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NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO. Dolnośląskie Perły cz.1

Regionalne przysmaki
Dorobkiem piętnastu edycji 

konkursu Nasze Kulinarne Dzie-

dzictwo – Smaki Regionów jest 

zidenty�kowanie ponad 16 000 

regionalnych i tradycyjnych pro-

duktów oraz 3000 regionalnych 

dań i potraw. W kolejnych nume-

rach naszego miesięcznika przed-

stawiamy te dolnośląskie.

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów to konkurs organi-
zowany przez Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we  Wrocła-
wiu, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego i  Polską 
Izbę Produktu Regionalnego i  Lo-
kalnego. 

Po raz pierwszy produkt pochodzący 
z  Dolnego Śląska otrzymał tę pre-
stiżową nagrodę podczas konkursu 
w 2003 roku. W kolejnych edycjach 
dolnośląskie specjały wielokrotnie 
zyskały uznanie Krajowej Kapituły 
Konkursowej, a wiele z nich zostało 
już wpisanych na  Listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Dżem czereśniowy z Gajowa  
– Perła 2003 

Gospodarstwo jest położone na ubo-
czu, w  pobliżu zabytkowego parku 
dworskiego z  cennymi pomnikami 
przyrody. Ma powierzchnię 16 ha, 

w  tym 0,5 ha to sad. Gospodyni, 
oprócz wynajmowania pokoi oferuje 
turystom domowe jedzenie, przyrzą-
dzane na  bazie świeżych wiejskich 
produktów. Tutejszym specjałem są 
przetwory z  owoców pochodzących 
z  przydomowego sadu, w  którym 
znajdują się stare odmiany czereśni, 
śliw, grusz i jabłoni o niespotykanym 
smaku. 

Gospodarstwo słynie z Dżemu Cze-
reśniowego z Gajowa, za który pani 
Józefa otrzymała pierwszą nagrodę 
w  wojewódzkim konkursie Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów oraz ogólnopolską Perłę 
2003.
 
Jak wynika z zapisów kronikarskich, 
sad czereśniowy należał do folwarku 
hrabiego von Magnisa. Natomiast 
recepturę zostawili Ślązacy, wysiedle-
ni właściciele gospodarstwa. Dżem 
powstaje z  owoców dwóch starych 
odmian czereśni, różowej, mięsistej 
o kształcie serca oraz ciemnoczerwo-
nej, słodkiej i soczystej. W smaku jest 
lekko gorzkawy, a jednocześnie słod-
ki, z  wyczuwalną nutą miodowego 
zapachu. 

Gospodarstwo agroturystyczne U Ziuty
Józefa Burlita 
Gajów 16
57-420 Radków
tel. 74 871 20 61
kom. 508 120 357
www.agroturystyka-ziuta.prv.pl

 Przysmak wołyński z Niemczy 
– Perła 2004

Niepowtarzalne receptury, kompo-
zycje przypraw i dbałość o najwyższą 
jakość wyrobów wędliniarskich i tych 
wytwarzanych z podrobów, to tajem-
nica smaku produktów Galicji. Naj-
większym bogactwem funkcjonującej 
od piętnastu lat 3rmy są wielopoko-
leniowe tradycje wytwarzania wędlin. 
Tradycyjne receptury zostały przy-

wiezione przez rodzinę Matusiewi-
czów z  regionu Wołynia na  Dolny 
Śląsk, do Niemczy. 

Dzięki połączeniu tradycji wołyń-
sko ‒ niemczańskich, wyroby te mają 
niepowtarzalny smak i  wyjątkowy 
aromat. Wiele produktów było na-
gradzanych w wojewódzkich i ogól-
nopolskich konkursach, wpisanych 
na  Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz jako jedyne 
na  Dolnym Śląsku objęte certy3ka-
tem Jakość Tradycja.
Galicja, jako jedna z pierwszych 3rm 
przystąpiła do  Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Dolnego 
Śląska. 

Przysmak wołyński z  Niemczy jest 
przygotowywany z różnych rodzaów 
mięsa wieprzowego, które jest du-
szone, a potem smażone naturalny-
mi przyprawami. Jest to mięso kon-
serwowane w  słoikach według tra-
dycyjnych receptur. Wyborny smak 
zawdzięcza proporcjom i  rodzajom 
mięsa, przyprawom oraz temu, 
że jest wytwarzany bez chemicznych 
dodatków. W  2012 roku produkt 
został wpisany na  Listę Produk-
tów Tradycyjnych, na  której znala-
zły się jeszcze cztery inne produkty  
z Galicji. 
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PPMG Galicja sp. z o. o.  
ul. Ogrodowa 6
58-230 Niemcza 
tel. 74 837 69 26 
e-mail: ppmggalicja@gmail.com 
www.galicja-wedliny.pl

 Nalewka z aronii  
– Perła 2005 

Nieopodal Kudowy Zdrój na  zbo-
czach Gór Orlickich położone jest 
gospodarstwo ekologiczne i  rodzin-
na %rma Eko Ar Ekologiczna Aro-
nia to niemal dwudziestohektarowa 
plantacja i  ponad 40 tysięcy krze-
wów aronii. Państwo Lech zajmują 
się propagowaniem, przetwarzaniem 
i  sprzedażą owoców aronii. Oprócz 
doskonałych produktów z  aronii 
gospodarze proponują wykład, de-
gustację oraz spacer po  gospodar-
stwie i wizytę w Anielskiej Oborze.  
Nalewka z aronii posiada charaktery-

styczny jedwabisty smak oraz inten-
sywny bordowy kolor. Jej oryginalny 
smak jest związany z  jakością owo-

ców, pochodzących z  gospodarstwa 
ekologicznego i miodu pozyskiwane-
go z górskich łąk. 

Wytwarzana jest od 1994 roku we-
dług receptury wzorowanej na prze-
pisie smorodinówki szlacheckiej, 
w której czarną porzeczkę zastąpiono 
aronią. Produkt jest atrakcją tury-
styczną gospodarstwa i  elementem 
promocji turystycznej. 

Gospodarstwo Ekologiczne Eko Ar
Anna i Mirosław Lech
Jarków 9
57-343 Lewin Kłodzki
tel. 74 869 89 69
e-mail: info@anielskaobora.pl
www.ekoaronia.pl 

Izabela Michniewicz 

DODR we Wrocławiu

Fot. DODR we Wrocławiu

KUCHNIA. Dobre i złe tłuszcze w diecie

Ile tłuszczu w szpinakowym liściu
Tłuszcz jest głównym składnikiem 

energetycznym dostarczanym 

z żywnością, ułatwia wchłania-

nie składników rozpuszczalnych 

w tłuszczach, takich jak witaminy 

A, D, E i K. Podstawowym skład-

nikiem wszystkich tłuszczów 

w żywności są kwasy tłuszczowe 

nasycone i nienasycone.

Nasycone kwasy tłuszczowe  mają 
stałą konsystencję i  znajdują się 
głównie w  produktach pochodzenia 
zwierzęcego, takich jak m.in. smalec 
i masło, nabiał i czerwone mięso. Na-
tomiast nienasycone kwasy tłuszczo-
we są płynne i pochodzą głównie ze 
źródeł roślinnych. 
Wśród kwasów nienasyconych wy-
różnia się:

  kwasy tłuszczowe jednonienasy-
cone  – występują w  znacznych 
ilościach w  oleju rzepakowym 
czy oliwie z  oliwek. Ten typ 
tłuszczu sprzyja utrzymaniu 

właściwych proporcji choleste-
rolu we krwi,

  kwasy tłuszczowe wieloniena-
sycone  – odgrywają ważną rolę 
w żywieniu człowieka. 

Należą do  nich  niezbędne nienasy-
cone kwasy tłuszczowe (NNKT) – 
omega 6 i  omega 3. Ich źródłem są 
oleje roślinne (m.in. słonecznikowy, 
sojowy i  kukurydziany), ryby mor-
skie, algi czy włoskie orzechy. NNKT 
pomagają utrzymać właściwy poziom 
cholesterolu, też mają korzystny 
wpływ na układ krążenia.

Zdrowy tłuszcz
Będąc na  diecie często zarzekamy 
się, że unikamy tłuszczu, sięgając je-
dynie po zdrowe przekąski i produk-
ty. Jednak nie każdy wie, że te zdrowe 
produkty również zawierają w  sobie 
tłuszcz, tylko ten korzystny, który 
jeść należy. Warto zatem wiedzieć 
jakich tłuszczów nie należy unikać 
i  po jakie przekąski sięgać, by być 

w formie, zachować zdrowie, a nawet 
zgubić zbędne kilogramy.

Awokado 
Przez ekspertów do  spraw żywienia 
jest czasem określane jako super-
-jedzenie, czyli Super Food mimo, 
że zawiera dużo kalorii. Różnica po-
lega na  tym, że  zawarte w awokado 
tłuszcze są zdrowe dla serca, ponie-
waż są to tłuszcze jedno- oraz wielo-
nienasycone. Awokado jest owocem 
naszpikowanym składnikami ważny-
mi dla naszego organizmu. 
Obok nienasyconych kwasów tłusz-
czowych – głównie linolowego oraz 
oleinowego, które mogą korzystnie 
oddziaływać na  nawilżenie skóry 
oraz na  układ odpornościowy, awo-
kado zawiera znaczne ilości kwasu 
foliowego, który pomaga chronić 
serce. Ponadto w owocu tym, w rów-
nie dużych ilościach znajdziemy 
witaminy, takie jak witamina K, wi-
tamina B6, C oraz mikroelementy  



02/2016 twój doradca ROLNICZY RYNEK 

52dom i ogród

m.in. miedź. Warto również wiedzieć, 
że dzięki obecności kwasu oleinowe-
go awokado sprzyja regulacji stężenia 
cholesterolu, a zawarty w nim potas 
wspomaga utrzymanie prawidłowe-
go ciśnienia krwi.

Migdały, orzechy, nasiona
Pomimo, że  w 50-60% produkty te 
składają się z tłuszczu, należą do naj-
zdrowszych przekąsek i są pożądane 
w codziennej diecie. Bardziej istotna 
dla zdrowia jest nie sama obecność 
tłuszczu w produktach, lecz jego ro-
dzaj. Produkty te są doskonałym źró-
dłem nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Osoby będące na  diecie 
często omijają szerokim łukiem orze-
chy oraz wszelkie nasiona w  prze-
konaniu, że  ich spożycie spowoduje 
gwałtowne zwiększenie liczby do-
starczanych kalorii. Jednak spożywa-
ne w umiarkowanych ilościach, jako 
przekąski, są wskazane także podczas 
diet odchudzających. Dzienna porcja 
może wynieść ok. 30 g. To zaledwie 
garstka. Poza tłuszczem, w  orze-
chach i migdałach znajdziemy cenne 
witaminy i składniki mineralne.

Płatki owsiane
To, że  owies jest bogaty w  błon-
nik wie chyba każdy. Jednak, że   
i w  płatkach może czekać na  nas 
tłuszcz, tego mało kto się spodzie-
wa. Owies w porównaniu do innych 
zbóż zawiera najwięcej tłuszczu, bo 
aż 7%. Oczywiście zawarty w  tym 
produkcie tłuszcz jest cenny i  nie-
zbędny do prawidłowego funkcjono-
wania naszego organizmu ze wzglę-
du na swój skład chemiczny. Owies 
zawiera bowiem niezbędne niena-
sycone kwasy tłuszczowe (NNKT), 
których organizm nie potra5 sam 

wytwarzać. Kwasy te mogą również 
działać ochronnie na przed powsta-
waniem zakrzepów oraz odgrywają 
dużą rolę w pro5laktyce i w leczeniu 
miażdżycy. Ponadto kwasy te mogą 
skutecznie łagodzić podrażnienia 
spowodowane alergiami.

Jaja
Są dość kontrowersyjnym pro-
duktem, gdyż według niektórych 
podwyższają poziom cholesterolu. 
Zdaniem innych zawierają dobre 
tłuszcze, które pozytywnie wpływają 
na zdrowie i zachowanie odpowied-
niej równowagi lipidowej. 
Bez wątpienia są jednym  z najcen-
niejszych produktów żywnościo-
wych. Białka jaja i innych jego skład-
ników nie sposób zastąpić innymi 
produktami. Tłuszcze zawarte w jaju 
mają złożony skład:

  ok. 60% to trójglicerydy,
  ok. 30% to fosfolipidy,
  6% – cholesterol w formie wol-

nej i zestry5kowanej,
  ok. 1% – wolne kwasy tłuszczo-

we.

Kwasy tłuszczowe
Drogocenne dla człowieka są fos-
folipidy, w  tym lecytyny, z  których 
powstaje cholina wpływająca na po-
prawę pamięci oraz działanie układu 
nerwowego i mięśniowego. W skła-
dzie lipidów jaj występują wszystkie 
kwasy tłuszczowe wielonienasyco-
ne i  nienasycone, a  w szczególno-
ści kwas linolowy (CLA). Kwas ten 
może wspierać ochronę naszego or-
ganizmu przed chorobami układu 
krążenia, cukrzycą oraz przypuszcza 
się, że  wspomaga także utrzymanie 
prawidłowej masy ciała. Ponadto na-
ukowcy podejrzewają, ze sprzężony 

kwas linolowy może wpływać na me-
tabolizm i wspomagać przyspieszenie 
podstawowej przemiany materii.

Szpinak
Czy w zielonych liściach może kryć 
się tłuszcz? Może. Choć jest go tam 
niewiele, to ma szczególne znaczenie, 
jako nośnik kwasów omega-3 oraz 
omega-6, choliny, witamin oraz pro-
witamin rozpuszczalnych w  tłusz-
czach. 
Szpinak jest też jednym z  najlep-
szych źródeł kwasu foliowego. Kwas 
foliowy w  istotny sposób wpływa 
na  układ krążenia, obniżając stęże-
nie prozapalnej homocysteiny. Po-
łączenie działania kwasu foliowego 
i  korzystnych kwasów tłuszczowych 
jest nieocenioną pomocą dla serca. 
Pamiętajmy jednak, że  aby czerpać 
takie korzyści ze szpinaku, najlepiej 
jeść go na surowo w sałatce.

To ważne, aby nie eliminować z  ja-
dłospisu nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. One również pomogą 
nam zadbać o  zdrowie oraz prawi-
dłową masę ciała.
 
Tłuszcze trans 
Są uznawane za najbardziej szkodli-
wy dla zdrowia typ kwasów tłusz-
czowych. W  nienasyconych kwa-
sach tłuszczowych występuje co 
najmniej jedno podwójne wiązanie 
między cząsteczkami węgla. Kwa-
sy te występują w  dwóch formach 
izomerycznych cis  i  trans. Izome-
ry te różnią się budową chemiczną. 
Prawie we  wszystkich nienasyco-
nych kwasach tłuszczowych wystę-
pujących w  naturze dominują wią-
zania typu  cis. Nienasycone kwasy 
tłuszczowe, w  których występują  
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podwójne wiązania w  ułoże-
niu  trans  są nazywane kwasami 
tłuszczowymi typu  trans. Wiązania 
typu  trans  w cząsteczce zwiększa-
ją temperaturę topnienia tłuszczów 
i powodują, że mogą one przybierać 
formę stałą. Są również bardziej od-
porne na proces utlenienia.

Zły cholesterol i krakersy
Tłuszcze trans powstają również 
w  procesie utwardzania olejów ro-
ślinnych, w  celu przedłużenia czasu 
przechowywania produktów (mar-
garyna) oraz w  produkcji wyrobów 
piekarniczych, takich jak krakersy, 
ciasta, ciastka, słodycze, a także w je-
dzeniu typu fast food.

Tłuszcze trans  oddziałują nieko-
rzystnie na wiele procesów metabo-
licznych, powodując m.in. podwyż-
szenie poziomu tzw. złego choleste-
rolu LDL we krwi, co sprzyja rozwo-
jowi miażdżycy i zawałom serca.

 Surówka piękności
Składniki: seler, szklanka rodzy-
nek, pół szklanki owocowego müsli, 
łyżka ziarenek słonecznika, łyżka 
płynnego miodu, starte kwaśne 
jabłko, ke&r lub jogurt, garść wło-
skich orzechów

Obrany seler zetrzeć na  tarce o du-
żych oczkach. Rodzynki, słonecznik, 
orzechy, mÜsli i  starte jabłko wy-

mieszać. Połączyć miód z  jogurtem 
i startym selerem, dodać suche skład-
niki i wymieszać.

 Pasta kanapkowa z awokado 
Składniki: awokado, 10 dag twaroż-
ku ziołowego, 2 łyżki oleju orze-
chowego, mały ząbek czosnku, sól 
i pieprz biały do smaku, pół łyżecz-
ki suszonego koperku

Awokado przekroić na  pół, wy-
jąć pestkę. Łyżką wyjąć miąższ 
i  wrzucić do  miski. Dodać twaro-
żek ziołowy, wlać olej z  orzechów 
włoskich. Rozgnieść widelcem.  
Czosnek obrać, przecisnąć przez pra-
skę. 

Do  awokado z  twarożkiem dodać 
czosnek, sól, pieprz i suszony koperek 
(można użyć świeżego lub mrożone-
go). Całość dokładnie wymieszać. 
Pastę przełożyć do  miseczki, poda-
wać ze świeżym pieczywem.

 Zupa krem z soczewicy 
Składniki: szklanka czerwonej 
soczewicy, duża cebula, 2 ząbki 
czosnku, pomidor lub koncentrat 
pomidorowy, 4 łyżki wiórków ko-
kosowych, łyżka soku z  cytryny, 
łyżeczka świeżego, startego imbiru, 
po pół łyżeczki curry, kurkumy i cy-
namonu, szczypta chili, sól i  pierz 
do  smaku, natka pietruszki, 1,5 l 
wody

Cebulę i czosnek zeszklić na patelni 
z dodatkiem oliwy lub masła. Dodać 
przyprawy, pomidor lub koncentrat, 
ugotowaną soczewicę i sok z cytryny. 
Całość zalać wodą i wymieszać, goto-
wać ok. 25 minut. 
Na końcu dołożyć wiórki kokosowe 
i natkę pietruszki. Całość zmiksować 
na krem. Podawać z prażonymi pest-
kami dyni lub słonecznika.

 Kotlety z jaj
Składniki: 6 jaj, pół łyżki masła, ce-
bula średniej wielkości, mała bułka 
pszenna, pół szklanki mleka, tarta 
bułka do obtaczania, łyżka tłuszczu 
do smażenia, sól, pieprz

Umyte, ugotowane jaja na  twardo 
(jedno zostawić surowe) obrać ze 
skorupek. Bułkę namoczyć w  mle-

ku, odcisnąć. Cebulę obrać, opłukać, 
drobno pokroić, usmażyć z  bardzo 
małą ilością tłuszczu na  jasnozłoty 
kolor. Bułkę i  jaja przepuścić przez 
maszynkę, dodać surowe jajo, cebulę, 
sól, pieprz, dokładnie wymieszać. 

Z  masy formować nieduże kotle-
ciki, obtaczać w  tartej bułce i  sma-
żyć po  obu stronach na  rozgrzanym 
na  patelni tłuszczu. Usmażone ko-
tleciki delikatnie wyjmować łopatką. 
Kotleciki podajemy z  ziemniakami 
i  sosem pomidorowym, szczypiorko-
wym, ogórkowym, itp. z  dodatkiem 
gotowanych warzyw lub surówek. 

 Sałatka Fantazja
Składniki: 30 dag szpinaku, 20 dag 
malin, 20 dag sera roquefort, 2 łyżki 
słonecznika

Sos: 4 łyżki oliwy, 2 łyżki octu, 
pieprz
Szpinak umyć, osuszyć, rozłożyć 
na talerzu. Słonecznik uprażyć. Po-
łowę malin rozgnieść widelcem, do-
dać oliwę i ocet. 

Pozostałą część malin rozłożyć 
na  szpinaku, polać sosem, posypać 
słonecznikiem i żółtym serem.

 Szarlotka  
z płatków owsianych 

Składniki: 3 szklanki płatków 
owsianych, szklanka mąki, 2 jaja, 
kostka masła, pół szklanki cukru, 
1½ łyżeczki proszku do  pieczenia, 
70 dag jabłek, łyżka cynamonu,  
2-3 łyżki soku z cytryny

Masło rozpuścić i  zeszklić na  nim 
płatki. Odstawić do  ostygnięcia. 
Do  wystudzonych płatków dodać 
pozostałe składniki. Ciasto podzielić 
na dwie części. Jabłka obrać, zetrzeć 
na  tarce o  grubych oczkach, skropić 
sokiem z  cytryny i  oprószyć cyna-
monem. Foremkę do  ciasta o  boku  
24 cm wysmarować tłuszczem i opró-
szyć bułką tartą. Wyłożyć jedną czę-
ścią ciasta, na to położyć jabłka, a na 
wierzchu pokruszyć pozostałe ciasto. 
Piec 40-50 minut w  temperaturze 
180 °C. 

Ewa Wróbel  DODR we Wrocławiu
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