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Regionalna kuchnia polska
ziemniakami stoi
Barabola, bulba, kompera, kartofel, pyra, grula,
bulwa, perka – czyli ziemniak. Nazwy te do dziś
funkcjonują w regionalnych gwarach. W Polsce
nie od razu nazwano tę roślinę ziemniakiem –
mówiono o nim: tartofle, ziemne jabłka, gdule.

Polska kuchnia regionalna urzeka różnorodnością,
smakiem i prostotą. Choć różne regiony mają swoje
unikalne, niezwykłe dania oparte na lokalnych produktach i warzywach, to w każdym z nich znajdziemy
oryginalne potrawy z ziemniaków.

Ziemniaki za sprawą smaku i niezrównanych możliwości
kulinarnych zyskały sławę od morza aż do Tatr. Przez
lata gościły na biesiadnych stołach w regionalnych potrawach. Dzisiaj coraz częściej, niesłusznie, zastępujemy je w diecie innymi produktami. To warzywo ma dużo
zalet i stanowi podstawę wielu smacznych dań lokalnych. Kampania „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” jest okazją do tego, aby zachęcić Polaków do
powrotu do korzeni polskiej kuchni i rozsmakowania się
w ziemniakach w nowoczesnym wydaniu.

Kulinarną podróż szlakiem pyr i gruli trzeba zacząć od
kuchni wielkopolskiej, słynącej z ziemniaczanych specjałów, takich jak: gzik, szagówki (kopytka), ajntopy (czyli dania jednogarnkowe), pyzy z mięsem, szare kluchy
czy też plyndze z gulaszem. Szczególną potrawą, którą
trudno znaleźć w innym regionie, są pyry z gzikiem.

– W staropolskiej kuchni prym wiodły
ziemniaki i spora część naszego kulinarnego dziedzictwa oparta jest na
tym popularnym produkcie. Nie bez
powodu ziemniaki od tylu lat są podstawą naszej diety, bo oprócz posiadania walorów sensorycznych, są niezwykle zdrowe, a dzięki zawartości skrobi
są bardzo dobrym źródłem energii,
niezbędnej zarówno do pracy naszego
mózgu, jak i mięśni. Dlatego zachęcam
do poznania ziemniaka nieco bliżej.
Szukając ciekawych inspiracji na to
niezwykłe warzywo, warto odbyć kulinarną podróż po Polsce.
– namawia Agnieszka Piskała-Topczewska,
specjalistka ds. żywienia i ekspertka IV edycji kampanii promocyjno-edukacyjnej
„Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.

Ziemniak jest także kluczowym składnikiem kuchni
podlaskiej, w której wyczuwalne są akcenty kresowe.
Dużą sławą cieszą się tutaj kołduny, babka i kiszka
ziemniaczana, pierogi ruskie, kartacze, cepeliny.
Podobnie jak podlaska, również kuchnia śląska jest
mieszaniną wpływów różnych kultur – kuchni niemieckiej, czeskiej i austriackiej. Obok dań mięsnych, Śląsk
słynie także z potraw z ziemniaków, do których należą:
kartoflak, mozgoł czy kluski śląskie. Jednym z najbardziej tradycyjnych dań jest rolada z modrą kapustą
oraz kluskami.

Pod względem różnorodności kulinarnej wyróżnia się
kuchnia mazowiecka, którą - choć nazywa się staropolską - to znaleźć w niej można wiele dań z różnych
regionów Polski i ze świata. Nie brakuje w niej jednak
ziemniaczanych rarytasów, takich jak pyzy z mięsem,
sałatka ziemniaczana, rejbak czy nagus (podobne
w przygotowaniu do podlaskiej babki ziemniaczanej).
Kuchnia małopolska - inaczej galicyjska - choć kształtowała się głównie pod wpływem kuchni wiedeńskiej,
nie stroni od tradycyjnej kuchni polskiej. Specjałami
regionu są kugel kartoflany, zmiocarz (pasztet z ziemniaków) czy też ziemniaczany sernik, czyli galosz.

Także w kuchni kaszubskiej ważne miejsce zajmują
ziemniaki, z których powstało wiele dań. Do typowych
przedstawicieli tej kuchni należą pyzy, grucholec
(baba ziemniaczana), kiszka kaszubska, golce lub
dziadówka (zupa z maślanki, z gotowanymi ziemniakami, okraszona boczkiem).
Na lokalnych składnikach oparta jest także kuchnia
podhalańska. Wśród dań z ziemniaków królują słynne
moskole (placki pieczone na blasze), kwaśnica bądź

grule bryzgane (ugotowany ziemniak uciskany specjalnym mieszadłem, ze skwarkami z boczku).
Kuchnia Warmii i Mazur z kolei łączy w sobie smaki kuchni staropolskiej, niemieckiej i kresowej.
Dominowały w niej potrawy z ziemniaków, ryb, grzybów i jagód. Przysmakiem regionu były ziemniaki
kraszone olejem np. z kapustą kiszoną, kluski kartoflane, a także plińce z pomoćką (placki ziemniaczane
z maczałką).

– Ponad 300 lat obecności ziemniaka w polskiej tradycji
kulinarnej sprawiło, że mają one swój udział w pysznych,
lokalnych potrawach. Będąc w różnych regionach Polski,
warto zasmakować tradycyjnych specjałów i poznawać
to warzywo na nowo, wprowadzając je ponownie do
menu, ale w odmienionej, nowoczesnej wersji. W naszej
kampanii zachęcamy Polaków do odkrywania potencjału
kulinarnego tych lokalnych produktów oraz pokazujemy
je w kreatywnej odsłonie. Odwołujemy się do tradycji spożywania ziemniaków w Polsce i ich walorów odżywczych
oraz smakowych, prezentując niestandardowe podejście
do ich przygotowania, udowadniając, że nie muszą stanowić jedynie tradycyjnego dodatku do obiadu.
– zapewnia Agnieszka Falba-Gałkowska,
Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,
organizatora kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.

Dlaczego warto jeść ziemniaki?
Ziemniak należy – obok pszenicy, ryżu i kukurydzy
– do gatunków roślin uprawnych decydujących o wyżywieniu ludności świata. Ziemniak z uwagi na swój
skład (wysoka zawartość skrobi) zalicza się, podobnie
jak kasze, ryż czy makaron, do podstawowych źródeł
węglowodanów w diecie człowieka.
Ziemniaki stanowią dodatek węglowodanowy do obiadu, tak jak produkty zbożowe, dlatego to właśnie z tymi
produktami najczęściej je porównujemy. Należy jednak
pamiętać, że tak jak inne warzywa, tak i ziemniaki dostarczają cennych składników pokarmowych (witamin
i składników mineralnych) oraz charakteryzują się niższą wartością energetyczną, np. w porównaniu z białym
ryżem i makaronem, dlatego powinny być uwzględniane w dobrze zbilansowanej i urozmaiconej diecie.
W zależności od odmiany, ziemniaki mogą zawierać
od 3 do 30 mg witaminy C w 100 g. Ilość ta znacznie
spada podczas przechowywania i gotowania ich w wodzie. Do najważniejszych funkcji witaminy C (kwasu
askorbinowego) zalicza się udział w syntezie włókien
kolagenowych, zwalczanie wolnych rodników tlenowych i tym samym – zapobieganie rozwojowi choroby
nowotworowej, stymulację układu odpornościowego,
a także udział w metabolizmie lipidów.
Inne witaminy obecne w bulwach ziemniaków to
niacyna, witaminy z grupy B, witamina K oraz kwas
foliowy. Składniki mineralne stanowią od 1 do 1,5%
masy ziemniaka. Najwięcej znajdziemy tu potasu (415491 mg w 100 g), dzięki któremu ziemniaki wykazują
alkalizujące (zasadotwórcze) działanie na organizm.
Zrównoważenie ilości zasado- i kwasotwórczych produktów w codziennej diecie pozwala uniknąć zakwaszenia organizmu.

Zakwaszenie oznacza nadmierne nagromadzenie
jonów kwasowych w organizmie i może prowadzić do
częstych bólów głowy, zmęczenia, osłabienia, powracających infekcji, problemów z koncentracją, problemów
skórnych, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, pojawienia się wrzodów żołądka i dwunastnicy,
dolegliwości ze strony trzustki, bólów mięśni i stawów,
nadmierna potliwość i wiele innych. Codzienna dieta
powinna być zrównoważona pod względem produktów
kwasotwórczych (głównie produkty pochodzenia zwierzęcego) i zasadotwórczych (głównie owoce i warzywa,
w tym ziemniaki).
Inne składniki mineralne obecne w ziemniakach to
fosfor (pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej, bierze udział w mineralizacji kości i zębów),
siarka (składnik skóry, włosów i paznokci), magnez
(uczestniczy w przewodnictwie nerwowym, kurczliwości mięśni oraz termoregulacji), miedź (bierze udział
w syntezie hemoglobiny, reguluje pracę mózgu), cynk
(wzmacnia odporność, wpływa na stan skóry, włosów
i paznokci oraz płodność), a także mangan i molibden
(pierwiastki śladowe regulujące wiele procesów w organizmie człowieka).

Wartość odżywcza kartofli
W wyniku wysokiej zawartości skrobi ziemniaki
stanowią główny produkt węglowodanowy w diecie człowieka (16,3 – 20,5g węglowodanów w 100g
ziemniaków).

Mniej skrobi zawierają ziemniaki wczesne, dlatego
ich wartość energetyczna jest niższa w porównaniu
do tych późnych. Bulwa ziemniaka składa się jednak
przede wszystkim z wody (około 75%), dzięki czemu
ich kaloryczność nie jest tak wysoka, jak przyjęło się
o nich mówić.

Ziemniaki, wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, należą do produktów niskokalorycznych – 100g
surowych ziemniaków dostarcza od 69kcal (ziemniaki
wczesne) do 85kcal (ziemniaki późne).

Ziemniaki zawierają znikome ilości tłuszczu, w 100g –
zaledwie 0,1g, a także włókna pokarmowe (1,3 – 1,6%),
które zwiększają w diecie ogólną podaż błonnika
pokarmowego.

Zawartość białka wynosi około 1,8 – 1,9%, dlatego dania
z ziemniakami powinno uzupełniać się produktami białkowymi (nabiał, mięso, ryby, jaja), warzywami
i owocami. Najlepsze dodatki to mleko, jaja, sery, mięso,
ryby i rośliny strączkowe.

Wysoka kaloryczność potraw ziemniaczanych wynika
z innych dodawanych do nich produktów spożywczych: masła, oleju, śmietany, mleka itp. Najbardziej
kaloryczne są ziemniaki podawane w formie frytek. Te,
smażone w tradycyjny sposób, mogą dostarczać aż
450kcal w 100g. Również domowe puree przyrządzone w tradycyjny sposób znacząco zwiększa wartość
energetyczną ziemniaków. Najmniej kaloryczne są
ziemniaki ugotowane w wodzie lub na parze, najlepiej
w mundurkach. Podczas takiej obróbki zachowują także najwięcej cennych składników odżywczych. Warto
pamiętać, że wielkość porcji również ma znaczenie.
Należy zachować umiar i zrównoważyć porcje dużą
ilością niskokalorycznych warzyw.

Zawartość witamin i składników mineralnych uzupełnia
się, łącząc ziemniaki z sałatkami i surówkami.

Jak kupować, przechowywać
i gotować ziemniaki?
Zakupy
Podczas zakupów należy zwrócić uwagę, czy bulwy
ziemniaków są jednolite pod względem odmiany, twarde, zdrowe, czyste, kształtne i bez pustych przestrzeni
wewnątrz. Aby były smaczne i charakteryzowały się
przyjemnym, typowym dla ziemniaków aromatem, nie
powinny być uszkodzone, nadmarznięte i zapleśniałe.
Warto również szukać takich, które gotują się równomiernie i nie ciemnieją po ugotowaniu.

Przechowywanie ziemniaków
Ziemniaki można przechowywać przez kilka miesięcy
bez większych strat. Należy jednak dbać o to, by miejsce ich przechowywania było chłodne i zaciemnione,
z dobrą wentylacją albo w odpowiednio przygotowanychi zabezpieczonych kopcach. Ugotowane ziemniaki
nie nadają się do dłuższego przechowywania.

Obróbka technologiczna
Podczas przyrządzania ziemniaków dochodzi nie tylko
do strat witaminy C, ale wszystkich zawartych w nich
składników odżywczych. Aby straty były jak najmniejsze, należy unikać:
• grubego obierania (warstwa o grubości 2-3 mm
położona tuż pod skórką ziemniaka jest najbardziej
wartościową jego częścią, dlatego należy ścinać
jej jak najmniej. Z młodych ziemniaków wystarczy
usunąć jedynie „naskórek”, można je dokładnie
wyszorować i zjeść ze skórką. Starsze, długo przechowywane ziemniaki należy obierać nieco grubiej,
z uwagi na dużą zawartość solaniny – substancji antyodżywczej, która – spożyta w większych
ilościach – może wywołać dolegliwości ze strony
przewodu pokarmowego i/lub układu nerwowego.
Najczęściej znajduje się ona w tzw. oczkach)
• stosowania rdzewiejących narzędzi – do obierania
ziemniaków najlepiej jest wybrać obieraczkę lub
nożyk jarzyniak – o krótkim ostrzu wykonanym ze

stali nierdzewnej
• moczenia obranych ziemniaków w wodzie
• zbyt długiego gotowania
• używania zbyt dużej ilości wody do gotowania
Najwięcej cennych składników odżywczych zachowuje
się podczas gotowania ziemniaków na parze lub w łupinach, tzw. mundurkach. Prawidłowe gotowanie ziemniaków, tzn. mające na celu zachowanie jak największej ilości
cennych składników odżywczych, przebiega następująco:

1.

Doprowadź wodę do wrzenia.

2.

Ziemniaki oczyść w razie potrzeby wyszoruj.

3.

Obierz lub pozostaw w łupinach.

4.

Zalej wrzącą wodą.

5.

W razie potrzeby dodaj soli.

6.

Gotuj pod przykryciem
możliwie jak najkrócej.

7.

Sprawdzaj widelcem stopień ugotowania.

8.

Odcedź i podawaj od razu.

9.

Ziemniaki w łupinach obierz po ugotowaniu.

Podczas gotowania ziarna skrobi pęcznieją i rozpływają
się w wodzie, na skutek czego powstaje pożywny, nieco
lepki wywar – klej skrobiowy. Nie należy go wylewać, lecz wykorzystać do przygotowania zup i sosów.
Jedynie ziemniaki młode oraz stare skiełkowane,
z uwagi na większą zawartość solaniny, nie nadają się
do tego celu.
Młode ziemniaki zawierają mniej skrobi, mają miąższ
bardzo zwięzły, dlatego nie pękają po ugotowaniu.
Odmiany o wodnistym rdzeniu gotują się nierównomiernie, pękają i łatwo rozgotowują się na zewnątrz,
podczas gdy środek nie jest jeszcze ugotowany.
Warto pamiętać, że rodzaj obróbki technologicznej
ziemniaka wpływa na jego indeks glikemiczny (IG –
wskaźnik mówiący o tym, jak szybko rośnie stężenie
cukru we krwi po spożyciu danego produktu spożywczego). Produkty o wysokim indeksie glikemicznym to
te, których IG wynosi więcej niż 50. Indeks glikemiczny ziemniaków gotowanych w mundurkach wynosi
65, obranych ziemniaków gotowanych w wodzie IG =
70, natomiast ziemniaki pieczone i zasmażane mają
wskaźnik równy 95, powodując jeszcze szybszy wzrost
stężenia glukozy we krwi. Powinny pamiętać o tym
przede wszystkim osoby chore na cukrzycę.

Dlaczego warto schładzać ziemniaki?
Schłodzenie ugotowanych ziemniaków w lodówce
prowadzi do przekształcenia skrobi do formy, która
wolniej ulega rozkładowi w naszym organizmie, tzw.
skrobi opornej. Zimne ziemniaki można wykorzystać
jako składnik sałatek warzywnych.
Powstająca podczas schłodzenia ziemniaków skrobia
oporna to również naturalny prebiotyk, a więc substancja, która nie jest trawiona w układzie pokarmowym.
Jest za to doskonałym pokarmem dla probiotyków,
czyli dobroczynnej mikroflory jelitowej. W wyniku
fermentacji skrobi opornej powstaje kwas masłowy,
pełniący ogromną rolę w ochronie układu pokarmowego przed nowotworem jelita grubego i okrężnicy.

– Zimne ziemniaki powinny na stałe
wejść do diety wszystkich osób, dla któ-

rych wskazane są produkty o niskim
indeksie glikemicznym. Skrobia oporna obniża poziom glukozy we krwi oraz
zapotrzebowanie organizmu na insulinę. Dzieje się tak, ponieważ uwrażliwia komórki organizmu na insulinę.
Oznacza to, że następuje wyrzut mniejszej ilości insuliny, która w dużej ilości
obciąża trzustkę. Jeśli więc zmagasz
się z cukrzycą lub insulinoopornością,
myśląc o jutrzejszym posiłku, ugotuj
ziemniaki już dziś i włóż je do lodówki.
– proponuje Agnieszka Piskała-Topczewska.

Które zioła i przyprawy
pasują do ziemniaków?
Trudno oprzeć się ziemniakom zwłaszcza
w sezonie letnim. Przygotowywane na wiele
sposobów, najbardziej smakują w najprostszej
postaci, doprawione świeżymi ziołami i przyprawami, które wzbogacają ich smak i dodają niezwykłego aromatu. Warto korzystać
z bogactwa przypraw i ziół, ale umiejętnie,
aby nie przesadzić z ich ilością, co podkreśla

Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalistka
ds. żywienia i ekspertka IV edycji kampanii promocyjno-edukacyjnej „Ziemniaki czy
kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”. Ekspertka
wskazuje także konkretne zioła i przyprawy
najlepiej komponujące się z ziemniakami,
a także przypomina podstawowe zasady związane z ich dodawaniem.

– Większość ziół i przypraw to wspaniałe rośliny o wartościach nie tylko kulinarnych, ale i leczniczych. Rozmaryn i tymianek to przyprawy, które idealnie pasują do
wszelkich potraw na bazie ziemniaków. Jednak w kuchni
należy dozować je z umiarem, ponieważ są bardzo intensywne w smaku, a ich zbyt duża ilość może zepsuć całą
potrawę. Z ziemniakami świetnie komponuje się także majeranek, który ma intensywny zapach i korzenny, delikatnie gorzkawy smak. No i czosnek – ostry i wyrazisty, bez
którego również trudno wyobrazić sobie polską kuchnię
ziemniaczaną. To dzięki niemu ziemniaki zyskują jeszcze
lepszy smak, a dodatkowo wzmagają apetyt. Wszystkie
wymienione zioła wspomagają pracę układu trawiennego
redukując wzdęcia, dlatego są doskonałym uzupełnieniem
wielu tłustych i ciężkostrawnych potraw.
– mówi Agnieszka Piskała-Topczewska.

Przebojem sezonu letniego niezaprzeczalnie są młode
ziemniaki gotowane z koperkiem lub duszone z odrobiną czosnku, a na stołach podczas ogrodowych biesiad
królują ziemniaki z grilla w ziołach. Idealny dodatek
do dań mięsnych stanowią pieczone ziemniaki, choć
doskonale sprawdzają się także jako przekąska z róż-

norodnymi dipami. Ziemniak to wdzięczne warzywo,
które można przyprawić na wiele sposobów. Tymianek,
rozmaryn, majeranek, czosnek i odrobina gałki muszkatołowej - to wszystko, czego potrzeba, aby przygotować pyszne i delikatne w smaku ziemniaki z piekarnika
lub z grilla. W miarę możliwości warto używać świeżych

ziół, wtedy ziemniaki są naprawdę aromatyczne. Wiele
roślin można z powodzeniem hodować na domowym
parapecie przez cały rok, aby stale mieć dostęp do
świeżych roślin.
Przygotowując pieczone lub gotowane ziemniaki z ziołami, warto pamiętać o następujących zasadach:
• Suszone zioła warto rozetrzeć w dłoniach przed dodaniem do potrawy. Uwolnią wtedy w pełni swój aromat.
• Ziemniaki doskonale łączą się smakiem ze szczypiorkiem lub młodą cebulką dymką. Ugotowane
ziemniaki warto ugnieść z mlekiem (zamiast kalorycznej śmietany) i dodatkiem szczypiorku.
• Koperek to kolejna przyprawa, która lubi towarzystwo ziemniaków - szczególnie młodych z dodatkiem jajka sadzonego i zsiadłego mleka.
• Marynatę z oleju i ziół do ziemniaków najlepiej przygotować dzień wcześniej, a następnie wstawić do lodówki na całą noc. Olej przejdzie smakiem przypraw.
• Pieczone ziemniaki doskonale sprawdzą się w towarzystwie grillowanych mięs i sałatek na bazie miksu
sałat. Świetnie smakują również z dipem czosnkowym.
• Czosnek ze względu na alicynę oraz ziemniaki ze
względu na potas regulują ciśnienie krwi, dlatego są
szczególnie polecane dla osób z nadciśnieniem tętniczym i wysokim cholesterolem. Jeśli ktoś nie lubi
intensywnego smaku świeżego czosnku, można go
upiec razem z ziemniakami. Nie straci swoich właściwości prozdrowotnych, a złagodzi jego ostry smak.

Fakty i mity
Ziemniaki nie mają
witamin i są tuczące
Ziemniaki są dobrym źródłem wielu cennych substancji odżywczych, witamin i składników mineralnych. Oczywiście, ich ilość i realna przyswajalność
jest ściśle uzależniona zarówno od odmian, które
wybieramy, obróbki termicznej, jakiej poddajemy
ziemniaki, jak i pozostałych składników w potrawie. Nieprawidłowo przyrządzone kartofle, np. zbyt
„grubo” obrane w towarzystwie tłustych skwarek,
rzeczywiście mogą być tuczące, natomiast lekka
sałatka ziemniaczana zdecydowanie wpisuje się
w idee zdrowego odżywiania.

Ziemniaki są zdrowe
Węglowodany zawarte w ziemniakach są nie tylko doskonałym źródłem energii, zwiększają także
poziom hormonu szczęścia – serotoniny – poprawiając tym samym nasze samopoczucie. Z kolei białko
obecne w ziemniaku zawiera aminokwasy egzogenne, tj.: leucynę, lizynę, fenyloalaninę oraz treoninę,
których organizm człowieka sam nie potrafi syntetyzować. Potas, m.in. regulujący prawidłową pracę
układu sercowo-naczyniowego, jest niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a często w codziennej diecie jest go za mało.
Szukać go możemy właśnie w ziemniakach, które
obok pomidorów są bogatym źródłem tego pierwiastka. Kartofle zawierają również cenny błonnik,
który zapewnia właściwą pracę układu trawiennego
oraz daje uczycie sytości na długo. Porcja 180g gotowanych ziemniaków dostarczy nam 3g błonnika,
co przekłada się na ponad 10% dziennego zapotrzebowania na ten składnik.

Sposób przygotowywania
ziemniaków wpływa na
ich wartość odżywczą
Większość cennych składników mineralnych i witamin zawartych w ziemniaku znajduje się tuż pod
skórką. Niektóre z nich są też wrażliwe na światło,
dlatego obieranie i krojenie kartofli należy ograniczyć do minimum. Chcąc zachować to, co najcenniejsze w ziemniakach, polecam gotowanie na parze,
natomiast jeżeli gotujemy całe ziemniaki w wodzie,
róbmy to w niewielkiej ilości płynu. Gotując obrane
kartofle, wrzucajmy je do wrzącej, lekko osolonej
wody, dzięki temu szybciej się ugotują i zachowają
więcej wartości odżywczych. Należy również pamiętać, aby po obraniu nie trzymać zbyt długo ziemniaków w wodzie, a także by zawsze solić je na początku gotowania, tym samym zmniejszając utratę soli
mineralnych naturalnie w nich występujących.

Sok z ziemniaka posiada
właściwości lecznicze
W składzie soku z surowego ziemniaka obecne są
witaminy i składniki mineralne, które mogą mieć korzystny wpływ na nasz organizm. Z pewnością stanowi on źródło witaminy C, należącej do naturalnych
przeciwutleniaczy. Uważa się, że działa przeciwzapalnie i neutralizuje szkodliwe działanie wolnych
rodników tlenowych, opóźniając procesy starzenia
się skóry i zapewniając jej zdrowszy wygląd. Sok
z ziemniaka jest również popularnym remedium na
infekcje i przeziębienia.

Kolorowe ziemniaki
polecają się na stół!
Białe, żółte, czerwone, pomarańczowe, różowe, a nawet fioletowe – to kolory ziemniaków
dostępnych w sklepach. Ich barwa, zarówno
skórki, jak i miąższu, ma wpływ na walory
estetyczne potrawy, a także na wartość odżywczą i wykorzystanie kulinarne. Niektóre
z nich idealnie nadają się na kluski, inne na
frytki, jeszcze inne do sałatki. Kupując ziemniaki, trzeba pamiętać, że ich bulwy muszą
być zdrowe, jędrne, suche, o kształcie i zabarwieniu miąższu charakterystycznym dla danej
odmiany. Jak wybrać dobre ziemniaki, podpowiada Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalistka ds. żywienia i ekspertka IV edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ziemniaki
czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.
W zależności od odmiany, ziemniak różni się kształtem,
wielkością, zabarwieniem skórki oraz miąższu. Jego
kolor zależy od zawartości i proporcji poszczególnych
naturalnych barwników, czyli ksantofilu, karotenów,
flawonów i antocyjanów. Według określeń międzynarodowych rozróżnia się sześć barw miąższu ziemniaka:
białą, białoszarą, białożółtą, jasnożółtą, żółtą i ciemnożółtą. Na jej intensywność wpływa niekiedy gleba,
w jakiej rośnie warzywo. Wybory konsumentów w temacie koloru ziemniaków wynikają z tradycji, osobistych przyzwyczajeń, nawyków kulinarnych i położenia
geograficznego. W centralnej i wschodniej Polsce
popularniejsze są odmiany białe, na zachodzie, południu i północy – żółte. Mieszkańcy Podlasia preferują
odmiany o białym miąższu.
W Polsce, mimo różnych wariacji na temat smaków
i kolorów ziemniaków, ranking najpopularniejszych
z nich przedstawia się następująco:
• Irga – jest szczególnie popularna we wschodniej
i północnej części Polski, której mieszkańcy pre-

ferują ziemniaki o jasnym, kremowym zabarwieniu
miąższu. Należy do typu ziemniaków „B”, czyli
o wszechstronnym zastosowaniu. Irgę można poddawać wszelkim obróbkom termicznym - pieczeniu,
smażeniu, gotowaniu
• Bryza – ma żółty miąższ; to ziemniak uniwersalny
w kuchni, oprócz standardowych posiłków na pierwsze i drugie danie, można przygotowywać z niego
np. puree i placki ziemniaczane
• Denar – ma jasnożółty miąższ, zaliczany także do
ziemniaka o wszechstronnym zastosowaniu, świetny
także do sałatek
• Finezja – o jasnożółtym miąższu, wykorzystywana
powszechnie w kuchni, w tym na frytki lub puree
• Lord – wyróżnia się jasnożółtym miąższem, ma
ogólne zastosowanie w kuchni, w tym do sałatek
• Tajfun – posiada żółty miąższ, ogólne zastosowanie
kulinarne, w tym na puree
• Vineta – ma żółty miąższ, o wszechstronnym zastosowaniu w kuchni, m.in. do sałatek
Ostatnio, nieśmiało, wkraczają do naszej kuchni… fioletowe ziemniaki, inaczej truflowe pochodzące z Ameryki
Południowej. Na razie traktowane są jako „atrakcja”
stołu, ale choć mają dalekie korzenie, coraz więcej
polskich rolników zaprzyjaźnia się z tymi odmianami.
Fioletowe ziemniaki są źródłem przeciwutleniaczy, które zapobiegają chorobom nowotworowym oraz układu
sercowo-naczyniowego. Poza swoją oryginalną barwą,
podobnie jak nasze rodzime ziemniaki, odznaczają
się wysoką wartością odżywczą oraz właściwościami
zdrowotnymi. Dostarczają witamin i minerałów, takich
jak: witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6), beta karoten,

witamina A, potas, żelazo, wapń, magnez. Fioletowe
ziemniaki mają podobne zastosowanie kulinarne, co
zwykły ziemniak. Doskonale smakują w formie pieczo-

nej i gotowanej. Przygotowuje się z nich puree, które
stanowi dodatek do dań mięsnych, a także chipsy,
frytki i sałatki.

– Bez względu na odmianę ziemniaków, o ich jakości decyduje przede wszystkim wygląd. Zwracajmy uwagę, aby
nie kupować warzyw nadmarzniętych, ponieważ będą
mieć wówczas słodki smak. Ziemniaki powinny być również pozbawione zielonych przebarwień, zwiastujących
obecność pod skórką solaniny – bardzo niebezpiecznego
związku chemicznego, który powstaje, gdy w fazie wzrostu
ziemniak jest narażony na działanie światła. Najwięcej
wartościowych składników zgromadzonych jest tuż pod
skórką ziemniaka. Dlatego obierajmy je cienko, gotując na
parze lub w małej ilości wody (bulwy wrzucamy do wrzątku, a nie do zimnej wody), najlepiej w całości lub pokrojone na duże kawałki.
– mówi Agnieszka Piskała-Topczewska.

Typ kulinarny
To nic innego jak najlepsze przeznaczenie
kulinarne ziemniaka. Istotna cecha dla osób
ceniących sobie jakość w kuchni i na talerzu.
Ziemniaczane typy są odpowiednio oznaczane
literami i kolorem.

Typ B
Typ A

ogólnoużytkowy tzw.
ziemniak do wszystkiego

sałatkowy (ale też
na grilla i patelnię)

KOLOR CZERWONY

KOLOR ZIELONY

Typ C
mączysty
do pieczenia i puree
KOLOR BRĄZOWY

Regionalne
przepisy

Bieszczady

Chlebki ziemniaczane z sosem z czosnku
niedźwiedziego z kozim serem
OSTRA NA SŁODKO

Dla mnie region Bieszczad to przede wszystkim wspomnienia z moich festiwali kulinarnych,
na których wielokrotnie gotowałam. Obfitowały w dania proste i pyszne! Ziemniaczane placki
z kapustą kiszoną, aromatyczny czosnek niedźwiedzi dodawany razem z ziołami i najlepszy
kozi ser, jaki w życiu jadłam!
Z serów słyną Bieszczady i można powiedzieć, że są wręcz kolebką polskiego serowarstwa.
Zarówno sery kozie, jak i owcze czy krowie można dostać bez żadnego problemu – najlepsze
oczywiście prosto od rolników!
Przygotowałam przepyszne pieczywo ziemniaczane (może być zarówno w formie chleba,
jak i bułek) z dodatkiem domowego sosu z czosnku niedźwiedziego, z orzechami włoskimi
i kozim serem. Danie proste, pyszne, łatwe, więcej dodatków nie trzeba!
I choć babcie ostrzegały przed gorącym pieczywem, to jednak choć ten jeden kawałek
trzeba ugryźć na gorąco!

Składniki:
Chlebki:
• 300G ZIEMNIAKÓW
• 600G MĄKI TYPU „0”
• 40G DROŻDŻY ŚWIEŻYCH
• 2 ŁYŻKI OLEJU
• 2 ŁYŻECZKI SOLI

Pesto:
• 1 DUŻY PĘCZEK ŚWIEŻEGO CZOSNKU
NIEDŹWIEDZIEGO
• 100ML OLEJU RZEPAKOWEGO
• OK. 40G SERA KOZIEGO

Ziemniaki (najlepiej w mundurkach) gotujmy, odcedzamy, obieramy,
rozdrabniamy, studzimy. Zagniatamy z mąką, 2 łyżeczkami soli, 2 łyżkami
oleju i drożdżami rozpuszczonymi w 300ml letniej wody. Wyrabiamy na
gładkie, elastyczne ciasto i zostawiamy do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu
zagniatamy, a następnie urywamy po kawałku. Formujemy małe bochenki,
robimy nacięcia, dodajemy tam pesto i pokruszony ser kozi. Odstawiamy
na ok. 15 minut. Pieczemy ok. 35-40 minut w 180 stopniach C.
Czosnek niedźwiedzi myjemy, suszymy, odcinamy łodygi, umieszczamy
w blenderze. Dodajemy starty kozi ser i podprażone orzechy. Zalewamy
olejem i miksujemy. Jeśli nie zadowala nas konsystencja, bo np. sos jest
zbyt gęsty, dolewamy jeszcze trochę oleju. Jeśli sos jest zbyt luźny, dodajemy jeszcze sera lub liście czosnku.

DOJRZEWAJĄCEGO TWARDEGO
• 4 ŁYŻKI PRAŻONYCH ORZECHÓW
WŁOSKICH
• SÓL, PIEPRZ DO SMAKU

Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Bieszczady

Pieczone ziemniaki z pokrzywą
DOBRE ZIELSKO

Dla mnie Bieszczady to pieczone ziemniaki oraz bogactwo ziół, które znajdują się na łąkach.
A młode ziemniaki najlepiej smakują z ziołami! Są zdrowe, pyszne i można wyczarować
z nich mnóstwo prostych i pysznych dań. Najczęściej piekę je w ziołach z balkonu, działki
albo z łąki. Na obiad z młodymi polskimi ziemniakami upiekłam je z koperkiem i tymiankiem
z naszego balkonu oraz z pokrzywą, którą zebrałam przy działce u babci na wsi. Pokrzywa jest
bardzo zdrowa i warto ją jadać. Odpowiednio przygotowana nie parzy i do młodych małych
ziemniaczków pasuje jak ulał! Leć na spacer na łąkę po pokrzywę, a potem do warzywniaka po
młode polskie ziemniaki.

Składniki (na 2 porcje):
• 600G MŁODYCH MAŁYCH
ZIEMNIACZKÓW (NAJLEPIEJ ODMIANA

Ziemniaki dokładnie myjemy. Nie trzeba ich skrobać, można zostawić ze
skórką. Po umyciu ziemniaki odsączamy. Całe ziemniaki wrzucamy do
miski. Oprószamy je koperkiem.

„LULKA”)
• 3 ZĄBKI MŁODEGO CZOSNKU
• GARŚĆ ŚWIEŻEGO KOPERKU LUB
ŁYŻKA SUSZONEGO
• GARŚĆ NATKI PIETRUSZKI

2,5 ząbka czosnku kroimy na małe kawałki i wrzucamy do ziemniaków.
Do małej miseczki wlewamy łyżkę oleju, dodajemy szczyptę soli oraz
świeże listki tymianku (bez gałązki). Opcjonalnie dodajemy zmielone płatki
drożdżowe. Mieszamy.

• KILKA GAŁĄZEK ŚWIEŻEGO TYMIANKU
• SZKLANKA LIŚCI POKRZYWY Z ŁĄKI
(ALBO GARŚĆ – TYLKO UWAGA, BO
MOŻE PARZYĆ!)
• ŁYŻKA OLEJU RZEPAKOWEGO

Polewamy ziemniaki olejem i dokładnie mieszamy drewnianą łyżką.
Nastawiamy piekarnik na 185°C w trybie góra-dół. Wrzucamy ziemniaki do
naczynia ceramicznego lub na papier do pieczenia. Pieczemy ok. 35 minut,
aż będą lekko zarumienione i miękkie.

• ŁYŻKA OLEJU LNIANEGO
• ŁYŻKA WODY
• KILKA KROPEL KWASKU
CYTRYNOWEGO
• ODROBINA SOLI KAMIENNEJ NASZEJ
POLSKIEJ
• ŁYŻECZKA PŁATKÓW DROŻDŻOWYCH
(SKŁADNIK OPCJONALNY)

Pokrzywę zbieramy na łące (koniecznie w rękawiczkach ochronnych),
myjemy i kroimy na małe kawałki (również w rękawiczkach), a następnie
ucieramy w moździerzu lub przeciskamy przez praskę do czosnku. W takiej formie już nie parzy! Do pokrzywy dodajemy przeciśnięte przez praskę
pół ząbka czosnku, pokrojoną drobno natkę pietruszki, kilka liści tymianku,
wodę, kilka kropli kwasku cytrynowego, olej lniany oraz dwie szczypty soli.
Mieszamy łyżką.
Pokrzywowym sosikiem polewamy młode ziemniaki, posypujemy odrobiną
natki i tymianku, i zjadamy ze smakiem!

Kaszuby

Sernik ziemniaczany z frużeliną wiśniową
TYSIA GOTUJE

Kaszubski sernik z ziemniakami, który pierwszy raz jadłam odwiedzając ten region Polski, jest
pyszny, wilgotny i prosty do przygotowania.
Sam ser, masło i ziemniaki. Jeżeli lubimy, możemy dodać tutaj ulubione bakalie.
Korzystając z sezonu letniego, sernik podałam z frużeliną wiśniową. Lekko słodki, o delikatnej
strukturze zachwyci każdego.

Składniki:
Masa serowa:
(składniki w temp. pokojowej,
tortownica o średnicy 25 cm):
• 1KG SERA TŁUSTEGO ZMIELONEGO
TRZYKROTNIE
• 150G MASŁA 82%
• 250G UGOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW
(NAJLEPIEJ WYBRAĆ MĄCZYSTE

Ugotowane i przestygnięte ziemniaki przepuszczamy przez praskę.
Ziemniaki wraz ze zmielonym twarogiem przekładamy do miski i odstawiamy na bok. Do misy miksera dodajemy miękkie masło, cukier, ekstrakt
waniliowy oraz żółtka. Ucieramy składniki przez 3-4 minuty. Do utartych
składników dodajemy ser i ziemniaki, mieszamy krótko. W osobnym naczyniu ubijamy białka na sztywno. Białka delikatnie należy wmieszać do
masy serowo-ziemniaczanej, najlepiej zrobić to drewnianą łyżką, żeby nie
wprowadzić do masy zbyt wiele powietrza. Na koniec dodajemy rodzynki
lub posiekane morele, łączymy.

ZIEMNIAKI)
• 1 SZKLANKA DROBNEGO CUKRU
DO WYPIEKÓW
• 1 ŁYŻECZKA EKSTRAKTU
WANILIOWEGO
• 5 JAJ L; OSOBNO BIAŁKA I ŻÓŁTKA

Tortownicę smarujemy masłem i oprószamy bułką tartą, przekładamy
masę serową, wyrównujemy wierzch. Sernik pieczemy ok. 70 minut w piekarniku rozgrzanym do 170°C. Studzimy 10 minut przy otwartych drzwiach
piekarnika, następnie wyciągamy na blat. Całkowicie przestygnięty sernik
dekorujemy frużeliną wiśniową i przechowujemy w lodówce.

• GARŚĆ RODZYNEK LUB DROBNO
POKROJONYCH SUSZONYCH MORELI

Frużelina wiśniowa:
• 400G ŚWIEŻYCH WIŚNI
• 3 ŁYŻKI CUKRU
• 3 ŁYŻKI SOKU Z CYTRYNY
• 1 ŁYŻKA MĄKI ZIEMNIACZANEJ +
5 ŁYŻEK ZIMNEJ WODY

Wiśnie gotujemy razem z cukrem, aż puszczą sok. Dodajemy sok wyciśnięty z cytryny i mieszamy. Mąkę ziemniaczaną rozprowadzamy w zimnej
wodzie, dodajemy do gotujących się wiśni, energicznie mieszamy i doprowadzamy do zagotowania. Finalnie powinniśmy otrzymać gęstą frużelinę,
którą po ostygnięciu dekorujemy sernik.

Kaszuby

Kaszubskie golce
DOBRE ZIELSKO

Kaszuby kojarzą mi się z lasami, jeziorami i długimi spacerami po Borach Tucholskich.
I oczywiście z prostą kuchnią opartą na lokalnych produktach. Dlatego też wybrałam przepis,
który bardzo łatwo przyrządzić i który idealnie wpisuje się w ekologiczne podejście w kuchni
– oto golce, czyli kaszubskie kluski ziemniaczane. To przykład przepisu, w którym możemy
wykorzystać ugotowane ziemniaki, jakie zostały z wczorajszego obiadu. Wystarczy dodać do
nich kilka startych surowych ziemniaków i obiad prawie gotowy!

Składniki (na 2 porcje):
• 2 DUŻE UGOTOWANE LUB PIECZONE
ZIEMNIAKI (NAJLEPIEJ ODMIANA
MĄCZYSTA)
• 2 DUŻE SUROWE ZIEMNIAKI (NAJLEPIEJ
ODMIANA MĄCZYSTA)
• 3 ŁYŻKI MĄKI PSZENNEJ
• 1 CEBULA
• SÓL
• PIEPRZ
• ŁYŻKA OLEJU RZEPAKOWEGO

Ziemniaki pieczemy lub gotujemy, najlepiej w mundurkach. Gdy przestygną, obieramy i przepuszczamy przez maszynkę albo praskę. Surowe
ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce o najmniejszych oczkach, następnie odciskamy z nich sok. Łączymy wszystkie ziemniaki, dodajemy mąkę,
sól i pieprz według uznania. Opcjonalnie dodajemy jajko – ciasto będzie
bardziej sprężyste. Mieszamy i wyrabiay małe kulki. Wrzucamy je do garnka z wrzącą osoloną wodą. Można również kłaść ciasto łyżką – będą miały
bardziej nieregularne kształty. Gotujemy ok. 5 minut od wypłynięcia, a następnie wyciągamy łyżką cedzakową. Cebulę szklimy na patelni z olejem.
Kluski ziemniaczane podajemy z cebulą, natką pietruszki lub rzeżuchą. Do
golców świetnie pasuje także sos grzybowy albo kurki w śmietanie.

• NATKA PIETRUSZKI, RZEŻUCHA ALBO
INNE LIŚCIE
• OPCJONALNIE: 1 JAJKO

Do klusek można dodać na przykład szpinak, pokrzywę, groszek, startą
pietruszkę albo seler.

Małopolska

Omlet biszkoptowy z warzywami
FACET I KUCHNIA

Kuchnia galicyjska to klasyczny przykład kuchni pogranicza, kształtowanej między innymi
przez wpływy polskie, ukraińskie, austriackie, węgierskie i żydowskie. Bogactwo kultur
zaowocowało całą paletą wspaniałych potraw, wśród których szczególnie mi bliski jest omlet
biszkoptowy. Prababcia najczęściej przyrządzała go z owocami, na słodko, ja natomiast częściej
smażę go w wersji wytrawnej - z sezonowymi warzywami. Omlet biszkoptowy smażony jest
tylko z jednej strony i składa się z żółtek, ubitej na sztywno piany z białek, odrobiny mąki
(tradycyjnie - owsianej) i soli. Piana z białek działa tu jak spulchniacz, nadając gotowemu
omletowi cudnie puszystą konsystencję.
Postarajmy się użyć młodych ziemniaków o żółtym miąższu. Ziemniaki smażę osobno, by
lepiej się przysmażyły. Bób w razie potrzeby można zastąpić zielonym groszkiem, w proporcji
ok. 250 g.

Składniki:
Omlet biszkoptowy:
• 3 JAJA
• 2 ŁYŻECZKI MĄKI OWSIANEJ
• SÓL, ROZTARTA W MOŹDZIERZU

Oczyszczamy ziemniaki (jeżeli używasz młodych, pozostaw skórkę) i gotujemy je w całości w osolonej wodzie (w zależności od wielkości - ok. 12
minut). Ziemniaki powinny pozostać al dente, by łatwo dały się pokroić
i nie rozpadły się podczas smażenia. Ugotowane ziemniaki kroimy na
nieduże kawałki.

• MASŁO KLAROWANE DO SMAŻENIA
(GHEE)

Gotujemy bób (3 minuty), studzimy pod bieżącą wodą i obieramy ze skórki.

• OLEJ RZEPAKOWY
• TROCHĘ KOPERKU

Warzywa:

W głębokiej patelni rozgrzewamy trochę masła i wrzucamy ziemniaki.
Smażymy je w pojedynczej warstwie, by ładnie się przysmażyły. Co pewien
czas mieszamy.

• OK. 500G ZIEMNIAKÓW (NAJLEPIEJ
ODMIANY O ŻÓŁTYM MIĄŻSZU)
• CZERWONA PAPRYKA, POKROJONA
W NIEWIELKĄ KOSTKĘ
• 500G BOBU (WAGA PRZED OBRANIEM,

Usmażone ziemniaki zdejmujemy z patelni i wrzucamy paprykę. Smażymy,
co jakiś czas mieszając, aż zmięknie, po czym dodajemy obrany ze skórki bób. Smażymy jeszcze przez minutę i ponownie dodajemy ziemniaki.
Podsmażamy całość przez chwilę, doprawiamy solą i pieprzem.

ZE SKÓRKĄ)
• 2 ŁYŻKI POSIEKANEGO KOPERKU
• ŁYŻECZKA PIEPRZU, ROZTARTEGO

W czasie smażenia warzyw oddzielamy białka od żółtek. Białka ubijamy na
sztywną pianę. Żółtka mieszamy z mąką i dużą szczyptą soli.

W MOŹDZIERZU
• MAŁY FENKUŁ LUB PÓŁ WIĘKSZEGO
• 12 ZIELONYCH SZPARAGÓW
• OK. 150G GROSZKU CUKROWEGO
• OLEJ RZEPAKOWY

Należy delikatnie wmieszać białka do żółtek. Masę przekładamy na rozgrzaną patelnię natłuszczoną ghee (używam patelni o średnicy 24 cm).
Smażymy na średnim ogniu pod przykryciem z jednej strony (bez przewracania) ok. 7-8 minut.

• SÓL, ROZTARTA W MOŹDZIERZU
• MASŁO KLAROWANE DO SMAŻENIA
(GHEE)

Gotowy omlet zsuwamy na talerz, dodajemy porcję warzyw i składamy na
pół. Całość skrapiamy oliwą i oprószamy koperkiem.

• SAŁATKA
• OK. 100-150G DOWOLNYCH
JADALNYCH ZIELONYCH LIŚCI (NP.:
MUSZTARDOWIEC, RUKOLA)

Omlet możemy podać z wiosenną sałatką z surowych warzyw: w dużej
misce mieszamy surowe zielone szparagi pokrojone na ukos w cienkie plasterki, dość cienko pokrojony surowy groszek cukrowy i drobno posiekany
fenkuł. W miseczkach układamy na dnie liście musztardowca lub innej
zieleniny, po czym dodajemy warzywa z miski. Przed podaniem skrapiamy
olejem.

Małopolska

Ziemniaki po krakowsku,
czyli mini kumpiry
TYSIA GOTUJE

Kraków nieodłącznie kojarzy mi się z letnimi wycieczkami z czasów dzieciństwa. Pomimo
tego, że mieszkam na drugim końcu Polski, przyjeżdżam tutaj w każde wakacje. Poza pięknymi
zabytkami i uroczymi uliczkami, Kraków to dla mnie przede wszystkim pyszne i wyjątkowe
jedzenie. Wiele lat temu, podczas kolejnej wizyty w moim ulubionym mieście, zajadaliśmy się
najlepszymi pieczonymi ziemniakami pod Halą Targową w Krakowie.
Przygotowałam autorską wersję krakowskiego kumpiru. Oryginalnie robi się je
wykorzystując bardzo duże ziemniaki, a ja chcę zaproponować dwa rodzaje farszu, dlatego
wykorzystałam ziemniaki średniej wielkości.
Gorące pieczone ziemniaki z maślanym wnętrzem i pysznymi dodatkami. Dla każdego
mam coś dobrego! Twarożek z warzywami lub farsz konkretny i bardziej sycący, mięsnopomidorowy, zapieczony pod serem.

Składniki (4 porcje):

Twarożek z warzywami

• 8 ŚREDNIEJ WIELKOŚCI ZIEMNIAKÓW

Twarożek przekładamy do miski, dodajemy posiekany drobno szczypiorek
oraz rzodkiewkę. Dokładamy jogurt naturalny, śmietanę, mielone suszone
pomidory oraz przyprawy do smaku. Mieszamy widelcem do uzyskania
jednolitej konsystencji. Odstawiamy na bok.

• 3 ŁYŻECZKI MASŁA
• OLEJ DO SKROPIENIA ZIEMNIAKÓW

Farsz – twarożek z warzywami:
• 250G TWAROGU PÓŁTŁUSTEGO

Farsz pomidorowy z mięsem mielonym

• 50G JOGURTU NATURALNEGO

Na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy posiekaną drobno cebulę oraz czosnek przeciśnięty przez praskę. Przesmażamy składniki ze sobą, następnie
dodajemy mięso i całość podsmażamy ok. 6-8 minut. Teraz na patelnię
wlewamy passatę pomidorową oraz krojone pomidory z puszki. Dodajemy
również ulubione przyprawy do smaku i dusimy całość pod przykryciem
20 minut. Na koniec dodajemy szczyptę cukru, finalnie doprawiamy sos
do smaku.

• 100G KWAŚNEJ ŚMIETANY
• 2 ŁYŻECZKI ZMIELONYCH SUSZONYCH
POMIDORÓW
• 2 OGÓRKI KONSERWOWE
• 1 MAŁY PĘCZEK RZODKIEWKI
• 1 MAŁY PĘCZEK SZCZYPIORKU
• SOLIDNA SZCZYPTA SOLI I ŚWIEŻO
MIELONEGO PIEPRZU

Farsz pomidorowy z mięsem
mielonym:
• 250G MIĘSA MIELONEGO
WIEPRZOWO-WOŁOWEGO

Ziemniaki i złożenie dania

W większym garnku zagotowujemy wodę z 1 łyżeczką soli. Gotujemy
ziemniaki ok. 10 minut, następnie je odcedzamy. Blachę z piekarnika wykładamy papierem do pieczenia, układamy w niej ziemniaki, nakłuwamy je
widelcem, skrapiamy oliwą i pieczemy ok. 30 minut w 190°C. Ziemniaki po
wbiciu w nie widelca muszą być miękkie.

• 100G PASSATY POMIDOROWEJ
• 100G POMIDORÓW KROJONYCH
Z PUSZKI
• 1 CEBULA

Upieczone ziemniaki wyciągamy z piekarnika. Rozcinamy je wzdłuż, nie
uszkadzając przy tym podstawy ziemniaka i łupinek. Środek ziemniaków
(ok. 2 łyżki) przekładamy do miski, dodajemy do ciepłego miąższu ziem-

• 1 ZĄBEK CZOSNKU
• 2 ŁYŻKI OLEJU RZEPAKOWEGO DO

niaczanego masło i ugniatamy widelcem. Tak przygotowaną masą napełniamy ponownie ziemniaki, następnie są gotowe, żeby ułożyć na nich farsz.

SMAŻENIA
• PÓŁ ŁYŻECZKI SOLI
• ULUBIONE PRZYPRAWY, NP.: CHILI,

Twarożek z warzywami wykładamy na lekko ciepłe ziemniaki, dekorujemy
pokrojonym ogórkiem konserwowym i szczypiorkiem.

OREGANO, TYMIANEK ITP.
• 3-4 ŁYŻKI TARTEGO SERA ŻÓŁTEGO
• SOLIDNA SZCZYPTA ŚWIEŻO
MIELONEGO PIEPRZU
• SZCZYPTA CUKRU DO SMAKU

Farsz mięsno-pomidorowy przekładamy na ziemniaki, posypujemy startym
serem i zapiekamy 10 minut, aż ser się rozpuści.

Mazowsze

Rwaki z truskawkami i palonym masłem
F LY M E T O T H E S P O O N

Tradycyjnie mazowieckie rwaki to potrawa wigilijna – to ziemniaczane kluseczki podawane
z kapustą i grzybami, lub okrasą. Ja proponuję ich wersję na słodko z letnimi truskawkami
i aromatycznym palonym masłem.
Nazwa „rwaki” jest bardzo intuicyjna! Pochodzi od sposobu formowania tych klusek.
Gotowe ciasto rwiemy na podłużne kawałki, a następnie formujemy na kształt podłużnych
wrzecion.

Składniki (2 porcje):
• 320G OBRANYCH, UGOTOWANYCH

Truskawki kroimy w ćwiartki. Orzechy siekamy i prażymy krótko na suchej
patelni.

I UBITYCH ZIEMNIAKÓW
• 1 JAJKO
• 150-200G MĄKI
• 2 SZCZYPTY SOLI
• 1 ŁYŻKA ERYTROLU LUB CUKRU
• 200G TRUSKAWEK

Ziemniaki mieszamy w misce z jajkiem, szczyptą soli i erytrolem.
Dosypujemy mąki i wyrabiamy ręką, aż powstanie sprężyste, łatwo formujące się ciasto, które nie klei się do rąk. Dokładnie zagniatamy. Formujemy
z masy kluski o kształcie wrzecion, wrzucamy do wrzącej, leciutko osolonej
wody. Wyjmujemy od razu jak wypłyną.

• 100G MASŁA
• 2 ŁYŻKI POSIEKANYCH ORZECHÓW
LASKOWYCH
• 2 ŁYŻKI MIODU (OPCJONALNIE)

W tym czasie w małym rondelku smażymy masło na małym ogniu, aż zacznie się najpierw pienić, a potem lekko się zbrązowi, i zacznie się wydobywać karmelowy aromat.
Rwaki wykładamy na talerze, polewamy palonym masłem, dekorujemy
truskawkami i posypujemy orzechami. Opcjonalnie polewamy jeszcze
miodem.

Mazowsze

Pierogi szlachcice
JEDZ PYSZNIE

Przygotowałam tradycyjne mazowieckie pierogi szlachcice, których głównym składnikiem
są ziemniaki. Poszłam o krok dalej i podkręciłam ich smak, dodając świeże pieczarki oraz
przyprawy.

Składniki:
Ciasto:
• 250G MĄKI PSZENNEJ
• 5ML OLEJU ROŚLINNEGO

Olej łączymy razem z wodą i przelewamy do miski z mąką. Całość miksujemy - mikserem z hakami do ciasta drożdżowego. Gdy ciasto z grubsza się
połączy, zagniatamy je dłonią. Zagniatamy kilka minut, aż uzyskamy gładkie
i jednolite ciasto. Ciasto pozostawiamy pod przykryciem, aby odpoczęło.

• 175ML ZIMNEJ WODY

Farsz:
• 500G ZIEMNIAKÓW

Ziemniaki ścieramy na tarce - wykorzystujemy stronę, która mocno rozdrobni ziemniaki. Ziemniaki dokładnie odciskamy z nadmiaru wody. Wodę
odlewamy, pozostawiając skrobię.

• 150G BOCZKU
• 100G PIECZAREK
• 50G CEBULI
• 1 ZĄBEK CZOSNKU
• 2 ŁYŻECZKI MAJERANKU
• 1 ŁYŻECZKA SOLI
• PÓŁ ŁYŻECZKI PIEPRZU

Drobno kroimy boczek i podsmażamy go, aż się zezłoci, a tłuszcz się
wytopi. Nadmiar tłuszczu odlewamy, dodajemy drobno pokrojoną cebulę,
przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmażamy, aż cebula się zeszkli. Na
patelnię dodajemy starte na grubych oczkach pieczarki, smażymy przez
chwilę, aż stracą surowość. Następnie na patelnię dodajemy ziemniaki,
skrobię i smażymy, aż ziemniaki stracą surowość. Doprawiamy do smaku
przyprawami. Masa będzie gęsta, więc aby ją dobrze połączyć, możemy
użyć do tego tłuczka do ziemniaków. Tak przygotowany farsz zdejmujemy
z patelni i zostawiamy do przestygnięcia.
W tym czasie cienko rozwałkowujemy ciasto na pierogi. Za pomocą szklanki wycinamy ciasto na pierogi, bierzemy łyżeczkę farszu, formujemy ją
w kulkę i układamy na środku ciasta. Sklejamy pieroga. Postępujemy tak
z całym ciastem. Gotowe pierogi gotujemy w osolonym wrzątku ok. 3 minuty. Następnie podsmażamy.
Pierogi szlachcice podajemy z okrasą z podsmażonej cebuli.

Warmia i Mazury

Farszynki z grzybami leśnymi
DOBRE ZIELSKO

Warmia i Mazury kojarzą mi się z łąkami, lasami i jeziorami, oczywiście! A jak lasy, to i grzyby!
Przygotowując danie, spytałam moje dwie dobre koleżanki – jedną z Warmii, drugą z Mazur
– jakie regionalne dania z ziemniakami robi się u nich w domu. Stwierdziłam, że przygotuję
któreś z dań, które wymienią obydwie. I wyobraźcie sobie, każda podała po 5 ziemniaczanych
potraw, a wspólna była tylko jedna – farszynki! I tak oto zrobiłam te pyszne ziemniaczane
kotleciki z grzybowym farszem. Farsz może być najróżniejszy! Ja wybrałam grzyby, bo
również są bardzo regionalne. A poza tym zdrowe i je bardzo lubię. Farszynki przypominają
nieco krokiety i mogą być spożywane do barszczu albo jako samodzielne danie obiadowe
z surówkami (koniecznie!).

Składniki (na 2 porcje):
Ciasto:
• 400G UGOTOWANYCH OSTUDZONYCH
ZIEMNIAKÓW
• 2 ŁYŻKI MĄKI ZIEMNIACZANEJ

Ziemniaki gotujemy, najlepiej w mundurkach. Gdy przestygną, obieramy
i przepuszczamy przez maszynkę albo praskę. Mogą to być również ziemniaki z dnia poprzedniego. Dodajemy mąki, szczyptę soli, opcjonalnie jajko
i wyrabiamy na jednolite ciasto. Jeśli potrzeba, dodajemy trochę mąki.
Ciasto dzielimy na kawałki i każdy rozpłaszczamy na dłoni.

• 2 ŁYŻKI MĄKI PSZENNEJ
• TROCHĘ SOLI
• OPCJONALNIE: 1 JAJKO LUB JEGO
ZAMIENNIK
• 2 ŁYŻECZKI OLEJU RZEPAKOWEGO DO

Przygotowujemy farsz – cebulę szklimy na patelni z łyżeczką oleju, dodajemy świeże grzyby lub suszone (wcześniej moczone przez kilka godzin
i odsączone). Smażymy kilka minut, pod koniec dodajemy przeciśnięty
przez praskę czosnek, sól i pieprz.

SMAŻENIA
• OPCJONALNIE: BUŁKA TARTA DO
OBTOCZENIA FARSZYNEK

Farsz:
• KILKA SUSZONYCH GRZYBÓW
• ZĄBEK CZOSNKU
• MAŁA CEBULA
• TROCHĘ SOLI
• TROCHĘ PIEPRZU
• OPCJONALNIE: PŁATKI DROŻDŻOWE

Na każdym placuszku układamy trochę farszu, zawijamy i formujemy
w kulkę, a następnie przekładamy na patelni i rozpłaszczamy. Farszynki
smażymy na małej ilości oleju z obydwu stron, aż się lekko zarumienią.
Można je także upiec. Podajemy farszynki z sezonowymi surówkami.

Warmia i Mazury

Plińce z pomoćką
GOHFITFAN

Warmię i Mazury kocham całym sercem. Uważam, że to najpiękniejszy region naszego kraju.
Pola, lasy, łąki, jeziora. Niepowtarzalny klimat i pyszne jedzenie. Kuchnia mazurska ma swoje
korzenie w kuchni polskiej, niemieckiej i litewskiej. Dania regionalne bazują na ziemniakach,
jajach, grzybach i oczywiście rybach.
Regionalne potrawy zachwycają niepowtarzalnym, swojskim smakiem. Domowe
przetwory, przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie, łatwe i szybkie w wykonaniu.
W prosty sposób można je odtworzyć po powrocie z wakacji, już w domu.
Proponuję plińce z pomoćką, czyli placki ziemniaczane z sosem, u mnie będzie to śmietana
z twarogiem i czosnkiem niedźwiedzim.

Składniki:

Plińce

• 6 POLSKICH ZIEMNIAKÓW

Ziemniaki dokładnie myjemy i obieramy. Trzemy na tarce o grubych
oczkach. Cebulę obieramy i trzemy na tarce. Jajko myjemy i wbijamy do
startych warzyw. Masę doprawiamy solą, pieprzem i innymi przyprawami.
Dokładnie mieszamy, dodając po 1 łyżce mąki.

• 1 MAŁA CEBULA DYMKA
• 1 JAJKO Z WOLNEGO WYBIEGU
• 1 ZĄBEK CZOSNKU
• 1 SZKLANKA MĄKI
• SÓL, PIEPRZ, SŁODKA PAPRYKA
• OLEJ DO SMAŻENIA
• KOPER DO DEKORACJI

Na patelni rozgrzewamy olej. Wykładamy po jednej łyżce masy ziemniaczanej, delikatnie wygładzając. Smażymy do uzyskania złocistego koloru
po obu stronach. Placki wykładamy na papierowy ręcznik.

• KWAŚNA ŚMIETANA
• 30G TWAROGU

Pomoćka

• 1 ŁYŻKA PASTY Z CZOSNKU

Łączymy śmietanę i twaróg z czosnkiem niedźwiedzim. W razie potrzeby
doprawiamy do smaku.

NIEDŹWIEDZIEGO
• WĘDZONA RYBA, NP. PSTRĄG,
SIELAWA, SIEJA

Gotowe placki ziemniaczane wykładamy na talerz, dekorujemy kleksem
z sosu śmietanowego, kawałkiem wędzonej ryby i świeżym koprem. Danie
świetnie sprawdzi się na przystawkę jak również bezmięsny obiad w czasie postu.

Podhale

Góralski placek
FACET I KUCHNIA

Górale na całym świecie od wieków łączą ziemniaki z serem, dlatego nie mam wątpliwości, że
głodny Góral uraczony tym plackiem nie zostawiłby na talerzu ani kawałka. Góralskie jadło
powinno być proste, lokalne, pyszne i sycące, a placek ziemniaczany z wędzonym oscypkiem
spełnia komplet tych warunków.
Wędzony oscypek ma wyrazisty i mocny smak, dzięki czemu wspaniale komponuje się
z równie mocnymi ziołami, które świetnie pasują również do ziemniaków - z rozmarynem
i majerankiem. Używam ich naprawdę sporo, obsypując ziołami każdą kolejną warstwę sera
w placku. Nie używam soli, ponieważ ser jest wystarczająco słony, nie żałuję natomiast pieprzu,
który doskonale dopełnia całość. Oscypek powinien być prawdziwy, z Podhala, z certyfikatem,
wytworzony przez bacę z mieszanki mleka owczego (min. 70%) i krowiego.

Składniki:
Na tortownicę o średnicy 20 cm

Rozgrzewamy piekarnik do temperatury 180°C. Tortownicę wykładamy
papierem do pieczenia, papier natłuszczamy odrobiną masła.

(8-10 porcji), składniki wystarczą
na cztery warstwy ziemniaków,
oddzielone serem
• OK. 800G MŁODYCH ZIEMNIAKÓW
• OK. 350G WĘDZONEGO OSCYPKA,
ŚWIEŻO STARTEGO NA GRUBEJ TARCE
• 4 GAŁĄZKI ŚWIEŻEGO ROZMARYNU

Przy pomocy mandoliny lub w robocie kuchennym kroimy ziemniaki
w cienkie plasterki. W tortownicy układamy naprzemiennie warstwy ziemniaków i tartego oscypka. Każdą warstwę sera posypujemy obficie ziołami
i pieprzem. Układanie placka kończymy warstwą ziemniaków. Posypujemy
je odrobiną sera i doprawiamy pozostałym pieprzem. Na koniec skrapiamy
odrobiną oleju.

(POSIEKANE LISTKI)
• 4 GAŁĄZKI ŚWIEŻEGO MAJERANKU
• ŁYŻECZKA ŚWIEŻO MIELONEGO

Wstawiamy do piekarnika na ok. 45-60 minut. W razie potrzeby na ostatnie 10 minut możemy przykryć placek folią.

PIEPRZU
• ODROBINA MASŁA DO NATŁUSZCZENIA
FORMY
• TROCHĘ OLEJU RZEPAKOWEGO

Podajemy na gorąco lub na zimno. Placek najsmaczniejszy jest gorący,
podany chwilę po wyjęciu z piekarnika.

Podhale

Sałatka z pieczonych
ziemniaków z oscypkiem
OSTRA NA SŁODKO

Nie ma w czerwcu nic lepszego niż młode ziemniaczki z masłem i dużą ilością świeżego kopru
prosto z ogródka. Tak naprawdę jest to rzecz, którą mogłabym jeść o każdej porze dnia i chyba
nigdy by mi się nie znudziła.
Przygotowałam wersję ziemniaków z koprem i zrobiłam z nich fantastyczną sałatkę
na ciepło. Dodatek wędzonego, smażonego oscypka, smażonego na maśle czosnku,
cukinii i odrobiny rzodkiewki, oraz dużej ilości świeżego szczypiorku sprawiły, że myślami
przeniosłam się w ukochane góry!
Sałatka jest świetnym pomysłem na obiad w upalny dzień.

Składniki:
• OK. 300G MŁODYCH ZIEMNIAKÓW
• 3 OSCYPKI
• 1 CUKINIA
• 5 RZODKIEWEK
• 4 ZĄBKI CZOSNKU

Oczyszczone ziemniaki gotujemy na al dente. Na patelni rozgrzewamy
masło, dodajemy czosnek, wrzucamy ziemniaki, przesmażamy 5 minut, aż
złapią ładny, rumiany kolor. Dodajemy pokrojoną w plastry cukinię, przekrojoną na pół rzodkiewkę oraz pierwszą porcję kopru. Na wolnym ogniu
smażymy ok. 8-10 minut, aż warzywa ładnie się zarumienią. Doprawiamy
do smaku.

• 1 PĘCZEK KOPRU
• 1 PĘCZEK SZCZYPIORKI
• MASŁO

Oscypek kroimy w talarki, 30 sekund podgrzewamy na gorącej patelni, aż
się roztopi.

• SÓL
• PIEPRZ

Podajemy razem z warzywami i resztą kopru oraz świeżym szczypiorkiem.

Podlasie

Podlaskie zaguby
OSTRA NA SŁODKO

Uwielbiacie ruskie pierogi? Jeśli tak, to pokochacie też podlaskie zaguby! Delikatne ciasto
naleśnikowe po brzegi wypełnione ziemniaczano-cebulowym farszem doprawionym
majerankiem i świeżo mielonym pieprzem. Nie w formie pierogów, a w formie rolad
z widocznym farszem. Świetnie smakują prosto z wody, jak i odsmażone na patelni (ja
uwielbiam obie wersje!). Genialnie smakują solo, jak i z dodatkami – najbardziej polecam sos
grzybowy albo skwarki z cebulką.

Składniki:
Ciasto:
• 2 SZKLANKI PO 250ML MĄKI PSZENNEJ
• 1 ŁYŻECZKA SOLI

Posiekaną cebulę szklimy na maśle. Ziemniaki obieramy, trzemy na drobnych oczkach, odciskamy (zostawiając jednak trochę skrobi). Dodajemy do
cebuli, smażymy ok. 20 minut, mieszając co jakiś czas i w razie potrzeby
podlewając odrobiną wody. Doprawiamy do smaku, studzimy.

• PÓŁ SZKLANKI = 125ML GORĄCEJ WODY

Farsz:
• 300G ZIEMNIAKÓW
• 2 CEBULE
• MAJERANEK
• SÓL
• PIEPRZ
• MASŁO

Mąkę przesiewamy, dodajemy gorącą wodę oraz sól, zagniatamy elastyczne ciasto. Wałkujemy na prostokąt, pokrywamy farszem. Zwijamy w roladę,
ściskamy. Kroimy w plastry na ok. 1,5cm. Gotujemy we wrzątku ok. 7-10
minut. Wyciągamy. Podajemy na gorąco.

Podlasie

Pyszki podlaskie
JEDZ PYSZNIE

Moja mama urodziła się na Podlasiu, więc te smaki są mi znane od dzieciństwa. Chcę pokazać,
że z dodatkiem ziemniaków ciasto drożdżowe jest delikatniejsze i smaczniejsze. Przygotowałam
tradycyjne pyszki pochodzące z Podlasia. Możesz je przygotować na słodko i wytrawnie.
W wersji wytrawnej pomiń cukier w przepisie i dodaj więcej soli. Wtedy pyszki cudownie będą
smakowały z sosami mięsnymi. W wersji słodkiej podaj je z owocami, cukrem pudrem i dżemami.

Składniki:
• 500G ZIEMNIAKÓW
• 500G MĄKI PSZENNEJ
• 120G ZSIADŁEGO MLEKA
• 130G JOGURTU NATURALNEGO
• 15G DROŻDŻY INSTANT
• 30G MASŁA

Ziemniaki gotujemy do miękkości z dodatkiem niewielkiej ilości soli.
Przestudzone ziemniaki przeciskamy przez praskę. Dodajemy do nich
jajko, zsiadłe mleko, jogurt, drożdże, cukier i mąkę. Za pomocą miksera
z końcówkami do ciasta drożdżowego wyrabiamy ciasto. Gdy ciasto będzie
wstępnie wyrobione, dodajemy rozpuszczone masło. Ciasto wyrabiamy
przez kilka minut, aż będzie gładkie i błyszczące. Miskę z ciastem przykrywamy folią spożywczą i pozostawiamy na ok. 1 godzinę do wyrośnięcia.

• 1 JAJKO
• 25G CUKRU
• SÓL
• OLEJ DO SMAŻENIA

Wyrośnięte ciasto przekładamy na podsypany mąką blat. Odrywamy kawałek ciasta, obtaczamy w mące i spłaszczamy. Za pomocą noża wycinamy
nierównomierne kawałki ciasta.
W międzyczasie rozgrzewamy olej do ok. 165°C. Przygotowane pyszki
wykładamy ostrożnie na rozgrzany olej i smażymy z obu stron, aż ciasto
pięknie się zezłoci.
Podajemy z domową konfiturą jagodową i jogurtem naturalnym.

Pomorze

Morskie placki ziemniaczane z łososiem
F LY M E T O T H E S P O O N

Chrupiące placki ziemniaczane kojarzą się z wakacjami i rybą w panierce jedzoną z widokiem
na Bałtyk. Dlatego też podałam je w morskiej wersji – z sosem czosnkowym, wędzonym
łososiem i koperkiem. Takie bliny w wersji ziemniaczanej!

Składniki (2 porcje):
• 500G ZIEMNIAKÓW TYPU B LUB C
• PÓŁ CZERWONEJ CEBULI
• 1 JAJKO

Ziemniaki trzemy na tarce (mogą być obrane, ale nie muszą). Możemy
zetrzeć na tarce o dużych oczkach albo na mniejszych, jeżeli wolimy bardziej gładkie placki. Odstawiamy na chwilę, aby puściły sok, i odsączamy
w rękach. Dodajemy drobno posiekaną cebulę, mąkę, jajko i mieszamy.

• 2 ŁYŻKI MĄKI
• 1 PAPRYCZKA CHILLI
• 100G GĘSTEGO JOGURTU
• 2 ZĄBKI CZOSNKU

Na patelni rozgrzewamy niewiele oleju – tylko do przykrycia powierzchni.
Łyżką wykładamy placki i smażymy na złoto ok. 3 minuty z każdej strony.
Odsączamy na ręczniku papierowym.

• PÓŁ PĘCZKA ŚWIEŻEGO KOPERKU
• 100G WĘDZONEGO ŁOSOSIA
• KILKA RZODKIEWEK

W tym czasie mieszamy jogurt z koperkiem, wyciśniętym czosnkiem, doprawiamy solą i pieprzem.

• SÓL, PIEPRZ

Placki wykładamy na talerz, na wierzchu układamy sos czosnkowy, kawałek wędzonego łososia, kilka pokrojonych rzodkiewek i świeży koperek.

Pomorze

Sałatka ziemniaczana ze śledziem
ASIA OD KUCHNI

Klasyczny dodatek do ziemniaków, tym razem podany w formie sałatki.

Składniki:
• 3 ŚREDNIE ZIEMNIAKI
• KILKA KAWAŁKÓW ŚLEDZIA

Ziemniaki obieramy, kroimy na 6 lub 8 części i gotujemy w osolonej wodzie do miękkości. Jabłko obieramy i kroimy w większą kostkę, skraplamy
cytryną. Ogórki kroimy w większą kostkę.

W ŚMIETANIE
• PÓŁ JABŁKA
• KILKA KROPLI CYTRYNY
• 2 ŚREDNIE OGÓRKI
• 1 ZIELONA CZĘŚĆ Z DYMKI
(SZCZYPIOR)
• 1 CZUBATA ŁYŻKA MAJONEZU
• SÓL I PIEPRZ

Na dnie miski układamy ziemniaki, nakładamy na nie pokrojone ogórki
i jabłko, dodajemy kawałki śledzia w śmietanie i kleksy majonezu. Dymkę
kroimy lub ucinamy nożyczkami i dodajemy na wierzch. Solimy i pieprzymy
sałatkę, mieszamy dopiero po podaniu. Szybko i pysznie!

Śląsk

Kartofelki marcepanowe
JEDZ PYSZNIE

Uwielbiam prostą kuchnię i łatwo dostępne składniki. Dania z nich przygotowane,
mimo swojej prostoty, potrafią zachwycić swoim smakiem każdego. Przygotowałam
tradycyjne śląskie kartofelki marcepanowe, które smakują dokładnie tak jak marcepan,
ale ich głównym składnikiem są ziemniaki. Moje kartofelki zyskały cudowny smak dzięki
dodatkowi mąki migdałowej.

Składniki:
• 350G ZIEMNIAKÓW
• SZCZYPTA SOLI
• 70G CUKRU PUDRU

Ziemniaki gotujemy do miękkości w lekko osolonej wodzie. Ugotowane
ziemniaki studzimy i przeciskamy przez praskę. Do ziemniaków dodajemy
mąkę migdałową, kilka kropli aromatu migdałowego oraz przesiany przez
sitko cukier puder. Całość dokładnie mieszamy.

• 90G MĄKI MIGDAŁOWEJ
• AROMAT MIGDAŁOWY
• KAKAO

Masa ziemniaczana powinna być gęsta oraz powinna dobrze się kleić. Za
pomocą łyżeczki nabieramy niewielką ilość masy. Dłońmi formujemy małe
kartofelki, które obtaczamy w kakao.
Tak przygotowane kartofelki schładzamy co najmniej 3-4 godziny i gotowe.

Śląsk

Kluski śląskie
TYSIA GOTUJE

Kluski śląskie to tradycyjne polskie kluski z charakterystyczną dziurką w środku.
Przygotowujemy je z ugotowanych ziemniaków i mąki ziemniaczanej. Moim zdaniem najlepiej
smakują z mięsnym gulaszem, polane sosem. Do tego ogórek kiszony lub domowa surówka
i mamy pyszne danie.

Składniki:
Kluski:
• 1KG ZIEMNIAKÓW UGOTOWANYCH
W OSOLONEJ WODZIE
• MĄKA ZIEMNIACZANA
• SÓL DO SMAKU

Gulasz z karkówki wieprzowej
(3-4 porcje):

Ugotowane i odcedzone ziemniaki przeciskamy do miski przez praskę
i pozostawiamy do przestygnięcia. Uklepujemy ziemniaki i wyjmujemy 1/4,
zasypujemy dziurkę mąką ziemniaczaną i dodajemy z powrotem wyjęte
ziemniaki. Dodajemy solidną szczyptę soli do smaku i ugniatamy na jednolite ciasto. Nabieramy odrobinę masy w dłonie i formujemy kształtne kluski.
Palcem lub końcówką drewnianej łyżki robimy małe wgłębienie w środku.
Kluski gotujemy w osolonym wrzątku, ok. 4-5 minut od wypłynięcia na
powierzchnię.

• 1KG KARKÓWKI WIEPRZOWEJ
• 2 CEBULE
• 1 MARCHEWKA
• 2 ZĄBKI CZOSNKU
• OK. 2 SZKLANKI BULIONU WOŁOWEGO
• 2 LIŚCIE LAUROWE
• 2 KULKI ZIELA ANGIELSKIEGO
• 1 ŁYŻECZKA CZERWONEJ SŁODKIEJ

Mięso myjemy, osuszamy papierowym ręcznikiem i kroimy w dość drobną
kostkę (wielkość według uznania). Pokrojone mięso przekładamy do miski,
przyprawiamy do smaku pieprzem, solą, czerwoną słodką papryką oraz
majerankiem. Czystą dłonią mieszamy całość, tak jakbyśmy chcieli wmasować przyprawy w mięso. Miskę przykrywamy talerzem i wstawiamy do
lodówki na min. 30 minut, aby mięso przegryzło się z przyprawami. Można
to też zrobić np. dzień wcześniej.

PAPRYKI
• SZCZYPTA MAJERANKU
• PIEPRZ, SÓL DO SMAKU
• 2-3 ŁYŻKI OLEJU
• EW. 1 ŁYŻKA MĄKI (DO ZAGĘSZCZENIA)

Na rozgrzaną patelnię dodajemy olej i smażymy karkówkę z każdej strony
na złocisto, ok. 10 minut. Teraz między podsmażone mięso utykamy cebulę pokrojoną w piórka i czosnek przeciśnięty przez praskę. Przesmażamy
mięso z warzywami i kiedy cebula się zeszkli, zalewamy całość bulionem, tak
aby mięso było przykryte. Dokładamy także liście laurowe oraz kulki ziela
angielskiego. Dusimy całość pod przykryciem ok. 15 minut i dodajemy startą
na tarce o grubych oczkach marchew. Teraz całość ponownie dusimy na
najmniejszym ogniu pod przykryciem, do momentu, aż mięso będzie miękkie
(należy uważać, aby się nie rozgotowało). Na koniec według uznania doprawiamy jeszcze gulasz do smaku, można go także zaciągnąć łyżką mąki rozprowadzoną w odrobinie wody/mleka/śmietany. Nie jest to jednak konieczne.
Kluski podajemy z gulaszem i ogórkiem kiszonym.

Wielkopolska

Pyry z aksamitnym gzikiem i boczkiem
GOHFITFAN

Jak Pyra to Poznań! Jak pyry to tylko z gzikiem! Cóż to takiego…? Ku memu zdziwieniu wiele
osób nie wie, czym są pyry. To ziemniaki, a gzik to odpowiednio przyprawiony twaróg. Ja
w Poznaniu nie byłam, a danie doskonale znam, a co więcej - bardzo lubię i często serwuję
moim domownikom.
To tradycyjna potrawa postna prosto z Wielkopolski. Dawniej podawana głównie w piątki
— dni postne, obecnie pyry z gzikiem można spotkać w niejednej restauracji.
Głównym składnikiem potrawy są oczywiście ziemniaki! Pieczone w mundurkach (czyli
bez obierania), do tego przygotowywany jest twaróg z przyprawami. Danie idealnie sprawdza
się wiosną i latem, gdy na zewnątrz jest coraz cieplej, a my nie mamy ochoty na ciężkie potrawy.

Składniki:
• 4 DUŻE POLSKIE ZIEMNIAKI (PYRY)
• 4 ŁYŻECZKI MASŁA KLAROWANEGO
• SZCZYPTA SOLI
• 200G TWAROGU
• 5 RZODKIEWEK
• 2 ŁYŻKI POSIEKANEGO KOPERKU

Ziemniaki bardzo dokładnie myjemy, oczyszczamy z ziemi i innych zanieczyszczeń. Najlepiej użyć do tego specjalnej szczoteczki. Nie obieramy ich
ze skórki. Każdą pyrę układamy na kawałku folii aluminiowej, dodajemy po
1 łyżeczce masła klarowanego i szczyptę soli. Owijamy ziemniaczki, układamy je w naczyniu żaroodpornym i wstawiamy do nagrzanego do 200°C
piekarnika. Pieczemy ok. 1 godziny. Przed wyjęciem robimy test widelcem,
jeśli łatwo wchodzi w środek ziemniaka, oznacza, że są już gotowe.

• SÓL, PIEPRZ DO SMAKU
• 4 SZPARAGI
• 4 PLASTRY BOCZKU

Twaróg rozgniatamy w miseczce. Rzodkiewki kroimy lub ścieramy na tarce.
Doprawiamy solą i dużą ilością pieprzu. Posypujemy posiekanym koperkiem.
Szparagi dokładnie myjemy, odłamujemy zdrewniałe końcówki.
Zagotowujemy w garnku wodę, lekko solimy. Wrzucamy szparagi na wrzątek, pozostawiamy 3 minuty. Odlewamy wodę i zalewamy zimną. Plastrami
boczku owijamy szparagi. Kładziemy na rozgrzanej patelni i podsmażamy
chwilę do zarumienienia się boczku.
Gotowe ziemniaki odwijamy z folii, kroimy na pół. Do środka wkładamy
owiniętego w plaster boczku szparaga, a następnie kładziemy kilka łyżek
twarogu (gziku). Całość posypujemy świeżym koperkiem.

Wielkopolska

Pyzy ziemniaczane z truskawkami
ASIA OD KUCHNI

Jako rodowita Poznanianka kocham ziemniaki i nigdy ich u mnie w kuchni nie brakuje,
również na słodko. W sezonie na truskawki trzeba koniecznie spróbować tego połączenia
najlepszych polskich kartofli ze słodkimi owocami. Idealne danie na obiad, ale również deser
dla dzieci i nie tylko.

Składniki
(na około 18 pyz):
Pyzy:
• 1KG ZIEMNIAKÓW

Ziemniaki obieramy i gotujemy w osolonej wodzie do miękkości. Tłuczemy
lub przepuszczamy przez praskę jeszcze gorące. Muszą być gładkie można je też zblendować (wówczas czekamy, aż ziemniaki przestygną).
Dobrze studzimy, dodajemy jajko, mąki i dobrze mieszamy.

• 1 JAJKO
• 2 SZKLANKI MĄKI PSZENNEJ
TORTOWEJ
• ¼ SZKLANKI MĄKI ZIEMNIACZANEJ

Nadzienie:
• 18-20 TRUSKAWEK

Duży garnek z szerokim dnem napełniamy wodą i lekko solimy.
Zagotowujemy wodę. W tym czasie bierzemy kawałek ciasta i rozpłaszczamy na dłoni. W środek wkładamy truskawkę i zwijamy, otaczając owoc.
Rolujemy w kulkę i odkładamy na bok. Gotujemy po kilka pyz, zmniejszając
nieco ogień, jeśli zaczną się za szybko gotować. Od wypłynięcia gotujemy
około 4-5 minut w zależności od wielkości.

• GĘSTA ŚMIETANA 12%
• CUKIER

Podajemy ze śmietaną i cukrem lub z bułką tartą na masełku.

Regionalne przepisy
Andrzeja Polana

Andrzej Polan
Z wykształcenia nauczyciel, a z zamiłowania
Kucharz. Od wielu lat związany z telewizją
TVN. W kąciku kulinarnym Dzień Dobry TVN
dzieli się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem. Swoje przepisy prezentował również
w „Doradcy Smaku”.
Wcześniej szef kuchni w hotelach w Warszawie (m.in
Hotel Polonia Palace, Novotel Airport) i Zakopanem (m.in.
Daglezja), gdzie pokazał, że kuchnia hotelowa może być
tym, za czym tęsknimy. Dał się poznać jako kreatywny
szef kuchni restauracji Soul Kitchen w Warszawie, teraz
właściciel własnej restauracji „Polana Smaków”. Gotował
w programie telewizji TVN „Między kuchnią a salonem”.
Miał okazję przygotowywać menu i osobiście gotować
dla Głów Państwa, m.in. Króla Norwegii, Prezydenta RP,
kandydatek Miss World, sportowców i gwiazd.

W programie „Polska ze smakiem”, emitowanym na antenie kanału telewizyjnego Kuchnia+, zabierał widzów
w kulinarną podróż po wyjątkowych zakątkach Polski,
gdzie odkrywał lokalne smaki i rozmawiał z ludźmi,
którzy żyją w zgodzie z naturą. Kolejny projekt, którego
się podjął we współpracy z Kuchnią+, to innowacyjny
program pod znamiennym tytułem „Czy na pewno
umiesz gotować?”, w którym razem z bohaterami poszczególnych odcinków pracuje nad udoskonaleniem
ich popisowego dania.
Prowadzi interaktywne warsztaty oraz pokazy kulinarne. Prezentuje kuchnię doskonałą, co ważne - potrafi
nauczyć tajnych zasad gotowania nawet najbardziej
opornych odbiorców. Po prostu zaraża swoją pasją.
Jest również autorem książki „Kuchnia Polana w obiektywie Wellmana” oraz „Polana smaków”. Proste przepisy, najlepsze składniki i doskonały smak to jego motto
w pracy, która jest jego pasją.

Kaszuby

Pikantne kaszubskie kiełbaski
domowe w ziemniakach
Mięsa wszystkie mielimy na grubym oczku. Cebulę przesma-

Składniki:

żamy i również mielimy. Do masy dodajemy wszystkie przy-

• 200G WOŁOWINY GULASZOWEJ

prawy, dokładnie wyrabiamy, dodając rosół. Z masy formu-

• 200G SZYNKI WIEPRZOWEJ

jemy kiełbaski, układamy na pergaminie i wstawiamy do
nagrzanego piekarnika o temp. 200 stopni. Po przyrumienieniu wyjmujemy kiełbaski z piekarnika.

• 200G BARANINY LUB JAGNIĘCINY
• 2 CEBULE
• GORCZYCA I KOLENDRA W ZIARNACH
• 3-4 ZIARENKA JAŁOWCA
• 200ML ROSOŁU Z NIEDZIELI

Na maśle przesmażamy ziemniaki pokrojone w kostkę,

• SÓL, PIEPRZ, MAJERANEK

podlewamy rosołem, który nam pozostał z przygotowania

• 300G ZIEMNIAKÓW

kiełbasek. Dusimy do miękkości, doprawiamy pieprzem

• MASŁO KLAROWANE DO SMAŻENIA

i solą, dodajemy śmietankę i redukujemy. Na koniec dodajemy musztardę. Kiełbaski umieszczamy w ziemniakach i raz
jeszcze wstawiamy do piekarnika.

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

• 2 ŁYŻKI MUSZTARDY FRANCUSKIEJ
• 150ML ŚMIETANKI 36%
• SÓL, PIEPRZ

Kaszuby

Wędzony trewal z polewki, znaczy
z sosu z ziemniakami gniecionymi
Ryby układamy w naczyniu żaroodpornym. Śmietankę łą-

Składniki:

czymy z musztardą, ziołami i zalewamy rybę, aby całkowicie

• 2 TUSZKI LUB 2 FILETY Z TREWALA

była przykryta. Wstawiamy do piekarnika i zapiekamy.

WĘDZONEGO
• 250ML ŚMIETANKI
• 1 PĘCZEK KOPERKU

Ziemniaki gotujemy w wodzie z solą i cukrem, studzimy,

• 1 PĘCZEK SZCZYPIORKU

zgniatamy i przesmażamy na maśle na złoty kolor.

• 120G PIECZAREK
• 2 ŁYŻKI MUSZTARDY JASNEJ
• 300G ZIEMNIAKÓW ŚREDNIEJ
WIELKOŚCI
• SÓL, CUKIER
• MASŁO KLAROWANE

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

Kresy

Ziemniaki duże z grzybami w środku

Ziemniaki obieramy, odcinamy z jednej strony cienki plaster.

Składniki:

Wydrążamy środki, które drobno siekamy. Na maśle przesma-

• 4 DUŻE ZIEMNIAKI

żamy pora, dodajemy posiekane części ziemniaka. Po chwili

• 1 POR

dodajemy grzyby. Smażymy razem i zdejmujemy z ognia.
Do przesmażonych grzybów i ziemniaków dodajemy bułkę

• GRZYBY ŚWIEŻE LUB MROŻONE TYPU
PODGRZYBEK, MAŚLAK
• 2 ŁYŻKI BUŁKI TARTEJ

tartą dla nadania odpowiedniej konsystencji, żółtka i jajko.

• 2 ŻÓŁTKA

Dokładnie mieszamy, doprawiamy solą, pieprzem i kminkiem

• 1 JAJKO

mielonym. Na koniec dodajemy posiekaną zieleninę. Farszem

• KOPEREK, NATKA PIETRUSZKI

wypełniamy wydrążone ziemniaki. Przykrywamy odkrojoną

• 100G MASŁA KLAROWANEGO

częścią i układamy w rondlu. Dodajemy pozostałe masło i ok.
100ml bulionu. W trakcie, jak będzie potrzeba, dolewamy pozostałą ilość. Przykrywamy pokrywką i wstawiamy do piekarnika o temp. 200 stopni, na ok. 40 minut.

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

• 200ML BULIONU WARZYWNEGO
• SÓL, PIEPRZ CZARNY, MIELONY KMINEK

Kresy

Ziemniaczane gagatki z pieczarkami

Ziemniaki gotujemy i gorące jeszcze ubijamy. Do gorących

Składniki:

ziemniaków dodajemy jajka, rozpuszczone masło, śmietanę.

• 1KG ZIEMNIAKÓW

Doprawiamy solą, pieprzem czarnym i cząbrem. Masę dzielimy na

• 4 JAJKA

trzy części. Cebulę przesmażamy na maśle, delikatnie ją przyrumieniając, dodajemy pokrojone pieczarki, doprawiamy pieprzem

• 80G MASŁA
• 100ML ŚMIETANY 18%
• SÓL, PIEPRZ CZARNY, CZĄBER

czarnym, solą i dodajemy natkę pietruszki. Formę do pieczenia

• 300G PIECZAREK

smarujemy masłem, posypujemy bułką tartą, i na tak przygoto-

• 300G CEBULI

waną - w pierwszej kolejności - kładziemy porcję masy ziemnia-

• NATKA PIETRUSZKI

czanej, następnie przesmażone pieczarki z cebulą. Potem układa-

• BUŁKA TARTA DO POSYPANIA FORMY

my kolejną warstwę ziemniaków i kolejną warstwę pieczarek, a na
koniec - masę ziemniaczaną. Wierzch skrapiamy rozpuszczonym
pozostałym masłem lub masłem ze smażenia. Tak przygotowaną
historię wstawiamy do piekarnika o temp. 200 stopni, na około 30
minut. Ważne, aby wierzch był ładnie przyrumieniony.

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

Małopolska

Jacek placek z rydzami w pomidorach

Ziemniaki ścieramy na tarce o grubszych oczkach, zasalamy,

Składniki:

chwilę czekamy i odciskamy z nadmiaru soku, wylewając go

• 4 ZIEMNIAKI

do miski. Po krótkiej chwili odlewamy sok, a skrobię osadzoną

• NATKA PIETRUSZKI, KOPEREK

na dnie dodajemy z powrotem do ziemniaków, dodajemy posiekane drobno zioła, przyprawy. Na maśle klarowanym smażymy nieduże placki, odsączamy na ręczniku papierowym.

• SÓL, PIEPRZ CZARNY, GAŁKA
MUSZKATOŁOWA, CZĄBER, KMINEK
MIELONY
• MASŁO KLAROWANE
• 300G RYDZÓW

Rydze kroimy w paski, podobnie kroimy cebulę. Pomidory

• 2 CEBULE

miksujemy blenderem na puree. Na maśle przesmażamy

• 4 DUŻE DOJRZAŁE POMIDORY POLSKIE

cebulę do miękkości, dodajemy pokrojone rydze, smażymy

• SÓL, PIEPRZ

3-4 minuty. Do podsmażonych grzybów z cebulą dodajemy
zmiksowane pomidory, doprawiamy przyprawami i dusimy
około 20 minut do częściowego odparowania sosu.

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

• ZIELE ANGIELSKIE, LIŚĆ LAUROWY

Małopolska

Kremowy ziemniak z boczkiem
i kurkami w śmietanie
Boczek wysmażamy na chrupiąco, pod koniec dodajemy

Składniki:

szczypiorek i po paru sekundach przeciśnięte ziemniaki

• 4 ZIEMNIAKI DUŻE GOTOWANE

przez praskę. Smażymy razem do lekkiego zezłocenia, do-

• SZCZYPIOREK, KOPEREK

dajemy koperek, sól, pieprz. Puszyste puree przekładamy do
naczynia do zapiekania i zapiekamy.

• 100G BOCZKU WĘDZONEGO W KOSTCE
• SÓL, PIEPRZ
• 300G KUREK
• 200ML ŚMIETANKI 30%

Na maśle przesmażamy szczypiorek i dodajemy oczyszczo-

• SZCZYPIOREK, KOPEREK

ne kurki, smażymy krótko, 30 sekund mieszając, dodajemy

• PIEPRZ, SÓL DO SMAKU

śmietankę i doprowadzamy do odparowania. Puree zapieczo-

• MASŁO

ne podajemy na talerzu, wokół wykładamy kurki w śmietanie.

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

Mazowsze

Ziemniaki marymonckie
idealne do kurczaka
Ziemniaki gotujemy w łupinach, oczywiście wcześniej do-

Składniki:

kładnie je szorujemy. Ugotowane studzimy, obieramy i kro-

• 500G ZIEMNIAKÓW

imy w półcentymetrowe plastry. Jabłka kroimy w plastry tej

• 500G JABŁEK PAPIERÓWEK

samej grubości. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem
i wykładamy warstwy ziemniaków i jabłek naprzemiennie.
Ważne, aby jabłka posypywać cukrem, a ziemniaki pieprzem
i solą. Ostatnią warstwę ziemniaczaną skrapiamy pozostałym masłem. Wstawiamy do pieczenia w temp. 200 stopni na
ok. 40 minut. Tak przygotowane ziemniaki doskonale pasują
do smażonych piersi z kurczaka.

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

• 100G MASŁA
• CUKIER DO JABŁEK
• SÓL I PIEPRZ DO ZIEMNIAKÓW

Mazowsze

Zupa chłopów spod Warszawy
z kaszą i grochem
Kość schabową oraz włoszczyznę gotujemy w garnku ok.

Składniki:

1 godziny, pod koniec dodając groch łuskany. Kaszę gotujemy

• 200G KOŚCI SCHABOWYCH

oddzielnie. Włoszczyznę wyjmujemy z garnka, do zupy doda-

• 1 WŁOSZCZYZNA

jemy przesmażoną, drobno posiekaną cebulę i kaszę, a także
sporą ilość majeranku, cząbru i kminku, oraz sól. Ziemniaki

• 150G GROCHU
• 80G KASZY PĘCZAK
• 150G KIEŁBASY PODSUSZANEJ

gotujemy, przepuszczamy przez praskę do ziemniaków,

• 400G ZIEMNIAKÓW

łączymy z kiełbasą pokrojoną drobno i wymieszaną ze szczy-

• 1 ŁYŻKA MASŁA

piorkiem i koperkiem.

• CZĄBER, KMINEK MIELONY,
MAJERANEK, SÓL
• 1 PĘCZEK SZCZYPIORKU I KOPERKU

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

Mazury

Gołąbki z ziemniakiem w środku i kaszą

Kapustę pozbawiamy głąba i wrzucamy do garnka, oddzie-

Składniki:

lamy liście. Odcinamy grube części nerwów albo rozbijamy

• 1 KAPUSTA MŁODA

tłuczkiem do mięsa. Dla tych, którzy mają kuchenkę mi-

• 1KG ZIEMNIAKÓW

krofalową, mogę zaproponować, aby kapustę wstawić całą
do kuchenki – 2-3 minutowe podgrzewanie spowoduje, że

• 3 CEBULE
• 2 BUŁKI KAJZERKI
• OLEJ DO SMAŻENIA

kapusta nie trafi do garnka, a liście będą też sparzone i ide-

• 250G KASZY GRYCZANEJ UGOTOWANEJ

alne do zwijania gołąbków. Ziemniaki obieramy i ścieramy

• PIEPRZ CZARNY, SÓL, CZĄBER

na tarce o drobnych w miarę oczkach. Cebule przesmażamy

• KOPEREK

na złoty kolor na patelni. Kolor jest istotny, bo tak przygoto-

• 2 CEBULE

wana cebula smakuje jak cebula z okrasy, którą pewnie nie
raz używacie do ziemniaków. Kajzerki namaczamy w wodzie

• OLEJ DO SMAŻENIA
• CUKIER DO SMAKU
• 300ML ŚMIETANKI 36%

lub mleku, odciskamy. W maszynce do mięsa mielimy kaj-

• 200G SERA ŻÓŁTEGO

zerki, kaszę, cebulę i te części kapusty, które nam pozostały.

• 150G KIEŁBASY WIEJSKIEJ

Wszystko doprawiamy odważnie przyprawami, dodajemy

• SÓL, PIEPRZ

koperek. Farsz wykładamy na liście kapusty, zwijamy gołąbki, układamy w naczyniu do zapiekania, podlewamy wodą,
układamy gałązki kopru na wierzchu i raz jeszcze posypujemy przyprawami. Pieczemy w piekarniku ok. 1 godziny. Sos
do gołąbków może być pomidorowy lub grzybowy, ale ja
proponuję biały sos cebulowy.

Na oleju przesmażamy cebulę, w trakcie dodajemy cukier,
co spowoduje, że cebula nam się ładnie skarmelizuje. Kiedy
tylko cebula będzie miękka i złota, dodajemy śmietankę,
gotujemy do lekkiego odparowania, osiągnięcia właściwej
konsystencji sosu. Oczywiście doprawiamy solą i pieprzem.
Sosem zalewamy gołąbki, posypujemy serem i na koniec
układamy plasterki kiełbasy. Wstawiamy ponownie do piekarnika i zapiekamy.

Podhale

Zakopiańskie kluski z bryndzą,
śmietaną i śliwkami
Ziemniaki gotujemy w mundurkach, po ugotowaniu obiera-

Składniki:

my, studzimy i przepuszczamy przez praskę. Bryndzę mie-

• 1KG ZIEMNIAKÓW

szamy ze śmietaną, pieprzem i solą. Łączymy z ziemniakami,

• 200G BRYNDZY OWCZEJ

jajkami i mąką, ale w niedużej ilości. Ciasto przekładamy na
stolnicę, robimy wałki, spłaszczamy i jak kopytka kroimy
ukośnie. Gotujemy w wodzie z dodatkiem soli.

• 3 JAJKA
• 2 ŁYŻKI ŚMIETANY 18%
• SÓL, PIEPRZ DO SMAKU
• 600G ŚLIWEK ŚWIEŻYCH LUB
MROŻONYCH

Na patelnię wrzucamy masło i miód, rozpuszczamy i doda-

• 2 ŁYŻKI MIODU

jemy śliwki, smażymy na miękko. Nasze kluski podajemy

• 300ML ŚMIETANY 18%

polane śliwkami i gęstą śmietaną.

• 2 ŁYŻKI MASŁA

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

Podhale

Bundz podany na kolorowych pomidorach
z sosem z brzoskwiń i nektarynek
Ziemniaki obieramy, obierki wrzucamy do zimnej wody,

Składniki:

ziemniaka zaś kroimy w kostkę jak na sałatkę jarzynową.

• 3-4 ZIEMNIAKI

Ziemniaki wrzucamy na wrzątek na 3-4 minuty, odcedza-

• 400G BUNDZU

my. W misce mieszamy olej rzepakowy z solą i pieprzem.
Wrzucamy ziemniaki, mieszamy, po czym wysypujemy je na

• 2 POMIDORY MALINOWE
• 1 OPAKOWANIE POMIDORKÓW CHERRY
KOLOROWYCH

papier pergaminowy. Wstawiamy do pieczenia. W ten sposób

• 2 POMIDORY ŻÓŁTE

powstają nam ziemniaczane skwarki. A co z obierkami? Otóż

• 1 POMIDOR ZIELONY

wrzucamy je na głęboki tłuszcz i smażymy jak frytki, tuż

• DROBNA BAZYLIA

przed samym podaniem.

• NATKA PIETRUSZKI
• 1 CZERWONA CEBULA
• OCET JABŁKOWY DO SMAKU

Pomidory kroimy jak najcieniej i układamy na dużym talerzu.

• OLEJ RZEPAKOWY

Drobne przekrawamy na pół i układamy na plastrach pomi-

• 2 BRZOSKWINIE

dorów. Brzoskwinie i nektarynki kroimy w drobną kostkę,

• 2 NEKTARYNKI

dodajemy pokrojoną drobno cebulę czerwoną, szczypiorek,
koperek, ocet do smaku i ostrą paprykę. Jeszcze kilka kropel
oleju i wszystko mieszamy, a następnie odstawiamy. Na kolorowe pomidory wykładamy plaster bundza, polewamy sosem
owocowym, posypujemy skwarkami, bazylią i obierkami.

• 1 OSTRA PAPRYKA
• SÓL, PIEPRZ

Śląsk

Śledź kopalniok z mizerią

Zagotowujemy ocet z wodą i cebulą, dodajemy przyprawy

Składniki:

i odstawiamy do przestudzenia. Po przestudzeniu zalewamy

• 4 FILETY ŚLEDZIOWE

filety i odstawiamy na 24 godziny.

• 2 CEBULE
• 250ML OCTU WINNEGO
• 500ML WODY

Ziemniaki szorujemy i gotujemy w łupinach. Ogórki kroimy

• GORCZYCA, ZIELE ANGIELSKIE,

w drobną kostkę, zasalamy i odstawiamy. Śmietankę łączy-

LIŚĆ LAUROWY, SZCZYPTA CUKRU,

my z posiekanymi ziołami, dodajemy chrzan i doprawiamy.

GWIAZDKI ANYŻU

Odciskamy ogórki zasolone, dodajemy śmietanę z przyprawami. Śledzie podajemy z mizerią i smażonymi ziemniakami na maśle.

• 4 OGÓRKI GRUNTOWE
• 10 MAŁYCH ZIEMNIAKÓW
• 200ML ŚMIETANY 18%
• 1 ŁYŻKA CHRZANU
• SZCZYPIOREK, KOPEREK
• SÓL, PIEPRZ, CUKIER I OCET DO SMAKU
• MASŁO KLAROWANE DO SMAŻENIA

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

Śląsk

Hałda ziemniaczana z żeberkami

Żeberka oprószamy solą, pieprzem, obsmażamy na oleju na

Składniki:

złoty kolor i zdejmujemy z patelni. Na patelnię wrzucamy

• 6 ZIEMNIAKÓW

sporą ilość pokrojonej cebuli, pozostawiając niedużą ilość do

• 1 JAJKO

ziemniaków. Smażymy cebulę, dodajemy z powrotem żeberka. Podlewamy wodą i dusimy do miękkości. Obieramy z ko-

• 1 CEBULA
• CZĄBER, KMINEK
• SÓL, PIEPRZ CZARNY

ści i mięso zapiekamy do chrupkości. Ziemniaki ścieramy na

• 100G SERA ŻÓŁTEGO

tarce, dodajemy cebulę, przyprawy i jajko. Masę wykładamy

• 600G ŻEBEREK

w naczyniu do zapiekania, wykładamy żeberka, przykrywamy

• 150G KAPUSTY

drugą połową masy. Wstawiamy do pieczenia, pieczemy ok.
1 godziny do chrupkości, w temp. 170 stopni. Poszatkowaną
kapustę podsmażamy ok. 10 minut na oleju, doprawiamy
czarnym pieprzem i ziołami. Część kapusty układamy na
żeberkach, a pozostałą - po upieczeniu - na wierzch.

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

Warmia

Kotlety ziemniaczane z serem

Kiełbasę pozbawiamy osłonek i wytapiamy na patelni

Składniki:

na skwarki. Cebulę przesmażamy na oleju na złoty kolor.

• 1KG ZIEMNIAKÓW GOTOWANYCH

Ziemniaki przepuszczamy przez maszynkę do mięsa, podob-

• 3 ŁYŻKI MĄKI PSZENNEJ

nie twaróg i cebulę. Dodajemy żółtka jaj, trochę mąki. Jeszcze
zielenina, przyprawy i formujemy z masy kotlety. Obtaczamy

• 250G TWAROGU BIAŁEGO
NIEMIELONEGO
• 2 JAJKA

w białku, a następnie w bułce tartej z dodatkiem soli, sma-

• 1 CEBULA

żymy koniecznie na maśle, bo masło lubi się z ziemniakami.

• SZCZYPIOREK, KOPEREK

Jabłka przesmażamy na miodzie pokrojone na drobną kost-

• TARTA BUŁKA DO PANIEROWANIA

kę, delikatnie oprószamy pieprzem. Nasze kotlety podajemy ze śmietaną na wierzchu, cząstkami jabłek smażonych
i skwarkami z białej kiełbasy.

KOTLETÓW
• SÓL, PIEPRZ CZARNY
• MASŁO KLAROWANE DO SMAŻENIA
• 200ML ŚMIETANY 18%
• 4 JABŁKA
• 2 ŁYŻKI MIODU
• 2 KIEŁBASKI BIAŁE SUROWE

Wielkopolska

Prażucha poznańska z kurczakiem
w młodych warzywach
Ziemniaki obieramy i gotujemy w niedużej ilości wody. Kiedy

Składniki:

ziemniaki będą miękkie, odlewamy połowę wody znajdują-

• 1KG ZIEMNIAKÓW

cej się w garnku, dodajemy mąkę, sól, siekany koperek. Po

• 100G MĄKI ŻYTNIEJ

chwili wszystko razem ubijamy na gęstą masę. Za pomocą
łyżki dzielimy prażuchę na małe lub większe kluski, najlepiej,

• SÓL
• KOPEREK
• 1 KURCZAK

aby łyżkę moczyć w tłuszczu, np. w okrasie ze skwarkami.

• 2 SZT. MŁODEJ WŁOSZCZYZNY

Prażuchę możemy podawać bezpośrednio lub przed poda-

• 1 PAPRYKA

niem obsmażać na maśle. Jest wtedy jeszcze lepsza.

• 2 CEBULE
• MASŁO KLAROWANE
• SÓL, PIEPRZ, LIŚĆ LAUROWY, ZIELE

Kurczaka dzielimy na mniejsze kawałki. Posypujemy solą,
pieprzem i obsmażamy na maśle na złoty kolor. Po obsma-

ANGIELSKIE
• KOPEREK, NATKA PIETRUSZKI

żeniu mięsa, na tej samej patelni smażymy cebulę i obrane,
pokrojone warzywa. Łączymy z mięsem, podlewamy wodą
i dusimy do miękkości. Na koniec dodajemy zieleninę.

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

fot. Grzegorz Grzeszczak – G&G Authentic

Wielkopolska

Pasztet spod Poznania z warzyw
z kruszonką z pieczywa żytniego
Na maśle w pierwszej kolejności przesmażamy cebulę drob-

Składniki:

no pokrojoną. Do podsmażonej cebuli dodajemy warzywa

• 300G ZIEMNIAKÓW

pokrojone w drobną kostkę, smażymy, doprawiamy przypra-

• 200G KORZENIA SELERA

wami, a następnie podlewamy małą ilością rosołu. Pod koniec gotowania warzywa posypujemy 2 łyżkami mąki, w ten

• 100G MARCHWI
• 2 CEBULE
• 250G POMIDORÓW POLSKICH

sposób zagęszczając sos, w jakim się znajdują. Dodajemy

• 3 JAJKA

pomidory pokrojone w kostkę. Wszystko dusimy na bardzo

• 80G MASŁA

małym ogniu, maksymalnie odparowując płyn znajdujący

• 100ML ŚMIETANKI 30%

się na patelni. Odparowane warzywa studzimy, dodajemy

• OK. 250ML ROSOŁU WARZYWNEGO

śmietankę, jajka, i mieszamy. Przekładamy do foremek wyłożonych pergaminem.

• KOPEREK, NATKA PIETRUSZKI, GAŁKA
MUSZKATOŁOWA, CZĄBER, SÓL
• 100G MASŁA POLSKIEGO
• 150G MĄKI ŻYTNIEJ

Łączymy wszystkie pozostałe składniki, powstałą kruszonką

• 100G SERA ŻÓŁTEGO TARTEGO

posypujemy wierzch naszego pasztetu i zapiekamy ok. 40

• 100G ORZECHÓW WŁOSKICH

minut w temp. 170 stopni. A co do pasztetu? Najlepiej sała-

• SAŁATA MASŁOWA

ta masłowa ze śmietaną połączoną z chrzanem, musztardą
i majonezem oraz koperkiem i szczypiorkiem, ogórki małosolne lub kiszone i marynowane grzybki.

• 2 OGÓRKI MAŁOSOLNE
• 2 ŁYŻKI CHRZANU
• 2 ŁYŻKI MAJONEZU
• 1 ŁYŻKA MUSZTARDY
• KOPEREK, SZCZYPIOREK
• MARYNOWANE GRZYBKI (DOWOLNE)

Więcej informacji o kampanii znajduje się na:
stronie internetowej: www.ziemniakiczykartofle.com.pl
profilu na Facebooku: www.facebook.com/ziemniakiczykartofle
profilu na Instagramie: www.instagram.com/ziemniaki_czy_kartofle/
Kampania zorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych,
sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

