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SZKOLNY B IULETYN KULINARNY  

Kulinaria stały siL modne. Do dobrego 
tonu nalely cho= trochL zna= siL na 
gotowaniu a jeszcze lepiej umie= co` 
przygotowa= dla znajomych czy rodziny. 
Popularne stajG siL spotkania z przyjaciółmi 
połGczone ze wspólnym gotowaniem.  

Szkolny Biuletyn  kierujemy do 
wszystkich, którzy chcieliby wiedzie= i umie= 
trochL wiLcej w dziedzinie szeroko 
rozumianej dyscypliny kulinarnej. 
Znajdziecie w nim ciekawostki, przepisy dla 
poczGtkujGcych i bieglejszych w sztuce 
gotowania. Zajmiemy siL równiel 
propagowaniem wiedzy o polskich 
produktach regionalnych aby zaprzeczy= 
twierdzeniu „cudze chwalicie, swego nie 
znacie”. Słowniki, dowcipy, cytaty i wszystko 
co mole Was zainteresowa=.  

Prosimy o sugestie jakie wiadomo`ci 
chcieliby`cie znalej= w tej publikacji. 
Czekamy na maile sbk.redakcja@gmail.com 
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OﾃI┣┞┣ﾐE ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆ; ﾃWゲデ AﾏWヴ┞ﾆ; Pﾗﾍ┌Sﾐｷﾗ┘;が ; 
jako pierwsi uprawiali go Inkowie. Pierwsze uprawy 

┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ ヮﾗIｴﾗS┣ｷﾍ┞ ┣ ┣;ﾏｷWゲ┣ﾆｷ┘;ﾐ┞Iｴ ヮヴ┣W┣ 
ﾐｷIｴ デWヴWﾐﾙ┘ ｷ ﾏｷ;ﾍ┞ ﾏｷWﾃゲIW ﾃ┌┦ w czasach 

ヮヴWｴｷゲデﾗヴ┞I┣ﾐ┞Iｴぁ PｷWヴ┘ゲ┣W ゴﾉ;S┞ ┌ヮヴ;┘ 
ﾗSﾐ;ﾉW┣ｷﾗﾐﾗ ﾐ; ┘┞ゲﾗﾆﾗゴIｷ ヴヰヰヰ ﾏ ┘ ﾗﾆﾗﾉｷI;Iｴ 
ﾃW┣ｷﾗヴ; TｷデｷI;I;ぁ  Iﾐﾆﾗ┘ｷW ┌ヮヴ;┘ｷ;ﾉｷ ﾗﾆﾗﾍﾗ ヲヵヰ 
ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ﾗSﾏｷ;ﾐ ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ぁ 

Pヴ┣┞ヮ┌ゲ┣I┣; ゲｷ`が ┦W ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆ Sﾗデ;ヴﾍ Sﾗ E┌ヴﾗヮ┞ ┘ 
XVI wieku. Francisco Pizarro, konkwistador 

ｴｷゲ┣ヮ;ﾑゲﾆｷが ヮﾗSHｷﾃ;ﾃEI IﾏヮWヴｷ┌ﾏ Iﾐﾆﾙ┘ ﾐ; 

ヮﾗI┣Eデﾆ┌ ゲ┣Wゲﾐ;ゲデWｪﾗ ゲデ┌ﾉWIｷ;が ゲﾆ┌ヮｷ;ﾍ ゲ┘ﾗﾃE 
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Zobacz Historia ziemniaka na stronie 4 

 

 

 

Cytat numeru 
 

„Taka zawsze była moja rada: ucz 
siC gotować, a wiCc próbuj nowych 
przepisów, wyci>gaj wnioski z 
własnych błCdów, b>da 
nieustraszona i przede wszystkim 
miej z tego zabawC” 
 
Julia Child 

http://lubimyczytac.pl/autor/31241/julia-child


Kozi ser twarogowy z Cegłowa 
Kﾗ┣┞ ヴﾗ┣ヮﾗ┘ゲ┣WIｴﾐｷﾍ┞ ゲｷ` ┘ E┌ヴﾗヮｷW ┘ ﾗﾆヴWゲｷW 
┘`Sヴﾙ┘Wﾆ ﾉ┌Sﾙ┘ ﾏくｷﾐく CWﾉデﾙ┘ ﾗヴ;┣ GWヴﾏ;ﾐﾙ┘ 
ヮヴ┣WﾏｷWゲ┣I┣;ﾃEI┞Iｴ ゲｷ` ﾐ; ┣;IｴﾙSく D;ﾍﾗ デﾗ 
ヮﾗI┣EデWﾆ Iｴﾗ┘┌ デ┞Iｴ ┣┘ｷWヴ┣Eデ ┘ ﾆヴ;ﾃ;Iｴ 
ゴヴﾗSﾆﾗ┘ﾗ- i zachodnioeuropejskich. Serowarstwo 

┣;ゴ ┘┣ｷ`ﾍﾗ ゲ┘ﾙﾃ ヮﾗI┣EデWﾆ ┣ ﾆﾗﾐｷWI┣ﾐﾗゴIｷ 
WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐWｪﾗ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷ; ﾐ;S┘┞┦Wﾆ ﾏﾉWﾆ;が 
デﾗデW┦ ┘ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ﾆヴ;ﾃ;Iｴ ヴﾗ┣┘ｷﾐ`ﾍ┞ ゲｷ` ヴﾗ┣ﾏ;ｷデW 
ゲヮﾗゲﾗH┞ ┘┞デ┘;ヴ┣;ﾐｷ; ゲWヴﾙ┘く CｴﾗJ ﾐ; ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wﾐｷ 
┘ｷWﾆﾙ┘ H┞ﾍﾗ ｷIｴ Iﾗヴ;┣ ┘ｷ`IWﾃ ｷ ┘IｷE┦ Sﾗゲﾆﾗﾐ;ﾉゲ┣Wが 
デﾗ ﾐｷWﾆデﾙヴW デ┞ﾉﾆﾗ ヮヴ┣Wデヴ┘;ﾍ┞ ﾐｷW┣ﾏｷWﾐｷﾗﾐW Sﾗ Sﾐｷ; 
S┣ｷゲｷWﾃゲ┣Wｪﾗく WWSﾍ┌ｪ ゲデ;ヴ┞Iｴ ｷ ﾐﾗ┘┞Iｴ ヴWIWヮデ┌ヴ 
ヮヴﾗS┌ﾆ┌ﾃW ゲｷ` ﾗHWIﾐｷW ┘ｷWﾉW ヮヴ┣Wヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ 
ｪ;デ┌ﾐﾆﾙ┘ ゲWヴ; ﾆﾗ┣ｷWｪﾗく OS ﾍ;ｪﾗSﾐ┞Iｴ Sﾗ H;ヴS┣ｷWﾃ 
ヮｷﾆ;ﾐデﾐ┞Iｴが ﾗゲデヴ┞Iｴ ｷ ゲﾍﾗﾐ┞Iｴ ┣ ｷIｴ ヮWﾍﾐE ｪ;ﾏE 
zapachowo-ゲﾏ;ﾆﾗ┘Eく Pヴ┣┞ ヮヴﾗS┌ﾆIﾃｷ ゲWヴ; ﾆﾗ┣ｷWｪﾗ 
ﾐ;ﾉW┦┞ ヮヴ┣Wゲデヴ┣Wｪ;J ┣;ゲ;S ｴｷｪｷWﾐ┞が ;H┞ ﾗHIW 
┣;ヮ;Iｴ┞ ﾐｷW ┣Sﾗﾏｷﾐﾗ┘;ﾍ┞ ゲヮWI┞aｷI┣ﾐWｪﾗ ┣;ヮ;Iｴ┌ ｷ 
smaku sera. Tradycja pozyskiwania sera z mleka 

koziego w okolicach Ceｪﾍﾗ┘; ゲｷ`ｪ; ﾗﾆヴWゲ┌ 
ﾏｷ`S┣┞┘ﾗﾃWﾐﾐWｪﾗく MｷWゲ┣ﾆ;ﾑI┞ CWｪﾍﾗ┘; ﾏWデﾗS` 
ヮヴﾗS┌ﾆIﾃｷ ゲWヴ; ﾗヮｷWヴ;ﾃE ﾐ; ヴﾗS┣ｷﾐﾐ┞Iｴ ヮヴ┣Wﾆ;┣;Iｴ 
┌ゲデﾐ┞Iｴ ﾗヴ;┣ ヮヴ┣Wヮｷゲ;Iｴ ┣;┘;ヴデ┞Iｴ ﾏくｷﾐく ┘ ﾆゲｷE┦IW 
Rﾗﾏ;ﾐ; Kﾗヮ;ﾑゲﾆｷWｪﾗ ずCｴﾙ┘ Kﾙ┣ざ ┣ ヱΓΒヵ ヴﾗﾆ┌ ｷ 
ヮ┌Hﾉｷﾆ;Iﾃｷ ずΑヰХ ┣┞ゲﾆ┌ ヴﾗI┣ﾐｷWざ ;┌デﾗヴゲデ┘; SデWa;ﾐｷｷ 
Bojarskiej z 1916 roku. Obecnie mleko jest 

Produkty regionalne Mazowsza  

Humor numeru 
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zakwaszane naturalnymi kulturami bakterii 

ﾆ┘;ゲ┌ ﾏﾉWﾆﾗ┘Wｪﾗが ; ゲデ;ヴW ヮﾍﾙIｷWﾐﾐW ┘ﾗヴWI┣ﾆｷ 
┣;ゲデEヮｷﾗﾐﾗ ゲヮWIﾃ;ﾉﾐ┞ﾏｷ aﾗヴﾏ;ﾏｷ ﾏﾉWI┣;ヴゲﾆｷﾏｷく 
Kozi ser twarogowy wytwarzany na terenie 

ｪﾏｷﾐ┞ CWｪﾍﾙ┘ ﾃWゲデ ヮヴﾗS┌ﾆデWﾏ ﾗ ┌デヴ┘;ﾉﾗﾐWﾃ 
rWﾐﾗﾏｷWく PヴW┣Wﾐデﾗ┘;ﾐ┞ ﾃWゲデ ヮﾗSI┣;ゲ aWゲデ┞ﾐﾙ┘ ｷ 
┌ヴﾗI┣┞ゲデﾗゴIｷ ﾉﾗﾆ;ﾉﾐ┞Iｴが ｪS┣ｷW IｷWゲ┣┞ ゲｷ` S┌┦E 
ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴﾐﾗゴIｷEく JWｪﾗ ┘;ﾉﾗヴ┞ ゲﾏ;ﾆﾗ┘ﾗ-ﾗS┦┞┘I┣W 
ﾗヴ;┣ ┘┣ヴ;ゲデ;ﾃEIW ┣;ヮﾗデヴ┣WHﾗ┘;ﾐｷW ┣W ゲデヴﾗﾐ┞ 
ﾆﾗﾐゲ┌ﾏWﾐデﾙ┘ ヮﾗ┘ﾗS┌ﾃW ゲデ;ﾍW ┣┘ｷ`ﾆゲ┣;ﾐｷW ﾃWｪﾗ 
ヮヴﾗS┌ﾆIﾃｷ ┘ CWｪﾍﾗ┘ｷW ｷ 
okolicach.

 

Przychodzi goWć do ekskluzywnej restauracji: 
- Chciałbym zamówić coW extra, cena obojCtna. 
- To moce kawior? - proponuje kelner. 
- A co to jest? 
- To s> jaja jesiotra. 
- Pan poda dwa na twardo. 
 

 
 



Danie w 15 minut 

Zielone spaghetti ( dla 2 osób) 
 Sﾆﾍ;Sﾐｷﾆｷ 

 200 g spaghetti 

 ヲ ﾍ┞┦ﾆｷ ﾗﾉｷ┘┞ 

 ヲ ┣EHﾆｷ I┣ﾗゲﾐﾆ┌ 

 ヱ ヮ`I┣Wﾆ ゴ┘ｷW┦Wｪﾗ szpinaku 

 ヱヰヰ ｪ ゲWヴ; ヮﾉWゴﾐｷﾗ┘Wｪﾗ ふ┣ ﾐｷWHｷWゲﾆE ヮﾉWゴﾐｷEぶ 
 ヮｷWヮヴ┣ ｷ ゲﾙﾉ 

 SヮﾗゲﾙH ヮヴ┣┞ｪﾗデﾗ┘;ﾐｷ; 

Spaghetti gotujemy zgodnie z ｷﾐゲデヴ┌ﾆIﾃE ﾐ; 
opakowaniu. W tym czasie szklimy na oliwie roztarty 

I┣ﾗゲﾐWﾆく GS┞ ┣;I┣ﾐｷW ｷﾐデWﾐゲ┞┘ﾐｷW ヮ;IｴﾐｷWJが 
┘ヴ┣┌I;ﾏ┞ ゲ┣ヮｷﾐ;ﾆ ふﾏヴﾗ┦ﾗﾐ┞ ┘I┣WゴﾐｷWﾃ ヴﾗ┣ﾏヴ;┦;ﾏ┞ぶく 
Dﾗ ｪﾗヴEIWｪﾗ ゲ┣ヮｷﾐ;ﾆ┌ SﾗS;ﾃWﾏ┞ ヮﾗﾆヴﾗﾃﾗﾐ┞ ┘ ﾆﾗゲデﾆ` 
ゲWヴ ヮﾉWゴﾐｷﾗ┘┞ ｷ S┌ゲｷﾏ┞が ;┦ ゲｷ` ヴﾗ┣ヮ┌ゴIｷく Dﾗヮヴ;┘ｷ;ﾏ┞ 
pieprzem i W┘Wﾐデ┌;ﾉﾐｷW ゲﾗﾉE ふゲWヴ ヮﾉWゴﾐｷﾗ┘┞ ﾃWゲデ 
ゲﾍﾗﾐ┞が ┘ｷ`I ﾗゲデヴﾗ┦ﾐｷWぶく Sﾗゲ ﾏｷWゲ┣;ﾏ┞ ┣ ﾏ;ﾆ;ヴﾗﾐWﾏく 

Coｬ słodkiego 

Ciasto czekoladowe z musem 

SヮﾙSぎ 
ひ ヱヵヰ ｪ ﾏ;ゲﾍ; 

ひ ヱヵヰ ｪ ヮﾗﾍ;ﾏ;ﾐWﾃ ﾐ; ﾆﾗゲデﾆｷ IｷWﾏﾐWﾃ I┣Wﾆﾗﾉ;S┞ 

ひ ヵ S┌┦┞Iｴ ﾃ;ﾃWﾆ 

ひ ヱ ﾍ┞┦ﾆ; ﾆ;ﾆ;ﾗ 

ひ ヱΑヵ ｪ SヴﾗHﾐWｪﾗ I┌ﾆヴ┌ Sﾗ ┘┞ヮｷWﾆﾙ┘ 

 

Mus: 

ひ ヱヰヰ ｪ ﾏ;ゲﾍ; 

ひ ヱヰヰ ｪ ヮﾗﾍ;ﾏ;ﾐWﾃ ﾐ; ﾆﾗゲデﾆｷ IｷWﾏﾐWﾃ I┣Wﾆﾗﾉ;S┞ 

ひ ン S┌┦W jajka 

ひ ヲ ﾍ┞┦WI┣ﾆｷ ﾆ;ﾆ;ﾗ 

ひ ヱヱヵ ｪ SヴﾗHﾐWｪﾗ I┌ﾆヴ┌ Sﾗ ┘┞ヮｷWﾆﾙ┘ 

ひ ヲ ﾍ┞┦WI┣ﾆｷ ┦Wﾉ;デ┞ﾐ┞ ┘ ヮヴﾗゲ┣ﾆ┌が ヴﾗ┣ヮ┌ゲ┣I┣ﾗﾐWﾃ ┘ 
Βヰ ﾏﾉ IｷWヮﾍWﾃ ┘ﾗS┞ 
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ŻヴﾙSﾍﾗぎ ｴデデヮぎっっﾏ;ｪ;┣┞ﾐ-kuchnia.pl/ 

 

 

Wykonanie: 

PｷWﾆ;ヴﾐｷﾆ ﾐ;ｪヴ┣;J Sﾗ ヱΒヰ ゲデﾗヮﾐｷく Fﾗヴﾏ` ┣ ﾗSヮｷﾐ;ﾐE 
ﾗHヴ`I┣E ﾗ ゴヴWSﾐｷI┞ ヲヰ - ヲン Iﾏ ┘┞ゲﾏ;ヴﾗ┘;J ﾏ;ゲﾍWﾏ 
ｷ ┘┞ﾍﾗ┦┞J ヮ;ヮｷWヴWﾏ do pieczenia. 

SヮﾙSぎ  
W ヴﾗﾐSWﾉﾆ┌ ┣ ｪヴ┌H┞ﾏ SﾐWﾏが IｷEｪﾉW ﾏｷWゲ┣;ﾃEI 
ヴﾗ┣ヮ┌ゴIｷJ ﾏ;ゲﾍﾗ ┣ I┣Wﾆﾗﾉ;SEく JWゴﾉｷ ﾐｷW ﾏ;ゲ┣ デ;ﾆｷWｪﾗ 
ヴﾗﾐSWﾉﾆ; ┌ﾏｷWゴJ I┣Wﾆﾗﾉ;S` ｷ ﾏ;ゲﾍﾗ ┘ ﾏｷゲWI┣IW ｷ 
┣;┘ｷWゴ ﾃE ﾐ; ｪ;ヴﾐﾆ┌ ┣ ｪﾗデ┌ﾃEIE ゲｷ` ┘ﾗSEく Oゲデ┌S┣ｷJく 
)ﾏｷﾆゲﾗ┘;J ┦ﾙﾍデﾆ; ┣ ﾆ;ﾆ;ﾗが SﾗS;J Sﾗ ﾗゲデ┌S┣ﾗnej 

I┣Wﾆﾗﾉ;S┞ ｷ ┘┞ﾏｷWゲ┣;Jく 

MｷﾆゲWヴWﾏ ┌HｷJ Hｷ;ﾍﾆ; ﾐ; ゲ┣デ┞┘ﾐE ヮｷ;ﾐ`が SﾗS;┘;J 
ヮ;ヴデｷ;ﾏｷ I┌ﾆｷWヴ ｷ ﾏｷﾆゲﾗ┘;J ヮヴ┣W┣ ヲ - ン ﾏｷﾐ┌デ┞が ;┦ 
ヮｷ;ﾐ; H`S┣ｷW ｪ`ゲデ;が ゲ┣デ┞┘ﾐ; ｷ Hﾍ┞ゲ┣I┣EI;く 

Ci@g dalszy na stronie 4 

 

http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219299/makaron/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219295/szpinak/p


┌┘;ｪ` ｪﾍﾙ┘ﾐｷW ﾐ; ┣ﾍﾗIｷWく Wﾙ┘I┣;ゲ ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆ ﾐｷW 
┣┘ヴﾙIｷﾍ ゲヮWIﾃ;ﾉﾐｷW ﾐｷI┣┞ﾃWﾃ ┌┘;ｪｷく  
N; デヴｷ┌ﾏa ﾐ; W┌ヴﾗヮWﾃゲﾆｷIｴ ゲデﾗﾍ;Iｴ ﾏ┌ゲｷ;ﾍ ヮﾗI┣Wﾆ;J 
ヮヴ;┘ｷW ヲヰヰ ﾉ;デく PﾗI┣Eデﾆﾗ┘ﾗ ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆｷ traktowano 

ﾃ;ﾆ Wｪ┣ﾗデ┞I┣ﾐE ﾆ┌ﾉｷﾐ;ヴﾐE IｷWﾆ;┘ﾗゲデﾆ`が ; 
┌ヮヴ;┘ｷ;ﾐﾗ ｪﾗ ｪﾍﾙ┘ﾐｷW ﾃ;ﾆﾗ ヴﾗゴﾉｷﾐ┞ ﾗ┣SﾗHﾐW ﾗ 
ヮｷ`ﾆﾐ┞Iｴ ﾆ┘ｷ;デ;Iｴく Kヴﾙﾉﾗ┘; M;ヴｷ; Aﾐデﾗﾐｷﾐ; ﾐﾗゲｷﾍ; 
te kwiaty przy sukni. Europejski szlak ziemniaka 

┘ｷﾙSﾍ ┣ Hｷゲ┣ヮ;ﾐｷｷ ヮヴ┣W┣ WﾍﾗIｴ┞が Fヴ;ﾐIﾃ`が W┞ゲヮ┞ 
Brytyjskie, Irl;ﾐSｷ`が NｷSWヴﾉ;ﾐS┞ ｷ Pヴ┌ゲ┞く GS┞ Sﾗ 
┣;ｪヴ;ﾐｷI┣ﾐWｪﾗ ┘;ヴ┣┞┘; ヮヴ┣Wﾆﾗﾐ;ﾉｷ ゲｷ` ゲ;ﾏｷ Iｴﾍﾗヮｷが 
┌ヮヴ;┘┞ ┣;I┣`ﾍ┞ ゲデ;┘;J ゲｷ` Iﾗヴ;┣ H;ヴS┣ｷWﾃ 
powszechne. 

Przodkowie naszego rodzimego ziemniaka przybyli 

Sﾗ Pﾗﾉゲﾆｷ ┘ ｷゴIｷW ﾆヴﾙﾉW┘ゲﾆｷIｴ ﾗﾆﾗﾉｷI┣ﾐﾗゴIｷ;Iｴく 
Pierwsze sadzonki przywiﾙ┣ﾍ ﾆヴﾙﾉ J;ﾐ III SﾗHｷWゲﾆｷ ┣e 

ゲﾍ┞ﾐﾐWﾃ ┘┞ヮヴ;┘┞ Sﾗ WｷWSﾐｷ; ┘ ヴﾗﾆ┌ ヱヶΒン 
specjalnie dla ┌ﾆﾗIｴ;ﾐWﾃが ﾆヴﾙﾉﾗ┘Wﾃ M;ヴ┞ゲｷWﾑﾆｷく 
B┞ﾍ┞ ﾗﾐW ヮﾗS;ヴ┌ﾐﾆｷWﾏ ﾗS IWゲ;ヴ┣; ;┌ゲデヴｷ;IﾆｷWｪﾗ 

UHｷデW Hｷ;ﾍﾆ; ┘┞ﾏｷWゲ┣;J ┣ ﾏ;ゲE I┣Wﾆﾗﾉ;Sﾗ┘E ｷ 
┘ﾉ;J Sﾗ ヮヴ┣┞ｪﾗデﾗ┘;ﾐWﾃ aﾗヴﾏ┞が ヮｷWI ヮヴ┣W┣ ヲヵ - 30 

ﾏｷﾐ┌デく W┞ﾃEJ ┣ ヮｷWﾆ;ヴﾐｷﾆ; ｷ ﾗゲデ┌S┣ｷJ ┘ aﾗヴﾏｷW 
ふIｷ;ゲデﾗ ﾗヮ;SﾐｷWが デ┘ﾗヴ┣EI ┘ｪﾍ`HｷWﾐｷWが ﾆデﾙヴW 
┘┞ヮWﾍﾐｷﾏ┞ ﾏ┌ゲWﾏが ﾏﾗﾃW Iｷ;ゲデﾗ ﾗヮ;Sﾍﾗ ﾃWゲ┣I┣W 
H`SEI ┘ ヮｷWﾆ;ヴﾐｷﾆ┌ぶく NｷW ┘┞ﾃﾏﾗ┘;J ┣ aﾗヴﾏ┞く 
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Tytuł biuletynu 

LWﾗヮﾗﾉS; Iが ┣ ﾃWｪﾗ ┘ｷWSWﾑゲﾆｷIｴ ﾗｪヴﾗSﾙ┘く  
Pﾗﾉゲﾆ; ﾐ;ﾉW┦┞ Sﾗ I┣ﾗﾍﾗ┘┞Iｴ ヮヴﾗS┌IWﾐデﾙ┘ ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ 
w EuヴﾗヮｷWく Pﾗﾉ;I┞ ヮヴ┣ﾗS┌ﾃE ヴﾙ┘ﾐｷW┦ ┘ ｷﾉﾗゴIｷ 
ゲヮﾗ┦┞┘;ﾐ┞Iｴ ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘く  W┞S;ﾃW ゲｷ` ﾃWSﾐ;ﾆが ┦W 
niewiele wiemy o tym ulubionym warzywie. Skoro 

Iﾐﾆﾗ┘ｷW ┌ヮヴ;┘ｷ;ﾉｷ ヮﾗﾐ;S ヲヵヰ ﾗSﾏｷ;ﾐ デﾗ ｷﾉW ┌ヮヴ;┘ｷ; ゲｷ` 
┘ PﾗﾉゲIW ｷ I┣┞ﾏ ヴﾙ┦ﾐｷE ゲｷ` ﾗﾐW ﾏｷ`S┣┞ ゲﾗHEい PﾗSﾗHﾐﾗ 
┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆｷ ゲE ﾆ;ﾉﾗヴ┞I┣ﾐWく AﾉW ヱヰヰ ｪヴ;ﾏﾙ┘ ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ 
Sﾗゲデ;ヴI┣; ﾐｷWI;ﾍW Βヰ ﾆI;ﾉく SﾆES ┘ｷ`I デﾗ ヮヴ┣Wﾆﾗﾐ;ﾐｷWい 

JWゴﾉｷ ┣;ｷﾐデWヴWゲﾗ┘;ﾍ Cｷ` デWﾏ;デ ﾐ;ヮｷゲ┣ Sﾗ ﾐ;ゲが ヮﾗS┣ｷWﾉ ゲｷ` 
Swoimi pytaniami. Znajdziemy na nie odpowiedzi.. 

 

Mus: 

Pヴ┣┞ｪﾗデﾗ┘┌ﾃWﾏ┞ ヮﾗSﾗHﾐｷW ﾃ;ﾆ ヮﾗ┘┞┦Wﾃが ヮﾗ 
wystudzeniu upieczonego spodu. W rondelku z 

ｪヴ┌H┞ﾏ SﾐWﾏが IｷEｪﾉW ﾏｷWゲ┣;ﾃEI ヴﾗ┣ヮ┌ゴIｷJ ﾏ;ゲﾍﾗ ┣ 
I┣Wﾆﾗﾉ;SEく Oゲデ┌S┣ｷJく )ﾏｷﾆゲﾗ┘;J ┦ﾙﾍデﾆ; ┣ ﾆ;ﾆ;ﾗが SﾗS;J 
Sﾗ ﾗゲデ┌S┣ﾗﾐWﾃ I┣Wﾆﾗﾉ;S┞ ｷ ┘┞ﾏｷWゲ┣;Jく MｷﾆゲWヴWﾏ ┌HｷJ 
Hｷ;ﾍﾆ; ﾐ; H;ヴS┣ﾗ ゲ┣デ┞┘ﾐE ヮｷ;ﾐ`が SﾗS;┘;J ゲデﾗヮﾐｷﾗ┘ﾗ 
I┌ﾆｷWヴ ｷ ﾏｷﾆゲﾗ┘;J ヮヴ┣W┣ ヲ - ン ﾏｷﾐ┌デ┞が ;┦ ヮｷ;ﾐ; H`S┣ｷW 
ｪ`ゲデ;が ゲ┣デ┞┘ﾐ; ｷ Hﾍ┞ゲ┣I┣EI;く 

UHｷデW Hｷ;ﾍﾆ; ┘┞ﾏｷWゲ┣;J H;ヴS┣ﾗ SWﾉｷﾆ;デﾐｷW ふﾐｷW ﾐｷゲ┣I┣EI 
ヮｷ;ﾐ┞ぶ ┣ ﾗゲデ┌S┣ﾗﾐE ﾏ;ゲE I┣Wﾆﾗﾉ;Sﾗ┘E ﾗヴ;┣ 
ヴﾗ┣ヮ┌ゲ┣I┣ﾗﾐE ┘ ┘ﾗS┣ｷW ┦Wﾉ;デ┞ﾐE ふヴﾙ┘ﾐｷW┦ ﾗゲデ┌S┣ﾗﾐEぶく 
M;ゲ` ┘┞ﾉ;J ﾐ; ゴヴﾗSWﾆ ┌ヮｷWI┣ﾗﾐWｪﾗ ゲヮﾗS┌く DWﾆﾗヴ;Iﾃ; ┣ 
ciemniejszych sﾏ┌ｪ ﾐ; ﾏ┌ゲｷW ヮﾗ┘ゲデ;ﾍ; ┣ ヴWゲ┣デ┞ ﾏ;ゲ┞ 
I┣Wﾆﾗﾉ;Sﾗ┘Wﾃく Cｷ;ゲデﾗ ヮヴ┣┞ﾆヴ┞Jが ┌┘;┦;ﾃEIが ;H┞ ﾐｷW 
ﾐ;ヴ┌ゲ┣┞J SWﾉｷﾆ;デﾐWｪﾗ ┘ｷWヴ┣Iｴ┌ ﾏ┌ゲ┌ I┣Wﾆﾗﾉ;Sﾗ┘Wｪﾗく 
Wゲデ;┘ｷJ Sﾗ ﾉﾗSﾙ┘ﾆｷ ﾐ; ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ヴ ｪﾗS┣ｷﾐ┞ ﾉ┌H 
ﾐ;ﾃﾉWヮｷWﾃ ﾐ; ﾐﾗIく KヴﾗｷJ ｪﾗヴEI┞ﾏ ﾐﾗ┦Wﾏ ふゲヮ;ヴ┣ﾗﾐ┞ﾏ 
┘ヴ┣EデﾆｷWﾏぶく 

ŻヴﾙSﾍﾗぎ ┘┘┘くﾆ┘Wゲtiasmaku.com 

 

Historia ziemniaka ze strony 1 

Ci@g dalszy ze strony 3 



Słownik kulinarny 
A 
Agar ( agar-agar ) - PochodzGca z wodorostów substancja lelujGca. 
Molna nim zastGpi= lelatynL aby otrzyma= wegetariaVskG galaretkL. Rozpuszcza siL w 
temperaturze ok. 90 stopni C. WystLpuje w postaci proszku lub nitek. 
 
B 
Beszamel - Sos przygotowywany z masła, mGki i mleka. Doprawiamy go solG, białym pieprzem, 
molna doda= cytrynL i gałkL muszkatołowG, niektórzy dorzucajG jeszcze trochL startego lółtego 
sera. Dobry do miLsa i warzyw – czLsto zapiekamy je pod beszamelem. 
 
C 
Cymes - Jedna z najpopularniejszych słodkich tradycyjnych potraw kuchni lydowskiej. Nazwa 
pochodzi od niemieckiego słowa Zimt – cynamon. 
 
D 
Drinki - Napoje alkoholowe powstajGce na skutek wymieszania rólnych gatunków alkoholi, 
czasem z dodatkiem soków, wody, toniku lub innych napojów. 
 
E 
Enoturystyka - GałGj turystyki, zwiGzana z winem, która rozwinLła siL stosunkowo niedawno ale 
zdobywa coraz wiLcej wielbicieli. 
 
F 
Falafel - Małe, smalone kulki przyrzGdzone z ugotowanej ciecierzycy, grochu lub bobu z 
przyprawami. Przewalnie serwowane w chlebku pita. Potrawa popularna w kuchni arabskiej oraz 
lydowskiej. 
 
G 
Grzybek tybetaVski - Grzybek tybetaVski to popularna nazwa ziaren kefirowych przy pomocy 
których molna wyprodukowa= kefir. 
 
H 
Haute cuisine (z franc. wysoka kuchnia) - Francuska sztuka kulinarna charakteryzujGca siL 
daniami bardzo wyszukanym, których przygotowanie wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu.  
 
J 
Julienne - Krojenie warzyw, owoców lub ich skórek w cieniutkie i wGskie paseczki (prawie 
przezroczyste). „W lulienkL” molna kroi= równiel miLso. 
 
L 
Long drink - słabszy od short drinka (8-15%), podawany w rólnych szklankach koktajlowych o 
pojemno`ci ponad 200 ml.  Long drinki przyrzGdza siL z dodatkiem napojów bezalkoholowych: 
soków, toników, coli, lub wody a takle owoców, warzyw czy `mietanki. 
 
S 
Short drink - mocny napój alkoholowy, podawany w kieliszkach koktajlowych o pojemno`ci 100 
ml. Zazwyczaj powstaje z wymieszania rólnych napojów alkoholowych. 
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