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Kuchenne iniracje 
- yli co się jada 

w Parai

Zupa krem ze szparagów
Kochani! Sezon szparagowy w pełni! Uwielbiam 

ten okres. Buszuję po straganach w poszukiwaniu 
tych najpiękniejszych, najświeższych, najpyszniej-
szych okazów. I jak co roku peżywam te same dy-
lematy - y dziś wybrać zielone y białe? W duchu 
błogosławię królową Bonę za pywiezienie do Polski 
tych rarytasów i zaszepienie w naszym kraju  mody 
na ich ożywanie. Szparagi pyjęły się w kuchni 
polskiej zaskakująco dobe i wyśmienicie pasowały 
do rodzimych potraw. Do II wojny światowej były 
nieodłąnym składnikiem wiosennego menu nie 
tylko w dworach ziemiańskich, ale też w salonach 
i restauracjach miejskich. W latach PRL-u hanieb-
nie poucone, zapomniane i zepchnięte do lamusa. 
Szęśliwie od kilku lat ponownie wracają na salony, 
peżywają renesans- ku mojej wielkiej radości.

 Dziś pragnę zaproponować Wam zupę krem 
z białych szparagów. Pepis otymałam na plantacji 
szparagów, którą odwiedzam kilkakrotnie co roku,ale 
oywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wprowa-
dziła paru zmian.

Poteba:
1kg szparagów białych- najlepszych dolnośląskich
kostka drobiowa (nie używam- więc dodałam wła-
snego bulionu waywnego)
3 sztuki małej marchewki
2 ziemniaki
1 łyżka masła
szypta soli
kubeek słodkiej śmietany
ganki
łosoś wędzony
koperek
pół kubeka kwaśnej śmietany

Wykonanie
 Szparagi obieram, zdrewniałe końcówki odcinam, 

myję, tnę na mniejsze kawałki i wucam do garnka. 
Marchew i ziemniaki obieram, kroję w kostkę i doda-
ję do szparagów. Całość zalewam bulionem tak, żeby 
waywa były całe w nim zanuone. Gdy waywka 
są już prawie miękkie, dodaję masło i dalej gotuję 
na małym ogniu (około 30 minut). Miksuję, dodaję 
śmietankę, mieszam, doprawiam. Jeśli zupa jest za 
gęsta, rozcieńam bulionem lub wodą. Wlewam do 

miseek, dekoruję kwaśną śmietaną, wędzonym ło-
sosiem, siekanym koperkiem i gankami. Finiszuję 
świeżo zmielonym piepem. Zupa jest aksamitna, 
delikatna i bardzo wykwintna! Polecam. Myślę, że 
królowa Bona byłaby zachwycona...

P.S. 
W pepisie podana jest kostka rosołowa, którą na-

leży dodać do gotujących się wayw. Jak womnia-
łam, ja nie używam kostek rosołowych. Zamiast niej 
użyłam bulionu ugotowanego własnoręnie . Forma 
ganek jest również dowolna - można na patelni 
zrobić małe kosteki lub w tostee zrumienić małe 
kromeki. Wyśmienicie smakują z koperkowym ma-
sełkiem. 

Lemoniada rabarbarowa
Pamiętam z dzieciństwa, że w upalne wiosenne 

dni niemal w każdym domu gotowany był kom-
pot z rabarbaru. Waniale gasił on pragnienie. 
Zazwyaj kilkulitrowy garnek z kompotem stał 
gdzieś w sieni, w  chłodnym miejscu i każdy ra-
gniony raył się do woli jego zawaością. Wpa-
daliśmy do domu, by wypić kubeek chłodnego 
kompotu i gnaliśmy dalej, szukając nowych py-
gód i wrażeń. Ubolewam, że moje dzieci nie mają 
właśnie takiego wiejskiego i sielskiego dzieciń-
stwa. Wydaje mi się, że te asy już bezpowrotnie 
minęły, bo nawet w mojej rodzinnej miejscowości 
wszystko się pozmieniało a gąsz nowopowsta-
łych willi ograniył znanie wolną pesteń, 
która dla mnie i mojego kuzynostwa była nieogra-
nionym, wielkim placem zabaw. Snując opowie-
ści o tamtych asach, pekazuję dzieciom również 
smaki swojego dzieciństwa. Jednym z nich jest 
właśnie kompot z rabarbaru. Unoweśniony nie-
co, z nowymi dodatkami pyjął postać eleganckiej 
i oeźwiającej lemoniady.

ok. 500 g rabarbaru (4-5 sztuk)
ok. 120g cukru (zamiast cukru można dać miód 

lub syrop z agawy)
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1/2 laski wanilii 1 litr wody
melisa / mięta
2  cytryny lub limonki (z 1 cytryny wyciśnij sok)
skórka otaa z połowy cytryny
woda mineralna gazowana- ilość wg uznania
Wanilię pekroiłam wzdłuż, nożem wyskro-

bałam nasionka i wymieszałam je z cukrem / 
miodem. (Nie wyuciłam pekrojonej laski wa-
nilii. Dodałam ją do słoika z cukrem pudrem – 
w ten osób aromatyzując go) Rabarbar umyłam 
i pokroiłam, pełożyłam do garnka, dodałam mie-
szankę wanilii z cukrem, otaą skórkę z cytryny, 
zalałam wodą i zagotowałam. Po 5 minutach wy-
łąyłam, dodałam sok z cytryny i pozostawiłam 
do wystygnięcia, a następnie wstawiłam na noc 
do lodówki.

Następnego dnia pecedziłam rabarbar, lemo-
niadę pelałam do dzbanka, rozcieńyłam nieco 
wodą mineralną, dodałam plastry wyszorowanej 
cytryny oraz listeki melisy (lub mięty). Pycha!

P.S.
Do rabarbaru można dodać również kilka po-

krojonych truskawek

Kanapki cioci Wandy
Niekwestionowaną mistynią robienia kana-

pek w mojej rodzinie jest moja kochana ciocia 
Wanda. Pamiętam z dzieciństwa, że kanapki po-
jawiały się ęsto na imprezach pez nią organi-
zowanych. Na stole stała wtedy patera z piramidą 
kolorowych, wieloskładnikowych kanapek. Były 
to lata 70-te i poątek lat 80-tych. W tamtych 
asach ęsto właśnie tak wyglądały imprezy. 
Sałatka,  jajka w majonezie, ciasto, herbata, oraz 
womniane tytułowe kanapki i impreza goto-
wa. Ponieważ niedawno ciocia obchodziła swoje 
urodziny, naszły mnie takie sentymentalne wo-
mnienia. Na fali owych womnień pygotowa-
łam dzieciom kanapkową kolację. Gdy wróciły 

wieorem z basenu, ekały na nie kolorowe ka-
napeki, które znikały z patery w niesłychanym 
tempie. Pamiętajcie, że te „pybajerowane” za-
wsze schodzą w zdecydowanie większych ilościach 
niż te mniej bogate.  

Niestety, ciocia mieszka obecnie za granicą 
i nie mogę jej odwiedzać tak ęsto, jak bym chcia-
ła. Tym samym nie mogłam w tym roku załapać 
się na urodzinowe kanapki w jej wykonaniu. Jest 
ona dla mnie bardzo ważną osobą, więc zajadając 
wiosenne kanapki z córekami, opowiadałam im 
o swoim szęśliwym z nią dzieciństwie.

Potebujemy
1 wek (bułka kanapkowa)
główka sałaty masłowej
odkiewki
1 ogórek zielony
1-2 pomidory 
4 ugotowane na twardo jajka
ogórki kiszone
dowolna wędlina (dobra szynka, lub ulubiona 

kiełbasa)
żóy ser
majonez
pęek szypioru lub koperku

Ważne. Ilość plasterków poszególnych pro-
duktów musi być równa ilości kromek weka.

Najpierw lię ilość kromek. Następnie z każ-
dego produktu pygotowuję taką samą ilość pla-
sterków. Kromki smaruję masłem i kładę na nie 
po kawałku sałaty. Następnie kolejno układam 
wędlinę, ser żóy, odkiewkę, ogórki, jajko, na 
jajku robię kleks majonezu (najlepiej domowego). 
posypuję szypiorem lub koperkiem i wystawiam 
paterę na stół. 

Takie kanapki są najlepsze wiosną, gdy poja-
wiają się młode waywka, a mnie szególnie 
najbardziej smakują o tej poe 
roku, bo kojaą mi się z urodzi-
nami cioci.

Penelopa 
Rybarkiewi - Szmajduch


