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 Z tradycyjnych przepisów kulinarnych można odczytywać dzieje regionu, 
dla którego są charakterystyczne. Dlatego warto je chronić przed 
zapomnieniem. Tym bardziej, że kuchnia regionalna w czystej postaci 
umiera. Częściowo z powodu mieszania się ludności i powszechnej 
dostępności najrozmaitszych książek kucharskich, ale przede wszystkim 
– ponieważ zmieniły się warunki życia. Obecnie potrawami regionalnymi 
delektujemy się częściej w wyspecjalizowanych restauracjach, niż w domu. 
A kiedyś były to dania naprawdę codzienne. Codzienne do znudzenia!
   Wartość i oryginalność, a także prostotę kuchni Andrychowszczyzny 
doceniłem dopiero w konfrontacji z innymi polskimi (i nie tylko) kuchniami 
regionalnymi. Okazało się, że potrawy towarzyszące mi od dziecka na 
co dzień: barszcze, żury, zupy ziemniaczane, placki drożdżowe itd., nie 
są znane w innych stronach wcale albo są znane, ale w postaci bardzo 
zmienionej; okazało się, że nawet sąsiedzi „zza górki” - z Żywca gotują 
inaczej. Ale wyszło również na jaw, że nasza tradycja łączy elementy 
„folkloru kulinarnego” Śląska, Małopolski i Góralszczyzny; nic dziwnego 
wziąwszy pod uwagę położenie Kotliny Andrychowskiej i realia historyczne, 
osadzające ją mocno w kręgu wpływów austro-węgierskich.
   Prezentowany wybór przepisów pochodzi z cyklu felietonów, z którego 
zaczerpnęliśmy podtytuł niniejszego „Przewodnika”, publikowanych w 
„Nowinach Andrychowskich” w latach 1998-2004, w numerach podanych 
na końcu każdego rozdziału. Przepisy wiernie odtwarzają wybrane potrawy 
mitycznej „Babci z Roczyn”, której pierwowzorem była babcia autora – 
Helena Płonka z domu Bartnicka (1914-2009) - swoistego „modelu” 
typowej gospodyni urodzonej na początku XX wieku i gotującej w latach 
60.-80. w podandrychowskiej kuchni. Wybraliśmy najbardziej typowe 
a jednocześnie najbardziej oryginalne potrawy Andrychowszczyzny. 
Wszystkie odstępstwa od pierwowzorów zaznaczyłem. 

Przemysław Mieszko Płonka

Kwaki, mięty, kurdybanki, czyli dania spod Złotej Górki
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Mięty...    

                                                         „Poleju, poleju, cóżieś taki bujny?
                                                         Jest tam w Kuniokowie, 
                                                         Jest tam w Kuniokowie
                                                         Jedyn chłopiec siulny.”
                                                                                                   (Z Beskidu Śląskiego)

   Podobno Chińczykom zawdzięczamy nie tylko herbatę z liści krzewu 
herbacianego, lecz również z mięty. Chodzi tu jednak tylko o uprawianą 
miętę pieprzową, tę, której kłącza wraz z sadzonkami kocimiętki i ruty Babcia 
przesadziła od Prababci do swojego ogródka, kiedy po ślubie opuściła 
dom rodzinny. Zioła te swą popularność w naszych stronach zawdzięczają 
prawdopodobnie wpływom austro-węgierskim. Bo np. ruta (ta prawdziwa: 
Ruta graveolens L., nie wrotycz rosnący powszechnie na kamieńcach 
i potocznie zwany rutą) pochodząca z wybrzeży Morza Śródziemnego i 
Czarnego trafiła najpierw do winnic, w tym winnic austriackich, gdzie szybko 
zadomowiła się i skąd rozprzestrzeniła się dalej na północ. Z miętą było 
trochę inaczej. Jej uprawne, „szlachetne” krzyżówki (np. mięta pieprzowa) 
były i są chętnie sadzone w  ogródkach i używane na co dzień, zwłaszcza 
w Polsce południowej, wypierając z użycia tutejszy, rodzimy gatunek mięty. 
Mięta polej (Mentha pulegnum L.), bo o niej właśnie mowa, rośnie w Polsce 
południowej (z tym, że nie w wysokich górach) dziko, ale nie występuje w 
centrum ani na północy naszego kraju. Podobnie, w południowej Polsce 
- tak przynajmniej podają uczone księgi - popularnym ziołem uprawnym 
była, obecnie zdziczała tu i ówdzie, kocimiętka (Nepeta cataria L.). W 
naszych okolicach z upodobaniem myli się ją z melisą lekarską, zresztą 
również dobrze zadomowionym przybyszem znad Morza Śródziemnego, 
uprawianym już przez starożytnych Greków i Rzymian.
   Ta garść faktów tłumaczy, dlaczego bardziej na północ codzienne picie 
tych ziół jest znacznie mniej popularne, niż u nas. Gdy kiedyś próbowałem 
napoić herbatą z kocimiętki (na zdjęciu) paru mieszkańców Polski centralnej, 
wywołałem niemały szok i komentarze „- Taka herbatka z chwastów!” Na 
szczęście wypili i bardzo im smakowało.
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   A dlaczego kocimiętka? Z dwu powodów. Po pierwsze roślina ta pokryta 
jest, niby futerkiem, delikatnymi, srebrzystymi włoskami. A po drugie...  
No cóż, mając za oknem grządkę tej rośliny można, zwłaszcza wiosną, 
obserwować rzadkie zjawisko: pasące się koty. Potrafią wygryźć ją do 
samych korzeni!
   Tak więc kocimiętka, mięta pieprzowa (a przed nią dziko rosnący polej), 
ruta, melisa, były typowymi rezydentami ogródków, a co ważniejsze - 
do dziś stanowią składniki typowo andrychowskiej (choć może bardziej 
roczyńskiej) „herbaty – akwarium”. W pierwotnej wersji po prostu w garnku 
zalewano wrzątkiem kilka listków lub pędy tych roślin, w sezonie wiosenno-
letnim koniecznie świeżych. Bardzo często dodawano mleka. Tak, to chyba 
najmocniejszy zapach dzieciństwa - zapach dymiącej herbaty z „melisy” 
(czyli kocimiętki) i mięty z mlekiem. Zioła te wykazują między innymi 
łagodne działanie uspokajające i dlatego często były dawane dzieciom. 
Babcia twierdzi, że to dlatego dawniej dzieci były grzeczniejsze. Ja jednak 
wolę wykorzystać do parzenia herbaty szklany dzbanek i do niego włożyć 
po 2 gałązki świeżej, majowej melisy, kocimiętki, mięty i 3-4 listki ruty (z 
nią trzeba uważać, nadmiar może zaszkodzić!). Po zalaniu wrzątkiem i 
5-cio minutowym zaparzaniu otrzymamy herbatkę - akwarium, co prawda 
bez rybek, ale z pięknymi „wodorostami”. Warto popisać się przed gośćmi! 
Warto też spróbować z mlekiem.
   Z ziół można robić wspaniałe sałatki. Świeże, posiekane zioła mają 
najpełniejszą wartość, i to nie tylko leczniczą, lecz również odżywczą.  
Poza kojeniem rozdygotanych nerwów, mięty, melisy i ruty regulują 
trawienie i wykazują działanie przeciwskurczowe. Sama mięta jest 
również bakteriobójcza, a w medycynie chińskiej stosuje się ją jako środek 
zapobiegający powstawaniu nowotworów. Co do walorów odżywczych, 
to np.  świeże, ciemnozielone liście tej rośliny stanowią doskonałe źródło 
witaminy A i C. 
   Babcia przez cały sezon świeżych ziół robi z nich sałatki, w recepturach 
których pobrzmiewają echa śródziemnomorskiej „tabbouleh” rodem z 
Arabii…. Sieka, co ma w ogródku: poza opisanymi „ziołami do picia” również 
listki mniszka lekarskiego (popularnego mlecza), pokrzywy, krwawnika, 
koniecznie por[1], i to zarówno białe, jak i zielone jego części, „bąki” cebuli, 
dodaje do tego dla równowagi utarte rzodkiewki, kalarepkę, czasem jabłko, 
pomidora, a wszystko zalewa sosem z łyżki oliwy, soku z cytryny lub octu 
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[1] W lokalnym dialekcie, ale również w Wadowicach na straganie  – ta „pora”, 
     w rodzaju żeńskim!
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winnego, pieprzu i odrobiny soli. Bardziej tradycyjna wersja będzie zamiast 
tego sosu zawierała śmietanę. Oczywiście skład można modyfikować, np. 
dodać liści selera, pietruszki, zieloną sałatę, ale musi w niej być obecna 
świeża mięta. Taka sałatka to nie tylko samo zdrowie, ale i sama esencja 
roczyńskiej późnej wiosny.

Maj 1998

Śniadania

   Nie wiadomo, kto pierwszy wpadł na pomysł, by ziarno zboża (być może 
jeszcze nie uprawnego, lecz dzikiego) rozetrzeć na kamieniach, zmieszać 
z wodą i ugotować, ale był to wynalazca jednej z najstarszych potraw w  
dziejach ludzkości, a na pewno najstarszej potrawy zbożowej. Jeszcze 
do niedawna w niektórych regionach Europy skutecznie konkurowała 
ona z innym, bardziej luksusowym „daniem zbożowym”, jakim jest chleb. 
Niewątpliwie też naszym, słowiańskim „chlebem powszednim” nie był 
chleb, którego nauczyliśmy się piec od Germanów, lecz właśnie ta potrawa. 
Oczywiście Babcia doskonale umie ją przyrządzać, ale nie jest to potrawa 
ograniczona swym występowaniem do naszego regionu. W różnych 
częściach kraju określa się ją inaczej: „bryjką”, „sapką”, „pulpą”, „prażuchą” 
itp. A Babcia nazywa ją „zacierką” lub po prostu „mąką” (łatwo się domyślić, 
że np. w Polsce centralnej „zacierka”, to zupełnie co innego...). Swego czasu 
było to podstawowe danie śniadaniowe; obecnie ginie w zapomnieniu, nie 
wytrzymując konkurencji z kanapkami. 
   Mniej więcej szklankę pszennej mąki razowej (z pełnego przemiału) 
należy wsypać do garnka i rozbełtać z około 1,5 szklanki wody. Osolić i  
zagotować. W trakcie gotowania potrawa gęstnieje i przywiera do naczynia, 
dlatego trzeba to robić bardzo ostrożnie. Jeżeli wyjdzie za gęsta, można 
dodać jeszcze nieco wody, wymieszać i zagotować po raz drugi. Oto 
cały przepis. Problem polega obecnie na zdobyciu dobrej mąki razowej, 
która nie lubi długiego przechowywania (w odróżnieniu od mąki białej). W 
gospodarstwach przechowywało się całe ziarno, które mełło się stopniowo, 
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w miarę zużywania; my jesteśmy raczej skazani na sklepy ze zdrową (a 
może raczej: „ekologiczną”) żywnością. 
   Mąkę przekładamy na talerz. Powinna być gęsta i gorąca (w zasadzie nie 
nadaje się do odgrzewania). I teraz według własnych upodobań można ją 
zalać mlekiem (zimnym lub gorącym) albo też mleko podać osobno, w kubku. 
Bo też jest to potrawa mleczna. Określenie „mąka z pełnego przemiału” 
oznacza, że w trakcie mielenia ziaren żadnych składników (np. otrąb) nie 
oddzielano. „Razowa” czyli „raz zmielona”. Zawiera przede wszystkim jakże 
cenny błonnik, a poza tym wszystko to, co byłoby potrzebne do życia młodej, 
kiełkującej roślince. Oprócz skrobi białko, tłuszcz (roślinny!), witaminy 
(zwłaszcza z grupy B) i minerały. A mleko ponadto - dużo wapnia! Nie trzeba 
więc chyba nikogo przekonywać o odżywczych i zdrowotnych walorach 
tego prostego dania. W innych regionach Polski do „prażuchy” dodaje 
się smalec (ze skwarkami), przyrumienioną cebulkę, boczek, kiełbasę itp. 
Babcia czasem okrasza ją łyżką masła. Choć dodatki te nie kojarzą się zbyt 
„zdrowo”, potrawa taka jest na pewno zdrowsza, niż „komercyjne” kanapki.  
   W okolicach Andrychowa w podobny sposób przyrządza się inne śniadaniowe 
dania mleczne, np. kasze, czy płatki owsiane. Nie tak, jak w Anglii,  gdzie w 
talerzu mleka pływa kilka rozgniecionych i rozgotowanych ziaren owsa... U nas 
będzie to dymiący talerz płatków  z roztopionym masełkiem, i mlekiem stojącym 
w  naczyniu obok. Albo złota góra kaszy kukurydzianej. Ta ostatnia jest dość 
osobliwym tropem w naszych kulinarnych poszukiwaniach, bo u nas nigdy 
kukurydzy nie uprawiano, a z drugiej strony, mieszkańcom Polski centralnej  
„kukurydzianka” wybitnie nie smakuje i jest traktowana, jako kulinarna 
fanaberia. Jest natomiast ważnym zbożem uprawnym na Wołoszczyźnie, 
skąd być może pochodzą niektórzy podandrychowscy górale... Tak czy owak, 
roczyńsko - andrychowskie „zupy mleczne” są naprawdę świetne. 
   Nasze śniadania nie zawsze były dymiące, choć prawie zawsze mleczne. 
Jeżeli mleko skwaśniało (czyli „się siadło”), można je było spożyć do 
ziemniaków na obiad lub... postawić w  dużym, kamionkowym garnku na 
piecu, a po ogrzaniu odcedzić na sicie. Po paru godzinach odciekania 
(np. w ciągu nocy) uzyskiwano ser i serwatkę - bardzo cenny składnik 
codziennych, andrychowskich potraw. Czasem, gdy serwatki było dużo, 
pojono nią kurczęta, zwykle jednak gotowano na niej biały barszcz. 
A ser  z dodatkiem słodkiej śmietanki (mniej więcej łyżka na szklankę 
sera) i 2-3 łyżeczek cukru, stanowił ulubione danie śniadaniowe naszego 
dzieciństwa. Wydawało by się, że nic w tym dziwnego - w całej Polsce 
dzieciom robi się na śniadanie ser na słodko. Ale wersja „andrychowska” 
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zawiera jeszcze coś: cynamon (około 1/3-1/2 łyżeczki na szklankę sera) 
- bardzo charakterystyczny i niezastąpiony dodatek, czasem uzupełniany 
dwoma startymi herbatnikami. Po dodaniu do sera wszystkich składników 
całość należy bardzo dokładnie wymieszać. Taki ser, prosty, ale czcigodny 
pierwowzór modnych obecnie tortów serowych na zimno, z powodzeniem 
może zastąpić słodycze. Najlepiej smakuje z herbatą ze świeżej „melisy” (a 
raczej kocimiętki) z mlekiem.

Czerwiec 1998

Barszcze  

   Właściwie istnieje tylko jeden przepis na zupę... 
   Tak ogólnie, to wszystkie zupy są do siebie bardzo podobne. W szczegółach 
natomiast różnią się charakterem i proporcjami kilku tych samych, 
podstawowych składników, do których  należy wywar, chyba najważniejszy, 
nadający zupie główną nutę smakową (w jarzynowej jest to wywar z jarzyn, 
w krupniku wywar z kości i jarzyn, w zupie selerowej wywar z jarzyn z 
przewagą selera itd..), zagęszczacz (zasmażka, mąka, żółtko, śmietana, 
a w zupach chińskich skrobia ryżowa...), bukiet przypraw, zwykle z jakąś 
„przyprawą przewodnią” oraz  dodatki o gęstszej konsystencji (ziemniaki, 
makaron, ryż, lane ciasto itd.). Niekiedy poszczególne składniki pełnią dwie 
funkcje: np. w  krupniku rozgotowana kasza jest jednocześnie „dodatkiem 
wypełniającym” i  zagęszczaczem. Może też któregoś składnika brakować, 
np. czysty rosół to praktycznie sam wywar, bez zagęszczacza. Ale niektóre 
polskie zupy zawierają składnik dodatkowy, bardzo charakterystyczny, 
wywołujący wśród obcokrajowców ostry podział na zdecydowanych 
zwolenników i przeciwników polskich potraw: zakwaszacz.
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   Teorii ciąg dalszy: oto w jednym z kulinarnych programów  telewizyjnych 
usłyszałem ostatnio komentarz, że barszcz biały, zalewajka i żurek to 
dokładnie to samo. Akurat zupełnie co innego! Od razu widać, że owa 
osoba pochodzi z Polski centralnej i nie zna owych zasadniczych różnic. 
No i nie zna barszczu białego. Ani zalewajki, co trudno zrozumieć, bo jest 
to właśnie środkowopolski odpowiednik naszego białego barszczu.
   Nazwa barszczu pochodzi od rośliny (barszcz zwyczajny Heracleum 
sphondylium L.), z której pierwotnie przyrządzano tę zupę. Babcia ma w 
swoim ogródku podobną[2], więc jeżeli nią dysponujemy, to pamiętajmy, 
że każdy barszcz-zupa z kilkoma liśćmi barszczu-rośliny, dodanymi pod 
koniec gotowania, jest lepszy, niż bez tej przyprawy. Zamiast niej można 
ewentualnie użyć lubczyku.
   W Polsce centralnej białym barszczem i żurkiem nazywa się co innego, niż 
u nas. I wszędzie, gdzie obserwujemy takie zróżnicowanie w nazewnictwie 
(podobnie jak w przypadku opisanej wcześniej „zacierki” z mąki razowej), 
możemy podejrzewać, że dotyczy ono potraw gotowanych i jedzonych na 
co dzień, stanowiących podstawę wyżywienia.  Tak jest i w tym przypadku. 
U nas w górach podstawowym zbożem uprawnym był owies. Z niego 
właśnie robiono mąkę i kiszono żurek. „Lepszym” zbożem było żyto, 
używane prawie wyłącznie do pieczenia chleba. A w Polsce centralnej żyto 
było zbożem „gorszym”, z którego mąkę (białą nie razową!) kiszono, jak u 
nas mąkę owsianą[3]. Tymczasem „lepszym” zbożem była tam pszenica, 
a owsem wyłącznie karmiono konie (na odmianę u nas pszenica w ogóle 
nie rosła). Stąd właśnie różnice regionalne: w Polsce centralnej barszcz 
biały to ukiszona, biała mąka żytnia, używana na co dzień do zalewajek, 
a w czasie np. Wielkanocy do robienia barszczu wielkanocnego (takiego 
z jajkiem, wędlinami, kiełbasą itp.). Żurek natomiast, według tamtejszych 
norm kulinarnych przyrządzano wyłącznie z zakiszonej mąki żytniej 
razowej. Co do zalewajki zaś, to wg Tamtejszej Babci robi się ją tak: 4-5 
[2] Dopiero niedawno udało mi się oznaczyć tę roślinę, to nie barszcz zwyczajny, lecz 
osobliwość etnobotaniczna – gorysz miarz (Peucedanum ostruthium (L.) Koch), rośli-
na spokrewniona z barszczem, w Polsce uprawiana, a dziko występująca jedynie w 
Sudetach,  popularna w górach Europy Środkowej, Południowej, w Wielkiej Brytanii 
i Skandynawii, tam dość szeroko stosowana w kuchni i aptece zielarskiej, ostatnio 
również jako roślina ozdobna. W tych felietonach pozostawiam ją jednak pod nazwą 
„barszcz”, tym bardziej, że można ją stosować razem z innymi ziołami. Babcia mówi-
ła na nią po prostu „te liście”.
[3] W drugiej połowie XX wieku pojawiła się w naszych sklepach spożywczych „mą-
ka-żurek” – drobno zmielona, razowa mąka żytnia albo mieszanina żytniej i owsianej. 
Obecnie z powrotem pojawiają się różnorakie mąki białe obok razowych, a to z powodu 
renesansu domowego piekarstwa.
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dużych ziemniaków  należy obrać, pokroić w kostkę, zalać dwoma litrami 
wrzątku, odlać wodę[4], ponownie zalać wodą, dodać 2 całe, obrane 
cebule, ewentualnie kilka suszonych grzybów (wersja „świąteczna”), 
ugotować, wlać około pół litra „białego barszczu” (czyli ukiszonej, białej 
mąki żytniej), zagotować, zaciągnąć dobrą, kwaśną śmietaną.  No, ale ta 
zupa u nas nie jest znana. Dlaczego? Chyba z powodu ziemniaków, które 
w  masowej uprawie pojawiły się tu bardzo późno.  U nas na co dzień jadało 
się żur ukiszony z mąki owsianej. Z chlebem. Typowy pozostał wśród 
potraw wigilijnych. Warto jedynie nadmienić, że spośród innych zup żurek 
(i zalewajka) wyróżniają się tym, że zakwaszacz i zagęszczacz stanowi 
jeden i ten sam składnik - ukiszona mąka.
   Miało być o barszczach... O ile my nie znamy zalewajki, o tyle nasi rodacy 
z północy nie znają typowego, roczyńskiego barszczu białego, który u nas 
wcale nie jest zakiszoną mąką żytnią. Choć już w Krakowie sytuacja staje 
się pośrednia: można tu na straganie kupić w butelce zarówno ukiszony 
„barszcz biały” (biała mąka żytnia), jak i ukiszony żurek (mąka żytnia z 
dodatkiem owsianej, bądź mąka żytnia razowa). U nas natomiast wszystkie 
białe barszcze zawierają zakwaszacze, ale inne, niż ukiszona mąka. Mogą 
nimi być: kiszona kapusta, kiszone ogórki, serwatka, kwaśne jabłka, śliwki, 
a ja osobiście wypróbowałem cytryny. Mogą, choć nie muszą zawierać 
zagęszczaczy, ale jeśli je zawierają, to nie jest nimi ukiszona, lecz zwykła 
mąka, i ewentualnie śmietana. Podstawową przyprawą w barszczach 
białych jest świeży, zielony koper.
   Barszcze „lekkie”: zagotować 1,5 l serwatki ( - barszcz na serwatce) lub 
około 1 kg pokrojonych, kwaśnych jabłek, np. papierówek, w  1,5 l wody 
(- barszcz z jabłek, czyli „kwas”), ewentualnie z dodatkiem zielonych liści 
barszczu-rośliny, dolać szklankę mleka z rozbełtanymi 2 łyżkami mąki 
pszennej, zagotować, zaciągnąć kwaśną śmietaną, dodać posiekany 
pęczek świeżego, zielonego kopru.  Zamiast jabłek można wziąć 2 cytryny 
(- barszcz z cytryny - przepis autorski, wypróbowany), które, podobnie 
jak jabłka, muszą się rozgotować, efekt podobny, choć nie jest to typowy 
przykład dania andrychowskiego. Barszcze na wywarze: ugotować wywar 
z wędzonki (najlepsze są wędzone żeberka wieprzowe, ale wystarczy 
nawet kawałek skórki z wędzonej słoniny, boczek, może też być surowa 
wieprzowina - żeberka lub najtańszy - ogon). Do 1,5 l wywaru wlać około 
0,5 l soku z kiszonych ogórków i 3-4 pokrojone w kostkę ogórki (barszcz z 
ogórków) lub około 0,5 kg kiszonej kapusty z sokiem - kwaśnicą  (barszcz 

[4] Wydawało mi się to pozbawione sensu, ale Babcia wypłukiwała w ten sposób skro-
bię, a to ma wpływ na „fakturę” zupy. Róbmy tak, jak radzi Babcia!
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na kwaśnicy), ewentualnie dodać barszczu - rośliny, zagotować, dalej 
postępować, jak  przy barszczu na serwatce. 
   Oto roczyńsko-andrychowskie barszcze białe. Zupy  te można przyprawiać 
dodatkowo - jałowcem, pieprzem, liściem laurowym, nowym korzeniem (tak 
u nas nazywają ziele angielskie), kostkami rosołowymi[5], ale nie można 
zapomnieć o koprze!
   Oprócz barszczy białych w kuchni andrychowskiej istnieje również 
oryginalna kategoria barszczy czystych. Gotuje się je (zwykle przy okazji 
świniobicia)  na wywarze z wieprzowiny surowej,  wówczas taki wywar 
zakwasza się kapustą kiszoną i przyprawia wyłącznie solą i dużą ilością 
pieprzu. Ale, i oto kolejna ciekawostka naszej kuchni związana niewątpliwie 
z rozpowszechnioną na tych terenach jeszcze do niedawna hodowlą owiec, 
przyrządza się tu również czysty barszcz z baraniny! W następujący sposób: 
kawałek baraniny (żeberka, ogon, łopatka, około 0,5 kg) trzeba pogotować 
do miękkości mięsa, a następnie do wywaru wrzucić 6-7 winnych jabłek 
lub 0,5 kg wypestkowanych śliwek węgierek. Po rozgotowaniu owoców 
barszcz jest gotów[6]. W trakcie gotowania można go przyprawić według 
uznania, ale nie zagęszcza się go, nie zabiela śmietaną i nie dodaje kopru. 
   Owe barszcze czyste stanowią swoistą zagadkę kulinarną nie tylko 
z powodu ograniczonej liczby składników (brak zagęszczacza), co 
upodabnia je do egzotycznego rosołu z wieprzowiny lub baraniny, lecz 
także, zwłaszcza ten barani, z powodu oryginalnego połączenia mięsa i 
owoców, rzadkiego w polskiej kuchni. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie 
- skąd ten barszcz wziął się w tradycyjnej kuchni Pani Babci, pokryły się w 
czasie z wojażami po Indiach, co zasugerowało mi bardzo trafny, jak się 
później okazało, trop. Łączenie owoców i mięs w potrawach jest na co dzień 
praktykowane w kuchniach Azji, zwłaszcza południowo-wschodniej. Do 
Europy pomysł ten przywiedli prawdopodobnie Cyganie[7], którzy wywodzą 
się właśnie z północnych Indii. To z kuchni Romów pochodzi przepis na 
barszcz zakwaszany wiśniami, jest więc bardzo prawdopodobne, że 

[5] Niektórym może się to nie podobać, ale Babcia używała kostek rosołowych, „Maggi”, 
„Vegety” i innych polepszaczy smaku, zwłaszcza gdy miała mało czasu na gotowanie, 
bądź gdy brakowało któregoś składnika  potrawy, co nie zdarzało się rzadko. 

[6] Ten oraz inne barszcze można urozmaicić gotując je na wywarze z włoszczyzny, a 
barszcz z baraniny – dodając wraz z jabłkami pół szklanki białego, wytrawnego wina 
(pomysł autorski, sprawdzony).

[7] Okazuje się, że pojęcie „Cyganie” często konotowane w odróżnieniu od „Romów” 
negatywnie – to pojęcie szersze, obejmujące również grupy etniczne pokrewne, bądź 
pochodne Romom, np. Sinti.
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gotowali oni również barszcze zakwaszane śliwkami lub dzikimi, kwaśnymi 
jabłkami, których używają ponadto jako dodatku do herbaty. Hipoteza 
ta, dopuszczająca możliwość istnienia wątków indyjskich (choć bardziej 
rozsądnie będzie jednak powiedzieć - romskich) w historii naszego regionu, 
jest bardzo atrakcyjna i, co tu dużo mówić - prawdopodobna, zwłaszcza 
wobec braku jakiejkolwiek hipotezy konkurencyjnej. Rozważania takie 
można zresztą snuć dalej - dlaczego na przykład czysty barszcz z baraniny 
lub wieprzowiny, a nie z wołowiny? Innymi słowy - dlaczego zupa na bazie 
rosołu z baraniny lub wieprzowiny - czegoś zupełnie nieznanego w Polsce 
wręcz, wydawałoby się, niejadalnego? Czy nie ma to związku z kulinarnym 
tabu, jakie w kuchni hinduskiej stanowi wołowina? Tak czy inaczej, mamy 
tu piękny przykład, że z tradycyjnych przepisów kulinarnych można 
odczytywać historię danego regionu, jak z wykopalisk archeologicznych.
   Wszystkie opisane tu barszcze (może z wyjątkiem tego z cytryną) mogą 
stanowić kulinarną wizytówkę naszego regionu, choć niektóre odkrywa się 
niespodziewanie np. na Słowacji. Do podkreślenia pozostał jeszcze jeden 
ważny aspekt tych potraw - należy je podawać na gorąco, wyłącznie z 
całymi, gorącymi ziemniakami.
   Tak więc biały barszcz, to u nas coś zupełnie innego, niż zalewajka, i co 
innego, niż „biały barszcz” w rozumieniu środkowopolskim.  Dla pełni obrazu: 
barszcz czerwony może być czysty lub zagęszczony mąką i śmietaną, na 
wywarze (wędzonka lub wieprzowina, warzywa, 1 umyty, ale nie obrany 
ziemniak w całości) lub postny  (tylko wywar z warzyw), w  miarę możliwości 
z barszczem-rośliną, zwykle z zakwaszaczem, którym, czego łatwo się 
domyślić, jest płyn powstały w trakcie kiszenia buraków, u nas również zwany 
barszczem, a w innych regionach Polski - kwasem buraczanym.  Dodajemy 
go prawie na końcu, tuż przed dodaniem śmietany, (o ile ją dodajemy)  i 
absolutnie nie powinniśmy go zagotować, bo straci kolor! I oczywiście 
doprawiamy zielonym koperkiem. Babcia przyrządza go często, ale jest on 
popularny również w innych kuchniach naszego kraju i Europy wschodniej.
   A żurek? Żurek otrzymamy, jeżeli przygotowując biały barszcz, zamiast 
świeżej mąki pszennej, rozbełtanej mlekiem, i zakwaszacza, do wywaru 
z wędzonki lub po prostu do wrzącej wody (zupa bez wywaru!) wlejemy 
przez sito zakiszoną i rozbełtaną mąkę owsianą lub żytnią i owsianą (na  
1,5 l wody 0,5 l zakwasu), a przed podaniem zamiast kopru dodamy 2 ząbki 
surowego, rozgniecionego czosnku i  1 łyżkę stołową majeranku. Śmietana 
nie jest konieczna, za to pod koniec gotowania dobrze jest wrzucić do 
żurku kawałek kiełbasy. Podajemy go, zgodnie z naszą tradycją, z żytnim 
chlebem wkrojonym bezpośrednio do talerza.
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   Ot, cała filozofia.  Bo tak naprawdę, to na świecie istnieje bardzo niewiele 
oryginalnych rodzajów zup. Większość to warianty tego samego, ogólnego 
przepisu, w którym zgodnie z duchem określonej tradycji kulinarnej zmienia 
się charakter i proporcje kilku tych samych, podstawowych  składników  
(zakwaszacz, zagęszczacz, wywar...)

Lipiec-Sierpień-Wrzesień 1998

   W naszych rozważaniach kulinarnych nad regionalnymi daniami 
Andrychowszczyzny dotarliśmy do przeboju wakacyjnych obiadów. Jest to zupa 
jarzynowa - prawdziwa, konkretna, wielosmakowa i wielobarwna, pożywna, 
letnia Pani Zupa - jednodaniowy posiłek serwowany dzieciom w przerwie między 
jedną zabawą a drugą albo po powrocie z wycieczki na Złotą Górkę, względnie 
po całodziennej (a dni w tym okresie bywają długie) pracy w ogródku lub polu. 
   Amatora wykwintnej kuchni - właściciela wydelikaconego podniebienia 
zastanowi w wyglądzie tej potrawy sposób, a raczej brak koncepcji krojenia 
warzyw. Prowadzić to będzie ku nieuchronnym refleksjom nad niską kulturą 
rolną naszych przodków (spowodowaną małymi działkami i surowością 
warunków podgórskich). Marchew rodziła się tu taka, jak gdzie indziej 
większa rzodkiewka. Co prawda, nowa marchew sprzedawana od końca 
czerwca w pęczkach na straganach nie imponuje rozmiarami niezależnie od 
regionu, ale np. nasze nowe ziemniaki, które gdzie indziej bywają spore, mało 
wprawni znawcy sztuki kulinarnej mogliby pomylić z orzechami włoskimi... 
Choć dzisiaj, w dobie odmian odpornych i mało wymagających, wydaje się 
to przesadzone, ale faktem jest, że u nas tradycyjnie nigdy niczego nie kroi 
się w kostkę. Jeżeli już, to w plasterki albo po prostu pozostawia w całości. 
Taka zupa z pływającymi warzywkami w całości, jest nawet ciekawsza...

Jarzynowa (spod Złotej Górki)
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   Na roczyńską zupę jarzynową nie ma ścisłego przepisu. Jej skład zależy 
od tego, co aktualnie rośnie w ogródku lub co udało się kupić na targu. 
Powinien znaleźć się w niej np. por (dodawany pod koniec gotowania), młoda 
marchewka (w całości), kalarepka (w półplasterki), młode ziemniaki, a także coś 
ze strączkowych. Konieczne są, dodane pod sam koniec gotowania, świeże 
zioła: kurdybanek, lubczyk, barszcz, gałązka mięty, natka selera... I dużo, dużo 
zielonej pietruszki. Nie powinno zabraknąć kalafiora ani młodej kapusty włoskiej. 
W charakterze zagęszczacza oczywiście złota zasmażka, ale nie śmietana!
   Można dodać (tak, do zupy!) rzodkiewkę, ze strączkowych - zielony 
groszek cukrowy razem ze strąkami (każdy trzeba obrać z włókien i błon 
znajdujących się wewnątrz), fasolkę szparagową albo zwykłą fasolę „Jaś” - 
pod koniec sierpnia w cieplejszych miejscach już się pojawia. Taka świeża, 
prosto ze strąka (najlepiej jeszcze niedojrzała) ma tę zaletę, że nie trzeba 
jej moczyć.  W jarzynowej może też znaleźć się seler, korzeń pietruszki, 
młoda cebula... To wszystko trzeba ugotować i zagęścić. Najlepiej na suchej 
patelni przyrumienić łyżkę mąki, dodać tłuszcz (olej, oryginalnie - smalec) 
i jeszcze 2 łyżki mąki, zamieszać, rozprowadzić zimnym (!) wywarem lub 
wodą i zaciągnąć. Jak wszystkie zupy, tak i ta najlepiej smakuje odgrzewana 
na drugi dzień, choć zwykle znika bez śladu zaraz po ugotowaniu.
   Jak to zorganizować w czasie: najpierw zagotowujemy ziemniaki, dodajemy 
warzywa korzeniowe, gotujemy 20-30 min; potem rzodkiewkę i kalarepkę, 
potem inne warzywa, (następne 10 min), potem dodajemy ugotowanego 
osobno „Jasia” wraz z wywarem, cebulę (kolejne 5 min), następnie por (3 
min) i wszystkie zielone zioła (3 min), dosalamy jeżeli trzeba, zagęszczamy, 
zdejmujemy z ognia i dodajemy natkę pietruszki. Jeżeli zrezygnujemy z 
zasmażki[8], dodajmy do gotowania łyżkę oleju słonecznikowego. Jest 
bardzo ważny, bo umożliwia przyswojenie zawartych w warzywach witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach.
   Łatwo zauważyć, że w przepisie nie pojawiły się żadne proporcje. Warzyw 
dodajemy tyle, ile akurat posiadamy, stąd zupa nabiera często charakteru 
innych zup - ziemniaczanej, fasolowej, kalafiorowej... Możemy też użyć 
klasycznych przypraw - kostki rosołowej, ziela angielskigo, liści laurowych, 
kminku itp. Pamiętajmy jednak, że zupa jarzynowa spod Złotej Górki musi 
być gęsta, i to nie przez nadmiar zasmażki, lecz z powodu ilościowej 
przewagi warzyw nad wywarem.

Lipiec-Sierpień 2000

[8] Jedną z cech kuchni okolic Andrychowa jest podwójne (a nawet potrójne) zagęsz-
czanie zup – np. żółtkiem jaja i śmietaną, jak w pomidorowej („Nowiny Andrychowskie” 
- wrzesień 1999).
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Kurdybanki

   Rozszyfrujmy wreszcie, co oznacza trzeci, tytułowy element kuchni 
andrychowskiej: kurdybanek.
   Nazwa ta brzmi nieco frywolnie, ale to pozory. Kurdybanem nazywano 
niegdyś ozdobną, tłoczoną skórę, zwykle oślą, zdobiącą oparcia i poręcze 
starych foteli, kanap itp. - popularny element wystroju wnętrz. Bluszczyk 
kurdybanek natomiast, (nazwa łacińska: Glechoma hederacea L.), jest 
bardzo pospolitą rośliną, którą można spotkać dosłownie wszędzie. Jej 
liście, okrągłe i karbowane, ciemnozielone, mogą do pewnego stopnia 
przypominać kurdyban...
   Znajomy farmaceuta-zielarz na pytanie o tę roślinę odpowiedział: „A tak! 
Znana onegdaj, staropolska przyprawa!” Obecnie prawie zapomniana...  
Ma również własności lecznicze - jest moczopędna, a także, w połączeniu 
z macierzanką i hyzopem, używa się jej do łagodzenia objawów kataru. 
Przede wszystkim jednak posiada walory aromatyczne, jej roztarte, świeże 
liście wydają intensywny i bardzo charakterystyczny zapach, coś pomiędzy 
wonią pieprzu i świeżych grzybów.
   Bluszczyk lubi miejsca przenawożone, niezbyt nasłonecznione, jak rowy, 
przydroża, kupy kompostowe, a także brzegi zagajników, sady i ogrody. 
Ale najbardziej aromatyczny jest wtedy, gdy pochodzi z miejsca jałowego, 
wystawionego na słońce (dotyczy to zresztą większości roślin przyprawowych). 
Lekko przywiędły pachnie szczególnie intensywnie. Nie trzeba chyba dodawać, 
że miejsce do zbioru musimy wybrać odpowiednie. Skraje dróg, szos, czy 
rowy ściekowe nie są dobrym miejscem na zbieranie ziół. 
   Najlepsze są młode liście i końce pędów kurdybanku. Możemy dodawać 
ich do sałatek ziołowych i jarzynowych, do twarogu, ale najbardziej pasują 
do potraw mięsnych (sosy, pieczenie) i zup; Prababcia zawsze dodawała 
go do rosołu...
   Warto powrócić do tej przyprawy, jako do rodzimego, oryginalnego 
składnika potraw, który, podobnie jak trawka żubrówka, może skutecznie 
popularyzować polską kuchnię regionalną za granicą. Z tym, że bluszczyk 
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Ziemniaki

jest pospolity w całej Europie. W innych kuchniach europejskich (i zapewne 
nie tylko) również używano go w przeszłości. Służył np. do aromatyzowania 
piwa, a także niektórych wermutów.

Czerwiec 1999

   Charakterystyczną cechą polskiej kuchni regionalnej, znajdującą 
silne odbicie w tradycji kulinarnej Andrychowszczyzny, jest popularność 
ziemniaków. Trochę to dziwne, zważywszy, że roślina ta pojawiła się na 
naszych ziemiach w uprawie stosunkowo późno...
   W okolicach Andrychowa ziemniaki spożywało się najczęściej całe, 
zarówno do drugiego dania, jak i do zup. Nigdy purée. A bierze się to stąd, 
że w rejonach podgórskich (a tym bardziej górskich) ziemniaki zwykle zbyt 
okazałe nie rosły. W innych częściach Polski duże ziemniaki trudniej było 
zjeść posługując się drewnianą łyżką. Dlatego ktoś wpadł na pomysł, by je 
pokroić w kostkę (do zupy) albo zmiażdżyć (do drugiego dania). Pomysł ten 
nie miał oczywiście sensu w przypadku ziemniaków wielkości śliwki albo 
orzecha włoskiego...
   Warto dodać, że repertuar zup, które jemy z ziemniakami, jest większy, 
niż gdzie indziej. Bo nie tylko rosół, ale nawet zupę pomidorową podaje się 
tu czasem z całymi ziemniakami. Kroimy je łyżką (teraz już metalową) na 
talerzu, dlaczego nie?
   Można by tu napisać o ziemniakach ze zsiadłym mlekiem, które zawsze 
kojarzyć się będą z babciną kuchnią: ziemniaki przysmażone na skwarkach z 
wędzonego boczku, a kwaśne mleko (o konsystencji galaretki) z wkrojonym 
szczypiorkiem, bądź koperkiem, ale ta potrawa znana jest w całej Polsce.
   Proponuję raczej kolejny przebój kuchni spod Złotej Górki: zupę 
ziemniaczaną z rondla. Nazywaną również gulaszem z ziemniaków.
   Pół kilograma ziemniaków obieramy, płuczemy i kroimy w plasterki. 
1-2 cebule – w półplasterki. Rozgrzewamy tłuszcz, najlepiej (i najbardziej 
niezdrowo...) „swojski” smalec, i mocno przysmażamy na nim surowe 
ziemniaki. Dodajemy cebulę i zmniejszamy ogień. Gdy cebula się zeszkli, 
przyprószamy to wszystko 2 łyżkami mąki i zwiększamy nieco ogień. Mąka 
powinna się przyrumienić. Nie szkodzi, jeżeli przywrze nam do dna rondla, 
w trakcie dalszego gotowania powinna przejść do zupy. Gdy ziemniaki staną 
się pół-miękkie, zalewamy to wszystko zimną wodą (jeżeli zalejemy gorącą, 
zrobią się nam kluski!), mocno mieszamy i gotujemy przez około 30-40 
min. Nie dajmy za dużo wody, zupa powinna mieć konsystencję gulaszu. 
Będzie ona (jak zwykle) bardzo gęsta, więc znowu musimy uważać, by się 
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nie przypaliła, i często mieszać. Ziemniaki powinny się prawie rozgotować. 
Do gotowania dodajemy oprócz soli listek bobkowy, ziele angielskie, parę 
ziarenek pieprzu i pół łyżeczki kminku. Można też dodać kostkę rosołową, pół 
łyżeczki „Vegety” lub sosu sojowego, a dla odważnych - pół łyżeczki imbiru 
albo ostrej papryki... Świetnie natomiast smakuje z kilkoma rozgniecionymi 
kuleczkami jałowca. Pod koniec gotowania dodajemy kawałek pokrojonej w 
kostkę i przysmażonej osobno z cebulką kiełbasy, bądź innej wędzonki (np. 
boczku). Nie dajemy jej wcześniej, bo w trakcie gotowania straci smak. Babcia 
dodaje czasem pokrojonego pora, który znacznie tę zupę uatrakcyjnia, ale nie 
jest niezbędny. Pod sam koniec przyprawiamy świeżymi ziołami: lubczykiem 
albo barszczem. I koniecznie dużą ilością pokrojonych liści kurdybanku[9]. 
Gotujemy jeszcze minutę, a przed podaniem posypujemy zieloną pietruszką, 
nacią selera albo pokrojonym szczypiorem („bąkami”) cebuli.
   Ziemniaczanka z rondla zrobiła podobno furorę w Indiach. Tym niemniej 
należy uważać, bo jest naprawdę ciężko strawna i tucząca. Zwykle podaje 
się ją w sytuacji, gdy jest to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Świetnie 
nadaje się jako posiłek regeneracyjny po dużym wysiłku fizycznym, np. 
po całodniowej wycieczce, a Babcia gotuje ją zwykle przy okazji pracy w 
ogrodzie. Nie jedzmy jej jednak tuż przed zaśnięciem...

Lipiec-Sierpień 1999

Grochy   
   Warzywa strączkowe były zawsze podstawowym składnikiem diety ludzi 
niezamożnych. Fasole, boby, grochy i soczewice uchroniły od śmierci 
głodowej niejednego galicyjskiego chłopa. A w każdym razie zapewniły 
obecność białka w codziennym pożywieniu, co wobec niedoboru mięsa 
miało podstawowe znaczenie dla ogólnej kondycji. Smak drobiu i jaj był 
praktycznie nieznany, kury trzymało się dla jajek (które sprzedawane były 
w mieście), a gęsi dla pierza. Gdy ptak osiągnął właściwy wiek, też był 
sprzedawany na targu. Żywy! Martwym mięsem raczej nie handlowano!
   Dlaczego jednak u nas wszystkie strączkowe nazywane są zbiorowo 
mianem „grochy”, podczas gdy bardziej na północ rozróżnia się kilka 
odmian fasoli i groch okrągły? Być może jest to pozostałość po czasach, 
gdy nasi przodkowie uprawiali wyłącznie groch; fasolę, z którą zetknęli się 
później, ze względu na podobieństwo nazwali  również „grochem”. Ma to 
prawdopodobnie związek z warunkami klimatycznymi. Groch (okrągły) jest 

[9] Z tym, że w oryginalnym przepisie Babci kurdybanku w zupie z rondla nie ma. Jest 
por. Ponieważ jednak bluszczyk jest w innych potrawach, a w zupie z rondla się spraw-
dził, więc warto stosować i upierać się, że to „nasze”.
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bardziej odporny na mróz, może być siany już w marcu, podczas gdy fasola 
dopiero w połowie maja. Wziąwszy pod uwagę ostrość podgórskiego i 
górskiego klimatu, groch powinien się w naszych stronach udawać lepiej. 
Trudno powiedzieć, na ile to dobry trop, fakt, że obecnie różnice się 
zacierają, a fasola jest w naszych okolicach, jak i w rodzimych, roczyńsko-
andrychowskich potrawach równie popularna jak groch. Sama fasola tak, 
ale nie jej nazwa, która przyjęła się gorzej. 
   Tym razem proponuję potrawę właśnie z grochu, z prawdziwego, okrągłego. 
Typową, gęstą i zawiesistą, a przy tym prostą, roczyńską zupę grochową. 
1-1,5 szklanki połówek grochu zalewamy około dwoma litrami wody i gotujemy 
do całkowitego rozgotowania. Połówek grochu nie trzeba przed gotowaniem 
moczyć. Musimy przy tym uważać, bo rozgotowany groch bardzo łatwo 
przywiera i przypala się. Tymczasem rozbijamy w garnuszku jajko, dodajemy 
2-3 łyżki mąki, odrobinę soli, i rozrabiamy z wodą do uzyskania konsystencji 
gęstej śmietany. Po rozgotowaniu grochu do wrzącej zupy wlewamy 
cienkim strumieniem nasze lane ciasto (powinniśmy uzyskać grube kluski), 
mieszamy i gotujemy dalsze 5 minut.  Dodajemy dużą, pokrojoną w piórka 
i przyrumienioną na tłuszczu cebulę, solimy, i zupa gotowa. Powinna być 
bardzo gęsta. Jak każda zupa, najlepsza jest na drugi dzień, ale z uwagi na 
wyjątkową zawiesistość trudno ją odgrzać tak, by nie przypalić.
   Oryginalny przepis proponuję urozmaicić kostką rosołową wrzuconą na 
początku oraz mniej więcej 1 płaską łyżeczką zmielonego, bądź utłuczonego 
w moździerzu kminku, który dodajemy tuż pod sam koniec gotowania 
(nie tylko dla polepszenia smaku...). Można też dodać innych przypraw, 
np. suszonego albo lepiej świeżego cząbru, który nadaje się świetnie 
do wszelkich potraw z warzyw strączkowych. Zupa ta najlepiej smakuje 
z białym pieczywem. Powinna być traktowana raczej jako samodzielne 
danie, niż część obiadu.  Jest niezastąpiona po całodziennym wysiłku, 
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Kasze

jeżeli wcześniej nie było okazji zjeść czegoś gorącego, np. po wycieczce, 
bądź pracy na działce.

Marzec 1999

   Omawiając sztukę kulinarną naszego regionu skupialiśmy się raczej na jej 
cechach charakterystycznych, unikalnych. Spróbujmy na odmianę zastanowić 
się nad tym, co nas do dań kuchni polskiej upodabnia...
   Podobno w X wieku znano w Polsce ponad 90 rodzajów kasz. Krupnictwo 
należało do ważnych zawodów i nieprzypadkowo jedna z ważniejszych ulic 
Krakowa nosi nazwę Krupniczej. Istnieje kasza krakowska, podobna w średnicy 
ziaren do kaszy perłowej, ale produkowana z gryki („grecka”). Typowa kasza 
gryczana jest w świecie znana pod nazwą „kaszy polskiej”, choć wydaje się, 
że wywodzi się z Litwy (słynne litewskie bliny przyrządza się między innymi 
z mąki gryczanej). Jeżeli nawet, to kasza ta już dawno przyjęła się w polskiej 
kuchni, a także w kuchni babcinej, gdzie nosi nazwę „kaszy tatarczanej” 
(„tatarskiej”). Dla naszego regionu bardziej charakterystyczny jest jednak 
pęcak. Tak właśnie brzmi jego poprawna nazwa, choć słowniki podają obok 
niej jako poprawną również formę „pęczak”. Podejrzewam, że „pęczak” pojawił 
się później, jako hiperpoprawnościowe zniekształcenie nazwy zasłyszanej, 
dokonane przez ludzi nie stykających się z tym produktem na co dzień.
   Pęcak, wyrabiany z całych, obłuskanych ziaren jęczmienia, należy do 
kasz grubych. Dlatego też chłonie więcej wody i gotuje się dłużej, niż 
drobniejsze. Potrawą reprezentującą nasze zamiłowanie do „pęczaku” 
jest „kasza z grochem”. Tak naprawdę Babcia przyrządza  ją z fasolą, z 
wiadomych jednak z poprzedniego rozdziału powodów pozostańmy przy tej 
nazwie. W wersji pierwotnej ugotowaną kaszę mieszało się z fasolą i jadło 
z mlekiem. Proponuję ją jednak urozmaicić. Na osobę przeznaczamy około 
jednej filiżanki pęcaku i tyleż fasoli. Pęcak zalewamy co najmniej podwójną 
objętością wody, lekko solimy i gotujemy na sypko. Aby to się udało, dobrze 
jest przedtem suchą kaszę lekko podsmażyć na oleju. Po zalaniu wodą i 
przykryciu, „pęczak” gotujemy, i tu należy pamiętać, że trwa to dłużej, niż w 
przypadku innych kasz. Łatwo go też przypalić, gdyż w trakcie gotowania 
„rozkleja się”. Gdy kasza jest sypka, dodajemy miękką fasolę (wraz z 
wywarem, w którym się gotowała), mieszamy i skręcamy do minimum 
płomień. Kroimy w piórka dużą cebulę, którą następnie przyrumieniamy 
na patelni z dodatkiem około 30 dag dobrej, pokrojonej w kostkę kiełbasy, 
boczku, bądź innej wędzonki. Dodajemy do kaszy, a następnie przyprawiamy 
co najmniej jedną łyżeczką zmielonego kminku i jakąś ulubioną przyprawą 
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ziołową, najlepiej cząbrem. Potrawę możemy urozmaicić dodając suszone 
albo świeże, ugotowane grzyby. Mieszamy i podajemy, tradycyjnie, jako 
obiad jednodaniowy. Znajomemu Anglikowi bardzo podobała się „tekstura” 
tej potrawy (chyba chodziło mu o konsystencję), choć mniej smak, który 
wydawał mu się nieco „trywialny”. Ale takie właśnie było nasze „chłopskie 
jadło”, właśnie takie, nie mające nic z „kaszy po kasztelańsku” serwowanej 
w niektórych restauracjach udających tradycyjną kuchnię polską.
   Potrawa ta bardzo zainteresowała Panią z Krakowa. Zdradziła mi ona, 
że przyrządzał ją Dziadzio, który pochodził spod Wadowic. Z tym, że on 
pęcaku nie gotował, on go „taił”, dodając po odrobinie mleka do kaszy, która 
stała na brzegu płyty kuchennej i bardzo powoli to mleko wchłaniała. Trwało 
to godzinami, ale kasza zyskiwała niepowtarzalny smak. Niestety, jak 
dotąd nie udało mi się tego „tajania” odtworzyć z zadowalającym skutkiem. 
Tymczasem musi wystarczyć tradycyjny sposób gotowania.

Kwiecień 1999

Kwaki

   Oto kolejna potrawa z tytułowym składnikiem. Zupa z kwaków to symbol 
babcinej kuchni. Odmianę tej potrawy przygotowuje się również na 
Kaszubach, ale tam sporządza się ją inaczej niż u nas, z kwaków i gęsiny.
   Niedawno poczęstowałem taką zupą znajomego Niemca. Myślałem, 
że podaję mu coś atrakcyjnego, „typowo polskiego”, a przy tym bardzo 
regionalnego, tymczasem on rozpoznał w niej własną „proustowską 
magdalenkę”, potrawę dzieciństwa, popularną w niektórych regionach 
Niemiec. Rzuca to pewne światło na kwestię pochodzenia zupy z kwaków, 
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z tym, że w Niemczech jest ona podobno (i tu kolejna zagadka kulinarna!)  
typową zupą wiosenną, jesienią się jej raczej nie przyrządza.
   Bo właśnie Niemcy  na szeroką skalę rozwinęli uprawę brukwi. (To 
właśnie „ogólnopolska” nazwa kwaków!)  Przed wojną była ona znana tylko 
w niektórych regionach naszego kraju, a w czasie okupacji Polacy zrazili 
się do niej, czemu zresztą trudno się dziwić.  U nas (i na Kaszubach) nadal 
przyrządza się to warzywo, ale chyba właśnie dlatego, że uprawiano je tu 
jeszcze przed wojną.
   Polacy jeżdżący na letni zarobek do pracy w Niemczech, czy w ogóle w Europie 
Zachodniej, zwą brukiew pogardliwie „pomarańczą północy”, z powodu barwy 
miąższu. Nazwa uzasadniona, ale pogarda nie! Pomarańczowe zabarwienie 
wskazuje na wysoką zawartość witaminy A, może nie tak wysoką, jak w 
marchwi, ale i tak brukiew należy do stosunkowo wartościowych warzyw 
korzeniowych. Przy tym odpowiednio przyrządzona jest smaczna. Oprócz 
witaminy A zawiera sporo witamin z grupy B, mikroelementy, w tym żelazo i 
(uwaga Panowie!) - cynk, węglowodany (stąd jej słodkawy smak), błonnik, a 
także, jako botaniczna odmiana rośliny o nazwie Brassica napus L. (czyli - 
rzepaku; brukiew, to B.n. var napobrassica), tłuszcze roślinne (nienasycone). 
Brassica, to łacińska nazwa rodzajowa  kapusty, bo też brukiew to rzadki 
przykład warzywa kapustnego o jadalnym korzeniu. Ważną jej cechą jest 
również to, że świetnie się przechowuje przez zimę.
   Zupy znanego niegdyś z piszczącej, „galicyjskiej biedy” Podbeskidzia były, 
paradoksalnie, zawiesiste i gęste, bardzo pożywne, często bowiem musiały 
starczyć za cały obiad, a nierzadko stanowiły jedyny gorący posiłek w ciągu 
dnia. I nie trzeba tłumaczyć, dlaczego z reguły były to dania jarskie. Taka 
jest i zupa z kwaków. Trzeba umyć i obrać jednego, dużego kwaka, czyli 
brukiew  i 0,5 kg marchwi. Kwaka kroimy w kostkę, marchew w półplasterki i 
zalewamy wodą, ale tak, by ledwo przykryła warzywa;  zupa musi być gęsta 
i zawiesista! Warzywa gotujemy do miękkości i dodajemy 30 dag uprzednio 
namoczonej i ugotowanej fasoli, razem z wywarem. Z 2 łyżek masła i 2 łyżek 
mąki przygotowujemy złotą zasmażkę, którą dokładnie rozprowadzamy 
zimnym (!) wywarem, wlewamy do zupy i zagotowujemy. Przyprawiamy solą, 
podajemy z chlebem (żytnim, najlepiej razowym). Tyle przepis oryginalny, a ja 
proponuję, by zasmażkę przyrządzić na oleju roślinnym (ewentualnie dodać 
łyżeczkę masła do smaku), do zupy dodać kostkę rosołową (i odpowiednio 
mniej soli), a na końcu przyprawić 1/5 łyżeczki czarnuszki. Można zresztą  
użyć i innych przypraw (np. kurdybanku...), a sugerowane proporcje zmienić 
według własnego uznania. Oprócz czarnuszki świetnie pasuje tu nać selera 
lub pietruszki.
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   Słowo „kwak” brzmi swojsko również z innego powodu: jest to 
stosunkowo częste nazwisko, które, podobnie jak „płonka”[10], można 
próbować wywodzić od nazwy popularnej rośliny użytkowej. Podobnych 
przykładów mamy wśród polskich nazwisk więcej: „kapusta”, „ogórek” czy 
np. „pasternak”. Ten ostatni był warzywem spożywanym na co dzień przed 
przywiezieniem do Polski ziemniaków (zresztą „ziemniak” to też nazwisko), 
a wart jest uwagi również z powodu wysokiej zawartości cynku, nawet 
wyższej niż u kwaków. Swoją drogą ciekawe, dlaczego inne warzywa - 
seler, por, czy np. rzodkiewka,  znacznie rzadziej użyczają swego brzmienia 
polskim nazwiskom? Być może z powodu tego, że na polskiej ziemi 
pojawiły się późno, według tradycji zostały spopularyzowane przez królową 
Bonę... A może raczej dlatego, że długo były znacznie mniej popularne od 
pozostałych warzyw...? Tak czy inaczej, nazwiska pochodzące od roślin 
uprawnych są na pewno starymi, czcigodnymi, polskimi nazwiskami. Co 
ciekawe, nie są one charakterystyczne dla naszego regionu, gdzie wśród 
nazwisk pobrzmiewają raczej echa języka wołoskiego. Wołosi hodowali 
owce. Czy wobec tego nazwiska „Kwak”, „Pasternak”, „Kapusta” nie 
przybyły czasem w nasze okolice „z Polski”, wraz z hodowcami roślin...?

Listopad 1998

Opieńki

[10] Wnikliwsze studia genealogiczno-etymologiczne wykazały jednak, że nazwisko 
autora ma inne pochodzenie, niż nazwa dzikich jabłek.
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   Zachodnią granicę naszego miasta stanowi rzeka Bulówka, płynąca po 
„drugiej” (licząc od miasta) stronie Górnicy i mocno podmywająca jej brzegi. Owo 
strome zbocze, zachodni stok Górnicy, rodzimi mieszkańcy nazywają „Grapą”. 
Porośnięte liściastym lasem (dąb, olcha, jawor), dawniej stanowiło miejsce 
wybitnie grzybodajne. Babcia zebrała kiedyś cały fartuch (ładnych parę kilo) 
borowików tylko dlatego, że idąc „do miasta” skróciła sobie drogę przez „Grapę”.
   Niestety, było to ponad 70 lat temu. Obecnie „w Grapie” nie tylko nie ma już 
prawie grzybów, ale zaczyna brakować i drzew... A z „Grapą” i grzybami wiąże 
się legenda o pochodzeniu krzyża na Górnicy. Działo się to po klęsce Napoleona 
w Rosji. Garstka żołnierzy francuskich, jedna z wielu takich grup powracających 
w rozproszeniu do ojczyzny, minąwszy Andrychów dotarła na wzgórze. Tam 
żołnierze stanęli obozem pod laskiem opadającym stromo do rzeczki, gdzie 
znaleźli nieprzeliczone rzesze grzybów, a że od wielu dni przymierali głodem, 
nazbierali ich i ugotowali. Niestety, Francuzi nie znają się na polskich grzybach. 
Wśród tych, które zebrali, znalazły się grzyby trujące... Podobno to oni właśnie 
leżą pochowani pod krzyżem[11],   w miejscu, gdzie rozbili obóz.
   Bez specjalnej przesady można postawić tezę, że każda tradycja kulinarna 
ma „swoje” grzyby. Anglicy np. znają tylko pieczarki. Na Białorusi zbiera się 
i przyrządza pewne gatunki muchomorów. Francuzi są miłośnikami trufli, a 
Chińczycy dodają do swych potraw specjalnych grzybów doong gwoo. Jesienią 
w czystych i zadbanych lasach Niemiec czy Szwecji cieszą oczy ogromne 
okazy borowików, kozaków, maślaków, ale nikomu nie przychodzi do głowy, by 
je zbierać, czy, tym bardziej, jeść. Tymczasem Polacy uwielbiają dzikie grzyby 
leśne i łąkowe - trudno sobie wyobrazić polską kuchnię bez wianka suszonych 
grzybów. Z tym, że w różnych regionach Polski zbiera się różne grzyby, przede 
wszystkim takie, które w danym miejscu występują, ale również ma to silny 
związek z lokalną tradycją. W naszych okolicach np. nie zbiera się gąsek czy 
tzw. gołąbek, nie ma łąk, na których rosłyby kanie czy pieczarki, i może właśnie 
dlatego rzadko słyszy się tu o zatruciu muchomorem sromotnikowym.
   Zbiera się natomiast opieńki. Występują one zawsze masowo, co martwi, 
bo źle świadczy o kondycji naszych lasów.  Opieńka miodowa (Armillariella 
mellea (Vahl) P. Kumm.) jest groźnym pasożytem lasów, zwłaszcza górskich. 
Atakuje żywe, osłabione drzewa, najchętniej świerki rosnące w miejscach 
nie będących ich naturalnym siedliskiem (czyli poniżej regla górnego), choć 
równie chętnie dobiera się do martwych pniaków i pozostałych po wyrębie 
korzeni, obracając je w próchno. Właśnie takie, toczone przez opieńkę 
drewno świeci w ciemnościach. 

[11] Inny wariant tej legendy umiejscawia tę sytuacje w Targanicach Dolnych (przysiółek 
„Francja”). A krzyża na Górnicy już nie ma…
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   Opieńka miodowa jest cenionym grzybem jadalnym, masowo owocuje 
w październiku, po pierwszych przymrozkach. Często jedno zbocze, 
jedno stanowisko wystarcza do napełnienia wszystkich pojemników, jakie 
mamy ze sobą. Wytrawni grzybiarze mają swoje sekretne miejsca, można 
polecić np. brzegi potoków i poręby w lasach czanieckich u podnóża i na 
stokach Złotej Górki i Bukowskiego Gronia, a także w lasach Przełęczy 
Kocierskiej. Zbiera się je w Zagórniku, na Pańskiej Górze, a czasem nawet 
w przydomowych sadach i ogródkach. Co z nimi zrobić? Marynować. Ich 
kapelusze świetnie smakują „na ostro”, w zalewie octowej z dodatkiem 
cebuli, cukru i przypraw. Pamiętajmy przy tym, że surowa opieńka zawiera 
pewne substancje szkodliwe, dlatego przyrządzając te grzyby wodę po 
pierwszym ich zagotowaniu zawsze należy odlać.
   Miłośnicy kuchni chińskiej będą z pewnością zainteresowani faktem, że 
właśnie opieńki spośród wszystkich polskich grzybów najlepiej nadają się do 
potraw chińskich. Zbyt intensywny zapach gatunków bardziej szlachetnych 
może zdominować całą potrawę. Chińczycy swoich grzybów używają 
po ususzeniu i namoczeniu w wodzie. Opieńki średnio nadają się do 
suszenia, możemy je natomiast dość długo przechować pasteryzowane: po 
oczyszczeniu (najlepiej wypłukać w wodzie z solą) i krótkim podgotowaniu w 
niewielkiej ilości lekko osolonej wody zmieniamy zalewę i tym razem solimy 
wg uznania. Uwaga! Nie dodajemy octu ani żadnych, poza solą, przypraw! 
Pogotujmy opieńki jeszcze 5 minut, przełóżmy do słojów, zakręćmy i 
zapasteryzujmy (to jeden ze sposobów pasteryzacji, zwany „tyndalizacją”): 
proponuję, by słoiki gotować trzykrotnie, w odstępach 24. godzinnych, przez 
20 minut. Gotując pierwszy raz zabijemy tylko aktywne drobnoustroje, 
jednocześnie pobudzając do wzrostu formy przetrwalne (zarodniki). 
Po kolejnych 24. godzinach zabijemy więc te, które „wykiełkowały” po 
poprzednim zagotowaniu. Trójkrotne zagotowanie pozwoli całkowicie pozbyć 
się drobnoustrojów.
   Grzyby tak przygotowane zachowają większość swego naturalnego 
aromatu i smaku. Nadadzą się nie tylko do „chińszczyzny”, można z nich 
ugotować zupę grzybową, dodać do bigosu, żurku, jajecznicy, dziczyzny 
lub do potraw przygotowywanych „po myśliwsku”.

Październik 1999

Żur
   Dania świąteczne związane z Bożym Narodzeniem, a zwłaszcza z 
wieczerzą wigilijną, są wyjątkowo przesiąknięte duchem danej kuchni 
regionalnej. U nas też istnieją potrawy zwalające z nóg przybyszów „z 
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Polski” nawet w czasie najbardziej rodzinnych i nastrojowych Wigilii.  
Choć stopniowo można do nich przywyknąć......
   Więc co? Oczywiście po sąsiedzku karpik przywieziony z Zatora, 
koniecznie smażony w „pełnej” (i niestety niezdrowej) panierce; rzadko 
ryba w galarecie czy pod innymi postaciami. Cóż - nie jesteśmy regionem 
rybackim. Bywa barszcz czerwony z uszkami, kapusta z grochem...
   Ale królem wigilijnego stołu jest żur, czyli „biały barszcz w galarecie”, 
jak go kiedyś nazwała środkowopolska niewiasta.  Dawniej jadało się go 
na co dzień, bo też i w Wigilię nie przygotowywało się nic wymyślnego. 
Obecnie  jednak ta prosta potrawa bardzo silnie kojarzy nam się ze 
świętami, a przygotowywana z  produktów niegdyś najdostępniejszych 
- z mąki owsianej i suszonych grzybów, zdradza w sposób oczywisty 
swoje góralskie pochodzenie.
   Zanim żur ugotujemy, musimy go zakisić. Do tego celu niezbędna 
nam będzie mąka owsiana (najlepiej taka z plewami), którą kupimy 
w sklepie ze „zdrową  żywnością” albo lepiej - u zaprzyjaźnionego 
gospodarza. Mąki powinno być dużo, znacznie więcej, niż przy kiszeniu 
„konwencjonalnego” żurku.  Mniej więcej tyle (objętościowo), ile wody, 
bo inaczej żur się nie zetnie. Część mąki możemy przedtem przyrumienić 
na sucho na gorącej patelni. Zalejmy to wszystko przegotowaną i 
ostudzoną wodą z dodatkiem soli (mniej więcej łyżeczka na litr żuru), 
przykryjmy i odstawmy w ciepłe miejsce na 1 tydzień (łatwo obliczyć, 
że w tej sytuacji cały proces trzeba rozpocząć około połowy grudnia). 
Jeżeli na powierzchni żuru powstanie kożuch bakteryjny, to bardzo 
dobrze.  Będzie on delikatny, kłaczkowaty, nie galaretowaty, i trzeba 
pilnować, by nie pojawiła się pleśń, która jest podobna do waty, często 
z brudnym nalotem zarodników. Proces przyspieszmy dodając do 
nastawionego żuru 2 łyżeczki wody z kiszonych ogórków, a najlepiej 
– łyżkę zakwasu chlebowego. Zawierają one bakterie Lactobacillus 
acidophilus powodujące wraz z paciorkowcami Streptococcus lactis 
zsiadanie się mleka, kwaśnienie kapusty, ogórków, czyli ogólnie 
kiszenie. Właśnie te pożyteczne bakterie znajdziemy w kożuchu 
pokrywającym dobrze zakiszony żur.
   Przed przystąpieniem do gotowania musimy zaopatrzyć się także w 
suszone grzyby.  Około 10-20 dag (a więc sporo, ale im więcej grzybów, 
tym lepiej) musimy namoczyć, uzupełnić wodą do objętości około litra i 
pogotować pod przykryciem do miękkości, po czym przelać do dużego 
garnka i przykryć dość gęstym sitem (w razie potrzeby – pokroić po 
ugotowaniu). Ukiszony żur (2-3 litry) dobrze zamieszać i przelać 
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przez sito do garnka. Pamiętajmy, by starannie odcisnąć łyżką plewy, 
ewentualnie przepłukać niewielką ilością wody.  Następnie pogotować 
około 10-20 minut razem z grzybami na wolnym ogniu, pilnując, by 
żur się nie przypalił. Dosolić do smaku (oprócz soli żadnych innych 
przypraw nie dodajemy!) i odstawić w zimne miejsce (najlepiej do sieni, 
jeśli mamy gdzieś nieogrzewaną sień) do całkowitego schłodzenia. 
Żur powinien być zimny, ale nie zamarznięty, ...i powinien się ściąć na 
galaretę „po której może przebiec góral w kierpcach”. Nie zawsze się 
tak udaje, zwłaszcza gdy do kiszenia dało się za mało mąki. Zdradzę 
tajemnicę, że jeżeli do mąki owsianej domieszamy pewną ilość żytniej, 
to sukces niemal pewny, choć to nie fair, bo do „prawdziwego” żuru 
nigdy się innej mąki nie dodawało. 
   Na talerze nakładamy gorące (!) ziemniaki w całości, a następnie na 
nie nalewamy (a raczej nakładamy) bryły zimnej, żurowej „galarety”. 
Jest bardzo kwaśna i posiada silny aromat grzybowy. Można być 
pewnym, że osoba, która nie zna tego specjału, nie przełknie go w 
czasie pierwszej Wigilii spędzonej w naszych stronach...
   I jeszcze jedna, unikalna potrawa. W całej Polsce na stół wigilijny 
stawia się kompot z suszek (suszonych owoców), ale zwykle w 
szklankach lub kubkach. Babcia natomiast nazywa go „wodą” (spod 
suszek), nalewa na talerz, i podaje z fasolą lub grochem. Tak jak 
zupę. Przy czym gotuje się wszystkie rodzaje fasol i grochów, jakie 
są w domu, a każdą, choćby w symbolicznej ilości, zjada się osobno, 
z oddzielną porcją zimnego kompotu. Pomnaża to skutecznie liczbę 
serwowanych w czasie wieczerzy potraw.
   Na ślad tego dania natrafiłem kiedyś całkiem przypadkowo podczas 
programu telewizyjnego, w którym o potrawach wigilijnych opowiadali 
przedstawiciele różnych religii i wyznań. Kompot z suszek z fasolą 
jedzą podobno ewangelicy (metodyści). Nie wiem, czy to jest regułą, 
ale sugerowałoby to pochodzenie owej potrawy ze Śląska, zwłaszcza 
Cieszyńskiego, a może nawet z Czech, choć również w okolicach 
Krakowa je się na wigilię kompot z suszek. Co prawda z ugotowaną 
na sypko kaszą...
   Bez tych dwu potraw, a przynajmniej bez żuru, wieczerza wigilijna 
traci dramatycznie na uroku. Dlatego, mając spędzić święta poza 
Andrychowem, biorę ze sobą słój roczyńskiego żuru, a z nim trochę 
atmosfery dzieciństwa, koniecznego składnika tworzącego nastrój 
wszystkich Wigilii w życiu.

Grudzień 1998
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Placek

   Znani w świecie Andrychowianie wymieniają je, jako wyróżniki naszej 
kuchni: placki, babki, bułki drożdżowe, czyste albo z jabłkami, marmoladą, 
serem, śliwkami... Drożdżowe, pieczone w prawdziwym, „węglowym” 
piekarniku. Nie mogły się bez nich obejść, i wciąż nie mogą, żadne 
uroczystości rodzinne ani święta.
   O niepowtarzalności babcinego placka decyduje mąka, przechowywana 
przynajmniej przez rok w nieogrzewanej spiżarni w płóciennym woreczku, 
a także sposób palenia w piecu, no i konstrukcja samego pieca.
   Bo rzeczywiście - w trakcie długotrwałego przechowywania ulega 
przemianom gluten - białko mąki pszennej, decydujące o spoistości i 
kleistości ciasta. Babcia narzeka ostatnio na mąkę - współczesne odmiany 
pszenicy i technologia młynarska różnią się bardzo od dawnych, a  mąki 
używamy częściej do przyrządzania pierogów, niż ciast, kupowanych 
raczej w cukierniach.
   Bo istotnie - w piekarniku gazowym paliwo, czyli gaz, spala się w obecności 
pieczonego ciasta. W trakcie spalania wydzielają się duże ilości pary wodnej, 
dwutlenku węgla i innych spalin; atmosfera w piekarniku inaczej wpływa 
na przemiany (i smak) ciasta, niż sucha atmosfera piekarnika węglowego. 
Chyba tylko niektóre piekarniki elektryczne dorównują im pod tym względem.
   Choć w zasadzie w kuchni węglowej pali się węglem, do pieczenia najlepsze 
są grube kawałki dobrze wysuszonego, liściastego drewna (w Roczynach 
zwykle z obciętych gałęzi drzew owocowych). Paliwo to wytwarza znacznie 
większy płomień, niż węgiel. Konstrukcja pieca (palenisko po przeciwnej 
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stronie piekarnika, niż wejście do komina) powoduje, że płomień „omiata” 
piekarnik. Węgiel wytwarza więcej ciepła, ale piekarnik ogrzewa tylko z 
jednej strony - paląc węglem placek trzeba będzie często obracać, może 
więc nie wyrosnąć, bądź przypalić się z boku... Zresztą ciasto drożdżowe 
nie lubi zbyt wysokiej temperatury (najlepiej piec w 180-200°C). Natomiast 
w piekarniku gazowym ciasto podgrzewamy głównie od dołu - łatwo 
przypalić mu spód.
   Samo przygotowanie ciasta jest wieloetapowe i wymaga dużego 
doświadczenia. Proporcje podaję, ale doświadczony kucharz czy 
gospodyni dobierają składniki „na wyczucie” - jajka i mąka różnią się od 
siebie, a rutyna to wróg sztuki, także kulinarnej... Na 1 porcję potrzeba 0,5 
kg mąki albo po prostu 3 szklanki, najlepiej każdą innego typu (tortową, 
krupczatkę i zwykłą pszenną), 1,5 szklanki mleka, 1 jajko i 2 żółtka, 15 dag 
masła[12] i 15 dag cukru. Drożdże „na pół kilo mąki”. Mąkę powinniśmy 
przesiać, a wcześniej nastawić drożdże - w ciepłym miejscu na pół godziny, 
rozmieszane z cukrem i mlekiem. Gdy zaczną się burzyć i podwoją 
objętość, możemy przystąpić do zagniatania (po naszemu - zarabiania) 
ciasta. Do mąki dodajemy najpierw drożdże, potem jaja, następnie resztę 
mleka i szczyptę soli. Zarabiać powinniśmy (podobno) około godziny. 
Prababcia utrzymywała, że ciastem należy rzucić 100 razy o stolnicę. Nie 
jest to przesąd - musi ono wchłonąć jak najwięcej powietrza i być idealnie 
jednorodne. Stopiony tłuszcz dodajemy pod koniec zarabiania. Następnie 
ciasto przekładamy do dużego, suchego naczynia przetartego mąką, 
przykrywamy posypawszy lekko mąką z wierzchu i stawiamy w ciepłym 
miejscu. Gospodynie przykrywały je pierzyną, a Babcia często stawia na 
oknie w słońcu. Teraz ciasto wyrasta, więc możemy przystąpić do palenia 
w piecu i przygotowania jabłek, sera albo śliwek. Musimy jednak pilnować, 
bo dobrze ugniecione ciasto ma duszę i lubi „uciec” z naczynia (spod 
pierzyny…). Gdy już jest „wyruszane” (zaczyna „uciekać”), przekładamy 
je na oprószoną mąką stolnicę, by delikatnie rozwałkować, a następnie na 
wysmarowaną tłuszczem (najlepiej końskim) blachę. Na placku układamy 
warstwę sera, jabłek, śliwek, powideł śliwkowych, marmolady jabłkowej, 
truskawek itp. Możemy pokryć kawałkami kruszonki (zwłaszcza placek ze 
śliwkami) albo drugim płatem ciasta (szarlotka). Wówczas, (podobnie w 
przypadku babek), wierzch smarujemy białkiem jaja za pomocą kaczego 
bądź gęsiego pióra.

[12] Wypieki andrychowskie udawały się najlepiej z użyciem tłuszczu końskiego (sic!), 
dostępnego w związku z lokalizacją w Andrychowie w XX w. rzeźni końskiej . Zob. 
„Nowiny Andrychowskie” -  luty 2001.
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   Kruszonka, czyli w lokalnym narzeczu kucharskim - podsypka (nie mylić 
z posypką, oznaczającą to samo, ale w innych wariantach regionalnej 
polszczyzny) - wyrabiamy ją krótko (najlepiej siekając nożem) - 10 dag 
mąki, 5 dag zimnego masła i 5 dag cukru pudru.
 Śliwki - mogą być z kompotu, choć lepiej świeże (w dobie 
zamrażarek - mrożone). Połówki układamy równomiernie, a powidła - 
rozsmarowujemy na powierzchni ciasta. 
 Jabłka - obieramy ze skórki, ucieramy na grubej tarce bądź kroimy 
w plasterki, mieszamy z cukrem i cynamonem (niekoniecznie, to zależy od 
smaku jabłek), i rozkładamy na powierzchni ciasta. W tym punkcie różnimy 
się od innych regionów Polski, gdzie szarlotki chętniej przyrządza się na 
cieście półkruchym albo biszkoptowym.  
   Wałek ciasta możemy wsadzić do podłużnej brytfanny albo formy do 
pieczenia babek. Wówczas otrzymamy czystą babkę drożdżową. A 
jeżeli o babce mowa: porcję ciasta uformujmy na stolnicy w trójkąt. Jego 
powierzchnię posmarujmy mlekiem, posypmy paroma łyżkami kakao 
(w innym wariancie - cynamonu), cukrem (niekoniecznie), rodzynkami, 
orzechami, a następnie równomiernie rozrzućmy kawałki zimnego masła. 
Po zwinięciu (poczynając od wierzchołka ku podstawie) babka powinna być 
o 15-20% krótsza, niż długość brytfanny, do której za chwilę ją przeniesiemy. 
   Pieczemy do właściwego zrumienienia wypieku (brąz!), zaglądając do 
piekarnika co jakiś czas, by blachę (brytfannę) w razie potrzeby odwrócić, 
przy czym po raz pierwszy nie wcześniej, niż 15 min. po włożeniu. Jak 
długo piec? Cóż, w piekarniku węglowym nie da się nastawić temperatury, 
więc i czas trzeba dobrać „na wyczucie”. Nie krócej, niż 40-50 min. Modląc 
się, podśpiewując pieśni maryjne i… rozmawiając z wypiekiem („o jak mi 
się też to pięknie wyruszało!” itp.)
   I poczekajmy, zaraz spełnią się słowa Jeremiego Przybory z jednej z 
piosenek Kabaretu Starszych Panów (z roku 1960):

                                               „Płoną izby drzewka blaskiem,
                                               Pachnie świerkiem, grzybkiem, PLACKIEM...”

Grudzień 2000
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   W końcu gęsi czy kaczki? Kaczki. Szkoda, motto pasowałoby bardziej. 
Jednak niech zostanie - piosenka wykonywana niegdyś przez Łucję Prus i 
„Skaldów” świetnie wprowadzi nas w grudniowo-świąteczny nastrój... 
   Więc dlaczego nie gęsi? U nas nie było pastwisk dla gęsi (ech, te 
„galicyjskie działki”...) Kaczki tzw. łaciate, zwane przez hodowców z 
naszych okolic „cichaczami” – zgodnie z usposobieniem, zadowalały się 
lada podwórkiem, czasem uciekały na skrzydłach do najbliższego potoku 
czy rzeczki, których w Roczynach nie brakowało... Toteż w Święta albo 
w Nowy Rok piekł się zwykle, w piekarniku (węglowym), z wypiekami na 
całym ciele, kaczor nadziewany ryżem i jabłkami.
   Nadzienie przygotowujemy z ugotowanego w osolonej wodzie ryżu 
(mniej więcej 0,75 szklanki suchego ryżu  na 1 kilo kaczki), pokrojonych 
w ćwierćplasterki, obranych jabłek bez gniazd nasiennych (3-4 sztuki na 
półtorakilogramową kaczkę; najlepsze szare renety, w każdym razie winne, 

Kaczki

    „Gęsi już wszystkie po wyroku,
    nie doczekają się kolędy,
    odcięte głowy ze łzą w oku
    zwiędną, jak kwiaty, które zwiędły.
    Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie 
    w ostatnim sennym kontredansie
    jak tłuste księżne, które dumnie 
    witały przewrót, kiedy stał się...”
                     Agnieszka Osiecka
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kwaśne, aromatyczne jabłka) oraz masła i majeranku[13]. Kaczkę nacieramy 
na zewnątrz i od środka tłuszczem z solą i majerankiem, wypełniamy na 
przemian farszem oraz kawałkami tłuszczu, zaszywamy albo spinamy 
wykałaczkami i wstawiamy w tzw. gęsiarce do rozgrzanego (do 200 stopni) 
piekarnika. Po 10 min. podlewamy wrzątkiem. Uwaga! Nie zimną wodą, 
tłuszcz pryska i można wywołać pożar! W trakcie pieczenia nie możemy 
zapomnieć o podlewaniu co jakiś czas naszej kaczki wytapiającym się 
sosem, bądź wrzątkiem. Czas pieczenia: 20 min. na każde pół kilo oraz 10-
15 min. na dopieczenie (dwukilogramową kaczkę około półtorej godziny). 
Następnie przykrywamy na 10-15 min. folią aluminiową; nie kroimy przed 
upływem kwadransa, gdyż sok wycieknie i mięso stanie się suche. Po 
pokawałkowaniu farsz mieszamy z wytopionym tłuszczem. Możemy 
podać od razu, radzę jednak zachować nieco i spróbować na drugi 
dzień, gdy smaki się połączą! Do kaczki z jabłkami i ryżem można podać 
surówkę z kiszonej kapusty, czerwoną kapustę zasmażaną albo dowolną 
inną sałatkę, zwykle jednak wystarcza sam farsz z jabłkami. A cierpliwi 
mogą przygotować zalewę z octu, osolonej wody, przypraw korzennych 
(ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, kminek, goździki, jałowiec, imbir) i 
pokrojonych w plasterki warzyw (marchew, pietruszka, seler, cebula). W 
zalewie tej moczymy kaczkę przez co najmniej 3 dni (oczywiście surową, 
nie upieczoną) obracając co pół dnia. Efekt – kaczka „na dziko”, którą 
oczywiście można nadziać farszem i upiec jak wyżej.
   Kacze mięso należy do najtłustszych. Piękna, żółta barwa pochodzi od 
prowitaminy A, której ptaki te gromadzą spore ilości właśnie w tłuszczu. 
Należy on do bardzo łatwo topliwych, zawiera zatem sporo tłuszczów 
nienasyconych (jak oleje roślinne), a przy tym mało cholesterolu. Miłośnikom 
smalcu polecam smalec z kaczki jako dodatek do razowego pieczywa. 
Smalec można przyrządzić przy okazji pieczenia kaczki, tradycyjna 
kuchnia polska zaleca bowiem usuwanie tłuszczu z wytapianego w trakcie 
pieczenia sosu. Nie jest to jednak postępowanie „godne” typowej kuchni 
andrychowskiej – kaczkę pieczemy z ryżem, który i tak wchłonie sporą 
część tłuszczu, ponadto pamiętajmy, że potrawy z okolic Andrychowa, 
przynajmniej w założeniach mają być tłuste, pożywne i kaloryczne. Dlatego 
paradoksalnie, zamiast usuwać, dodajemy tłuszczu do farszu! I wreszcie, 
dlatego nie przejmujemy się, jeżeli kaczka pęknie, a farsz wydostanie się 
na zewnątrz (co często ma miejsce).

[13] „Kaczka po roczyńsku” jest bardzo tłusta, dla niektórych aż za bardzo. Warto wziąć 
pod uwagę ów nadmiar tłuszczu i oprócz farszu ugotować dodatkowo 2 szklanki ryżu, 
którym można dodatkowo obłożyć kaczkę w brytfannie lub podać oddzielnie...
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   Z kaczki można również przyrządzić bardzo tłusty i żółty rosół (palce lizać!). 
A jaja kaczek mają bardzo gęste białka - Babcia używa ich z upodobaniem 
do świątecznych wypieków. Należy jednak uważać i bardzo dokładnie myć 
kacze jaja przed wykorzystaniem, najlepiej wodą z octem, bywają bowiem, 
i to częściej niż kurze, przyczyną zatrucia salmonellą. Nie spożywajmy ich 
zatem na surowo ani nawet na miękko. Warto dodać, że Babcia przyrządza 
z krwi kaczej kaszankę (po naszemu kiszkę): krew z kaczora (będzie jej 
co najmniej pół litra) przecieramy przez sito i mieszamy z ugotowaną 
kaszą - około kilograma, najlepiej trochę pęcaku, trochę jęczmiennej i 
trochę tatarczanej (po innemu – gryczanej). Dodajemy przesmażonej na 
(kaczym!) tłuszczu cebulki, pieprzu i soli. Ponieważ nie gotujemy już, jak 
to ma miejsce w przypadku klasycznej kiszki wieprzowej, przed degustacją 
smażymy dłużej niż zwykle. Natomiast nasza lokalna kuchnia nie zna 
czerniny, czyli czarnej polewki – zupy z kaczej krwi. I jeszcze jedna dygresja 
– kaszanka  (jak to zwykle bywa) – choć to najpodlejszy wyrób masarski, 
jest jednocześnie wyrobem bardzo wartościowym – zawartość żelaza w 
kaszance, z racji obecności krwi, jest nawet wyższa niż w wątrobie. Można 
polecić osobom cierpiącym na anemię, dzieciom, kobietom w ciąży i 
karmiącym (byle nie za mocno przyprawiona pieprzem!), sportowcom...
   A propos kaczych jaj (i Adwentu)... Kaczenice to skorupiaki należące 
do wąsonogów, prowadzące osiadły tryb życia, spokrewnione z pąklami. 
Każdy, kto widział żywą kaczenicę, nie może oprzeć się wrażeniu, że z 
jajowatej skorupki tego zwierzątka wystaje kacza łapa (owe wąsy, od 
których wzięła nazwę cała grupa skorupiaków). Parę wieków temu ludzie, 
wydaje się, byli mniej dociekliwi i łatwiej wierzyli w bajki, tak można mniemać 
czytając słynne „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego. Z owych 
czasów ciemnoty i zacofania (a może raczej konformizmu i hipokryzji?) 
pochodzi naiwne rozumowanie, tłumaczące dlaczego mięso dzikiej kaczki 
można spożywać w okresie postu. Bo kaczka rośnie na drzewach, jak 
jabłka czy gruszki. Otóż kaczenice najłatwiej znaleźć osiadłe na kawałkach 
dryfującego drewna (no bo trudno na kawałkach dryfujących skał, prawda?) 
Kacze jaja, a właściwie skorupki, które wyrosły kiedyś na gałęzi! No a 
gdzie kaczki? Poleciały. Kaczki krzyżówki czasami zakładają gniazda na 
głowiastych wierzbach. Wysiadującej samicy zwykle nie sposób dojrzeć. 
Można natomiast znaleźć jaja albo zauważyć spadające z drzewa, lekkie 
jak puch kaczuszki. Skąd zatem biorą się kaczki?  Jaja rosną na drzewach, 
a kaczki po wykluciu spadają do wody. Czasem spadają do wody przed 
wylęgiem i wtedy wystawiają tylko łapę. Rozumowanie naiwne, ale łatwo 
w nie uwierzyć, skoro ma uzasadnić jedzenie kaczek w poście... Podobnie 
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Rozgrzewacze

   Łyżkę stołową masła stopić i dodać łyżkę cukru. Podgrzewać, mieszając, 
do momentu, kiedy cukier skarmelizuje przybierając złotobrązową 
barwę. Teraz dodać pół łyżeczki sproszkowanego imbiru, zamieszać 
i rozprowadzić zimną wodą (około pół szklanki). Zagotować (karmel 
powinien się rozpuścić) i zdjąć z ognia, by nie spowodować pożaru. 
Do gorącego dodać około 50-100 ml spirytusu, zamieszać i wypić od 
razu, póki gorące. Wersja dla dzieci  (bezalkoholowa ) różni się tym, że 
po skarmelizowaniu cukru i dodaniu imbiru całość zalewamy szklanką 
gorącego mleka. Warto spróbować obu.
   Tak przyrządza się babciną przepalankę, czyli „smażoną wódkę” (na 
Żywiecczyźnie zwą ją „warzonką”). Przepis podaje proporcje dla 1 osoby. 
Jest to niezastąpiony, rodzimy lek na wszelkie przeziębienia. Najlepiej 
jednak stosować go zapobiegawczo, zaraz po przemarznięciu lub 

jak ogon bobra (pokryty łuskami, jak ryba...) Naiwne. Kaczki domowe 
hodowano przecież normalnie, jak inny drób... chyba jednak hipokryzja, bo 
trudno uwierzyć w aż taką naiwność!
   My jednak posmakujmy kaczego mięsa dopiero w „Drugie Święto” 
albo w Nowy Rok, zgodnie z lokalną tradycją. Możemy potrawę nieco 
unowocześnić – jabłka zastąpić częściowo rodzynkami, brzoskwiniami, 
pomarańczą, a zwłaszcza – suszoną żurawiną, ryż ugotować z dodatkiem 
białego wina, a kaczkę podać z chutneyem cytrynowym... A na co dzień 
proponuję naszą kaczkę po roczyńsku w wersji uproszczonej (pojedyncza 
porcja): kawałek folii aluminiowej posmarować olejem, posolić, posypać 
majerankiem i ułożyć warstwę plasterków jabłka, położyć kaczą nogę (udo 
z podudziem), posypać solą, majerankiem, pokryć plasterkami jabłka, 
zawinąć i wstawić do piekarnika (220 stopni) na około 40 min. Podawać z 
ryżem i surówką z kiszonej kapusty...

Grudzień 2002
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zmoknięciu  - nie na wszystkich chorych z gorączką działa. Ale znajomy 
Niemiec  (na którego grypę mikstura tak jakby nie do końca zadziałała) 
twierdził, że nic nie szkodzi, i że nie to najważniejsze... 
   Podobnie, na gorąco, przyrządzało się w okresie zimowym i inne 
alkohole. Na przykład staropolski „grzaniec” najlepszy będzie z wina 
jabłkowego, które podgrzewamy pod przykryciem (ale nie dopuszczając 
do wrzenia!) z różnymi przyprawami: cynamonem, goździkami, zielem 
angielskim, imbirem, kolendrą, szczyptą pieprzu, można też dodać skórkę 
z cytryny albo umytą i pokrojoną w plasterki pomarańczę. Jeszcze bardziej 
czcigodny, choć u nas mniej popularny, jest grzany miód z korzeniami. 
Dla naszych stron natomiast charakterystyczne będzie grzane piwo z 
jajkiem: żółtko ucieramy dokładnie z cukrem, gdy tymczasem w garnku 
podgrzewa się nam piwo. Musimy uważać, by go nie zagotować, powinno 
mieć około 70oC. Do takiego piwa dodajemy powoli, mieszając, utarte 
żółtko. Uwaga: jeżeli temperatura jest za wysoka, jajko nam się zetnie!
   Bardzo ważną rzeczą odnoszącą się do wszystkich opisanych 
napojów rozgrzewających jest to, że należy je spożywać natychmiast po 
przyrządzeniu, póki gorące. Absolutnie nie nadają się do odgrzewania!
Pracujący w Andrychowie mieszkańcy okolicznych wiosek jeszcze 
do niedawna nie mieli do dyspozycji autobusów ani samochodów. 
Chcąc się dostać „do miasta”, a po pracy z powrotem do domu, 
zwykle podróżowali pieszo albo co najwyżej na rowerze. Słyszałem 
gdzieś opowieść o mieszkańcach Ślemienia, którzy pracowali u braci 
Czeczowiczka, a do pracy codziennie chodzili na nogach przez Przełęcz 
Kocierską i Targanice. Nie wiem na ile to jest prawdą, zwłaszcza to 
„codziennie” (no i może nie całą drogę na nogach...), w każdym razie 
po dokładnych wyliczeniach okazuje się to możliwe, założywszy, że z 
domów wyszliby około 3-4 rano. Tym bardziej uzasadniona wydaje 
się obecność w naszych „rozgrzewaczach” dużych ilości cukru, jaj, a 
nawet tłuszczu (masło). Ten właśnie tłuszcz w „smażonej wódce” jest 
czymś niezwykłym. Bardziej na północ też robi się przepalankę, ale do 
uzyskania karmelu wystarczy sam cukier przepalany np. na skórce od 
chleba lub smażony z niewielką ilością wody. Nasze, natomiast, napoje, 
konsumowane po takich zimowych wycieczkach „na rozgrzewkę”, miały 
rozgrzewać, i to rozgrzewać naprawdę - dostarczając kalorii, a nie tylko 
pozornie, jak to czyni sam alkohol, rozszerzając naczynia krwionośne. 
Czy istotnie działają w ten sposób? Przekonajmy się sami, póki trwa 
zima. I... karnawał!

Luty 1999


