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1. Waterzooi - Zupa po belgijsku 
2. Łazanki
3. Sznycel po wiedeńsku
4. Pierogi 
5. Spaghetti Bolognese
6. Risotto  - Ryż z dodatkami

Dorota Tyborowska z mężem Andrzejem i dziećmi Erykiem i Ludwiką
Żaneta Kisielewicz z mamą Bernadettą

Patryk Jankowiak z mamą Agnieszką
Monika Kujawska-Marszałek  z synami Franciszkiem i Andrzejem

Kacper Krawczyk z mamą Małgosią
Dorota Tyborowska z mężem Andrzejem  i dziećmi Erykiem i Ludwiką

Obiad:Obiad:
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ITIT
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1. Kaisershmarrn - Omlet cesarski
2. Omlette du fromage - Omlet z serem i szynką
3. Fritatta - Omlet włoski
4. Crespelle - Naleśniki 
5. Torrijas - Tost hiszpański
6. Bruschetta - Kanapka  z grzanek z dodatkami

Adrian Szpiczakowski z bratem Fabianem
Adrian Szpiczakowski z bratem Fabianem
Adrian Szpiczakowski z bratem Fabianem

Nikodem Sawicki z mamą Agnieszką
Natalia Cicha z mamą Katarzyną

Arleta Jasińska z synem KubąITIT

ITIT

ITIT

ESES

ATAT

Śniadanie:Śniadanie:
FRFR

Deser:Deser:
1. Apfelstrudel - Strucla jabłkowa
2. Tarta de Santiago - Ciasto Pielgrzyma
3. Liège Waffles - Gofry z bitą śmietaną i owocami
4. Roscon de Reyes - Ciasto drożdżowe na Trzech króli 

5. Tiramisu - Popraw mi humor
6. Liège Waffles - Gofry z owocami
7. Käsekuchen - Sernik  na zimno z truskawkami
8. Włoska tarta - Polski tort

Julia Głąb z koleżanką Nikolą 
Aneta Nawrot z córką Laurą 

Kacper Krawczyk z mamą Małgosią 
Dorota z mężem Andrzejem 
i dziećmi Erykiem i Ludwiką

Regina Smolin-Makuch z synem Szymonem 
Oliwia Szymlet  z rodziną 

Hubert Wołk z mamą Joanną  
Dorota Tyborowska z mężem Andrzejem 

i dziećmi Erykiem i Ludwiką
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1. Pizza
2. Pizza
3. Ratouille - Zapiekanka warzywna
4. Erdapfelsalat - Sałatka ziemniaczana
5. Patatas Bravas - Frytki po hiszpańsku
6. Spaghetti z sosem pomidorowym
7. Spaghetti carbonara

Mateusz Grygorowicz z rodzicami 
Kasia Kojtych-Dubec z córką Zosią

Patryk Swoboda z mamą Grażyną 
Julia Głąb z koleżanką Nikolą

Regina Smolin-Makuch z synem Szymonem
Oliwia Szymlet z mamą

Anna Mosorzewska z synem Marcinem

Kolacja:Kolacja:
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Kulinarna Wspólnota
Kuchnie krajów Unii Europejskiej porównuję do samej idei Unii. Jest 
tak samo różnorodna a  zarazem wspólna, uzupełniająca się. Każdy 
kraj ma swoje indywidualne cechy i swoje potrawy. Charakteryzujące 
się składnikami danego regionu Europy. Węgry kochają mięso, sezo-
nowe warzywa i sproszkowaną paprykę. Niemcy kochają tłuste mięsa 
szczególnie rejon Bawarii i smak słodko - kwaśny. Francja ma kuchnię 
delikatną i lekką oraz fantazyjną. Polska ma kuchnię ciężką z zawarto-
ścią mąki dużo w niej runa leśnego. Można by było wymieniać w  nie-
skończoność. I to wszystko się miesza wspólnie w każdym kraju dzięki 
swobodnemu przepływowi ludności. Jacek Szpiczakowski 

Tata Adriana

Monika Kujawska-Marszałek 
koordynator Punktu Informacji 

Europejskiej Europe-Direct Zielona Góra

Regina Smolin-Makuch
nauczycielka języka niemieckiego 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Nowej Soli

Książeczka kucharska, którą trzymacie w rękach to 
podsumowanie projektu pn. „Kulinarna podróż po 
krajach Unii Europejskiej” realizowanego w styczniu 
2021 roku przez Punkt Informacji Europejskiej Euro-
pe Direct – Zielona Góra działającego w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim oraz Szkolny Klub Europej-
ski w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowej Soli. 

Pomysł polegał na tym, żeby kulturę, tradycje i zwyczaje państw 
tworzących Wspólnotę Europejską odkrywać niejako „od kuchni”  
w trakcie wspólnego rodzinnego gotowania a efektami swojej pracy 
podzielić się z innymi. W kuchni gotowali więc uczniowie z rodzicami, 
nauczyciele Ośrodka i pracownicy Urzędu z rodzinami. 



Omlet porwany na kawałki podczas smażenia. Znajduje się na liście austriackich produk-
tów regionalnych. Według mitów potrawa otrzymała nazwę na część Cesarza Franciszka 
Józefa I. Omlet był jednym z specjałów cukierni Zauner w Bad Ischl, gdzie cesarz często 
bywał.

Omlet cesarski polecją Adrian Szpiczakowski 
z bratem Fabianem

 » 4 jaja
 » 3/4 szklanki mąki
 » 3/4 szklanki mleka
 » 1 łyżeczka cukru waniliowego
 » Szczypta soli
 » 2 łyżki masła
 » Cukier puder do posypania
 » Powidła śliwkowe do podania

Składniki

Żółtka oddzielić od białek, do żółtek do-
dać mleko i mąkę. Całość wymieszać na 
jednolitą masę. W osobnej misce ubić 
białka z cukrem na sztywną pianę. Po 
ubiciu dodać ją do masy a całość deli-
katnie wymieszać. Patelnie rozgrzać z 
masłem, zawartość miski rozlać po całej 
patelni. Smażyć aż się zarumieni ok 5 
minut. Przewrócić na drugi bok, placek 
może się rwać, ale to nic bo i tak na ko-
niec będziemy go rwać na kawałki. Po 
smażeniu przełożyć na talerz z powidła-
mi i posypać cukrem pudrem. Smaczne-
go.

Wykonanie

KAISERSHMARRNKAISERSHMARRN
Omlet cesarskiOmlet cesarski

ŚNIADANIE



Danie znane było już w Starożytnym Rzymie ale dopiero Francuzi udoskonalili i uroz-
maicili ich smak. Do Polski trafił w XVI w za sprawą Mari Kazimiery de la Grande zwa-
nej Marysieńką Sobieską.

Omlet polecają Adrian Szpiczakowski 
z bratem Fabianem

 » 3 jaja
 » 3 plastry białej szynki
 » 50g tartego Gruyere
 » Sól i pieprz
 » Masło

Składniki

W misce ubić jajka trzepaczką, dodać po-
łowę sera, sól i pieprz. Całość wymieszać. 
Na rozgrzanej patelni posmarowanej 
tłuszczem wylej masę. Po chwili dodaj 
porwaną na kawałki szynkę i resztę sera. 
Smaż pod przykryciem aż ser się rozpu-
ści a omlet się zetnie. Omlet złożyć na 
pół i podać na talerzu. Smacznego.

Wykonanie

Omlette du fromage Omlette du fromage 
omlet z serem i szynkąomlet z serem i szynką

ŚNIADANIE

Omlette du fromage Omlette du fromage 



Jest to potrawa w której Włosi do perfekcji opanowali sposób na niemarnowanie jedze-
nia. Bo można do niego dodać prawie wszystko. My przedstawimy dzisiaj podstawowy 
przepis.

Frittatę polecają Adrian Szpiczakowski 
z bratem Fabianem

 » 6 jaj
 » 3 łyżki bułki tartej
 » Suszone pomidory
 » Szpinak
 » Ser feta
 » Szynka
 » Sól i pieprz

Składniki

Jajka roztrzepać w misce, dodać buł-
kę tartą cały czas mieszając. W między 
czasie dodać suszone pomidory, szpi-
nak, szynkę, ser. Całość przyprawić solą 
i pieprz, przelać do naczynia żaroodpor-
nego i piec bez przykrycia w piekarniku 
15 minut 180stopni.

Wykonanie

FRITTATAFRITTATA
OMLET WŁOSKIOMLET WŁOSKI

ŚNIADANIE



Nie wiadomo dokładnie, gdzie po raz pierwszy zaczęto przyrządzać naleśniki; prawdopo-
dobnie miało to miejsce już w starożytności. Obecna forma naleśników nieco różni się od 
tej znanej już za czasów starożytnej Grecji. Każda kultura, która przejmowała coraz bardziej 
popularny przepis, modyfikowała skład i smak dania. Jednak pierwsze informacje, które opi-
sywały ciasto podobne do dzisiejszych naleśników pochodzą od greckiego komediopisarza 
Kratinosa. Tworzył on w Atenach w IV wieku p.n.e. i owe ciasto opisał w jednym ze swoich 
dzieł. Pisarz określił danie jako ciepłe i smaczne. Naleśniki podaje się je i w Chinach, i w Euro-
pie. Włosi twierdzą, że wynaleziono je we Florencji, skąd w XVI wieku Katarzyna Medycejska 
przywiozła je do Francji, gdy wyszła za mąż za francuskiego króla. Naleśniki to danie, które 
zaspokoi apetyt nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Możesz przyrządzić je na słono lub 
na słodko, jeść na ciepło lub na zimno, z farszem lub bez farszu. Patent na to danie to prawdzi-
wy skarb. Co więcej składniki na naleśniki są prawie zawsze w każdym domu.

Naleśniki usmażyli :
Nikodem Sawicki z mamą Agnieszką Alichper

 » 1 szklanka mąki pszennej
 » 2 jajka
 » 1 szklanka mleka
 » 3/4 szklanki wody  
(najlepiej gazowanej)

 » szczypta soli
 » 3 łyżki masła lub oleju roślinnego

Składniki

Mąkę wsypać do miski, dodać jajka, mleko, wodę i sól. Zmiksować na gładkie ciasto. Dodać 
roztopione masło lub olej roślinny i razem zmiksować (lub wykorzystać tłuszcz do smarowa-
nia patelni przed smażeniem każdego naleśnika).
Naleśniki smażyć na dobrze rozgrzanej patelni z cienkim dnem np. naleśnikowej. Przewrócić 
na drugą stronę gdy spód naleśnika będzie już ładnie zrumieniony i ścięty.

Wykonanie

CrespelleCrespelle
NaleśnikiNaleśniki

ŚNIADANIE



Tradycyjnie torrijas jada się w Hiszpanii (szczególnie Andaluzji) na Wielkanoc. Może być 
także podawane jako deser lub danie śniadaniowe.

Torrijas polecają Natalia Cicha 
z mamą Katarzyną

 » 10 bułek z poprzedniego dnia lub 
bułki mleczne

 » 1 litr mleka
 » 150 g cukru
 » 2 laski cynamonu
 » 1 Skórka pomarańczy
 » 3 jajka
 » oliwa do smażenia torrijas.

Składniki

1. 1. Pokroić bułkę na kromki 1,5 cm lub 2 cm 
grubości.

2. 2. Mleko wlać do garnka, dodać cynamon 
oraz skórkę z pomarańczy. Podgrzać mle-
ko, a następnie odstawić do wystygnięcia

3. 3. Namoczyć kromki w mleku przez 5-10 min
4. 4. Kromki obtaczamy w jajku i następnie 

smażymy na złoty kolor na oleju z oliwek
5. 5. Wykładamy kromki na papier, dzięki temu 

pozbędziemy się nadmiaru tłuszczu.
6. 6. Obtaczamy w cukrze i jest gotowy!

Wykonanie

TorrijasTorrijas
Tost hiszpańskiTost hiszpański

ŚNIADANIE



Bruschetta to przysmak o włoskim rodowodzie uwielbiany w swojej ojczyźnie. Jest to  
rodzaj kanapek z grzanek. Kanapki powstają na bazie białego pieczywa z oliwą i czosn-
kiem, a dodatkami najczęściej są pomidory, ser i bazylia. Idealna bruschetta powinna być 
maksymalnie chrupiąca.

 » 2 bagietki  
 » 2 pomidory 
 » oliwa ( około 2 łyżek) 
 » czosnek 1-2 ząbki 
 » świeża bazylia
 » suszone oregano 
 » ser mozzarella 30 g 
 » sól, pieprz

Składniki
 » Oficjalne źródła wskazują, że początki 
bruschetty sięgają XV w.

 » Podobno bruschettę wymyślono jako 
sposób na odzyskanie chleba, który 
już się zestarzał.

 » Pierwotnie bruschetta była daniem 
włoskich rolników, pracujących na 
plantacjach oliwy. Opiekali kawałki 
wysuszonego już chleba, polewali 
oliwą i dodawali soli.

 » Słowo „bruschetta’’ pochodzi od 
czasownika „bruscare”, który oznacza 
„opiekać, grillować”.

 » Bruschetta ma we Włoszech swoje 
święto - Sagra Della Bruschetta, które 
odbywa się co roku 2 lutego w Spello 
w Umbrii

CIEKAWOSTKI

1. 1. Pomidory obieramy ze skórki.
2. 2. Do miski wrzucamy pokrojone w kostkę pomidory, mozzarellę, oliwki i świeżą ba-

zylię.
3. 3. Dodajemy oregano, oliwę z oliwek  i doprawiamy solą i pieprzem.
4. 4. Kroimy bagietki na kromeczki i opiekamy na patelni, aż się zarumienią.
5. 5. Nacieramy kromeczki czosnkiem.
6. 6. Nakładamy pastę na kromeczki i układamy je na blaszce.
7. 7. Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni i zapiekamy bruschettę około 5 minut, aż ser 

się rozpuści a pieczywo nabierze złotego koloru. 
8. 8. Przed podaniem posypujemy posiekanymi listkami bazylii.

Wykonanie

BruschettaBruschetta
Kanapka  z grzanek z dodatkami Kanapka  z grzanek z dodatkami 

Arleta Jasińska z synem Kubą

ŚNIADANIE



Choć Belgia słynie z czekolady, gofrów i doskonałych frytek, mnie zachwyciła zupa warzywna 
z dorszem. Zwiedzając Ghent, natrafiliśmy przy porcie na stoisko z zupą. Była ona podawana 
w wersji łagodnej i ostrej. Waterzooi nie jest zwyczajną zupą, ale sycącą porcją miksu warzyw 
i mięsa. W tym konkretnym przepisie z rybą. Występuje także w wersji drobiowej i z rybą słod-
kowodną. Zupa jest związana z belgijskim miastem Ghent, położonym w północno-zachod-
niej części Belgii. Nazwa waterzooi można przetłumaczyć na “ugotowane w wodzie”.

Zupę poleca rodzina Tyborowskich 

Pory obierać z twardych zielonych części, 
płuczemy, kroimy w cienkie paseczki. Sza-
lotki drobno posiekać (zamiennie 1 cebu-
lę). Marchewkę i seler obierać, pokroić w 
cienkie paseczki. W dużym garnku roztopić 
masło wrzucić pory, szalotkę, marchewkę  
i seler. Dusić, mieszając, kiedy warzywa 
trochę zmiękną (7-10 minut). Wlać wywar  
i wino (to ostatnie opcjonalnie). Dodać listek 

Wykonanie

WaterzooiWaterzooi
zupa belgijska (wersja rybna)zupa belgijska (wersja rybna)

OBIAD

 » 2 pory
 » 2 szalotki
 » 2 marchewki 
 » 1/2 małego selera korzeniowego 
 » 3 łyżki masła
 » 4 szklanki (1 litr) wywaru rybnego – sami 
go robimy

Składniki  »  szklanka (250 ml) białego wytrawnego 
wina 

 » świeży tymianek
 » liść laurowy 
 » szafran 
 » 1 kg filetów z morskich ryb o białym 

mięsie – u mnie dorsz 
 » 1 i 1/2 szklanki śmietanki kremówki 
 » 3 żółtka 
 » natka pietruszki 

laurowy i szczyptę szafranu. Gotować pod przykryciem, na średnim ogniu około 10 minut, 
doprawić solą i pieprzem. Filety z ryb pokroić w kostkę. Dodać rybę do garnka i delikatnie 
gotować przez około10 minut. Wyjąć rybę, najlepiej łyżką cedzakową i trzymamy w cieple 
(ja przykrywam pokrywką). Wymieszać starannie śmietankę i żółtka, dolewać chochelką po 
troszeczkę gorącego wywaru, po czym wolno wlać wszystko do garnka z zupą. Włożyć ryby i 
podgrzewamy danie na małym ogniu, nie dopuszczamy do zagotowania się zupy. Podawać 
posypane siekaną natką pietruszki.



Popularna w ostatnim czasie idea comfort food mówi o tym, że niektóre potrawy potrafią 
przywoływać wspomnienia z przeszłości i przenosić swym smakiem do czasów błogiego 
dzieciństwa. Łazanki to takie polskie  comfort food- danie przyrządzane przez nasze mamy 
i babcie. Łazanki to jedno z popularniejszych dań jednogarnkowych, które nie dość, że jest 
proste w przygotowaniu, to jeszcze bardzo pożywne. Zapewnia długie uczucie sytości i roz-
pieszcza kubki smakowe, a przy tym nie wymaga spędzania wielu godzin w kuchni. 
A skąd się wzięły łazanki?
 Łazanki najprawdopodobniej (podobnie jak pozostałe rodzaje makaronów) przywędrowały 
do nas z Włoch na polecenie Bony Sforzy, żony Zygmunta I Starego. Sama nazwa pochodzi 
natomiast od włoskiego makaronu lasagne. I choć makaron z dodatkiem kapusty oraz grzy-
bów najczęściej pojawia się w kuchni Polaków,  to rodowód  z … Włoch

Łazanki polecają 
Żaneta Kisielewicz z mamą Bernadettą

 » 1 kg kapusty kiszonej
 » 1kg szynki wieprzowej
 » 2 cebule
 » 3 ząbki czosnku
 » Sól, pieprz
 » 2 ziarenka ziela angielskiego
 » Kilka listków laurowych
 » 1 paczka makaronu łazanki – kwadraciki
 » Margaryna do smażenia

Składniki

Kapustę obgotować, szynkę pokroić na 
małe kawałeczki i usmażyć. Cebulę i czo-
snek pokroić drobno i dodać do mięsa. 
Wmieszać z kapustą, dodać przyprawy. 
Makaron ugotować, dodać kapustę z 
mięsem, dokładanie wymieszać. Chwilkę 
odczekać i podawać
Smacznego!

Wykonanie

ŁazankiŁazanki
OBIAD



Sznycel wiedeński kontra sznycel po wiedeńsku
Sznycel wiedeński to mocno rozbity kotlet cielęcy usmażony w panierce z bułki tartej. 
Podaje się go z kwaśną sałatką, na przykład z ziemniakami oraz z cząstką cytryny. Z kolei 
sznycel po wiedeńsku to jedna z bardziej popularnych odsłon tego dania. Różni się tym, 
że przygotowuje się ją z mięsa wieprzowego i w innym towarzystwie. Potrawa pochodzi 
oczywiście z Austrii.

 » 4 plastry schabu
 » kilka łyżek mąki do obtoczenia
 » 2 jajka
 » 1 szklanka bułki tartej
 » 1/2 szklanki oleju
 » sól i pieprz
 » 4 jajka
 » 1 łyżka masła

Składniki

1. 1. Mięso rozbijamy cienko, na grubość ok. 4 
mm. Doprawiamy je solą i pieprzem.

2. 2. Kotlety obtaczamy w mące, rozkłóconym 
jajku i w bułce tartej.

3. 3. Patelnię rozgrzewamy wraz z olejem, po 
czym smażymy kolety. Przekładamy je 
dopiero wtedy, gdy smażona strona bę-
dzie już gotowa.

4. 4. Kotlety podajemy na talerzach w towa-
rzystwie np. ziemniaków, frytek lub bez 
niczego… tak jak Patryk lubi najbardziej

Wykonanie

Sznycel po wiedeńskuSznycel po wiedeńsku

Sznycel polecają Patryk Jankowiak
z mamą Agnieszką

OBIAD



Pierwsze pierogi w Polsce pojawiły się około XIII wieku, przywędrowały ponoć z Dalekiego 
Wschodu, a sprowadzono je przez Ruś Kijowską. Najstarszy zapis przyrządzania pierogów zna-
lazł się na kartach pierwszej polskiej książki kucharskiej, czyli Compendium ferculorum z 1682. 
Znalazł się tam przepis na pierogi z  mięsem, a konkretnie z farszem z nerek, łoju oraz „zieloności”. 
A gdy tereny obecnej Ukrainy należały do Polski - pierogi z serem i ziemniakami były pierogami 
polskimi. I tak dziś, szukając na Ukrainie „ruskich” - musimy zamówić „polskie”. Dopiero po II Woj-
nie Światowej - i utracie Lwowa - pierogi polskie stały się ruskimi, często goszcząc w politycznych 
anegdotach z barów mlecznych.
- Kto zamawiał ruskie?
- Nikt, same przyszły...
Dla młodszych czytelników wyjaśnienie: anegdota nawiązuje do ówczesnej sytuacji politycznej.
Co ciekawe, nazwa „ruskie” przyjęła się najpóźniej we Wrocławiu. Tam przez dłuższy czas zwano 
je lwowskim, a to za sprawą repatriantów - dla których te pierogi nie były „ruskie”, ale swojskie, 
domowe, lwowskie właśnie.

Monika Kujawska-Marszałek 
z synami Franciszkiem i Andrzejem 

Pierogi ruskiePierogi ruskie

 » 500 g mąki pszennej typ 450
 » 1 łyżeczka oleju
 » 1 łyżeczka soli
 » 280 ml ciepłej wody

Składniki Ciasto

 » Szczypta cukru
 » Pieprz i sól do smaku
 » 2 – 3 szt cebuli
 » 1 kg twarogu
 » 1 kg ziemniaków

 » Kluczem do idealnego ciasta na pierogi 
jest dobrze dobrana mąka typu 450 lub 
405 (my użyliśmy tej drugiej). Aby ciasto 
było delikatne, NIE WOLNO dodawać jajka. 
Trzeba natomiast pamiętać o bardzo cie-
płej wodzie z solą i kilkoma kroplami oleju.

 » Jeżeli nie lubisz rozwałkowywać ciasta 
możesz ciasto zagnieść w rulonik i po-
kroić na małe porcje, dokładnie tak jak na 
leniwe i dopiero takie małe porcje ciasta 
rozwałkować lub rękoma rozgnieść na 
okrągły mały placek, położyć farsz i ulepić 
pierożka- szybciej i sprawniej idzie lepienie 
pierogów. My tak robimy bo jest nas dużo i 
wszyscy uwielbiają pierogi ruskie!

Nasze sekrety

Składniki Farsz

1. 1. Mąkę dokładnie przesiewamy. Czasami zdarza się, że mąka jest zbita, dostają się drobne 
zanieczyszczenia, dlatego warto się tego pozbyć.

2. 2. W osobnym naczyniu mieszamy ze sobą letnią wodę, sól i olej. Dodajemy całość do  mąki.
3. 3. Początkowo ciasto lekko mieszamy za pomocą szpatułki. W końcu zaczynamy wyrabiać 

ciasto rękoma. Najpierw jedną ugniatamy wszystko i jak tylko widzimy, że  odchodzi od 
brzegów naczynia, to przekładamy je na stolnicę.

4. 4. Wyrabiamy ciasto dwoma rękoma przez ok. 15 minut. Tak aby było elastyczne i  miękkie. 
Pod wpływem nacisku i ciepła ciasto nabiera idealnej konsystencji.

5. 5. Dzielimy ciasto na części. Kiedy jedną cześć rozwałkowujemy, to pozostałe trzymamy 
pod przykryciem. Dzięki temu ciasto utrzyma odpowiednią wilgotność.

Przygotowanie Ciasto

1. 1. Ziemniaki obieramy, kroimy na ćwiartki i gotujemy w lekko osolonej wodzie. Ziemniaki 
powinny być miękkie. Po ugotowaniu mielimy ziemniaki przez maszynkę (lub tłuczemy 
je) na gładką masę.

2. 2. Dodaję do ziemniaków twaróg (też można zmielić) i dokładnie wszystko mieszamy.
3. 3. Obieramy cebulę i kroimy na drobną kostkę. Na patelni rozgrzewamy łyżkę oleju i  doda-

jemy posiekaną cebulę. Dodajemy do niej płaską łyżeczkę cukru. Cebula powinna mieć 
złocisty kolor. Pilnujemy, żeby się nie przypaliła. Tak przygotowaną cebulkę dodajemy do 
wymieszanych ziemniaków i twarogu. Solimy, pieprzymy, mieszamy i najważniejsze: pró-
bujemy, czy nadzienie nam smakuje :)

4. 4. Rozwałkowujemy ciasto do grubości mniej więcej 1-2 mm. Kieliszkiem wykrajamy pla-
cuszki, nakładamy nadzienie i dokładnie zlepiamy krańce ciasta. 

5. 5. Do wrzącej osolonej wody wrzucamy pierogi, mieszamy TYLKO drewnianą łyżką i jak tyl-
ko pierogi wypłyną na wierzch to znaczy, że już są gotowe. Pierogi podajemy z  podsma-
żoną cebulką.

Przygotowanie Farsz

OBIAD



O spaghetti Bolognese…
Potrawa pochodzi oczywiście z Włoch, konkretnie z Bolonii - stąd nazwa. Oryginalny 
przepis na sos odbiega od naszej wersji polskiej bo zawiera różne rodzaje mięs, kiełbas 
i boczku bardzo drobno pokrojonych a w naszej - nie. Do sosu dodaje się też pokrojoną 
pietruszkę, seler, marchewkę i pomidory... 
Historia sosu sięga czasów… średniowiecza!
Potrawa znana i lubiana  w całej Europie ale… sos Bolognese to jedno a połączony z 
makaronem spaghetti to drugie. Włosi jadają ten sos z makaronem tagliatelle lub pap-
pardelle. Tak czy inaczej oba główne  składniki potrawy pochodzą z Włoch!
W każdej wersji domowej smakuje wyśmienicie i lubiany jest przez małych i dużych!

Gotował :Kacper Krawczyk 
z mamą Małgorzatą Fergin

 » ½ kg mięsa mielonego
 » Przyprawy- sól, pieprz
 » Przyprawy- ziele angielskie, listek laurowy
 » Odrobinę oleju do smażenia
 » Małą puszeczkę koncentratu  

pomidorowego
 » Przecier pomidorowy
 » woda
 » ½ kg makaronu spaghetti

Składniki

Mięso podsmażyć, posolić , dodać pieprz, 
listek laurowy, ziele angielskie. Następnie 
dodać koncentrat pomidorowy, przecier i 
wymieszać. Dolać wody. Dusić pod przy-
kryciem. Makaron ugotować w osolonej 
wodzie –„al dente” czyli tak aby był sprę-
żysty. Odcedzić, rozłożyć na talerze, polać 
sosem. Smacznego!

Wykonanie

Spaghetti BologneseSpaghetti Bolognese
OBIAD



Skąd to pochodzi?
Risotto - flagowe danie północy, ma swoje korzenie w… Neapolu! W XIV wieku Hiszpanie 
przywieźli tam ryż i tam zaczęto go jadać, ale wyraźnie bez przekonania. Ryż szybko rozprze-
strzenił się w Italii i dotarł na północ, gdzie ze względu na wilgotny klimat i dużo podmokłych 
terenów, miał idealne warunki do rośnięcia. Wtedy to też mieszkańcy północy pokochali ryż, 
a pierwszym risotto, jak mówi legenda, było risotto alla milanese, przyrządzone z szafranem 
(zafferano). Wiąże się z tym podanie, jakoby risotto alla milanese powstało w tym samym cza-
sie, co Duomo w Mediolanie: jeden z artystów pracujących nad witrażami w budującej się ka-
tedrze, niejaki Valerio di Fiandria, używał proszku z szafranu do barwienia szkła. Pewnego dnia 
odrobina szafranu wpadła do miseczki z ryżem, nadając mu piękny kolor i apetyczny zapach: 
i tak nasz artysta stworzył risotto alla milanese. Legenda ta łączy zatem dwa najważniejsze 
symbole Mediolanu: risotto z szafranem i Duomo.
Przepis na podstawowe i klasyczne risotto jest bardzo proste. Kuchnia włoska jest prosta i 
szybka. Sekretem dobrego dania jest dobranie jakości składników. Najlepszym ryżem do 
Risotto to ryż Arborio czy Carnaroli lub Maratelli (można użyć ryż do sushi). A dlaczego? Po-
nieważ ryż powinien mieć wysoką zawartość skrobi, ale niską zawartość amylozy – tak mówi 
Jamie Olivier. Jeżeli użyjemy takiego ryżu sukces gotowy (ja długo tego nie wiedziałam  ). 

Smacznego życzą Dorota Tyborowska 
z synem Erykiem i córką Ludwinią

 » 2 szklanki ryżu do risotto Arborio - 400 g 
 » 2 szklanki bulionu drobiowego lub 
warzywnego - 500 ml 

 » pół szklanki białego wina wytrawnego 
- 125 ml 

 » 5 cebulek szalotek lub jedna duża 
cebula - 250 g 

 » 50 g parmezanu lub innego sera typu 
parmezan

 » 2 łyżki delikatnej oliwy 
 » 4 łyżki masła przyprawy  
 » zioła: garść natki pietruszki 
 » pół łyżeczki soli 
 » spora szczypta pieprzu 

Składniki

Na patelnię wylać dwie łyżki oliwy z oliwek. Dodać masło. Podsmażyć poszatkowa-
ną cebulę do momentu zeszklenia. Patelni nie przykrywamy, a najlepiej miesza się 
drewnianą łyżką. Wsypujemy 2 szklanki ryżu do risotto na patelnię. Podsmażamy ca-
łość przez około trzy minuty - pomaga to równomiernie ugotować ryż i nie robi się 
papkowaty. Czas dodać wino choć można zastąpić je bulionem. Cały czas mieszamy. 
Po odparowaniu wina dodajemy część soli. Wlewamy około 1/3 szklanki gorącego 
bulionu, gdzie po każdej porcji wlanego bulionu mieszamy około trzy minuty. Czyn-
ność potarzamy aż do miękkości ryżu. W ten sposób wlej łącznie około dwóch szkla-
nek bulionu. Jeżeli zabraknie bulionu można dolewać gorąca wodę. Po 20 minutach 
ryż powinien być miękki. Nie możemy rozgotować ryżu. Dodajemy do naszego risot-
to około 50 gramów tartego sera dojrzewającego, Parmigiano Reggiano lub Grana 
Padano. Dodajemy resztę soli i sporą szczyptę świeżo mielonego pieprzu. U mnie 
domu uwielbiamy pietruszkę i dodajemy drobno pokrojoną pietruszkę. Do naszego 
risotto możemy dodać grillowanego kurczaka, wariacji tego dania jest mnóstwo, my 
uwielbiamy te.

WykonanieRisotto Risotto 
Ryż z dodatkami Ryż z dodatkami 

OBIAD



Jest to przysmak austriacki, delikatny pełny jabłek. Historia austriackiego strudla sięga 
korzeniami XVI w. i łączona jest z tureckimi najazdami na Europę.

Julia Głąb z koleżanką Nikolą  

Wykonanie

ApfelstrudelApfelstrudel
Strucla jabłkowaStrucla jabłkowa

DESER

 » 250g mąki
 » 1 łyżka oleju
 » 1 jajko
 » 1/2 łyżeczki soku z cytryny
 » 175 ml ciepłej wody
 » pół szczypty soli

Składniki Ciasto
 » 1kg kwaśnych jabłek
 » 100g bułki tartej
 » 100g masła
 » 100g cukru
 » 1 łyżeczka cynamonu
 » 50g rodzynków

Składniki Nadzienie

Mąkę wsypać na stolnicę i uformować na 
środku nieckę. Olej, jajko, sól, sok cytryno-
wy i wodę rozmieszać w misce. Wylewać 
stopniowo do mąki i wyrabiać tak długo, 
aż ciasto bedzie gładkie. W tym czasie zru-
mienić bułkę tartą na maśle. Jabłka obrać, 
pokroić na cienkie plasterki i wymieszać z 
bułką, cukrem, cynamonem i rodzynkami.
Na ściereczce posypanej mąką wyrobić po-
nownie ciasto. Następnie rozwałkować na 
prostokąt, naciągnąć, by było przeźroczy-
ste. Nadzienie rozłożć na 2/3 ciasta. Zrolo-
wać ciasto od strony z nadzieniem, a wolną 
część ostrożnie przełożyć na wierzch.
Położyć struclę na wytłuszczoną blachę i 
posmarować roztopionym masłem. Wsta-
wić do piekarnika i piec w temp. 180°C 
przez 30-40min. Ciepłą posypać cukrem 
pudrem.



Tradycyjne migdałowe ciasto pielgrzyma - hiszpański wypiek z Galicji, którym częstowa-
no pielgrzymów podążających do Santiago de Compostela. W Hiszpanii jest ono objęte 
specjalnym świadectwem pochodzenia, z czym wiążą się restrykcyjne zasady przygoto-
wania wypieku i doboru składników.

Ciasto Pielgrzyma polecają 
Aneta Nawrot z córką Laurą

 » 5 jaj
 » 250 g cukru
 » 250 g zmielonych obranych migdałów
 » 1/2 łyżeczki cynamonu
 » 1 cytryna
 » 30 g cukru pudru

Składniki

1. 1. Okrągłą tortownicę posmarować ma-
słem i oprószyć mąką. Piekarnik na-
grzać do 180 stopni C.

2. 2. Oddzielić żółtka od białek. Żółtka ubi-
jać z cukrem, skórką z cytryny oraz cy-
namonem na jednolitą masę.

3. 3. Ubić pianę z białek i dodać do masy.
4. 4. Następnie dodać migdały i wszystko 

delikatnie wymieszać szpatułką.
5. 5. Wylać ciasto do przygotowanej tor-

townicy, wstawić do piekarnika i piec 
przez ok. 30 minut. Wyjąć i ostudzić.

6. 6. Posypać cukrem pudrem. 
7. 7. Kroić na małe kawałeczki. Można po-

dawać z gałką lodów.

Wykonanie

Tarta de SantiagoTarta de Santiago
Ciasto PielgrzymaCiasto Pielgrzyma

DESER



O gofrach czyli waflach…
Najbardziej popularne są te brukselskie, lekkie, kwadratowe, przypominające nasze gofry. 
Ale są też takie pachnące karmelem, gorące, chrupiące na zewnątrz a miękkie w środku, 
polane czekoladą, bitą śmietaną i udekorowane owocami, wśród których prym wiodą tru-
skawkami. Podobno wafle w Belgii robiono już w X wieku, jednak te oficjalnie uznane za 
pierwsze, czyli wafle z Liege narodziły się w XVIII wieku. Są one słodsze i cięższe od tych po-
przednich, ciasto może mieć też smak waniliowy lub cynamonowy. Przepis na nie wymyślił 
szef kuchni jednego z tamtejszych biskupów, któremu znudziły się stare łakocie. Prawdziwą 
karierę jednak belgijskie wafle zrobiły po brukselskim Expo, które odbyło się 1958 roku. To 
wtedy świat poznał ich smak i zakochał się w nim bez pamięci… W 1964 roku na targach 
w Nowym Jorku pojawiły się nowe gofry. Maurice Vermersch upublicznił przepis swojej 
żony na „gofry brukselskie”. Były to puszyste gofry drożdżowe, podawane z truskawkami i 
obowiązkowo z bitą śmietaną. Zdając sobie sprawę, z tego, iż większość Amerykanów nie 
orientuje się, gdzie leży Bruksela zmieniono nazwę na „gofry belgijskie” – nazwa ta obowią-
zuje po dziś dzień, i ten rodzaj gofrów jest bardzo popularny na całym świecie.

Gofry upiekli: 
Kacper Krawczyk z mamą Małgorzatą Fergin

 » 3 szklanki mąki
 » 4 jajka
 » 1/4 łyżeczki soli
 » 1/2 szklanki cukru
 » 1 i 3/4 szklanki wody gazowanej
 » 1/2 szklanki oleju
 » 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Składniki

Liège Waffles Liège Waffles 
Gofry z bitą śmietaną i owocamiGofry z bitą śmietaną i owocami

Oddzielamy żółtko od białka.
Białko ubijamy na sztywno z odrobiną 
soli. Żółtka mieszamy z cukrem w innym 
naczyniu po czym dodajemy olej, wodę 
i miksujemy. Następnie dodajemy wcze-

Wykonanie

śniej zmieszane ze sobą: mąkę, sól i proszek do pieczenia. Całość razem miksujemy. 
Ubite białko dodajemy do całej masy deliktanie mieszając ręcznie do uzyskania jed-
nolitej konsystencji. Pieczemy 7 minut bez otwierania gofownicy w trakcie pieczenia.

DESER



to ciasto z Hiszpanii na święto Trzech Króli. Jest to ciasto drożdżowe o owalnej formie  
z dziurką w środku, stąd nazwa roscon od formy a reyes to królowie po hiszpańsku. Ciasto 
podawane na śniadanie z kawą albo czekoladą w dniu Trzech Króli. w Hiszpanii ważne 
jest śniadanie, bo dzieci tego dnia znajdują prezenty, jakie zastawili im Trzej Królowie. 

Smacznego życzą Dorota Tyborowska 
z synem Erykiem i córką Ludwinią 

Do miski wlać letnie mleko, następnie pokruszyć świeże drożdże i wymieszać łyżką. Odstawić 
na 15 min. Do miski wsypać przez sitko mąkę, zrobić w środku dziurkę, dodać cukier i startą 
skórkę z pomarańczy. Dodać mleko z drożdżami, mieszać powoli aż powstanie dość gęsta 
masa. Dodać łyżkę rumu, żółtko, szczyptę soli i masło. Jeśli mamy to dodajmy łyżkę wody 
agua de azahar. Wymieszać w misce. Zostawić do wyrośnięcia. Wyrabiać przez chwilę masę 
na blacie, uformować kulkę, przykryć miską i pozostawić na 10 min. Tę czynność powtarzamy 
2 razy, wyrabiamy i przykrywamy na 10 minut. Po kolejnych 10 min odkrywamy ciasto i wyra-
biamy raz jeszcze. Miskę posmaruj oliwą i włóż tam kulkę z wyrobionego ciasta, przykryj prze-
zroczystą folią i postawić w ciepłym miejscu. Ciasto musi urosnąć, będzie gotowe jak podwoi 
swoją wielkość. W międzyczasie przygotować blaszkę, można wysmarować masłem albo po-
łożyć papier do pieczenia. Po 10 min wyłożyć ciasto na blat, zrobić palcami dziurkę w środku 
i zacząć powoli formować rozcon – koło z dziurą w środku. Pamiętaj, że zawsze jedna cześć 
ciasta musi dotykać blatu. Uformowane cisto położyć na blaszce. Posmarować roztrzepanym 
jajkiem i pozostawiamy żeby urosło. Wyrośnięte ciasto podwoi swoją wielkość posmarować 
jeszcze raz jajkiem. Można udekorować migdałami albo kandyzowanymi owocami. Do środ-
ka można dodać owoce kandyzowane, znacznie zwieszą smak ciasta. Wystawić ciasto do cie-
płego piekarnika na 160 °C na 25- 30 min.

Wykonanie

Roscon de Reyes Roscon de Reyes 
ciasto drożdżowe na Trzech króliciasto drożdżowe na Trzech króli

 » 350 gr mąki
 » 25 gr świeżych drożdży
 » 125 ml pełnego mleka 
 » 100 gr cukru 
 » 75 gr masła (temperatura pokojowa)
 »  1 jajko + 1 żółtko  
(raczej duże, rozmiar XL)

Składniki  » Starta skórka z jednej pomarańczy 
 » 1 łyżka rumu 
 » 1 łyżeczka oliwy z oliwek
 » Szczypta soli 
 » 1 łyżka wody AGUA DE AZAHAR – ja 
użyłam skórki pomarańczowej

 » Do dekoracji kandyzowane owoce albo 
pokrojone migdały 

DESER



O deserze….
Tiramisu  - włoskie tiramisù – od tira mi sù czyli „popraw mi humor”, „podnieś mnie na 
duchu”, „rozwesel mnie”- pyszny deser rodem ze słonecznej Italii, idealny do kawy, we 
Włoszech jadany na…drugie śniadanie w duecie z espresso
Wiele włoskich miast pretenduje do stolicy tego deseru- Wenecja, Treviso, Siena, Floren-
cja i każde  z nich ma swój oryginalny, nieco inny przepis na niego Przez lata doczekał się 
wielu modyfikacji –podawany w kostce, w pucharku, z owocami…
Ja  polubiłam Tiramisu  w Polsce a zakochałam się w nim w Vasto we Włoszech podczas  
mobilności w ramach projektu Erasmus+. Urokliwy kraj, słońce, doskonała kuchnia, emo-
cjonalny i spontaniczny język, pozytywnie nastawieni ludzie… Jak nie delektować się  
i nie zakochać w czymś tak pysznym i w tak sprzyjającym klimacie i miejscu ?
Tak więc przygoda z Erasmusem+ trwa nadal bo deser zagościł u mnie na stałe i zawsze 
kiedy go przygotowuję wracam wspomnieniami do Włoch i naszego projektu. 
Gwarantuję, że deser jest tak pyszny, że zawsze poprawia humor.

Regina Smolin-Makuch z synem Szymonem

Żółtka utrzeć mikserem z cukrem na pusz-
ystą masę, zmniejszyć  do minimum obro-
ty miksera i dodawać partiami ser Mascar-
pone aby powstał aksamitny krem. Do 
kawy, po zaparzeniu i wystudzeniu dodać  
25 ml likieru migdałowego Amaretto. 
Biszkopty nasączyć kawą a następnie na-
łożyć na nie krem. Obficie posypać kakao. 
Wstawić do lodówki na min. 5 godzin.  
Po wyjęciu z lodówki udekorować miętą  
i malinami. Podawać schłodzone, idealne 
do popołudniowej kawy.

Wykonanie

TiramisuTiramisu
Popraw mi humorPopraw mi humor

 » 6 żółtek
 » 0,5 kg sera Mascarpone
 » 50 g cukru
 » 200 ml  kawy espresso

Składniki
 » 25 ml likieru  Amaretto lub wina Marsala 
(można ten składnik pominąć )

 » 125 g podłużnych, włoskich biszkoptów 
 » kakao

DESER



Deser dla małych i dużych rodem z Belgii, na słodko i słono, w wielu odsłonach, niezmiennie 
od lat kojarzone z wakacjami nad polskim morzem

Gofry polecają Oliwia Szymlet 
z mamą, tatą i siostrą

 » Mąkę wsypać do miski, dodać proszek 
do pieczenia, sól, cukier, cukier wanili-
nowy. Wszystko wymieszać a następnie 
dodać jajka, olej roślinny oraz mleko. 
Zmiksować mikserem na gładką masę, 
tylko do połączenia się składników. 
Ciasto można odstawić aby odpoczę-
ło (na około 15 minut), ale nie jest to 
konieczne.

 » Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez 
około 3 - 3,5 minuty lub przez czas po-
dany w instrukcji gofrownicy. Nakłada-
my ciasto chochlą i wypukłą stroną łyżki 
rozprowadzamy ciasto dokładnie po 
całej powierzchni.

 » Gofry po upieczeniu odkładać na me-
talową kratkę. Posypać cukrem pudrem 
lub podawać z ulubionymi dodatkami 
np. marmoladą, dżemem, owocami i 
bitą śmietaną.

Wykonanie

Liège WafflesLiège Waffles
Gofry z owocamiGofry z owocami

 » 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej
 » 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
 » szczypta soli
 » 2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu

Składniki  » 1 łyżka cukru wanilinowego
 » 2 jaja
 » 1/2 szklanki oleju roślinnego (np. sło-
necznikowego) lub roztopionego masła

 » 1 i 1/3 szklanki mleka

DESER



Pierwsze wzmianki na temat sernika pojawiają się już w starożytnej Grecji  i Rzymie. Jego 
historia sięga więc już ponad 2 tys. lat. W XIX w. przepisy na serowe ciasto, razem z kolo-
nistami, dotarły do Ameryki Północnej
Najbardziej tradycyjna forma, sernika pochodzi z krajów niemieckojęzycznych. Stąd czę-
sto ciasto to nazywane jest „wiedeńskim”. W tej wersji zakłada dodanie do serowej masy 
dużej ilości bakalii. W krajach prawosławnych, popularna jest natomiast odmiana sernika 
na zimno, nazywana paschą. W wielu regionach jest to tradycyjna potrawa wielkanocna.

Sernik polecają Hubert Wołk z mamą z Joasią

Suchary pokruszyć bardzo drobno, do-
dać  rozgrzany w kąpieli wodnej krem- 
nutellę. Rozpuścić żelatynę. Śmietanę 
ubić na sztywno, stopniowo dodawać 
ser, delikatnie ubijać mikserem. W mię-
dzyczasie galaretką wiśniową rozpuścić 
w gorącej wodzie plus łyżka żelatyny. 
Ostudzoną galaretkę połączyć z serkiem 
dobrze wymieszać i przelać na wcze-
śniej ułożony spód z Nutelli i przełożyć 
do lodówki. Następnie trzeba czekać aż 
stężeje. Następnie zmiksować truskawki, 
dodać 2 rozpuszczone galaretki i wylać 
na wierzch. Z powrotem do lodówki… 
Po cierpliwym czekaniu…
Smacznego!!!

Wykonanie

KäsekuchenKäsekuchen
Sernik  na zimno z truskawkamiSernik  na zimno z truskawkami

 » 1 opakowanie śmietany 30 lub 36% w 
kubeczku 250-300 ml 

 » 1 opakowanie Sucharów 
 » 1 opakowanie Nutella lub innego kremu 
w tym typie waga 300-400 ml 

 » 1galaretka wiśniowa
 »  Żelatyna spozywcza opakowanie 

Składniki
 » 500 gramów serka w wiaderku typu 

sernikowego 
 » 2 galaretki truskawkowe 
 » 600 gram truskawek mogą być mrożone 
 » Jeśli truskawki są bardzo kwaśne można 

dodać cukru pudru ok 1 lub 2 łyżeczki  
w zależności od upodobań

DESER



Najprawdopodobniej torty pochodzą z Włoch. W Polsce pierwsze torty pojawiły się na 
dworze królowej Bony. Och ta Bona nie tylko marchewki, pietruszki, kapustę i inne wa-
rzywa sprowadziła ale i przepyszne torty.

Włoska tartaWłoska tarta
polski tortpolski tort

Przyozdobienie toru zależy tylko od naszej fantazji. Mogą to być żywe kwiaty, posyp-
ki kolorowe, żelki, ciasteczka, owoce zanurzone w czekoladzie.
Życzę smacznego i wielu eksperymentów.
Dorota Tyborowska z córką Ludwiką, synem Erykiem i mężem Andrzejem

Białka ubijamy -dodajemy szczyptę soli 
i na sztywno, dodajemy cukier. Kiedy 
cukier jest słabo wyczuwalny pod pal-
cami, dodajemy na wolnych obrotach 
żółtka. Używamy mikseru do momentu 
połączenia się żółtek. Łączymy mąkę i 
proszek. Wygodną sobie łyżką czy szpa-
tułką, przesiewamy mąkę z proszkiem 
i bardzo delikatnie mieszamy mąkę z 
masą jajeczną. Wykładamy na papier i 
pieczemy około 30 minut w 180°C - do 
suchego patyczka. Przekroić biszkopt na 
żądaną ilość.

Wykonanie Biszkopt
Wlewamy do misy, 1 litr śmietany 30% do-
dajemy 250 g serka mascarpone, 2 łyżki 
cukru pudru. Wszystko mieszamy na wol-
nych obrotach i stopniowo zwiększamy 
obroty na najwyższe. Po ubiciu na sztyw-
ną masę przekładamy tort: pierwsza war-
stwa: biszkopt kropimy sokiem z cytryny 
lub przegotowaną chłodną wodą, dżem 
(np. czarna porzeczka, wiśnie, maliny wg 
uznania może być kajmak), przykrywamy 
blatem. Wykładamy trochę masy śmietano-
wej, wykładamy rządne przez siebie owoce, 
które mogą być też tematem naszego toru 
np. maliny, truskawki, jagody, czy owoce z 
puszki wg własnego uznania. Przykrywamy 
warstwą kremu śmietanowego i blatem 
biszkopta. Resztę kremu rozsmarowujemy 
na biszkopcie łącznie z bokami. 

Wykonanie Krem

 » 5 jaj
 » 1 szklanka mąki pszennej,
 » 1 szklanka cukru
 » 2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Składniki Biszkopt
 » 1 litr śmietany 30%
 » 250g serka mascarpone
 » 2 łyżki cukru pudru
 » dżem, owoce wg uznania

Składniki Krem

DESER



O pizzy…
Pizza – potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko rozpowszechniona na całym świecie. Jest 
to płaski placek z ciasta drożdżowego (focaccia), z sosem pomidorowym, posypany tartym 
serem (najczęściej jest to mozzarella) i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym pie-
cu. Pizzę podaje się na gorąco, lecz rozpowszechnione jest jedzenie jej również na zimno.

Pizzę przygotował 
Mateusz Grygorowicz z rodzicami

Świeże drożdże ocieplić w temperaturze pokojowej. Przygotować rozczyn: drożdże rozpu-
ścić w ciepłej wodzie, dodać 2 łyżki mąki oraz cukier, dokładnie wymieszać i odstawić na ok. 
10 minut do wyrośnięcia. 
Mąkę przesiać do miski, wymieszać z solą, zrobić wgłębienie w środku i wlać w nie rozczyn. 
Sukcesywnie zagarniać łyżką mąkę do środka i przez 2 - 3 minuty mieszać składniki, pod 
koniec dodając jeszcze oliwę.
Połączone składniki wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką. Wyrabiać przez ok. 15 minut aż 
ciasto będzie elastyczne i gładkie .
Wyrobione ciasto włożyć do dużej miski, przykryć ściereczką i odstawić na ok. 1 godzinę 
do wyrośnięcia.
Wyrośnięte ciasto wyjąć na stolnicę i chwilę pozagniatać. Podzielić na 2 części, uformować 
z nich kulki i odłożyć na ok. 7 minut pod ściereczką.
Blaszki (tortownice) posmarować oliwą. Włożyć na środek kulkę ciasta, delikatnie spłasz-
czyć i rozciągać, rozprowadzając palcami po całej powierzchni dna, zaczynając od środka i 
zostawiając niewielki „wałeczek” na brzegu .
Wyłożyć cienką warstwę SOSU POMIDOROWEGO, ser oraz ulubione dodatki. Odczekać ok. 
15 minut aż ciasto podrośnie, następnie piec w maksymalnie nagrzanym piekarniku (min. 
250 st. C) przez ok. 10 minut.
SMACZNEGO :)

Wykonanie

PizzaPizza
„MATEO”„MATEO”

KOLACJA

 » 25 g świeżych drożdży  
(lub 7 g instant)

 » 150 ml ciepłej wody

Składniki  » 1/2 łyżeczki cukru
 » 250 g mąki pszennej
 » 1 łyżeczka soli
 » 1 łyżka oliwy



Ciekawostki o pizzy
Tradycyjna włoska pizza nie jest przeładowana składnikami, i rzadko pojawiają się na niej 
więcej niż 3 dodatki. Pierwsza w historii ludzkości wersja pizzy pochodzi od starożytnych 
Greków, wśród których popularnym daniem były duże, okrągłe “chlebki”, pokryte warzy-
wami, przyprawami i oliwą z oliwek. Słowo “pizza” liczy sobie już ponad tysiąc lat. Po raz 
pierwszy pojawiło się ono  w łacińskim tekście napisanym w południowych Włoszech w 
997 roku! Podobno przeciętny Amerykanin spożywa około 46 kawałków pizzy w ciągu 
jednego roku, a w całej Ameryce co sekundę zjadanych jest ich około 350 kawałków.
Według Księgi Rekordów Guinnessa, rekord największej okrągłej pizzy na świecie został 
ustalony w 1990 roku, na Norwood Hypermarket w RPA. Miała ona prawie 38 metrów 
średnicy i ważyła ponad 12 ton. Do jej przygotowania zużyto niemal 4.5 tony mąki, 1.8 
tony sera i 900 kg sosu. Pizzę piekły: 

Zosia Dubec z mamą Katarzyną Kojtych-Dubec

PizzaPizza
królowa włoskich potrawkrólowa włoskich potraw

1. 1. Krok 1: Drożdże rozpuszczamy w wo-
dzie. Do miski wsypujmy mąkę, sól, 
dodajemy oliwę, wodę z drożdżami i 
mieszamy. Przekładamy na blat i wyra-
biamy ok. 5-10 minut.

Wykonanie

 » 500 g mąki pszennej
 » 330 g wody
 » 4 łyżki oliwy
 » sól
 » 7 g drożdży suszonych lub 15 g świeżych

Składniki ciasto na pizzę
 » passata pomidorowa
 » 1 łyżka oregano
 » 1 ząbek czosnku
 » 2 łyżki oliwy
 » sól

Składniki sos pomidorowy

 » mozzarella
 » szynka
 » brokuły
 » kukurydza

dodatki

2. 2. Ciasto wkładamy do miski i odstawiamy na ok. 1 godzinę by wyrosło. Po godzinie 
dzielimy na 3 części. Dwie chowamy pod ściereczkę i zaczynamy przygotowywać 
pierwszą pizzę. Ciasto wałkujemy i rozkładamy na blaszce.

3. 3. W czasie, gdy drożdże rosną, na patelni robimy sos. Siekamy czosnek, wlewamy 
passatę, dodajemy oliwę, oregano i podgrzewamy. Sos ma być gęsty. Po wykona-
niu odstawiamy do wystudzenia.

4. 4. Rozłożone na blaszce ciasto smarujemy sosem pomidorowym, posypujemy mo-
zzarellą i układamy pozostałe składniki. 

5. 5. Pieczemy ok. 13 - 18 minut w nagrzanym do 220-230C piekarniku.

KOLACJA



 » Tradycyjne danie francuskie                                        
 » Wywodzi się z kuchni prowansalskiej i nicejskiej
 » Zdrowa i kolorowa kompozycja warzyw i ziół
 » kompozycji cukinii, bakłażana, papryki, pomidorów, cebuli, czosnku, przypraw  
i ziół i fantazji kucharza delikatny smak warzyw w aromacie ziół prowansalskich

 » Warzywa w ratatuj to bomba odżywcza – witaminy , składniki mineralne, błonnik , 
a oliwa z oliwek to super tłuszcz roślinny

 » Pożywna i wartościowa potrawa, nie obciążająca układu pokarmowego
 » Można jeść jako danie główne z pieczywem lub ryżem, a także jako dodatek do 
mięsa, ryb cz z jakiem;

 » Pyszna zapiekanka warzywna
Danie made in France
polecają Patryk Swoboda z mamą Grażyną

 » Cukinie – 2 sztuki (jeżeli małe to 3 sztuki; 
gdyby były cukinie żółte i zielone to 2+2)

 » Bakłażan – 1 sztuka
 » Papryki – 3 sztuki (czerwona, żółta, zielona)

Składniki

 » Warzywa – cukinia, bakłażan, papryki – umyć , osuszyć. Usunąć częśći niejadalne i pokroić 
na plasterki o jednakowej grubości. Każde warzywo ułożyć na osobnym talerzu. (ważne 
przy układaniu w naczyniu żaroodpornym, ponieważ układamy warzywa po kolei)

 » Cebulę obrać, pokroić w kosteczkę. Przełożyć do miseczki.
 » Obrać ząbki czosnki, wycisnąć przez praskę na talerzyk.
 » Na patelni rozgrzać oliwę (połowę z ½ szklanki), wrzucić posiekaną cebulę i zeszkli. Mie-

szać łyżką, żeby nie przypalić. 3-4 minut.
 » Do zeszklonej cebuli dodać wyciśnięty czosnek. Wszystko wymieszać i smażyć 1 minutę.
 » Następnie wlać na patelnię pulpę pomidorową, wsypać zioła prowansalskie, dodać sól i 

pieprz. Wymieszać. (jeżeli potrzebna ilość , to płaska łyżeczka soli i ½ łyżeczki pieprzu, zioła 
prowansalskie ½  opakowania)

 » Sos z patelni przelać do żaroodpornego naczynia.
 » Na warstwie sosu układać naprzemiennie warzywa , w formie spirali.
 » Warzywa skropić pozostałą oliwą, posypać ziołami prowansalskimi i tymiankiem oraz solą.
 » Piekarnik nagrzać do 170oC , wstawić naczynie z warzywami.
 » Piec 50-60 minut (warzywa powinny być miękkie)

Wykonanie

RatouilleRatouille
zapiekanka warzywna zapiekanka warzywna 

 » Cebula  -  1 sztuka
 » Ząbki czosnku – 3
 » Pulpa pomidorowa (butelka szklana)
 » Oliwa z oliwek – ½ szklanki
 » Zioła prowansalskie
 » Tymianek
 » Sól i pieprz

KOLACJA



Klasyczna sałatka ziemniaczana na kwaśno w wiedeńskim stylu. Podstawowy i najbar-
dziej popularny dodatek do sznycla, pieczonych udek z kurczaka lub smażonej kiełba-
sy. W orginale nazywa się ERDAPFELSALAT, jakby dosłowanie przetłumaczyć, to sałatka  
z jabłek ziemnych.

Julia Głąb z koleżanką Nikolą

W pierwszej kolejności zajmujemy się 
dressingiem, czyli zaczynamy od posie-
kania cebuli w drobną kostkę. Nastepnie 
w misce umieszczamy pozostałe sklad-
niki (wywar/wodę, olej, ocet, musztar-
dę, cukier, sól i pieprz). Dokładnie je 
mieszamy za pomoca rózgi i dodajemy 
posiekaną cebulę. Ziemniaki kroimy w 
dość grube plastry. Teraz na przemian, 
układamy w misce warstwę ziemniaków 
i polewamy je dressingiem. Czynność tę 
powtarzamy dopóki nie skończą nam 
się ziemniaki. Gdy pozostanie nam sos, 
polewamy nim ziemniaki z wierzchu. 
Odstawiamy sałatkę do lodówki, a przed 
podaniem posypujemy ją posiekanym 
szczypiorkiem.

Wykonanie

ErdapfelsalatErdapfelsalat
sałatka ziemniaczanasałatka ziemniaczana

 » 800g obranych, ugotowanych (w osolonej 
wodzie) i przestudzonych ziemniaków

 » 1/8 l wywaru wołowego lub wody
 » 5 łyżek oleju roślinnego (ja użyłam rzepa-

kowego)
 » 3 łyżki białego octu winnego

Składniki
 » 2 łyżeczki cukru
 » 1 łyżeczka musztardy Dijon
 » szczypta soli
 » szczypta mielonego białego pieprzu
 » 1 czerwona cebula
 » 1 pęczek drobnego szczypiorku

KOLACJA



Chrupiące kawałki ziemniaków z pikantnym pomidorowym sosem, maleńki smakołyk 
z Hiszpanii serwowany w barach z przekąskami czyli słynne- tapas. Polska nazwa tego 
dania mogłaby brzmieć odważne, wściekłe lub mężne ziemniaki.

Tapas przygotowali Szymon Makuch 
z mamą Reginą Smolin-Makuch

1. 1. Ziemniaki obieramy, kroimy w kawałki  
(ok. 2,5 cm), wrzucamy do zimnej osolo-
nej wody, gotujemy uważając, żeby nie 
rozgotować, odcedzamy i studzimy.

2. 2. Kroimy cebulę , przepuszczamy przez 
praskę czosnek, szklimy na 2 łyżkach 
oleju, dodajemy paprykę, przecier pomi-
dorowy , ¾ szklanki wody, przyprawiamy 
szczyptą soli , pieprzu i cukru, gotujemy 
na wolnym ogniu przez 20 minut, studzi-
my, miksujemy w blenderze.

3. 3. Wystudzone ziemniaki przekładamy do 
żaroodpornego naczynia lub blaszki, po-
lewamy oliwą, posypujemy bułką tartą, 
mieszamy delikatnie. Pieczemy ok 30 min 
w temp. 200°C w piekarniku najlepiej z 
funkcją termoobiegu. Przed podaniem 
polewamy sosem, posypujemy zielona 
pietruszką. Sos możemy podać osobno. 
Pamiętajmy o wykałaczkach, na które na-
bijemy patatas bravas.

Wykonanie

Patatas bravasPatatas bravas
frytki po hiszpańskufrytki po hiszpańsku

 » Ziemniaki  500 g
 » Bułka tarta  2 łyżki
 » Cebula 1 szt.
 » Czosnek 2 ząbki
 » Przecier pomidorowy 200 ml

Składniki  » Papryka wędzona 1 łyżeczka
 » Papryka ostra 1 łyżeczka
 » Olej 4 łyżki
 » Sól, pieprz
 » Cukier
 » Zielona pietruszka

KOLACJA



Czy wiesz, że… ?
Spaghetti jest typową włoską potrawą ale jednak to nie Włosi odkryli spaghetti. Spa-
ghetti jest jednocześnie nazwą makaronu który, jest podstawą tego dania. Ten najpo-
pularniejszy na świecie makaron trafił do Włoch przez Sycylię, za sprawą Arabów, którzy 
podbili wyspę w roku 827 n.e. To właśnie Arabowie, niestrudzeni podróżnicy, wojownicy 
i kupcy, wymyślili makaron dostosowany do swoich potrzeb: suszony, łatwy do przecho-
wywania, poręczny w drodze. Początkowo makaron spaghetti nosił nazwę itriyah (od 
perskiego „sznurek”), następnie tria i trii, przy czym ta ostatnia do dziś określa pewną od-
mianę spaghetti popularną na Sycylii i w południowych Włoszech

Życzymy smacznego!
Oliwia Szymlet z mamą Sylwią

1. 1. Pokroić cebulę, posoli i podsmażyć na 
oliwie z oliwek. Zazwyczaj są to trzy lub 
cztery małe cebule.

2. 2. Około 4-5 pomidorów sparzyć wrzątkiem 
i obrać ze skórki. Pokroić na kawałki i do-
dać do cebuli. Smażyć razem około 10 
minut.

3. 3. Rozgnieść 3 ząbki czosnku. Dodać do 
sosu. Smażyć jeszcze przez kilka minut.

4. 4. Na koniec doprawić jeszcze 1 łyżką cukru.
5. 5. Podawać z ugotowanym makaronem 

i startym na tarce parmezanem/innym 
serem.

Wykonanie

KAISERSHMARRNKAISERSHMARRN
Omlet cesarskiOmlet cesarski

 » 4-5 pomidorów jeśli są duże, mniej-
szych może być mniej lub 2 puszki 
pomidorów z puszki

 » 3-4 małe cebule
 » 3 ząbki czosnku
 » kilka łyżek oleju lub oliwy

Składniki
 » sól i czarny pieprz do smaku
 » ulubione zioła – u mnie bazylia, tymia-
nek, oregano

 » 1 łyżka cukru
 » parmezan krowi lub wegański do 
posypania

KOLACJA



Potrawa kuchni włoskiej. Carbonara zasłynęło jako danie podawane górnikom we Wło-
szech. Krótki czas i prostota przygotowania, a także duża ilość kalorii czyniły z tego spe-
cjału idealny posiłek dla ludzi tak ciężko pracujących. Sama nazwa też nie jest przypadko-
wa gdyż Carbonara po włosku to węgiel.

Anna Mosorzewska z synem Marcinem 

 » makaron spaghetti 500 g 
 » jedna duża szalotka 
 » 150 g surowego boczku wędzonego 
 » 100 g żółtego sera 
 » 2 żółtka 
 » 250 g śmietany 30%
 » szczypta soli
 » szczypta pieprzu czarnego 
 » świeża bazylia do ozdoby 
 » odrobina oliwy z oliwek 

Składniki

1. 1. Podsmaż na patelni pokrojony w kostkę 
boczek i szalotkę z odrobiną oliwy z oliwek. 

2. 2. Do dużej miski wlej śmietanę, dodaj żółt-
ka, potarty ser, sól i pieprz. Wszystko wy-
mieszaj. 

3. 3. Ugotuj makaron w osolonej wodzie. 
4. 4. Do usmażonego boczku i szalotki dodaj 

przygotowany wcześniej sos. Całość pod-
grzej około 5 minut na patelni. 

5. 5. Ugotowany i odcedzony makaron dodaj 
do sosu na patelnię. Wszystko wymieszaj i 
podgrzej około 5 minut. 

6. 6. Potrawę podawaj bezpośrednio po przy-
gotowaniu w głębokim talerzu. Możesz 
ozdobić ją listkiem świeżej bazylii. 

Wykonanie

Spaghetti carbonara Spaghetti carbonara 
KOLACJA



Rada Ministrów przyjęła Strategię na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.
Przyjęcie przez Radę Ministrów pierwszej polskiej Strategii na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 to ważny krok w kierunku po-
prawy sytuacji i jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. To 
pierwszy tak kompleksowy i długofalowy dokument.

Czym w ogóle jest Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, 
po co powstała?
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy i ob-
szerny dokument o charakterze strategicznym, który będzie mapą drogową 
polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Czy Strategia jest dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami? Ja-
kich obszarów dotyczy?
Tak, to bardzo ważne, by bardzo zróżnicowane środowisko osób z niepełno-
sprawnościami otrzymywało wsparcie na różnorodnym polu – społecznym, 
zdrowotnym czy zawodowym.

Jaki jest główny cel Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami?
To włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodo-
we. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wie-
ku produkcyjnym to w 2018 r. 28,3 proc. Planowana do osiągnięcia w 2025 
r. wartość pośrednia to 35 proc., a wartość docelowa to 45 proc. w 2030 r.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI
Celem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego jest stworzenie warunków prawnych 
i instytucjonalnyc niezbędnych do powstania instytucji, której za-
daniem będzie realizacja programów wspierania rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego w Polsce.

Narodowy Instytut Wolności – jako agencja wykonawcza – ma wdra-
żać politykę państwa w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go, opartą na zasadach otwartości, konkurencyjności i przejrzystości. 
Do zadań Narodowego Instytutu Wolności należą m.in. działania na 
rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa 
obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez 
zwiększanie instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych 
oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, 
ich niezależności oraz profesjonalizmu, przy jednoczesnym zachowa-
niu ich obywatelskiego charakteru. Instytut będzie także prowadził 
programy wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych oraz 
innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, m.in. 
przez wspieranie pozyskiwania przez nie środków pozabudżetowych 
na działalność w obszarze wspierania rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego oraz wspierania rozwoju kadr, ze szczególnym uwzględnie-
niem wolontariuszy i społeczników.
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