCKU

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi

•	 karp – 3 kg
•	 woda – 2 l
•	 ocet winny – 1 l
•	 pietruszka – 4 szt.
•	 marchewka – 4 szt.
•	 seler – 2 szt.

Sposób przygotowania:

połączyć wodę z octem, dodać pokrojone warzywa i gotować do uzyskania lekko chrupkich warzyw (czas jest 
uzależniony od wielkość warzyw). następnie wywar studzić. Karpia dodać w momencie, kiedy wywar będzie miał 
temperaturę 63 stopni celsjusza i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. następnie przełożyć do lodówki. sok 
z buraka zagotować z agartyną, wylać na blachę, poczekać do ścięcia. Zblendować i przetrzeć, przełożyć do dyspen-
sera i traktować jako sos pod rybę.

KARP MARyNOWANy 

2 h 16 porcji

•	 cebula biała – 1 szt.
•	 pieprz biały w ziarnach – 10 szt.
•	 ziele angielskie – 10 szt.
•	 liść laurowy – 6 szt.
•	 sok z buraka – 1 l
•	 agartyna – 20 g

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII INSPIraCJI 
makrO w warSZawIe. 

Łososia zastąpiłem polską rybą – karpiem. dodałem także sok z buraka – burak sadzony to jeden ze 
smaków mojego dzieciństwa.

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Galician cuisine also had its piedmont version, which we know from a cookbook from the end of 19th 
century. according to the author, she describes a homely, local cuisine. In reality it’s a bit of a compro-
mise between traditions coming from nearby Cracow and local, homely ones. Interesting propositions 
are fish à la Sącz or à la Nowy Sącz, e.g. marinated salmons, which in some period were fished in big 
quantities and there was a problem with conserving and storing them. according to the recipe, salmon 
cooked and marinated in a vegetable broth with a delicate wine vinegar could be stored for up to three 
months. today we serve such salmon as an appetizer, remembering that wine vinegar was used in it, 
not a very strong spirit one. wine vinegar can be replaced by a beer one, or a vinegar produced from 
fruit, or flowers.

Original Recipe:

Scrap the salmon (this is a recipe for a 3 kg fish), gut it, cut it into a ring, rinse it with water, add salt and leave it for two 
hours. Then make a marinade: pour two parts of water into an enamelled, or stoneware pot, add one part of vinegar, 4 parsley 
roots, 4 carrots, 2 celeries, 4 onions, chop it all into thin pieces, then add 10 grains of whole white pepper, 10 grains of pimento 
and 6 bay leaves. Put it all into the water with vinegar and boil until the roots are tender. Rinse the salmon rings again, tie 
it with a cotton thread in a cross, like a package (so they stay whole during boiling), throw it into a marinade and cook for 10 
minutes. Finally pull all the salmon rings out and put them on a pastry board, cool the marinade, place the salmon in a firkin, 
or a stoneware pot, pour the cooled marinade in, seal the firkin, or tie a string around the pot and put the salmon in a cool place. 
You can store it prepared this way for three months.

M. Bogacka, Powszechna kuchnia swojska, Nowy Sącz 1896.

MARINATeD SAlMON
À lA NOWy SąCz 

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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•	 carp – 3 kg 
•	 water – 2 l 
•	 vinegar – 1 l 
•	 parsleys – 4 pcs. 
•	 carrots – 4 pcs.
•	 celeries – 2 pcs.

Instructions:

Blend water with vinegar, add chopped vegetables and boil until the vegetables are slightly crispy (duration de-
pends on size of vegetables). Then, cool down the stock. When the stock reaches 63 degrees of celsius add the 
carp and leave until cooled down completely. place in the fridge. Bring to a boil beetroot juice with agartine, pour 
onto the baking tray, leave it to congeal. Mix in a blender and rub through a sieve, pour into dispenser and serve 
as the sauce for the fish.

PICKleD CARP 

2 h 16 servings

•	 white onion – 1 pc. 
•	 white peppercorns – 10 pcs. 
•	 allspices – 10 pcs.
•	 bay leaves – 6 pcs.  
•	 beetroot juice – 1 l 
•	 agartine – 20 g 

I replaced the salmon with a Polish fish – carp. I also added beetroot juice – beetroot is one of the 
tastes remembered from my childhood.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

Karp marynowany / Pickled carp
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Popularna staropolska receptura na rodzaj czerniny z karpia, w XIX wieku znana głównie z przekazów 
wielkopolskich i pomorskich, związana była z popularnością czerniny i krwi na północy kraju. można ją 
było wykonać tylko z wielkiego karpia, ponieważ te mniejsze nie zapewniłyby odpowiedniej ilości krwi.

receptura znana ze słynnej grudziądzkiej książki kucharskiej, napisanej po niemiecku i wydanej w 1866 
roku pod tytułem marta (święta marta jest patronką kucharzy). tu podajemy recepturę w języku pol-
skim z toruńskiej książki kucharskiej z 1885 roku. tego rodzaju czernina z karpia, potrawka z sosem 
uzyskiwanym na bazie rybiej krwi, znana jest już z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku 
i powtarzana była w innych zbiorach receptur. Szczególnie popularna była w wielkopolsce, co można 
łączyć z symboliczną rolą czerniny i docenianiem krwi jako ważnego składnika wielu potraw. karp przy-
gotowywany był przy tym o wiele częściej niż dzisiaj, gdy jest przez nas ściśle kojarzony z wigilią. Suro-
wych, a przy tym w jakiś sposób świątecznych postów, było wiele. Postu przestrzegano dokładnie, tak 
więc karp i wiele innych ryb, zwłaszcza słodkowodnych, pojawiał się na naszych stołach dużo częściej. 

Charakterystycznym, regionalnym rysem jest także użycie wprost tak nazwanego toruńskiego piernika 
jako zagęstnika sosu, podobnie jak w przypadku karpia wigilijnego, przygotowywanego dawniej w so-
sie piernikowym.

Receptura oryginalna:

Kolnąć karpia poniżej głowy w gardło, pochwycić krew i dolać do niej octu, wyjąć z karpia wnętrzności, pokrajać go w łuskach 
na kawałki i włożyć te, skoro stały godzinę niewolone, do kastroli; głowy do góry, potem dzwonka ze środka, a na ostatku 
ogony. Na średniego karpia bierze się jedna cebula, potrzebna ilość, kilka korzonków selery lub pietruszki i polewa ryby piwem 
brunatnem rozcieńczonem z wodą. Piwa bawarskiego nie można do tego użyć, gdyż ma w sobie za wiele goryczy.

Postawić karpie na ogień, wyszumować, dodać spory kawał masła, nieco korzeni i wlać w to krew z karpia przemieszaną 
z razowym chlebem i rozmoczonem poprzednio w czerwonem winie lub occie toruńskim piernikiem w takiej ilości, aby sos był 
należycie gęstym. Wreszcie dodać jeszcze cukru i skórek cytrynowych bez ziaren. (…)

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1885

KARP PO NIeMIeCKU

•	 około 1,5 kg karpia (niepatroszonego, żywego)
•	 włoszczyzna
•	 1 średnia cebula
•	 3 łyżki masła
•	 przyprawy: liść laurowy, cynamon, goździki, 

migdały, pieprz, sól

Sposób przygotowania:

Karpia należy wypatroszyć, spuścić z niego krew na ocet winny do oddzielnej miski. Wypatroszonego karpia filetu-
jemy. płaty karpia należy moczyć w mleku przez około godzinę. Z pozostałych ości, głowy, włoszczyzny i przypraw 
robimy wywar. pod koniec jego gotowania dodajemy suszone owoce i grzyby. gotowy wywar przecedzamy tak, aby był 
klarowny. grzyby i owoce pozostawiamy w osobnym naczyniu. do wywaru dodajemy odmoczonego karpia i lekko go 
podgotowujemy, aby był miękki. następnie wyjmujemy rybę z wywaru.

po ugotowaniu bulionu i wyjęciu karpia przygotowujemy krew do zupy. Wcześniej spuszczoną krew ryby mieszamy 
z 60 ml letniej wody, dodajemy 1 łyżkę octu. powstały roztwór odstawiamy na około dobę do lodówki. Krew zaprawia-
my mąką do konsystencji lanego ciasta i dodajemy do bulionu. aby uzyskać czarny kolor, dodajemy również atrament 
z kałamarnic. doprawiamy do smaku. na patelni prażymy migdały, które wykorzystujemy do posypania karpia.

Składanie potrawy: w talerzu głębokim na dnie układamy owoce i grzyby suszone, na nich kładziemy karpia, posypu-
jemy go z góry prażonymi migdałami, startą skórką z limonki. Zalewamy wywarem.

CzeRNINA z KARPIA z MIGDAłAMI I KMINKIeM

1-2 h 6 porcji

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
ŁUKASZA CIChEGO,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
bIaŁa róża w krakOwIe. 

•	 1 opakowanie atramentu z kałamarnic 
•	 około 20 g suszonych grzybów 
•	 około 20 g owoców suszonych
•	 około 1 łyżki octu winnego czerwonego 
•	 limonka
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

a popular, old Polish recipe for a type of czernina made from carp, in 19th century known mostly from Great 
Polish and Pomeranian records, related to the popularity of czernina and blood in the north of the country. 
It was possible to make only from a big carp, because the smaller ones wouldn’t provide enough blood.

the recipe is known from a famous cookbook from Grudziądz, written in German and issued in 1866 
under the title marta – marta was the cooks’ guardian. here we present the recipe in Polish, from 
a cookbook from toruń issued in 1885. this kind of czernina made from carp, a stew with sauce made 
from fish blood, has been described even in the oldest Polish cookbook issued in 1682 (first volume of 
monumenta Poloniae Culinaria series – a text read with elaboration) and repeated in other recipe com-
pilations. It was especially popular in Greater Poland, which relates to a symbolic meaning of czernina 
and appreciation of blood as an important ingredient of many dishes. the carp was also prepared 
much more often than today, when it’s mostly associated with Christmas eve. there were many strict, 
but at the same time festive, fasts, which were also obeyed more exactly, therefore carp and many 
other fish, especially freshwater ones, appeared on our tables much more often.

a characteristic, regional touch is also using so called toruń gingerbread as a sauce thickener, similar 
to Christmas carp, prepared earlier with gingerbread sauce.

Original Recipe:

Spike a carp beneath its head in a throat, collect the blood and add vinegar to it, pull out carp’s innards, cut it with scales into 
pieces and after an hour put them into a bowl; heads on top, then rings from the middle and tails last. For a medium carp you 
need one onion, few roots of celery, or parsley and some brown beer diluted with water to pour it over. You cannot use Bavarian 
beer, because it’s too bitter.

Put the carps onto a fire, skim them, add a big piece of butter, some roots, pour in the blood mixed with wholemeal bread and 
add a Toruń gingerbread, soaked earlier in red wine, or vinegar, so the sauce is thick enough. Finally add some sugar and lemon 
peels without grains. (…)

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń, 1885

GeRMAN CARP

•	 about 1.5 kg of carp (uneviscerated, living)
•	 soup vegetables
•	 1 medium-sized onion
•	 3 tablespoons of butter
•	 spices: bay leaf, cinnamon, cloves, almonds, 

pepper, salt

Sposób przygotowania:

eviscerate the carp and drain the blood for wine vinegar to a separate bowl. fillet the eviscerated carp. soak the carp 
slices in milk for about an hour. Make a broth from the remaining fish bones, head, soup vegetables and spices. add 
dried fruit and mushrooms towards the end of cooking the broth. strain the finished broth so that it is clear. leave the 
mushrooms and fruit in a separate vessel. add the soaked carp to the broth and steam it gently so that it is soft. Then 
take the fish out of the broth.

after cooking the consommé and taking out carp, prepare blood for the soup. Before that, mix the drained fish blood 
with 60 ml of warm water and add one tablespoon of vinegar. put the remaining stock in the fridge for about one day.
Thicken blood with flour to achieve the consistency of batter noodles and add it to the consommé. to achieve black 
color, we also add squid ink. season to taste. roast almonds to be used for seasoning the carp on a frying pan.

Putting the dish together: in a deep plate, arrange the dried fruit and mushrooms at the bottom, then put the carp, 
sprinkle it with roast almonds and grated lime zest. pour broth on it.

CARP BlOOD SOUP WITH AlMONDS AND CARAWAy

1-2 h 6 servings

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
ŁUKASZ CIChy,
Chef Of reStaUraCJa
bIaŁa róża IN CraCOw.

•	 1 package of squid ink 
•	 about 20 g of dried mushrooms 
•	 about 20 g of dried fruit
•	 about 1 spoonful of red wine vinegar 
•	 lime

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss iaCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Jest to przepis na tak zwaną udawaną dziczyznę. Jednym z flagowych produktów wielkopolski przez 
całe wieki była baranina. Związane to było przede wszystkim z rozwiniętym tam sukiennictwem i ho-
dowlą owiec, głównie na wełnę. dawne rasy tych zwierząt były bardziej uniwersalne niż dzisiejsze, 
a wełna i wyrabiane z niej tkaniny stanowiły podstawowy surowiec do produkcji odzieży. w wielu fol-
warkach w wielkopolsce trzymano nieraz tysiące owiec, można więc powiedzieć, że ubocznym pro-
duktem tej hodowli była baranina i jagnięcina oraz tak zwana skopowina, czyli mięso z kastrowanych 
i tuczonych baranów. Co prawda mięso ze starszych zwierząt, przez lata użytkowanych na produkcję 
wełny, miało niską jakość kulinarną, ale przy tak wielkiej skali hodowli pozyskiwano przy okazji duże 
ilości mięsa z jagniąt i młodych sztuk.

baranina generalnie wymaga marynowania w kwaśnych płynach, na przykład w occie czy maślance. 
w tym przypadku mamy do czynienia z długotrwałym marynowaniem w occie z korzeniami, to jest 
z ostrymi, aromatycznymi przyprawami. technikę taką przez wieki stosowano w przypadku dziczyzny, 
a różne często wyrabiane w domu winne, piwne, owocowe i kwiatowe octy, produkowane rzemieślni-
czo, stanowiły nie tylko środek konserwujący, ale cenioną przyprawę i prawdziwą ozdobę stołu. 

dziczyzna i myślistwo przez wieki były wyróżnikiem kuchni i stylu życia szlachty, a potem ziemiaństwa. 
w wielkopolsce szybko doszło do wytrzebienia większości lasów, stosunkowo duża ilość miast i rozwi-
nięte rolnictwo zaś sprawiały, że w tym regionie było najmniej terenów łowieckich. Zaczęło brakować 
mięsa ze zwierząt leśnych. Przepisy na fałszywą dziczyznę były popularne od wieków w różnych regio-
nach Polski. drób hodowlany, baraninę czy cielęcinę barwiono przyprawami, marynowano w różnych 
rodzajach octu, przyprawiano lub nadziewano jałowcem. 

Receptura oryginalna:

Wziąć pieczeń baranią lub cąber, który się robi z wierzchniej części przy grzbiecie, odebrawszy żebra i kość, obrać dobrze 
z wszelkiego tłuszczu, wyżyłować, zagotować octu z korzeniami i listkiem bobkowym, nalać pieczeń, przestudziwszy go, 
i pozostawić tak parę dni, przewracając codziennie na inną stronę. Po paru dniach naszpikować słoniną i piec na rożnie 
lub w brytfannie na ruszcie, polewając z początku masłem, a na dopieczeniu dobrą kwaśną śmietaną. Obsypać tartą bułką 
i oblać parę razy sosem. Sos przecedzić i podać w sosjerce. Pieczeń nie musi być wysuszoną. 

M. Śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw,
smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów

i wędlin oraz różne sekreta domowe, wyd. 4 popr. i rozszerz., Poznań 1892

PIeCzeń BARANIA lUB CąBeR 
NA SPOSóB SARNI

•	 comber jagnięcy z/k – 1,15 kg
•	 ocet jabłkowy – 60 ml
•	 czosnek – 5 g
•	 liść laurowy – 2 g
•	 ziele angielskie – 3 g
•	 goździki – 2 g
•	 dżem z pigwowca – 200 g
•	 pieprz młotkowany – 4 g
•	 sól z węglem aktywnym – 10 g
•	 wino czerwone wytrawne – 200 ml
•	 miód gryczany – 15 g

Sposób przygotowania:

Ocet jabłkowy należy zagotować z przyprawami, dżemem z pigwowca, czosnkiem i pieprzem. Wystudzić. tak przy-
gotowaną marynatą zalewamy oczyszczony comber jagnięcy i odstawiamy na około 3 godziny. Wino czerwone re-
dukujemy z dodatkiem miodu gryczanego, następnie do gorącego wrzucamy obraną i przekrojoną na pół szalotkę. 
Odstawiamy do zamarynowania, również na około 3 godziny. aby przyspieszyć ten proces, można skorzystać z pako-
warki próżniowej i wtedy czas skrócić do około 1 godziny. Zamarynowany comber gotujemy sous-vide w temperaturze 
60 stopni celsjusza przez 40 minut, a następnie nadajemy mu kolor, grillując. ugotowane do miękkości buraki, wraz 
ze startym na drobnej tarce kwaskowym jabłkiem, doprawiamy solą i pieprzem, blendujemy i przecieramy przez sito, 
podgrzewamy na maśle i wykładamy na talerz.

na buraczanym puree układamy kawałki zgrillowanego combra, dekorujemy piklowaną szalotką, kwaśną śmietaną 
z dodatkiem soku z cytryny i listkami pietruszki lub mięty. Ostatnim akcentem dania będzie puder z oliwy z trawą 
żubrową. W tym celu zblendowany olej z pestek winogron z dodatkiem świeżej trawy żubrowej łączymy z maltodek-
stryną, tak by powstał puder. Obsypujemy nim talerz.

COMBeR JAGNIĘCy z JABłKOWyM 
PURee z BURAKóW, PIKlOWANą 
SzAlOTKą I KWAŚNą ŚMIeTANą

90 minut 4 porcje

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MIChAŁA GRZyWACZA,
SZefa kUChNI POkaZOweJ haLI 
makrO Nr 1 w warSZawIe.

•	 szalotka – 50 g
•	 buraki – 200 g
•	 jabłka – 120 g
•	 masło – 50 g
•	 kwaśna śmietana – 100 ml
•	 cytryna – 30 g 
•	 masło klarowane – 50 g
•	 maltodekstryna – 15 g
•	 olej z pestek winogron – 40 g
•	 trawa żubrowa – do smaku



129128 One hundred recipes fOr One hundred years Of independence (1918-2018) One hundred recipes fOr One hundred years Of independence (1918-2018)

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

this is a recipe for false venison. for centuries one of the flagship products of Greater Poland was mut-
ton. It was mainly connected with cloth industry and breeding sheep for their wool. Older breeds 
were more universal than present ones, and the wool and cloth made of it were the main material for 
producing clothes. many farmland manors in Greater Poland often held thousands of sheep, and the 
byproduct was mutton, lamb and so called skopowina – meat from the castrated and fattened rams. 
although meat from older animals, used for years for wool production, had low culinary quality, breed-
ing on such a big scale resulted in big amounts of lamb and meat from young animals as well.

mutton generally requires marinating in sour liquids, e.g. vinegar, or buttermilk. In this case we are 
dealing with a prolonged marinating in vinegar with roots that is hot, aromatic spices. this technique 
has been used for venison for centuries, and various wine, beer, fruit and flower vinegars, homemade or 
crafted, were not only a preservative, but also a valued condiment and a true table decoration. 

Venison and hunting for centuries were a characteristic of cuisine and style of life of nobility, and later 
landed gentry as well. In Greater Poland most of the forests were cut down early. many cities and de-
veloped agriculture resulted in this region having the smallest hunting grounds area. meat of forest 
animals was scarce. recipes for false „venison” have been popular for centuries in different regions of 
Poland. Poultry, mutton or veal were dyed with seasonings, marinated in different types of vinegar, 
spiced or filled with juniper. 

Original Recipe:

Take roast mutton, or saddle, which is prepared from the upper part by the spine, remove ribs, bones, fat and veins; cook some 
vinegar with roots and bay leaf, pour it onto the roast, cool it and leave for a few days, turning every day. After a few days 
fill the roast with lard and roast it on a spit, or bake in a baking pan on a grate, pour some butter on it at the beginning, and 
later, just before it’s done – use good sour cream. Sprinkle with breadcrumbs and pour sauce on it a couple of times. Filter the 
sauce and serve it in a saucepan. The roast shouldn’t be dry. 

M. Śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw,
smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów

i wędlin oraz różne sekreta domowe, ed. 4 rev. and extended, Poznań 1892

ROAST MUTTON OR SADDle 
DONe A DOe’S WAy

•	 loin of lamb with bones – 1.15 kg
•	 apple vinegar – 60 ml
•	 garlic – 5 g
•	 bay leaf – 2 g
•	 allspice – 3 g
•	 cloves – 2 g
•	 flowering quince jam – 200 g
•	 ground pepper – 4 g
•	 charcoal salt – 10 g
•	 dry red wine – 200 ml
•	 buckwheat honey – 15 g

Instructions:

apple vinegar should be boiled with spices, flowering quince jam, garlic and pepper. let it cool. pour the marinade 
prepared in this way to the cleaned loin of lamb and put it aside for about 3 hours. reduce red wine with added 
buckwheat honey, then add peeled onion, cut in half, to the hot stock. put it aside to marinade, also for about 3 hours. 
to accelerate this process, you can use a vacuum packaging machine – then the process will be shortened to about 
1 hour. simmer the marinated loin of lamb at the temperature of 60ºc for 40 minutes, and then give it the color by 
grilling. season the soft boiled beetroots, together with a finely grated sour apple, with salt and pepper, blend it and 
rub through a sieve, heat on butter and put on the plate.

put pieces of grilled loin of lamb on the plate and decorate it with pickled shallot, sour cream with added lemon 
juice and parsley or mint leaves. The final element of the dish will be olive powder with bison grass. for this 
purpose, combine blended grape seed oil with added fresh bison grass with maltodextrin, so as to create powder. 
sprinkle it on the plate.

lOIN OF lAMB WITH APPle AND 
BeeTROOT PURée, PICKleD SHAllOT 
AND SOUR CReAM

90 minutes 4 servings

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MIChAŁ GRZyWACZ,
Chef Of demO kItCheN IN
makrO StOre NO. 1 IN warSaw.

•	 shallot – 50 g
•	 beetroots – 200 g
•	 apples – 120 g
•	 butter – 50 g
•	 sour cream – 100 ml
•	 lemon – 30 g 
•	 clarified butter – 50 g
•	 maltodextrin – 15 g
•	 grape seed oil – 40 g
•	 bison grass – to taste

Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss iaCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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Comber jagnięcy / loin of lamb

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

to słynna wielkopolska kaczka, podawana z pyzami drożdżowymi na parze (pampuchami). Przepis 
odwołuje się do opisu pieczenia gęsi, także symbolicznej i popularnej w wielkopolsce i Poznaniu, które 
jest miastem świętego marcina, biskupa tours, nawet przedstawianego czasem z gęsią.

Samo pieczenie drobiu wydawało się autorom książek kucharskich i kucharzom banalne, więc często 
go w ogóle nie opisywano. wersja klasyczna pieczonej gęsiny jest nadziewana jabłkami. różni się ona 
jednak od słynnej gęsi po litewsku, nadziewanej małymi, dzikimi jabłkami lub drobnymi, twardymi 
jabłkami syberyjskimi, używanymi tylko do celów kulinarnych. 

Receptura oryginalna:

Oczyszczoną gęś nasolić w środku i z zewnątrz i piec jak kaczki, nadziawszy ją jak kaczki, pokrajanemi na ćwiartki 
jabłkami. Po nadzianiu zaszyć gęś. Jeżeli się niczem nie nadziewa, można włożyć dwie cebule. Gdy się wytopi dużo smolcu, 
odlać go. Piec 3 godziny. Starsze gęsi lepiej jest udusić i dopiero przyrumienić, gdy jest już miękka.

Przepis na pyzy: wziąć 4 całe jaja, 4 łyżki klarowanego masła, 3 łuty cukru, 1 funt mąki, soli trochę, 2 łuty młodzi rozrobionych 
w pół ćwierci litra letniego mleka tak, aby ciasto nie było za gęste, bić do pulchności i postawić w ciepłem miejscu, żeby podrosło. 
Stolnicę dobrze wytrzeć mąką, brać łyżką ciasto, lekko na stolnicy okulnąć, nie wgniatając mąki, a gdy wszystkie będą gotowe, 
postawić stolnicę w cieple, żeby jeszcze raz podrosły. Zagotować w szerokim rądlu wody, osolić cokolwiek i spuszczać pyzy 
ostrożnie do gotującej wody, nie kładąc ich dużo na raz, żeby się nie pogniotły i miały miejsce do rośnięcia; przewracać je ciągle 
jedne po drugiej, póki nie będą miały dosyć, próbując je słomką; jeżeli ta będzie czysta, wtenczas mają dosyć, jeżeli ciastem 
oblepiona, muszą się jeszcze gotować, lecz trzeba bardzo uważać, żeby nie za długo, bo w téj chwili opadną i będą w koło 
obgotowane. Wyjmować je łyżką durszlakową, każdą nożem trochę otworzywszy, żeby z niéj para wyszła; potem kłaść resztę 
do téj saméj wody i gotować. (…)

M. Śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw,
smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów

i wędlin oraz różne sekreta domowe, wyd. 4 popr. i rozszerz., Poznań 1892

GĘŚ PIeCzONA

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi

•	 gęś – 5 kg
•	 kasza perłowa – 300 g
•	 jabłka – 500 g
•	 cebula – 300 g
•	 marchew – 300 g
•	 seler – 300 g
•	 czosnek – 1 szt.
•	 ziele angielskie – 5 szt.

Sposób przygotowania:

gęś wytrybować z kości. Z kości, warzyw i przypraw gotować bulion przez 12 godzin. ugotować kaszę, dodając do niej 
bulion, delikatnie zasmażyć jabłka na maśle klarowanym. ułożyć kaszę z jabłkami w środek gęsi i zasznurować. Zalać 
bulionem i piec w temperaturze 75 stopni celsjusza przez 12 godzin. Ostudzić. do serwowania wycinać porcje o grubo-
ści 3 cm. Z mąki i jaj ucieramy ciasto i wrzucając na gotującą wodę, robimy tak zwane kluski kładzione, czasami zwane 
szarakami. Miętę prażymy na głębokim oleju w temperaturze 180 stopni celsjusza przez 15 sekund. 

GĘŚ PIeCzONA z KASzą I JABłKAMI 

24 h 6 porcji

•	 liść laurowy – 10 szt.
•	 pieprz w ziarnach – 10 szt.
•	 cynamon kora – 5 szt.
•	 anyż gwiazdka – 5 szt.
•	 mąka gryczana – 600 g
•	 jajo – 3 szt
•	 sól – do smaku
•	 mięta – 100 g

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII INSPIraCJI 
makrO w warSZawIe. 

Z pieczenia gęsi w całości zrezygnowałem w całości na rzecz trybowania. Zastosowałem także 
nowoczesną technikę pieczenia przez długi czas w niskiej temperaturze. Zamiast pyzy poznańskiej 
zaproponowałem kluski kładzione – charakterystyczne dla mazowsza.

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

this is the famous Greater Polish duck served with yeast dumplings cooked on steam (zeppoles). the 
recipe refers to roasting of a goose, also symbolic and popular in Greater Poland and Poznań, which is 
the city of st. martin, bishop of tours – sometimes he’s even portrayed with a goose.

roasting of poultry in itself was usually treated by cookbook authors as something so banal, that they 
did not describe it at all. the classical version of roasted goose meat is filled with apples. however, it 
differs from famous Lithuanian goose, which was filled with small, wild apples, or tiny hard Siberian 
apples, used only for culinary purposes. 

Original Recipe:

Salt the inside and outside of a cleansed goose and roast it as duck, filling it, similar to duck, with apples cut into quarters. 
Sew up the goose after filling. If you don’t want to use a filling, you can put two onions in. When a lot of grease gathers, pour 
it out. Roast it for 3 hours. It is better to simmer older geese first, and roast them when they’re tender.

Dumplings recipe: take 4 whole eggs, 4 spoonfuls of clarified butter, 3 luts of sugar, 1 pound of flour, some salt, 2 luts of yeast 
diluted in half a quarter liter of lukewarm milk, so the dough isn’t too thick, whisk until it’s puffy and leave in a warm place 
until it grows. Spread some flour on a pastry board, take spoonfuls of dough, roll it a bit on a pastry board, avoiding pressing 
flour in, and when all are ready, leave the pastry board in a warm place so they grow again. Boil water in a wide pot, add 
some salt, lower the dumplings gently into water, avoiding placing too much of them in at once, so they don’t get squished 
and have space to grow; turn them constantly, one by one, until they are done; check them with a straw, if it’s clean, they are 
done, if there’s dough on it, they still need to cook, but be careful not to keep them in too long, or they will collapse and get 
overcooked. Pull them out with colander spoon, piercing each one with a knife, so the steam goes out; then put next ones into 
the same water and cook. (…)

M. Śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw,
smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów

i wędlin oraz różne sekreta domowe, ed. 4 rev. and extended, Poznań 1892

ROASTeD GOOSe

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia

•	 goose – 5 kg
•	 pearl barley – 300 g
•	 apples – 500 g
•	 onion – 300 g 
•	 carrot – 300 g
•	 celery – 300 g
•	 clove of garlic – 1 pc.
•	 allspices – 5 pcs. 

Instructions:

trim the goose. prepare the stock from bones, vegetables and seasonings; cooking time – 12 hours. cook the barley 
adding the stock, delicately fry the apples on the ghee. stuff the goose with barley and apples and tie with a string. pour 
the stock and roast in 75 degrees of celsius for 12 hours. cool down. Before serving, cut into portions 3 cm thick. Mix 
flour and eggs to get the dough, and put it in portions into boiling water, to make so called drop-dumplings. fry mint 
in deep oil in 180 degrees of celsius for 15 seconds. 

ROASTeD GOOSe WITH PeARl BARley AND APPleS

24 h 6 servings

•	 bay leaves – 10 pcs. 
•	 peppercorns – 10 pcs. 
•	 pieces of cinnamon bark – 5 pcs.
•	 stars of anise – 5 pcs.
•	 buckwheat flour – 600 g
•	 eggs – 3 pcs.
•	 salt – to taste
•	 mint – 100 g

Instead of roasting the whole goose, I decided to trim it. I also used the technique of roasting for 
a long time in low temperature. Instead of steamed yeast dumplings, I presented drop dumplings 
– characteristic for masovia.

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

Gęś pieczona / Roasted goose
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Leguminy to słodkie dania mączne, jajeczne, z owoców lub nabiału. Przez wieki były popularnym de-
serem, dziś o większości z nich zapomnieliśmy, a niektóre stały się skromnymi wersjami dań głównych. 
twaróg był oczywiście popularny we wszystkich regionach, jednak w wielkopolsce szczególnie chętnie 
przyrządzano z niego leguminy. 

Ciekawostką jest, że Józef Piłsudski, który generalnie nie zwracał uwagi na kuchnię, uwielbiał leguminy 
w typie wileńskim, najczęściej owocowym.

Receptura oryginalna:

Pół funta świeżego twarogu, dobrze wyciśniętego, przetrzeć przez rzadkie sito, wlać w jednę ósmą litra masła, wbić 6 żółtek, 
wsypać ćwierć funta cukru. Białka ubić na pianę, dołożyć garść rodzynków sułtanek, wymieszać wszystko dobrze, włożyć 
rondel, i wstawić w piec nie za gorący, ale jednak dobrze ciepły. 

M. Śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw,
smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów

i wędlin oraz różne sekreta domowe, wyd. 4 popr. i rozszerz., Poznań 1892

leGUMINA z TWAROGU
•	 300 g tłustego twarogu ekstra mielonego
•	 300 ml mleka
•	 7 jaj
•	 200 g białego cukru
•	 1000 g mąki pszennej
•	 50 ml soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Mleko i twaróg podgrzać w rondlu, mieszając do powstania jednolitej masy. Żółtka ubić lekko z 50 g cukru, wlać cien-
kim strumieniem mleko z serem, ciągle mieszając. dodać mąkę i sok z cytryny, dobrze wymieszać, a w razie powstania 
grudek zblendować. 

Białka ubić ze 100 g cukru na bezę. Wmieszać delikatnie łyżką do poprzednich składników. Kwadratową formę o 25-cen-
tymetrowym boku wysmarować połową masła i wyłożyć papierem do pieczenia. Wylać zawartość rondla do formy, do 
większej tacy wlać wodę do poziomu około 2 cm, wstawić formę z leguminą, a następnie umieścić w piekarniku rozgrza-
nym do temperatury 160 stopni celsjusza i piec przez około 60 minut. po tym czasie wyłączyć piekarnik i pozostawić 
leguminę przy lekko uchylonych drzwiczkach na 60 minut do lekkiego przestudzenia.

W małym rondlu rozpuścić połowę miodu i pozostałe masło. przesmarować wierzch ostudzonej leguminy. podczas 
gdy legumina stygnie, pokroić wędzone śliwki w mniejsze kawałki i wrzucić do rondla. dolać miód pitny, doprowadzić 
do wrzenia i gotować pod przykryciem 8–10minut. po tym czasie przełożyć śliwki do blendera i zblendować na gładką 
masę. Ze świeżych śliwek usunąć pestki, pokroić w kostkę o boku 5 mm i wrzucić na lekko rozgrzaną patelnię, dodać 
resztę miodu. smażyć około 3 minuty. przestudzić.

leGUMINA ze ŚlIWKAMI I MIODeM

1,5 h 8 porcji

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
JAROSŁAWA SAKA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI 
trybUNaLSka CIty PUb w LUbLINIe.

•	 100 g miodu
•	 100 g masła
•	 300 g wędzonej śliwki (najlepiej szydłowskiej)
•	 500 g śliwek węgierek, w miarę twardych
•	 100 ml miodu pitnego

Innowacją, jaką wprowadziłem do receptury, jest puree z wędzonej śliwki i miodu.
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Legumins are sweet dishes made of flour, eggs, fruits, or dairy; for centuries they have been a popular 
dessert, nowadays they are mostly forgotten, and some of them became modest versions of main 
dishes. Of course curd was popular in all regions, in but Greater Poland legumins made from it were 
especially popular. 

It is worth to know that Józef Piłsudski, who generally paid no mind to cuisine, loved Vilnian legumins, 
especially fruit ones. 

Original Recipe:

Rub half a pound of fresh, well squeezed curd through a fine sieve, pour one eighth liter of butter, crack 6 yolks in, add quarter 
pound of sugar. Whip the whites into a foam, add a handful of sultanas raisins, mix everything thoroughly, put into a pot and 
place into the oven, not too hot, but warm enough. 

M. Śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw,
smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów

i wędlin oraz różne sekreta domowe, ed. 4 rev. and extended, Poznań 1892

CURD leGUMIN (PUDDING)
•	 300 g fat, finely ground cottage cheese
•	 300 ml milk
•	 7 eggs
•	 200 g white sugar
•	 1000 g wheat flour
•	 50 ml lemon juice

Instructions:

heat the milk and cottage cheese in a saucepan. Mix until smooth. Beat the yolks slightly with 50 g of sugar. pour 
a narrow stream of milk and cheese mixing continually. add the flour and lemon juice. Mix well, or blend if there 
are any lumps. 

Beat the whites with 100 g of sugar to a froth. stir gently into the other ingredients with a spoon. grease a 25 cm 
square tin with butter and cover it with baking paper. pour the dough into the tin and pour water into a bigger tray to 
the level of about 2 cm. put the tin with the pudding into the tray, and then put it into the oven heated to a temperature 
of 160 degrees celsius and bake for about 60 minutes. after this time, turn off the oven and leave its door ajar to let 
the pudding cool slightly for 60 minutes.

Melt half the mead and the remaining butter in a small pan. spread the top of the pudding with it. While the pudding 
is getting cold, cut the smoked plums into smaller pieces and put them into the pan. add the mead, bring to the boil 
and cook covered for 8–10 minutes. after this time, put the plums into the blender and blend until smooth. remove 
stones from the fresh plums, cut them into 5 mm dices and put on a slightly heated frying pan. add the remaining 
mead. fry for about 3 minutes. cool them.

leGUMIN (PUDDING) WITH PlUMS AND HONey

1,5 h 8 servings

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
JAROSŁAW SAK,
Chef Of trybUNaLSka CIty
PUb reStaUraNt IN LUbLIN.

•	 100 g honey
•	 100 g butter
•	 300 g smoked plums (preferably from Szydłów)
•	 500 g purple plums, hard enough
•	 100 ml mead

the innovation I made in the recipe is dried plum and honey puree.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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legumina z twarogu / Curd legumin Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

różne rodzaje marcepanów były, obok piernika, najpopularniejszym wypiekiem kuchni staropolskiej. 
Znamy receptury na ich przyrządzenie już od XVI wieku. w klasycznej wersji to ciasto z masy migda-
łowej z cukrem, aromatyzowane wódką różaną. marcepan był specjalnością i jednym z symboli kró-
lewca (dawny koenigsberg, dziś kaliningrad), tak jak piernik był (i jest!) symbolem torunia. marcepany 
królewieckie (konigsberskie) znane były w różnych regionach Polski, najczęściej jednak występowały 
w zaborze pruskim i powszechnie kojarzono je z Prusami. 

Receptura oryginalna:

Funt migdałów słodkich, dwa łóty gorzkich oparzyć, obrać, podsuszyć i utłuc na miazgę, przesiać i grubsze cząstki znowu 
przetłuc z cukrem. Wziąć funt cukru, utłuc, przesiać i zmieszać z migdałami, wyrobić tę masę rękami, zwilżając dobrze 
wodą różaną, potem spiesznie, żeby nie zastygła, nakładać do foremek wysypanych cukrem lub na podstawkę drewnianą 
okrytą papierem (nie powinna wyschnąć, bo się wówczas łamać będzie), postawić foremkę na blachę, nakryć z wierzchu 
drugą wypukłą blachą, na którą nakłaść rozpalonych węgli i piec minut 10. Na lukier wziąć ćwierć funta cukru więcej, utłuc 
nadzwyczaj miałko, przesiać i wycierać z wodą różaną lub pois de senteur przez godzinę lub więcej; im się dłużej wyciera, 
tem lepszy lukier, gdy będzie gotowy marcepan, polać jeszcze ciepły tym lukrem, zasuszyć i ozdobić kwiatkami z cukru 
i ułożyć desenie lub kwiaty z podsuszonych konfitur bez syropu.

Daje się brzegi na około marcepanu z tejże samej masy, do czego są narzędzia, a w niedostatku tych kroją się wązkie paski 
scyzorykiem i karbują. Póki marcepan nie ostygnie, nie zdejmować go, bo się pokruszy.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1885

MARCePANy KRóleWIeCKIe
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi

CANNellONI
•	 200 g całych migdałów 
•	 200 g cukru pudru 
•	 40 ml wódki z trawą żubrową 

KReM żUBROWy
•	 250 ml mleka 
•	 3 szt. żółtka kurzego 

Sposób przygotowania:

Cannelloni: migdały zaparzamy gorącą wodą na około 10 minut, po czym odlewamy wodę i obieramy z łupiny. Ob-
rane migdały przekładamy do urządzenia miksującego i rozdrabniamy na pył przez około minutę przy maksymalnych 
obrotach. do rozdrobnionych migdałów dodajemy cukier puder, wódkę i ucieramy przez około 10 minut. następnie 
odstawiamy na 30 minut do chłodni. gdy uzyskamy jednolitą i elastyczną masę, rozwałkowujemy ją na cienki płat, 
wykrawamy prostokąt i za pomocą formy w kształcie wałka rolujemy nasz marcepan. razem z formą przekładamy na 
pergamin i zapiekamy w rozgrzanym do 170 stopni celsjusza piekarniku przez 17 minut do uzyskania lekko złotej 
barwy. gotowe cannelloni studzimy i wyjmujemy z niej formę. 

Krem żubrowy: w misce miksujemy żółtka wraz z cukrem, mąką i 20 ml mleka. resztę mleka zagotowujemy z trawą 
żubrową i odstawiamy na 10 minut. po tym czasie zalewamy żółtka mlekiem, dokładnie mieszając. przez drobne sito 
przelewamy do rondla i podgrzewamy do momentu gęstnienia i odrywania się kremu od dna rondla. przekładamy do 
miseczki i odstawiamy do ostygnięcia. Ostudzonym kremem faszerujemy cannelloni. 

lukier żurawinowy: cukier puder przesiewamy przez sito i ucieramy z sokiem z żurawiny. Z gotowego lukru rysujemy 
wzory na macie silikonowej lub pergaminie i po zastygnięciu możemy przenieść na nasz deser jako element dekoracyjny.

CANNellONI MARCePANOWe 
z KReMeM z TRAWy żUBROWeJ

45 min 10 porcji

•	 30 g cukru kryształu 
•	 20 g mąki pszennej 
•	 9 szt. źdźbła trawy żubrowej 

lUKIeR żURAWINOWy
•	 100 g cukru pudru 
•	 20 ml soku z żurawiny

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MIChAŁA ARCISZEWSKIEGO,
SZefa kUChNI reStaUraCJI 
PrOwINCJa w SUPraŚLU. 

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

different types of marzipan were, beside gingerbread, the most popular pastry of old Poland cuisine. 
the recipes for it have been known since 16th century. In classic version it is a cake made from al-
mond mass with sugar, flavored with rose vodka. marzipan was a specialty and one of the symbols 
of królewiec (e. koenigsberg, today kaliningrad), as gingerbread was (and still is!) a symbol of toruń. 
konigsberg marzipan has been known in many regions of Poland, but they were most common in 
Prussian annexation and they were generally associated with Prussia. 

Original Recipe:

Take a pound of sweet almonds and two luts of bitter ones, preboil them, peel, dry and crush them into a pulp, then sieve them 
and crush bigger pieces again, adding sugar. Take a pound of sugar, crush it, sieve and mix it with almonds, knead it with 
your hands, moisturizing it well with rose water, then quickly, so it doesn’t solidify, put it into forms covered with sugar or 
on a wooden base covered with paper (it shouldn’t be dry, or it will break), place the form on a baking tray, cover it with 
another tray and place hot coals onto it for 10 minutes. Prepare icing from quarter pound of sugar, which you should grind 
especially fine, then sieve it and rub it with rose water or sweet pea for an hour, or more; the longer you rub it, the better the 
icing; when the marzipan is ready, pour icing over it when it’s still warm, dry it, decorate with sugar flowers and create 
patterns or flowers from dried jam without syrup.

NB. On the edges of the marzipan create rims from the same mass. There are tools for it, and if you don’t have them, cut thin 
strips with a knife and notch them. Leave the marzipan in a form until it cools, do not take it out earlier, or it will crumble.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń, 1885

KONIGSBeRG MARzIPAN

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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CANNellONI
•	 200 g whole almonds 
•	 200 g powdered sugar 
•	 40 ml vodka with bison grass 

BISON GRASS CReAM
•	 250 ml milk 
•	 3 yolks

Instructions:

Cannelloni: scald the almonds with hot water for about 10 minutes, then pour out the water, and peel the almonds. put 
the peeled almonds into the mixing device and grind them into dust at high speed for about 1 minute. add powdered 
sugar and vodka to the ground almonds and stir them for about 10 minutes. Then put them for 30 minutes in the 
cooler. When you get even and elastic dough, roll it up into a thin sheet, cut out a rectangle and roll up the marzipan 
with a roller-shaped mold. put the marzipan onto baking parchment and bake it in the oven heated up to 170 degrees 
celsius for 17 minutes until it gets slightly golden. When the cannelloni is ready, cool it and take the mold out of it. 

Bison grass cream: blend the yolks in a bowl with sugar, flour and 20 ml of milk. Boil the remaining milk with bison 
grass and leave for 10 minutes. Then pour milk over the yolks, stirring thoroughly. pour them into a saucepan through 
a thick sieve and heat until it gets thicker and the cream comes off the saucepan bottom. put the cream into a bowl and 
leave until cool. stuff the cannelloni with the cool cream. 

Cranberry icing: sift the powdered sugar through a sieve and stir with cranberry juice. draw patterns on a silicon mat 
or baking parchment with the icing and, when it sets, put them on the dessert as a decorative element.

MARzIPAN CANNellONI
WITH BISON GRASS CReAM

45 minutes 10 porcji

•	 30 g granulated sugar
•	 20 g wheat flour 
•	 9 blades of bison grass

CRANBeRRy ICING
•	 100 g powdered sugar 
•	 20 ml cranberry juice

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
MIChAŁ ARCISZEWSKI,
Chef Of PrOwINCJa
reStaUraNt IN SUPraŚL. 

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia Marcepany królewieckie / Konigsberg marzipan
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Receptura oryginalna:

Upiec dziesięć jabłek, przefasować przez sito, wziąć tej masy dwie szklanki, ubić na lodzie z dwoma białkami na 
pulchną masę, zmieszać z ¾ funta cukru z dodaniem kawianej łyżeczki utłuczonego cynamonu, ubić trzy kwaterki gęstej 
słodkiej śmietanki na piankę, wymieszać z jabłeczną masą, włożyć do puszki, przykryć i zakopać w lodzie, obsypując solą 
na kilka godzin przed wydaniem.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń 1885

zeFIR JABłeCzNy ze ŚMIeTANKą 

•	 jabłka – 10 szt. 
•	 białko z jaj – 100 g
•	 cukier – 200 g
•	 kora cynamonowa – 3 szt. 
•	 śmietanka – 700 ml

Sposób przygotowania:

Jabłka pieczemy w całości w temperaturze 180 stopni celsjusza do uzyskania miękkiej masy. Z owoców staramy się 
uzyskać 400 g przetartej masy. do śmietanki wrzucamy korę cynamonową i redukujemy o połowę. Białka z cukrem 
ucieramy na bezę włoską. Wszystkie składniki studzimy, łączymy na gładką masę, wkładamy do formy i mrozimy. 
serwujemy w kawałkach krojonych nożem.

zeFIR JABłeCzNy ze ŚMIeTANą

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII
INSPIraCJI makrO w warSZawIe. 

2 h + mrożenie 10 porcji

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami pr uskimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami pr uskimi
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Original Recipe:

Bake ten apples, rub it through a sieve, take two glasses of that mass, whisk it in ice with two whites into a puffy mass, mix with 
¾ pound of sugar and small spoonful of crushed cinnamon; whisk three quarters of thick, sweet cream into a foam, mix it with 
the apple mass, put it into a can, cover it and bury in ice, sprinkling with salt a few hours before serving.

Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich
oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa domowego, Toruń, 1885

APPle zePHyR WITH A CReAM 

•	 apples – 10 pcs. 
•	 egg whites – 100 g
•	 sugar – 200 g
•	 cinnamon bark – 3 pcs.
•	 cream – 700 ml 

Instructions:

Bake whole apples in 180 degrees of celsius to get soft pulp. try to get 400 g of mashed pulp from the fruit. add cin-
namon bark to the cream and reduce by half. Whisk egg whites with sugar as for italian meringue. cool down all the 
ingredients, combine to obtain smooth mixture, put into a mold and freeze. serve in form of pieces cut with a knife.

APPle zePHyR WITH A CReAM

2 h + refrigeration 10 servings

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Pr uss ia
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Kuchnia z terenów
pod wpływami austriackimi

Cuisine from the territories
influenced by Austria

O ile zabór pruski obejmował najbardziej rozwinięte i najbogatsze ziemie polskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o poziom 
rolnictwa i produkcji żywności, to zabór austriacki (galicja) z Krakowem i lwowem cieszył się szeroką autonomią. 
istniały lokalne polskie instytucje władzy, czyli odrębny galicyjski sejm Krajowy, Wydział Krajowy i rada szkolna 
Krajowa. W szkolnictwie posługiwano się językiem polskim, istniały też polskie uniwersytety.

taką autonomię otrzymał szereg krajów austriackiej części monarchii. Węgrzy posiadali w zasadzie odrębne państwo, 
pozostające w związku z austrią, głównie przez osobę monarchy, wojsko i sprawy monetarne, a od 1867 roku istniało 
odrębne państwo związkowe o nazwie austro-Węgry. 

ta nowa, liberalna polityka wobec różnych narodów monarchii była podkreślana przez różne gesty cesarza franciszka 
Józefa, który bardzo starał się pozyskać poparcie poddanych i za wszelką cenę utrzymać istnienie wielonarodowego, 
ogromnego państwa. Monarcha chętnie pokazywał się w stroju węgierskim, polskim czy chorwackim, podkreślając 
w ten sposób, że jest kontynuatorem lokalnych tradycji. po dziś dzień w Krakowie istnieje swoisty kult „najjaśniejszego 
pana”, wspomnienie dawnych, dobrych czasów wielonarodowej monarchii, gdy w jednym państwie znajdował się Kra-
ków i Wiedeń, gdy na wakacje jeździło się do Zakopanego albo nad adriatyk, gdy w Krakowie obok zupy kminkowej 
na stołach królowały wiedeńskie sznycle i węgierskie gulasze czy linckie torty.

przedstawicielem władz wiedeńskich był w galicji namiestnik. Jednym z nich był andrzej potocki, potomek słynnego 
arystokratycznego rodu polskiego. namiestnik sejmu potocki posiadał ogromne dobra i wspaniałe rezydencje, między 
innymi pałac w Krzeszowicach koło Krakowa. pałacową kuchnią zarządzał tam jeden z najsłynniejszych polskich 
kucharzy antoni teslar, który pochodził z osiadłej w polsce rodziny francuskiej. hrabia potocki, podobnie zresztą jak 
sam cesarz franciszek Józef, chętnie pokazywał się przy uroczystych okazjach w kontuszu, polskim stroju narodowym 
z XVii i XViii wieku. Kucharz namiestnika potockiego w wydanej przez siebie książce kucharskiej Kuchnia polsko-
-francuska starał się łączyć lokalne, polskie tradycje z wzorami płynącymi z Wiednia, przedstawiając je na dodatek 
w  modnym, francuskim stylu i dodając zawsze eleganckie francuskie nazwy potraw. Wiele z jego receptur przed-
stawiamy w menu kuchni galicyjskiej. Oprócz ich wysokiej jakości, pewnego ideowego wymiaru łączącego kuchnię 
polską i austriacką, ważna jest tu też postać andrzeja potockiego, namiestnika galicji. potocki oraz cesarz występowali 
i dawali się portretować w narodowym stroju polskim. czy dla namiestnika galicji taką symboliczną funkcję pełniła 
też kuchnia opisana przez jego pałacowego kucharza?

Wiemy, że sztuka kulinarna w państwie austro-węgierskim była wykorzystywana do manifestowania pojednawczej, 
federacyjnej polityki cesarza franciszka Józefa. W propagandzie chętnie sięgano do kuchni wielu narodów cesar-
stwa. sztandarowym przykładem jest tu bestseller, wielokrotnie wznawiana książka amalie grünzweig v. eichensieg 
o tytule Wiedeńska książka kucharska i gospodarska (Wiener Koch- und Wirtschaftsbuch für den bürgerlichen Haushalt, mit 
Berücksichtigung der deutschen, ungarischen, südslawischen, polnischen, böhmischen und italienischen Küche) z 1885 roku. Już 
w jej tytule, chcąc przedstawić całe kulinarne bogactwo ziem cesarstwa, z dumą podkreślano, że kuchnia wiedeńska 
opiera się na recepturach niemieckich (austriackich) oraz węgierskich, czeskich, polskich, włoskich i tym podobnych.

KUCHNIA z TeReNóW POD WPłyWAMI 
AUSTRIACKIMI

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r iaKuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi

W takiej atmosferze, w warunkach polskiej autonomii w galicji, gdy premierem rządu austriackiego był polak, w książ-
kach z Krakowa i lwowa chętnie opisywano wspominane już wyżej wiedeńskie sznycle, linckie torty czy węgierskie 
gulasze, uważając je za atrakcyjne i w jakimś sensie wspólne.

W książkach kucharskich z galicji, a zwłaszcza ze lwowa, zwraca uwagę popularność kukurydzy, często uprawianej 
właśnie w galicji wschodniej, głównie w jej południowej części. Z mąki kukurydzianej przyrządzano wiele różnych po-
traw, chętnie dodawano ją także do wypieków. popularna była zwłaszcza polenta, co można wytłumaczyć również tym, 
że galicja znajdowała się w jednym państwie z niektórymi terenami włoskimi. polenta była w galicji na tyle znana, że 
wykonywano ją w różnych formach, a nawet naśladowano w potrawach bez użycia kukurydzy.

świat krakowskich kawiarni, kawy i ciasta z całą pewnością wiele zawdzięcza wzorcom austriackim z ich tortami i stru-
dlami na czele. Warto przy tym pamiętać, że już najstarsza austriacka książka kucharska, wydana drukiem w 1686 roku 
w grazu, obejmowała przede wszystkim przepisy na tak zwane konfekty, czyli smażone w cukrze owoce i zioła, oraz 
inne słodycze i ciasta. przepisy te stały się szybko bardzo popularne w polsce, stając się podstawą dla rękopiśmiennej, 
magnackiej książki kucharskiej pod tytułem Moda bardzo dobra różnych konfektów.

tak zwaną kuchnię cesarską wychwalał zresztą już w 1682 roku stanisław czerniecki w Compendium ferculorum albo 
zebranie potraw. Bez wątpienia kuchnia austriacka, czy może raczej krajów monarchii austro-węgierskiej, wycisnęła 
duże piętno na zwyczajach kulinarnych i gustach mieszkańców galicji. Wpływy te były o wiele większe, na dodatek 
szeroko i chętnie akceptowane, inaczej niż było to w zaborze pruskim, a już na pewno rosyjskim. Oprócz wolności po-
litycznej i wolnościowej atmosfery w wielonarodowym państwie spore znaczenie miała zapewne wspólnota wyznania. 
Katolickie posty sprawiały, że austriacy i polacy świętowali i pościli w tym samym rytmie. W krajach katolickich długo 
utrzymywała się specyficzna postawa wobec jedzenia, to jest przeplatanie się postu, czasu wyrzeczeń i powściągliwości 
z okresami świąt i karnawału. na ogół sprzyjało to rozwojowi sztuki kulinarnej, podczas gdy w krajach protestanckich 
kierowano się raczej zasadą złotego środka, kładąc nacisk na odpowiednie jedzenie, ale unikając epatowania wystaw-
nością czy elegancją, a także nadmiernych wyrzeczeń i umartwiania się. 

although prussian annexation covered the most developed and richest polish lands, especially when it comes to agri-
culture and food production, austrian annexation (galicia) with cracow and lviv had a large degree of autonomy. 
There was a separate galician parliament, national department and national school council – local polish legislative 
institutions. polish language was used in education, there were polish universities.

That kind of autonomy was shared by many countries of austrian part of monarchy. hungarians basically had their 
own country, being in union with austria mostly through the monarch, military and currency issues. in 1867 a new 
convention country emerged, called austro-hungary. 

This new, liberal politics towards different nations of monarchy had been stressed by different gestures of emperor 
franz Joseph, who tried very hard to gain support of his subjects and maintain the existence of multinational, big 
country. The monarch often showed up dressed in hungarian, polish, or croatian national outfits, showing that he’s 
a continuator of local traditions. until this day there’s a kind of cult of „his Majesty”, a memory of good, old days of 
multinational monarchy, when cracow and Vienna had been in one country, when you could go on a holiday to Za-
kopane, or over the adriatic sea, when in cracow caraway soup reigned beside Vienna schnitzel, hungarian gulash, 
or linzer cakes.

in galicia the representative of Vienna authorities was the governor. One of them was andrzej potocki, descendant 
of famous polish aristocratic house. potocki owned huge lands and magnificent mansions, e.g. palace in Krzeszowice, 
near cracow. The palace kitchen had been managed by one of the most famous polish chefs, antoni teslar (descendant 
of a french family, which settled in poland). count potocki, on special occasions, often showed up dressed in kontush, 
polish national outfit from 17th and 18th century (same as emperor franz Joseph did, from time to time). governor 
potocki’s chef in his cookbook titled Polish-French Cuisine tried to combine local polish traditions with styles flowing 
from Vienna, additionally presenting them in a fashionable, french style and adding elegant, french names of dishes. 
We present many of his recipes in galician cuisine menu: apart from their high quality and some ideological aspect 
combining polish and austrian cuisines there’s also an important figure of andrzej potocki, galicia’s governor. potocki 
and the emperor showed up and posed for portraits in national polish outfits. did cuisine, described by his palace chef, 
also function as symbol for the governor of galicia?

We know that cuisine in austro-hungarian country had been used to manifest conciliatory, federal politics of franz 
Joseph. cuisine of many empire nations was widely used in austro-hungarian propaganda. emblematic example is 
a repeatedly reissued bestseller, a book authored by amalie grünzweig v. eichensieg titled Wiedeńska książka kucharska 
i gospodarska (Wiener Koch- und Wirtschaftsbuch für den bürgerlichen Haushalt, mit Berücksichtigung der deutschen, unga-
rischen, südslawischen, polnischen, böhmischen und italienischen Küche) issued in 1885. The title itself proudly emphasizes 
that „Viennese” cuisine is based on recipes from germany (austria), hungary, czechia, poland, italy, etc. to show the 
culinary wealth of empire in all its glory.

CUISINe FROM THe TeRRITORIeS
INFlUeNCeD By AUSTRIA
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

to odmiana galicyjska zupy rybnej. warto podkreślić, że wszystkie tradycyjne rodzaje takich zup oby-
wały się bez pomidorów i papryki, które dziś są najważniejszym chyba składnikiem tych dań. wersja 
galicyjska jest zupą klarowną. takie zupy opisuje zarówno maria Gruszecka, jak i antoni teslar. 

w wersji krakowskiej wprost i z naciskiem podkreślono oszczędność – jest mowa o gorszych gatunkach ryb, 
mniejszych rybach albo samych ich głowach. Jednocześnie kładziono nacisk na wygląd i teksturę zupy.

Receptura oryginalna:

Na zupę rybną biorą się pośledniejsze gatunki ryb, jak: liny, karasie, młode szczupaki, albo też tylko głowy z mieszanych ryb, 
chyba że mięso z ryby ma służyć na drugą potrawę, wtedy gotować większe. Ryby oskrobane z łuski, oczyszczone i na kawałki 
pokrajane włożyć w rondel, nalać smakiem wygotowanym z pokrajanej włoszczyzny i z cebuli, a włoszczyznę gotować długo, 
najmniej 1 ½ godziny i przecedzić (do ryb dawać więcej cebuli niż do mięsa), dodać angielskiego ziela, pieprzu w ziarnkach 
i gotować, ale nie dłużej jak 20 do 25 minut. Gdy ryba już miękka, wyjąć ją, zupę przecedzić, włożyć kawałek masła i ugotować 
w niej jakie kluseczki, jak do rosołu.

M. Gruszecka, 366 obiadów, Kraków 1914

zUPA RyBNA, KlAROWNA

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi

in such atmosphere, with polish autonomy in galicia and pole as the prime minister of austrian parliament, in books 
from cracow and lviv, Vienna schnitzels, linzer cakes or hungarian goulashes mentioned earlier, were gladly descri-
bed, seeing them as attractive and, in a way, common.

in cookbooks from galicia, especially those from lviv, it is characteristic how popular are dishes with corn, oftentimes 
grown in eastern galicia, especially its southern part. Many dishes were prepared from corn flour and it was often 
added to different pastries. polenta was especially popular, what can be explained by the fact that galicia was in one 
country with different italian territories. polenta was so popular in galicia, that there were many versions of it, and it 
was even imitated in dishes without corn.

The world of cracow coffee houses, coffee and cakes owes a lot to austrian patterns, all those cakes and strudels. it is 
good to keep in mind that the oldest austrian cookbook, printed in 1686 in graz, contained mostly recipes for so cal-
led „confectioneries” (fruit and herbs, fried in sugar) and other sweets and cakes. These recipes quickly became popular 
in poland, becoming the basis of manuscript, magnate cookbook titled Moda bardzo dobra różnych konfektów.

Besides, „imperial” cuisine was praised as early as 1682 by stanisław czerniecki, author of the oldest polish cookbook 
titled Compendium ferculorum. undoubtedly austrian cuisine, or rather cuisine of countries of austro-hungarian mo-
narchy, had a profound impact on culinary traditions and tastes of galicia inhabitants. That impact was much bigger, 
and also widely and eagerly accepted, in contrast to prussian, and especially russian annexation. apart from autonomy 
and the atmosphere of freedom in multinational country, the commonality of faith was also important. catholic fasts 
made austrians and poles celebrate and fast in the same rhythm. in catholic countries a distinctive attitude towards 
food: interweaving of fast, a time of self-discipline and restraint, and times of celebration and carnival, persisted for 
very long. usually it encouraged the development of culinary art, while in protestant countries the golden mean prin-
ciple was more prevalent. They stressed eating proper food, but without excessive lavishness and elegance, as well as 
restraint and asceticism. 
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•	 lin 1 – kg 
•	 karaś – 1 kg
•	 szczupak – 1 kg (1,3 kg głowy 

i ogony, a 1,7 kg tusze)
•	 woda – 5 l na bulion
•	 marchew – 1,5 kg (bulion)
•	 pietruszka korzeń – 500 g (bulion)
•	 seler korzeń – 500 g (bulion)
•	 por – 500 g (bulion)
•	 cebula biała – 500 g (bulion)
•	 cebula biała – 1,5 szt. (do 

marynowania głów rybich)
•	 czosnek – 1 główka (do 

marynowania głów rybich)

Głowy: (głowy i ogony, czosnek, cebu-
la, sól i pieprz do smaku).

Konfitowanie: 60 minut w temperatu-
rze 100 stopni celsjusza (tusze ryb, liść 
laurowy, liście kafiru, ziele angielskie, 
trawa cytrynowa, olej).

Sous-vide żółtka: 25 minut w tempera-
turze 65 stopni celsjusza. 10 żółtek zalać 
olejem z ryb i przełożyć wszystko do worka. 

Bulion warzywny: (marchew, korzeń 
pietruszki, korzeń selera, por, cebula, 
nać pietruszki, koperek, ziele angiel-
skie, liść laurowy, liście kafiru, trawa 
cytrynowa).

Kluski lane: (żółtka, śmietana uht, 
mąka pszenna, sól do smaku). Żółt-
ka utrzeć ze śmietaną i mąką, posolić. 
Kłaść z łyżki na wrzącą osoloną wodę. 

Olej koperkowy: (koperek – 500 g, 
olej scedzony po konfitowaniu ryb – 
500 ml). Zblanszować koper około 
20 sekund we wrzątku i zahartować. 
przełożyć do thermomixa lub innego 
miksera. Wlać olej i miksować przez 
10 minut w temperaturze 40 stopni 
celsjusza. scedzić przez tetrę i dopra-
wić solą i pieprzem. 

zUPA RyBNA KlAROWNA

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MARIUSZA PIETERWASA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
krew I wOda w GdyNI. 

24 h 10 porcji

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r iaKuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi

•	 pietruszka nać – 200 g
•	 koperek – 1 kg (bulion 500 g, olej 

koperkowy 500 g)
•	 liść laurowy – 20 szt. (bulion)
•	 liść laurowy – 6–8 szt. 

(do konfitowania tusz rybich)
•	 ziele angielskie – 20 szt. (bulion), 

4–6 szt. (do konfitowania)
•	 trawa cytrynowa – 8 szt. (bulion), 

5 szt. (do konfitowania)
•	 liście kafiru – 12–14 szt. (bulion), 

8–10 szt. (do konfitowania)
•	 pieprz czarny świeżo mielony 

– do smaku (zupa i głowy)

•	 sól – do smaku (zupa i głowy)
•	 żółtka – 10 szt. 

(do konfitowania)
•	 żółtka – 3 szt. na kluski lane
•	 śmietana UHT 30% – 20 ml 

na kluski lane
•	 mąka pszenna – 80 g na 

kluski lane
•	 olej – 2 l do konfitowania 

i na olej koperkowy
•	 szczawik zajęczy, amarantus 

i koperek do dekoracji

zupa: liny, karasie, szczupaki oczyścić z łuski, odciąć głowy i ogony. głowy oczyścić z oczu i skrzeli. Zostawić do wywaru. przy-
prawić solą i pieprzem. Obłożyć pokrojoną w pióra cebulą i czosnkiem pokrojonym w drobne plastry. Zostawić na 24 godziny 
w lodówce. tusze ryb natrzeć rozgniecioną trawą cytrynową, dodać liście kafiru, liście laurowe i ziele angielskie. przełożyć do 
naczynia. Zalać olejem i wstawić do pieca na około godzinę w temperaturze 100 stopni celsjusza. Wyjąć naczynie z rybami, 
wystudzić i wstawić do lodówki na dobę. Wstawić bulion warzywny. do garnka włożyć obrane i umyte warzywa, opaloną cebulę, 
koperek, natkę, liść laurowy i kafiru oraz trawę cytrynową. Zalać zimną wodą i gotować na małym ogniu przez dwie godziny. 
Zostawić do wystygnięcia i scedzić przez drobne sito z tetrą. Zabezpieczyć w lodowce. po dobie wyjąć z oleju ugotowane tusze 
z ryb. Oskubać starannie mięso od drobnych ości, przełożyć do naczynia. Kręgosłupy, ugotowane skóry, oraz głowy i ogony, 
obłożone cebulą i czosnkiem przełożyć do garnka i zalać zimnym bulionem warzywnym. powoli zagotować i gotować dalej na 
wolnym ogniu przez około 30–40 minut. Zdjąć z ognia i po 30 minutach scedzić i jeszcze raz zagotować gotową zupę rybną. 
Obrane ryby ułożyć na talerzu w formie gniazda, na nich kluseczki odcedzone z oleju rybnego po dobie. do środka włożyć 
żółtko. udekorować ziołami. Wlać zupę i polać olejem koperkowym po bulionie.

Sposób przygotowania:

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

It’s the Galician variant of a fish soup. It is worth noting, that all traditional types of such soups did not 
use tomatoes and paprika, which today are one of the most important ingredients of these dishes. 
Galician version is a clear soup, such soups are described by maria Gruszecka, the author of the most 
popular Cracow cookbooks, as well as antoni tesla, chef of Galician governor, andrzej Potocki. 

In Cracow version frugality is directly and clearly emphasized (mediocre species of fish, or smaller fish, 
or only the heads); at the same time look and texture of the soup was taken into account.

Original Recipe:

For a fish soup take mediocre species of fish, such as tenches, crucians, small pikes, or just heads of different types of fish, unless fish 
meat is to be used for other dish, then use bigger ones. Put scrapped, cleaned and cut fish into a pot, add broth cooked on greens 
and onion, and greens should be cooked for a long time, no less than 1 ½ hour, and filtered (add more onion to fish, than to meat), 
add allspice, grains of pepper and cook it, but no longer than 20 to 25 minutes. Once the fish is tender, pull it out, filter the soup, 
add a piece of butter and cook some dumplings in it, as for chicken soup.

M. Gruszecka, 366 obiadów, Cracow 1914

FISH SOUP, CleAR
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia

•	 tench – 1 kg 
•	 crucian – 1 kg
•	 pike – 1 kg (1.3 kg of head and 

tail, 1.7 kg of carcass)
•	 water – 5 l for broth
•	 carrot – 1.5 kg (broth)
•	 parsley root – 500 g (broth)
•	 celery root – 500 g (broth)
•	 leek – 500 g (broth)
•	 white onion – 500 g (broth)
•	 white onion – 1,5 pc. (for 

marinating fish heads)
•	 garlic – 1 bulb (for marinating 

fish heads)

Head: (heads and tails, garlic, onion, 
salt and pepper to taste).

Preserving: 60 minutes at the tempera-
ture of 100ºc (fish carcasses, bay leaf, 
kaffir leaves, allspice, lemon grass, oil).

Sous-vide egg yolks: 25 minutes at the 
temperature of 65ºc. pour oil from fish on 
10 egg yolks and put everything in a bag. 

Vegetable broth: (carrot, parsley root, 
celery root, leek, onion, parsley, dill, 
allspice, bay leaf, kaffir leaves, lemon 
grass).

Batter noodles: (egg yolks, uht 
cream, wheat flour, salt to taste). grind 
egg yolks with cream and flour, add 
salt. put on the boiling salty water with 
a tablespoon. 

Dill oil: (dill – 500 g, oil strained after 
preserving fish – 500 ml). Blanch the 
dill in boiling water for about 20 sec-
onds and temper it. put it in the ther-
momixer or a different mixer. pour oil 
and mix it for 10 minutes at the tem-
perature of 40ºc. strain using a cotton 
fabric and add salt and pepper. 

CleAR FISH SOUP

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MARIUSZ PIETERWAS,
Chef Of krew I wOda
reStaUraNt IN GdyNIa.

24 h 10 servings

•	 parsley – 200 g
•	 dill – 1 kg (broth 500 g, dill 

oil 500 g)
•	 bay leaves – 20 pcs. (broth)
•	 bay leaves – 6-8 pcs. (for 

preserving fish carcasses)
•	 allspice – 20 pcs. (broth), 

4–6 pcs. (for preserving)
•	 lemon grass – 8 pcs. (broth), 

5 pcs. (for preserving)
•	 kaffir leaves – 12-14 pcs. (broth), 

8–10 pcs. (for preserving)
•	 freshly ground black pepper 

– to taste (soup and heads)

•	 salt – to taste (soup and 
heads)

•	 egg yolks – 10 pcs. (for 
preserving)

•	 egg yolks – 3 pcs. for batter 
noodles

•	 UHT 30% cream – 20 ml for 
batter noodles

•	 wheat flour – 80 g for batter 
noodles

•	 oil – 2 l for preserving and 
dill oil

•	 wood sorrel, amaranth and 
dill for decoration

Soup: scrape the scales off the tenches, crucians, pikes, cut off their heads and tails. remove the eyes and gills from the heads. 
leave them for making broth. add salt and pepper. cover it with finely chopped onion and garlic cut into small slices. leave 
it in the fridge for 24 hours. rub the fish carcasses with crushed lemon grass, add kaffir leaves, bay leaves and allspice. put 
it in a vessel. pour it with oil and put it in the oven at the temperature of 100ºc for about an hour. take out the vessel with 
fish, cool down and put in the fridge for one day. put the vegetable broth. put the peeled and washed vegetables, blackened 
onion, dill, parsley, bay leaf, kaffir leaves and lemon grass in a pot. pour it with cold water and simmer on low flame for two 
hours. leave it to cool down and strain through a fine sieve with cotton fabric. secure it in the fridge. after one day remove 
the cooked fish carcasses from the oil. peel the meat off minor fish bones and put it in the vessel. put the backbones, cooked 
skins, heads and tails, arranged with onion and garlic in a pot and pour cold vegetable consommé on it. Boil slowly and then 
keep simmering for about 30-40 minutes. remove from heat, strain after 30 minutes and boil the finished fish soup one more 
time. put the peeled fish on a plate in the form of a nest, after one day put noodles strained from fish oil on it. insert the egg 
yolk inside. decorate it with herbs. pour the soup and sprinkle the broth with dill oil. 

Instructions:

zupa rybna klarowna / Clear fish soup
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Zapomniana prawie całkowicie zupa kminkowa była symbolem kulinarnym krakowa. dziś raczej jest 
już tylko wspominana z nostalgią. Gotować ją miano między innymi w domu rodzinnym marii rydlo-
wej, która zajmuje się bronowicką rydlówką. kminkową z zasmażką przyrządza się jeszcze czasem 
na Podhalu, a my dzisiaj znamy te zupę tak ze słynnego Ilustrowanego kucharza krakowskiego, jak 
i z receptur słynnego antoniego teslara. w tradycyjnej kuchni małopolskiej kminek był wszechobecny, 
zbierali go i sprzedawali górale, był też bardzo ważny w kuchni żydowskiej.

antoni teslar podaje dwie wersje zupy: obiadową na warzywach i z grzankami oraz prostą śniadaniową 
na zasmażce z dodatkiem bulionu cielęcego, podawaną z groszkiem ptysiowym. w obu wypadkach to 
oryginalna, wypróbowana przez wiele pokoleń, słynna kiedyś potrawa galicyjska.

Receptura oryginalna:

Dwie łyżki masła, drobno pokrajaną marchew, seler i pietruszkę, dwie łyżki kminku podsmażyć chwilę, wsypać 4 łyżki mąki 
i smażyć aż zżółknie. Zalać wodą, mięszając zagotować. Pół godziny gotując posolić, zarumienić cukrem palonym, przecedzić 
przez serwetkę i wygrzaną dobrze wlać do wazy. Osobno podać grzaneczki uszatkowane i usmażone na maśle.

A. Teslar, Kuchnia polsko-francuska, Kraków 1910

zUPA KMINKOWA

•	 marchew – 2 szt.
•	 seler – 1 szt.
•	 pietruszka – 1 szt.
•	 masło – 40 g
•	 kmin – 20 g
•	 mąka – 200 g
•	 chleb na grzamkę
•	 sól do smaku

Sposób przygotowania:

Warzywa tniemy w równą niedużą kostkę. szklimy je delikatnie na maśle, dodajemy kmin i podlewamy 600 ml wody. 
gotujemy delikatnie około 40 minut. Mąkę łączymy z taką ilością wody, aby powstały kładzione kluski, które zanurza-
my bezpośrednio w zupie. całość doprawiamy solą. Opcjonalnie serwujemy z grzanką z chleba.

zUPA KMINKOWA

1 h 4 porcje

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII
INSPIraCJI makrO w warSZawIe. 
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

almost completely forgotten nowadays, caraway soup had been a culinary symbol of Cracow. today 
it’s mostly just recalled with nostalgia. It is said to be cooked in the family home of maria rydlowa, who 
takes care of rydlówka in bronowice. Caraway soup with roux is still cooked sometimes in Podhale 
region, and today we know that soup from the famous Ilustrowany kucharz krakowski as well as from 
recipes of famous antoni tesslar, chef of Galician governor, count andrzej Potocki from krzeszowice. In 
traditional Lesser Poland cuisine caraway was omnipresent, highlanders have gathered and sold it, it 
was very important in Jewish cuisine.

antoni teslar presents two versions of this soup: a dinner one with vegetables and toasts and a simple, 
breakfast one on a roux with veal broth served with pea puff. In both cases it’s an original, tested over 
generations, famous once Galician dish. 

Original Recipe:

Fry two spoonfuls of butter, finely chopped carrot, celery and parsley as well as two spoonfuls of caraway, for a moment, add 
4 spoonfuls of flour and fry until it is yellow. Add water and boil while stirring. Cook for half an hour, add salt, brown with 
caramel, filter through a cloth and pour into a vase. Serve chopped and fried on butter toasts separately.

A. Teslar, Kuchnia polsko-francuska, Cracow 1910

CARAWAy SOUP 

•	 carrots – 2 pcs. 
•	 celery – 1 pc. 
•	 parsley root – 1 pc. 
•	 butter – 40 g 
•	 cumin – 20 g 
•	 flour – 200 g 
•	 bread for a toast
•	 salt to taste

Instructions:

cut the vegetables to get even, small dices. fry them delicately on butter until translucent, add cumin and pour in 600 
ml of water. cook delicately for approximately 40 minutes. Mix flour with water in quantity sufficient to make drop 
dumplings, and cook them directly in the soup. season the soup with salt. Optionally, serve with a toast.

CARAWAy SOUP

1 h 4 servings

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r iaCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia
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zupa kminkowa / Caraway soup Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Uznawane dziś za specjalność kuchni francuskiej żaby czy ślimaki przez wieki były znane w różnych 
regionach Polski. w Ilustrowanym kucharzu krakowskim przygotowywaną zimą zupę z żab uznano za 
specyficzny wyróżnik kuchni galicyjskiej oraz danie typowe nie tylko dla francji, ale właśnie także ma-
łopolski i północnych węgier (dzisiejszej Słowacji). 

kuchnia galicyjska często była postrzegana w innych zaborach jako odrębna czy wręcz dziwaczna. 
Przykładem jest właśnie zupa z żab albo podłużne bułki nadziewane dzikim ptactwem i pieczarkami, 
przypominające dzisiejsze hot dogi. Powszechnie uważano, że kraków wyróżnia się kulinarnie. Przykła-
dowo używano tam wielu niepopularnych nigdzie indziej produktów, między innymi karczochów, czę-
sto nazywanych w różnych regionach Polski właśnie krakowskimi, drobnego dzikiego ptactwa, głównie 
kwiczołów, a zwłaszcza opisanych wyżej żab, o których z pewną dumą pisze maria Gruszecka w swoim 
Ilustrowanym kucharzu krakowskim. 

Receptura oryginalna:

W niektórych krajach, jak we Włoszech, we Francji, w północnych Węgrzech, a nawet i u nas w Galicji – jadają żaby, ale 
tylko w zimie, dopóki trwają mrozy i jedynie tylko uda. Smak żab zbliżonym jest do mięsa młodych kurcząt, tylko jeszcze 
delikatniejszy i dlatego tez żabki mogą stanowić bardzo przyjemną potrawę postną. 

15 do 20 udek żabich starannie oczyszczonych udusić na maśle z poszatkowanemi pieczarkami i pietruszką zieloną, potem wyjąć 
i mięso obrać z kostek. Kosteczki utłuc w moździerzu i wygotować smak na wodzie lub odwarze z grochu i przecedzić. Z masła, 
na którem się udka dusiły, zrobić białą, rzadką zasmażkę, zupę przecedzoną zasmażyć, dodać soli, pieprzu i gałki muszkatołowej. 
Mięso pokrajać w kostkę, włożyć w zupę i jeszcze raz zagotować. Zupa ta jest bardzo zdrowa dla chorych na piersi. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Kraków 1892

zUPA z żAB
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r iaKuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi

•	 żabie udka – 1 kg
•	 marchew – 150 g
•	 seler – 150 g
•	 pietruszka – 150 g
•	 czosnek – 20 g
•	 cebula – 100 g
•	 pieczarki – 100 g
•	 pomidory krojone z 

puszki – 100 g

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzewamy połowę masła i wrzucamy do niego pokrojoną w dobrą kostkę marchew, selera i pietruszkę, 
dusimy na małym ogniu przez około 10 minut, następnie dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę, podsmażamy, doda-
jemy posiekany czosnek i żabie udka. rumienimy na złoty kolor i dodajemy pokrojone w cząstki pieczarki. Wszystkie 
podduszone na maśle składniki zalewamy wodą i gotujemy na wolnym ogniu do momentu, aż udka zmiękną. następ-
nie wyjmujemy je i gotujemy wywar jeszcze przez około 20 minut. Wystudzone udka obieramy z mięsa i wrzucamy 
je z powrotem do wywaru. Ze zblendowanych i przetartych przez sito pomidorów i agaru przygotowujemy makaron, 
wpuszczając go ze strzykawki do zimnej wody. gotową zupę doprawiamy do smaku solą, pieprzem i gałką muszkato-
łową. serwujemy z naleśnikami usmażonymi z prażoną czarnuszką i listkami pietruszki.

ROSół z żABICH UDeK z MAKARONeM
z POMIDORóW I NAleŚNIKIeM z CzARNUSzKą

1 h 4 porcje

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
CEZAREGO POWAŁy,
SZefa kUChNI POkaZOweJ haLI 
makrO Nr 1 w warSZawIe.

•	 agar – 1 g
•	 jaja – 1 szt.
•	 mąka pszenna – 100 g 
•	 mleko UHT – 100 ml 
•	 czarnuszka – 10 g
•	 masło klarowane – 100 g
•	 natka pietruszki – 10 g
•	 sól, pieprz, gałka 

muszkatołowa

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

frogs, or snails, today considered a french cuisine specialty, for centuries have been known in different 
regions of Poland. In Ilustrowany kucharz krakowski frog soup prepared in winter was recognized as a 
particular characteristic of Galician cuisine and a dish typical not only for france, but also Lesser Poland 
and North hungary (today’s Slovakia). 

Galician cuisine was often seen in other annexations as particular, or even weird. examples may be frog 
soup, or long buns stuffed with wild birds and champignons, similar to today’s hot-dogs. It was widely 
believed, that Cracow stands out when it comes to cuisine. for example, they have been using such 
unpopular nowhere else ingredients as: artichokes, often called „Cracow” in different regions of Poland, 
small wild birds, especially fieldfares, and above all frogs, described above, which, describes with a hint 
of pride, maria Gruszecka, author of bestselling Ilustrowany kucharz krakowski.

Original Recipe:

In some countries, such as Italy, France, Northern Hungary, and even here, in Galicia – frogs are eaten, but only in winter, 
until the cold lasts, and only legs. The taste of frogs is similar to young chickens, but even more delicate, therefore frogs may be 
a very nice fasting dish, 

Simmer 15 to 20 thoroughly cleaned frog legs in butter with chopped champignons and green parsley, then pull them out and 
peel the meat from the bones. Grind the bones in mortar, cook them in water, or pea brew and filter it. Make a white, watery 
roux from the butter the legs simmered in, fry the filtered soup, add salt, pepper and nutmeg. Dice the meat, put it into the soup 
and cook once more. The soup is very healthy for people with lung problems. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Cracow 1892

FROG SOUP
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•	 frogs’ legs – 1 kg
•	 carrots – 150 g
•	 knob celery – 150 g
•	 parsnip – 150 g
•	 garlic – 20 g
•	 onion – 100 g
•	 mushrooms – 100 g
•	 chopped tomatoes 

from a tin – 100 g

Instructions:

heat half of the butter in the pot. add the cubed carrots, knob celery and parsnip. simmer for about 10 minutes. Then 
add the cubed onion and fry them all together. add the chopped garlic and frogs’ legs. Brown them until they are 
golden brown and add the mushrooms cut into pieces. pour water over all the ingredients stewed in butter and simmer 
until the frogs’ legs are tender. Then take them out and cook the stock for about 20 minutes more. remove the meat 
from the cooled frogs’ legs and throw it back into the stock. Blend the tomatoes and pass them through a sieve. Make 
noodles from the tomatoes and agar. put them into cold water with a syringe. season the soup to taste with salt, pepper 
and nutmeg. serve with pancakes fried with roasted nigella seeds and parsley. 

FROGS’ leGS STOCK WITH TOMATO NOODleS
AND A PANCAKe WITH NIGellA SeeDS

1 h 4 servings

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
CEZARy POWAŁA,
Chef Of demO kItCheN IN
makrO StOre NO. 1 IN warSaw

•	 agar – 1 g
•	 egg – 1 pc. 
•	 wheat flour – 100 g 
•	 UTH milk – 100 ml 
•	 Nigella seeds – 10 g
•	 clarified butter – 100 g
•	 parsley – 10 g
•	 salt, pepper, nutmeg

zupa z żab / Frog soupCuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Polenta dziś jest znana jako tradycyjna potrawa kuchni włoskiej. Jest to gotowana mąka lub kaszka ku-
kurydziana, rodzaj kleiku, dalej przetwarzanego na różne sposoby. dawniej przyrządzano ją z różnych 
rodzajów zbóż i nasion. Jednak polenta to ta znana zarówno w klasycznej wersji włoskiej, jak i w postaci 
rumuńskiej mamałygi. była też popularna w Galicji, a szczególnie we Lwowie. różne wyroby z kukury-
dzy pojawiły się w kuchni galicyjskiej i były jej wyróżnikiem, na wzór polenty wyrabiano naśladujące je 
potrawy z mąki pszennej i kaszy. Z mąki kukurydzianej wyrabiano też budyń i różne desery oraz ciasta.

Polenta z bryndzą to wręcz kwintesencja kuchni galicyjskiej, połączenie wpływów austriackich, węgier-
skich i bałkańskich z ważnym lokalnym produktem podhalańskim.

Receptura oryginalna:

Do kwarty (1 litra) wody, wrzucić pięknej mąki kukurydzanej, posolić, zrobić łyżką na wskroś dziurę, przez którą woda się 
zagotuje i gotować tak 10 minut, poczem wszystko wymieszać dobrze i postawić na miernie gorącej kuchni, na kwadrans, aby 
doszła, czyli dogotowała się. Poczem kłaść łyżką wielkie kawały do rondla, posypać je serem, skrajaną cebulą i polewać gorącem 
masłem. Kto chce polentę krajać, musi dać więcej mąki do tej samej ilości wody. W takim razie po dogotowaniu wyrzuca się na 
talerz, kraje nitką cienkie płaty i garniruje się tem pieczeń lub inne mięso, posypując serem i oblewając gorącem masłem.

Polenta z bryndzą. Zgotować jak powyżej, kłaść łyżką do formy masłem wysmarowanej, warstwę polenty, posypać bryndzą, 
potem znowu polenta, znowu bryndza, dopokąd forma się nie napełni; wtedy polać masłem i piec w szabaśniku; poczem 
wyrzucić na półmisek.

M. Gruszecka, 366 obiadów, Kraków 1914

POleNTA (z BRyNDzą) POleNTA
•	 mąka lub kaszka 

kukurydziana 
– 1 filiżanka

•	 woda – 2 filiżanki i 1 
filiżanka do podlewania

•	 szczypta soli
•	 masło – 15 g (1 łyżka)

Sposób przygotowania:
Puree z cebuli: cebulę pokroić w piórka, smażyć wraz z gałązkami tymianku w szerokim suchym rondlu, cały czas powoli 
mieszając, aż soki odparują i cebula się skarmelizuje W połowie smażenia dodać sól i cukier. gdy cebula jest skarmelizowana, 
dodać masło, wymieszać, przełożyć do termomiksu, blendować na najwyższych obrotach do uzyskania gładkiego puree. W razie 
potrzeby podlać odrobiną wody mineralnej. puree powinno być gęste. Masło zbrązowić w rondelku na złoty kolor, odstawić.

Konfitura śliwkowa na ciepło: śliwki umyć, przepołowić, wrzucić do rondla z korzeniami, cukrem i suskami, zagotować na wol-
nym ogniu, od czasu do czasu mieszając. dodać ocet, gotować, aż śliwki powoli zaczną się rozpadać (około 15–20 minut). część 
śliwek ze zredukowanym octem i cukrem wytworzy gęsty sos, część pozostanie w miękkich kawałkach – wtedy konfitura jest 
gotowa. Zdjąć z ognia, a gdy ostygnie, wyjąć korzenie i suski (lub same pestki). Można te z usunąć skórki, jeśli ktoś ich nie lubi. 

przygotować naczynia do zapiekania. piekarnik nagrzać do temperatury 180 stopni celsjusza. na dno każdego naczynia nalać 
łyżkę masła brązowego, wysmarować nim boki naczyń. ułożyć warstwę polenty, wyrównać i docisnąć, na to cienką warstwę 
bryndzy, wyrównać, na to cienką warstwę puree cebulowego, wyrównać, i jeszcze raz polentę. Warstwy polenty powinny być dwa 
razy grubsze niż bryndzy i puree cebulowego. Jeśli naczynia są wyższe, można wszystkie te czynności powtórzyć. Można też 
upiec w jednym dużym naczyniu i potem pokroić. Wierzch polać brązowym masłem, piec w temperaturze 180 stopni celsju-
sza przez około 12–15 minut, potem zmniejszyć temperaturę do 140 stopni celsjusza i potrzymać jeszcze 8–10 minut. Wyjąć 
z pieca, odstawić na 10 minut i dopiero wtedy wyciągnąć z foremek bezpośrednio na talerz z ciepłą konfiturą śliwkową, jeśli jest 
to dodatek do mięsa. Można też podać w tym samym naczyniu, w którym się zapiekała, polewając ciepłą konfiturą po wierzchu. 

POleNTA z BRyNDzą, PIeCzONą CeBUlą, 
BRązOWyM MASłeM I WĘDzONą ŚlIWKą

1 h + zapieczenie 6 porcji

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
KATARZyNy DANIŁOWICZ, 
SZefOweJ kUChNI reStaUraCJI 
OLSZewSkIeGO 128 we wrOCŁawIU. 

PURee z CeBUlI
•	 cebula biała słodka – 400 g 

( 3–4 duże szt.)
•	 tymianek – 2 gałązki
•	 sól – 2 g
•	 cukier – 30 g
•	 masło – 30 g
•	 bryndza – 150 g 
•	 masło – 80 g

KONFITURA ŚlIWKOWA
NA CIePłO
•	 śliwki węgierki dojrzałe – 700 g
•	 suska sechlońska – 3 szt.
•	 cynamon w lasce – 1 szt.
•	 anyż gwiaździsty – 3 szt.
•	 cukier – 60 g
•	 ocet winny biały – 80 ml

do przepisu dodałam konfiturę śliwkową i puree z cebuli. Suska sechlońska – produkt z regionu mało-
polski – jest elementem aromatyzującym konfiturę. danie może być podawane jako dodatek do wie-
przowiny (karkówki lub boczku sous-vide) lub jako wegetariańskie danie – samodzielnie lub z rydzami 
z patelni, np. z terenów dolnego Śląska.
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

today polenta is known as a traditional dish of Italian cuisine. It’s a cooked flour, or maize semolina, 
a type of gruel, processed further in various ways. earlier it was prepared from different grain crops and 
seeds. however, polenta is polenta in its classical, Italian form, as well as in the form of mamaliga known 
in romania. It was also popular in Galicia, especially in Lviv. different corn products have appeared in 
Galician cuisine and were its characteristic, imitating polenta different dishes from wheat flour and 
groats were made, corn flour was also used to make pudding and various desserts and cakes.

Polenta with goat cheese is a quintessence of Galician cuisine, a combination of austrian, hungarian 
and balkan influences with important local product from Podhale region.

Original Recipe:

Put 1/2 liter (1/2 quarter) of nice corn flour into a quarter (1 liter) of water, add salt, do a hole inside out, through which the water 
will boil, and cook for 10 minutes, after which mix everything thoroughly and place it on a warm oven for a quarter-hour for it to 
be done, that is fully cooked. Put big pieces with a spoon into a pot, sprinkle them with cheese and chopped onion and pour hot butter 
on it. If you want to cut polenta, you will need to add more flour to the same amount of water. When it’s cooked, put it on a plate, 
cut into thin pieces and garnish roast, or other meat, with it, sprinkling it with cheese and pouring hot butter on it.

Polenta with sheep cheese. Cook as described above, put a layer of polenta into a butter-covered form with a spoon, then sprinkle 
with cheese, then polenta again, then cheese until the form is full; then pour butter onto it and bake in the oven; when it’s done, 
put it on a platter.

M. Gruszecka, 366 obiadów, Cracow 1914

POleNTA (WITH SHeeP CHeeSe) POleNTA
•	 corn flour or corn 

grits – 1 cup 
•	 water – 2 cups and 

1 cup of water to baste
•	 a pinch of salt
•	 butter – 15 g (1 tbsp)

Instructions:
Onion puree: chop the onions. fry them together with branches of thyme in a wide dry saucepan, while stirring slowly con-
tinuously until the juices evaporate and the onion is caramelized. When half way frying, add salt and sugar. Once the onion 
is caramelized, add the butter and stir. put them into the Thermomix and blend at top speed until the puree is smooth. add 
a bit of mineral water if necessary. The puree should be thick. Brown the butter in a little saucepan and put aside.

Hot plum preserve: wash and halve the plums. put them into a saucepan with spices, sugar and suska sechlońska plums. sim-
mer, while stirring from time to time. add the vinegar and cook until the plums slowly begin to fall apart (for about 15–20 
minutes). some of the plums will produce a thick sauce with reduced vinegar and sugar, whereas some will remain in soft 
pieces – then the preserve is ready. take the pan off the fire. When it cools down take out the spices and suska sechlońska 
plums (or the stones alone). you can also remove the peels if you do not like them. 

prepare casseroles. heat the oven to a temperature of 180 degrees celsius. pour a spoonful of brown butter onto the bottom of each 
casserole. spread it over the sides of the casseroles. put a layer of polenta. smooth and press it. Then put a thin layer of ewes’ milk 
cheese. smooth it. Then put a thin layer of onion puree. smooth it. Then put a layer of polenta again. The polenta layers should be 
twice as thick as ewes’ milk cheese and onion puree layers. if the casseroles are higher, you can repeat the steps. you can also bake 
the polenta in one big casserole and then cut it into pieces. pour the brown butter over the top. Bake it at a temperature of 180 
degrees celsius for about 12–15 minutes. Then reduce the temperature to 140 degrees celsius and leave the dish in the oven for 
8–10 minutes more. take it out of the oven, leave for 10 minutes and then take out of the casseroles directly onto a plate with hot 
plum preserve if it is a side dish to go with meat. you can also serve it in the same casserole, pouring the hot preserve over its top. 

POleNTA WITH eWeS’ MIlK CHeeSe, ROASTeD 
ONION, BROWN BUTTeR AND SMOKeD PlUMS

1 h and the time needed for baking 6 servings

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
KATARZyNA DANIŁOWICZ,
Chef Of OLSZewSkIeGO 128 
reStaUraNt IN wrOCŁaw. 

•	 ONION PURee
•	 white sweet onion – 400 g 

(3–4 big onions)
•	 thyme – 2 branches
•	 salt – 2 g
•	 sugar – 30 g
•	 butter – 30 g
•	 ewes’ milk cheese – 150 g
•	 butter – 80 g

•	 HOT PlUM PReSeRVe
•	 ripe purple plums – 700 g 
•	 dried and smoked plums 

(suska sechlońska) – 3 pcs.
•	 cinnamon stick – 1 pc.
•	 star anises – 3 pcs. 
•	 sugar – 60 g
•	 white wine vinegar – 80 ml

Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r iaCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia

I added plum preserve and onion puree to the recipe. Suska sechlońska is a product from the małopol-
ska region and it is an element giving the preserve its aroma. It can be a side dish to go with pork (pork 
neck or sous-vide bacon), or a vegetarian dish eaten alone or with fried saffron milk cap mushrooms, 
for example from the region of dolny Śląsk.
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Polenta / Polenta

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Prawdziwy węgierski gulasz w swej klasycznej historycznej wersji, opatrzony nawet węgierską wersją 
nazwy, był w Galicji bardzo popularny, stając się, na równi z flakami po krakowsku, zupą kminkową, 
sznyclami czy wzorowanymi na wiedeńskich ciastach regionalnym wyróżnikiem. Prawdziwy gulasz 
może być tylko z wołowiny, powyżej przeczytaliśmy właśnie taki przepis, choć maria Gruszecka w Ilu-
strowanym kucharzu krakowskim pisze po prostu o mięsie. Gdyby do wołowiny dodano jeszcze skopo-
winę, czyli baraninę, byłaby to już inna potrawa, a mianowicie gulasz cygański. Nazwa gulasz odnosi się 
w języku węgierskim raczej do zupy gulaszowej.

Charakterystyczną cechą tej potrawy, oprócz papryki, było też często dodawanie ziemniaków, gotowa-
nych razem z mięsem w samym sosie.

Receptura oryginalna:

Ulubiona ta potrawa narodowa Węgrów przyrządza się w następujący sposób czysto po węgiersku: 12 deka słoniny pokrajać 
w drobną kostkę i zrumienić na niej 1 lub 2 cebule pokrajane w cienkie plasterki. Potem wziąć 1 kilo mięsa z części przednich, 
wyżyłować i pokrajać w kostki dosyć duże (od 2 do 3 centymetrów grubości), dodać soli, na koniec noża papryki i kminku i dusić na 
słoninie, najprzód w soku, który się sam wytworzy, potem dolać tyle wody, aby mięso nakryła. Gdy mięso jest już miękkie, włożyć 
surowe ziemniaki oskrobane i pokrajane w kawałki i udusić z mięsem, nic już nie podlewając. Jeżeli do węgierskiego gulaszu doda 
się oprócz wołowiny i skopowiny, nasypie się sporo papryki i czosnku, to gulasz taki nazywa się gulaszem cygańskim. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Kraków 1892

GUlyAS-HUS (GUlASz WĘGIeRSKI)

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi
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•	 słonina – 100 g
•	 cebula biała – 2 szt.
•	 szponder wołowy – 1 kg
•	 ziemniaki – 4 szt. (duże)
•	 czosnek – 1 główka
•	 papryka ostra – 10 g
•	 kminek – 10 g 
•	 sól do smaku

Sposób przygotowania:

szponder dzielimy na 4 porcje. słoninę kroimy w kostkę i delikatnie zaczynamy smażyć w garnku, dodajemy szponder 
i obsmażamy z każdej strony. następnie dodajemy pociętą w piórka cebulę, paprykę i kmin. podlewamy wodą i dusimy 
pod przykryciem kilka godzin do uzyskania kruchości mięsa.

Ziemniaka obieramy i wycinamy w formie owalnej o ściętych bokach, tak aby była możliwość obsmażenia. Obsmażone 
ziemniaki przekładamy do garnka z wołowiną na ostatnie 45 minut gotowania, tak aby ziemniaki doszły w tym samym 
momencie co mięso. Z główki czosnku ścinamy końcówki i w całości dokładamy do garnka.

serwujemy w lekko głębokim talerzu. dekorujemy ziołami.

GUlASz WĘGIeRSKI

5 h 4 porcje

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII INSPIraCJI 
makrO w warSZawIe. 

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

a true hungarian goulash in its classic, historical version, called even by its original, hungarian name, was 
very popular in Galicia, becoming – along with Cracow tripes, caraway soup, schnitzel, or cake based on 
Vienese ones – a regional characteristic. a true goulash may be made only from beef. we’ve read exactly 
such recipe above, although maria Gruszecka, the author of Ilustrowany kucharz krakowski writes simply 
about meat. If you add mutton to the beef, you would prepare a different dish – gypsy goulash. 

the name goulash refers in hungarian rather to a goulash soup.
a characteristic trait of hungarian goulash, apart from paprika, was adding potatoes, cooked along 
with meat in sauce.

Original Recipe:

The favorite national dish of Hungarians is prepared as follows: Dice 12 dag of lard finely and brown 1 or 2 thinly sliced onions on 
it. Then take 1 kg of meat from the front parts, remove the veins and dice it into rather big pieces (from 2 to 3 centimeters wide), 
add salt and a piece of paprika and simmer in lard, first in gravy, which will appear on its own, then add enough water to cover the 
meat. When the meat is tender, add raw potatoes, scrapped and cut into pieces, and simmer them with meat, adding no more water. 
If you add a lot of paprika and garlic into the Hungarian goulash, apart from beef and mutton, such goulash is called gypsy goulash. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Cracow 1892

GUlyAS-HUS (HUNGARIAN GOUlASH)

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r ia
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•	 speck – 100 g 
•	 white onions – 2 pcs. 
•	 beef brisket – 1 kg
•	 potatoes – 4 pcs. (large)
•	 garlic bulb – 1 pc.
•	 hot pepper – 10 g
•	 caraway – 10 g
•	 salt to taste

Instructions:

divide brisket into 4 portions. dice speck and start frying delicately in a pot, add brisket and fry on both sides. Then 
add onion cut into thin wedges, hot pepper and caraway. pour some water and braise under cover for a few hours, until 
the meat is tender.

peel potatoes and cut to get oval form with flat sides, enabling pre-frying on all sides. place pre-fried potatoes in the 
pot with beef for the last 45 minutes of cooking, so the potatoes are ready at the same time as meat. cut the endings 
of garlic bulb and add to it the pot as a whole.

serve in slightly deep plate. garnish with herbs.

HUNGARIAN GOUlASH

5 h 4 servings

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

Gulasz węgierski / Hungarian goulash
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

karmenadel to w dawnej gwarze lwowskiej kotlet, w tym przypadku cielęcy. Przepis zaczyna się od 
dokładnego, choć archaicznie opisanego sposobu wykrawania kotletów cielęcych z kością, sposobów 
ich rozbijania, różnic między poszczególnymi partiami mięsa. Jest to wczesna forma sznycla, bliskiego 
sznyclowi wiedeńskiemu. Po delikatnym rozbiciu mięsa dłonią kotlety solono i pieprzono, polewano 
rozpuszczonym masłem i panierowano oraz pieczono na ruszcie. Później ta forma przekształciła się 
w klasyczny, smażony sznycel wiedeński. Przepis jest bardzo dokładny i praktyczny, autor traktuje go 
jako pełny nowości i systematycznie opisuje w bardzo praktyczny sposób. dużą uwagę poświęca me-
todzie sprawdzania stopnia wypieczenia, rozbijania, panierowania czy soczystości gotowej już potrawy.

receptura opisuje sam początek wielkiej galicyjskiej kariery sznycli wiedeńskich. w dawnych książ-
kach kucharskich można było znaleźć wiele przepisów, opisujących różne wersje tego popularnego, 
symbolicznego galicyjskiego dania, nawiązującego wprost w nazwie i samym wykonaniu do wzor-
ców kuchni austriackiej.

Receptura oryginalna:

(…) Tak trzymając pierwsze i drugie zioberko, odkrawuj z góry na dół z mięsem i z kawałkiem pacierza, resztę zaś następnie 
odkrawuj w miarę wielkości pierwszych po dwa i trzy razem zostawując zioberka; nareszcie obierz kawałek pacierza aż do 
zioberka z mięsa i odetniej. Każde zioberko bierz znowu do rąk, dla zdjęcia żyłowatej skórki, która się po wierzchu od grubego 
mięsa do krzyża ciągnie, czego jednak aż do przedniej części ziober czynić nie trzeba, albowiem mięso daje się łatwo obnażać, 
a przeto powabny kształt kotletów w odraźliwy się zamienia. Koniec każdego zioberka oskrobuje się czysto i na cal gładko, tak 
iżby kotlet palcami brać można, nie dotykając się mięsa. Na ostatek kładą się kotlety mięsistą stroną na stole i płazem ubijają, co 
wprawiona ręka jednem nawet uderzeniem uskutecznia, tym sposobem rozbija się mięso, a kotlet przybiera kształt okrągławo 
kończasty. Z drugiego rzędu, które 2 lub 3 mają zioberka, i z których się boczne kostki tak wyjmują, iż tylko średnia zostaje, 
ubijają się podobnie, lecz ponieważ mięso ich nie gładko się rozdziela, nasiekiwają się przeto nożem, i w nasiekiwaniu kształcą 
podług upodobania. Po uformowaniu ich w równej wielkości układaj na stole, posyp miałką solą i odrobiną białego pieprzu, 
potym maczaj z obiedwu stron w rozpuszczanem maśle, i posypuj tartą bułką. Na koniec przed wydawaniem na 5 albo 6 
minut, układaj je na roszcie masłem lub słoniną wysmarowanym, i wypiekaj z obiedwóch stron prędko na mocnym żarze do 
tego stopnia, aż uciśnieniu palca z niejakim oporem podawać się będą, na co 3 albo 4 wystarcza minut. Potem układaj ozdobnie 
w kółko kosteczkami do góry na ciepłym półmisku, i polej sosem tęgiej zupy (…) 

J. J. Szczepański, Książka kucharska powszechna do użytku w każdem gospodarstwie, Lwów 1827, 1834.

zIOBeRKA CIelĘCe, CzylI KOTleTy 
NA ROSzCIe AlBO KARMeNADle

SzNyCle CIelĘCe
•	 1,5 kg sznyclówki cielęcej bez kości

KOTleTy zIeMNIACzANe 
z SeReM NIeBIeSKIM
I ORzeCHAMI
•	 1,35 kg ziemniaków
•	 20 g soli
•	 100 g mąki pszennej typ 500
•	 25 g skrobi ziemniaczanej
•	 2 jaja
•	 200 g sera lazur niebieskiego
•	 150 g prażonych i posiekanych 

orzechów włoskich
•	 sól i czarny pieprz mielony

Sposób przygotowania:
Kotlety pociąć na porcje o gramaturze 150 g. tłuczkiem porozbijać płaskie, cieniutkie kotlety, umieścić w naczyniu wysmarowanym 
czosnkiem i schłodzić w lodówce. przed smażeniem oprószyć solą i białym pieprzem. smażyć przed zamówieniem na patelni z jed-
nej strony, zdjąć z ognia i obrócić na drugą stronę. nie dosmażać. przed podaniem położyć na każdy kotlet 3 plastry marynowanej 
cukinii i plaster pieczonego wędzonego bekonu. Zawinąć ciasno w rulon.

Kotlety ziemniaczane z serem niebieskim i orzechami: Ziemniaki obrać, opłukać, ugotować z solą i odparować. do ostudzonych 
ziemniaków dodać mąkę, skrobię i jaja. Wymieszać na gładkie ciasto. dodać ser i orzechy, doprawić do smaku i wymieszać. podzielić 
na 10 porcji, panierować i uformować okrągłe kotlety. Zarumienić na rozgrzanym tłuszczu z obu stron i dopiec w piecu.

Sos z kiszonej kapusty: grzyby i morele zalać wrzącą wodą i pozostawić do ostygnięcia. cebulę i czosnek obrać, pociąć w piórka i ze-
szklić na 50 g masła. dodać sok z kapusty, rosół i przyprawy, zagotować. dodać śmietanę i zagotować. Z pozostałego masła i mąki 
zrobić zasmażkę i stopnia. sos zdjąć z ognia i zagęścić. przegotować i przelać przez gęste sito. dodać posiekane grzyby i morele.

Marchew glazurowana: marchew pociąć w zapałki. Blanszować w osolonej wodzie z cukrem. glazurować w wodzie z miodem. 
serwować posypane siekaną natką pietruszki.

Cukinia marynowana: cukinię pociąć na mandolinie w podłużne plastry i obficie osolić. Kiedy cukinia odda wodę i stanie się elastyczna, 
opłukać z soli. W blenderze wymieszać sok z cytryny, czosnek i olej. Marynatę dodać do cukinii i pozostawić do marynowania na godzinę.

KOTleTy CIelĘCe ROlOWANe z KOTleTeM 
zIeMNIACzANyM I SOSeM z KISzONeJ KAPUSTy

2 h 6 porcji

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
SZyMONA SŁAWIńSKIEGO,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
mOdra kUChNIa w POZNaNIU. 

•	 bułka tarta do panierowania
•	 olej do smażenia

SOS z KISzONeJ KAPUSTy
•	 300 g cebuli
•	 5 ząbków czosnku
•	 0,5 l soku z kiszonej kapusty
•	 1 l śmietany 30%
•	 1 l rosołu
•	 40 g suszonych grzybów
•	 20 g kminku
•	 40 g cukru
•	 3 g pieprzu czarnego mielonego
•	 10 g soli
•	 100 g masła

•	 50 g mąki
•	 200 g moreli

MARCHeW GlAzUROWANA
•	 marchew
•	 miód
•	 woda

CUKINIA MARyNOWANA
•	 cukinia
•	 sól
•	 czosnek
•	 cytryna
•	 olej rzepakowy tłoczony 

na zimno

element charakterystyczny dla wielkopolski stanowią ziemniaki oraz sos z kiszonej kapusty. dodatko-
wo wzbogaciłem danie o niebieski ser, owoce i orzechy.
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

karmenadel is a cutlet in old Lviv dialect, in this case – a veal one. the recipe begins with a precise, 
although archaic, description of cutting out veal cutlets including a bone, ways of breaking them, 
differences between particular pieces of meat. this is an early form of schnitzel, similar to Viennese 
schnitzel, after a subtle breaking (with a hand) the cutlets were salted and peppered, melted but-
ter was poured on them and they were breaded and roasted on a grate. Later that form has evolved 
into a classic, fried Viennese schnitzel. the recipe is very precise and practical, the author treats it as 
a novelty and systematically describes in a very practical way regarding checking how well done the 
meat is, breaking, breading, or juiciness of the dish.

the recipe describes the beginning of the great, Galician career of Viennese schnitzel, in old books 
there were many recipes describing various versions of that popular, symbolic Galician dish, directly 
referencing austrian cuisine patterns both: in name, and preparation.

Original Recipe:

(…) Holding first and second rib this way cut from top to bottom with meat and a piece of bone, cut the rest, depending on the 
size of the first ones, two or three ribs together; finally peel the meat from a piece of spine up until the rib and cut it off. Take each 
rib again and take off the stringy skin, which spreads from thick meat to the veal back, which doesn’t need to be done up to the 
front part of ribs, because the meat peels easily changing nice look of the cutlets into an ugly one. The end of each rib needs to be 
scrapped cleanly, inch deep, so the cutlet can be grabbed with fingers, without touching the meat. Finally you place the cutlets on 
the table, meaty part down and break them with a flat, what can be done by an experienced hand even with one hit, the meat 
gets broken and takes a round-spiky shape. From the second row, where 2 or 3 ribs are, and from where you can pull out side 
bones, do that only the center one remains are broken similarly, [58] but because their meat doesn’t separate easily, they need to 
be cut with a knife into any shape you desire. After forming them into equal sizes place them on the table, sprinkle them with 
fine salt and a bit of white pepper, then dip them in melted butter and sprinkle with breadcrumbs. 5 or 6 minutes before serving 
place them on a grate greased with butter or fat and roast them quickly on both sides on intense heat until, when pressed with 
thumb, they will bend with a bit of resistance, which is achieved after 3, or 4 minutes. Then place them decoratively in a circle, 
bones pointing up, on a warm platter and pour thick broth on them (…) 

J. J. Szczepański, Książka kucharska powszechna do użytku w każdem gospodarstwie, Lviv 1827, 1834

VeAl RIBS, THAT IS ROASTeD 
CUTleTS, OR KARMeNADelS

VeAl CUTleTS
•	 1.5 kg of boneless veal shoulder chops

POTATO CAKeS WITH BlUe 
CHeeSe AND NUTS
•	 1.35 kg potatoes
•	 20 g salt
•	 100 g wheat flour type 500
•	 25 g potato starch
•	 2 eggs
•	 200 g cheese lazur blue
•	 150 g roasted and chopped walnuts
•	 salt and ground black pepper 
•	 breadcrumbs for coating

Instructions:
cutlets cut into portions of 150 g each. Beat the meat with a mallet to get flat, thin cutlets, then place them in a pan smeared inside with 
garlic and chill in the fridge. prior frying, sprinkle with salt and white pepper. fry before order on a frying pan on one side, remove from 
heat and turn onto the other side. do not fry further. Before serving, place 3 slices of pickled zucchini and slice of roasted smoked bacon 
on each cutlet. roll up tightly to form a roll.

Potato cakes with blue cheese and nuts: peel potatoes, wash, boil with salt and leave to vaporize. to the cooled potatoes, add flour, starch 
and eggs. Knead to get smooth dough. add cheese and walnuts, season to taste and blend. divide into 10 portions, coat with breadcrumbs 
and form round cakes. fry on heated oil on both sides until brownish, then bake in the oven.

Sauerkraut sauce: pour boiling water over mushrooms and apricots and leave to cool down. peel onion and garlic, cut into fine wedges and 
fry until translucent on 50g of butter. add sauerkraut juice, broth and seasonings, bring to a boil. add cream and bring to a boil. use the 
rest of butter and flour to make the white roux (1st degree). remove the sauce from the heat and thicken. Bring to a boil and pour through 
fine sieve. add chopped mushrooms and apricots.

Glazed carrot: cut the carrot into sticks. Blanch in salty water with sugar. glaze in water with honey. serve sprinkled with chopped parsley.

Pickled zucchini: cut zucchini on mandoline into long slices and sprinkle generously with salt. When zucchini sweats and becomes elastic, 
wash the salt away. in blender, mix lemon juice, garlic and oil. add marinade to zucchini and leave for 1 hour.

ROlleD VeAl CUTleTS WITH POTATO CAKeS
AND SAUeRKRAUT SAUCe

2 h 6 servings

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
SZyMON SŁAWIńSKI,
Chef Of mOdra kUChNIa 
reStaUraNt IN POZNań. 

•	 oil for frying

SAUeRKRAUT SAUCe
•	 300 g onion
•	 5 cloves of garlic
•	 0.5 l sauerkraut juice
•	 1 l cream 30%
•	 1 l broth
•	 40 g dried mushrooms
•	 20 g caraway
•	 40 g sugar
•	 3 g ground black pepper
•	 10 g salt
•	 100 g butter

•	 50 g flour
•	 200 g apricots

GlAzeD CARROT
•	 carrot
•	 honey
•	 water

PICKleD zUCCHINI
•	 zucchini
•	 salt
•	 garlic
•	 lemon
•	 cold pressed rapeseed oil 

an element characteristic for Greater Poland is represented by potatoes and sauerkraut juice. addition-
ally I refined this dish with blue cheese, fruit and walnuts.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r ia
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Kotlety cielęce / Veal cutlets

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

kolejne wersje sznycli po wiedeńsku, tym razem znacznie bliższe powszechnie znanej i klasycznej wer-
sji, są maczane w jajku, panierowane oraz smażone. Same sznycle były szczególnie popularne w Galicji, 
gdzie o wiele chętniej naśladowano potrawy austriackie czy węgierskie niż na przykład potrawy rosyj-
skie i pruskie w dwóch pozostałych zaborach. 

Zwraca uwagę cała seria przepisów, które opisują różnego rodzaju popularne w Galicji, a wiązane 
z austrią, sznycle. Oprócz klasycznego sznycla wiedeńskiego opisano także jego wersje nieco bardziej 
węgierskie (z papryką). Przyciąga uwagę pracochłonność i fachowość ich przygotowania, opisy często 
dotyczą samego rozbioru mięsa, wykrajania sznycli, ich oczyszczania i serwowania koniecznie z kością 
(żeberkiem). w sposób interesujący przedstawia się metodę jedzenia w jednej z receptur, gdy żeberko 
miało być swoistą rączką do trzymania i jedzenia sznycla w bardzo prosty sposób.

Receptura oryginalna:

Ubić sznycle, osolić, utarzać najprzód w mące, potem zmaczać w jaju rozmąconym, a wreszcie w bułce tartej i smażyć na gorącym 
smalcu lub maśle, najprzód na jedną stronę, potem na drugą. Podczas smażenia wstrząsać brytfanną lub patelnią, aby się równo 
rumieniły. Są rozmaite sposoby przyrządzania sznycli: szpikowane sznycle, sznycle z sosem z kwaśnej śmietany, z papryką, do 
tych dodaje się masła, cienko usiekanej cebuli i papryki, a wreszcie kwaśnej śmietany, w której sznycle mają się zagotować. 

Inne wersje:

Sznycle z papryką: Usmażyć cebulę pokrajaną w plasterki w maśle, potem podsmażyć prędko ubite i osolone sznycle na obie strony, 
dodać papryki i śmietany, zagotować ze sznyclami i podać z makaronem, ziemniakami, kluskami itd. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Kraków 1892

SzNyCle W JAJKU I BUłCe

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi



189One hundred recipes fOr One hundred years Of independence (1918-2018)188 stO receptur na stO lat niepOdległOści (1918-2018) 

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r iaKuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi

SzNyCel
•	 schab – 300 g
•	 karkówka – 300 g
•	 panko – 500 g
•	 cebula charlotte – 4 szt.
•	 ser bundz – 200 g
•	 smalec – 200 g
•	 sól 
•	 pieprz

Sposób przygotowania:

Sznycel: wykrojone kawałki mięsa, które powinny ważyć po 70 g, sklepujemy w sznycla, a w środku umieszczamy nasz farsz 
(bundz i prażona cebula) w postaci płaskiej, oprószamy solą i pieprzem. następie panierujemy sznycla w panko i smażymy 
w głębokim tłuszczu (smalec) około 4 minuty, odsączamy nadmierną ilość tłuszczu ręcznikiem kuchennym. 

Sos miso: smażymy czosnek, imbir oraz chili pokrojone w kostkę. dodajemy wodę, w której wcześniej trzymaliśmy kom-
bu oraz suszone sardynki. gotujemy 15 minut. Wyciągamy kombu. skręcamy ogień tak, by nie przekroczył temperatury 
80 stopni celsjusza. dodajemy miso, cukier, kakao. Wyrzucamy sardynki. sos doprowadzamy do gęstej konsystencji.

Biała kapusta zakwaszana: kapustę bardzo drobno siekamy, zalewamy sokiem z limonki, dodajemy siekaną pietruszkę 
oraz tartą marchew. Wszystko łączymy i odstawiamy, żeby się przegryzło na około 20 minut.

Topinambur gratin: topinambur myjemy i według uznania obieramy lub pozostawiamy go w skórce. dokładnie osu-
szamy i kroimy w bardzo cienkie i równe plasterki. Żaroodporną formę smarujemy masłem lub olejem. na dnie 
układamy pojedynczą warstwę topinamburu, tak aby poszczególne plasterki lekko na siebie zachodziły. doprawiamy 
odrobiną soli. układamy kolejną warstwę i ponownie solimy. czynność powtarzamy do wyczerpania całego topinam-
buru. do śmietany dodajemy zioła prowansalskie i szczyptę pieprzu. dokładnie mieszamy, zalewamy topinambur.

naczynie przykrywamy folią aluminiową. pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 stopni celsjusza 
przez 25 minut. po tym czasie zmniejszamy temperaturę do 180 stopni celsjusza, ściągamy folię. pieczemy bez przy-
krycia kolejne 20–25 minut. podajemy od razu po przygotowaniu.

SzNyCel FASzeROWANy SeReM BUNDz, z GRATIN
z TOPINAMBURU ORAz SłODKIM SOSeM MISO

40 min 4 porcje

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
JAKUbA RESZKI,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
OrZO w POZNaNIU.

TOPINAMBUR GRATIN
•	 topinambur – 1,5 kg
•	 śmietana 36% – 1l
•	 jajka klasy 0 – 4 szt. 
•	 sól, pieprz biały
•	 zioła prowansalskie 

BIAłA KAPUSTA zAKWASzANA
•	 biała kapusta – 1 szt.
•	 limonka – 5 szt.
•	 marchew – 2 szt.
•	 natka pietruszki – 1 pęczek

SOS MISO
•	 czosnek – 4 ząbki
•	 imbir – 20g
•	 chili – 5 g
•	 suszone sardynki – 10 g
•	 kombu – 10 g
•	 miso pasta jasna – 40 g
•	 cukier – 15 g
•	 kakao – 10 g

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

another version of Viennese schnitzels, this time much closer to the popular and classic version, they 
are dipped in egg, breaded and fried. Schnitzels were especially popular in Galicia, where austrian 
or hungarian dishes were imitated much more eagerly than e.g. russian or Prussian dishes in two 
other annexations. 

what’s interesting, there’s a whole series of such recipes describing different types of schnitzels, popu-
lar in Galicia, and connected to austria. besides the classic Viennese schnitzel there are also descrip-
tions of more hungarian versions (with paprika). It is worth noting how laborious and professional are 
these recipes, the descriptions often regard cutting of meat, cutting out the schnitzels, clearing them 
and serving with a bone (rib). One of the recipes shows an interesting method of eating, where the rib 
was a kind of handle to hold and eat the schnitzel in a simple way.

Original Recipe:

Break the schnitzels, roll them first in flour, then in scrambled egg, and finally in breadcrumbs, then fry them on hot fat or butter, 
first one side, than the other. Shake the roaster or the pan during frying, so they will brown evenly. There are many ways to prepare 
schnitzels: spiked schnitzels, schnitzels with sour cream sauce, with paprika, to those you need to add butter, thinly sliced onion and 
paprika and finally sour cream in which the schnitzels will cook. 

Other versions:

Paprika schnitzels: Fry sliced onion in butter, then quickly fry broken and salted schnitzels on both sides, add paprika and cream, 
boil with schnitzels and serve with pasta, potatoes, dumplings, etc. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Cracow 1892

SCHNITzel IN eGG 
AND BReADCRUMBS 
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SCHNITzel 
•	 pork loin – 300 g
•	 pork neck – 300 g
•	 panko bread crumbs – 500 g
•	 charlotte onions – 4 pcs. 
•	 bundz cheese – 200 g 
•	 lard – 200 g 
•	 salt 
•	 pepper

Instructions:

Schnitzel: form a schnitzel from cut-out pieces of meat, which should weigh 70 g each. put your stuffing (bundz cheese 
and roasted onion) in the middle, spreading it flat. sprinkle with salt and pepper. Then coat the schnitzel with panko bread 
crumbs and fry in deep fat (the lard) for about 4 minutes. drain off the excess of fat with a paper towel. 

Miso sauce: fry the garlic, ginger and diced chili. add water in which the kombu and dried sardines have been kept. cook 
for 15 minutes. take the kombu out. turn down the flame so that it does not exceed a temperature of 80 degrees celsius. 
add the miso, sugar and cacao. take the sardines out. The sauce should be thick.

Soured white cabbage: chop up the cabbage into very small pieces. pour the lime juice over it. add the chopped parsley and 
grated carrots. Mix all the ingredients together and leave them for about 20 minutes to let them blend together well.

Jerusalem artichoke gratin: wash the Jerusalem artichoke and either peel it or not, as you like. dry it well and cut into very 
narrow and even slices. grease a casserole with butter or oil. put a single layer of the Jerusalem artichoke on the bottom so 
that its slices overlap slightly. season it with a bit of salt. put another layer and sprinkle it with salt again. do the same with 
the remaining Jerusalem artichoke. add provence herbs and a bit of pepper to the cream. Mix thoroughly and pour it over 
the Jerusalem artichoke.

cover the casserole with aluminum foil. Bake it in the oven heated to a temperature of 200 degrees celsius for about 25 
minutes. after this time, reduce the temperature to 180 degrees celsius and remove the foil. Bake without foil for another 
20–25 minutes. serve immediately when ready.

SCHNITzel STUFFeD WITH BUNDz CHeeSe, WITH 
JeRUSAleM ARTICHOKe GRATIN AND SWeeT MISO SAUCe

40 minutes 4 servings

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
JAKUb RESZKA,
Chef Of OrZO
reStaUraNt IN POZNań.

JeRUSAleM ARTICHOKe GRATIN
•	 Jerusalem artichoke – 1.5 kg
•	 36% cream – 1 l
•	 eggs (class 0) – 4 pcs. 
•	 salt, white pepper
•	 Provence herbs 

SOUReD WHITe CABBAGe
•	 head of white cabbage – 1 pc.
•	 limes – 5 pcs. 
•	 carrots – 2 pcs. 
•	 parsley – 1 bunch

MISO SAUCe
•	 garlic – 4 cloves
•	 ginger – 20 g
•	 chili – 5 g
•	 dried sardines – 10 g
•	 kombu – 10 g
•	 white miso pasta – 40 g
•	 sugar – 15 g
•	 cacao – 10 g

Sznycel / SchnitzelCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Sztuka mięsa w tym przepisie to marynowana i pieczona szynka wieprzowa, podawana z grzankami 
z bułki. można się w tej potrawie dopatrzyć wzorca dla słynnej maczanki krakowskiej, która, jeśli miała 
być jedzona z bułką czy między kawałkami bułki jak dzisiejszy hamburger, nie mogła zawierać dużej 
ilości sosu. w przepisie jest on wspomniany jako smak do podlewania pieczeni (zapewne jego resztki 
podawano z mięsem).

Słynna dziś maczanka krakowska w sensie historycznym nie ma jakiegoś ustalonego rodowodu i poza 
późnymi, luźnymi opowieściami nie posiadamy żadnych informacji o jej przeszłości. Stąd cytowany 
przepis może być wykorzystany jako wzorzec tej potrawy, choć receptura opisuje wersję luksusową, ze 
szlachetnej części mięsa. dzisiejsza maczanka jest natomiast przygotowywana z karkówki. 

Receptura oryginalna:

Wziąć szynkę tylną, zdjąć skórkę i zamarynować na 3 doby następującym sposobem: wlać ¼ l dobrego octu, tyleż oliwy, 
szklankę wina, rozmaitych korzeni, cebuli, estragonu i nieco soli. Skoro się w tem szynka umarynuje, włożyć ją na rożen lub na 
brytwannę i piec przy dobrym ogniu – nakrytą papierem, polewając tym smakiem, w którym szynka mokła. Garnitur daje się 
według upodobania: służą tutaj grube grzanki, odsmażone z bułki.

M. Bogacka, Powszechna kuchnia swojska, Nowy Sącz 1896

SzTUKA MIĘSA z WIePRzOWINy •	 2 kg szynki z dzika
•	 0,7 l wina czerwonego (Winnica Anna-Rondo)
•	 200 ml octu z czeremchy
•	 50 g miodu gryczanego z Dobkowa
•	 10 szt. ziarna jałowca
•	 1 główka czosnku
•	 12 szt. grubych grzanek z bułki pszennej
•	 1 seler
•	 2 marchewki

Sposób przygotowania:

przygotowujemy marynatę do mięsa z wina, octu, miodu, rozgniecionego czosnku oraz roztartych ziaren jałowca. 
szynkę z dzika nakłuwamy, aby mięso lepiej wchłonęło marynatę. Mięso zalewamy zimną marynatą, tak by było w ca-
łości przykryte. Odstawiamy na trzy doby. następnie mięso wyciągamy z marynaty, obsuszamy i obsmażamy na oleju 
rzepakowym na złocisty kolor ze wszystkich stron. Kolejno obsmażoną szynkę zalewamy bulionem i marynatą, tak 
by znów mięso było w całości zakryte. Mięso dusimy pod przykryciem przez 3,5 godziny w temperaturze 140 stopni 
celsjusza. godzinę przez zakończeniem duszenia dokładamy do mięsa seler pocięty na cztery części, obraną marchew 
i pietruszkę oraz 3 liście laurowe. po zakończeniu duszenia mięso wyciągnąć i od razu porcjować według uznania, do-
prawiając je solą i pieprzem lub pozostawić do całkowitego wystygnięcia, nie wyciągając z sosu. Wydrylowane wiśnie 
wrzucić do sosu pozostałego po duszeniu mięsa i gotować przez około 20–30 minut do lekkiego zredukowania się 
sosu. Z bagietki uformować grzankę w formie długiego, równego prostokąta i zapiec na patelni z masłem. udekorować 
kwiatami i ziołami sezonowymi wedle uznania.

SzTUKA MIĘSA z DzIKA z WINNą MACzANKą

3 doby marynowania mięsa / 5 h przygotowania 6 porcji

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
WOJCIEChA hARAPKIEWICZA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI 
babINICZ w kOmPLekSIe 
dwOrZySkO w SZCZawNIe-ZdrOJU.

•	 2 korzenie pietruszki
•	 800 g wiśni
•	 2 l bulionu drobiowego
•	 50 ml oleju rzepakowego
•	 bagietka
•	 masło do usmażenia grzanki
•	 kwiaty jadalne 
•	 zioła sezonowe, sól, pieprz

wieprzowinę zastąpiłem mięsem z dzika. dziczyzna stanowi element przewodni mojej kuchni. Jest mię-
sem niezwykle szlachetnym i naturalnym oraz stanowi fantastyczną podstawę do różnego rodzaju potraw.
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

the meat cut in this recipe is a marinated and roasted park ham served with bun toasts. you can find 
similarities with famous Cracow Sop, which, if was supposed to be eaten with a bun, or between pieces 
of bun, as today’s hamburger, could not contain much of sauce – in the recipe mentioned as a broth to 
pour on the roast (remaining sauce was probably served with meat).

famous today Cracow Sop historically has no definite lineage and, apart from late loose stories, we have 
no information on its past. therefore the recipe quoted above may be treated as a pattern for famous 
sop, although this recipe describes the luxury version, made from a fine piece of meat, and today’s sop 
is made from neck meat. 

Original Recipe:

Take ham from the hind leg, remove the skin and marinate for 3 days using the following method: Mix ¼ l of good vinegar, 
the same amount of oil, glass of wine, different roots, onion, estragon and a bit of salt. When the ham is done marinating, 
put in on a spit, or baking pan and roast on a good fire – covered with paper, pour on it the same broth in which it was 
marinating. Add supplements according to taste: thick toasts made from bun are good here.

M. Bogacka, Powszechna kuchnia swojska, Nowy Sącz 1896

PORK MeAT CUT •	 2 kg of wild boar ham
•	 0,7 l red wine from vineyard Winnica Anna – Rondo
•	 200 ml of bird cherry vinegar 
•	 50 g of buckwheat honey from Dobków
•	 10 juniper berries
•	 1 bulb of garlic 
•	 12 thick wheat roll toasts
•	 1 celery
•	 2 carrots

Instructions:

prepare the meat marinade from wine, vinegar, honey, crushed garlic and crushed juniper berries. puncture the wild 
boar ham to let meat absorb marinade better. pour cold marinade on the meat to fully cover it. put it aside for 3 days. 
Then take the meat out of the marinade, dry and fry on rapeseed oil to golden color on all sides. pour broth and mari-
nade to the fried ham so that the meat is fully covered again. stew meat under cover at the temperature of 140ºc for 
3.5 hours. One hour before the end of stewing add celery cut into 4 parts, peeled carrot and parsley, as well as 3 bay 
leaves to the meat. Once the stewing is finished, remove the meat and portion it immediately at your discretion, sea-
soning it with salt and pepper or leaving it to cool down entirely, without taking it out from the sauce. put the drilled 
cherries into the sauce remaining after meat stewing and steam for about 20-30 minutes until the sauce is slightly 
reduced. Make a toast from the baguette in the form of a long even rectangle and fry it on the frying pan with butter. 
decorate it with seasonal flowers and herbs at your discretion. 

PIeCe OF WIlD BOAR MeAT WITH WINe 
MACzANKA (MeAT CUT INTO SMAll PIeCeS, 
HeATeD IN THe SAUCe AND eATeN WITH BReAD)

3 days of marinating the meat mięsa / 5 h of preparation 6 servings

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
WOJCIECh hARAPKIEWICZ,
Chef Of babINICZ reStaUraNt
IN the dwOrZySkO COmPLeX
IN SZCZawNO-ZdróJ.

•	 2 parsley roots
•	 800 g of cherries
•	 2 liters of poultry broth
•	 50 ml of rapeseed oil
•	 baguette
•	 butter
•	 edible flowers 
•	 seasonal herbs, salt, pepper

I replaced pork with wild boar meat. Game meat is the lead motif of my cuisine, it is extraordinarily 
noble, natural and a fantastic base for various types of dishes.

Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r iaCuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia
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Sztuka mięsa z dzika / Piece of wild boar meat

lINCKI TORT KRUCHy

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

kraków i Lwów słynęły i nadal słyną ze słodyczy, deserów, wypieków i kawiarni. Słynny tort lincki, czyli 
symboliczne ciasto austriackie, najpopularniejszy był właśnie w Galicji. Opisywano go w wielu książ-
kach kucharskich, zarówno popularnych, jak również elitarnych, na przykład u antoniego teslara.

Receptura oryginalna:

Wziąć 12 łutów masła, 12 łutów mąki, 8 żółtek ugotowanych, jedno surowe jajko, 12 łutów migdałów obieranych, drobno 
uszatkowanych, 12 łutów cukru, cytrynowej skórki, cynamonu, goździków i wanilii. Wymieszać to wszystko, dobrze wyrobić, 
zrobić dwa krągłe placki, każdy z osobna upiec; po upieczeniu przekładać konfiturami. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Kraków 1892

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi
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Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi

CIASTO
•	 mąka – 100 g
•	 mąka migdałowa - 100 g
•	 masło - 150 g
•	 cukier puder – 150 g
•	 żółtko jajka – 2 szt.
•	 skórka cytrynowa z 1 cytryny
•	 ekspandowany amarantus – 2 łyżki
•	 szczypta soli

Sposób przygotowania:

przygotuj sorbet z rokitnika. Zagotuj cukier z wodą i gotuj 5–10 minut. Odstaw do częściowego schłodzenia. dodaj mus 
z rokitnika i jogurt. dokładnie wymieszaj i wstaw do maszyny do lodów. sorbet przechowuj w zamrażarce. Możesz przygo-
tować go także w pacojet.

Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój na mniejsze kawałki. przełóż je do płaskiego garnka, zasyp cukrem i dodaj sok 
z połowy cytryny. dodaj goździki i przekrojoną wzdłuż na pół laskę wanilii. całość pruż na wolnym ogniu około 30 minut. 
W tym czasie wypestkuj śliwki i pokrój je na mniejsze cząstki. tak przygotowane śliwki dodaj do jabłek i duś jeszcze około 
10 minut. pod koniec dla podniesienia smaku dodaj śliwowicę. schłodź.

Mąkę pszenną i migdałową wymieszaj. dodaj zimne masło i dość dokładnie posiekaj. dodaj cukier puder, skórkę cytryno-
wą, żółtka i szczyptę soli oraz amarantus. Zagnieć szybko, owiń w folię spożywczą i włóż do lodówki na minimum godzinę. 
po tym czasie ciasto rozwałkuj jak najcieniej. umieść je na blasze wyłożonej pergaminem. piecz w nagrzanym do 180 stopni 
celsjusza piekarniku przez około 10 minut. ciasto ostudź.

ciasto połam na mniejsze kawałki. na talerzu układaj trzy kawałki ciast, każdy przekładając konfiturą. tak przygotowany 
deser podawaj z sorbetem z rokitnika.

lINCKI TORT KRUCHy

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
MAŁGORZATy MARChEWKI, 
SZefOweJ kUChNI reStaUraCJI 
fOLk GOSPOda w warSZawIe.

2 h 6 porcji

KONFITURA
•	 jabłka Szara Reneta – 1 kg
•	 śliwki węgierki – 500 g
•	 laska wanilii
•	 goździki – 3 szt.
•	 pół cytryny
•	 cukier – 500 g
•	 Śliwowica do smaku

Zamiast jednego ciasta zdecydowałam się przygotować deser przekładany konfiturą jabłkowo-śliwkową. 
Ciasto występuje w postaci delikatnych, kruchych płatków. wykorzystałam charakterystyczne dla mojego 
regionu: jabłka Szara reneta, śliwki węgierki i rokitnik, z którego sorbet równoważy słodycz całego dania.

SORBeT JOGURTOWy
z ROKITNIKA
•	 mus z rokitnika – 150 g
•	 cukier – 150 g
•	 woda – 100 ml
•	 jogurt – 150 g 

Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r ia

lINzeR CRUMBly CAKe

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Cracow and Lviv were famous for sweets, desserts, pastries and coffee houses. famous Linzer Cake, 
a symbolic austrian cake was the most popular precisely in Galicia, it was described in many cook-
books, both: popular, and elite – for example it had been documented by antoni teslar.

Original Recipe:

Take 12 luts of butter, 12 luts of flour, 8 boiled yolks, one raw egg, 12 luts of peeled almonds, chopped finely, 12 luts of sugar, 
lemon peel, cinnamon, cloves and vanilla. Mixed it all, knead it well, make two round cakes, bake each separately; after baking 
put jam between layers. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Cracow 1892
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Cuisine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia

DOUGH
•	 wheat flour – 100g
•	 almond flour – 100g
•	 butter – 150g
•	 powdered sugar – 150g
•	 yolks – 2pcs.
•	 zest from 1 lemon
•	 expanded amaranth – 2 spoons
•	 pinch of salt

Instructions:

prepare sea buckthorn sorbet. Boil sugar with water and cook for 5–10 minutes. set aside for partial cooling. add sea buck-
thorn mousse and yoghurt. Mix well and put into ice-cream machine. store the sorbet in a freezer. you can also prepare it 
in a pacojet.

peel apples, remove the cores and cut into smaller pieces. put apples into a flat pot, sprinkle with sugar and add juice from 
a half of lemon. add cloves and cut-along vanilla bean. swell the whole on a low heat for about 30 minutes. Meanwhile, re-
move stones from plums and cut them into smaller pieces. add the prepared plums to apples and stew for about 10 minutes. 
at the end, add plum vodka to intensify the flavor. refrigerate.

Mix wheat flour and almond flour. add cold butter and chop well. add powdered sugar, lemon zest, yolks, pinch of salt and 
amaranth. Knead the dough quickly, wrap in saran wrap and put in the fridge for at least an hour. after that roll out the 
dough as thin as possible. put it on a tray lined with parched paper. Bake in an oven heated to 180 degree celsius for about 
10 minutes. let the pastry cool down.

crumble the pastry into smaller portions. On a plate, put three portions of cake, and add some jam between them. serve the 
dessert with sea buckthorn sorbet. 

lINzeR CRUMBly CAKe

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
MAŁGORZATA MARChEWKA,
Chef Of fOLk GOSPOda 
reStaUraNt IN warSaw.

2 h 6 servings 

JAM
•	 grey reinette apples – 1kg
•	 plums -500g
•	 vanilla bean
•	 cloves – 3 pcs.
•	 half of lemon
•	 sugar – 500g
•	 plum vodka

Instead of a single cake, I decided to go for a dessert combined with apple and plum jam. the cake is 
presented in fragile, crumbly flakes. for this cake, I used ingredients specific for my region: grey reinette 
apples, plums and sea buckthorn, and the sorbet of the latter balances sweetness of the whole dish.

SeA BUCKTHORN-
yOGHURT SORBeT
•	 sea buckthorn mousse – 150g
•	 sugar – 150g
•	 water – 100ml
•	 yoghurt – 150g 

STRUDel z JABłeK 
(BRIOCHe AUx POMMeS)

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Strudel to zawijane ciasto, wypełnione różnego rodzaju nadzieniem. był on jednym z kulinarnych 
symboli austro-węgier. w XIX wieku stał się bardzo popularny w Galicji, a w krakowskich i lwowskich 
książkach kucharskich możemy odnaleźć całe serie receptur na najróżniejsze strudle przyrządzane na 
słodko, jak i na sposób wytrawny, a potem krojone i dodawane do zup lub jako garnitury do dań. 

w małopolsce na początku XX wieku z ciasta strudlowego wyrabiano pierożki. Strudle nadziewano nie 
tylko jabłkami, śliwkami, migdałami czy serem, ale także rakami, mięsem i kapustą. Cytowany przepis 
dotyczy najprostszej, klasycznej formy strudla z jabłkiem doprawionym lekko cynamonem. 

Receptura oryginalna:

½ kg mąki, dwa białka, kawałek masła, do reszty wodą zarobić na niezbyt twarde ciasto, wyrobić dobrze, położyć na posypanej 
mąką pokryweczce i przykryć ciepłym rondelkiem. Po kwadransie ciasto położyć na rozłożonym obrusie na stole i posypanym 
mąką, rozgnieść wałkiem, a do reszty rękami rozciągać jak najcieniej; teraz pokropić masłem, rozsypać jabłka szatkowane, 
posypać cukrem, rodzynkami i bułeczką smażoną, na zapach cynamonem, zwinąć na wałek, kawałkami pokłaść na blachę, 
masłem sucho pokropić i piec w średnio gorącym piecu.

A. Teslar, Kuchnia polsko-francuska, Kraków 1910

Kuchnia  z  terenów p o d wpł ywami aust r iac kimi
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CIASTO
•	 mąka pszenna – 1,5 szklanki 
•	 jajko – 1 szt.
•	 sól – szczypta 
•	 woda – pół szklanki
•	 ocet – 1 łyżeczka 
•	 olej – 2 łyżeczki 

Sposób przygotowania:

do miski przesiewamy mąkę, wbijamy jajo, dodajemy szczyptę soli, a na koniec wlewamy wodę wymieszaną z octem 
i zagniatamy na jednolitą masę. Z ciasta formujemy kulę i smarujemy olejem. Odstawiamy do lodówki na około 20 minut. 

Jabłka obieramy i usuwamy gniazda nasienne, a następnie kroimy na półksiężyce. Wkładamy do miski, skrapiamy 
sokiem z cytryny, dodajemy cukier, rodzynki i miód. Wszystko razem mieszamy. 

Masło rozpuszczamy w rondelku. ciasto rozwałkowujemy, podsypując mąką, a następnie przekładamy na lnianą ser-
wetę i delikatnie rozciągamy, tak aby było jak najcieńsze. placek smarujemy połową masła, posypujemy go bułką tartą 
i układamy na nim jabłka. pomagając sobie ściereczką, zwijamy strudel. przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem 
do pieczenia. Wierzch placka smarujemy pozostałym masłem. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni 
celsjusza i pieczemy 45 minut. 

do rondla wlewamy sok pomarańczowy, dodajemy rokitnik i podgrzewamy do około 60 stopni celsjusza. dodajemy 
glukozę, a gdy wszystko się połączy, odstawiamy i mrozimy. deser układamy na talerzu.

STRUDel z JABłKAMI I MIODeM DRAHIMSKIM

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MARIUSZA SIWAKA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
hOteLU Park w SZCZeCINIe. 

3 h + mrożenie lodów 4 porcje

FARSz
•	 jabłka – 1 kg
•	 pół cytryny
•	 cukier – pół szklanki 
•	 rodzynki – 4 łyżki 
•	 masło – pół kostki 
•	 miód drahimski gryczany – 5 łyżek 

do dania dodałem miód drahimski oraz sorbet z rokitnika, które są unikalnymi produktami regionalny-
mi, charakterystycznymi dla Szczecina.

lODy
•	 sok z pomarańczy 

– 1 szklanka 
•	 glukoza – 2 łyżki 
•	 przecier z rokitnika 

– 4 łyżki 

Kuchnia  z  terenów pod wpł ywami austr iac kimi Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Aust r ia

APPle STRUDel 
(BRIOCHe AUx POMMeS)

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Strudel is a wrapped cake, filled with various kinds of stuffing. It was one of culinary symbols of austro-
hungary. In 19th century it became very popular in Galicia, in cookbooks from Cracow and Lviv we can 
find whole series of recipes for various types of sweet strudels, as well as savory ones, which were cut 
and added to soups, or as supplements to dishes. 

In Lesser Poland at the beginning of 20th century strudel dough has been used to make dumplings, 
strudels were filled not only with apples, plums, almonds, or cheese, but also crayfish, meat, or cab-
bage. the recipe quoted above is an example of the simples, classic form of strudel with apple spiced 
with a bit of cinnamon. 

Original Recipe:

½ kg of flour, two whites, piece of butter, mix with water into a medium-hard dough, knead it well, put on a flour-covered lid 
and cover with a warm pot. After a quarter-hour put the dough on a flour-covered tablecloth on a table, roll it out and stretch 
by hand to make it as thin as possible; now sprinkle it with butter, spread chopped apples on it, sprinkle them with sugar, raisins 
and fried breadcrumbs, add cinnamon for aroma, roll into a cylinder, place pieces of it on a baking tray, sprinkle with butter 
and bake in a medium hot oven.

A. Teslar, Kuchnia polsko-francuska, Cracow 1910
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DOUGH
•	 wheat flour – 1.5 glass 
•	 egg – 1 pc.
•	 salt – pinch 
•	 water – half glass
•	 vinegar – 1 teaspoon 
•	 oil – 2 teaspoons 

Instructions:

sieve flour into a bowl, break an egg, add a pinch of salt and finally pour water mixed with vinegar and knead into a uniform 
mass. form a ball from the dough and grease with oil. put it in the fridge for about 20 minutes. 

peel the apples and remove the cores, then slice them into crescents. put them in a bowl, sprinkle with lemon juice, add sugar, 
raisins and honey. Mix everything together. 

Melt butter in a pan. roll the dough, dusting with flour, and then move it to a linen tray cloth and spread delicately, so that 
it is as thin as possible. spread half of the butter on the pie, sprinkle it with bread crumbs and put apples on it. roll up the 
strudel, using a cloth to help you. put it on a tray lined with baking paper. spread the remaining butter on the top of the pie. 
put it in the oven heated up to 190ºc and bake it for about 45 minutes. 

pour orange juice into the pan, add sea buckthorn and heat up to about 60ºc. add glucose, and once everything is combined 
together, put aside and freeze. put the dessert on a plate.

STRUDel WITH APPleS AND DRAHIMSKI HONey

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MARIUSZ SIWAK,
Chef Of reStaUraCJa
hOteL Park IN SZCZeCIN. 

3 h + freezing ice-cream 4 porcje

FIllING
•	 apples – 1 kg
•	 half lemon
•	 sugar – half glass 
•	 raisins – 4 tablespoons 
•	 butter – half stick 
•	 drahimski buckwheat honey – 5 tablespoons 

I enriched the dish with drahimski honey and sea buckthorn sherbet, which are unique regional prod-
ucts, characteristic for Szczecin.

ICe CReAM
•	 orange juice – 1 glass 
•	 glucose 

– 2 tablespoons 
•	 sea buckthorn purée 

– 4 tablespoons 

Cuis ine  from the  terr i tor ies  inf luenced by  Austr ia

Jesteśmy świadomi, jak ważną rolę odgrywają tłuszcze w gastronomii. 

Wiemy, jak wiele zależy od ich jakości, specyficznych właściwości, optymalne-

go dobrania konkretnego rodzaju do procesów i poszczególnych dań. 

Dzięki bogatej i rozwijającej się ofercie, a także stale prowadzonemu doradz-

twu w zakresie optymalnego wykorzystania tłuszczów oraz prowadzenia 

działalności gastronomicznej, Kruszwica to doskonały partner w codziennej 

pracy.

We know how important fats in gastronomy are. We know how much depends 

on their quality, their specific properties, the optimal selection of fats for 

processes and individual dishes.

Thanks to our rich, expanding o�er and consultancy in areas of optimal fat 

usage and gastronomic business management, Kruszwica is a perfect partner 

in everyday work.

www.smazymy.com
www.ztkruszwica.pl

Kruszwick, 
We support  the successes of professionals 
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Kuchnia żydowska

Jewish cuisine

przez całe wieki kuchnia żydowska oraz zasady koszerności wywierały ogromy wpływ na kuchnię polską. Żydzi w wie-
lu miastach, zwłaszcza w polsce środkowej i wschodniej oraz na kresach, zwyczajowo zajmowali się rzemiosłami 
spożywczymi. Każda gmina musiała korzystać z usług rzezaka, który zajmował się ubojem rytualnym, w wielu mia-
steczkach pracowali żydowscy piekarze czy mleczarze. Jak to przedstawił Mickiewicz, opisując w Panu Tadeuszu postać 
Jankiela, żydowscy karczmarze byli ważnymi pośrednikami między chłopami a dworem, a prowadzone przez nich 
karczmy były nie tylko szynkami, ale też miejscami handlu artykułami spożywczymi.

co ciekawe, wiele staropolskich potraw przetrwało w kuchni żydowskiej. przykładem niech będzie słynny karp po ży-
dowsku, w bardziej samodzielnej wersji znany jako gefilte fisz czy inne ryby, zwłaszcza szczupaki po żydowsku, barszcz 
z kiszonych buraków, bezkrwawa czernina ze śliwek i soku. te potrawy zostały opisane już w pierwszej polskiej książce 
kucharskiej z 1682 roku, ale przetrwały tylko w kuchni żydowskiej i dopiero z czasem powróciły na nasze stoły, na 
przykład te wigilijne. 

Wpływ był zresztą obopólny, bo już wydane w 1613 roku żydowskie dzieło opisuje zasady diety, znane z polskiej my-
śli dietetycznej czasów renesansu. dziś mamy cokolwiek mętne pojęcie o kuchni żydowskiej. restauracje żydowskie 
w polsce muszą się wyróżniać na tle kuchni polskiej i z tego powodu zawierają sporą dozę egzotyzmu, mając więcej 
akcentów bliskowschodnich i izraelskich. tymczasem gdybyśmy wzięli do ręki niezwykłą książkę kucharską edwarda 
pomiana pożerskiego z 1930 roku, który opisał kuchnię Żydów polskich na Kazimierzu, znajdziemy w niej i krupnik, 
i zupę pomidorową, i ogórkową, i wiele innych typowych, wręcz banalnych polskich potraw. nie mogą być już one dziś 
żadnymi wyróżnikami kuchni żydowskiej, która nie tylko wpływała na kuchnię polską, ale się z nią po prostu zlewała. 

chrześcijańscy sąsiedzi chętnie nabywali od rzeźników żydowskich mięso, które pochodziło ze źle ubitych zwierząt 
lub z partii, których nie opłacało się żyłować i pozbawiać naczyń krwionośnych, zwłaszcza udźców i tylnych części.

Żydzi, ze względu na zakaz spożywania wieprzowiny, chętnie sięgali po najróżniejsze dania z gęsi, używając zwłaszcza 
smalcu gęsiego oraz przetwarzając gęsinę na wszelkie możliwe sposoby. przyrządzanie, a zwłaszcza przynoszenie dań 
szabasowych, jak na przykład czulentu, wolno dochodzącego w piecu chlebowym, wymagało pomocy sąsiadów chrze-
ścijan, w czasie gdy pobożni Żydzi nie mogli wykonywać żadnych prac.

KUCHNIA żyDOWSKA

Kuc hnia  ż ydowska
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Kuc hnia  ż ydowskaJe wish cuis ine

for centuries the Jewish cuisine and kosherness rules had a tremendous influence on polish cuisine. in many cities, 
especially in central and eastern poland, as well as Borderlands, Jews traditionally practiced food crafts. each Jewish 
community had to use shochet’s services (who performed ritual slaughtering), in many towns there were Jewish bakers 
and milkmen. as it was shown by Mickiewicz in Pan Tadeusz, describing Jankiel character, Jewish innkeepers were 
important intermediaries between peasantry and court, and inns run by them were not only pubs, but also places of 
food trade.

What’s interesting is that many old polish dishes remained in Jewish cuisine, e.g. famous Jewish carp, in more autono-
mous version known as gefilte fish, or other fish, especially jewish pike, pickled beet borscht, bloodless czernina made 
of plums and juice. These dishes have been already described in the oldest, polish cookbook issued in 1682, but they 
remained only in Jewish cuisine and only in time have they returned, e.g. to our christmas table. 

Besides, the influence was mutual, because even Jewish diet book issued as early as 1613 describes diet rules known 
from polish diet thought of renaissance era. Our today’s knowledge of Jewish cuisine is a bit blurry. Jewish restaurants 
in poland have to stand out from polish cuisine and they are quite egotistical in it. They have more Middle eastern 
and israeli accents. Meanwhile, if we would have taken an extraordinary book by edward pomian pożerski, issued in 
1930, who described the cuisine of polish Jews in Kazimierz, we would find barley soup, tomato soup, cucumber soup 
and many other typical, even banal polish dishes. today they cannot by any characteristics of Jewish cuisine, which 
didn’t just influence polish cuisine, it merged with it. 

christian neighbors gladly paid Jewish butchers for Jewish meat, who came from animals, who weren’t slaughtered 
according to tradition, or it wasn’t worth to remove veins from them, especially legs and hind parts.

Jews, due to prohibition of eating pork, gladly used different kinds of goose dishes, using especially goose fat and pro-
cessing goose meat in every way. preparing, and especially carrying sabbath dishes, such as cholent slowly baking in 
a bread oven, required help from christian neighbors when devout Jews couldn’t do any work.

JeWISH CUISINe

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

dwie wersje słynnego cebularza, od niedawna zarejestrowanego jako Chronione Oznaczenie Geograficzne 
(Protected Geographical Indications) pod nazwą cebularz lubelski. wersja żydowska z warszawy z 1904 
roku i wileńska z połowy XIX wieku pokazują, jak bliskie sobie były żydowskie i polskie tradycje kulinarne.

Receptura oryginalna:

Kupujemy u piekarza kawał ciasta do chleba, wałkujemy je, kładziemy na posypaną mąką blachę i posypujemy je cienko pokra-
janemi surowemi cebulami (lepiej jeszcze cebule przedtem oparzyć, następnie oblać zimną wodą, którą odcedzamy na durszlaku, 
by cebule były suche i czyste). Później wszystko oblewamy dobrą, gorącą oliwą lub roztopionem masłem i posyłamy do piekarza.

R. Wolf, Kuchnia koszerna, Warszawa 1904

Ciasto postne z cebulą: Zarobiwszy ciasto drożdżowe z wodą i nieco soli, dodać do kwarty mąki oliwy kubek; gdy wyrośnie, po 
zarobieniu, przerabiać; rozwałkować na stolnicy, wybijać na okrągłą blaszkę albo szeroką szklankę, brzegi w koło załamywać; gdy 
podrośnie pozyngować oliwą, nałożyć w środek cebuli z dodaniem nieco kminu dla odoru i odpiec.

Cebulę tak przygotować. Uszatkować potrzebną ilość cebuli jak najcieniej, złożyć do rondelka, podsmażyć w oliwie na miękko 
i nakładać w każdą sztuczkę, gdy już cebula weźmie kolor rumiany.

Można także toż samo ciasto robić z masłem, wtenczas ciasto zarabia się mlekiem i dodaje się do niego kilka żółtków i trochę masła 
klarownego, odsmażać na maśle do zarumienienia, a tym sposobem urządzone ciasto będzie smaczne i kruche.

Kuchnia postna, 1846

PlACeK z CeBUlą 
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Kuchnia  ż ydowska Je wish cuis ine

MARMOlADA CeBUlOWA
•	 100 g wędzonego boczku pokrojonego 

w drobną kostkę
•	 600 g białej cebuli pokrojonej w piórka
•	 1 łyżeczka kwiatu tymianku
•	 1 łyżka stołowa miodu wielokwiatowego
•	 100 ml białego wytrawnego wina
•	 50 g masła

CIASTO SABle z CeBUlą
•	 180 g mąki pszennej
•	 70 g masła w temperaturze pokojowej
•	 50 g parmezanu

Sposób przygotowania:
na rozgrzaną patelnię wrzucamy boczek i smażymy, aż się zarumieni i puści tłuszcz. następnie dodajemy białą cebulę i smażymy, 
cały czas energicznie mieszając, aż ta również się zarumieni. dodajemy kwiat tymianku oraz miód, smażymy kolejne 5 minut. 
dodajemy białe wino i dusimy na małym ogniu około 30 minut, aż całość będzie miękka. następnie wrzucamy całość do termo-
miksu, dodajemy zimne masło, blendujemy do uzyskania gładkiej konsystencji, doprawiamy solą i pieprzem.

Ciasto Sable z cebulą: na rozgrzaną patelnię wlewamy oliwę z oliwek, następnie dodajemy cebulę i smażymy, aż się zarumieni. 
do miski wsypujemy mąkę, masło oraz sól, rozcieramy w dłoniach, aż powstanie konsystencja piaskowa. następnie dodajemy 
cebulę, masło, parmezan i mieszamy do momentu powstania jednolitej konsystencji. foliujemy całość i odstawiamy do lodówki na 
30 minut. po tym czasie rozwałkowujemy ciasto na grubość 2 mm i wycinamy z okrągłej foremki ciasto o 4,5-centymetrowej śred-
nicy. całość pieczemy przez 10 minut we wcześniej nagrzanym do 180 stopni celsjusza piekarniku. 

Ciasto z kozim serem: do miski wbijamy 3 jajka i mieszamy energicznie, dodajemy obie mąki. do przygotowanej miski z kozim 
serem dodajemy wcześniej zagotowane mleko, całość mieszając do momentu rozpuszczenia. dodajemy palone masło i doprawiamy 
solą i pieprzem. następnie łączymy ze sobą zawartość obu misek. Wszystko blendujemy mikserem ręcznym do uzyskania gładkiej 
konsystencji. Odstawiamy do całkowitego wystygnięcia.

Pieczenie: foremki smarujemy rozpuszczonym masłem i posypujemy bułką tartą, odsypując zbędną ilość. Wlewamy przygotowaną 
wcześniej masę z kozim serem do ¾ wysokości foremki. następnie do środka w centralnym miejscu dodajemy łyżkę marmolady 
z cebuli i pieczemy całość 12 minut w rozgrzanym do 200 stopni celsjusza piekarniku.

Chipsy cebulowe: cebulę oprószamy mąką, odsypując zbędną ilość przez sitko. smażymy w głębokim tłuszczu do momentu zarumienie-
nia. Odsączamy ją przez papier. na talerz wykładamy ciasteczko sables, na górę kładziemy ciasto z koziego sera, na wierzch chipsy z cebuli.

do wykończenia dania jest potrzebny mikrogroszek lub nasturcja oraz craime fraiche.

CeBUlARz 2018

3 h 4 porcje

Cebularza wzbogaciłem o kozi ser typu fromage, który jest produktem regionalnym.

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PhILIPPE’A AbRAhAMA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
PetIt ParIS w SOPOCIe. 

•	 1 jajko
•	 szczypta soli
•	 80 g cebuli białej 

pokrojonej w kostkę
•	 45 g oliwy z oliwek

CIASTO z KOzIM SeReM 
•	 100 g koziego sera typu 

fromage 
•	 3 jajka
•	 20 g mąki kasztanowej
•	 40 g mąki pszennej
•	 200 ml mleka

•	 30 g palonego masła
•	 sól, pieprz

PIeCzeNIe
•	 4 foremki porcelanowe 

o średnicy 4,5 cm
•	 30 g masła
•	 100 g bułki tartej, najlepiej białej

CHIPSy CeBUlOWe
•	 1 cebula pokrojona w paski
•	 50 g mąki pszennej
•	 oliwa do smażenia

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

two versions of famous onion pie, recently registered as Protected Geographical Indication under the 
name cebularz lubelski. Jewish version from warsaw of 1904 and Vilnian version from the middle of 
19th century show how close Jewish and Polish culinary traditions were.

Original Recipe:

Buy a piece of bread dough at the baker’s, roll it out, place it on a baking tray covered with flour and spread thinly sliced pieces of on-
ion (it is good to parboil the onion earlier and then pour cold water on it and drain it on a colander, so the onions are dry and clean). 
Finally sprinkle good, hot oil, or melted butter on everything and send it to the baker.

R. Wolf, Kuchnia koszerna, Warsaw 1904

Fast pie with onion: Having prepared a yeast dough with water and some salt, add a cup of oil into a quart of flour, when it grows, 
after kneading, process it; roll it out on a pastry board, put it onto a round tray, or a wide glass, bend the edges around it, when it 
has grown a bit spread oil on it, put onion in the middle adding a bit caraway for aroma and bake it.

Prepare the onion as follows. Slice the necessary quantity of onion as thinly as possible, put it into a pot, fry it in oil until it is tender 
and put into every piece when the onion is brown.

You can also make the same pie with butter, in that case knead the dough with milk and add some yolks and a bit of clarified butter, 
fry it on butter until it’s brown, pie prepared this way will be tasty and crusty.

Kuchnia postna, 1846

ONION PANCAKe
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ONION JAM
•	 100 g of finely diced smoked bacon
•	 600 g of white onion cut in feathers
•	 1 teaspoon of thyme flower
•	 1 tablespoon of multi-flower honey
•	 100 ml of white dry wine
•	 50 g of butter

SABlé DOUGH WITH ONION
•	 180 g of wheat flour
•	 70 g of butter at room temperature
•	 50 g of parmesan cheese

Instructions:
put bacon in a hot pan and fry until it is brown and lets out fat. Then add white onion and fry, stirring vigorously all the time until it is brown as 
well. add thyme flower and honey, fry for another 5 minutes. add white wine and simmer on low flame for about 30 minutes until the whole 
is soft. Then put the whole mixture in thermomixer, add cold butter, blend until achieving smooth consistency, season with salt and pepper.

Sablé dough with onion: put olive oil in a hot pan, then add onion and fry until it is brown. put flour, butter and salt in a bowl, crush it 
in hands until achieving the sand consistency. Then add onion, butter and parmesan cheese; stir until achieving a uniform consistency. 
Wrap the whole mixture with a film and put in the fridge for 30 minutes. after that roll out the dough to the thickness of 2 mm and 
cut dough with the diameter of 4.5 cm using a round mold. Bake the whole for 10 minutes in the oven heated up to 180ºc. 
 
Goat cheese cake: break 3 eggs into a bowl and stir vigorously, add both types of flour. add the previously boiled milk to the prepared bowl 
with goat cheese, stir the whole until it melts. add roasted butter and season it with salt and pepper. Then combine together the content of 
both bowls. Blend everything with a hand mixer until achieving smooth consistency. put it aside until it cools down completely.

Baking: grease the molds with melted butter and dust them with breadcrumbs, removing the excessive amount. pour the previously 
prepared mass with goat cheese to ¾ of the mold height. Then add a tablespoon of onion jam to the central area inside and bake the 
whole in the oven heated up to 200ºc for 12 minutes.

Onion chips: dust onion with flour, removing the excessive amount through a sieve. fry it in deep fat until it gets brown. filter it 
through paper. lay out sablé dough on the plate, put goat cheese cake on it and top it with onion chips. 

to finish the dish, you need micro peas, nasturtium and crème fraîche.

CeBUlARz (WHeAT DOUGH PANCAKe WITH 
DICeD ONION AND POPPy SeeD) 2018

3 h 4 servings

I enriched cebularz with fromage goat cheese, which is a regional product.

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
PhILIPPE AbRAhAM,
Chef Of PetIt ParIS
reStaUraNt IN SOPOt.

•	 1 egg
•	 pinch of salt
•	 80 g of finely chopped white onion
•	 45 g of olive oil

GOAT CHeeSe CAKe  
•	 100 g of fromage goat cheese 
•	 3 eggs
•	 20 g of chestnut flour
•	 40 g of wheat flour
•	 200 ml of milk
•	 30 g of roasted butter

•	 salt, pepper

BAKING
•	 4 porcelain molds with the diameter 

of 4.5 cm
•	 30 g of butter
•	 100 g of breadcrumbs, ideally white

ONION CHIPS
•	 1 onion sliced into strips
•	 50 g of wheat flour
•	 olive for frying

Je wish cuis ine Placek z cebulą / Onion pancake
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SzCzUPAK NA NIeBIeSKO

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

kolejny przykład słynnej staropolskiej potrawy, która przetrwała w kuchni żydowskiej (podobnie jak karp po 
żydowsku czy barszcz z kiszonych buraków). Szczupak po polsku, szczupak na żółto, szczupak czerwony 
w kwasie buraczanym i szczupak niebieski to przykłady fascynacji kolorem potraw. w XVIII wieku tak przy-
rządzoną rybę na niebiesko nazywano szczupakiem à la Stanislas (ku czci Stanisława Leszczyńskiego, króla 
Polski, a jednocześnie teścia Ludwika XV). Potrawa ta była znana we francji, z czasem w polskiej i francuskiej 
kuchni uległa zapomnieniu i do XX wieku przetrwała głównie w kuchni żydowskiej.

Receptura oryginalna:

Szczupaka oporządzamy, jak zwykle, gotujemy go z 1 cebulą w bardzo słonej wodzie, podczas gotowania starannie zbieramy 
szumowiny i 1 raz dodajemy 1 łyżkę octu i gdy jest już miękki wykładamy go na półmisek, polewamy wrzącym winnym octem 
i szczelnie zakrywamy półmisek. Po krótkim czasie spożywamy go z chrzanem lub brązowem masłem.

R. Wolf, Kuchnia koszerna, Warszawa 1904

•	 szczupak filet – 2 kg
•	 masło – 100 g (do smażenia)
•	 olej – 60 ml (do smażenia)
•	 cebula biała – 400 g 
•	 cukier biały – 40 g
•	 ocet ryżowy – 200 ml
•	 sól – 25 g
•	 pieprz czarny świeżo mielony 

do smaku 

OleJ KOPeRKOWy
•	 koperek – 500 g
•	 olej – 500 ml
•	 sól, pieprz - szczypta

GAlAReTKA RyBNA
•	 wywar rybny – 250 ml
•	 żelatyna w listkach – 10 g 

Sposób przygotowania:

Olej koperkowy: zblanszować koper około 20 sekund we wrzątku i zahartować. przełożyć do thermomixa lub innego mikse-
ra. Wlać olej i miksować przez 10 minut w temperaturze 40 stopni celsjusza. scedzić przez tetrę i doprawić solą i pieprzem. 

cebulę pokroić w drobne pióra, doprawić solą, pieprzem i cukrem do smaku. Zagrzać w rondlu ocet ryżowy wraz z cebulą. 
doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia, dodać 50 g drobno pokrojonego w kostkę masła i cały czas mieszać do jego 
rozpuszczenia. Wystudzić. szczupaki lekko naciąć od strony skóry i smażyć na patelni na rozgrzanym oleju z resztą masła. 
smażyć krótko i tylko od strony skóry. Wystudzić. przełożyć zalewę octową do blaszki i wyłożyć na niej szczupaki, suro-
wym mięsem do dołu, tak żeby nie zanurzyć skóry. schłodzić 20 minut w lodówce. Wyjąć, zdjąć z zalewy i zalać szczupaki 
galaretką rybną. Z pozostałej galaretki formować dowolne kształty na talerz, to samo z galaretką cytrynową. Majonez 
chrzanowy wylać na talerz pod rybę i rozetrzeć. chrzan połączy się z zalewą octowo-cebulową. drugim majonezem de-
korować talerz, pogłębi to smak ryby, zwłaszcza smażonej skóry szczupaka. Wylać olej koperkowy i udekorować ziołami. 

SzCzUPAK NA NIeBIeSKO 

3-5 h 10 porcji

GAlAReTKA 
CyTRyNOWA
•	 woda – 300 ml 
•	 sok z cytryny – 40 ml
•	 sok z pomarańczy – 25 ml
•	 cukier biały – 10 g
•	 sól – szczypta 
•	 żelatyna w listkach – 10 g

MAJONez CHRzANOWy 
(proporcje na 1 litr)
•	 olej – 500 ml
•	 żółtka – 4 szt.
•	 chrzan starty – 60 g
•	 musztarda Dijon – 10 g
•	 ocet winny biały – 30 ml
•	 cukier – 6 g
•	 sól i pieprz do smaku

MAJONez 
z PAlONeGO MASłA 
(proporcje na 1 litr)
•	 olej – 300 ml
•	 masło – 200 g (rozpuścić 

i doprowadzić do 
zbrązowienia)

•	 żółtka – 4 szt.
•	 musztarda Dijon – 10g
•	 ocet winny biały – 30 ml
•	 cukier – 6 g
•	 sól i pieprz do smaku

•	 Dowolne, świeże zielone 
zioła do dekoracji w 
zależności od sezonu

Kuchnia  ż ydowska Kuc hnia  ż ydowska

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MARIUSZA PIETERWASA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
krew I wOda w GdyNI. 
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BlUe PIKe 

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

another example of a famous, old Polish dish, which has remained in Jewish cuisine (same as gefilte fish, 
or pickled beet borscht). Polish pike, yellow pike, red pike in beet ferment and blue pike are examples 
of dish color fascination. In 18th century blue pike was called pike a la Stanislas (in honor of Stanisław 
Leszczyński, king of Poland and father-in-law of Louis XV) and was popular in france, in time it was forgot-
ten both in Polish and french cuisine and until 20th century it remained mainly in Jewish cuisine.

Original Recipe:

Prepare the pike as usual, cook it with 1 onion in a very salty water, while cooking carefully remove scum and once add 1 spoon-
ful of vinegar, when the pike is tender put it onto a platter, sprinkle with boiling wine vinegar and tightly cover the platter. 
After a short time eat it with horseradish, or brown butter.

R. Wolf, Kuchnia koszerna, Warsaw 1904

•	 pike fillet – 2 kg
•	 butter – 100 g (for frying)
•	 oil – 60 ml (for frying)
•	 white onion – 400 g 
•	 white sugar – 40 g
•	 rice vinegar – 200 ml
•	 salt – 25 g
•	 freshly ground black pepper 

to taste 

DIll OIl 
•	 dill – 500 g
•	 oil – 500 ml 
•	 salt, pepper

FISH Jelly
•	 fish broth – 250 ml
•	 gelatin in sheets – 10 g 

Instructions:

Dill oil: blanch the dill in boiling water for about 20 seconds and temper it. put it in the thermomixer or a different mixer. 
pour oil and mix it for 10 minutes at the temperature of 40ºc. strain using a cotton fabric and add salt and pepper. 

chop onion into fine slices, add salt, pepper and sugar to taste. heat rice vinegar with onion in a pan. Bring it to the boil and 
remove from heat, add 50 g of finely diced butter and keep stirring until it melts. let it cool. slightly cut the pikes on the skin 
side and fry them on a frying pan on heated oil with the rest of butter. fry briefly and only on the skin side. let it cool. put 
the vinegar pickle on the baking tray and put pikes on it, with the raw meat on the bottom, so as not to let the skin sink. cool 
it down in the fridge for 20 minutes. take out, remove from the pickle and pour fish jelly onto the pikes. use the remaining 
jelly to form any shapes on the plate, the same with the lemon jelly. pour horseradish mayonnaise on the plate under the fish 
and spread it. horseradish will be mixed with vinegar and onion pickle. use the other mayonnaise to decorate the plate. This 
will deepen the fish flavor, especially the fried pike skin. remove the dill oil and decorate with herbs. 

BlUe PIKe

3-5 h 10 servings

leMON Jelly
•	 water – 300 ml 
•	 lemon juice – 40 ml
•	 orange juice – 25 ml
•	 white sugar – 10 g
•	 salt – pinch 
•	 gelatin in sheets – 10 g

HORSeRADISH 
MAyONNAISe 
(proportions per 1 liter)
•	 oil – 500 ml
•	 4 egg yolks
•	 grated horseradish – 60 g
•	 Dijon mustard – 10 g
•	 white wine vinegar – 30 ml
•	 sugar – 6 g
•	 salt and pepper to taste

ROASTeD BUTTeR 
MAyONNAISe 
(proportions per 1 liter)
•	 oil – 300 ml
•	 butter – 200 g (melt and 

leave until browning)
•	 4 egg yolks
•	 Dijon mustard – 10 g
•	 white wine vinegar – 30 ml
•	 sugar – 6 g
•	 salt and pepper to taste

•	 Any fresh green herbs for 
decoration, depending on 
the season

Je wish cuis ine Je wish cuis ine

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MARIUSZ PIETERWAS,
Chef Of krew I wOda
reStaUraNt IN GdyNIa.
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Szczupak na niebiesko / Blue pike Kuc hnia  ż ydowska

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

ryby po żydowsku to najbardziej chyba znane na świecie potrawy z dawnej polskiej kuchni koszernej. 
Jednocześnie to najbardziej klasyczny przykład polsko-żydowskiej wspólnoty kulinarnej. Podobnie jak 
inne cytowane przepisy z kuchni żydowskiej, jest to receptura nawiązująca do dawnej staropolskiej 
sztuki kulinarnej, z czasem przetrwała tylko w kuchni żydowskiej. Pod nazwą karpia po żydowsku jest 
dziś popularna w kuchni polskiej jako ważne danie wigilijne.

Receptura oryginalna:

To jest klasyczne danie z karpia, ponieważ pojawia się na wszystkich stołach w trakcie sabatowego uroczystego obiadu. Gdyby 
podsumować całą kuchnię żydowską w jednym daniu, to właśnie to danie byłoby jej jednym streszczeniem. 

Wziąć dużego żywego karpia. Zabić go. Wypatroszyć go i usunąć łuski. Natrzeć go gruboziarnistą solą i zostawić na 30 minut. 
Umyć karpia i pokroić w poprzek w plastry. Posiekać bardzo cienko 283 g cebuli i wrzucić do garnka z tuzinem posiekanych mig-
dałów i 20 jasnymi rodzynkami. Ułożyć kawałki ryby na dnie. Pokryć zaledwie całość wodą. Dodać sól i pieprz oraz dwie szczypty 
cukru. Przykryć garnek pokrywką i gotować zawartość na wolnym ogniu przez 1½ godziny. Wyjąć ostrożnie rybę, aby zapobiec 
jej rozpadowi. Ułożyć jej kawałki na długim półmisku tak, aby przypomniały kształtem rybę, odcedzić płyn kuchenny. Pokryć pla-
stry purée z cebuli. Wlać płyn do naczynia i schłodzić. Płyn kuchenny zastygnie. Galareta i purée z cebuli są jednymi dekoracjami 
dla ryby.Osobiście zawsze uważałem to danie z ryby za nadmiernie mdłe. W restauracji zawsze prosiłem, żeby było serwowane 
z tartym chrzanem. W domu robię je bez migdałów, rodzynków i cukru. Jest to mniej tradycyjne, jednak znacznie lepsze. 

E. Pomiane, Ghetto modernes, Paryż 1930

KARP PO żyDOWSKU



221One hundred recipes fOr One hundred years Of independence (1918-2018)220 stO receptur na stO lat niepOdległOści (1918-2018) 

•	 karp – 1 kg
•	 cebula – 280 g
•	 migdały – 12 szt.
•	 rodzynki – 20 szt.
•	 sól, pieprz i cukier

Sposób przygotowania:

filetujemy 4 porcje karpia, po około 125 g czystego mięsa każda. Z głowy karpia i 1 litra wody gotujemy przez 
około 30 minut lekki bulion (można dodać warzywa, przyprawy lub trzymać się składników i gotować tylko głowę). 
na bulionie dusimy cebulę w piórkach, doprawiamy solą i cukrem, studzimy, następnie blendujemy. rodzynki moczy-
my w ciepłej wodzie celem pozbycia się chrupkości. Migdały tostujemy. filet z karpia smażymy na patelni. 

KARP PO żyDOWSKU

1 h 4 porcje

w tej recepturze nie dodałem nowych składników, ale zaproponowałem karpia po żydowsku na 
ciepło. Z mojego doświadczenia w pracy jako szefa kuchni wiem, że w takiej wersji będzie bardziej 
smakować gościom.

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII INSPIraCJI 
makrO w warSZawIe. 

Kuchnia  ż ydowska Je wish cuis ine

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Jewish fish are probably the most famous dishes from old Polish kosher cuisine in the world. Simulta-
neously it’s the most classic example of Polish-Jewish culinary community. Similarly to other quoted 
recipes from Jewish cuisine it’s a recipe referencing old Polish cuisine, which in time remained only 
in Jewish cuisine under the name Jewish carp, which is still popular in Polish cuisine as important 
Christmas dish.

Original Recipe:

This is a classic carp dish, because it is served on every table during Sabbath ceremonial dinner. If the whole Jewish cuisine was to 
be summarized in one dish, this is the dish that would be the summary.

Take a big, live carp. Kill it. Gut it and scrap the scales off. Rub it with coarse-grained salt and leave for 30 minutes. Wash the 
carp and cut it across into slices. Chop finely 283 g of onion and put it into a pot with a dozen of chopped almonds and 20 clear 
raisins. Place the fish pieces at the bottom. Pour water in until it covers them. Add salt, pepper and two pinches of sugar. Cover the 
pot with a lid and cook on a radiant heat for 1 ½ hour. Gently pull out the fish to prevent it from falling apart. Place the pieces on 
a long platter in a fish shape, drain the liquid. Cover the slices with onion purée. Pour the liquid into a vessel and cool it. The liquid 
will solidify. Jelly and onion purée are the only decorations for a fish. Personally I have always considered this fish dish as excessively 
bland. In a restaurant I’ve always requested it to be served with grated horseradish. At home I prepare it without almonds, raisins 
and sugar. It’s less traditional, but much tastier. 

E. Pomiane, Ghetto modernes, Paris 1930

GeFIlTe CARP
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•	 carp – 1 kg
•	 onion – 280 g 
•	 almonds – 12 pcs.
•	 raisins – 20 pcs.  
•	 salt, pepper and sugar

Instructions:

fillet 4 portions of carp, approximately 125 g of pure meet each. cook the carp’s head in 1 liter of water for about 30 
minutes to get delicate stock (you can add vegetables, seasonings or stick to the ingredients and cook just the head). 
use the stock to braise the onion cut into thin wedges, season with salt and sugar, cool down and mix in a blender. soak 
raisins in warm water to soften them. roast the almonds. fry the carp fillet on the skillet. 

GeFIlTe CARP

1 h 4 servings

In this recipe I didn’t add any new ingredients, but I presented warm carp gefilte fish. based on my 
work experience, as a chef I am sure, that the guests should appreciate it more in this version.

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

Karp po żydowsku / Gefilte carpJe wish cuis ine
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TRADyCyJNy KUGel

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

kugel to ciągle jedno z najsłynniejszych dań żydowskich, rozpoznawalne na wielu kontynentach i po-
dobnie jak inne potrawy kuchni żydowskiej, kojarzone czasem z Polską, tak jak ryby po żydowsku (znane 
często w formie gefilte fisz), popularne są między innymi w Nowym Jorku i w wielu miejscach diaspory 
żydowskiej na świecie. kugel to w zasadzie typ potrawy w postaci zapiekanki z różnych składników, choć 
istniały także kugle ziemniaczane bliskie polskiej (podlaskiej) babce ziemniaczanej.

Receptura oryginalna:

Zazwyczaj kugel podawany w Szabat powinien występować jako czulent i jest pieczony w piecu piekarza przez 18 godzin. 
Łój cielęcy można zastąpić gęsim lub kurzym tłuszczem.

8 uncji (około 28 gram) cielęcego łoju (tłuszcz z nerek), 2 kubki mąki, 2 jajka, ubite, ½ łyżeczki soli, ½ łyżeczki pieprzu, 
½ kubka bułki tartej. 

Rozgrzej piec do 450 stopni (232 C). Skrój łój wraz z mąką. Dodaj ubite jajka. Wysmaruj formę do babki bądź misę tłuszczem 
i posyp równo bułką tartą. Przełóż masę do formy lub misy i przykryj folią. Piecz masę przez 30 minut, po czym zmniejsz 
temperaturę do 375 stopni (190 C) i piecz przez następne 2 godziny. Wyjmij z piekarnika i przełóż na talerz. Włóż masę 
z powrotem do formy, tak aby część, która była na dole formy, teraz znajdowała się na jej górze. Przykryj folią, obniż tempe-
raturę do 350 stopni (176 C) i piecz przez następną godzinę. Serwuj gorące. 

E. Pomiane, Ghetto modernes, Paryż 1930

•	 100 ml kwaśnej śmietany 18% 
•	 50 g posiekanego szczypiorku
•	 mieszanka dostępnych 

świeżych ziół na sałatkę, np. 
pietruszka ozdobna, rukiew 
wodna, szczypiorek, koperek, 
majeranek, nasturcja – wszystko 
w trzycentymetrowych 
kawałkach.

PIeCzONe zIeMNIAKI 
•	 8 ziemniaków odmiany 

bellarosa o średnicy 6–9 cm 
•	 1 kg soli gruboziarnistej

Sposób przygotowania:
Pieczone ziemniaki: rozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni celsjusza. Ziemniaki umyj. Blachę do pieczenia 
wysyp solą. ułóż na niej ziemniaki. przykryj folią aluminiową i piecz przez około 2 godziny lub do momentu, aż ziem-
niaki będą spieczone z zewnątrz i miękkie w środku. Wyjmij ziemniaki z pieca. gdy ostygną, odetnij ⅓ z góry i wyjmij 
miąższ (wykorzystaj do innego dania).

espuma ziemniaczana: ziemniaki przetrzyj przez prasę. Mleko, masło, śmietanę i wodę po gotowaniu ziemniaków 
podgrzej w rondlu. Zmieszaj z jeszcze ciepłymi ziemniakami. dodaj żelatynę. przelej do syfonu i wbij jeden nabój. 
przetrzymuj w kąpieli wodnej o temperaturze 60 stopni celsjusza.

Konfitowane żółtko: ustaw cyrkulator na temperaturę 63 stopni celsjusza. do mniejszego naczynia wlej olej i wbij 
żółtka. gotuj w stałej temperaturze przez 2 godziny. następnie wyjmij i pozostaw do ostygnięcia. 

Krupniok: na patelni rozgrzej olej. dodaj poszatkowaną cebulę, smaż przez około 2 minuty. dodaj masło, starte na 
tarce jabłko i majeranek. smaż kolejne 2 minuty. dodaj krupniok. dopraw do smaku. 

Podanie: na spód ziemniaka włóż łyżkę krupnioka, następnie dodaj konfitowane żółtko i wyciśnij espumę ziemniacza-
ną. na samą górę ułóż sałatkę z ziół. podaj z kwaśną śmietaną i szczypiorkiem. 

KUGel

4 h 8 porcji

eSPUMA zIeMNIACzANA
•	 300 g ugotowanych 

ziemniaków
•	 50 ml mleka
•	 50 ml masła
•	 50 ml śmietany 30%
•	 100 ml wody
•	 1 listek żelatyny
•	 sól, pieprz, gałka 

muszkatołowa

KONFITOWANe żółTKO
•	 8 żółtek typu bio
•	 1l oleju rzepakowego

KRUPNIOK
•	 250 g krupnioka
•	 1 mała cebula
•	 1 kwaśne jabłko, np. 

szara reneta
•	 15 g posiekanego 

świeżego majeranku
•	 50 ml oleju 

rzepakowego
•	 50 g masła
•	 sól, pieprz, gałka 

muszkatołowa

Kuchnia  ż ydowska Kuc hnia  ż ydowska

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
PRZEMySŁAWA bŁASZCZyKA,
SZefa kUChNI mañaNa
bIStrO & wINe bar w ChOrZOwIe. 

Potrawa ta inspirowana jest śląską, ziemniaczaną wersją kugla. dodałem do niej regionalny krupniok 
smażony z jabłkiem.
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TRADITIONAl KUGel

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

kugel is still one of the most famous Jewish dishes, recognizable on many continents and, similarly to 
other dishes of Jewish cuisine, sometimes associated with Poland, such as Jewish fish (often known as 
gefilte fish), popular among others in New york and many places of Jewish diaspora in the world. ku-
gel is rather a type of dish, a casserole made from different ingredients, there were also potato kugels 
similar to Polish potato cake (popular in Podlasie).

Original Recipe:

Usually, kugel served during Sabbath is baked in baker’s oven for 18 hours. Veal suet may be replaced by goose, or chicken fat. 

8 ounces (around 28 grams) of veal suet (kidney fat), 2 cups of flour, 2 eggs, whipped, 1/2 spoonful of salt, 1/2 spoonful of pep-
per, 1/2 cup of breadcrumbs 

Heat to oven to 450 degrees [232 C]. Cut the suet along with flour. Add whipped eggs. Spread fat over a babka form, or a bowl 
and sprinkle it with breadcrumbs. Put the mass into the form, or bowl and cover it with foil. Bake the mass for 30 minutes, then 
lower the temperature to 375 degrees [190 C] and bake for another 2 hours. Take out of the oven and put it on a platter. Put 
the mass into the form again, so the part which was at the bottom will now be on top. Cover it with foil, lower the temperature 
to 350 degrees [176 C] and bake for next hour. Serve hot. 

E. Pomiane, Ghetto modernes, Paris 1930

•	 100 ml of sour cream 18% 
•	 50 g of chopped chives
•	 mixture of available fresh herbs 

for salad, e.g. decorative parsley, 
watercress, chives, dill, marjoram, 
nasturtium – everything in three-
centimeter pieces.

BAKeD POTATOeS 
•	 8 potatoes (bellarosa variety) 

with the diameter of 6–9 cm 
•	 1 kg of coarse salt

Instructions:
Baked potatoes: heat up the oven to 200ºc. Wash the potatoes. sprinkle the baking tray with salt. put potatoes on it. 
cover it with aluminum foil and bake for about 2 hours or until the potatoes are baked outside and soft inside. take 
the potatoes out of the oven. Once they cool down, cut 1/3 from the top and remove the flesh (use it for another dish).

Potato espuma: grate potatoes through a press. heat up milk, butter, cream and water after potato boiling in a pan. 
Mix it with (still warm) potatoes. add gelatin. pour it into a syphon bottle and add one charger. Keep it in water bath 
at the temperature of 60ºc.

Preserved egg yolk: set the circulator at the temperature of 63ºc. pour oil and break egg yolks into a smaller vessel. 
steam at a constant temperature for 2 hours. Then take it out and let it cool down. 

Krupniok: heat up oil on the frying pan. add chopped onion, fry for about 2 minutes. add butter, apple grated on 
a grater and marjoram. fry for another 2 minutes. add krupniok. season to taste. 

Serving: put a tablespoon of krupniok on the bottom of a potato, then add a preserved egg yolk and squeeze potato 
espuma. put the herb salad on the top. serve with sour cream and chives. 

KUGel

4 h 8 servings

POTATO eSPUMA
•	 300 g of boiled potatoes
•	 50 ml of milk
•	 50 g of butter
•	 50 ml of cream 30%
•	 100 ml of water
•	 1 gelatin leaf
•	 salt, pepper, nutmeg

PReSeRVeD eGG yOlK
•	 8 bio egg yolks
•	 1 l of rapeseed oil

KRUPNIOK 
(silesian sausage made of 
groats, blood and offal)
•	 250 g of krupniok
•	 1 small onion
•	 1 sour apple, e.g. Grey 

Rennet variety
•	 15 g of chopped fresh 

marjoram
•	 50 ml of rapeseed oil
•	 50 g of butter
•	 salt, pepper, nutmeg

this dish is inspired by Silesian potato version of kugel. I added a regional product – krupniok fried 
with apple. 

Je wish cuis ine Je wish cuis ine

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
PRZEMySŁAW bŁASZCZyK,
Chef Of mañaNa bIStrO & wINe 
bar IN ChOrZów. 



Kugel / Kugel

polski skarb

KRÓLEWSKI

OD SETEK LAT KARP ŁĄCZYŁ 
POLSKIE STOŁY, LUDZI, 

POKOLENIA. JEGO ŁUSKA ZAWSZE 
BYŁA ZWIASTUNEM SZCZĘŚCIA, 

BOGACTWA I POKOJU.

I TAK JEST PO DZIŚ DZIEŃ.

Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I POSZANOWANIEM 

KONTYNUUJEMY TĘ TRADYCJĘ 
DOSTARCZAJĄC NA WASZE STOŁY 

NAJLEPSZĄ POLSKĄ RYBĘ - 
KRÓLEWSKIEGO KARPIA.

POLSKI KARP
ORGANIZACJA PRODUCENTÓW

FOR HUNDREDS OF YEARS,
THE CARP HAS BEEN BRINGING POLISH 

TABLES, PEOPLE AND GENERATIONS 
TOGETHER.    

ITS SCALE HAS ALWAYS BEEN THE SIGN 
OF HAPPINESS, WEALTH AND PEACE. 

THIS IS STILL THE CASE TODAY.  

WITH DUE RESPONSIBILITY AND 
REGARD, WE CONTINUE THIS 

TRADITION AND BRING TO YOUR 
TABLES THE BEST POLISH FISH – THE 

ROYAL CARP.

POLISH CARP 
THE PRODUCER ORGANISATION



231stO receptur na stO lat niepOdległOści (1918-2018) 

Kuchnia wojskowa

Military cuisine

Kuchnia wojskowa cechowała się dużą kreatywnością, gdyż musiała stanowić balans między pożywnością i dostarcza-
niem energii setkom mężczyzn a smakiem, który miał podnosić ich morale. 

Wydana w paryżu w 1918 roku Kuchnia garnizonowa była książką kucharską żołnierzy generała Józefa hallera (armii 
polskiej we francji). ta tak zwana Błękitna armia, która swą nazwę zawdzięczała kolorowi francuskich mundurów, 
wyróżniających żołnierzy spośród innych, powstała w 1917 roku i przybyła do ojczyzny dwa lata później doskonale 
uzbrojona i zorganizowana. 

sprawna służba kwatermistrzowska i organizacja zaopatrzenia wymagały między innymi wydania dokładnych instruk-
cji dla kuchni polowych. polscy kucharze (zwykle niezawodowcy) mieli spore problemy z wykorzystaniem nieznanych 
im składników i przygotowaniem francuskich dań. Większość receptur opisuje bardzo proste, tanie, wręcz dietetyczne 
potrawy: albo bez mięsa, z minimalną tylko ilością tłuszczu, albo z niewielką ilością mięsa. porcje były zwykle przygo-
towywane dla wielu ludzi (często nawet dla stu osób), a to wymagało zmiany proporcji składników. Żołnierze codzien-
nie jednak otrzymywali soloną wołowinę w puszkach i dużą porcję wina.

armia hallera składała się z polaków, zrekrutowanych spośród jeńców państw zaborczych, imigrantów z francji, a na-
wet usa. Żołnierze pochodzili nie tylko z wielu regionów polski, ale również z innych kontynentów, mieli zupełnie 
różne przyzwyczajenia kulinarne i większość z nich nagle musiała je zmienić. 

początkowo dowódcą armii był generał francuski, dopiero w październiku 1918 roku na jej czele stanął generał Józef 
haller, ziemianin pochodzący spod Krakowa, wykształcony we lwowie i na uniwersytetach austriackich.

KUCHNIA WOJSKOWA

Kuc hnia  wojskowa
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Kuc hnia  wojskowaMil i tar y  cuis ine

Military cuisine was characterized by great creativity, because it had to combine nutritiousness and providing energy 
to hundreds of men with flavors which would raise morale. 

garrison cuisine issued in 1918 was a cookbook of gen. Joseph haller’s army (polish army in france) This, so called, 
„Blue army” (the name came from blue uniforms, which distinguished soldiers after their return to poland) was 
formed in 1917. This well armed and organized Blue army came to poland in 1919. 

efficient quartermaster service and supply organization required, among others, giving precise instructions to field 
kitchens: polish cooks (usually amateurs) had a lot of trouble with using ingredients unknown to them and with 
preparing french dishes. Most of the recipes describe very simple, cheap, even diet dishes: either without meat at all, 
with only a minimal amount of fat, or with very small portions of meat. portions were often prepared for big groups, 
for example oftentimes the standard was „portions for 100 people”, which required a change of cooking proportions. 
however, soldiers received salted beef in cans and a big portion of wine every day.

haller’s army consisted of poles-prisoners of partitioning powers, french immigrants, or even usa citizens. The sol-
diers came from different regions of poland, or even different continents, they had totally different culinary habits and 
most of them suddenly had to change them. 

initially the commander was a french general, only in October 1918 general Joseph haller took the lead, a landlord 
from cracow region, educated in lviv and austrian universities.

MIlITARy CUISINe

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

bardzo prosta sałata z ziemniaków, pomidorów, jabłek, ogórków i ziół. dziś zapewne nie łączylibyśmy 
ogórków (przynajmniej surowych) i pomidorów, ale całość jest jedzeniem zdrowym i w miarę pożyw-
nym, co bardzo liczyło się w wojsku. Sto lat temu pomidory nieczęsto wykorzystywano w popularnej, 
zwykłej kuchni polskiej, były zresztą stosunkowo rzadkie nawet na północy francji. dziś użycie pomi-
dorów nie nastręcza już żadnych trudności ani w Polsce, ani na północy francji. Sałata grenadierska 
składa się głównie z ziemniaków, jednak to dodatki nadają jej niepowtarzalny smak.

Receptura oryginalna:

Porcja na 100 ludzi: ziemniaków 25 kg, pomidorów 2,5 kg, ogórków białych 3 kg, cebuli 500 g, rzeżuchy 10 pęczków, czosnku 
500 g, jabłek kwaśnych 2,5 kg, chleba żołnierskiego 1 kg, oliwy 1,5 kg, trzebulki 100 g, octu 1 l, trybulki 100 g, soli 200 g, jaj 
na twardo (liczba) 10, pieprzu 10 g.

Przygotowania wstępne: włożyć ziemniaki do kociołka. Pokryć je zimną wodą, posolić (10 gramów soli na litr wody) i ugo-
tować. Ugotowawszy, osączyć, natychmiast obrać i pokrajać na cienkie krążki. Przekrajać ogórki na połowy, obrać je i pokrajać 
bardzo cienko. Oczyścić, oskubać rzeżuchę, opłukać ją i osączyć z wody. Pokrajać jabłka na ćwiartki, obrać je, wyrzucić ziarnka 
i pokrajać na cienkie plasterki. Przekroić pomidory po połowie, wycisnąć z nich wodę i pokrajać na cienkie plasterki.

Obrać cebule, opłukać i posiekać. Pokrajać chleb na kromki 7 do 8 mm grubości. Ususzyć je w piecu. Obrać czosnek, natrzeć nim 
kromki chleba, pokrajać chleb w kostkę na centymetr kwadratowy. Przebrać, opłukać i posiekać trzebulkę i trybulkę. Gotować 
jajka 10 minut, ostudzić je, obrać, posiekać żółtka i białka razem. 

Sposób 1: zsypać do dużej miski ziemniaki, ogórki, liście rzeżuchy, jabłka, pomidory, cebulę i chleb pokrajany w kostkę, natarty 
czosnkiem. Sposób 2: W inne naczynie włożyć sól, pieprz, trzebulkę i trybulkę, siekane jaja, ocet i oliwę. Wszystko razem dobrze 
zamieszać. Oblać sałatę tą przyprawą. Wymieszać sałatę, jak należy i ponakładać na półmiski.

Kuchnia garnizonowa oraz wskazówki tyczące się racjonalnego odżywiania wojska, Paryż 1918

SAłATA GReNADIeRSKA
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•	 topinambur – 1 kg
•	 pomidory – 2 szt.
•	 ogórek – 1 szt.
•	 cebula – 1 szt.
•	 czosnek – 1 ząbek 
•	 jaja przepiórcze – 5 szt.
•	 majonez – 1 łyżka 
•	 rzeżucha – 1 pęczek
•	 trybula – 1 pęczek 
•	 filet z pstrąga – 5 szt.

Sposób przygotowania:

pstrąga wkładamy do zimnej zalewy, przygotowanej według następującej proporcji: 1 litr wody na 1 łyżkę soli. Zosta-
wiamy na tydzień. topinambur obieramy i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni celsjusza 
i pieczemy około 30 minut, aż będzie miękki. następnie studzimy. topinambur i resztę składników kroimy w kostkę, 
zioła siekamy i dokładamy majonez, doprawiamy solą i pieprzem. Jaja przepiórcze gotujemy na twardo, obieramy 
i wkładamy do woreczka. Wlewamy zakwas buraczany i pakujemy próżniowo. 

SAłATKA GReNADIeRSKA 
z KISzONyM PSTRąGIeM

pstrąg w zalewie tydzień / 2h przygotowania 10 porcji

do sałatki zamiast ziemniaka dodałem topinambur – jest to korzeń zapomniany, jednak jakiś czas 
temu powrócił na nasze stoły. dodałem również produkt regionalny – pstrąga z Zielenicy, którego 
przedtem zakisiłem.

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

a very simple salad made form potatoes, tomatoes, apples, cucumbers and herbs. today we probably 
wouldn’t combine cucumbers (at least raw ones) with tomatoes, but as a whole the salad is healthy and 
rather nourishing, which was important in the army. Such salad has been prepared during military cui-
sine shows under the direction of Polish army culinary representation coach, tomasz welter. a hundred 
years ago tomatoes were rarely used in everyday, popular Polish cuisine. even in North france they were 
rather uncommon. today, using tomatoes is not a problem anymore neither in Poland, nor in france. 
Grenadier Salad consists mainly from potatoes, but the remaining ingredients give it a unique taste.

Original Recipe:

Portion for 100 people: potatoes 25 kg, tomatoes 2,5 kg, white cucumbers 3 kg, onions 500 g, cress 10 bundles, garlic 500 g, sour 
apples 2,5 kg, military bread 1 kg, oil 1,5 kg, chervil 100 g, vinegar 1 l, chive 100 g, salt 200 g, hardboiled eggs (quantity) 10, 
pepper 10 g.

Initial preparations: put potatoes into the pot. Cover them with water, add salt (10 grams of salt per liter) and cook. When 
cooked, drain and peel them and cut into thin slices. Cut the cucumbers in half, peel them and cut thinly. Clear and pluck the 
cress, rinse and drain it. Cut the apples into quarters, peel them, remove the grains and slice them. Cut the tomatoes in half, 
squeeze water out of them and slice them. Peel the onions and chop them.

Cut the bread into slices 7 to 8 mm thick. Dry them in an oven. Peel the garlic, rub the bread slices with it, dice the bread into 
square centimeter cubes. Pick chervil and chive, rinse and chop them. Boil eggs for 10 minutes, cool and peel them, chop the yolks 
and whites together. 

Method 1: put potatoes, cucumbers, cress leaves, apples, tomatoes, onion and diced bread rubbed with garlic into a big bowl. 
Method 2: Put salt, pepper, chervil, chive, chopped eggs, vinegar and oil into another vessel. Mix it all properly. Pour this condi-
ment into the salad. Mix the salad properly and serve it on platters.

Kuchnia garnizonowa oraz wskazówki tyczące się racjonalnego odżywiania wojska, Paris 1918

GReNADIeR SAlAD

Kuchnia  wojskowa Mil i tar y  cuis ine

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MARIUSZA SIWAKA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
hOteLU Park w SZCZeCINIe. 
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•	 Jerusalem artichoke – 1 kg
•	 tomatoes – 2 pcs.
•	 cucumber – 1 pc. 
•	 onion – 1 pc. 
•	 garlic – 1 clove 
•	 quail eggs – 5 pcs. 
•	 mayonnaise – 1 tablespoon 
•	 cress – 1 bunch
•	 chervil – 1 bunch 
•	 trout fillets – 5 pcs. 

Instructions:

put the trout in cold pickle prepared in line with the following proportions: 1 liter of water per 1 tablespoon of salt. put 
it aside for 1 week. peel the Jerusalem artichoke, put it in the oven heated up to 180ºc and bake it for about 30 min-
utes, until it is soft. Then let it cool. dice Jerusalem artichoke and rest of ingredients, chop herbs and add mayonnaise, 
salt and pepper. hard boil the quail eggs, peel and put them in a bag. pour the beetroot leaven and vacuum-pack it. 

GReNADIeR SAlAD WITH 
PICKleD TROUT

week of marinating trout / 2 h of preparation 10 servings

I added Jerusalem artichoke instead of potato to the salad – this is a forgotten root, however, it returned 
to our tables a while ago. I also added a regional product – trout from Zielenica, which I had pickled first.

Kuc hnia  wojskowaMil i tar y  cuis ine

KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

Popularna we francji zupa cebulowa w żołnierskim wydaniu, bardzo tania i prosta. koszt składników 
jednej porcji to zaledwie od dwudziestu do trzydziestu groszy, a mimo to starannie przyrządzona ma 
dobry, nieprzeciętny i oryginalny smak.

Receptura oryginalna:

Porcja na 100 ludzi: smalcu 500 g, cebuli 4 kg, mąki 500 g, chleba 4 kg, soli 400 g, wody 50 l, pieprzu 10 g.

Przygotowania wstępne: obrać cebule i pokrajać je na cienkie plasterki. Pokrajać chleb na cienkie kromki i ususzyć go w piecu. 

Sposób: włożyć tłuszcz do kotła. Zagrzać go. Włożyć cebulę i mieszać na ogniu, aż nabierze pięknego, złotego koloru. Włożyć mąkę 
i mieszać żywo, by się nie przypaliła. Zalać gorącą wodą. Mieszać bezustannie, by się dobrze wszystko razem połączyło, można 
nawet użyć trzepaczki, aby nie było gruzołków. Dodać dwie trzecie soli i gotować powolnem wrzeniem przez 25 minut. Skoszto-
wać, dodać resztę soli, jeśli zachodzi tego potrzeba, włożyć pieprz. Wylać na chleb ususzony, przygotowany w wazach.

Uwagi: jeśli środki na to pozwalają, można tę zupę rozprowadzić w połowie wodą, a w połowie mlekiem. Można także dodać 
do tej zupy 10 jaj ubitych w paru łyżkach zimnej wody.

Kuchnia garnizonowa oraz wskazówki tyczące się racjonalnego odżywiania wojska, Paryż 1918

zUPA CeBUlOWA

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MARIUSZ SIWAK,
Chef Of reStaUraCJa
hOteL Park IN SZCZeCIN. 
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•	 smalec – 50 g
•	 cebula – 400 g
•	 mąka – 50 g
•	 chleb – 400 g
•	 sól – 40 g
•	 woda – 5 l
•	 pieprz 
•	 jajka – 10 szt.
•	 ocet – 100 ml

Sposób przygotowania:

cebulę zeszklić na smalcu, dodać mąkę, zalać gorącą wodą, gotować 25 minut . Z ⅔ chleba zrobić grzanki, ⅓ po-
kruszyć i prażyć. Jajko ugotować w koszulce – do wody należy dodać ocet. Zupę zalać na chleb, dodać jajko, posypać 
kruszonką z chleba.

zUPA CeBUlOWA

1 h 10 porcji

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII
INSPIraCJI makrO w warSZawIe. 

PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

Onion soup, popular in france, in a simple, military version, very cheap and easy to prepare. the cost 
of ingredients for one portions is just 20-30 groszy, and yet, if cooked carefully, the soup has a good, 
unique and original flavor.

Original Recipe:

Portion for 100 people: fat 500 g, onion 4 kg, flour 500 g, bread 4 kg, salt 400 g, water 50 l, pepper 10 g

Initial preparations: peel the onions and slice them thinly. Cut the bread into thin slices and dry it in an oven. 

Method: place the fat into a cauldron. Heat it. Put the onion in and mix it on fire until it gets a beautiful, golden color. Put the 
flour in and mix lively, so it doesn’t burn. Pour the hot water in. Mix continuously, so it all combines properly, you can even use 
a whisk, so there are no lumps. Add two thirds of salt and cook it slowly for 25 minutes. Taste it, add the rest of salt, if necessary, 
add pepper. Pour the soup onto the dried bread, prepared in vases.

Notes: if resources permit, the soup may be cooked half on water, half on milk. It is also possible to add 10 eggs whipped in few 
spoonfuls of cold water.

Kuchnia garnizonowa oraz wskazówki tyczące się racjonalnego odżywiania wojska, Paris 1918

ONION SOUP

Kuchnia  wojskowa Mil i tar y  cuis ine
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•	 lard – 50 g
•	 onion – 400 g
•	 flour – 50 g 
•	 bread – 400 g 
•	 salt – 40 g 
•	 water – 5 l 
•	 pepper 
•	 eggs – 10 pcs. 
•	 vinegar – 100 ml 

Instructions:

fry the onion on lard until translucent, add flour, pour hot water, cook for 25 minutes . from ⅔ of the bread make 
toasts, crumble and roast the remaining ⅓ of bread. Make poached egg – add the vinegar to water. pour the soup 
over bread, add the poached egg, sprinkle with bread crumbs.

ONION SOUP

1 h 10 servings

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

zupa cebulowa / Onion soupMil i tar y  cuis ine
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KOMENTARZ PROFESORA JAROSŁAWA DUMANOWSKIEGO:

ta popularna dziś potrawa, wszechobecna w czasach PrL, ma stosunkowo krótką historię. Jest to od-
miana prowansalskiego cassoulet, przygotowywanego z fasoli z gęsiną, kaczką lub/i baraniną.

w wersji północnej, bretońskiej, dodawano do niej przede wszystkim wieprzowinę. taka wersja, jak 
i  sam cassoulet, rozpowszechniły się we francji w czasie I wojny światowej, gdy żołnierze z różnych 
prowincji zaczęli poznawać zupełnie inne potrawy z najbardziej odległych zakątków kraju. 

tanie i proste w przygotowaniu jednogarnkowe danie, składające się z fasoli, pomidorów i różnych ka-
wałków mięsa i wędlin, a często jakichś pozostałości, zrobiło szybko wielką karierę w Polsce, stając się 
jednym z najpopularniejszych polskich dań. 

Receptura oryginalna:

Porcja na 100 ludzi: fasoli białej 12 l, smalcu 400 g, cebuli 1 kg, marchwi 500 g, przecieranych pomidorów 2 l, mąki 200 g, soli 
300 g, pieprzu 15 g, przypraw (pęczków) 2, czosnku 50 g, gwoździków sztuk 6, pietruszki 100 g, wody do gotowania 20 l.

Przygotowana wstępne: namoczyć fasolę w wilję dnia wieczorem, jeżeli ma być na posiłek ranny, lub z rana, jeżeli ma być na wie-
czór. Obrać cebulę i wetknąć w nią gwoździki. Oskrobać marchew, opłukać ją i pokrajać na dwie lub cztery części, stosownie do jej 
wielkości. Przygotować pęczki przypraw. Obrać ząbki czosnku. Przebrać, opłukać i posiekać pietruszkę. Wetknąć gwoździki w trzy 
cebule, a resztę cebul posiekać. Jeżeli pomidory są świeże, trzeba je opłukać, rozkroić na połowę, wyrzucić ziarnka i pokroić je.

Sposób: ugotować fasolę. Osączyć fasolę, włożyć ją do kociołka, zalać wodą, wsypać 200 gramów soli, zagotować i odszumować. 
Dodać cebulę, marchew, pęczki przypraw, czosnek i 150 gramów smalcu. Gotować bardzo powolnem wrzeniem na umiar-
kowanym ogniu przez godzinę i 30 minut. Doglądać gotowania, bo niektóre gatunki fasoli gotują się prędzej. Skoro tylko się 
ugotowała, odcedzić ją, wyjąć pęczki przypraw i cebulę z gwoździkami. Zachować odwar. Włożyć smalec do kociołka, w którem 
się gotowała fasola, podgrzać go lekko, wrzucić posiekaną cebulę i mieszać ją na ogniu, aż się zrumieni. Dodać mąkę i dusić ją 
przez kilka minut, mieszając wciąż. Dodać pięć litrów odwaru z fasoli, przecierane pomidory (albo świeże pomidory), resztę 
soli i pieprzu, zagotować, zamieszać mocno trzepaczką. Włożyć fasolę do tego sosu, dusić pomału przez kwadrans. Podając, 
posypać fasolę, już na półmiskach, siekaną pietruszką.

Kuchnia garnizonowa oraz wskazówki tyczące się racjonalnego odżywiania wojska, Paryż 1918

FASOlA BIAłA PO BReTOńSKU

•	 500 g białej fasoli typu Jaś
•	 3 ziarna ziela angielskiego
•	 1 liść laurowy
•	 1 gałązka cząbru
•	 2 pstrągi wędzone z zielenicy
•	 1 duża biała cebula
•	 1 duży ząbek czosnku
•	 3 gałązki świeżego tymianku
•	 1 gałązka świeżego majeranku
•	 200 g pieczarek

Sposób przygotowania:

fasolę zalej zimną wodą i odstaw na noc. na drugi dzień odlej wodę, w której się moczyła, zalej nową wodą i gotuj 
przez około godzinę z zielem angielskim, liściem laurowym i cząbrem. Odstaw, aby przestygła i odlej wodę.

cebulę pokrój w drobną kostkę, pieczarki w półplasterki, a czosnek posiekaj. Obierz pstrągi, usuń ości, odłóż skórę. 
na patelnię wlej olej z esencją masła, dodaj posiekaną cebulę i zeszklij ją wraz ze skórą z pstrągów. dodaj przecier lub 
posiekane pomidory (jeśli używasz świeżych), paprykę słodką i wędzoną i gotuj do uzyskania pożądanej konsystencji. 
sprawdź smak i dopraw cukrem, solą i pieprzem. Zblenduj pomidory, jeśli potrzeba.

na drugiej patelni podsmaż na złoto pieczarki z tymiankiem, majerankiem, czosnkiem, solą i pieprzem.

przed serwisem podgrzej wszystko. na talerz wyłóż pieczarki, ¾ fasoli i mięso wędzonego pstrąga, zalej pomidorami 
i na wierzch poukładaj pozostałą fasolę, pomidorki koktailowe i listki majeranku.

FASOlKA PO BReTOńSKU z WĘDzONyM
PSTRąGIeM z zIeleNICy

1-2 h 6 porcji

•	 500 ml przecieru pomidorowego lub 1,5 kg 
pomidorów na przecier

•	 sól, pieprz, ewentualnie cukier
•	 1 łyżeczka słodkiej papryki
•	 0,5 łyżeczki wędzonej papryki

SeRWIS
•	 koktailowe pomidorki
•	 gałązka świeżego majeranku

w klasycznym przepisie na fasolkę po bretońsku zamieniłam mięso na naszego lokalnego pstrąga 
wędzonego z Zielenicy. danie jest lżejsze, ale smak pozostał.

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
IWONy NIEMCZEWSKIEJ, 
SZefOweJ kUChNI 
reStaUraCJI Z drUGIeJ 
StrONy LUStra w SZCZeCINIe. 

Kuchnia  wojskowa Kuc hnia  wojskowa
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PROFESSOR JAROSŁAW DUMANOWSKI’S COMMENTARy:

this dish, popular today and omnipresent during PrP era, has a relatively short history. It is a variant of 
Provencal cassoulet, made from beans with goose meat, duck and/or mutton.

In northern version from brittany, the main meat was pork. this version, as well as cassoulet itself grow 
popular in france during the first world war, when soldiers from different provinces began to taste 
new dishes from various corners of the country. 

Cheap and easy to prepare, one-pot stew, consisting of beans, tomatoes and different pieces of meat 
and cuts, oftentimes leftovers, quickly became popular in Poland, becoming one of the most common 
Polish dishes. 

Original Recipe:

Portion for 100 people: white Beans 12 l, wepper 15 g, fat 400 g, spices (bundles) 2, onions 1 kg, garlic 50 g, carrot 500 g, cloves 
(pieces) 6, grated tomatoes 2 l, parsley 100 g, flour 200 g, cooking water 20 l, salt 300 g.

Initial preparations: soak the beans on the night before preparation, if it’s to be prepared in the morning or in the morning, if pre-
paring next evening. Peel the onions and put cloves into it. Scrap the carrots, rinse them and cut into two, or four pieces, depending 
on how big it is. Prepare bundles of spices. Peel garlic cloves. Pick, rinse and chop the parsley. Stick the cloves into three onions and 
chop the remaining onions. If the tomatoes are fresh, they need to be rinsed, cut in half, degrained and chopped.

Method: cook the beans the same way as in recipe 104; Drain the beans, put them in a pot, add water and 200 grams of salt, cook 
and remove scum. Add onions, carrots, bundles of spices, garlic and 150 grams of fat. Cook on a small fire for an hour and 30 min-
utes. Be careful while cooking, because some types of beans cook quicker. When it’s done, drain it, remove spice bundles and onions 
with cloves. Keep the broth. Put fat into the pot the beans were cooking in, warm it slightly, add chopped onions and mix it on fire 
until it browns. Add flour and simmer for a few minutes, mixing continuously. Add five liters of beans broth, grated tomatoes (or 
fresh ones), the rest of salt and pepper, cook it and mix thoroughly with a whisk. Put beans into the sauce, simmer slowly for quarter 
of an hour. Before serving, sprinkle the beans on platters with chopped parsley.

Kuchnia garnizonowa oraz wskazówki tyczące się racjonalnego odżywiania wojska, Paris 1918

WHITe BAKeD BeANS

•	 500 g of butter beans
•	 3 allspice grains
•	 1 bay leaf
•	 1 savory sprig
•	 2 smoked trouts from zielenica
•	 1 large white onion
•	 1 large clove of garlic
•	 3 sprigs of fresh thyme
•	 1 sprig of fresh marjoram
•	 200 g of champignons

Instructions:

pour cold water on beans and set it aside for the night. The following day get rid of the water from the beans, pour 
new water on the beans and simmer it for about an hour with allspice, bay leaf and savory. put it aside to cool down 
and get rid of the water.

slice the onion finely, cut the champignons into half-slices and chop the garlic. peel the trouts, remove the fish bones and 
put away the skin. pour oil with butter essence into the frying pan, add chopped onion and fry it together with the trout skin. 
add tomato purée or chopped tomatoes (if you are using fresh tomatoes), sweet peppers, smoked peppers and cook it until 
achieving the desired consistency. check the taste and season it with sugar, salt and pepper. Blend tomatoes, if necessary.

On another frying pan fry champignons with thyme, marjoram, garlic, salt and pepper to gold color.

heat up everything before serving. put champignons, ¾ of beans and smoked trout meat on the plate, pour tomatoes 
on it, and arrange the remaining beans, cocktail tomatoes and marjoram leaves on the top.

BAKeD BeANS WITH TOMATO SAUCe 
WITH SMOKeD TROUT FROM zIeleNICA

1-2 h 6 servings

•	 500 ml of tomato purée or 1.5 kg 
of tomatoes to make purée

•	 salt, pepper, optionally sugar
•	 1 teaspoon of sweet peppers
•	 0.5 teaspoon of smoked peppers
•	
•	 SeRVICe
•	 cocktail tomatoes
•	 1 sprig of fresh marjoram

In comparison with the classic recipe for baked beans with tomato sauce, I replaced meat with our 
local smoked trout from Zielenica. the dish is lighter, but the flavor remained.

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
IWONA NIEMCZEWSKA,
Chef Of Z drUGIeJ StrONy 
LUStra reStaUraNt
IN SZCZeCIN. 

Militar y  cuis ine Mil i tar y  cuis ine
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Fasolka po bretońsku / Baked beans

Jak wspominała aleksandra piłsudska (druga żona marszałka), jadał on skromnie i nie przywiązywał wielkiej wagi do 
spożywanych posiłków. O dziwo, nie lubił sztandarowych potraw litewskich, takich jak kołduny albo bigos litewski. 
pod koniec życia według wskazań lekarzy jadł głównie drób i cielęcinę, unikając czerwonych i tłustych mięs.

co ciekawe, zawsze jednak chciał, by jego ordynansi, a potem kucharka pochodzili tylko z powiatu święciańskiego 
na Wileńszczyźnie, skąd sam pochodził. W tym życzeniu niewątpliwie widać nostalgię za smakami dzieciństwa. 
piłsudski miał wielką kulinarną słabość do słodyczy. uwielbiał zwłaszcza ciasto z suszonymi śliwkami i pianką oraz 
słodkie bułeczki z cynamonem. te ostatnie po upieczeniu często podsuszano i podawano jako krojone sucharki. 
Wypijał do tego ogromne ilości słodkiej herbaty. nie lubił natomiast kawy, popularnej raczej w zaborze pruskim 
i austriackim, podczas gdy w Kongresówce i na kresach chętnie pito przyrządzaną w samowarach herbatę. niestety 
nie zachowały się przepisy kucharki piłsudskich adeli, ale warto sięgnąć po podobne receptury z Wileńszczyzny 
z czasów młodości marszałka. na ich podstawie możemy dzisiaj zrekonstruować tak zwaną herbatkę piłsudskiego, 
jego ulubiony posiłek z ciastkami, sucharkami i słodyczami, zwyczajowo organizowany raz w miesiącu przez jego 
żonę dla gości, a codziennie dla męża i domowników. 

na podstawie wspomnień aleksandry piłsudskiej wybraliśmy odpowiednie receptury z Wileńszczyzny z czasów mło-
dości marszałka.

UlUBIONe DANIA JózeFA PIłSUDSKIeGO

Kuc hnia  wojskowa
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according to aleksandra piłsudska (marshal’s second wife), the marshal ate modestly and didn’t pay much attention 
to food. What’s surprising, he didn’t like traditional lithuanian dishes, such as kalduny, or lithuanian bigos. near the 
end of his life, per doctor’s recommendations, he mostly ate poultry and veal, avoiding red, fat meats.

What’s interesting, he always wanted his orderlies, and later cooks to come from święciany region near Vilinius, where 
he was born as well. a clear nostalgia for childhood tastes is clear in this request. piłsudski had a great, culinary weak-
ness, he liked sweets. he especially adored pies with dried plums and foam, as well as sweet buns with cinnamon. The 
buns were often dried after baking and served slices as biscuits. he drank huge amounts of sweet tea, but he didn’t 
like coffee, which was popular rather in prussian and austrian annexations, while in congress Kingdom and Border-
lands tea prepared in samovar was the most popular one. unfortunately, recipes of adela, piłsudskis’ cook, have not 
survived, but we can find similar recipes from Vilnius region, from marshal’s youth. Based on them, we can reconstruct 
„piłsudski’s tea”, his favorite dish with cookies, biscuits and sweets, customarily held by his wife once a month for 
guests, and every day for her husband and family. 

Based on Mrs piłsudska’s memoirs we have picked similar recipes from Vilnius region, from marshal’s youth.

JózeF PIłSUDSKI’S FAVORITe DISHeS

Militar y  cuis ine

Receptura oryginalna:

Wsypać mąki kwart 5 do necek. Wlać ciepłego mleka kwartę; drożdży łutów 4 i 1/2 rozbić rozczynę, żeby grudek nie było, niech po-
dejdzie mąką po wierzchu posypaną. Potem dodać soli dobrą łyżeczkę, cukru ¼ funta, jaj 5. Żółtka ubite a białka na pianę osobno. 
Wsypać trochę cynamonu lub też cytrynowej skórki, miesić dobrze, dodać masła pół kwarty klarowanego, wymiesić, i jak podejdzie 
robić bułki i piec jak zwyczajnie. Mąka do garnca powinna być lekko nasypana.

K. Białozierska, Nowa praktyczna gospodyni litewska, Warszawa 1889

BUłKI DOBRe (PIłSUDSKIeGO)

Kuc hnia  wojskowa
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•	 1 kg mąki
•	 250 ml mleka
•	 30 g drożdży
•	 1 g soli
•	 100 g cukru
•	 100 g miodu
•	 6 jaj
•	 5 g cynamonu

Sposób przygotowania:

Ciasto: ze 100 ml mleka, drożdży, 3 łyżek cukru i 3 łyżek mąki przygotuj zaczyn, odstaw na 20 minut. Mąkę wysyp 
do makutry lub dużej misy, połącz ze zmielonymi w młynku przyprawami, rodzynkami, pozostałym cukrem, solą 
i wymieszaj. dodaj zaczyn drożdżowy oraz rozpuszczone przestygnięte masło, połącz wszystkie składniki, nie zapomi-
nając o miodzie. Wyrabiaj ciasto 10–12 minut, następnie obsyp je mąką, przykryj ściereczką i odstaw do wyrośnięcia 
na minimum godzinę. teraz podziel ciasto na 8 części, z każdej uformuj wałek grubości około 2 cm, zwijaj wałek na 
kształt ślimaka, zaczynając od wewnątrz okręgu. ślimaki ułóż na blaszce wysmarowanej masłem i obsypanej bułką 
tartą. pozostaw w ciepłym miejscu na 30–40 minut do wyrośnięcia. po tym czasie piecz w temperaturze 175 stopni 
celsjusza przez 20–30 minut. 

Konfitura ze śliwek: śliwki umyj, przetnij na pół, pozbaw pestek. smaż na suchej patelni przez 5 minut, następnie 
dodaj cukier i kontynuuj ogrzewanie przez około 30–40 minut.

Serwis: ślimaki podawaj przestygnięte, obficie obsypane cukrem pudrem z odrobiną cynamonu. Osobno w słoiczku 
podawaj z konfiturą śliwkową.

SłODKO żyMłA KORzyNNA ze ŚlIWKą

2 h przygotowanie / 50 minut pieczenia 12 porcji

•	 5 g ziela angielskiego
•	 5 g goździków
•	 5 g imbiru
•	 100 g rodzynek sułtańskich
•	 200 g masła
•	 300 g śliwek węgierek
•	 150 g cukru
•	 sok z połowy cytryny

żymła to rodzaj drożdżowej buchty, nieco większej od kajzerki. Śliwki węgierki to obok jabłek i pigwy 
kolejny element wielu śląskich potraw, nie tylko słodkich. Istotne są również goździki i ziele angielskie 
– bez nich nie ma kuchni śląskiej. 

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MIChAŁA bAŁAZEGO,
SZefa kUChNI w reStaUraCJaCh
k1 bUSINeSS CeNter.

Original Recipe:

Put 5 quarts of flour into bowls. Pour a quart of wart milk in, 4 and 1/2 luts of yeast, knead it so there are no lumps and leave 
to grow sprinkled with flour. Then add a spoonful of salt, ¼ pound of sugar, 5 eggs. Whip the yolks and whites foam separately. 
Add some cinnamon, or lemon peel, knead it well, add half a quarter of clarified butter, knead it and, when it grows, make buns 
and bake as usual. The flour should be poured lightly into the bowl.

K. Białozierska, Nowa praktyczna gospodyni litewska, Warsaw 1889

GOOD BUNS (PIłSUDSKI’S BUNS)

Kuchnia  wojskowa Mil i tar y  cuis ine
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•	 1 kg of flour
•	 250 ml of milk
•	 30 g of yeast
•	 1 g of salt
•	 100 g of sugar
•	 100 g of honey
•	 6 eggs
•	 5 g of cinnamon

Instructions:

Dough: prepare the leaven from 100 ml of milk, yeast, 3 tablespoons of sugar and 3 tablespoons of flour. put it aside 
for 20 minutes. pour flour into a makitra or large bowl, combine it with spices ground in a grinder, raisins, remaining 
sugar, salt and mix it all together. add the yeast leaven and cooled melted butter, combine all ingredients, do not forget 
about honey. Knead the dough for 10-12 minutes, then dust it with flour, cover with a cloth and let it rise for at least 
one hour. now divide the dough into 8 parts, form each one into an about 2 cm thick roll, roll up the roll in the shape 
of a snail, beginning inside the circle. put the rolls on a tray greased with butter and sprinkled with breadcrumbs. leave 
it in a warm place to rise for 30-40 minutes. Then bake it at the temperature of 175ºc for 20-30 minutes. 

Plum jam: wash plums, cut them in half, remove the pits. fry it on a dry frying pan for 5 minutes, then add sugar and 
continue heating for about 30-40 minutes.

Service: serve the rolls cooled, richly sprinkled with powdered sugar and a hint of cinnamon. serve the plum jam 
separately in a jar.

SWeeT SPICy żyMłA WITH PlUM 

2 h preparation / 50 minutes baking 12 servings

•	 5 g of allspice
•	 5 g of cloves
•	 5 g of ginger
•	 100 g of sultan raisins
•	 200 g of butter
•	 300 g of purple plums 
•	 150 g of sugar
•	 half lemon juice

żymła is a kind of yeast buchteln, slightly larger than a kaiser roll. apart from apples and quince, purple 
plums are another element of many Silesian dishes, not only the sweet ones. Cloves and allspice are 
also important – there is no Silesian cuisine without them. 

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MIChAŁ bAŁAZy,
Chef Of k1 bUSINeSS
CeNter reStaUraNtS.

Militar y  cuis ine Bułki dobre / Good buns
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Receptura oryginalna:

Rozwałkować na grubość palca jakiekolwiek ciasto drożdżowe (najlepiej to, z którego się wyrabiają sucharki), otoczyć brzegiem 
z tegoż ciasta, położyć na wysmarowaną masłem blachę i ułożyć na tym placku pokrajane i wybrane z pestek śliwki lub jabłka 
obrane i pokrajane w talerzyki, (jedne i drugie powinny być układane stopniowo, to jest następujące na połowie pierwszych). 
Wziąć dwa lub trzy żółtka, rozbić w talerzu świeżej, kwaśnej śmietany i zalać tem jabłka lub śliwki, ale nawet i wiśnie 
i wstawić do pieca na pół godziny.

Kucharka litewska, W.A.L.Z., Wilno 1881

PlACeK DROżDżOWy
z JABłKAMI lUB ŚlIWKAMI 

CIASTO
•	 mąka pszenna – 400 g
•	 mąka migdałowa – 100 g
•	 masło – 300 g
•	 cukier kryształ – 100 g
•	 żółtka – 110 g
•	 drożdże w proszku – 5 g 

Sposób przygotowania:

Sporządzamy ciasto: mieszamy przesiane mąki z cukrem i drożdżami, następnie dodajemy masło i zagniatamy. ciasto 
odstawiamy do lodówki zawinięte w folię spożywczą. śliwki kroimy w paski, zalewamy soplicą i odkładamy.

Krem: 126 g śmietany, cukier, glukozę i zannet gotujemy. Zdejmujemy z ognia, do gorącego (nie gotujemy już) dodajemy 
mascarpone i mieszamy. dodajemy 200 g śmietany. chłodzimy do konsystencji galaretki. po wystudzeniu całość ubijamy.

Granita: podgrzewamy sok z żubrówką i wodą, dodajemy glukozę, zdejmujemy z ognia i dodajemy miód (ilość mio-
du i glukozy zależy od słodkości jabłek, możemy również zakwasić wszystko delikatnie limonką). całość mrozimy, 
pamiętamy, żeby często mieszać granitę, aby nie zmroziła się w jedną bryłę. ciasto ścieramy na tarce, wykładamy do 
foremki na spód, przykrywamy farszem. na wierzch układamy ciasto, pieczemy w piecu w temperaturze 180 stopni 
celsjusza przez 8–10 minut. W tym czasie żółtka ucieramy z cukrem na gęsta masę, na końcu dodajemy śmietanę 
i delikatnie mieszamy. Wylewamy na wierzch upieczonego ciasta i pieczemy w temperaturze 180 stopni celsjusza 
przez następne 5–6 minut. upieczone ciasto układamy na talerzu, dodajemy granitę, krem i świeże owoce, możemy 
również posypać całość cukrem pudrem. 

CIASTO ze ŚlIWKą SzyDłOWSKą
I GRANITą z JABłeK SANDOMIeRSKICH

3 h 4 porcje

POleWA
•	 żółtka – 8 szt.
•	 cukier kryształ – 40 g 
•	 śmietana kwaśna – 30 g

GRANITA
•	 sok ze świeżych jabłek – 350 g
•	 syrop glukozowy – 20 g
•	 wódka żubrówka – 20 g
•	 miód – 30 g
•	 woda – 50 ml

w tej recepturze akcentem charakterystycznym dla mojego regionu są: śliwka szydłowska oraz jabłka 
sandomierskie.

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
MIChAŁA MARKOWICZA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
w hOteLU OdySSey CLUb hOteL 
weLLNeSS & SPa w dĄbrOwIe.

Kuchnia  wojskowa Kuc hnia  wojskowa

FARSz
•	 śliwki szydłowieckie – 150 g
•	 wódka Soplica staropolska 

– 50 ml

KReM
•	 śmietana 30% – 325 g
•	 cukier biały kryształ – 50 g
•	 glukoza – 20 g
•	 zannet – 20 g
•	 mascarpone – 125 g
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Original Recipe:

Roll any yeast dough out in a finger-thick layer (the best would be the one used for biscuits), surround with an edge made of the 
same dough, put on buttered baking tray and place cut and stoned plums, or peeled and sliced apples on the cake (both kinds of 
fruit should be place gradually, that is one half on the other). Take two, or three yolks, break them into a plate with fresh, sour 
cream and pour it on apples, or plums and put it into a stove for half an hour.

Kucharka litewska, W.A.L.Z., Vilnius, 1881

yeAST CAKe WITH APPleS, 
OR PlUMS 

DOUGH
•	 wheat flour – 400 g
•	 almond flour – 100 g
•	 butter – 300 g
•	 crystal sugar – 100 g
•	 egg yolks – 110 g
•	 powdered yeast – 5 g 

Instructions:

Prepare the dough: mix sieved flours with sugar and yeast, then add butter and knead. put the dough wrapped food-
quality film in in the fridge. cut prunes into strips, pour soplica on it and put aside.

Custard: boil 126 g of cream, sugar, glucose and zannet. take it off the heat, add mascarpone to the hot mixture (do not 
boil it anymore) and stir. add 200 g of cream. cool it down to jelly consistency. Whisk the entire mixture after cooling.

Granita: heat up juice with bison grass vodka and water, add glucose, take it off the heat and add honey (the amount 
of honey and glucose depends on the sweetness of apples, we can also delicately acidify it with lime). freeze the entire 
mixture, remember to stir granita frequently, so that it does not freeze into one lump. grate the dough on a grater, put 
it on the bottom of the tray and top it with filling. put the dough on the top and bake it at the temperature of 180ºc 
for 8–10 minutes. at the same time, mix the yolks and sugar into a thick mass, finally add cream and stir delicately. 
pour it on the top of the baked cake and bake it at the temperature of 180ºc for another 5–6 minutes. put the baked 
cake on the plate, add granita, custard and fresh fruit, we can also sprinkle it with powdered sugar. 

CAKe WITH SzyDłóW PRUNeS
AND SANDOMIeRz APPle GRANITA 

3 h 4 servings

COATING
•	 egg yolks – 8 pcs.
•	 crystal sugar – 40 g 
•	 sour cream – 30 g

GRANITA
•	 fresh apple juice – 350 g
•	 glucose syrup – 20 g
•	 bison grass vodka – 20 g
•	 honey – 30 g
•	 water – 50 ml

In this recipe, the elements characteristic for my region are: Szydłów prunes and Sandomierz apples.

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MIChAŁ MARKOWICZ,
Chef Of hOteL OdySSey 
CLUb hOteL weLLNeSS & SPa 
reStaUraNt IN dĄbrOwa.

FIllING
•	 Szydłów prunes – 150 g
•	 Soplica Staropolska Vodka – 

50 ml

CUSTARD
•	 30% cream – 325 g
•	 crystal sugar – 50 g
•	 glucose – 20 g
•	 zannet – 20 g
•	 mascarpone – 125 g

Mil i tar y  cuis ine Mil i tar y  cuis ine
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Placek drożdżowy / yeast cake

Receptura oryginalna:

Wysmarować fajansowy rądelek lub półmisek masłem, obrać 10 winnych jabłek, pokroić w talerzyki, podsuszyć na prędkim 
ogniu pod pokrywą z winem i cukrem, wsypać na spód półmiska warstwę tartego czerstwego chleba, na to położyć grubą war-
stwę marmelady, trochę niesionego masła, pocukrować, i znowu to samo powtórzyć, osypać chlebem, na wierzch położyć trochę 
masła i wstawić do pieca. Można przekładać tę leguminę surowemi szatkowanemi jabłkami, a każdą warstwę chleba skrapiać 
suto topionem masłem. Proporcya na osób 10.

Kucharka litewska, W.A.L.Z., Wilno 1881

leGUMINA MARMelADOWA 
JABłeCzNA

Kuc hnia  wojskowa
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•	 jabłka wareckie – 6 szt.
•	 śmietanka 36% – 250 ml
•	 jajka – 10 szt.
•	 masło – 100 g 
•	 cytryna – 1 szt. 
•	 tonka – 1 szt. 
•	 cynamon – 1 g

Sposób przygotowania:

Marmolada: jabłka obrać i pokroić w cząstki, a następnie zamknąć próżniowo w torbie vacum z otartą skórką cytryny 
i masłem. całość gotować w temperaturze 85 stopni przez 30 minut.

Kogel-mogel: żółtka z 10 jajek utrzeć z cukrem i śmietanką, a następnie doprawić tartą tonką. 

Orzechy: orzechy uprażyć i obrać, 170 g cukru skarmelizować, a następnie dodać do niego 70 ml śmietanki, chwilę 
gotować, dodać orzechy i dokładnie wymieszać. Masę orzechową lekko przestudzić i rozwałkować pomiędzy dwiema 
matami silikonowymi. 

lody z gęsiej wątróbki: żółtka (100 g) połączyć z cukrem i 500 ml mleka. całość zagrzać do temperatury 70 stopni 
celsjusza, a następnie dodać 100 g pâté z gęsiej wątróbki. Masę lodową zamrozić w pojemniku typu pacojet. 

Kruszony piernik wysypać na dno formy, a następnie ułożyć na nim ugotowane jabłka. całość zasypać resztą piernika 
i zalać koglem-moglem. formę wstawić do piekarnika i piec w temperaturze 110 stopni celsjusza przez godzinę. de-
ser podawać z napowietrzonymi lodami.

leGUMINA MARMelADOWA JABłeCzNA

1,5 h 6 porcji

•	 piernik – 1 szt. 
•	 orzechy włoskie – 100 g
•	 orzechy laskowe – 100 g 
•	 cukier – 170 g
•	 pâté z gęsiej wątróbki – 100 g 
•	 mleko – 100 ml

Całkowitą nowością w tym przepisie jest połączenie jabłek z lodami z gęsiej wątróbki, które mogą 
wydawać się kontrowersyjne, ale na pewno pozytywnie zaskoczą gości.

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
MIChAŁA SZCZEśNIAKA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI 
eLIXIr w warSZawIe.

Kuchnia  wojskowa

Original Recipe:

Grease a pottery pan or a platter with butter. Peel 10 tart apples and cut them into slices. Dry on a quick fire under a lid, with 
wine and sugar. Put a layer of grated hard bread on the bottom of the platter. Put a thick layer of preserve and a bit of unsalted 
butter on it. Sprinkle with sugar and repeat the above steps. Sprinkle with bread crumbs, put a bit of butter on the top and put 
the dish into the oven. You can spread the pudding with raw shredded apples and sprinkle each layer of bread generously with 
melted butter. Recipe for 10 people

Kucharka litewska, W.A.L.Z., Vilnius 1881

leGUMIN (PUDDING)
WITH APPle PReSeRVe

Militar y  cuis ine
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Militar y  cuis ine

•	 Warka apples – 6 pcs.
•	 cream 36% – 250 ml
•	 eggs – 10 pcs.
•	 butter – 100 g 
•	 lemon – 1 pce. 
•	 Tonka bean – 1 pc. 
•	 cinnamon – 1 g

Instructions:

Marmalade: peel apples and cut into pieces, then pack in a vacuum bag with lemon zest and butter. cook the whole 
for 30 minutes in 85 degrees celsius.

Kogel-mogel: grind yolks from 10 eggs with sugar and cream, and then season with grated tonka bean. 

Nuts: roast the nuts and crack them, caramelize 170g of sugar, and then add 70ml of cream, cook for a while, add nuts 
and mix well. let the nut mass cool slightly and roll it out between two silicone mats. 

Goose-liverice cream: mix yolks (100g) with sugar and 500ml of milk. heat the whole to 70 degrees celsius, and then 
add 100g of goose liver pâté. freeze the ice-cream mass in a pacojet.

sprinkle crumbled gingerbread into bottom of the form, and spread cooked apples over. sprinkle the whole with the 
rest of the gingerbread and pour with kogel-mogel. put the form into the oven and bake for an hour in 110 degrees 
celsius. serve the dessert with aerated ice cream.

leGUMIN (PUDDING) WITH APPle PReSeRVe

1,5 h 6 servings 

•	 gingerbread – 1 pc. 
•	 walnut – 100 g
•	 hazelnut – 100 g 
•	 sugar – 170 g
•	 goose liver pâté – 100 g 
•	 milk – 100 ml

a complete novelty in this recipe is a combination of apples and goose-liver ice cream which may seem 
controversial, but the guests will be surprised positively.

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
MIChAŁ SZCZEśNIAK,
Chef Of eLIXIr reStaUraNt
IN warSaw.
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Śniadania

Breakfasts
receptur na śniadania jest niewiele. Były 
one na tyle proste, że albo nie opisywano 
ich w książkach kucharskich, albo na-
zywano w ten sposób tak zwane późne 
śniadania (fr. déjeuneurs), odpowiadające 
właściwie naszym obiadom.

There aren’t many breakfast recipes. 
They were so simple, they either were 
not described in cookbooks at all, or the 
name was used for so called late break-
fasts (déjeuneurs), which were basically 
today’s dinners.

ŚNIADANIA BReAKFASTS

Ś niadania
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Receptura oryginalna:

Wziąć naprzykład na osób 4, na półmisek, jaj całych sztuk szesnaście, rozbić je, i rozmieszać żółtka z białkami, łyżkę drobnych 
rodzenek, dobrze oczyszczonych, opłókanych i przebranych, aby się żaden brud lub piasek nieznajdował; jabłka dobrego gatun-
ku winne, obrać z łuski i oczyścić z ziarnek, usiekać niezbyt drobno, i odmierzywszy drobną kwaterkę dodać do jaj rozbitych 
soli, na koniec noża. Rozegrzać na patelni masło do gorąca, wylać na nie te jaja przyprawne, na wierzch ułożyć cienko skrojone 
talerzyki jabłek, cały omlet pokropić masłem, cukrem i cynamonem tłuczonym z wierzchu posypać, i na pół godziny wstawić do 
gorącego pieca, aby się omlet zarumienił; poczem wydobyć na półmisek i wydając do stołu, można oblać jakim sokiem.

J. Szyttler, Skrzętna gospodyni czyli tom drugi „Kucharki oszczędnej”, Wilno 1846

OMleT JABłeCzNy 

•	 masło – 60 g
•	 jaja – 1 szt.
•	 mleko – 250 ml
•	 jabłka – 200 g
•	 mąka – 160 g
•	 proszek do pieczenia – 10 g
•	 cynamon – 2 g

Sposób przygotowania:

W misce mieszamy rozpuszczone masło, jaja, mleko i starte na tarce jabłka – najlepsze są twarde i kwaśne odmiany. 
dodajemy przesianą mąkę, proszek do pieczenia, cynamon i cukier. smażymy z obu stron na średnio rozgrzanej 
patelni. serwujemy z bitą śmietaną, aromatyzowaną syropem z kwiatów bzu i żurawiną zamarynowaną w żubrówce. 
dodajemy kostki ze skompresowanego próżniowo arbuza. 

RACUCHy JABłKOWe z AROMATyzOWANą 
ŚMIeTANą, ARBUzeM I żURAWINą W żUBRóWCe

35 minut 4 porcje

•	 cukier – 30 g
•	 żurawina suszona – 15 g
•	 żubrówka – 20 ml
•	 śmietana 36% – 100 ml
•	 syrop z kwiatów bzu – 20 ml
•	 arbuz – 200 g
•	 mięta świeża – 4 g

Ś niadania Ś niadania

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
MIChAŁA GRZyWACZA,
SZefa kUChNI POkaZOweJ haLI 
makrO Nr 1 w warSZawIe.
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Original Recipe:

Take, for example for 4 people, sixteen whole eggs and brake them into a bowl, mix the yolks with whites, add a spoonful of small 
raisins, which were properly cleaned, rinsed and picked, so that there is no dirt or sand in them; take wine apples of good quality, 
peel and degrain them, then cut them in medium-size pieces and add a small quarter of them into eggs; add salt measured with 
the tip of the knife. Melt some butter on a frying pan, pour the mass onto it, then put apple pieces on top and sprinkle it with 
butter, sugar and ground cinnamon; put it into an oven for half an hour, until the omelette browns; then put it onto a platter 
and serve. You can pour some juice on it.

J. Szyttler, Skrzętna gospodyni czyli tom drugi „Kucharki oszczędnej”, Vilnius 1846

APPle OMeleT

•	 butter – 60 g
•	 egg – 1 pc.
•	 milk – 250 ml 
•	 apples – 200 g
•	 flour – 160 g
•	 baking powder – 10 g
•	 cinnamon – 2 g

Instructions:

Mix in the bowl melted butter, eggs, milk and grated apples – hard and sour varieties are best. add sieved flour, baking 
powder, cinnamon and sugar. fry it on both sides on a medium-hot frying pan. serve it with whipped cream, flavored 
with elderberry syrup and cranberry marinated in bison grass vodka. add dices of vacuum-compressed watermelon.  

APPle FRITTeRS WITH FlAVOReD 
CReAM, WATeRMelON AND CRANBeRRy 
IN BISON GRASS VODKA

35 minutes 4 servings 

•	 sugar – 30 g
•	 dried cranberry – 15 g
•	 bison grass vodka – 20 ml
•	 36% cream – 100 ml
•	 black elderberry syrup – 20 ml
•	 watermelon – 200 g
•	 fresh mint – 4 g

Breakfasts Breakfasts

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MIChAŁ GRZyWACZ,
Chef Of demO kItCheN IN
makrO StOre NO. 1 IN warSaw.
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Omlet jabłeczny / Apple omelet

Receptura oryginalna:

Chcąc na osób cztery sporządzić omlet śledziowy, należy rozbić jaj dwanaście, rozmieszać i rozrobić białka z żółtkami, dodać 
szczypiorku lub cebulki, nieco soli i pieprzu na koniec noża. Rozpalić klarowne masło na patelni, i wylawszy tę massę na patel-
nię, postawić na żar, prędko okryć wierzch massy śledziem, i pokropiwszy masłem lub oliwą, wstawić do gorącego pieca; skoro 
stwardnieje massa z jaj, a śledzie miękko się odpieką, dawać na stół, omlet ten pospolicie używa się na śniadanie.

Śledzie do tego omletu urządzają się następnym sposobem: Wziąć trzy holenderskie śledzie, odrzucić od nich głowy i ogony, 
opłókać w czystej wodzie, zmieniając ją kilka razy, zdjąć z nich skórkę, zręcznie rozpłatawszy, na pół odrzucić wszystkie kostki, 
pomoczyć same mięso śledziowe w mleku przez dobre półgodziny; wyjąwszy każdą połówkę śledzia z mleka, położyć na serwe-
cie, wycisnąć z wilgoci, spłaszczyć nożem lub cienko poprzekrajać, jeżeli śledzie są mięsiste, i temi plasterkami okładać z wierz-
chu massę z jaj stawiając ją do pieca. To przygotowanie śledzi powinno odbyć się wprzód, przed zrobieniem massy jajecznej. 

J. Szyttler, Skrzętna gospodyni czyli tom drugi „Kucharki oszczędnej”, Wilno 1846

OMleT z ŚleDzIeM
HOleNDeRSKIM 

Ś niadania
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Ś niadania

•	 śledź bałtycki – 2 szt. 
•	 pomidory – 3 szt. 
•	 szalotka – 200 g 
•	 mąka – 300 g
•	 śmietanka 36% – 200ml 
•	 masło – 150 g
•	 cukier – 10 g
•	 jajka – 1 szt.
•	 żółtko – 1szt. 

Sposób przygotowania:
Śledź bałtycki: filet namoczyć w mleku przez 15 minut. Ziarno kolendry, gorczycę, goździki i kminek delikatnie uprażyć 
na suchej patelni i zalać olejem. filety ze śledzia osuszyć i zamarynować wcześniej przygotowanym i wystudzonym aroma-
tycznym olejem. śledzia po 2 godzinach osuszyć, oczyścić z przypraw i pokroić w kostkę, dodać siekaną szalotkę i koperek.

Domowy przecier pomidorowy: pomidory wydrążyć z gniazd nasiennych, sparzyć i obrać ze skóry. szalotkę obrać i po-
kroić w kostkę, a następnie zeszklić na maśle, dodać pomidory i dusić przez 15 minut. uzyskaną pastę przetrzeć przez sito.

Tarta cebulowa: jajka i mąkę wymieszać z miękkim masłem i szczyptą soli z dodatkiem 25 ml śmietanki, całość za-
foliować i schować do lodówki na 30 minut. ciasto szybko rozwałkować, przełożyć do formy, wypełnić pergaminem, 
przysypać ryżem i piec w temperaturze 180 stopni celsjusza przez 15 minut pod obciążeniem. szalotkę obrać, pokroić 
w piórka i zeszklić na maśle z tymiankiem. 5 jajek wybić do miski i wymieszać ze śmietaną i duszoną cebulą. całość 
przełożyć do tarty i piec przez 30 minut w temperaturze 140 stopni celsjusza.

Suszone żółtko: wymieszać sól morską z cukrem w proporcji 1:1 i dokładnie zasypać żółtka tą mieszanką. Zostawić 
na półtorej godziny, a następnie wypłukać i wysuszyć w piecu w temperaturze 40 stopni celsjusza przez 4 godziny.

Dresing: Musztardę, białe wino i olej rzepakowy tłoczony na zimno wlać do miksera stacjonarnego. dodać Xantanę 
i dobrze zmiksować do uzyskania emulsji, na koniec doprawić siekanym koperkiem.

na tarcie cebulowej ułożyć tatar ze śledzia bałtyckiego, doprawiony przecierem pomidorowym, wyszprycować emulsję 
z musztardy i całość wykończyć płatkami tartego żółtka.

OMleT z ŚleDzIeM HOleNDeRSKIM 

1,5 h 4 porcje

•	 sól – szczypta 
•	 jajko zielononóżki – 4 szt. 
•	 sól morska – 200 g
•	 cukier – 200 g
•	 tymianek – 1 gałązka 
•	 olej rzepakowy – 50 ml
•	 malto – 100 g
•	 musztarda Dijon – 60 g
•	 koperek – 50 g

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
MIChAŁA SZCZEśNIAKA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI 
eLIXIr w warSZawIe.

•	 białe wino – 40 ml
•	 xantana – 0,5 g
•	 ziarno kolendry – 1 g
•	 gorczyca – 1 g
•	 pieprz czarny – szczypta 
•	 goździki mielony – 1 g 
•	 kminek w ziarnach – 1 g 

Original Recipe:

If you want to prepare a herring omelette for four people, you need to break twelve eggs, mix them and whip whites with yolks, 
then add chive, or onion and some salt and pepper measured with the tip of the knife. Melt some clarified butter on a frying pan 
and after pouring the mass onto a pan quickly cover it with herring and, after sprinkling it with butter or oil, put it into a hot 
oven; when the mass is hard and the herring gets tender, serve it on the table, this omelette is commonly eaten for breakfast. 

The herrings for the omelette are prepared as follows: Take three Dutch herrings, remove their heads and tails, rinse them in 
clear water, changing it a few times, slice them open and remove the skin and bones, then soak the herring meat in milk for half 
an hour; after pulling the herring from milk place it on a cloth, squeeze the liquid out, flatten it with a knife, or slice it thinly 
if the herrings are fleshy and place those slices onto the egg mass, when placing it in the oven. The preparation of herring should 
be done before you start preparing egg mass. 

J. Szyttler, Skrzętna gospodyni czyli tom drugi „Kucharki oszczędnej”, Vilnius 1846

OMeleT WITH DUTCH 
HeRRING 

Breakfasts

Ciekawym rozwiązaniem, które zaproponowałem w tym przepisie, jest wykończenie śledzia suszo-
nym żółtkiem.
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•	 Baltic herring – 2 pcs. 
•	 tomatoes – 3 pcs. 
•	 shalotts – 200 g 
•	 wheat flour – 300 g
•	 cream 36% – 200 ml 
•	 butter – 150 g
•	 sugar – 10 g
•	 egg – 1 pc.
•	 yolk – 1 pc. 

Instructions:
Baltic herring: soak fillet in milk for 15 minutes. slightly roast coriander, mustard, clove and caraway seeds on a dry pan and 
pour oil. dry herring fillets and marinate with the previously prepared and cooled aromatic oil. after 2 hours, dry the herring, 
remove all spices and cut into cubes, add chopped shallot and dill.

Home-made tomato paste: remove cores from tomatoes, blanch them and peel. peel the shallot and cut into cubes, then fry 
on butter, add tomatoes and stew for 15 minutes. pass the obtained paste through a sieve.

Onion tart: mix eggs and flour with soft butter and a pinch of salt, adding 25ml of cream, then wrap the whole in saran 
wrap and put in the fridge for 30 minutes. roll out the dough quickly, put in baking tin, line with parched paper, sprinkle 
with rice and bake for 15 minutes under load in 180 degrees celsius. peel the shallot, chop and fry on butter with thyme. put 
5 egg whites and yolks into a bowl and mix with cream and fried onion. put the whole onto tart and bake for 30 minutes in 
140 degrees celsius.

Dried yolk: mix sea salt with sugar in 1:1 ratio and sprinkle yolks thoroughly with such mixture. leave for an hour and a half, 
then rinse and dry in an oven for 4 hours in 40 degrees celsius.

Dressing: pour dijon mustard, white wine and cold-pressed rape seed oil to a blender. add xantana and mix well until an 
emulsion is obtained, and at the end season with chopped dill.

put Baltic herring tartar, seasoned with tomato paste, on the onion tart, pipe the mustard emulsion and finish the whole with 
dried yolk slices.

OMeleT WITH DUTCH HeRRING

1,5 h 4 servings

•	 salt – pinch 
•	 green leg hen egg – 4 pcs. 
•	 sea salt – 200 g
•	 sugar – 200 g
•	 thyme – 1 sprig 
•	 rape seed oil – 50 ml
•	 malto – 100 g
•	 Dijon mustard – 60 g
•	 dill – 50 g 

•	 white wine – 40 ml
•	 xantana – 0,5 g
•	 coriander seed – 1 g
•	 mustard seed – 1 g
•	 black pepper – pinch 
•	 ground cloves – 1 g 
•	 caraway seed – 1 g 

Breakfasts

an interesting solution which I used in this recipe, is to finish the herring with dried yolk. 

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
MIChAŁ SZCZEśNIAK,
Chef Of eLIXIr reStaUraNt
IN warSaw.

Receptura oryginalna:

Obgotowuje się jeden funt mięsa wieprzowego z tłuszczem, ale bez skórki, jeden funt cielęciny, ½ funta grasicy cielęcej i ½ 
funta móżdżku wołowego. Z grasicy i móżdżku usuwa się błony, wszystko kroi drobno, ale nie bardzo drobno, żeby podczas 
gotowania nie stało się łykowate. Następnie przygotowuje się ciemnozłotą zasmażkę z drobnej mąki pszennej i masła, dokłada 
do niej pokrojone mięso i móżdżek, mocno doprawia pieprzem, miesza aż wszystko dobrze się połączy i na krótko przed fasze-
rowaniem omletu dodaje ok. ¼ funta drobno posiekanych sardeli, 1-2 łyżki stołowe drobno posiekanych kaparów z ich własną 
zalewą octową i 2-3 czubate łyżki stołowe grubo posiekanych pieczarek z ich własną zalewą octową. Farszu nie trzeba zbyt 
długo gotować, żeby masło się nie oddzieliło. Nie należy też dolewać zbyt dużo bulionu mięsnego, żeby masa nie była zbyt 
płynna, powinna być zwarta jak tłuczone ziemniaki. Jeśli wyjdzie zbyt rzadka, odsącza się ją na sicie.

Następnie smaży się dość grube omlety (jeden z 6-8 jaj) o wielkości zależnej od dostępnej patelni. Jaja roztrzepuje się z solą, 
wlewa na patelnię na gotujące się masło, smaży z jednej strony, a gdy jaja zaczynają się zestalać, kładzie się na omlecie farsz 
w taki sposób, żeby środek był zakryty, a po obu stronach dwie równe części pozostały niepokryte farszem. Obie wolne od farszu 
części zawija się na powierzchnię omletu i ostrożnie zsuwa się omlet z patelni na przygotowaną misę.

Podana ilość farszu wystarcza na ok. trzy omlety, nie więcej, w zależności od ich wielkości. Omlety złożone w opisany sposób 
układa się na misie obok siebie, nigdy jeden na drugim.

Marta, 1866

OMleT FASzeROWANy 
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OMleT
•	 jajka – 4 szt.
•	 masło – 10 g
•	 ser buncok dojrzewający 

– 40 g
•	 sól – 5 g

POlICzKI WIePRzOWe
•	 policzki wieprzowe – 250 g
•	 tymianek świeży – 5 g
•	 sól – 5 g
•	 pieprz – 5 g 
•	 masło – 100 g
•	 czosnek – 50 g

Sposób przygotowania:
policzki wieprzowe czyścimy, następnie pakujemy próżniowo wraz z przyprawami i masłem. gotujemy w temperatu-
rze 70 stopni celsjusza przez 18 godzin. cielęcinę czyścimy z błon, marynujemy w musztardzie, miodzie i soli, następ-
nie zwijamy w rulon w folię spożywczą (mięso marynujemy przynajmniej 3 godziny). grasicę zaparzamy w gorącej 
wodzie, następnie hartujemy ją w zimnej wodzie i oczyszczamy z błon. Móżdżek parzymy w gorącej wodzie z octem 
i solą, delikatnie wyjmujemy za pomocą łyżki cedzakowej i czyścimy mięso z błon.

Mąkę palimy na suchej patelni na złoty kolor, następnie dodajemy zimną wodę, mieszamy do uzyskania jednolitej 
masy i odstawiamy. Kapary smażymy na maśle, dodajemy drobno posiekany czosnek, zalewamy rosołem i dodajemy 
zasmażkę (około ⅔ zasmażki), doprawiamy do smaku i odstawiamy. policzki i cielęcinę obsmażamy na maśle (zaczy-
namy od cielęciny, policzki dodajemy później tylko do ich podgrzania), dodajemy pokrojone na pół pieczarki. cielęcinę 
odstawiamy na 3 minuty, aby odpoczęła.

Jajka ubijamy na puszystą masę, grasicę i móżdżek w całości smażymy delikatnie na patelni z przyprawami. na drugiej 
patelni smażymy omlet, solimy, posypujemy serem buncok i na jednej połowie układamy grasicę i móżdżek. Omlet zwi-
jamy w rulon, ściągamy z patelni i kroimy na pół. sardele solimy, obtaczamy w mące i smażymy na oleju na złoty kolor.

na środku talerza układamy sos, cały policzek, cielęcinę przekrojoną wzdłuż, kawałek omletu i resztę składników. de-
korujemy majonezem smakowym (nasturcjowy pasuje idealnie), ale może być również z buraka, musztardy czy cebuli. 
Oczywiście nie zapominamy o świeżych ziołach.

OMleT PO STAROPOlSKU 

18 h 10 porcji

CIelĘCINA
•	 górka cielęca – 250 g
•	 musztarda orzechowa – 50 g
•	 miód spadziowy – 30 g
•	 sól – 50 g
•	 masło klarowane – 50 g

GRASICA I MóżDżeK
•	 grasica cielęca – 100 g
•	 móżdżek wieprzowy – 120 g
•	 ocet – 10 g
•	 sól – 5 g
•	 masło – 30 g
•	 czosnek – 30 g
•	 papryka ostra świeża – 30 g
•	 szczypiorek – 10 g

SOS
•	 kapary – 20 g
•	 masło – 50 g
•	 czosnek – 30 g
•	 natka pietruszki – 5 g
•	 zasmażka – 1 porcja
•	 rosół – 250 g
•	 mąka pszenna – 100 g
•	 woda – 400 g

SARDelA
•	 sardela cała – 4 szt.
•	 mąka – 100 g
•	 sól – 5 g
•	 olej – 100 ml
•	 pieczarki świeże – 120 g

do receptury dodałem m.in. charakterystyczny dla mojego regionu ser buncok.

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
MIChAŁA MARKOWICZA,
SZefa kUChNI reStaUraCJI
w hOteLU OdySSey CLUb hOteL 
weLLNeSS & SPa w dĄbrOwIe.

Original Recipe:

Cook a pound of pork with fat, but without skin, a pound of veal, ½ pound of sweetbread and ½ pound of beef brains. Remove 
the membranes from sweetbread and brains, cut everything thinly, but not too thin, so it doesn’t get fibrous while boiling. Next 
prepare a dark gold roux from a fine wheat flour and butter, add cut meat and brains, a solid dose of pepper, mix it thoroughly 
and shortly before stuffing into omelette add about ¼ pound of finely chopped anchovies, 1-2 spoonfuls of finely chopped caper 
with their own vinegar pickle and 2-3 full spoonfuls of coarsely chopped champignons with their own vinegar pickle. Do not 
cook the stuffing to long, so that the butter won’t separate. Do not add too much of meat broth as well, so that the mass won’t be 
too fluid, it should be dense as mashed potatoes. If it’s too fluid, drain it on a sieve.

Next fry a rather thick omelettes (6-8 eggs for one), the size depending of available frying pan. Whip the eggs with salt, pour 
them onto the hot, buttered pan, fry on one side and when the eggs start to solidify, put the stuffing on the omelette so the mid-
dle part is covered by it, and two edges are free of stuffing. Wrap both parts free of stuffing on top of omelette and gently slide it 
from the pan onto a bowl, prepared earlier.

The filling from this recipe is enough to make around three omelettes, not more, depending on their size. The omelettes, wrapped 
in a described way, should be put in the bowl next to each other, never one on another.

Marta, 1866

STUFFeD OMeleT

Breakfasts
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OMeleT
•	 eggs – 4 pcs. 
•	 butter – 10 g
•	 buncok cheese – 40 g
•	 salt – 5 g

PORK CHeeKS
•	 pork cheeks – 250 g
•	 fresh thyme – 5 g
•	 salt – 5 g
•	 pepper – 5 g 
•	 butter – 100 g
•	 garlic – 50 g

Instructions:
clean pork cheeks, then vacuum pack them together with spices and butter. Boil it at the temperature of 70ºc for 18 
hours. clean the veal of membranes, marinate it in mustard, honey and salt, then roll it into a roulade in food-quality 
film (marinate the meat for at least 3 hours). steam thymus in hot water, then temper it in cold water and clean of 
membranes. steam brains in hot water with vinegar and salt, delicately remove it with a skimmer spoon and clean the 
meat of membranes.

Burn flour on a dry frying pan to gold color, then add cold water, stir it until achieving uniform mass and put aside. fry 
capers on butter, add finely chopped garlic, pour broth and add roux (about 2/3 of roux), season to taste and put aside. 
fry the cheeks and veal on butter (start with veal, add cheeks later only to heat them), add champignons cut in half. 
put veal aside for 3 minute to let it rest.

Whisk eggs into a fluffy mass, fry the whole thymus and brains delicately on the frying pan with spices. fry the omelet 
on another frying pan, sprinkle it with buncok cheese and arrange thymus and brains on one side. roll the omelet, 
remove it from the frying pan and cut in half. season anchovy with salt, coat it with flour and fry on oil to gold color.

put the sauce, whole cheek, veal cut lengthwise, piece of omelet and rest of ingredients in the middle of the plate. 
decorate it with flavored mayonnaise (nasturtium mayonnaise fits ideally, but beetroot, mustard or onion will also be 
fine). Obviously, do not forget about fresh herbs.

OlD POlISH OMeleT

18 h 10 servings

VeAl
•	 loin of veal – 250 g
•	 nut mustard – 50 g
•	 honeydew honey – 30 g
•	 salt – 50 g
•	 clarified butter – 50 g

THyMUS AND BRAINS
•	 veal thymus – 100 g
•	 pork brains – 120 g
•	 vinegar – 10 g
•	 salt – 5 g
•	 butter – 30 g
•	 garlic – 30 g
•	 fresh spicy peppers – 30 g
•	 chives – 10 g

SAUCe
•	 Capers – 20 g
•	 butter – 50 g
•	 garlic – 30 g
•	 parsley – 5 g
•	 roux – 1 portion
•	 broth – 250 g
•	 wheat flour – 100 g
•	 water – 400 g

ANCHOVy
•	 whole anchovies – 4 pcs.
•	 flour – 100 g
•	 salt – 5 g
•	 oil – 100 ml
•	 fresh champignons – 120 g

I added to the recipe buncok cheese, characteristic for my region.

mOderN INterPretatION
Of reCIPe by
MIChAŁ MARKOWICZ,
Chef Of hOteL OdySSey 
CLUb hOteL weLLNeSS & SPa 
reStaUraNt IN dĄbrOwa.

Breakfasts Omlet faszerowany / Stuffed omelet
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Receptura oryginalna:

3 bułki wiedeńskie otrzeć lekko na tarle, pokrajać w talarki i umoczyć w 4 jajach rozbitych z mlekiem. Kilka dużych jabłek 
obranych z łupy pokrajać w talarki i układać warstwami w wysmarowany rondel. Warstwę bułek, rodzynków i konfitur, 
a warstwę jabłek ocukrzonych, każdą warstwę oblewać klarowanem masłem. Gdy się rondel wypełni, wstawić do pieca, 
przykrywając papierem wysmarowanym masłem. Musi się dobrze wypiec. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Kraków 1892

leGUMINA z BUłKI I JABłeK 
•	 chałka – 600 g
•	 masło – 80 g
•	 mleko UHT 3,2% – 300 ml 
•	 śmietana 36% – 100 ml
•	 rodzynki – 100 g
•	 jaja – 2 szt.
•	 cukier – 25 g
•	 cynamon – 15 g
•	 dżem z rokitnika – 30 g
•	 dżem z dzikiej róży – 30 g

Sposób przygotowania:

Kamionkowe naczynie do zapiekania o pojemności około jednego litra wykładamy papierem do pieczenia, pokrojoną 
w plastry chałkę układamy na zakładkę na dnie naczynia. pierwszą warstwę nasączamy roztopionym masłem wymie-
szanym z 15 g cukru i dżemami. posypujemy rodzynkami i cynamonem. następnie układamy kolejną warstwę chałki 
i powtarzamy poprzednie czynności, aż do wykorzystania całości chałki, rodzynek i cynamonu. Mleko i śmietanę 
podgrzewamy do temperatury 82 stopni celsjusza, ważne by nie zaczęły wrzeć. następnie w oddzielnej misce ubijamy 
jaja z resztą cukru do momentu, aż zrobią się blado żółte. dolewamy mieszankę mleka i śmietany i równomiernie za-
lewamy ułożoną chałkę, odstawiamy na około 15 minut. pieczemy w nagrzanym do temperatury 175 stopni celsjusza 
piecu przez około 30–40 minut. serwujemy po wystudzeniu z owocami i waniliowym crème anglaise.

TORCIK z CHAłKI / CRèMe ANGlAISe
/ ŚWIeże OWOCe

20 minut przygotowanie / 30–40 minut pieczenie 4 porcje

Ś niadania Ś niadania

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
CEZAREGO POWAŁy,
SZefa kUChNI POkaZOweJ haLI 
makrO Nr 1 w warSZawIe.
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Original Recipe:

Grate 3 Vienna rolls slightly on the grater, slice them and dip in 4 eggs beaten with milk. Peel and slice several big apples 
and layer them in a greased pan. Put a layer of roll slices, raisins and preserve, and a layer of sugar-sprinkled apples; 
pour clarif ied butter over each layer. When the pan is full, put the dish into the oven, covering it with paper greased with 
butter. Bake until crusty. 

M. Gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Cracow 1892

ROll AND APPle leGUMIN 
(PUDDING)

•	 challah – 600 g
•	 butter – 80 g 
•	 3,2% UTH milk – 300 ml 
•	 36% cream – 100 ml
•	 raisins – 100 g
•	 eggs – 2 pcs. 
•	 sugar – 25 g
•	 cinnamon – 15 g
•	 sea buckthorn jam – 30 g
•	 rosehip jam – 30 g

Instructions:

put baking paper inside a stoneware casserole with a capacity of about 1 liter. put slices of challah on the bottom of 
the casserole so that they overlap. Moisten the first layer with melted butter mixed with 15 g of sugar and both the 
jams. sprinkle with raisins and cinnamon. Then put another layer of challah and repeat the above steps until you use 
up all the challah, raisins and cinnamon. heat up the milk and cream to a temperature of 82 degrees celsius; they 
must not boil. Then beat the eggs with the remaining sugar in a separate bowl until they become pale yellow. add 
the mixture of milk and cream and pour them all over the challah slices evenly. leave for about 15 minutes. Bake 
in the oven heated to a temperature of 175 degrees celsius for about 30–40 minutes. serve when cooled with fruit 
and vanilla crème anglaise.

CHAllAH CAKe / CRèMe ANGlAISe
/ FReSH FRUIT

20 minutes preparation / 30-40 minutes baking 4 servings

Breakfasts Breakfasts

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
CEZARy POWAŁA,
Chef Of demO kItCheN IN
makrO StOre NO. 1 IN warSaw
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Torcik z chałki / Challah cake

Receptura oryginalna:

Zamieszaj dobrze ćwierć funta roztopionego masła z 8 nie wielkiemi zgotowanemi i drobno utartemi kartoflami, daj do 
tego 8 jaj, muszkatołowego kwiatu, cukru, drobno posiekanej cytrynowej skórki i ćwierć funta cienko utłuczonych mig-
dałów, włóż urobione tak ciasto w dobrze masłem wysmarowaną i drobniutkiemi okruszynami wysypaną formę, upiecz 
je w piecu i wyrzuć potem na sito. 

Nowy, wyborny i najtańszy kucharz czyli sposób sporządzania najsmaczniejszych potraw
z kartofli tudzież użycie ich do różnych gospodarskich potrzeb: książeczka

dla Bogaczów równie jak dla Ubogich, Lwów 1842

KOłACz KARTOFlANy

Ś niadania
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•	 ziemniaki ugotowane – 500 g
•	 biała czekolada – 120 g 
•	 żółtka – 2 szt.
•	 cukier puder – 20 g
•	 ser mascarpone – 120 g
•	 biały mak ugotowany – 50 g 
•	 żurawina suszona – 50 g
•	 migdały blanszowane – 50 g
•	 nalewka imbirowa – do smaku

Sposób przygotowania:

przygotuj dodatki smakowe do trufli. Mak zmiel jeden raz w maszynce. Żurawinę pokrój na mniejsze kawałki. Migda-
ły upraż na suchej patelni i po ostudzeniu drobno posiekaj. ugotowane dzień wcześniej mączyste ziemniaki przeciśnij 
przez praskę. Białą czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej, pamiętając, aby woda nie przekroczyła temperatury 45 stopni 
celsjusza. Żółtka utrzyj z cukrem pudrem, dodaj ser mascarpone i ucieraj jeszcze około pół minuty. dodaj rozpusz-
czoną czekoladę, dokładnie wymieszaj i połącz z ziemniakami. całość podziel na trzy części. do pierwszej części masy 
dodaj biały mak i dopraw do smaku nalewką imbirową. drugą część wymieszaj z migdałami, doprawiając wódką sta-
rzoną w beczce.trzecią część wymieszaj z żurawiną i dodaj likieru rosoli różanego. tak przygotowane masy wstaw do 
lodówki na około godzinę. Ze schłodzonych mas formuj trufle, układając je na blaszce wyłożonej pergaminem. Włóż 
je ponownie do lodówki na około godzinę, separując smaki. W tym czasie w kąpieli wodnej rozpuść gorzką czekoladę 
z dodatkiem masła. pamiętaj, aby woda nie przekroczyła temperatury 55 stopni celsjusza. schłodzone trufle maczaj 
w czekoladzie i układaj na pergaminie lub na kratce cukierniczej.

Zanim czekolada zastygnie, udekoruj trufle smakami: trufle z białym makiem – kandyzowanym imbirem, trufle z mig-
dałami – kandyzowaną skórką pomarańczową, trufle z żurawiną – suszonymi lub świeżymi płatkami róż.

KOłACz KARTOFlANy 

2 h + chłodzenie 60 porcji

Ś niadania

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa 
MAŁGORZATy MARChEWKI, 
SZefOweJ kUChNI reStaUraCJI 
fOLk GOSPOda w warSZawIe.

•	 wódka starzona w beczce – do smaku
•	 likier Rosolis różany – do smaku

DO OBTOCzeNIA 
•	 gorzka czekolada 70 % – 600 g
•	 masło – 120 g
•	 kandyzowana skórka pomarańczowa
•	 płatki róży 
•	 imbir kandyzowany

Original Recipe:

Mix a quarter pound of melted butter with 8 small, cooked and f inely ground potatoes, add 8 eggs, mace, sugar, f inely 
chopped lemon peel and a quarter pound of f inely crushed almonds, put the dough into a buttered form, covered with 
breadcrumbs, bake it and put it onto a sieve. 

Nowy, wyborny i najtańszy kucharz czyli sposób sporządzania najsmaczniejszych potraw
z kartofli tudzież użycie ich do różnych gospodarskich potrzeb: książeczka

dla Bogaczów równie jak dla Ubogich, Lviv 1842

POTATO KAlACH 

Breakfasts

w tym daniu całkowicie zmieniłam technikę przygotowania. Zrezygnowałam z pieczenia na rzecz 
przyrządzenia potrawy na zimno. dodałam także białą czekoladę, aby wzbogacić smak ziemniaków. 
Nalewka jest nie tylko akcentem regionalnym, ale wzmocni też smak trufli. wszystko wykończyłam 
gorzką czekoladą, by zrównoważyć słodycz nadzienia trufli.
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Breakfasts

•	 cooked potatoes – 500 g
•	 white chocolate – 120 g 
•	 yolks – 2 pcs.
•	 powdered sugar – 20 g
•	 mascarpone cheese – 120 g
•	 white poppy seeds – 50 g 
•	 dried cranberries – 50 g
•	 blanched almonds – 50 g
•	 ginger liqueur – to taste

Instructions:

prepare flavorings for truffles. grind white poppy seeds in grinder once. cut cranberries into smaller pieces. roast al-
monds on a dry pan and once cooled down, chop finely. squeeze the mealy potatoes, you cooked a day before, through 
a press. using water bath, melt white chocolate, but remember to keep water temperature below 45 degrees celsius. 
Whisk yolks with powdered sugar, add mascarpone cheese and still mix for about a half of minute. pour the melted 
chocolate, mix well and add to potatoes. divide the whole into three portions. into the first portion, add white poppy 
seeds and season to taste with ginger liqueur. Mix the second portion, while seasoning with vodka aged in barrel. Mix 
the third portion with cranberries and add rosoli rose liqueur. put the prepared masses in a fridge for about an hour. 
Once refrigerated, form masses into truffles, placing them on a tray lined with parchment paper. put them into the 
fridge again for about an hour, separating the flavors. Meanwhile, using water bath, melt dark chocolate with butter. 
remember to keep water temperature below 55 degrees celsius. dip the refrigerated truffles in melted chocolate and 
put them on parchment paper or pastry grid.

Before chocolate cools, decorate truffles with flavors: truffles with white poppy seeds – candied ginger, truffles with 
almonds – candied orange zest, truffles with cranberries – dried or fresh rose petals.

POTATO KAlACH 

2 h + refrigeration 60 servings 

•	 vodka aged in barrel – to taste
•	 Rosolis rose liqueur– to taste

FOR COATING 
•	 dark chocolate 70 % – 600 g
•	 butter – 120 g
•	 candied orange zest
•	 rose petals 
•	 candied ginger

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
MAŁGORZATA MARChEWKA,
Chef Of fOLk GOSPOda 
reStaUraNt IN warSaw.

for this dish, I used a completely different technique of preparation. Instead of baking, I prepared a 
cold dish. also I added white chocolate to enrich the taste of potatoes. a liqueur is not only a regional 
accent, but also intensifies the flavor of truffles. the whole was finished with dark chocolate to bal-
ance the sweetness of stuffing in truffles.

Receptura oryginalna:

Masło sardelowe: sardeli suchych sztuk 40, namoczyć na godzinę w mleku prosto od krowy, poczem rozłożyć na sicie, aby osiąkły 
i obeschły; wyjąwszy środkowe kiszeczki, usiekać sardele z główkami i ogonkami. Masła nieosolonego kwaterek 5 wypłukać 
dobrze i sklarować; usiekane sardele zawiązać w czysty kawałek używanego płótna, włożyć w masło i smażyć na bardzo wol-
nym ogniu przez pół godziny, albo dopóty, dopóki nie straci zupełnie pianki. Wyjąwszy płótno z sardelami, sklarować masło do 
czysta, dolać jeszcze kwaterkę świeżego masła, zasmażyć trochę; po wystudzeniu zalać w słoiki, zachować, obwiązawszy płót-
nem, albo pokłutym papierem. Uwaga. Wyjmując sardele, nie trzeba ich ociskać tylko umieścić tak, aby masło przez nie ściekło. 

Masło gorczycowe: gorczycy czarnej kwartę jedną, przebrać do czysta, przytłuc na pół i wsypać do cedzłki przyrządzonej do 
cedzenia mleka. Gdy przyniosą mleko od krów, przecedzić takowego przez gorczycę 12 garcy. Przecedzone mleko zlać w czyste 
dzieżki, aby się zsiadło, zebrać śmietanę i zrobić masło; wypłókać w czystej wodzie, posolić do smaku i przechowywać na użycie. 
Masło to wybornie smakuje na przekąskę śniadaniową do chleba, albo bułeczek. Uwaga. Z pozostałego mleka można ser zrobić.

Masło pieczarkowe: świeżo zebranych pieczarek, byle nie robaczywych, funtów 3, oczyścić, i podsuszyć trochę w letnim 
piecu; tak, aby do połowy zwiędły; ułożyć je w rondlu dobrze pobielanym, nalać 5 kwaterkami niesolonego, wyklarowanego 
masła, i smażyć tak długo, aż masło zupełnie się oczyści; zlać je wtedy do słoików, a pieczarki przechować osobno, i używać 
wszelkich potraw z drobiu i cielęciny.

B. Leśniewska, Kucharz polski jaki być powinien: książka podręczna
dla ekonomiczno-troskliwych gospodyń, Warszawa 1856

MASłA SMAKOWe 

Ś niadania
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•	 masło – 300 g
•	 anchois – 100 g

•	 masło – 300 g
•	 gorczyca – 60 g

•	 masło – 300 g
•	 pieczarki – 300 g

Sposób przygotowania:

Masło odstawiamy w temperaturze 
pokojowej na godzinę, by zmiękło. 
anchois kroimy na średniej wielko-
ści kawałki i mieszamy z masłem.

Sposób przygotowania:

Masło odstawiamy w temperaturze 
pokojowej na godzinę, by zmiękło. 
Mieszamy z gorczycą.

Sposób przygotowania:

Masło odstawiamy w temperaturze 
pokojowej na godzinę, by zmiękło. 
pieczarki kroimy w plastry i su-
szymy w piecu w temperaturze 75 
stopni celsjusza przez 3 godziny. 
Mieszamy pieczarki z masłem. 

MASłO 
SARDelOWe 

MASłO 
GORCzyCOWe

MASłO 
PIeCzARKOWe 

70 min 70 min 3 h

8 porcji 7 porcji 7 porcji

Ś niadania Breakfasts

NOwOCZeSNa INterPretaCJa 
reCePtUry aUtOrStwa
PAWŁA SERAFINA,
SZefa kUChNI akademII
INSPIraCJI makrO w warSZawIe. 

masła smakowe stanowią świetny element różnych posiłków – możemy je stosować do śniadań czy 
usmażyć na nich np. filet z ryby.

Original Recipe:

Anchovy butter: take 40 pieces of dry anchovies, soak them for an hour in fresh milk, them put them in a sieve to drain and 
dry; then remove the innards and chop them with heads and tails. Take 5 quarts of non-salted butter, rinse it and clarify; wrap 
chopped anchovies into a clean cloth, put them into the butter and fry on a radiant fire for half an hour, or until the foam is 
completely gone. After removing the cloth with anchovies, clarify the butter, add another quart of fresh butter and fry it for 
a bit; when it’s cool pour it into jars and store them wrapped with cloth or punctured paper. Attention. When you remove the 
anchovies, do not squeeze them, but allow the butter to trickle from them. 

Charlock butter: Pick a quart of black charlock, crunch it in half and put it into a filter for filtering milk. When you have a milk, 
fresh from a cow, pour it through the charlock in the filter until you have 12 quarts of it. Pour the filtered milk into clean troughs 
for it to curdle, gather the cream and make a butter; rinse it in clean water, add salt and store it. This butter is excellent with 
bread, or buns for breakfast. Attention. You can make cheese from the remaining milk.

Champignon butter: take 3 pounds of freshly gathered champignons, without worms, clean them and dry a bit in an oven, 
so they are half-withered; put them into an enamelled pot, add 5 quarts of non-salted butter and fry until the butter is 
completely clear; pour it into jars, store the champignons separately and use for poultry and veal dishes. 

B. Leśniewska, Kucharz polski jaki być powinien: książka podręczna
dla ekonomiczno-troskliwych gospodyń, Warsaw 1856

FlAVOReD BUTTeRS 
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•	 butter – 300 g
•	 anchovies – 100 g

•	 butter – 300 g
•	 charlock – 60 g

•	 butter – 300 g
•	 champignons – 300 g 

Instructions:

put butter aside in room tempera-
ture for one hour to soften. cut an-
chovies into medium-sized pieces 
and mix it with butter.

Instructions:

put butter aside in room tempera-
ture for one hour to soften. Mix it 
with charlock.

Instructions:

put butter aside in room tempera-
ture for one hour to soften. cut the 
champignons into slices and dry 
them in the oven at the temperature 
of 75ºc for 3 hours. Mix the cham-
pignons with butter. 

ANCHOVy 
BUTTeR 

CHARlOCK 
BUTTeR 

CHAMPIGNON 
BUTTeR 

70 min 70 min 3 h

8 servings 7 servings 7 servings

Breakfasts

flavored butters are a great component of various meals – we can have them for breakfast, or fry a fish 
fillet on them, for example.

mOderN INterPretatION
Of the reCIPe by
PAWEŁ SERAFIN,
Chef Of makrO INSPIratION 
aCademy IN warSaw.

Masła smakowe / Flavored butters
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Większość dawnych książek kucharskich można znaleźć w ogólnodostępnych bibliotekach cyfrowych, których w internecie 
funkcjonuje ponad sto. instrukcja obsługi jest bardzo prosta, wystarczy wpisać tytuł książki albo nazwisko autora, ewentualnie 
ogólne hasło na przykład, książka kucharska, przepisy kulinarne i tym podobne. 

lista bibliotek cyfrowych dostępna jest tutaj:
https://confluence.man.poznan.pl/community/display/fBcMetguide/lista+bibliotek+cyfrowych

Oto przykładowe serwisy Bibliotek Cyfrowych:
https://www.polona.pl, https://www.europeana.eu/portal/pl, https://www.fbc.pionier.net.pl

Książki kucharskie z xIx i początku xx wieku:
200 potraw z ziemniaków, Warszawa 1918.
K. Białozierska, Nowa praktyczna gospodyni litewska, Warszawa 1889.
M. Bogacka, Powszechna kuchnia swojska, nowy sącz 1896.
l. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych, Warszawa 1860 (i kolejne wydania).
M. gruszecka, 366 obiadów, Kraków 1914.
M. gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, Kraków 1892.
Kuchnia garnizonowa oraz wskazówki tyczące się racjonalnego odżywiania wojska, paryż 1918.
Kalendarz gospodarski, 1779.
Kucharka litewska, W.a.l.Z., Wilno 1881.
Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa 
domowego, toruń 1885.
Kuchnia postna, 1846.
B. leśniewska, Kucharz polski jaki być powinien: książka podręczna dla ekonomiczno-troskliwych gospodyń, Warszawa 1856.
Marta, 1866.
K. nakwaska, Dwór wiejski: dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym, t. 2, poznań 1843.
Nauka gotowania do użytku ludu polskiego, wyd. i opracowali J. dumanowski i M. Mazurkiewicz, grudziądz 2012.
Nowy, wyborny i najtańszy kucharz czyli sposób sporządzania najsmaczniejszych potraw z kartofli tudzież użycie ich do różnych 
gospodarskich potrzeb: książeczka dla Bogaczów równie jak dla Ubogich, lwów 1842.
e. pomiane, Ghetto modernes, paris 1930.
Praktyczny kucharz warszawski, Warszawa 1903.
J. J. szczepański, Książka kucharska powszechna do użytku w każdem gospodarstwie, lwów 1827, 1834.
J. szyttler, Kucharz dobrze usposobiony, Wilno 1830.
J. szyttler, Kucharka oszczędna, czyli przepisy dla gospodyń wiejskich łatwego i niekosztownego sporządzania potraw, opatrzenia 
spiżarni w potrzebne zapasy oraz dystyllowania wódek, Wilno 1835.
J. szyttler, Skrzętna gospodyni czyli tom drugi „Kucharki oszczędnej”, Wilno 1846.
M. śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw, smażenia konfitur, pieczenia ciast, 
przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów i wędlin oraz różne sekreta domowe, wyd. 4 popr. i rozszerzone, poznań 1892.
a. teslar, Kuchnia polsko-francuska, Kraków 1910.
r. Wolf, Kuchnia koszerna, Warszawa 1904.
W. Zawadzka, Kucharka litewska, Wilno 1913.

Most of old-time cookbooks can be found in the internet, in as many as over one hundred publicly available digital libraries. 
instruction for use is very simple. all you need to do is to type in the book title or name of the author, possibly general keyword, 
e.g. cookbook, recipes, etc. 

list of digital libraries is available here:
https://confluence.man.poznan.pl/community/display/fBcMetguide/lista+bibliotek+cyfrowych

Here are some example Digital library services:
https://www.polona.pl, https://www.europeana.eu/portal/pl, https://www.fbc.pionier.net.pl

Used cookbooks from the 19th century and beginning of the 20th century:
200 potraw z ziemniaków, Warsaw 1918.
K. Białozierska, Nowa praktyczna gospodyni litewska, Warsaw 1889.
M. Bogacka, Powszechna kuchnia swojska, nowy sącz 1896.
l. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za pięć złotych, Warsaw 1860 (and following editions).
M. gruszecka, 366 obiadów, cracow 1914.
M. gruszecka, Ilustrowany kucharz krakowski, cracow 1892.
Kuchnia garnizonowa oraz wskazówki tyczące się racjonalnego odżywiania wojska, paris 1918.
Kalendarz gospodarski, 1779.
Kucharka litewska, W.a.l.Z., Vilnius 1881.
Kuchnia polska: niezbędny podręcznik dla kucharzy i gospodyń wiejskich i miejskich oraz poradnik w wielu gałęziach gospodarstwa 
domowego, toruń 1885.
Kuchnia postna, 1846.
B. leśniewska, Kucharz polski jaki być powinien: książka podręczna dla ekonomiczno-troskliwych gospodyń, Warsaw 1856.
Marta, 1866.
K. nakwaska, Dwór wiejski: dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym, t. 2, poznań 1843.
Nauka gotowania do użytku ludu polskiego, issued and developed by J. dumanowski i M. Mazurkiewicz, grudziądz 2012
Nowy, wyborny i najtańszy kucharz czyli sposób sporządzania najsmaczniejszych potraw z kartofli tudzież użycie ich do różnych 
gospodarskich potrzeb: książeczka dla Bogaczów równie jak dla Ubogich, lviv 1842.
e. pomiane, Ghetto modernes, paris 1930.
Praktyczny kucharz warszawski, Warsaw 1903.
J. J. szczepański, Książka kucharska powszechna do użytku w każdem gospodarstwie, lviv 1827, 1834.
J. szyttler, Kucharz dobrze usposobiony, Vilnius 1830. 
J. szyttler, Kucharka oszczędna, czyli przepisy dla gospodyń wiejskich łatwego i niekosztownego sporządzania potraw, opatrzenia 
spiżarni w potrzebne zapasy oraz dystyllowania wódek, Vilnius 1835.
J. szyttler, Skrzętna gospodyni czyli tom drugi „Kucharki oszczędnej”, Vilnius 1846.
M. śleżańska, Kucharz wielkopolski: praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw, smażenia konfitur, pieczenia ciast, 
przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów i wędlin oraz różne sekreta domowe, ed. 4 rev. and extended, poznań.
a. teslar, Kuchnia polsko-francuska, cracow 1910.
r. Wolf, Kuchnia koszerna, Warsaw 1904.
W. Zawadzka, Kucharka litewska, Vilnius 1913.

BIBlIOGRAFIA, CzylI GDzIe SAMODzIelNIe 
SzUKAć INSPIRACJI

BIBlIOGRAPHy, OR WHeRe TO lOOK FOR
INSPIRATION

Bibliograf ia Bibl iography
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serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie książki Sto receptur na sto lat niepodległości (1918-2018), wydanej 
w ramach edycji specjalnej programu Polskie Skarby Kulinarne – Kulinarne Zjednoczenie Polski. 
szczególne podziękowanie pragniemy złożyć profesorowi Jarosławowi dumanowskiemu z centrum dziedzictwa Kulinarnego na 
Wydziale nauk historycznych uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu – za selekcję oryginalnych receptur, a także opraco-
wanie historyczne i merytoryczne.
dziękujemy także pawłowi serafinowi, szefowi kuchni akademii inspiracji MaKrO, za przewodniczenie gronu szefów kuchni – 
ambasadorów, wsparcie merytoryczne oraz ogromny wkład w powstanie tej książki.

serdeczne podziękowania także dla grona szefów kuchni – ambasadorów programu, a w szczególności dla:
•	 philippe abrahama – szefa kuchni restauracji petit paris w sopocie,
•	 Michała arciszewskiego – szefa kuchni restauracji prowincja w supraślu,
•	 Michała Bałazego – szefa kuchni w restauracjach K1 Business center,
•	 Mariusza Bizuba – szefa kuchni restauracji Zakopiańskiej w Zakopanem,
•	 przemysława Błaszczyka – szefa kuchni Mañana Bistro & Wine Bar w chorzowie,
•	 dżennety Bogdanowicz – szefowej kuchni agroturystyki tatarskiej Jurty w Kruszynianach,
•	 łukasza cichego – szefa kuchni restauracji Biała róża w Krakowie, 
•	 Marcina czekalewskiego – szefa kuchni restauracji Oranżeria hotel rzeszów,
•	 Katarzyny daniłowicz – szefowej kuchni restauracji Olszewskiego 128 we Wrocławiu,
•	 Janusza fica – szefa kuchni restauracji w hotelu dwór sieraków w dobczycach,
•	 Michała grzywacza – szefa kuchni pokazowej hali MaKrO nr 1 w Warszawie,
•	 Wojciecha harapkiewicza – szefa kuchni restauracji Babinicz w kompleksie dworzysko w szczawnie-Zdroju,
•	 piotra Kaciuby – szefa kuchni Zamku dubiecko,
•	 grzegorza labudy – szefa kuchni restauracji szafarnia 10 w gdańsku,
•	 Małgorzaty Marchewki – szefowej kuchni restauracji folk gospoda w Warszawie,
•	 adrianny Marczewskiej – szefowej kuchni Bistro Wuwu w Warszawie,
•	 Michała Markowicza – szefa kuchni restauracji w hotelu Odyssey club hotel Wellness & spa w dąbrowie,
•	 dominika narlocha – szefa kuchni restauracji cucina 88 w poznaniu,
•	 iwony niemczewskiej – szefowej kuchni restauracji Z drugiej strony lustra w szczecinie,
•	 Mariusza pieterwasa – szefa kuchni restauracji Krew i Woda w gdyni,
•	 cezarego powały – szefa kuchni pokazowej hali MaKrO nr 1 w Warszawie,
•	 Jakuba reszki – szefa kuchni restauracji OrZO w poznaniu,
•	 Jarosława saka – szefa kuchni restauracji trybunalska city pub w lublinie,
•	 Mariusza siwaka – szefa kuchni restauracji hotelu park w szczecinie, 
•	 szymona sławińskiego – szefa kuchni restauracji Modra Kuchnia w poznaniu,
•	 Bolesława sobolewskiego – szefa kuchni restauracji na Kuncu Korytarza w szczecinie,
•	 Michała szcześniaka – szefa kuchni restauracji elixir w Warszawie,
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