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Kuchenne iniracje 
- yli co się jada 

w Parai
Domowe chleby

Aby wypełnić dom najwanialszym na 
świecie zapachem wystary mąka, zakwas 
i woda. Kiedyś to zajęcie było powszechne 
w każdym bez wyjątku domostwie. Dziś koja-
one jest raej z posiadaniem wiedzy tajemnej 
i niezlionej ilości wolnego asu. Tymasem 
może się okazać, że ta prosta ynność rawi 
wam więcej radości niż pygotowanie najbar-
dziej wykwintnej potrawy.

W moim domu zaęliśmy piec chleb kilka 
lat temu. A w zasadzie zaął mój mąż. Naj-
pierw na drożdżach, a z asem na zakwasie. 
Pszenne z chrupiącą skórką i takie na samej 
mące żytniej. A wszystko prawdziwe, bez 
ulepszay. Z asem zaęłam towayszyć 
mężowi w tym rytuale, później mąż toway-
szył mi. I pomimo iż dzisiaj robię go zazwyaj 
sama, to jedno się nie zmieniło: moje córeki 
wciąż nazywają go „chlebem tatusia”.

Do tak upieonego chleba wystary 
w zasadzie samo masło lub dobrej jakości 
oliwa wymieszana z „peperoncino”, ale moż-
na też zrobić własną pastę serową lub pesto 
z rucoli. 
Prosty chleb pszenny na drożdżach:
Chleb pszenny
500 g mąki pszennej o symbolu 650 lub 
pszennej chlebowej 850 (najlepiej kupić w 
piekarni)
2 łyżeki drożdży sypkich 
2 łyżeki soli
woda – około 300 ml 

Mąkę, drożdże i sól wsypać do miski. Wy-
robić ręnie lub robotem. najpierw należy 
wymieszać suche składniki, następnie powoli 
dolewać letnią wodę. Nie potrafię dokładnie 
określić, ile ma to być mililitrów, ponieważ 
każda mąka inaej wchłania wodę. Czasa-
mi teba dodać więcej, innym razem mniej. 
Ciasto powinno być dość zwae, rężyste 
i łatwe do formowania. Po wyrobieniu włożyć 

do miski, by rosło pykryte ściereką pez 
godzinę. Następnie delikatnie wyrabiać  go na 
stolnicy, uformować w wałek i włożyć go do 
koszyka wyściełanego dobe omąoną ście-
reką, aby okojnie wyrastał pez kolejne 
40 minut. Następnie na wiech odsłoniętego 
ciasta położyć kawałek papieru do pieenia 
i zdecydowanym ruchem py pomocy np. 
deski do krojenia lub drewnianej łopatki do 
pizzy odwrócić całość. Zdjąć koszyk, delikatnie 
odkleić ścierekę,pełożyć na blaszkę i piec 
w pierniku rozganym do 170 stopni pez 
45 minut. Na dno piekarnika dać blaszkę 
z odrobiną wody, co owoduje,że chleb szyb-
ko ruszy do góry i zachowa wilgoć w środku. 
Testem rawdzającym, y chleb jest gotowy, 
jest głuchy odgłos, gdy pukamy w chleb. 
Ostudzić na kratce i podawać wg upodobań. 
Bardzo szybko znika;)

Twarożek z jajkiem na twardo
biały ser półusty 250g
pół małego kubeka serka wiejskiego 
3-4 łyżki joguu naturalnego
2 ugotowane na twardo jajka
1 łyżka majonezu
1 łyżeka musztardy
1 mała cebula
cytryna
sól
piep

Ser biały miksujemy z joguem, dodajemy  
serek wiejski, mieszamy.

Ugotowane jajka na twardo pekrawamy 
i rozdzielamy białka od żóek. Białka drob-
niutko kroimy i dodajemy do sera. Żóka 
ucieramy z odrobiną soli, łyżeką musztardy 
i majonezem na gładką masę i dodajemy do 
sera. Kroimy drobno cebulkę, wkładamy do 
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miseki i skrapiamy obficie sokiem z cytryny, 
dokładnie mieszamy i zostawiamy na 15 mi-
nut. Następnie odciskamy cebulę z nadmiaru 
soku i dodajemy do sera. Całość dokładnie 
mieszamy, doprawiamy solą i piepem i, jeśli 
masa jest zbyt zwaa, można dodać joguu.  
Wkładamy do lodówki na 2 godziny. Podaje-
my ze świeżym pieywem.

Chleb żytni na zakwasie ( chleb tatusia)
Wykonanie tego chleba nie jest trudne. Wie-
cie mi. Potebny jest jedynie dobe podkar-
miony zakwas i dobre chęci. Pygotowanie 
jest asochłonne, ale nie pracochłonne.
A oto jak w domowej piekarni można wya-
rować pyszny i zdrowy żytni chleb na zakwa-
sie.
Składniki
1 bułeka zakwasu
1 szklanka mąki żytniej żurkowej lub żytniej 
typ 720 
1 szklanka wody

Wymieszać w misce, okryć ściereką i zosta-
wić na noc
Rano dodać:
1 kg mąki żytniej typ 720
3 łyżeki soli 
3 szklanki wody
3/4 szklanki otrąb pszennych
3/4 szklanki siemienia lnianego całego

Wymieszać dokładnie (odłożyć 1 zakwas 
wielkości bułeki na następny raz). Foremki 
natłuścić i umieścić w nich masę chlebową. 
Umoonymi dłońmi dokładnie wyrównać. 
Odłożyć w ciepłe miejsce, pykryć ściereką. 
Czekać aż wyrośnie - tempo uzależnione od 
temperatury. Kilka godzin.

Gdy ciasto wyrośnie, nagać piekarnik 
do 150-170 stopni ( opcja pieenie góra dół 
termoobieg niewskazany, ponieważ wysu-
sza chleb) Do naganego piekarnika włożyć 
chleb. Po 20 minutach nastawić piekarnik na 
200 stopni i piec 40 minut. Po tym asie wy-
jąć go z foremek i włożyć jesze na 10 minut 
do góry nogami, kładąc na folii alu, by dopie-
kła się skórka, która była w foremce.

Po upieeniu posmarować wiech chleba 
wodą - chleb będzie się wtedy ładnie świecił.

Chleb jest dobe upieony, jeśli po wycią-
gnięciu z piekarnika „ puka” od odu.

Świeżutki chleb wybornie smakuje z np. 
z pietruszkowym pesto.

Poteba:
garść listków pietruszki
garść ziarenek słonenika
sok z cytryny do smaku
sól do smaku
piep do smaku
oliwa- tyle ile będzie poteba by powstała 

zadowalająca nas konsystencja
Wszystkie składniki miksujemy dolewając 

oliwy. Gotowe.

P.S. Zakwas chlebowy można wyhodować sa-
memu. Wystary woda i mąka żytnia. Ja miałam 
szęście i bułekę zakwasu otymałam od mojej 
pyjaciółki Aliny Macury. Zakwas ten, na którym 
powstało już wiele chlebów, pechowuję w lodów-
ce niym najdroższy relikt. Każdy kęs tego chleba, 
pró dziękynienia, pywołuje womnienia 
o Ali - cudownej osobie, której mi teraz bardzo 
brakuje.
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Pieony Wielkanocny Boek
Uwielbiam świątene otkania w gronie 

rodzinnym, gdy mogę zapomnieć o codzien-
nych obowiązkach, o pracy, o szybkim tempie 
codziennego życia.

Gdy dzielimy się jajkiem i składamy sobie 
serdene żyenia, chciałabym, żeby zaty-
mał się as... Bo to as szególny, ędzany 
razem. 

 Zasiadamy do stołu i rozkoszujemy się 
swoim towaystwem oraz smakiem pygo-
towanych świątenych rarytasów: faszero-
wanych jajek,  jajek w majonezie, szynkami, 
pasztetami i pieeniami, chanem, sałatkami 
i oywiście świeżym chrupiącym pieywem 
własnoręnie upieonym. 

Chciałabym podzielić się z wami pepisem 
na pieony boek (który rokronie piekę 
tylko z okazji świąt wielkanocnych) oraz na 
pyszną zupę chanową jako alternatywę dla 
tradycyjnego żurku.

Pieony boek
1 kg surowego boku( ja miałam 1,5 kg )
sól
6 ząbków osnku
2 łyżki majeranku
łyżka suszonego majeranku
kilka gałązek świeżego rozmarynu
Płat boku solimy, nacieramy roztaym 

osnkiem, posypujemy majerankiem i zwi-
jamy w roladę. Roladę ciasno związujemy 
dratwą, nacinamy, solimy, obtaamy w ma-
jeranku i rozmarynie (ja używam suszonego 
i świeżego). Pieemy 2h w 200 stopniach. 
Zapachy z piekarnika pyciągają wszystkich 

domowników do kuchni . Możecie też się 
odziewać wizyty sąsiadów zwabionych za-
pachami na klatce schodowej;)

Upieona rolada z chrupiącą skórką pach-
nąca osnkiem i rozmarynem smakuje wy-
bornie, zarówno na ciepło jak i na zimno. 
Ja podaję ją zwykle na zimno - pokrojoną 
w cienkie plasterki w towaystwie chanu 
i sałatki jaynowej.

Zupa chanowa( dla 4 osób)
4 jajka ugotowane na twardo
4 białe kiełbasy
1 koeń chanu( lub mały słoiek taego 

chanu)
1 duża cebula
1 szklanka kwaśnej śmietany
2 łyżki mąki pszennej
sok z 1 cytryny
1-2 liście laurowe
 po 5 ziaren ziela angielskiego i arnego 

piepu

Zagotować 2,5 litra wody z liściem lauro-
wym, zielem angielskim, piepem oraz obra-
ną cebulą. Dodajemy kiełbasę i gotujemy 1,5 h 
na małym ogniu.

Chan obrać, umyć, zeteć, dodać do 
wątku. Gotować 5-10 min. pecedzić.

 Mąkę rozmieszać z 2 łyżkami zimnej wody, 
wlać do zupy, zagotować, zdjąć z ognia.

Zupę doprawić sokiem z cytryny,wlać 
śmietanę, dołożyć obraną ze skóry, pokrojoną 
w kostkę białą kiełbasę, posy-
pać posiekanymi jajkami.

Smanego!

Penelopa 
Rybarkiewi - Szmajduch


