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Wstęp

„Z jutra wiesioł nikt nie będzie,
Aliż gdy za stołem siędzie,
Toż wszego myślenia zbędzie.
A ma z pokojem sieść,
A przy tem się ma najeść.”
Przecław Słota

Od  pewnego  czasu  Fundacja  Atoli  promuje  kulturę  słowiańską,
organizujemy  warsztaty,  spotkania,  wydajemy  publikacje.  Próbujemy
przybliżyć  Państwu  kulturę,  obyczaje  i  codzienne  realia  życia  naszych
przodków.  Szczególną  uwagę  poświęcamy kulturze  kulinarnej  Słowian.
Przy bliższym przyjrzeniu się zagadnieniu, okazuje się ona być nie tylko
zaspokajaniem głodu,  ale  też  sposobem organizacji  życia  w  zgodzie  z
naturą i poszanowaniem tejże oraz umiejętnością korzystania z tego co w
niej najlepsze. Tę umiejętność, a może nawet całą dziedzinę wiedzy gdzieś
po  drodze  do  współczesności  utraciliśmy.  Nasze  propozycje  pomagają
przypomnieć  tę  wiedzę  i  wprowadzić  ją  znów  w  codzienne  życie.
Wydawać by się mogło, że jedzenie to problem pozostający poza kulturą,
jednakże  to  co  i  jak  jemy  w  ogromnym  stopniu  kształtuje  obyczaje,
wpływa na wartości,  organizuje  porządek dnia,  sposoby świętowania,  a
nawet może być dziedziną sztuki. Niniejsza książeczka to pokłosie spotkań
z  Państwem  Hanną  i  Pawłem  Lis,  Panią  Katarzyną  Mikulską,  Panią
Justyną  Pargiełą,  naszych  osobistych  prób  i  doświadczeń  kulinarnych.
Zapraszamy na „Spotkanie w Świecie Słowian od kuchni”

Zapraszam do lektury
Ireneusz Włodek

Prezes Fundacji Atoli
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Pieczywo:

Zanim pojawił się chleb wypiekany na zakwasie, na naszych ziemiach 
królowały podpłomyki, czyli mąka z wodą i przyprawami pieczona na 
rozgrzanych kamieniach lub blachach na ognisku. Był to pierwszy i 
najbardziej pospolity chleb. Dziś wracając do tradycji możemy go 
urozmaicać współczesnymi dodatkami. Poniżej podaję dwa podstawowe 
przepisy w wersji zwykłej i bezglutenowej.

Podpłomyki z jasnotą
500g mąki razowej, sól, 2 garści liści jasnoty (można też dodać łyżkę 
siemienia lnianego)
Łączymy ze sobą mąkę, sól, posiekaną
jasnotę (len) i wyrabiamy z wodą;
dodajemy tyle wody, aby powstało
bardzo plastyczne ciasto (takie jak na
pierogi). Zagniatamy, tak, żeby łatwo
odchodziły od ręki. Odrywamy małe
kawałki ciasta. W dłoni wyrabiamy możliwie cienkie (kilka milimetrów) 
placuszki. Pieczemy na wolnym ogniu do zarumienienia. 
Na ognisku mogą to być kamienie lub metalowe płaskie naczynie.

Podpłomyki gryczane z gwiazdą
½ szkl. liści gwiazdnicy, 500g mąki gryczanej , 1 łyżka
siemienia lnianego, 1-1½ szkl. ciepłej wody, sól i inne
przyprawy do smaku
Liście gwiazdnicy, mąkę, siemię, sól i inne przyprawy
mieszamy. Zalewamy wodą, tak by powstało zwarte ciasto.
Lepimy podpłomyki (placki o grubości ok. 2-3mm) i smażymy na patelni 
na wolnym ogniu (w zależności od nagrzania patelni), aż do 
zarumienienia. Podajemy na wytrawnie lub na słodko – wedle uznania.
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Chleb gryczany
Gryka (podobnie, jak wypiek chleba) pojawiła się w Polce dopiero pod 
koniec wczesnego średniowiecza (XII wiek). Tradycyjny chleb na 
zakwasie możemy spotkać jeszcze u naszych babć. Ja podaję wersję 
bezglutenową, która stanowi
wspaniały zamiennik dla tych,
którzy kochają chleb, ale nie mogą
go jeść.
 
500g kaszy gryczanej niepalonej,
2 łyżeczki soli, woda
Kaszę gryczaną płuczemy. Zalewamy wodą tak, żeby przykryć ziarna. 
Moczymy (tak, żeby kasza była cała zakryta wodą) w wodzie przez 
48godz. Dodajemy sól i rozcieramy na gładką masę (w XXI wieku 
najlepiej w tym celu sprawdza się blender). Wylewamy do formy. 
Odstawiamy w piecu lub w piekarniku na kolejne 12godz., żeby ciasto 
urosło. Pieczemy ok. 90min w temp. 200°C.
Chleb można zrobić też z mąki gryczanej (500g mąki namaczamy w 1l 
wody).
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Polewki:

Polewka jest to danie, które dziś nazwalibyśmy zupą. Jako jedne z 
ulubionych dań Słowian najchętniej jadane były rano. Pożywne dawały 
energię o każdej porze roku.
Poniżej podajemy kilka propozycji dawnych polewek.

Polewka z siemienia konopnego

Danie to po dziś dzień w podobnej wersji można
zjeść na Lubelszczyźnie, Śląsku, Pomorzu.500g
siemienia konopnego, 250g kaszy jaglanej,
250ml mleka,   2 cebule, łyżka masła, kolendra,
kminek, sól
Nasiona konopi opłukać w ciepłej wodzie. Gotować, aż ziarna popękają. 
Wtenczas je rozetrzeć. Dodać kaszę jaglaną, cebulę, mleko i resztę 
składników. Gotować aż kasza jaglana rozmięknie.

Polewka owocowo-grzybowa

Doskonała w zimowe zimne dni, oraz jako danie
świąteczne.200g suszonych owoców, 200g
suszonych grzybów, 2 jajka, 2 łyżki mąki
gryczanej, 200g śmietany, sól, kminek
Owoce i grzyby namoczyć (ok. 2 godz.).
Ugotować do miękkości dodając sól i kminek. Jajka, mąkę i śmietanę 
wymieszać i powoli dodawać do gotującego się suszu (tak, żeby się 
polewka nie zważyła).

Polewka chlebowa
Najprostsze danie. Bardzo szybkie i pożywne. Nawet, kiedy już nic nie ma
w lodówce. U Słowian jadane na przednówku, kiedy to zapasy już się 
kończyły, a z ziemi jeszcze nic nie wyrosło.
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2 szkl. wody, 3 kromki czerstwego chleba, łyżka mielonego siemienia 
lnianego, cebula, sól, czarnuszka
Zagotować cebulę z łyżką lnu. Dodać czarnuszkę i sól. Na koniec 
pokruszony chleb.

Polewka grochowa z marchwią
Jedna z bardziej pożywnych polewek. Prezentowana tutaj wersja jest 
bezmięsna. Możliwa jest jednak też wersja mięsna – wystarczy dodać 
dowolnego mięsa lub skwarki.

2,5 l wody, 350 g grochu polnego (może być
łupany), 4-6 korzeni marchwi, 4 łyki siemienia
lnianego, cebula, sól, mięta, kminek, kolendra, 
czarnuszka
Groch należy namoczyć w wodzie na noc. 
Następnie gotujemy wodę i dodajemy namoczony groch, pokrojone 
marchew i cebulę. Odstawiamy na mały ogień i wolno gotujemy do 
momentu, kiedy groch będzie miękki. Przyprawiamy ziołami i solą.
Jest to typowo zimowa, gęsta, pożywna polewka; podana z pieczywem 
dobrze zaspokaja głód.
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Na wytrawnie:

Kapusta zawijana z kaszą gryczaną i grzybami

1 nieduża główka kapusty, 300g kaszy
gryczanej, 2 cebule, 4 garście grzybów
suszonych, 1 jajko, 2 marchwie, sól, kminek,
łyżeczka startego chrzanu
Dzień wcześniej namoczyć grzyby.
Podgotować kapustę. Oddzielić delikatnie liście. Kaszę gryczaną 
ugotować z grzybami, chrzanem i cebulą. Na koniec dodać jajko i 
przyprawy. Powstałą masę wykładać na liście kapusty i zawijać (jak 
gołąbki). Powstałe zawijasy wyłożyć w głębokim naczyniu na reszcie liści 
kapusty i pokrojonej marchwi. Zalać wodą. Gotować na wolnym ogniu ok.
30min. 

Gryka z pokrzywą
300 g kaszy gryczanej, 1 łyżka siemienia lnianego, 2 jajka, 2-3 garście 
młodych (lub suszonych) listków pokrzywy, sól, kminek, kolendra, koper
Grykę gotujemy z dodatkiem łyżką lnu; kiedy kasza jest już miękka, 
dodajemy opłukane i posiekane listki pokrzywy, gotujemy jeszcze około 
10 minut. Zaprawiamy śmietaną zmieszaną z 2 żółtkami, dodajemy 
przyprawy: sól, mielony kminek i kolendrę, posypujemy poszatkowanym 
koperkiem. 
Jeśli kaszę zagotujemy w większej ilości wody i lnu otrzymamy pożywną 
polewkę gryczaną.

Kasza jaglana z cebulą
1,5l wody, 500g kaszy jaglanej, 2 łyżki siemienia lnianego, 400g cebuli, 
sól, kminek, kolendra nać
Kaszę z cebulą gotujemy na wodzie (proporcje 1:3), starając się jej nie 
mieszać. Pod koniec gotowania dodajemy len (najlepiej mielony), sól, 
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przyprawy i odstawiamy w ciepłe miejsce, aby kasza się doprażyła.
Możemy popijać świeżym lub zsiadłym mlekiem.

Kapusta z grochem
3kg kapusty,  500g grochu, 400g marchwi, 200g pasternaku, 3 – 4 cebule, 
4 łyżki siemienia lnianego (najlepiej mielonego), sól, czosnek, kolendra, 
koper, kminek, mięta, czarnuszka, lebioda, macierzanka
Groch zalewamy wodą i odstawiamy na noc. Kapustę szatkujemy i lekko 
posypujemy solą, aby zmiękła. Następnie gotujemy w tej samej wodzie 
groch z kapustą i cebulą. Dusimy na małym ogniu. Jak zaczną mięknąć, 
dodajemy len, przyprawy i dosmakowujemy solą.

Soczewica z warzywami i serem
1 szklanka zielonej soczewicy, 1 cebula, 1 marchew, 1 korzeń pietruszki, 2 
ząbki czosnku, 1 łyżka masła, 5-6 gałązek świeżej kolendry lub natki 
pietruszki, 1 łyżeczka ziaren gorczycy, 100 g białego sera (twarogu), sól do
smaku
Soczewicę dokładnie wypłukać, zalać wodą i ugotować prawie do 
miękkości. Pod koniec gotowania posolić. W międzyczasie pokroić cebulę,
marchew i pietruszkę w średnią kostkę. Dodać do soczewicy. Doprawić 
gorczycą i do smaku solą. Dodać posiekany czosnek i masło. Parę minut 
poddusić, żeby smaki dokładnie się połączyły. Na koniec dodać posiekaną 
kolendrę lub natkę pietruszki, wymieszać i wyłożyć na talerze. Każdą 
porcję posypać roztartym twarogiem.

Podsmażana jasnota
100g wiosennych świeżych listków jasnoty, 1 łyżka masła
Jasnotę myjemy i osączamy. Wrzucamy na roztopione masło, dusimy do 
miękkości pod przykryciem. Podajemy jak szpinak. Listki jasnoty można 
także dodawać do placuszków, naleśników i racuchów.
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Na słodko:

Bryja owsiana z owocami
Bryjki, bryje i kluski gościły w średniowiecznych domach bardzo często. 
Teraz możemy je spotkać także w kuchni podhalańskiej. Wytwarzane ze 
zbóż różniły się od siebie konsystencją (bryjka – bardzo rzadka, bryja – 
gęstsza, kluska – bardzo gęsta) i gustami gospodyni. Szybkie w 
przygotowaniu jedzone były tak na słodko, jak i na wytrawnie.

100g płatków owsianych, łyżka siemienia
lnianego, 2 łyżki miodu, owoce
sezonowe, sól do smaku
Płatki owsiane gotujemy w osolonej
wodzie (1:3), aż do rozgotowania.
Dodajemy len. Mieszamy dość często, żeby się płatki nie przypaliły. 
Zdejmujemy z ognia. Rozkładamy do miseczek. Po przestygnięciu 
polewamy miodem i dekorujemy owocami.
Zamiast miodu i świeżych owoców można też użyć konfitur owocowych 
(najlepiej własnych), albo suszonych lub wędzonych owoców.

Jaglak z jabłkami
400g kaszy jaglanej, 2kg jabłek, 2 łyżki siemienia lnianego, garść 
suszonych kwiatów lipy, sól do smaku
Jabłka ścieramy na drobno. Mieszamy z lnem (najlepiej mielonym) i 
kaszą. Doprawiamy lipą i solą. Wykładamy do formy (glinianej, jeśli 
pieczemy w piecu chlebowym). Pieczemy ok. 90 min. w temp. 200°C 
(jeśli w piekarniku).
Zamiast jabłek można użyć innych owoców – malin, gruszek, śliwek itp.

Kluska gryczana
Kluska – bardzo gęsta mąka rozrobiona z wodą. Obok bryjki i bryi 
stanowiła popularną potrawę. wczesnych Słowian. Jedzona była ze 
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wszystkim, co było – na słodko i na wytrawnie. Prosta w przygotowaniu 
była bardzo pożywnym daniem.

1l wody, 3 garści mąki gryczanej, łyżka siemienia lnianego, 250g twarogu, 
miód i sól do smaku
Wodę gotujemy z lnem i solą. Po zagotowaniu powoli dodajemy mąki 
gryczanej energicznie mieszając, żeby nie powstały grudy. Wykładamy do 
misek, posypujemy roztartym twarogiem i polewamy miodem. 
Zamiast twarogu można też polać kluskę jogurtem, maślanką lub kefirem.

Polewka owocowa
1l wody, 2 garście suszonych owoców, 1 łyżka siemienia lnianego, miód do
smaku
Owoce na noc namaczamy w wodzie. Dodajemy len i gotujemy na 
wolnym ogniu ok. 30 min. Przy podaniu doprawiamy miodem (dla tych, 
którzy lubią słodycze).
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Przepisy od Justyny Pargieły

Zupa wielochwastna
1 seler, 2 cebule, 1 szkl. brązowej soczewicy, 1 szkl. kaszy jęczmiennej, 
garść nasion i liści bylicy pospolitej, garść nasion dzikiej marchwi, 3 
korzenie dzikiej marchwi, 3 korzenie pasternaku, 2 garście liści 
podagrycznika, 10 sztuk liści babki, 3-5 korzeni mniszka, 3 l wody

Na maśle lub oleju dusimy posiekaną cebulę, razem z nasionami bylicy i 
marchwi. Zasypujemy kaszą jęczmienną i brązową soczewicą. Dodajemy 
resztę posiekanych warzyw.
Gotujemy do miękkości soczewicy. 

Sól krwawnikowa 
2 łyżki soli, 1 łyżka kwiatów krwawnika
Ucieramy w moździerzu kwiaty, dodajemy sól. Ucieramy razem. Suszymy
na rozściełanym papierze lub w piekarniku, przesiewamy. Przechowujemy 
w zamkniętym słoiczku.
Podobnie przygotujemy sól z bylicy pospolitej, igieł sosny, nasion dzikiej 
marchwi. 

Placki z pokrzyw
kilka garści liści pokrzyw, posiekanych, mąka orkiszowa, sól, 2 jajka, 
suszone śliwki
Mieszamy wszystko. Dobrze
wyrabiamy, aż masa będzie nadawała
się do tworzenia zgrabnych placków.
Smażymy na rozgrzanym tłuszczu. 
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Podpłomki z jarzębiną
mąka pszenna, woda, sól, świeże owoce jarzębiny
Mąkę z wodą i solą wyrabiamy do uzyskania ciasta, które nie będzie 
przywierało do rąk. Jak na pierogi. Dodajemy owoce jarzębiny wg gustu. 
Lepimy podpłomyki, pieczemy na kamieniu, lub suchej patelni

Barszcz z barszczu
2-3 garście liści barszczu, 2 l wody, 2 łyżki
soli
Liście barszczu razem z młodymi łodygami
zalewamy wodą z solą w szczelnie
zamkniętym naczyniu. Po 2 – 3 dniach
powinien być ukiszony. Gotujemy jajka, barszcz podgrzewamy, zalewamy 
na talerzu pokrojone jajka. Smacznego

Kandyzowany korzeń mniszka
Kilka korzeni mniszka, 1 łyżka masła, 1 łyżka miodu
Korzenie mniszka dokładnie myjemy, nie obieramy. Kroimy w plasterki. 
Rozgrzewamy na patelni masło. Smażymy kilka minut. Na końcu 
dodajemy miód.Podajemy po przestudzeniu jako przekąskę. 

Łodygi łopianu
Ogonki liściowe łopianu kroimy na kawałki około 5 cm. Podsmażamy na 
maśle z dodatkiem soli, bądź miodu, w zależności od preferencji. 

Pasta z żółtlicy i podagrycznika
Po garści posiekanych liści żółtlicy i podagrycznika, orzechy włoskie, olej 
lniany lub słonecznikowy, sól, ocet z podagrycznika lub jabłkowy, 1 ząbek 
czosnku 
Wszystko razem miksujemy, lub ucieramy w makutrze, do konsystencji 
pasty. 
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Gołąbki w liściach podbiału
Liście podbiału, kasza gryczana, 1 jajko, liście podagrycznika, liście 
babki, sól
Duże, ładne liście podbiału krótko blanszujemy. Przygotowujemy farsz – 
ugotowaną kaszę gryczaną, z dodatkiem surowego jajka i drobno 
posiekanych liści podagrycznika podsmażamy na patelni. Farszem 
nadziewamy liście podbiału spinamy je wykałaczką. Podajemy 

Sałatka z gwiazdnicy
2 garści liści dwurzędu, 2 garści ziela
gwiazdnicy, kilka listków krwawnika, 2 łyżki
naturalnego jogurtu lub śmietany, szczypta
soli
Liście pokroić, dodać jogurt i sól.
 
Pasta z podagrycznika 
liście podagrycznika wraz z łodygami, olej lniany, ocet jabłkowy, ziarna 
lnu, czosnek, sól 
Najpierw ucieramy w moździerzu (lub blendujemy) wszystkie składniki 
płynne, len, czosnek i przyprawy. Na końcu partiami dodajemy pokrojone 
liście. Ucieramy do uzyskania konsystencji pasty. Podajemy do chleba, 
warzyw, jako przystawkę. 

Liście babki w cieście
Liście babki lancetowatej lub zwyczajnej,
½ szkl. mąki z groszku, ½ szkl. wody, sól
Z mąki, wody i soli robimy płynne ciasto.
Zostawiamy na minimum dwie godziny a
najlepiej do następnego dnia. Umyte liście
babki maczamy w cieście, tak żeby liść
był ładnie pokryty. Smażymy na oleju lub maśle na złoto z obu stron. 
Podajemy na gorąco. 
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Przepisy od Hanny Lis

Kuchnia Słowian, wbrew utartym mniemaniom, była zróżnicowana 
zarówno rodzajowo, jak i smakowo. Wynikało to głównie z jej 
sezonowości, wprowadzającej na słowiański stół mnogość surowców 
spożywczych, a i zapewne pomysłów na ich przyrządzanie.
Choć różnorodna, kuchnia naszych przodków miała swoje specyficzne 
smaki, wśród których jako pierwszy wymienić należy smak „kisły” czyli 
kwaśny. Dlatego tak lubimy kiszone ogórki czy kiszoną kapustę. Również 
w naszych gustach na trwałe zapisał się smak wędzonek, niekoniecznie 
mięsa.
Aby szerzej mogli się państwo zapoznać z tematem odsyłamy do książki 
naszego autorstwa tzn. Hanny i Pawła Lisów „Kuchnia Słowian, czyli o 
poszukiwaniu dawnych smaków”

Poniżej prezentujemy kilka przepisów, które mogą wprowadzić w świat 
słowiańskich smaków.

KISZONA KAPUSTA

Kiszona kapusta jest tak powszechnie przez nas używana, że nie 
wyobrażamy sobie bez niej naszej kuchni – to znaczy nie tylko naszej, 
domowej, lecz także naszej polskiej a nawet, szerzej rzecz ujmując, naszej 
słowiańskiej. 
1-2 główki kapusty, 1 płaska łyżka soli, 1-2 marchewki, kminek, nasiona 
kopru, 1 duże jabłko, żurawina,
kamionkowy garnek lub słoiki
Główki obieramy z liści zewnętrznych,
czyścimy, wycinamy uszkodzone części i
szatkujemy na  szatkownicy - jeśli takiej
nie mamy to nożem kuchennym siekamy
na drobne paseczki. Marchewkę i jabłko
ścieramy na tarce na grubych oczkach. Marchew, jabłko czy żurawina nie 
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są konieczne, ale dodają smaku i zawierają cukier co przyspiesza kiszenie, 
poza tym tak ukiszona kapusta jest już gotowym produktem do 
bezpośredniego spożycia.
 W dużej misce mieszamy poszatkowaną kapustę, utartą marchew, jabłko i 
żurawinę, sól i przyprawy. Nie wszyscy lubią kminek, ale dodajmy do 
kiszenia choć odrobinę, poprawi jej smak i zapach. Wszystko należy 
starannie wymieszać i pozostawić na kilka godzin, aby kapusta zmiękła, 
puściła sok i odparowała. Jeśli możemy, to róbmy to na dworze.
Garnek w którym będziemy kisili kapustę, tak samo jak słoiki należy 
bardzo starannie wymyć i wyparzyć. Kiedy kapusta jest już gotowa tzn. 
miękka i „puściła” już sok wkładamy do garnka lub słoików. Kapustę 
układamy warstwami i bardzo starannie ugniatamy, aby pozbyć się 
zalegającego powietrza, możemy pomagać sobie tłuczkiem lub pięścią. 
Warstwa po warstwie ugniatamy do końca, ale nie więcej jak 80% 
powierzchni beczki, ponieważ czasie kiszenia wydziela się dużo soku, a 
także dwutlenku węgla, który powoduje podnoszenie się kapusty. Po 2-3 
dniach od początku fermentacji dogniatamy jeszcze raz kapustę usuwając 
powietrze i gaz, cała kapusta powinna znaleźć się pod sokiem, 
przykrywamy drewnianym denkiem, wypranym płócienkiem i dociskamy 
wygotowanym kamieniem i wynosimy garnek do pomieszczenia (piwnicy)
o stałej temperaturze 4- 8oC.  Tak przygotowaną na jesieni kapustę 
możemy przechowywać do wiosny. Czasami należy oczyścić wierzchnią 
warstwę z nalotu, myjąc kamień i deseczkę oraz piorąc płócienną szmatkę,
to nie ma wpływu na resztę kapusty. Możemy do beczki, między 
poszatkowaną włożyć całą główkę kapusty i ukisić ją w całości, a później 
gotować gołąbki z kiszonych liści. 
Nie mając dostatecznie chłodnej piwnicy możemy zakiszoną kapustę po 2-
3 dniach przełożyć do słoików zakręcić i wynieść do spiżarki. Słoiki w 
wyniku dalszej fermentacji same się zamkną szczelnie. Tak przechowana 
kapusta kiszona jest o tyle lepsza, że mamy małe porcje, zawsze gotowe 
do spożycia - wystarczy tylko otworzyć słoik.
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PASTA Z SOCZEWICY
Soczewica ostatnio wraca do łask w polskiej kuchni. W słowiańskiej była 
dominującym, obok prosa, surowcem spożywczym. Można ją 
przygotowywać na różne sposoby.

200 g soczewicy, 1,5-2 szkl. wody, 3 łyżki oleju lub masła, 3-4 ząbki 
czosnku, szczypior, koper, świeża mięta, sól, kolendra, czarnuszka
Soczewicę płuczemy, zalewamy wodą i gotujemy aż się dobrze rozgotuje. 
Miękką, doprawiamy rozgniecionym czosnkiem, solą, roztartymi ziołami i
dodajemy tłuszcze. Chcemy z ugotowanej soczewicy zrobić pastę a więc 
potrawę miękką i dającą się smarować na chlebie, dlatego należy dodać 
oleju, masła i śmietany. Najlepiej niech każdy doda taką ilość 
poszczególnych tłuszczy które jemu będą najbardziej smakowały. Olej 
daje miękkość i rozluźnia pastę, masło ją zagęszcza (szczególnie jeśli pasta
będzie w chłodzie) a śmietana nadaje kwaskowaty smak (procent 
zawartości tłuszczu w śmietanie ma wpływ na smak pasty). Mątewką lub 
łyżką ucieramy na masę, aby połączyły się wszystkie smaki i pasta nabrała
puszystości. Współcześnie możemy posłużyć się blenderem.

„PĘCZAK” ZE ŚLIWKAMI
Kaszą jęczmienna zwana: pęczakiem, pęcakiem,
pyncakiem jest chyba najlepszą i najsmaczniejszą z
kasz, a z wędzonymi śliwkami można ją jeść samą
polaną choćby rozpuszczonym masłem, olejem np.
orzechowym lub śmietaną, ale można tę kaszę podać
jako dodatek do mięs np pieczonego królika, drobiu
czy innego ptactwa.
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1 szkl. kaszy jęczmiennej „pęczak”, 3 szkl. wody, garść suszonych lub 
wędzonych śliwek, miód, sól.
Kaszę należy wypłukać, zalać wodą w proporcji 1:3 i ugotować w lekko 
osolonej wodzie. Gdy będzie miękka, dodać pokrojone (lub nie, jak kto 
woli) suszone lub wędzone śliwki; gotować jeszcze około 5-10 minut. Dla 
poprawy smaku można dodać odrobinę miodu. Dobrze jest cały garnek 
zawinąć w ściereczkę i gruby koc i zostawić na minimum 0,5 a najlepiej 
na 1,5 godziny niech kasza napęcznieje i smaki się połączą. Jeśli chcemy 
dolać oleju to przed zawinięciem w koc. 

SER WĘDZONY
Ser, podobnie jak mięso, Słowianie wędzili zapewne wieszając nad 
paleniskiem lub kuchennym piecem, pod strzechą kurnej chaty – ser po 
kilku, a mięso po kilkunastu dniach było dobrze uwędzone.  Dziś o kurną 
chatę trudno, więc można zrobić to we współczesnej wędzarce. Tak 
powstaje pyszna, aromatyczne przekąska, którą można podawać jako 
przystawkę. Pokrojony w kostkę wędzony ser można też dodać do piwnej 
polewki. 

2 kg sera – twaróg tłusty lub półtłusty, w
kawałkach po 0,25-0,30 kg (kostki lub osełki), 2
l wody, 100 g soli, po ½ łyżeczki ziół- kolendra,
kminek, czarnuszka, świeże lub suszone liście
mięty, czosnku niedźwiedziego lub estragon
Wariant I
Wodę należy zagotować z solą i przyprawami, następnie wystudzić. 
Kawałki sera zawinięte w cienkie płótno i zawiązane aby się nie rozsypały 
moczymy w wystudzonej zalewie na ok. 12 godzin. Po tym czasie 
wyjmujemy i odwieszamy do osiąknięcia z nadmiaru zalewy. 
Wariant II
Mieszamy przyprawy z solą, w tym z roztartą miętą lub innymi liśćmi i 
starannie obtaczamy ser, zawijamy w czyste płócienka, zawiązujemy – 
wówczas ser można wędzić niemal natychmiast.
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Wędzimy przez ok. 4-5 godzin w temperaturze ok. 30-50oC, w dymie z 
twardego drewna np. owocowego. Ser pod koniec wędzenia powinien 
mieć konsystencję sprężystą – należy unikać nadmiernego wysuszenia 
przez zbyt długie wędzenie w niskich temperaturach. Tak przygotowany 
ser można przechowywać w suchym, chłodnym miejscu przez ok. 2-3 
tygodnie.

SMALEC Z JABŁKIEM
To bardzo popularna obecnie „omasta” - różne jej rodzaje można kupić 
nawet w supermarketach. Ale warto przyrządzić ją samemu, nadając jej 
tradycyjny smak.

500 g boczku, 300 g słoniny, 1 średnie jabłko, 1
cebula, 2-3 ząbki czosnku, szczypta tymianku,
szczypta kolendry
Słoninę i boczek kroimy w bardzo drobną kostkę -
możemy zmielić maszynką do mielenia ale smalec z
krojonego tłuszczu w kostkę jet dużo lepszy. Do
garnka najpierw wkładamy słoninę i kiedy jest już w
połowie wytopiona dokładamy boczek i dalej
wytapiamy. Cebulę i jabłko możemy utrzeć na tartce
z grubymi oczkami, dodajemy je po koniec wytapiania tłuszczu razem z 
roztartą kolendrą i tymiankiem, odrobinę solimy. Smażymy aż z cebuli i 
jabłka odparuje woda. Ostatnim etapem produkcji smalcu jest dodanie 
roztartych lub drobniutko poszatkowanych ząbków czosnku. Możemy 
zestawić z ognia, gorący tłuszcz jeszcze chwilę się gotuj i to wystarcza aby
czosnek się przesmażył i nadał piękny zapach (a nie zbrązowiał). 
Przelewamy do garnuszków, po wierzchu możemy posypać jakimś 
ulubionym ziółkiem np. majerankiem i odstawiamy do zastygnięcia. Taki 
smalec to pyszna omasta do chleba razowego, zagryzanego kiszonym 
ogórkiem. 
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Wydawnictwo Fundacja tanTHEO
ul. Wojciechowska 5a/7

20-704 Lublin
www.fundacjatantheo.com

fundacja.tantheo@gmail.com
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