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Wigilia i święta Bożego Narodzenia to dla mnie jeden z najprzyjemniejszych i najbardziej
wyczekiwanych okresów w ciągu roku. Nic dziwnego, że tak dużo mówi się o magii tych świąt.

Magia świąt

W

końcu w nastrój wprowadza nas
zimowa aura, choinki przystrojone są kolorowymi ozdobami i błyszczącymi światełkami,
a wszystko to dopełnione jest
aromatem wigilijnych przysmaków, wśród których
króluje korzenny zapach pierników i suszonych owoców. Na ulicach słychać wesołe melodie, mijają nas
mikołaje, elfy i aniołki, wystawy sklepowe kuszą kolorami złota, bieli i czerwieni. Prawdziwa feeria barw,
aromatów oraz smaków. Z jednej strony czujemy,
że jest to zabieg marketingowy, z drugiej jednak
chyba w każdym z nas drzemie dziecko, dzięki któremu chętnie poddajemy się panującej atmosferze
i z radością wchodzimy w ten magiczny świat.
■ Dziś z przyjemnością doceniam walory smakowe dań wigilijnych i z wielką niecierpliwością czekam na nie przez cały rok. Skąd ta przemiana? Czy
moje kubki smakowe nagle dojrzały? A skoro tak
smaczne są te dania, to czy nie warto przygotowywać ich na co dzień? Pytań jest wiele, a odpowiedź na nie tylko jedna. Myślę, że najważniejszym
czynnikiem podkreślającym magię i wyjątkowość
potraw, które co roku tak dumnie prezentują się
w świątecznej porcelanie jest fakt, iż przygotowujemy i spożywamy je raz do roku w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Przygotowanie dań świątecznych sprawia, że cała rodzina spędza wspólnie czas

w kuchni. Mam przed oczyma taki obraz z dzieciństwa: kiedy tato wchodzi z zakupami do kuchni, siostra kroi cebulę, babcia uciera w makutrze sernik,
a mama doprawia barszcz. A do tego wszystkiego
tradycyjnie wspólne lepienie pierogów. W efekcie
czego, każdy pieróg jest inny – jeden pękaty, inny płaski, jeszcze inny mały lub duży. Wiadomo, że
w dzisiejszych czasach wszystko możemy kupić
lub zamówić gotowy catering. Jednak nie odbierajmy sobie tych magicznych chwil spędzonych
razem i celebrujmy świąteczny czas ciesząc się sobą nawzajem. Pamiętajmy również o tym, że nie
zawsze wszystkie potrawy się udają.
■ Sama pamiętam, jak mój sprawdzony sernik nie
stężał, a rolada z maku była przesuszona. Jednak
nikt nie miał mi tego za złe. Zjedliśmy sernik łyżką,
a makowiec naponczowałam herbatą z rumem. Myślę, że to kolejny czynnik stanowiący o tym, że dania
świąteczne są tak wyjątkowe, są po prostu... nasze.
■ Mam wrażenie, że gdyby te wszystkie dania przeniknęły do kuchni codziennej, w której nie zawsze
mamy czas na celebrowanie wspólnych chwil, to
potrawy straciłyby swój urok i nie smakowałyby
tak samo jak w święta. Gotujmy zatem razem, ciesząc się tym, że możemy być blisko siebie. Nie odbierajmy sobie magii świąt, bo ta wypracowana
własnoręcznie ma największą wartość i nie da się
jej odkupić za żadną cenę.

BEATA ŚNIECHOWSKA

Pasjonatka kulinarna, blogerka
prowadząca autorskiego bloga
(beatasniechowska.pl), swoją
wiedzę zdobywała pod okiem
Michela Moran, obecnie odbywa
staż w Warszawie pod okiem
Pawła Oszczyka. Zwyciężczyni
II edycji kulinarnego Programu
MasterChef.

Specjalnie dla nas przepis na Świąteczne Pierniczki oraz Lukier Królewski przygotowała Iga Sarzyńska
– inicjator i główny projektant Pracowni Artystycznej Sarzyński. Iga jest przedstawicielką 4. pokolenia,
które kontynuuje tradycję w rodzinnej piekarni w Kazimierzu Dolnym - słynnej z kogutów kazimierskich.

Świąteczne Pierniczki
■
■
■
■
■
■
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750 g mąki pszennej
10 g proszku do pieczenia
12 -15 g przyprawy piernikowej
200 g masła
210 ml melasy (lub melasy pół na pół
z golden syrupem/miodem)
180 g miałkiego brązowego cukru
120 ml wody
1 jajko
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i przyprawą
korzenną. Pozostałe składniki (oprócz jajka) podgrzać,
poczekać do roztopienia się i rozpuszczenia składników.
Cały czas mieszać. Suche składniki wymieszać z rozpuszczonymi, na końcu dodając jajko, dobrze wymieszać.
Ciasto zawinąć w folię spożywczą, włożyć do lodówki na
ok. 2- 3 godziny. Po wyjęciu z lodówki cienko rozwałkować,
za pomocą foremek wyciąć pierniczki. Piec w temperaturze
175ºC przez 10 - 12 minut, w zależności od wielkości foremki.
Po wystudzeniu można dekorować lukrem królewskim.

Lukier Królewski
■ 1 białko
■ 200 g przesianego cukru pudru
■ sok z 1/4 cytryny
Wycisnąć sok z cytryny przez sitko, dodać do białka,
zamieszać. Następnie dodać przesiany cukier puder i ucierać
przez ok. 10-12 minut. W lukrze nie może być najmniejszych
grudek. Lukier królewski powinien być na tyle gęsty, by
można było z niego wylać wzór o dowolnym kształcie.

