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Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce ostatnią z czterech publikacji, która przybliży opolskie smaki bardziej i mniej znane. Tym razem zabieramy Państwa
w sentymentalną podróż w czasy dzieciństwa. Proponujemy przenieść się
w świat tych pierwszych smaków, które pozostają w naszej pamięci na
całe życie, niosą ze sobą żywe obrazy kuchni rodzinnego domu, mamy
zagniatającej drożdżowe ciasto, wspólnego lepienia pierogów z babcią,
czy też zbierania papierówek w sadzie dziadka. Czasem wystarczy zapach
domowego kapuśniaku i nagle mamy znów 10 lat, i biegniemy do stołu
nakrytego białym obrusem.
Wśród wybranych przez nas przepisów na pewno odnajdziecie smaki znane Państwu z rodzinnego domu. Część z nich to wspomnienia osób ważnych dla naszego regionu. O ulubione smaki dzieciństwa zapytaliśmy m.in.
profesor Dorotę Simonides, profesora Stanisława Nicieję, biskupa Alfonsa
Nossola, Andrzeja Bułę czy Barbarę Kurdej-Szatan. Jeśli jesteście ciekawi,
kto najmilej wspomina buchty z sosem truskawkowym, zupę mleczną z zacierkami lub barszcz ukraiński – koniecznie oddajcie się lekturze tej publikacji. Jesteśmy przekonani, że oprócz ciekawości, skłoni Państwa ku temu
chęć przeniesienia się w świat własnego dzieciństwa i odnalezienia w tych
daniach uwielbianych przez Was smaków.
Prezentujemy 30 kulinarnych wspomnień. Przy pomocy zawartych w publikacji przepisów można odtworzyć w domu znajome z dzieciństwa smaki
oraz poznać te, które na Waszych rodzinnych stołach nie gościły. Większość z tych propozycji to potrawy dość proste i oszczędne w składniki,
jako że wspomnienia pochodzą najczęściej z czasów, kiedy rodziny żyły
skromnie, a gotowało się przeważnie z najłatwiej dostępnych składników
i nierzadko tych najtańszych. Część z nich to potrawy typowo kojarzone z polską kuchnią, niektóre znane są tylko w naszym regionie. Jednak
wszystkie są wyjątkowe, gdyż przenoszą nas swoim smakiem i zapachem
w świat kuchni naszych mam i babć. Są to smaki, do których bardzo chętnie wracamy i na które zawsze chętnie się skusimy. Przepisy natomiast
z dumą przekazujemy młodszym pokoleniom.
Oddając w Państwa ręce ostatnią część „Opolskich Smaków”, zachęcamy
do odnalezienia w publikacji smaków dzieciństwa, aby wraz z najbliższymi
móc się nimi dzielić przy wspólnym stole i pisać kolejne karty rodzinnej
historii.

fot. Anna Grochalska
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Zupa mleczna „zacierka” w województwie opolskim jest często zwana „ścierką” i tak została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego. Pani Danuta Szelejewska,
zwyciężczyni konkursu o smakach dzieciństwa, organizowanego przez Opolską Regionalną
Organizację Turystyczną, wspomina: „Ja i moje siostry z utęsknieniem czekałyśmy na przyjazd babci. Wiedziałyśmy, że nikt lepiej niż ona nie ugotuje „ścierki”. Nazwa tej tradycyjnej
potrawy zawsze wywoływała w nas śmiech, kojarzyła się bowiem ze ścierką, której używałyśmy do robienia porządków. (...) Role były podzielone: jedna rozbijała jajka, druga sypała
mąkę, a babcia wyrabiała ciasto (jeżeli któraś z nas wyrabiała ciasto, to nie trwało to długo,
szybko bowiem zaczynały nas boleć ręce i babcia przejmowała tę czynność). Następnie
ciasto ścierała na tarce i gotowała na mleku, dodając sól, cukier oraz masło lub stopioną
słoninę. Zupa miała smak słodko-słony, była gęsta. Najbardziej podobało nam się rozgryzanie grudek mączno-jajecznych. Babcia powtarzała, że jest to zupa pożywna i lekkostrawna,
więc bez obaw i bez ograniczeń powinnyśmy ją jeść – co też czyniłyśmy bez ociągania się”.

Zupa mleczna
(ścierka)
Liczba porcji: 4
Czas wykonania: 10 minut
Składniki:
• 130 g mąki
• 1 jajko
• szczypta soli
• 1 l mleka
• ½ łyżeczki soli

fot. Anna Zbożna

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy na blat, dodajemy szczyptę soli, robimy wgłębienie i wbijamy do niego
jajko. Mieszamy całość widelcem, następnie
przez dłuższą chwilę zagniatamy energicznie ciasto. Obok, w garnuszku zagotowujemy mleko z ½ łyżeczki soli. Ciasto ścieramy
wprost do gotującego się mleka, na dużych
oczkach tarki. Można je obtaczać w mące, jeśli się za bardzo klei do tarki. Gotujemy całość
przez chwilę. Gotową zupę mleczną wlewamy do miseczek.
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Pasty do chleba sprawdzają się idealnie, gdy
musimy przygotować kanapki dla całej rodziny. Są tanie, robi się je bardzo szybko, a co
najważniejsze – smakują wybornie. Wspomnienia z dzieciństwa to przede wszystkim
pasta jajeczna oraz pasta z makreli. Często
niedoceniane i nielubiane przez dzieci, ale
mimo to z sentymentem przywoływane jako
smak dzieciństwa. Wystarczy kromka świeżego pieczywa, ulubiona pasta, ogórek małosolny i wyborne śniadanie gotowe!

Pasty do chleba
Pasta jajeczna
Liczba porcji: 3–4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
• 3 jajka
• ½ pęczka drobnego szczypiorku
• 2 łyżki majonezu
• 1 łyżeczka musztardy
• sól, pieprz do smaku
Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy i kroimy w bardzo drobną kostkę. Szczypiorek siekamy drobno, dodajemy do jajek.
Mieszamy z majonezem i musztardą, doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Tradycyjna
pasta jajeczna może być bazą do kolejnych
past wzbogaconych o dodatkowe składniki,
np. ogórki konserwowe, łososia wędzonego
czy szynkę. Wystarczy drobno pokroić wybrany składnik i dodać do pasty bazowej.

Pasta z makreli
Liczba porcji: 3–4
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
• 1 mała wędzona makrela
• 3 jajka
• ½ pęczka drobnego szczypiorku
• 2 łyżki majonezu
• sól, pieprz do smaku

fot. Marta Wolna

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy i kroimy w bardzo drobną kostkę. Makrelę obieramy dokładnie z ości. Przekładamy do
miski rybę oraz pokrojone jajka. Szczypiorek
myjemy i drobno siekamy, następnie dodajemy do miski z makrelą i jajkami. Dodajemy
majonez, doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Dokładnie mieszamy.
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Barszcz ukraiński przywędrował do województwa opolskiego wraz z napływem ludności kresowej.
Również z Kresów, a dokładniej z miejscowości Wierzbowiec, pochodzi mama pana Andrzeja
Buły, Marszałka Województwa Opolskiego. Marszałek wspomina, że mama Anna gotowała
najlepszy barszcz ukraiński w okolicy. Z mięsną wkładką i obowiązkowo z dodatkiem białej
fasoli. To jedna z bardziej pożywnych i aromatycznych zup, które większości z nas kojarzą
się z czasem beztroskiego dzieciństwa.

Barszcz czerwony
z fasolą „Jaś”
(„ukraiński”)
Liczba porcji: 5
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki na wywar:
• 200 g drobiu lub mięsa wołowego
• 4 suszone grzyby (np. prawdziwki)
• 3 liście laurowe
• 4 ziarna ziela angielskiego
Składniki na barszcz:
• 200 g białej fasoli Jaś
• 6 buraków
• 5 ziemniaków
• 3 marchewki
• 1 pietruszka
• ½ pora
• ½ selera
• 3 łyżki przecieru pomidorowego
• 4 ząbki czosnku
• 1 łyżka soku z cytryny
• 6 łyżek zakwasu z buraków
• sól, pieprz i cukier do smaku

fot. Ewa Krawczyk

Przygotowanie:
Fasolę zalewamy wodą i zostawiamy namoczoną na całą noc. Następnego dnia płuczemy, zalewamy świeżą wodą i gotujemy do
miękkości. Mięso i grzyby zalewamy wodą,
dodajemy liście laurowe oraz ziele angielskie
i gotujemy 40 minut. Po tym czasie dodajemy umyte, oczyszczone i pokrojone w kostkę
warzywa: marchewki, pietruszkę, seler, buraki i ziemniaki. Por kroimy w talarki i również
dodajemy do zupy. Gotujemy 30 minut, po
tym czasie wyjmujemy mięso i kroimy je na
kawałki. Dodajemy ponownie do zupy, razem
z ugotowaną wcześniej fasolą. Dodajemy
przecier pomidorowy. Przyprawiamy obranym i przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
sokiem z cytryny oraz zakwasem z buraków.
Doprawiamy solą, pieprzem i odrobiną cukru.
Zupę można podawać ze śmietaną, posypaną
świeżą pietruszką lub koperkiem.
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Tego smaku i zapachu nie zapomni się do końca życia! Pyszny, aromatyczny kapuśniak. Kapuśniak
z kiszonej kapusty to smaczna i sycąca zupa na chłodniejsze dni. Najczęściej robi się go na wywarze z wędzonego boczku lub z żeberek. Podawany jest z ziemniakami lub chlebem. Ulubiony smak z dzieciństwa każdego z nas. Jest tani i łatwy w wykonaniu. Kapuśniak zabielany
śmietaną, a więc wyjątkowy, bo inny od tradycyjnego, wspomina pan Andrzej Czernik,
znany opolski aktor. Z taką wersją kapuśniaku nie zetknął się już nigdy później, tym bardziej więc skojarzenia z domem rodzinnym i dzieciństwem są silniejsze.

Kapuśniak zabielany
śmietaną
Liczba porcji: 5
Czas przygotowania: 1 godzin 30 minut
Składniki:
• 500 g kapusty kiszonej
• 500 g ziemniaków
• 300 g wędzonki (np. żeberek)
• 1 ½ l wody
• 100 ml śmietany 18%
• 2 marchewki
• 1 pietruszka
• 2 cebule
• 1 por
• ¼ średniego selera
• 4 ziarna pieprzu czarnego
• 4 ziarna ziela angielskiego
• 2 liście laurowe
• 2 łyżki masła
• 2 łyżki mąki pszennej
• ½ łyżeczki mielonego kminku
• 1 łyżka suszonego majeranku
• sól, cukier do smaku

fot. Małgorzata Kwiatkowska

Przygotowanie:
Wędzone żeberka płuczemy i zalewamy zimną wodą. Gotujemy przez 30 minut. Dodajemy obraną i pokrojoną włoszczyznę, ziele
angielskie, liście laurowe, ziarna pieprzu. Gotujemy przez kolejne 20 minut. Miękkie mięso wyjmujemy i kroimy w mniejsze kawałki
i z powrotem wkładamy do zupy. W następnej kolejności dodajemy odciśniętą i pokrojoną kapustę. Gotujemy na niedużym ogniu
pod przykryciem, aż kapusta będzie miękka.
Zagęszczamy zupę zasmażką z masła i mąki
(masło topimy na patelni, dodajemy mąkę
i energicznie mieszamy, smażymy przez kilka sekund). Przyprawiamy do smaku solą
i cukrem. Zupę zdejmujemy z ognia. Na sam
koniec hartujemy śmietanę (odlewamy do
garnuszka odrobinę zupy i dodajemy 4 łyżki
śmietany). Dokładnie mieszamy i następnie
wlewamy do zupy.
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Drożdżowe racuchy z jabłkami to jedno z ulubionych wspomnień
kulinarnych z dzieciństwa. Puszyste, z chrupiącymi kawałkami jabłka
i oprószone cukrem pudrem. Najlepiej smakują w jesienne długie wieczory, kiedy ich słodki zapach roznosi się po domu, choć można je
przyrządzać przez cały rok. Często podawane są jako danie bezmięsne
na piątkowy obiad. Zawsze stanowią miłą niespodziankę na kolację,
a zajadać się nimi uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli.

Racuchy drożdżowe z jabłkami
Liczba porcji: ok. 20 sztuk, Czas przygotowania: 2 godziny
• 1 ½ szklanki letniego mleka
• 1 jajko
• 4 jabłka
• olej do smażenia
• cukier puder do posypania

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do dużej miski, robimy w środku dołek, do wgłębienia wkruszamy drożdże, zasypujemy je cukrem i zalewamy ½ szklanki
mleka. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na ok.
10 minut. Po tym czasie dodajemy do gotowego rozczynu resztę mleka, jajko i szczyptę soli, mieszamy ciasto do połączenia składników. Ponownie przykrywamy miskę ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce
na ok. 60 minut, aż ciasto podwoi swoją objętość.
Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w średnią kostkę.
Kiedy ciasto na racuchy ładnie wyrośnie, dodajemy jabłka i mieszamy.
Na patelni rozgrzewamy olej i nakładamy łyżką porcje ciasta. Smażymy
na złoty kolor z obu stron. Serwujemy posypane cukrem pudrem.

fot. Anna Zbożna

Składniki:
• ½ kg mąki pszennej
• 50 g świeżych drożdży
• szczypta soli
• 2 łyżki cukru

Pamiętamy je jako danie podawane z różnymi nadzieniami – dżemem,
serem albo po prostu z cukrem. Naleśniki można podawać na obiad albo
na deser. Ich przygotowanie nie wymaga większych umiejętności, zazwyczaj też wszystkie składniki potrzebne do ich przygotowania mamy
w domu. Masę serową przygotowywało się kiedyś głównie z tłustego
twarogu, surowego jajka i cukru, dziś raczej wystarczy ser wymieszać ze
śmietaną lub jogurtem naturalnym oraz niewielką ilością cukru. Naleśniki
zwijamy w rulon lub składamy w trójkąt, według własnego upodobania.
Odsmażane na niewielkiej ilości tłuszczu nabierają nowego smaku.

Naleśniki z serem i cukrem
Liczba porcji: 8 sztuk
Czas przygotowania: 40 minut
Składniki na nadzienie:
• 200 g białego, półtłustego sera
• 3 łyżki śmietany
• 2 łyżki cukru
• ½ łyżeczki cukru wanilinowego
• olej do smażenia

Przygotowanie:
Jajka wbijamy do mleka i starannie ubijamy trzepaczką. Dodajemy
przesianą na sitku mąkę, następnie cukier, nie przerywając mieszania,
aby nie powstały grudki. Doprawiamy szczyptą soli. Gdy składniki połączą się w jednolitą masę, odstawiamy ciasto na około 15–20 minut.
Ciasto na naleśniki powinno być płynne. Jeśli zgęstnieje, trzeba je dodatkowo rozrzedzić mlekiem.
Rozgrzewamy tłuszcz na patelni i małą łyżką wazową wlewamy ciasto
cienko i równomiernie. Naleśniki smażymy na złoty kolor z obu stron.
Przygotowujemy nadzienie. Dokładnie mieszamy ser ze śmietaną, cukrem oraz cukrem wanilinowym. Usmażone naleśniki smarujemy farszem serowym i zwijamy w rulon. Podajemy oprószone cukrem pudrem lub z dodatkiem śmietany i cukru.

fot. Anna Zbożna

Składniki na ciasto:
• 2 jajka
• 250 ml mleka
• 7 łyżek mąki pszennej
• 2 łyżki cukru
• szczypta soli
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Knedle ze śliwkami to idealny syty obiad na
słodko. Tego rodzaju kluski można również
przygotować w wersji z mięsem lub same,
polane masłem i tartą bułką. Najsmaczniejsze
są jednak właśnie te z owocami – śliwkami
węgierkami lub morelami. Każdy na pewno
choć raz zajadał je w letnie popołudnie, kiedy
śliwki można zrywać prosto z drzewa, a następnie przygotować wspólnie z babcią lub
mamą pyszne knedle.

Knedle ze śliwkami
Liczba porcji: ok. 30 sztuk
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki:
• 1 kg obranych ziemniaków
• 250 g mąki pszennej
• 3 jajka
• szczypta soli
• 30 sztuk śliwek węgierek
• łyżka bułki tartej
Do obtoczenia:
• 4 łyżki bułki tartej
• 100 g masła
• cukier do posypania

fot. Anna Zbożna

Przygotowanie:
Ziemniaki gotujemy do miękkości w lekko osolonej wodzie, a następnie studzimy.
Ostudzone ziemniaki przepuszczamy przez
maszynkę lub praskę. Wkładamy masę ziemniaczaną do dużej miski, wbijamy jajka, dodajemy mąkę i szczyptę soli, zagniatamy jednolite ciasto.
Śliwki myjemy i przepoławiamy, aby wyjąć
pestkę, następnie mieszamy w misce z łyżką
bułki tartej. Nabieramy łyżką ciasto, spłaszczamy w dłoniach, a na środku placuszka
kładziemy jedną śliwkę, następnie zalepiamy
brzegi i formujemy w dłoniach okrągłą kluskę;
można obtoczyć ją lekko w mące, aby się nie
kleiła. Tak samo postępujemy z resztą ciasta
i śliwek. Gotowe knedle wrzucamy na gotującą się wodę, mieszamy delikatnie i czekamy aż
wypłyną, następnie gotujemy ok. 6 minut na
mniejszym ogniu (przy mocno gotującej się
wodzie mogą się zbyt szybko rozgotować).
W trakcie gotowania knedli przygotowujemy
bułkę tartą z masłem do polania. W rondelku przez chwilę prażymy bułkę tartą, aby się
zarumieniła, następnie dodajemy masło i na
małym ogniu podgrzewamy wszystko do momentu roztopienia masła. Gotową bułką polewamy knedle na talerzu, możemy dodatkowo
posypać je cukrem.
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Taką potrawę ze swojego dzieciństwa pamięta pan Rafał Desczyk, prezes Dobroteki. Była to
słodka zupa mleczna o smaku waniliowym, przygotowywana na bazie budyniu, tylko jej konsystencja była o wiele rzadsza niż tradycyjny budyń. Do takiej zupy dodawany był chleb,
posmarowany masłem i pokrojony w kostkę. Przygotowanie takiej potrawy, która mogła
stanowić pożywne śniadanie, ale równie dobrze sprawdzała się jako deser, zajmowało zaledwie kilkanaście minut.

Pudding zupa
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 10 minut
Składniki:
• 1 budyń waniliowy
• 750 ml mleka
• 2 łyżki cukru
(jeżeli budyń jest bez cukru)
• 1–2 kromki chleba
• masło

fot. Anna Grochalska

Przygotowanie:
Budyń rozprowadzamy w 250 ml mleka. Pozostałe mleko z dodatkiem cukru doprowadzamy do wrzenia. Do gotującego się mleka
dodajemy budyń z pozostałym mlekiem i nie
przerywając mieszania, gotujemy przez 2 minuty. Budyń przelewamy do miseczek. Kromki chleba smarujemy masłem, kroimy w kostkę i dodajemy do zupy. Podajemy od razu.
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Znana opolanka, pani Barbara Kurdej-Szatan, najmilej wspomina pulchne pierogi z opolskiego Pierożka, naleśniki z Grabówki, chrupiącego schabowego mamy oraz aromatyczną szarlotkę babci.
Ale najbardziej ciepło wspomina pierogi leniwe z masłem i cukrem ze szkolnej stołówki. Pierogi
leniwe lub kopytka to silna konkurencja dla klusek śląskich. Różnią się od nich rodzajem dodawanej mąki. Tradycyjnie pierogi leniwe przygotowuje się z mąki pszennej i sera twarogowego, natomiast kopytka z mąki oraz ugotowanych i zmielonych ziemniaków. Pierogi leniwe
oraz kopytka to potrawy, które mogą stanowić osobne dania obiadowe, np. okraszone
zarumienionymi skwarkami, ale najlepiej smakują na słodko, po prostu z cukrem i masłem
albo śmietaną.

Pierogi leniwe
z masłem i cukrem
Liczba porcji: ok. 30 sztuk
Czas przygotowywania: 40 minut
Składniki:
• 500 g sera twarogowego tłustego
• 2 szklanki mąki pszennej
• 2 jajka
• 2 łyżki masła
• 1 łyżeczka cukru
Przygotowanie:
Ser mielimy w maszynce, następnie dodajemy jajka i mąkę. Zagniatamy ciasto i formujemy na oprószonej mąką stolnicy dwa wałki
o grubości dwóch centymetrów każdy. Lekko
spłaszczamy i kroimy na skośne kluski. Wkładamy do wrzątku. Gotujemy do momentu
wypłynięcia na wierzch. Wyjmujemy łyżką
cedzakową. Podajemy z roztopionym masłem
i posypane cukrem.

Buchetki smażone
Babci Basi

(z okolic Łambinowic)

Liczba porcji: 18 sztuk
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

fot. Małgorzata Kwiatkowska

Składniki:
• 500 g mąki
• ½ l ciepłej wody
• 1 jajko
• 1 żółtko
• szczypta soli, cukru
• 100 ml oleju
• 50 g świeżych drożdży
• olej do smażenia
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Przygotowanie:
Z powyższych składników wyrabiamy ciasto,
tak aby odchodziło od rąk. Z ciasta formujemy małe kulki, układamy na deseczce i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Kiedy
wyrosną, smażymy na patelni na rozgrzanym
oleju (olej nie może być głęboki jak na pączki). Należy smażyć na niewielkim ogniu, aby
w środku nie pozostały surowe.

Zapach ciasta drożdżowego, które wyrasta w ciepłym miejscu w kuchni, wielu osobom kojarzy się
z ciepłem i bezpieczeństwem rodzinnego domu. Z drożdżowego ciasta powstawały nie tylko słynne kołacze, ale również potrawy, które podawano jako obiad. Abp Alfons Nossol z sentymentem wspomina buchty, które przygotowywała jego mama. Najczęściej podawała je z sosem
z sezonowych owoców na piątkowy obiad, a przy okazji dni świątecznych, polane sosem
mięsnym. Smażoną wersję bucht nazywa się „buchetkami”.

Buchty z sosem
truskawkowym
Liczba porcji: 12 sztuk
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut
Składniki na ciasto:
• 100 ml mleka
• 20 g świeżych drożdży
• ½ łyżeczki cukru
• 250 g mąki pszennej
• 1 jajko
• 1 szczypta soli
Przygotowanie:
Z mleka, drożdży, cukru oraz niewielkiej ilości mąki przygotowujemy rozczyn, mieszając wymienione składniki, i odstawiamy na
kilkanaście minut w ciepłe miejsce. Do miski
lub na stolnicę wysypujemy mąkę, wbijamy
jajko i dodajemy rozczyn oraz szczyptę soli.
Wyrabiamy ciasto ręką tak długo, aż będzie
odrywać się od brzegów miski. Odstawiamy
miskę z ciastem (przykrytą ściereczką) do wyrośnięcia na ok. 30–40 minut.
Po tym czasie urywamy niewielkie ilości ciasta
(mniej więcej jak zagłębienie w dłoni) i formujemy z nich w miarę kształtne kule. Gdy
buchty zaczną rosnąć, gotujemy je na parze
w specjalnym naczyniu lub układając je na
płóciennej ściereczce zawiązanej na garnku
z wrzącą wodą. Kluski układamy tak, aby
było między nimi kilka centymetrów przerwy.
Nakrywamy przykrywką lub metalową miską
i gotujemy na parze ok. 10–15 minut (w zależności od wielkości klusek).

Przygotowanie:
Owoce myjemy i oczyszczamy z szypułek.
Jeżeli truskawki są mrożone, należy je wcześniej rozmrozić. Miksujemy ok. 30 sekund na
wysokich obrotach z dodatkiem cukru. Sos
można zabielić maślanką lub śmietaną.

fot. Małgorzata Adamska

Składniki na sos truskawkowy:
• 1 kg truskawek świeżych
lub mrożonych
• 2–3 łyżki cukru
• opcjonalnie ½ szklanki maślanki
lub śmietany

11

Placki na sodzie oczyszczonej to wspomnienie smaków dzieciństwa, do których myślami powraca
pan Stanisław Rakoczy, Prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, opolski samorządowiec i polityk. Jego rodzina pochodzi z Małopolski, a przed wojną przez długie lata
mieszkała na Kresach. Pan Rakoczy z dzieciństwa wspomina swoisty konglomerat smaków
– zacierkę lub kulki ziemniaczane na mleku, serwowane przez babcię, a także placki na
sodzie oczyszczonej, pieczone wprost na blasze kuchennego pieca (chrupiące z wierzchu
i puszyste w środku). Natomiast na świątecznym stole zawsze gościł piernik i zawijany
makowiec, wspomina pan Rakoczy.

Placki na sodzie
oczyszczonej
Liczba porcji: 10 sztuk
Czas przygotowania: 20 minut
Składniki:
• 450 g mąki
• 1 łyżka soli
• 1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej
• 250 ml zsiadłego mleka lub maślanki

fot. Anna Zbożna

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z solą i sodą, powoli dodajemy zsiadłe mleko lub maślankę. Wyrabiamy
gładkie ciasto. Jeśli się klei, możemy dodać
trochę mąki. Gotowe ciasto wałkujemy na
ok. 1 cm grubości. Następnie kroimy je na
kwadratowe placki, które kładziemy bezpośrednio na rozgrzaną blachę lub suchą patelnię. Pieczemy po kilka minut z każdej strony,
aż się dobrze zarumienią. Najlepiej smakują
z masłem i chłodnym mlekiem.
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Pierogi z jagodami to zapach lasu i idealny
letni obiad, to całodzienne zbieranie jagód
i podjadanie ich prosto z koszyka. Jagody, jak
wiele innych sezonowych polskich owoców,
warto na zimę zamknąć w szczelnych słoikach lub zamrozić, aby móc cieszyć się ich
smakiem również w zimowe wieczory. Mięciutkie ciasto, słodki farsz, śmietana albo po
prostu roztopione masło i cukier. Są pewne
dania, które nie potrzebują skomplikowanych
ozdobników. W tym wypadku liczy się jakość
ciasta oraz słodycz i aromat jagód!

Pierogi z jagodami
Liczba porcji: 25 sztuk
Czas przygotowania: 50 minut
Składniki na ciasto:
• 250 g mąki
• 125 ml letniej wody
• 25 g miękkiego masła
• 1 jajko
• ½ łyżeczki soli
Składniki na farsz:
• 300 g jagód (mogą być rozmrożone)
• 1 łyżka cukru
• 1 łyżka mąki
Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy na blat, dodajemy masło
i mieszamy palcami. Dodajemy jajko oraz sól
i powoli dolewamy wodę. Ciasto wyrabiamy,
a następnie wkładamy je do oprószonej mąką
miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy
na 15 minut.
Na oprószonym mąką blacie cienko rozwałkowujemy ciasto, przy pomocy szklanki wykrawamy okręgi, które napełniamy przygotowanym farszem, a następnie sklejamy pierogi.

fot. Małgorzata Adamska

W misce mieszamy jagody, cukier oraz
mąkę. Małą łyżeczką nakładamy jagodowy farsz, sklejamy pierogi. Do gotującej się
wody wrzucamy pierogi, gotujemy 1 minutę
od momentu wypłynięcia pierogów na powierzchnię. Jeszcze ciepłe polewamy np. roztopionym masłem, śmietaną lub posypujemy
cukrem. Dla poszukujących nowych doznań
smakowych polecamy polanie ciepłych pierogów śmietaną wymieszaną wcześniej z cukrem pudrem i cynamonem.
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Gęsi smalec w medycynie ludowej od dawna uważany był za świetny lek, zarówno do
użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Pewnie większość z nas pamięta babcię, która smarowała nim naszą klatkę piersiową,
gdy chorowaliśmy. Choć jest kaloryczny, jak
zresztą każdy tłuszcz zwierzęcy, to istotnie
wykazuje wiele zdrowotnych właściwości.
Poza tym można go podgrzewać nawet do
temperatury 200°C i nie traci swoich właściwości (dlatego idealny jest do smażenia
mięs). Karczek wieprzowy smażony na gęsim
tłuszczu jest bardzo soczysty i aromatyczny.
A do karczku idealnie pasują młode ziemniaczki albo kluski śląskie!

Karczek duszony
na tłuszczu z gęsiny
wg Dziadka Piotra
Liczba porcji: 5–6
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki:
• 1 kg karczku wieprzowego
• 200 g wędzonego boczku
• 5 ząbków czosnku
• 2 łyżki smalcu z gęsiny
• ok. 8 grzybów suszonych
• 2 ogórki kiszone lub konserwowe
• 5 listków laurowych
• 7 ziaren ziela angielskiego
• 2 cebule
• sól, pieprz

fot. Małgorzata Kwiatkowska

Przygotowanie:
Cały karczek nacieramy solą, pieprzem oraz
przeciśniętymi 3 ząbkami czosnku. Odstawiamy w chłodne miejsce na całą dobę. Na
następny dzień tłuszcz z gęsi podgrzewamy
w brytfance. Przed smażeniem mięso należy umyć z soli i z pieprzu. Następnie karczek
obsmażamy z każdej strony. Zalewamy ½ l
wody, dodajemy pokrojony w kostkę i podsmażony wcześniej boczek, cebulę pokrojoną w piórka, podgotowane wcześniej grzyby leśne, liście laurowe, ziele angielskie oraz
2 ząbki czosnku. Wszystko dusimy w 220°C
przez 1 godzinę. Po tym czasie wyjmujemy
mięso z brytfanny i odkładamy do ostygnięcia. Dodajemy do wywaru pokrojone w plastry ogórki. Mięso kroimy w plastry o grubości
2 cm i z powrotem wkładamy do brytfanny.
Dusimy przez kolejne 20 minut, aż do uzyskania sosu.
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Pierwsze skojarzenie tego popularnego drugiego dania prowadzi nas wprost do przedszkola lub na stołówkę w szkole podstawowej. Kiedy jedni się zajadali, drudzy siedzieli
i widelcem łączyli ziemniaki, mielone i buraczki w nowe danie, które smakowało ponoć lepiej. Dziś to danie nadal cieszy się powodzeniem i zapewne wiele dzieci za kilkadziesiąt
lat będzie je wspominać podobnie.

Kotlety mielone
z buraczkami
Kotlety mielone

Liczba porcji: 20 sztuk
Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Na rozgrzanym maśle podsmażamy drobno
pokrojoną cebulę, pod koniec smażenia dodajemy zmiażdżony ząbek czosnku. Za pomocą
drewnianej łyżki (lub ręką) mieszamy w misce
wszystkie składniki: mięso mielone, namoczoną bułkę tartą, podsmażoną cebulę z czosnkiem, jajko i przyprawy. W rękach formujemy
niewielkie kotlety, obtaczamy w bułce tartej
i smażymy na złoty kolor.

Buraczki

Liczba porcji: 6–8
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
• 750 g buraczków
• 1 cebula
• 2 łyżki kwaśnej śmietany
• 2 łyżki mąki
• 2–3 łyżki masła do smażenia
• 1 ząbek czosnku
• sól, pieprz
• odrobina cukru
• ocet lub sok z cytryny do smaku

fot. Stowarzyszenie Opolska Blogosfera Kulinarna

Składniki:
• 500 g mielonej łopatki wieprzowej
• 1 średnia cebula
• 1–2 ząbki czosnku
• 2 łyżki masła
• 1/3 szklanki bułki tartej (namoczona
w takiej samej ilości wody)
• 1 jajko
• 1 łyżeczka posiekanego koperku
(może być suszony)
• 1 łyżeczka suszonego tymianku
• sól, pieprz do smaku
• ½ szklanki bułki tartej do obtoczenia
• tłuszcz do smażenia (olej i masło –
najlepiej w proporcjach 1:1)

Przygotowanie:
Buraczki gotujemy pod przykryciem ok. 30 minut. Następnie wyjmujemy,
studzimy, obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Cebulę kroimy
w drobną kostkę i smażymy na maśle na złoty kolor, pod koniec smażenia
dodajemy zmiażdżony ząbek czosnku. Dodajemy mąkę i całość lekko rumienimy. Łączymy z buraczkami i śmietaną, dusimy kilka minut na małym
ogniu. Doprawiamy do smaku solą, cukrem, pieprzem oraz sokiem z cytryny.
Podajemy z tłuczonymi ziemniakami i kotletami mielonymi.
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Razem z pierogami, bigosem czy też flakami
jest to jedno ze sztandarowych dań kuchni polskiej. Łatwość wykonania, dostępność
składników oraz pożywność dania powodują, że od wielu lat gości na naszych stołach
i niezmiennie cieszy się wielką popularnością.
Fasolka po bretońsku jest najlepsza na drugi dzień, gdy wszystkie smaki stają się lepiej
wyczuwalne, doskonale nadaje się również
do mrożenia. Warto mieć taki zapas w zamrażarce, szczególnie na chłodnie dni. Nazwa
tego dania i odwołanie do Bretanii najprawdopodobniej jest przypadkowe.

Fasolka po
bretońsku
Liczba porcji: 6
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut +
moczenie fasoli przez całą noc
Składniki:
• 500 g fasoli „Piękny Jaś”
• 250 g kiełbasy
• 1 średnia cebula
• 20 ml oleju do smażenia
• 15 g mąki
• 20 g przecieru pomidorowego
• sól, pieprz, przyprawa maggi do smaku
• 2 liście laurowe
• 4 ziarna ziela angielskiego
• opcjonalnie 1 łyżka masła

fot. Anna Grochalska

Przygotowanie:
Fasolkę płuczemy, zalewamy ciepłą wodą
i moczymy przez całą noc, a następnie zalewamy świeżą wodą i gotujemy do miękkości
(w zależności od twardości fasoli około 1 godziny).
Kiełbasę i cebulę drobno kroimy i podsmażamy na oleju. Dodajemy do ugotowanej fasoli.
Do tłuszczu, który się wytopił z kiełbasy, dodajemy mąkę (jeżeli tłuszczu jest mało, dodajemy łyżkę masła) i mieszamy energicznie,
żeby nie powstały grudki. Chwilę pozostawiamy na ogniu, żeby zgęstniała. Cały czas
mieszając, dodajemy koncentrat, następnie
zasmażkę. Na koniec doprawiamy solą, pieprzem i maggi.
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Placki ziemniaczane to tradycyjne danie w każdej polskiej kuchni, można je spotkać wszędzie –
na wycieczce w górach, jak i w każdym barze nad morzem. Smakosze dzielą się na tych, którzy
zjadają je tylko na słono, z dodatkiem kwaśnej śmietany, lub tylko na słodko – posypane
cukrem. Placki ziemniaczane są nieskomplikowaną potrawą, do wykonania której wszystkie
składniki najczęściej posiadamy w domu. We wspomnieniach pani profesor Doroty Simonides zajmują szczególne miejsce. Kojarzą się przede wszystkim z piątkowym obiadem,
a cukier – jak wspomina pani profesor – pojawiał się bardzo rzadko i jako dodatek do placków był prawdziwym rarytasem. W wersji bardziej odświętnej można podać z gulaszem.

Placki ziemniaczane
ze śmietaną
i cukrem oraz
na słono
Liczba porcji: 4 (ok. 16 sztuk)
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
Wersja na słodko:
• 6 dużych ziemniaków
• 2 jajka
• 3–4 łyżki mąki
• śmietana
• sól
• opcjonalnie kwaśna śmietana
• olej do smażenia
• cukier do posypania
Wersja na słono:
• 6 dużych ziemniaków
• 2 jajka
• 2 średnie cebule
• 3–4 łyżki mąki
• śmietana
• sól, pieprz
• opcjonalnie kwaśna śmietana
• olej do smażenia
Przygotowanie:
Wersja na słodko: Ziemniaki obieramy, myjemy, a następnie ścieramy na małych oczkach
tarki. Do startych ziemniaków dodajemy
mąkę, jajka oraz doprawiamy solą. Mieszamy
dokładnie ciasto. Następnie na rozgrzany olej
nakładamy łyżką niewielkie porcje i smażymy
na złoto z obu stron. Gotowe placki polewamy łyżką śmietany i posypujemy cukrem.

fot. Anna Zbożna

Wersja na słono: Ziemniaki obieramy, myjemy i ścieramy na małych oczkach tarki. Cebulę kroimy w małą kostkę. Mieszamy ze sobą
ziemniaki i cebulę, dodajemy mąkę i jajka
oraz przyprawiamy solą i pieprzem. Wszystko dokładnie mieszamy. Na rozgrzany olej
nakładamy niewielkie porcje za pomocą łyżki i smażymy z obu stron. Podajemy polane
śmietaną lub ulubionym sosem.
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Kasza gryczana jest ceniona za charakterystyczny smak i stanowi niezastąpiony dodatek do swojskich dań. Co ważne, to świetne
źródło błonnika i białka bezglutenowego,
węglowodanów i składników mineralnych
i nie zakwasza organizmu. Wytwarzana jest
z nasion gryki zwyczajnej. Kasza gryczana
w towarzystwie skwarków to energetyzująca
i pożywna propozycja obiadowa, którą serwowały nam babcie, a potem mamy. Często
nie lubiana przez dzieci, teraz przeżywa swoją
drugą młodość i wraca do łask.

Kasza gryczana
ze skwarkami
i kwaśnym mlekiem
Liczba porcji: 2–3
Czas przygotowania: ok. 30 minut
Składniki:
• 1 szklanka kaszy gryczanej
• 2 szklanki wody
• sól
• pieprz
• 100 g wędzonej słoniny
• kwaśne mleko do popicia

fot. Małgorzata Kwiatkowska

Przygotowanie:
Posoloną wodę doprowadzamy do wrzenia i wsypujemy kaszę. Mieszamy i gotujemy na wolnym ogniu pod przykryciem. Gdy
cała woda zostanie wchłonięta, zdejmujemy
z ognia. Następnie garnek z kaszą zawijamy w koc i pozwalamy, by kasza napęczniała (około 20 minut). W tym czasie słoninę
kroimy w drobną kosteczkę. Smażymy na
patelni, aż się odrobinę wytopi. Do skwarek
dodajemy kaszę. Przez chwilę mieszamy i doprawiamy pieprzem. Podajemy ze szklanką
kwaśnego mleka.
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Cielęcina to delikatne mięso o jasnoróżowym
kolorze i lekko kwaśnym zapachu, które prawie nie zawiera tłuszczu i jest bardzo lekkostrawne. Kiełbasy, boczki, pasztety, schaby,
kaszanki, szynki, smalec, karczki – w tej dziedzinie Polska nie ma sobie równych. Niestety, dziś nasze sklepowe wyroby wędliniarskie
najmniej w sobie mają właśnie mięsa, dlatego warto robić własną kiełbasę. Kiełbasa lubi
czosnek, majeranek, liście laurowe i ziele angielskie. Najlepsza kiełbasa jest z mieszanego
mięsa: cielęco-wieprzowego. Produkcja domowych wyrobów wędliniarskich była kiedyś
wielkim wydarzeniem w rodzinach. Jeśli ktoś
ma możliwość pozyskania dobrej jakości mięsa z gospodarstwa rolnego, powinien spróbować własnego wyrobu wędlin.

Kiełbasa
Dziadka Leona
Liczba porcji: ok. 6–8 kiełbas
Czas przygotowania: 1 godz. 20 minut

Przygotowanie:
Mięso z cielęciny, łopatki, boczek i wieprzowinę kroimy w kostkę, następnie rozdrabniamy na kutrze (jest to domowe urządzenie
do produkcji kiełbas). Do zmielonego mięsa
dodajemy sól, cukier, pieprz, czosnek, gałkę
muszkatołową oraz suszony majeranek oraz
zimne mleko. Masę dokładnie wyrabiamy.
Odstawiamy na godzinę, aby wszystkie smaki
się wymieszały. Jelita odmaczamy z soli w wodzie, nakładamy na lejek masarski nałożony
na maszynkę, nakładając masę mięsną w jelita, formujemy kiełbasy. Kiełbaski okręcamy
kilka razy wokół osi i nakładamy dalej masę.
Kiełbasy zabezpieczamy na końcówkach,
wiążąc je. Kiełbasy wkładamy do dużej miski,
aby trochę podeschły. Następnie parzymy we
wrzątku przez 20 minut w ok. 70°C. Podajemy jeszcze gorące. Kiełbasy można również
mrozić.

fot. Małgorzata Kwiatkowska

Składniki:
• 1 kg cielęciny
• 400 g łopatki wieprzowej
• 300 g boczku surowego
• 300 g podgardla wieprzowego
• 3 łyżki soli peklowej
• 3 łyżeczki pieprzu
• 1 łyżka cukru
• 3 łyżki gałki muszkatołowej
• sok z ½ cytryny
• 250 ml zimnego mleka
• 3 m jelita wieprzowego solonego
• 1 główka czosnku
• 5 łyżek suszonego majeranku
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Chleb pszenny na zakwasie to smak, który porusza nasze najdelikatniejsze wspomnienia. Często pieczony w domu przez mamę lub
babcię albo przynoszony z pobliskiej piekarni. Jeszcze ciepły i pachnący, od którego mama odkrawała chrupiącą
piętkę i dawała ją dzieciom. Taki chleb wspomina pani
Urszula Zajączkowska, Dyrektor Muzeum Śląska
Opolskiego. Opowiada, że proste potrawy czy też
banalne dzisiaj zestawienia w tych siermiężnych czasach, w których przypadało jej dzieciństwo, zapadły
mocno w pamięć. Pani Urszula nie znosiła serwowanej w przedszkolu mamałygi (kasza kukurydziana polana masłem), uwielbiała natomiast dobrze wypieczony
chleb z chrupiącą skórką, kiedy mama kroiła go na kromki
i smarowała gęstą śmietaną przywiezioną ze wsi i posypywała cukrem kryształem. Natomiast pan Karol Cebula, znany
regionalny społecznik i przedsiębiorca, wspomina świeżą chrupiącą
bułkę oraz świeże mleko w budce na kółkach, które kupował mu tata, gdy pan
Karol miał 8 lat. Kiedy chleb był czerstwy, można było kromki zamoczyć w rozbełtanym jajku i smażyć na rozgrzanym maśle lub
oleju. Dziś nazwalibyśmy ten przysmak francuskimi tostami, ale kilkadziesiąt lat temu był to po prostu sposób na zagospodarowanie
czerstwego chleba. Taki smażony chleb w jajku, posypany cukrem pudrem, był rarytasem na podwieczorek dla dzieci.

Chleb na zakwasie
Liczba porcji: 1 chleb, Czas przygotowania:
5 dni na zakwas, wyrastanie chleba
ok. 8 godzin, pieczenie 40 minut

fot. Stowarzyszenie Opolska Blogosfera Kulinarna

Składniki na zakwas:
Dzień 1
• 5 łyżek mąki pszennej razowej
• 5–6 łyżek wody przegotowanej
• słoik o pojemności ok. 1 l (słoik powinien
być wcześniej wyparzony)
Przygotowanie:
Stosunek mąki do wody powinien wynosić 1:1
– czyli jedna porcja mąki i mniej więcej tyle
samo wody. Mąkę i wodę mieszamy w słoiku.
Konsystencja powinna być raczej gęsta. Słoik przykrywamy ściereczką lub gazą (tak, by
dochodziło do niego powietrze) i odstawiamy
w ciepłe miejsce na 24 godziny. Temperatura,
w jakiej będziemy przechowywać zakwas powinna wynosić ok. 25°C.
Dzień 2–5. Każdego następnego dnia należy
powtarzać całą procedurę, z zastosowaniem
tych samych proporcji.
• ½ zakwasu z dnia poprzedniego
(resztę zakwasu należy wyrzucić)
• 5 łyżek mąki pszennej razowej
• 5–6 łyżek wody przegotowanej
Po pięciu dniach zakwas pszenny jest gotowy
do użycia.
Składniki na chleb:
• 300 g zakwasu pszennego
• 250 ml wody
• 500 g mąki pszennej typ 550
• 1 łyżka soli

Przygotowanie:
Zakwas mieszamy razem z wodą. Dodajemy mąkę i sól. Zagniatamy gęste i elastyczne ciasto, które powinno być dobrze wyrobione, elastyczne i tylko delikatnie lepić się do dłoni. Ciasto po wyrobieniu przekładamy do miski wysmarowanej olejem, przykrywamy lnianą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na ok. 3 godziny. W trakcie wyrastania ciasto należy dwukrotnie odgazować,
czyli wyrobić je na stolnicy i ponownie odłożyć. Najlepiej wtedy składać już ciasto tak, aby złączenie zawsze było na dole.
Po 3 godzinach przekładamy ciasto do specjalnego kosza do chleba lub zwykłej blaszki wysmarowanej i obsypanej mąką. Szczelnie owijamy folią spożywczą i pozostawiamy do ponownego wyrośnięcia na 3–4 godziny w temperaturze pokojowej. Piekarnik
nagrzewamy do temperatury 210°C. Wyrośnięty bochenek nacinamy nożem w kilku miejscach. Pieczemy przez ok. 30–40 minut.
Po tym czasie odstawiamy do wystygnięcia.
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W czasach, w których dzisiejsi 40-latkowie byli małymi dziećmi, nie było wielu produktów tak łatwo
dostępnych jak teraz. Niejedna mama przed urodzinami swojego dziecka zastanawiała się, jakich
użyć sztuczek, aby tort pozostał w pamięci dziecka jak najdłużej. Standardem było posypywanie tortów wiórkami kokosowymi lub czekoladową posypką. Takie tradycyjne torty z maślaną
masą wspomina Rektor Uniwersytetu Opolskiego, pan prof. Stanisław Nicieja. Z wielkim
sentymentem opowiada o tortach, które przygotowywała jego mama. Były to prawdziwe
dzieła sztuki skrojone na miarę ówczesnych czasów. Jajka na biszkopt ubijała własnoręcznie,
zawsze pamiętając o zasadzie, że nie wolno ubijać lub kręcić ciasta w drugą stronę.

Tort maślany Eryki
Liczba porcji: 16
Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut
Składniki na biszkopt:
• 10 białek
• 10 żółtek
• 200 g cukru
• 1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia
Składniki na krem:
• 800 g miękkiego masła
• 6 jajek o temperaturze pokojowej
• 12 łyżek cukru
• 3 cukry wanilinowe
Dodatkowo:
• 250 g dżemu truskawkowego
• kolorowa posypka lub wiórki kokosowe
do dekoracji
Przygotowanie biszkoptu:
Białka ubijamy w misie miksera na sztywną
pianę. Podczas ubijania dodajemy po jednej łyżce cukru. Kiedy piana będzie ubita,
dodajemy po jednym żółtku i dalej ubijamy.
Na koniec dodajemy przesianą mąkę i cukier
puder, mieszając na najniższych obrotach lub
ręcznie szpatułką.
Masę wlewamy do tortownicy o średnicy 28
cm wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 180° przez około 45 minut. Odstawiamy do wystygnięcia.
Przygotowanie kremu:
Masło ubijamy w misie miksera na puszystą
masę. W osobnej misie ubijamy jajka i łączymy powoli z ubitym masłem i cukrem oraz
cukrem wanilinowym.

fot. Anna Grochalska

Przygotowanie tortu:
Biszkopt kroimy w poprzek, tak aby uzyskać
3 koła. Pierwsze koło z biszkoptu smarujemy
dżemem truskawkowym, kładziemy drugie
koło i smarujemy go kremem, przykrywamy
trzecim kołem i smarujemy także kremem. Boki
tortu smarujemy pozostałym kremem i obsypujemy posypką. Na koniec ozdabiamy górę tortu.
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Sobotnie, letnie popołudnie to znak zbliżającej się niedzieli. Unoszący się w całym domu
zapach pieczonego ciasta, przygotowanego ze świeżo zebranych jabłek, przypominał
o świątecznym dniu. Szarlotka to jeden z najczęściej pieczonych przysmaków w czasach
dzieciństwa, do dziś niezapomniany. Kawałek
kruchego ciasta, wypełnionego jabłkami z rodzynkami i cynamonem – to niemal rzeczywisty powrót do rodzinnego domu.

Szarlotka
Liczba porcji: ok. 25
Czas przygotowania: 2 godziny
Składniki na ciasto:
• 3 szklanki mąki pszennej
• 1 szklanka drobnego cukru
• 1 cukier waniliowy
• 250 g zimnego masła
• 4 jajka
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Składniki na masę z jabłek:
• 2 kg jabłek
• ½ szklanki cukru
• 1 cukier waniliowy
• 10 dag rodzynek
• 1 łyżeczka cynamonu
Przygotowanie:
Jabłka obieramy i kroimy na niewielkie kawałki. Razem z cukrem i cukrem waniliowym
lekko podsmażamy na patelni. Dodajemy rodzynki i cynamon.
Mąkę przesiewamy na stolnicę razem z proszkiem do pieczenia, dodajemy ¾ szklanki cukru, cukier waniliowy oraz pokrojone
w kostkę masło. Siekamy nożem, a następnie
dodajemy 3 żółtka i 1 całe jajko. Zagniatamy
elastyczne ciasto, które dzielimy na dwie części (jedną mniejszą, drugą większą). Zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na 60 minut. Większą część ciasta rozwałkowujemy na
papierze do pieczenia i przekładamy na przygotowaną blachę. Wstawiamy do lodówki.

fot. Ewa Krawczyk

Białka z 3 jaj ubijamy na pianę, następnie
stopniowo dodajemy resztę cukru, ciągle ubijając do momentu, aż piana będzie sztywna
i błyszcząca.
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Piekarnik rozgrzewamy do 175°C. Formę
z przygotowanym spodem wyciągamy z lodówki. Przekładamy na nią przygotowane
i ostudzone jabłka oraz ubitą pianę. Drugą
część ciasta rozwałkowujemy, kroimy w paski i układamy z nich kratkę na pianie z białek. Pieczemy przez 60 minut. Po upieczeniu
i wystygnięciu szarlotkę posypujemy cukrem
pudrem.

Jeszcze trzydzieści lat temu, w polskich domach nie było tradycji wypiekania ciast typu
brownie czy rozmaitych muffinek. Niemal
w każdy weekend nasze mamy lub babcie
przygotowywały zwykłe i proste, ale bardzo
smaczne ciasta. Jednym z takich ciast był właśnie murzynek. W rodzinnych przepisach często pojawiała się margaryna, którą dziś zastępujemy masłem. Murzynek z tego przepisu,
z racji dodania powideł śliwkowych, będzie
wilgotny, ale jednocześnie bardzo puszysty
i wyjątkowo aromatyczny. Jest to bardzo
proste i smaczne ciasto, które bardzo długo
utrzymuje świeżość.

Murzynek
Liczba porcji: ok. 20
Czas przygotowania: 1 godzina
Składniki na ciasto:
• 125 g masła
• 3 jajka
• 290 g mąki pszennej
• 200 g cukru
• 125 ml mleka
• 20 g gorzkiego kakao
• 5 łyżek powideł śliwkowych
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
Przygotowanie:
Do miski przesiewamy mąkę oraz sodę.
W garnku mieszamy cukier oraz kakao, dodajemy mleko oraz masło i doprowadzamy do
wrzenia. Gotujemy przez 2 minuty, studzimy.
Do wystudzonej masy dodajemy przesianą
mąkę z sodą, dokładnie mieszamy. Dodajemy
powidła śliwkowe i ponownie mieszamy.
Białka ubijamy na sztywną pianę, powoli dodajemy żółtka, cały czas ubijając. Ubitą masę
przelewamy do ciasta i delikatnie mieszamy
łyżką.
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury
170°C. Formę z kominem o średnicy 25 cm
smarujemy masłem i posypujemy mąką (nadmiar mąki strzepujemy). Do formy przelewamy ciasto. Murzynek pieczemy przez 45 minut, do tzw. suchego patyczka. Gdy ciasto
wystygnie, polewamy je przygotowaną polewą.

Przygotowanie:
W garnku roztapiamy masło, dodajemy cukier, kakao oraz śmietanę kremówkę. Mieszamy i zagotowujemy. Gdy polewa delikatnie
przestygnie, dekorujemy nią ciasto.

fot. Małgorzata Adamska

Składniki na polewę:
• 2 łyżki masła
• 4 łyżki cukru
• 3 łyżki kakao
• 5 łyżek śmietany kremówki 30%
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Jagodzianki to smak lata, wakacji u babci na
wsi, wspomnienie samodzielnie zbieranych
jagód w lesie oraz buzie umazane na fioletowo. Mięciutkie bułeczki z błękitnym nadzieniem można kupić dziś w każdej cukierni, ale
najlepiej smakują te przygotowane samodzielnie, na podstawie babcinego przepisu. Są
idealne do popołudniowej kawy, wspólnych
rodzinnych rozmów przy stole i powrotu do
czasu naszego dzieciństwa.

Jagodzianki
Liczba porcji: 12–16
Czas przygotowania: ok. 2 godzin
Składniki na ciasto drożdżowe:
• 500 g mąki pszennej
• 150 g cukru
• 40 g drożdży
• 250 ml mleka
• 2 żółtka
• 3 łyżki masła
Składniki na nadzienie:
• 300 g jagód
• 2–3 łyżki cukru pudru
• ½ łyżki mąki ziemniaczanej

fot. Stowarzyszenie Opolska Blogosfera Kulinarna

Dodatkowo:
• 1 żółtko
• kilka łyżek mleka
• cukier puder do posypania
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Przygotowanie:
Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mleku, dodajemy łyżkę cukru, dokładnie mieszamy zaczyn i odstawiamy do wyrośnięcia na około
10–15 minut. Rozpuszczamy masło w rondelku i odstawiamy do przestygnięcia.
W misce mieszamy mąkę oraz wyrośnięte
drożdże, dodajemy 2 żółtka, resztę cukru oraz
– stopniowo – roztopione masło. Zagniatamy
ciasto i odstawiamy w ciepłe miejsce, w przykrytej ściereczką misce, na około godzinę, do
wyrośnięcia.
Umyte i osuszone wcześniej jagody mieszamy z cukrem pudrem i mąką ziemniaczaną.
Wałkujemy ciasto i wykrawamy okręgi (np.
małą miseczką), na środku kółka kładziemy
łyżkę jagód, składamy na pół, zalepiamy dokładnie brzegi i formujemy jagodzianki. Tak
przygotowane, kładziemy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, w większych odstępach, smarujemy żółtkiem rozmieszanym
z mlekiem i pieczemy aż do zrumienienia ok.
20 minut w 180°C.
Upieczone i ostudzone jagodzianki posypujemy cukrem pudrem.

Andruty albo inaczej wafle przekładane ulubioną masą. Przysmak, którego przygotowanie uczy niebywałej cierpliwości (gotowanie
ok. 3 godzin puszek z mlekiem). Kiedy nasze
babcie przygotowywały ulubione andruty,
przeważnie zostawały im suche wafle, które
dzieci uwielbiały zajadać. Zwyczajem było
również podjadanie kajmaku, który kilkadziesiąt lat temu był niebywałym rarytasem.
Teraz, gdy gotowe masy kajmakowe są dostępne w każdym sklepie, można pójść na
skróty i zrezygnować z gotowania puszki
z mlekiem.

Andruty/wafle
Liczba porcji: 30
Czas przygotowania: 7 godzin
Składniki:
• 7 sztuk okrągłych wafli
• 1 puszka mleka słodzonego (530 g)
• 100 g miękkiego masła
• 4 łyżeczki kawy zbożowej

fot. Małgorzata Adamska

Przygotowanie:
Puszkę z mlekiem wstawiamy do garnka, wlewamy wodę tak, aby puszka była zanurzona do 2/3 wysokości. Gotujemy ją na małym
ogniu przez 3 godziny i 30 minut. Pilnujemy,
aby w garnku cały czas znajdowała się woda.
Puszkę studzimy, a następnie otwieramy,
jednak dopiero w momencie, gdy będzie już
letnia. Wystudzone mleko, które już ma postać kajmaku, przekładamy do miski, dodajemy miękkie masło oraz kawę i miksujemy do
momentu, aż składniki będą miały jednolitą
konsystencję.
Na papierze do pieczenia układamy wafel,
dokładnie smarujemy go masą i układamy
na nim kolejną warstwę. Postępujemy tak do
czasu wyczerpania się całej masy. Tak przygotowane wafle przykrywamy papierem do
pieczenia, a następnie układamy na nich np.
ciężkie książki. Po dwóch godzinach wafle
przekładamy do lodówki na 30 minut, po tym
czasie kroimy je na mniejsze kawałki i podajemy.
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W czasach kiedy czekolada była dobrem bardzo trudno dostępnym, a w sklepach można
było z wielkim trudem znaleźć tylko produkty
czekoladopodobne, sprzedawane na kartki,
próbowano znaleźć jej substytuty. Jednym
z nich był blok czekoladowy. Przygotowany
z prostych i w miarę dostępnych w tym okresie składników był świetnym zamiennikiem
dla deserów z dodatkiem czekolady, jak i dla
słodyczy w ogóle. Choć obecnie niczego nam
nie brakuje, to polecamy wszystkim powrót do
tego prostego pomysłu na „coś słodkiego’’.

Blok czekoladowy
Liczba porcji: ok. 10
Czas przygotowania 15 min
+ czas na chłodzenie
Składniki:
• 170 g cukru pudru
• 250 g masła
• ½ szklanki wody
• 60 g gorzkiego kakao
• 400 g pełnego mleka w proszku
• 50 g herbatników

fot. Anna Grochalska

Przygotowanie:
Masło rozpuszczamy w małym rondelku. Lekko studzimy i dodajemy cukier, wodę, kakao,
a następnie dobrze mieszamy. Do dużej miski
wsypujemy mleko i połamane herbatniki. Następnie dodajemy wcześniej wymieszane masło z cukrem, wodą i kakao, i wszystko łączymy. Całość umieszczamy w wyłożonej folią
aluminiową formie do keksówki o wymiarach
10 x 20 cm i chłodzimy w lodówce przez kilka
godzin.
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Zupełnie takie jak u babci albo mamy. Kruche, delikatnie słodkie, idealne na dwa kęsy.
Przywołują wspomnienie dzieciństwa, kiedy
to mama była proszona o coś słodkiego. Po
około godzinie w domu pachniało świeżym
wypiekiem, a małe rączki sięgały do talerza,
na którym studziły się rogaliki. Znikały bardzo szybko i nigdy nie doczekały drugiego
dnia, bo już po kilku godzinach talerz świecił
pustkami. Bardzo proste do wykonania, bez
przygotowywania zaczynu czy oczekiwania
na wyrośnięcie ciasta drożdżowego. Do rogalików należy dodać ulubioną konfiturę, najlepiej tę z własnej spiżarni, a potem wystarczy
napełnić kubek gorącym mlekiem lub herbatą
i można delektować się smakiem wspomnień
z dzieciństwa.

Rogaliki z konfiturą
Liczba porcji: 40
Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
Na stolnicę przesiewamy mąkę, formujemy
dołek i wbijamy jajka. Następnie dodajemy
śmietanę, cukier, rozkruszone drożdże oraz
pokroje masło. Z podanych składników zagniatamy ciasto. Ciasto powinno być gładkie,
nie może zawierać grudek. Zawijamy je w folię i umieszczamy w lodówce na 30 minut.
Ciasto odwijamy z folii i dzielimy na dwie
równe części, jedną część odkładamy na bok.
Stolnicę posypujemy mąką i rozwałkowujemy
ciasto, tworząc kształt prostokąta. Odcinamy
nierówne brzegi, a następnie przy pomocy
noża wycinamy trójkąty. U podstawy trójkąta
nakładamy konfiturę, około ½ łyżeczki. Większa ilość spowoduje, że konfitura zacznie
nam wypływać z rogalików podczas pieczenia. Następnie zwijamy ciasto, zaczynając od
szerszego boku, formując kształt rogalika. Tak
samo postępujemy z resztą ciasta. Blaszkę
wykładamy papierem do pieczenia. Rogaliki
układamy na blaszce, zachowując pomiędzy
nimi 2 cm odległości.
Piekarnik nagrzewamy do temperatury
180°C. Rogaliki pieczemy przez 15 minut, do
lekkiego zezłocenia. Następnie wyjmujemy
i studzimy na kratce. Po ostudzeniu posypujemy cukrem pudrem.

fot. Małgorzata Adamska

Składniki:
• 2 łyżki cukru
• 350 g mąki pszennej
• 2 jajka
• 2 łyżki kwaśnej śmietany 18%
• 20 g świeżych drożdży
• 200 g masła
• 10 łyżek ulubionych konfitur
• cukier puder do posypania rogalików
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Mazurki wypiekane na Wielkanoc są silnie
zakorzenione w polskiej tradycji. Niemal
w każdym domu przed tymi wiosennymi
świętami zbierały się kobiety, nierzadko trzy
pokolenia, czyli babcie, córki i wnuczki, żeby
najpierw wypiekać kruche ciasta, a następnie każdy mazurek wykwintnie ozdabiać.
Oczywiście możliwości zdobienia kilkadziesiąt lat temu były o wiele mniejsze niż w czasach obecnych, ale pomysłowość naszych
babć i mam była tak duża, że dzieci były
zachwycone wzorami, które powstawały na
tych świątecznych wypiekach. Używano różnych mas, konfitur oraz w miarę dostępności
– bakalii.

Mazurek tradycyjny
Mazurek Orzechowy Anny Lisy
Liczba porcji: 12
Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut

fot. Anna Grochalska

Składniki na ciasto:
• 350 g cukru pudru
• 150 g margaryny pokrojonej w kostkę
• 45 ml mleka
• 60 g miodu
• 3 jajka
• 1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 łyżeczka sody
• 750 g mąki

Składniki na polewę czekoladową:
• 200 g margaryny
• 70 g cukru pudru
• 60 g kakao
• 2 jajka
• kilka orzechów włoskich do dekoracji
Przygotowanie:
Cukier, kakao i jajko dobrze mieszamy. Margarynę rozpuszczamy i dodajemy do mieszanki.
Przygotowanie mazurka:
Upieczone i przestudzone ciasta przekładamy kremem
maślano-orzechowym, ciasto polewamy polewą czekoladową i ozdabiamy orzechami włoskimi.
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Przygotowanie:
Wszystkie składniki umieszczamy w misie i zagniatamy ręcznie na jednolitą masę. Ciasto
zawijamy w folię spożywczą i odstawiamy na
około godzinę. Ciasto wykładamy (możemy
pomóc sobie wałkiem lub ugniatając lekko
palcami) na trzy jednakowe blaszki (o wymiarach około 30 x 20 cm) wyłożone papierem
do pieczenia. Pieczemy przez około 15 minut
w temperaturze 180°C.
Składniki na krem orzechowy:
• 750 ml litra mleka
• 120 g grysiku
• 400 g zmielonych lub drobno posiekanych
orzechów włoskich
Przygotowanie:
Grysik gotujemy na mleku zgodnie z instrukcją na opakowaniu grysiku, a następnie dodajemy posiekane orzechy i odstawiamy do
przestygnięcia.
Składniki na krem maślano-orzechowy
• 400 g margaryny lub masła
• 400 g cukru pudru
• 4 cukry wanilinowe
Przygotowanie:
Wszystkie składniki mieszamy do uzyskania
jednolitego kremu, a następnie cały czas
mieszając, dodajemy wystudzony krem
orzechowy.

Trzydzieści lat temu, w każdym domu można było znaleźć
maszynkę do mięsa, która dzięki specjalnej metalowej nakładce zamieniała się również w maszynkę do ciastek. Nakładka pozwalała tworzyć ciasteczka w różnych kształtach,
a dodatki takie, jak orzechy, mak, czy powidła pozwalały na
przygotowanie wielu rodzajów kruchych słodkości, które
gościły na naszych stołach na co dzień i od święta. Warto
do nich powrócić, najlepiej w towarzystwie dzieci, którym
z pewnością spodoba się maszynka do ciastek.

Ciastka półkruche
z maszynki
Liczba porcji: ok. 70 ciasteczek
Czas przygotowania: ok. 2 godzin

Przygotowanie:
Mąkę z proszkiem i cukrem pudrem przesiewamy. Dodajemy pozostałe składniki i zagniatamy na jednolitą masę.
Odkładamy na około pół godziny do lodówki. Ciasto przepuszczamy przez maszynkę do mięsa, zakładając specjalną
metalową nakładkę do ciastek. Ciastka powinny być tej samej długości. Układamy je na blaszce posmarowanej masłem i wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 175°C, przez około 10–15 minut do
uzyskania złotego koloru.

fot. Anna Grochalska

Składniki:
• 750 g mąki
• 250 g cukru pudru
• 150 g zimnego masła pokrojonego w kostkę
• 2 jajka
• 120 ml kwaśnej śmietany
• 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Kiedy już mamie albo tacie udało się kupić preparowany
ryż, popularnie zwany dmuchanym, nie było innego wyjścia – należało zrobić domowe szyszki. Ich przygotowanie
było sprawą bardzo prostą, ale zawsze wymagało pomocy dorosłej osoby, ponieważ szyszki muszą być „lepione” jeszcze z gorącej masy, która bardzo szybko zastyga.
Dawniej topiło się krówki (ciągutki), mogły to być również
popularne irysy, a dziś te cukierki można zastąpić gotową
masą kajmakową. I choć dziś mamy bardzo bogaty wybór
słodyczy w sklepach, polecamy zabrać nasze dzieci w kulinarną podróż do smaków dzieciństwa ich rodziców.

Liczba porcji: 16–18
Czas przygotowania: 30 minut
Składniki:
• 300 g krówek lub gotowej masy kajmakowej
• 125 g masła
• 1 łyżka słodkiego kakao
• 80 g ryżu preparowanego
Przygotowanie:
Krówki lub masę kajmakową topimy w rondelku razem
z masłem, dodajemy kakao, a gdy masa już będzie płynna,
dodajemy ryż. Szybko i dokładnie mieszamy. Nabieramy
porcje gorącej masy (najlepiej użyć jednorazowych rękawiczek, żeby się nie poparzyć) i formujemy kulki. Przekładamy do papilotek lub na papier do pieczenia i odstawiamy
do ostudzenia.

fot. Stowarzyszenie Opolska Blogosfera Kulinarna

Szyszki ryżowe z toffi
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Jak najprościej zatrzymać smak lata w słoiku?
Oczywiście poprzez robienie przetworów.
Ogórki kiszone to specyficzny polski smak,
który idealnie komponuje się z wieloma potrawami. Pasują do dań mięsnych z sosem, do
kasz i ziemniaków, a pokrojone w plasterki są
dodatkiem np. do sałatek. Wybornie smakują z chrupiącą kromką chleba, posmarowaną smalcem. Najlepsze ogórki kiszone to te
zaledwie kilkudniowe, zwane małosolnymi,
z pierwszych letnich ogórkowych zbiorów.

Ogórki kiszone
MAŁOSOLNE
Liczba porcji: 6–7 słoików, każdy
o pojemności 750 ml
Czas przygotowywania: 20 minut
Składniki:
• 3 kg ogórków (najlepiej drobnych)
• 1 główka czosnku
• 1 korzeń chrzanu
• wiązka kopru z nasionami
• ziele angielskie
• liście laurowe
• nasiona gorczycy
Zalewa:
• 1 płaska łyżka soli na 500 ml wody

fot. Marta Wolna

Przygotowanie:
W garnku przygotowujemy zalewę. Wodę
z solą (w odpowiednich proporcjach) doprowadzamy do wrzenia. Słoiki i zakrętki dokładnie myjemy, w gorącej wodzie.
Do każdego słoika wkładamy ogórki, 2–3
ząbki czosnku, 2 liście laurowe, kawałek
chrzanu, pół łyżeczki nasion gorczycy, kilka
gałązek kopru. Zalewamy je wrzącą zalewą,
mocno zakręcamy przykrywki. Słoiki ustawiamy dnem do góry, po ostudzeniu słoiki odwracamy. Ogórki są najlepsze do jedzenia po
ok. 1–2 tygodniach od przygotowania.

30

Do przygotowania powideł śliwkowych potrzeba jedynie kilku kilogramów dojrzałych
śliwek i odrobinę wolnego czasu. W większości domów powidła były przygotowywane
na zakończenie każdego sezonu śliwkowego. Najpierw należało zebrać owoce w sadzie, najczęściej u babci na wsi, a następnie
wszystkie śliwki oczyścić i pozbawić pestek.
Powidła przygotowane z dojrzałych śliwek nie
wymagają dodawania cukru. Stanowią idealne wypełnienie do naleśników, nadzienie do
ulubionych rogalików drożdżowych albo stanowią dodatek do świeżego pieczywa.

Powidła śliwkowe
Liczba porcji: 4 słoiki,
każdy o pojemności 250 ml
Czas przygotowania: 5 godzin

Przygotowanie:
Śliwki myjemy, przekrawamy na pół, wyjmujemy pestki. Do garnka z grubym dnem przekładamy owoce. Dusimy pod przykryciem, na
dużym ogniu, przez 20 minut. Po tym czasie
zdejmujemy pokrywkę i gotujemy na bardzo
małym ogniu, od czasu do czasu mieszając,
przez około 4 godziny.
Powidłom zapewniamy należytą uwagę, aby
nie dopuścić do ich przypalenia. Gdy powidła nabiorą odpowiednio gęstej konsystencji,
jeszcze wrzące, przekładamy do suchych, wypieczonych w piekarniku słoiczków i od razu
zakręcamy. Słoików nie trzeba odwracać do
góry dnem czy też pasteryzować.
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fot. Małgorzata Adamska

Składniki:
• 3,5 kg bardzo dojrzałych śliwek
(każde śliwki będą dobre, jednak
najsmaczniejsze powidła przygotujemy
ze śliwek węgierek)
• opcjonalnie cukier do smaku
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Przy okazji ostatniej części „Opolskich Smaków”, chcielibyśmy przybliżyć działalność Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Większość tych przedsięwzięć udało nam się zrealizować dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym
w szczególności tych pochodzących z Unii Europejskiej.

Od chwili powstania w 2003 roku, Stowarzyszenie zajmuje się promocją turystyczną województwa opolskiego
w kraju i za granicą. W tej chwili skupiamy już przeszło
160 członków, w tym: samorządy na czele z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Opolskiego, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe. W tym czasie
udało nam się zrealizować wiele ciekawych i ważnych
dla rozwoju turystyki Śląska Opolskiego projektów. Nie
sposób w paru zdaniach wymienić wszystkich naszych
osiągnięć, warto jednak wyróżnić kilka najważniejszych.
Stworzyliśmy dla Państwa, w stolicy regionu – Opolskie Centrum Informacji Turystycznej wraz z turystycznym portalem internetowym www.visitopolskie.pl, do
którego odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy.
Wydajemy przewodniki, foldery, mapy, organizujemy
stoiska promocyjne województwa opolskiego podczas
imprez i targów turystycznych w kraju oraz zagranicą. Prowadzimy także badania ruchu turystycznego,
szkolenia dla branży turystycznej, organizujemy staże,
praktyki dla młodzieży szkolnej i studentów, a także
konkursy turystyczne dla mieszkańców regionu. Prowadzimy certyfikację punktów informacji turystycznej
oraz promujemy najlepsze produkty turystyczne województwa opolskiego w ramach corocznie organizowanego ogólnopolskiego konkursu. Przygotowujemy
również regionalne wizyty studyjne dla dziennikarzy
oraz przedstawicieli biur podróży z Polski i z zagranicy.
W ramach naszych struktur działają „Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek” oraz Klaster
Turystyczny „VisitOpolskie”. Tworzymy także Szlak Kulinarny w województwie opolskim.

Sukces Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
nie byłby tak imponujący, gdyby nie ogromna pasja i zaangażowanie członków i pracowników naszego Stowarzyszenia na przestrzeni lat. Nasze dokonania i zaangażowanie zostały wielokrotnie dostrzeżone. Z rąk Ministra
Sportu i Turystyki otrzymaliśmy Odznakę Honorową „Za
Zasługi dla Turystyki” (najwyższe odznaczenie w branży
turystycznej). Natomiast z rąk Marszałka Województwa
Opolskiego otrzymaliśmy statuetkę „Opolska Marka”.
Wydany przez OROT „Katalog Produktów Turystycznych
VisitOpolskie” został wybrany najlepszym wydawnictwem turystycznym w Polsce, a w województwie opolskim otrzymał miano najlepszego produktu promującego
region. Zostaliśmy także 3-krotnie wyróżnieni w konkursie na najlepszą organizację pozarządową w regionie „Opolska Niezapominajka”. Prowadzone przez Stowarzyszenie „Opolskie Centrum Informacji Turystycznej”
zajęło II. miejsce w konkursie na „Najlepszą Informację
Turystyczną w Polsce”.
Mamy nadzieję, iż cyklem 4 części „Opolskich Smaków” przybliżyliśmy Państwu jakże bogatą, aromatyczną kuchnię, obecną w różnych smacznych odsłonach
na Śląsku Opolskim dawniej i dziś. Zapraszamy do lektury kolejnych naszych wydawnictw, w tym publikacji „Opolski Bifyj – Przyjazny Przewodnik Kulinarny”,
która również zabierze Państwa w podróż po smakach
i smaczkach naszego regionu, ale w nieco inny sposób…

fot. Małgorzata Adamska
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