
Z okazji świąt Wielkiej
Nocy, tak jak w latach ubie-
głych, Piekarnia-Cukiernia
„Pellowski” Grzegorz Pel-
lowski w Gdańsku zaoferuje
ciasta, które zgodnie z wielo-
wiekową tradycją powinny
znaleźć się na świątecznym
stole. Będą to przede wszyst-
kim drożdżowe babki wiel-
kanocne, mazurki, serniki i
pierniki.

* * *
Wyjątkowymi ciastami

będą ozdobne, drożdżowe
babki o klasycznych kształ-
tach. Są one wypiekane w
historycznych formach z
przełomu XIX i XX wieku.
Firma „Pellowski” posiada
kolekcję ponad 50 takich
unikatowych form cukierni-
czych.

- Stare miedziane for-
my zbieram od wielu lat -
opowiada Grzegorz Pellow-
ski. - Na takie zabytki daw-
nego cukiernictwa można
jeszcze natrafić na stoiskach
handlarzy starociami. W
Gdańsku pojawiają się oni w
czasie dorocznych jarmar-
ków dominikańskich. W na-
szych formach można wy-
piekać tyko duże babki o
wadze od 1 do 2 kilogra-
mów, bo są one dostosowane
do potrzeb licznych, wielo-
pokoleniowych rodzin, jakie
niegdyś zasiadały przy wiel-
kanocnych stołach. Stąd wy-
korzystujemy je jedynie raz
w roku, z okazji świąt Wiel-
kiej Nocy. Do tego formy z
miedzi są cenione, gdyż me-
tal ten doskonale przewodzi
ciepło, które szybko i rów-
nomiernie przenika do cia-
sta. Mają one pośrodku ko-
miny, co powoduje, że odpo-
wiednia temperatura uzyski-
wana jest także w ich wnę-
trzach.

- Wszystkie drożdżo-
we babki wielkanocne wy-
pieka się w firmie „Pellow-
ski” z ciasta przygotowywa-

nego zgodnie z dawnymi i
wypróbowanymi receptura-
mi, jakie stosowały dawniej
gospodynie domowe. Jego
składnikami są wyłącznie
naturalne surowce cukierni-
cze. Należą do nich biała
mąka pszenna, mleko, jajka,
cukier, sól, drożdże i rodzyn-
ki. Ciasto wyrabiane jest me-
todą wielofazową, bez kon-
serwantów i ulepszaczy pie-
karniczych. W pierwszej fa-
zie sporządza się zaczyn z
mąki, mleka i drożdży, a po
pewnym czasie - ciasto wła-
ściwe z dodanym zaczynem
i wszystkimi składnikami.
Ciasto odstawia się, aby na-
mnożyły się bakterie spulch-
niające, poprzez fermenta-
cję, po czym ponownie jest
wymieszane. Ten cykl po-
wtarza się jeszcze dwa razy.
W rezultacie wypieczone

babki uzyskują właściwą
pulchność oraz znakomite
aromat i smak. Następnie
wypieczone i ostudzone bab-
ki pokrywa się dżemem
brzoskwiniowym, a potem -
pomadą z cukru i z dodat-
kiem soku z cytryn.

Do początku XIX stulecia
babki i inne słodkie ciasta
były przysmakiem świątecz-
nym zamożnych rodzin. Wy-
nikało to z wyrabiania ich
ciasta z bardzo kosztownych
wtedy składników, jakimi
były mąka pszenna, duża

liczba żółtek jaj, masło i
miód, który zastępowano
często drogim cukrem trzci-
nowym, rafinowanym z su-
rowców sprowadzanych z
Ameryki. Pod koniec XIX
wieku cukier i mąkę wytwa-
rzano już przemysłowo. Na-
tomiast cukier z buraków cu-
krowych, uprawianych w
Europie, był znacznie tańszy
od trzcinowego. Ponieważ
oba podstawowe surowce
cukiernicze stały się dostęp-
ne, babki pojawiły się na sto-
łach ludzi niezamożnych.

* * *
Poza drożdżowymi bab-

kami wielkanocnymi firma
„Pellowski” będzie ofero-
wać przed świętami babki
piaskowe czy keksy, a także
inne staropolskie słodkości.
Są to mazurki, serniki i pier-
niki. Ciasta te wypieka się

według sprawdzonych re-
ceptur i z wykorzystaniem,
również jak babki, tylko na-
turalnych składników. Dlate-
go też smakują one tak samo
jak domowe.

Do tradycyjnych polskich
ciast wielkanocnym należy
mazurek. Niegdyś obyczaj
nakazywał, żeby na świą-
tecznym stole znajdowało
się dwanaście mazurków o
różnych smakach, a więc ty-
le, ilu było apostołów. Spody
mazurków wypieka się z
kruchego ciasta, natomiast

ich obwódki - z półkruche-
go. Mają one formy prosto-
kątne lub owalne jak jajka.
Po ostygnięciu spody pokry-
wa się aromatycznymi ma-
sami o smakach cytryno-
wym, malinowym, poma-
rańczowym, kajmakowym,
orzechowym lub czekolado-
wym. Potem ciasto jest lu-
krowane i okładane przede
wszystkim bakaliami oraz
kandyzowanymi owocami,
orzechami i marcepanem.
Na zastygłej polewie
umieszcza się ozdobne wzo-
ry wielkanocne i napisy
świąteczne z lukru. Wykonu-
ją je wysoko wykwalifiko-
wani cukiernicy, wyciskają-
cy barwne lukry ze szpryc
cukierniczych lub rożków z
cienkimi końcówkami.

Mazurki, których nazwa
nie ma nic wspólnego z Ma-
zurami, mają pochodzenie
orientalne. Przed stuleciami
Rzeczpospolita toczyła woj-
ny z Turcją. Jednakże w la-
tach pokoju utrzymywała z
nią ożywione kontakty han-
dlowe. Wśród przywożo-
nych z imperium ottomań-
skiego towarów znajdowały
się bakalie, w których lubo-
wali się Turcy. Ciasto pokry-
te kajmakiem oraz daktyla-
mi, migdałami, rodzynkami i
figami dało początek mazur-
kom. Rozpowszechniło się
w naszym kraju w drugiej
połowie XIX wieku, gdy
kosztowne dawniej bakalie
stały się tańsze i ogólnodo-
stępne. Wypiekami świą-
tecznymi ozdabiającymi
wielkanocny stół są też ba-
ranki chlebowe, piernikowe i
z ciasta. Wyrobami specjal-
nymi, przeznaczonymi do
umieszczenia w koszykach
ze święconką, są minichleb-
ki pszenno-żytnie, baranki
chlebowe, małe drożdżowe
babeczki wielkanocne i mi-
nimazurki w przezroczy-
stych opakowaniach. (JAS)
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Nawielkanocny
stół firma

„Pellowski” poleca
- Tradycyjne drożdżowe baby i babki wielkanocne
oraz piaskowe, czekoladowe, parzone Pannatonki
- Mazurki z bakaliami i toffi, czekoladowe oraz
marcepanowe oraz minimazurki do święconek
- Barany chlebowe
- Wazy chlebowe na wielkanocny żurek, chlebki,
małe baranki chlebowe i babeczki do święconek
- Zajączki, baranki i jajka piernikowe
- Kurczaczki marcepanowe
- Figurki cukrowe, małe: kurczak mały, zając,
mały kurczak na trawie
- Jajeczka cukrowe

Zapraszamy do sklepów i kawiarni firmy „Pellowski”
w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Straszynie.

Przyjmujemy zamówienia na nasze wyroby pie-
karskie i cukiernicze we wszystkich naszych skle-
pach. Zamówienia można składać również telefo-
nicznie - tel. nr 58 301 45 20 i pocztą elektroniczną
(e-mail: biuro@pellowski.net)

Tradycyjne babki drożdżowe
i ozdobnemazurki

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiary w sens życia,
pogody w sercu i radości w dniu
Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego święconego
na stole wielkanocnym,
spożywanego w gronie rodzinnym

Naszym Klientom życzy
Piekarnia-Cukiernia „Pellowski”
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Sto pięćdziesiąt lat temu
nie było bodaj gdańszcza-
nina, który nie słyszał o
rzeczce Strzyży. Spływając
ze wzgórz morenowych
przez Wrzeszcz, poruszała
ona po drodze liczne tarta-
ki, młyny wodne i młotow-
nie, po czym łączyła się z
Martwą Wisłą jako ostatni
jej dopływ. Pracowity po-
tok przez wieki przyspa-
rzał dóbr właścicielom
Wrzeszcza, szczególnie
zaś tej jego części, do któ-
rej przylgnęła nazwa Kuź-
niczki. Centrum starej osa-
dy przemysłowej znajdo-
wało się w rejonie dzisiej-
szych ulic Nad Stawem,
Wajdeloty i Grażyny.

Posiadłość należała po
części do cystersów oliw-
skich, głównie jednak była
własnością zamożnych
gdańszczan. W XV wieku
nabył Kuźniczki znany raj-
ca Filip Bischoff. Jego po-
tomkowie i spadkobiercy
przez długie lata nie roz-
stawali się z tym mająt-
kiem. Kolejnym patrycju-
szem, któremu dobra te
przypadły w udziale, był w
XVII wieku Tiedemann
Giese. Następnymi właści-
cielami byli Wejherzy i
Schumannowie. Wszyscy
doskonale potrafili wyko-
rzystać walory przemysło-
we osady. Uruchamiali co-
raz to nowe tartaki, kuźni-
ce wodne i młyny, a także
folusz, bielnik i browar, nie
mówiąc już o stawie służą-
cym wówczas do hodowli
szlachetnych ryb. Ale
umieli oni także docenić
niezwykłą urodę tego miej-
sca. Coraz wydatniej
upiększali więc obszerny
ogród otaczający tutejszy
dworek, przekształcając go
z wolna we wspaniały
park.

Na tym polu największe
zasługi wniósł niewątpli-
wie sekretarz miejski i
ławnik gdański Michał
Gotfryd Schmid. Poczyna-
jąc od roku 1763, jego po-
siadłość nabierać zaczęła
charakteru ekskluzywnej
podmiejskiej rezydencji
patrycjuszowskiej. Schmid

powiększył też Kuźniczki,
dokupując tereny należące
dotąd do księżnej Sułkow-
skiej oraz Fryderyki von
Podewels.

W latach 60. XVIII wie-
ku częstym gościem bywał
u niego uczony Gotfryd
Lengnich, a w następnym
dziesięcioleciu sławny Da-
niel Chodowiecki. Obaj
dość wiernie opisali park,
który o wiele bardziej ich
zachwycił aniżeli pałacyk
jego właściciela. Ozdobę
urządzonego na modłę ho-
lenderską ogrodu stanowiły
m.in.: labirynt, amfiteatr,
liczne promenady, fontan-
ny, kaskada, wielki staw za-
silany wodami Strzyży oraz
cztery mniejsze sadzawki.

Podobno w owym stule-
ciu żaden z gdańskich par-
ków nie mógł się poszczy-
cić tak dużą ilością rzeźb.
Ze znawstwem opisał je w
swoim dzienniku właśnie
Chodowiecki. Prócz rzeźb
o charakterze portretowym
(popiersia), park zdobiły
też posągi wyobrażające
np. Minerwę, Wenus i
Amora. Było także wiele
innych figur.
Dzieła te
s t w o r z y ł
Daniel Eg-
gert -
t w ó r c a
b o g a t o
d e k o r o -
w a n e g o
przedproża
R a t u s z a
Głównomiej-
skiego w Gdań-
sku. Według Chodowiec-
kiego prawdziwe nazwisko
artysty brzmiało Eggerson.
Miał on być rzeźbiarzem
niezwykle wziętym, Szwe-
dem, który, niestety, zmarł
przedwcześnie.

Od wiosny do jesieni
park tonął w kwiatach, zaś
atrakcją przylegającego
doń zagajnika było dzie-
sięć żyjących w nim danie-
li oraz dwa dorodne jele-
nie. Niestety, kres jego
świetności przyniosły I i II
rozbiór Polski. Reszty do-
pełniły wojny napoleoń-
skie, a następnie budowa
linii kolejowej, która prze-
sądziła o całkowitej zmia-
nie układu przestrzennego
Kuźniczek.

Sprawcą ostatecznej de-
wastacji tego, co jeszcze
zachowało się w rejonie
starej rezydencji patrycju-
szowskiej, miał się okazać
wszakże wielki, do dziś
czynny tutaj, browar. Tra-

dycje piwowarskie Kuźni-
czek sięgają co prawda
końca wieku XVII, lecz
produkcja piwa na wielką
skalę przemysłową ruszyła
tu o wiele później.

Tak więc już pod koniec
minionego stulecia nikt nie
pamiętał o pracowitej kuź-

ni żelaza, której interesu-
jąca nas posiadłość za-

wdzięcza swą na-
zwę. Czyż mogło
być jednak inaczej,
skoro po zabytko-
wej młotowni
wodnej, podobnie
zresztą, jak i po tu-

tejszym młynie
zbożowym, a także

tartaku nie pozostał
nawet ślad. Zmienił się

też nie do poznania ma-
lowniczy niegdyś młyński
staw. Jedynym bodaj
obiektem, który przetrwał
w prawie niezmienionym

kształcie, był stary dwór
piętrowy (przy ul. Wajde-
loty 13) pochodzący z roku
1761, kiedy to majątek
prosperował zupełnie nie-
źle, przynosząc właścicie-
lom spore dochody.

Z dawnego parku, na te-
renie którego rozpanoszyły
się teraz wielkie zakłady
piwowarskie, nienaruszo-
ny został jedynie nieduży
skrawek. Umiano go jed-
nakże docenić i dobrze wy-
korzystać. Tuż przy starym
dworku wybudowano bez-
stylowy wprawdzie, lecz
chętnie odwiedzany lokal
rozrywkowy. Dla upamięt-
nienia pierwotnej nazwy
tej części Wrzeszcza nada-
no mu miano Kleinham-
mer (Kuźniczki), a przyle-
gającemu doń skrawkowi
parku - Kleinhammerpark.
Poczynając od zakończe-
nia I wojny światowej, by-

ło to tradycyjne miejsce
spotkań nie tylko okolicz-
nych mieszkańców, lecz ta-
kże wielu gdańszczan.
Upodobali je sobie przede
wszystkim tutejsi Polacy.
Odwiedzano zaś ów go-
ścinny lokal nie tyle dla
degustacji produkowanego
w sąsiedztwie znakomite-
go zresztą piwa, ale po to,
by delektować się dobrą
muzyką i śpiewem. Sala
świetnie nadawała się do
inscenizacji teatralnych,
park zaś ze swoją plenero-
wą altaną - do koncertów
orkiestr i popisów solistek
i solistów. W każdą pogod-
ną niedzielę można było w
okresie międzywojennym
spotkać tu przedstawicieli
gdańskiej Polonii. Ich sta-
raniem organizowano wy-
stępy towarzystw śpiewa-
czych, teatrów amator-
skich i indywidualnych ar-

tystów. Szczególnie zaś
uroczystą oprawę nadawa-
no obchodom wielkich
świąt narodowych i rocz-
nic.

Coś jednak pozostało z
atmosfery tamtych lat.
Przypomniany rejon mia-
sta należał po II wojnie
światowej do wyjątkowo
zaniedbanych terenów.
Chociaż dla wielu gdańsz-
czan nazwa Kuźniczki
brzmi dziś zupełnie obco,
odrestaurowany z wielkim
pietyzmem w ostatnim
dziesięcioleciu zachowany
fragment starej rezydencji
patrycjuszowskiej, po jego
rekultywacji, to jedno z
najpiękniejszych miejsc w
rejonie obecnej ulicy Waj-
deloty oraz dworca kolejo-
wego. Niewielka rzeczka
Strzyża dodaje temu miej-
scu niepowtarzalnej urody.

Jerzy Samp

Rozrywkowo-rekreacyjny charakter parku Kuźniczki (początek XXwieku, karta pocztowa)

Aniołki, kościółWszystkich Bożych Aniołów, Matthaeus Deisch 1761-1765

Z teki prof. Jerzego Sampa

Pamięć o Kuźniczkach
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Jak gdańskie dzwony
doNiemiec trafiły
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Wróćmy do dziejów
gdańskich dzwonów. Re-
kwirowanie na potrzeby
wojskowe i w ogóle gra-
bież dzwonów kościelnych
nie były wynalazkiem
władz hitlerowskich w cza-
sie II wojny światowej.
Pierwsza wiadomość w na-
szym kraju pochodzi z ro-
ku 1038, w którym książę
czeski Brzetysław najechał
Polskę. W Gnieźnie splą-

drował macierz polskich
kościołów - katedrę, z któ-
rej zabrał ciało św. Wojcie-
cha (podobno udało się go
oszukać, wydając zamiast
niego ciało Gaudentego-
-Radzima): „Potem trzy
płyty, któremi wielki ołtarz
był ozdobiony, lśniące zło-
tem, kamieniami drogiemi
i rozmaitemi klejnoty, a da-
rowane przez tegoż króla
Polskiego Bolesława
(Chrobrego). Inne także
kościoła Gnieźnieńskiego
sprzęty, naczynia i kosz-
towności zabiera, i bezbo-
żną ręką obnaża kościół z
rozlicznych świętości i
ozdób. Na tem jeszcze nie
przestawszy, zdejmuje
dzwony ogromne, słynne
osobliwszą wartością i
dźwiękiem; i z tą wszystką

grabieżą... wraca do
Czech” (Długosz). W pro-
cederze takim szczególnie
gustowali Szwedzi w cza-
sie tzw. potopu, czego pa-
miątką jest zabrany z to-
ruńskiego kościoła św. Ja-
kuba dzwon - dziś najstar-
szy w zespole katedry w
Uppsali.

Jednak najwięcej dzwo-
nów straciliśmy przez re-
kwizycje na cele wojskowe
w czasie kolejnych wojen.
Zaczęli je w 1915 roku Au-
striacy, nakazując spisanie
wszystkich dzwonów. Do-
puszczano możliwość wy-
łączenia dzwonów odla-
nych przed rokiem 1700, a
nawet niektórych później-
szych, cennych artystycznie
i historycznie, także ze
względu na inskrypcje. W
odpowiedzi władze konser-
watorskie podjęły akcję ra-
towania, mocno utrudnioną
przez nałożony wymóg, by
rekwizycje objęły co naj-
mniej dwie trzecie wszyst-
kich dzwonów. Pozytyw-
nym skutkiem (o ile może
być coś pozytywnego w tej
rzezi dzwonów) było opra-
cowanie wykazów ze
szczegółowymi opisami
bezcennych dzieł ludwisa-
rzy polskich i obcych. Re-
kwizycje, zarządzone w
tym samym czasie przez
władze Rzeszy Niemiec-
kiej, również doprowadziły
do zwiększenia zaintereso-
wania dzwonami i sporzą-
dzania wykazów. Na tere-
nie tzw. Prus Zachodnich
(dawnych Królewskich) z
Gdańskiem, Toruniem, El-
blągiem, Malborkiem itp.
zajmował się tym m.in.
Bernhard Schmid, autor
wielu opracowań z tej dzie-
dziny. W Gdańsku zabrano
na przetopienie m.in. z ko-
ścioła Mariackiego dzwon
Apostolikę z 1383 roku
(przelany w latach 1683 i
1883), ze św. Piotra Tubę

Dei z 1521 (przelany w ro-
ku 1580). Obydwa były w
tym czasie pęknięte, ale na-
dal miały ogromną wartość
artystyczną i historyczną.
Jak widać, władze niemiec-
kie mniej się tym przejmo-
wały niż austriackie. W su-
mie straty I wojny były jed-
nak stosunkowo nieduże.

Do prawdziwej zagłady
dzwonów doszło podczas
drugiej wojny światowej.
Zaczęło się od zarządzenia
Göringa z 15 marca 1940
roku następującej treści:

„Zarządzenie o przepro-
wadzeniu czteroletniego
planu w dziedzinie pozy-
skania metali nieżela-
znych.

Aby stworzyć rezerwę
metali niezbędną dla pro-
wadzenia wojny w długiej
perspektywie, zarządzam:
1. Ilości metalu zawarte w
spiżowych dzwonach i
miedzianych częściach bu-
dynków należy spisać i
bezzwłocznie udostępnić
dla niemieckiej rezerwy
zbrojeniowej. 2. Dzwony
ze spiżu należy zgłosić i
niezwłocznie dostarczyć.
Miedziane części budyn-
ków należy na razie tylko
zgłosić. Termin ich dostar-
czenia pozostaje do ustale-
nia. Zgłoszonymi obiekta-
mi nie wolno dysponować
bez szczególnego polece-
nia. 3. Zdejmowanie i
transport dzwonów nastę-
puje na koszt Rzeszy. Za-
pewnia się przyznanie me-
talu zastępczego i odszko-
dowania (równego) warto-
ści dzwonów po wojnie.
Uzupełnienie metalu za-
stępczego i wypłata od-
szkodowania za wymonto-
wane miedziane części bu-
dynków będą regulowane
od przypadku do przypad-
ku. 4. Minister gospodarki
Rzeszy wyda przepisy nie-
zbędne dla przeprowadze-
nia tego zarządzenia. Może

dopuścić wyjątki od obo-
wiązku dostarczenia”.

Mimo surowej dyscypli-
ny, w jakiej żyli obywatele
hitlerowskich Niemiec,
podporządkowanie się za-
rządzeniu budziło opory
zarówno kościołów kato-
lickich, jak i protestanc-
kich. Świadectwem może
być oświadczenie parafii
św. Marka w Monachium z
31 marca 1940 roku, w
którym czytamy m.in.: „1.
Jest samo przez się zrozu-
miałe, że żadna parafia nie
może się wyłączyć z naro-
dowych konieczności, tyl-
ko każda musi być gotowa
do poniesienia wszelkich
niezbędnych ofiar. 2. Za-
rząd kościoła uznaje jed-
nak za swój odpowiedzial-
ny obowiązek wskazać, że
oddanie dzwonów oznacza
dla parafii ciężką ofiarę.

Proszę zatem władze Ko-
ścioła, by działały ze
wszystkich sił, aby można
było zaczekać z oddaniem
dzwonów, dopóki pozy-
skanie spiżu dzwonowego
nie stanie się nieuniknione,
w szczególności żeby od-
danie dzwonów nie było
podjęte wcześniej niż do-
starczenie innych obiektów
z brązu jak np. pomników
publicznych”.

Przytaczam to pismo, bo
dobrze oddaje nastrój tam-
tego czasu, daleki (nawet
tam) od żywiołowego en-
tuzjazmu. Podobne były
też reakcje gdańskich ko-
ściołów, z tą różnicą, że tu-
tejsze władze kościelne
miały znacznie mniej do
powiedzenia niż w Mona-
chium. (cdn.)

Andrzej Januszajtis

Gratia Dei w wieżyMariackiej w 1942 r. (pod dzwonem
Walter Kapahnke)

Zarządzenie Göringaia



Przedwiośnie od za-
wsze było skomplikowa-
nym kulinarnie czasem,
aczkolwiek bardzo fascy-
nuje i inspiruje, gdyż lubi-
my okres postów i bardzo
często podejmujemy ró-
żnego rodzaju wyzwania,
w tym również te żywie-
niowe. Zacznijmy zatem
od jajka, czyli od począt-
ku, gdyż to wiosenny sym-
bol odradzającego się ży-
cia należy do najbardziej
wartościowych pokarmów.
Nie może go więc zabrak-
nąć w wielkanocnym me-
nu, choć niekoniecznie
musi być kurze.

Cenne skarby ukryte w
jajku działające prozdro-
wotnie to moc żelaza, cyn-
ku, fosforu, selenu, wap-
nia, magnezu, chlorku,
siarki, a także witamin z
grupy B, A, D, E, beta-ka-
rotenu. W żółtku znajduje
się luteina zbawienna dla
prawidłowego funkcjono-
wania narządu wzroku
oraz lecytyna regulują-
ca pracę mózgu, ukła-
du pokarmowego,
wzmacniająca mięśnie
szkieletowe, popra-
wiająca pamięć, zdol-
ność koncentracji, a ta-
kże ułatwiająca trawienie
tłuszczów. Dwa duże jajka
dostarczają jedynie 150
kcal i pokrywają 100
proc. dziennego zapotrze-
bowania na niezbędne do
prawidłowego funkcjono-
wania organizmu amino-
kwasy oraz niektóre nie-
zbędne minerały i witami-
ny, szczególnie witaminę
B 12, której obecność ko-
nieczna jest w procesach
krwiotwórczych. Bierze
ona również udział w prze-
mianach węglowodanów,
białek i tłuszczów, umożli-
wia syntezę kwasów nu-
kleinowych w komórkach,
przede wszystkim szpiku
kostnego, wpływa na
funkcjonowanie układu
nerwowego, zapewnia do-

bry nastrój, równowagę
psychiczną, pomaga w
procesie uczenia się, kon-
centracji, wpływa także na
układ kostny, a w przypad-
ku niedoborów żywienio-
wych pobudza apetyt.

Obecna w jajkach wita-
mina E działa odmładzają-
co i odżywczo na skórę,
przeciwdziała jej starzeniu
i rogowaceniu, zapobiega
chorobom oczu, wzmacnia
ściany naczyń krwiono-
śnych, przeciwdziała cho-
robom serca i miażdżycy.
Występująca w jajkach wi-
tamina A pełni istotne
funkcje w odbieraniu
bodźców wzrokowych w
siatkówce oka, odpowiada
za integralność błon ko-
mórkowych, utrzymuje
prawidłową kondycję
włosów, skóry i paznokci,
kontroluje właściwy
wzrost kości i zębów
przez regulację aktywno-

ści komórek tkanki kost-
nej. Zawartość wielonie-
nasyconych kwasów tłusz-
czowych w jajku poprawia
pamięć i koncentrację, za-
pobiega chorobom układu
nerwowego oraz zwiększa
odporność naszego organi-
zmu. Jajko jest też jedy-
nym produktem spożyw-
czym zawierającym
wszystkie aminokwasy eg-
zogenne, których orga-
nizm człowieka nie jest w
stanie samodzielnie wy-
tworzyć, a ponieważ są
niezbędne, musi je otrzy-
mywać z pożywieniem.

Jajka przepiórcze są co-
raz bardziej doceniane,
mimo że są dużo mniejsze,
za to bardziej odżywcze i
coraz częściej goszczą na
naszych stołach, zawierają
łatwo przyswajalne i peł-
nowartościowe białka oraz
charakteryzują się większą
zawartością aminokwasów
oraz mikroelementów,
wapnia, cynku, żelaza,
miedzi, witaminy B 1, B 2,
B 6, B 12 oraz karotenu.
Dodatkowo zawierają
mnóstwo dobrze przyswa-
jalnego fosforanu i są wol-
ne od alergenów, dodatko-
wą zaletą jest ich dłuższa
trwałość, a na miękko wy-
starczy je gotować około 3
minut.

Jaja kurki perliczki są
również bardzo cenne
odżywczo i wartościowe,
są 2-3 razy mniejsze od
tradycyjnych i o bardziej
stożkowatym kształcie niż

jaja kurze oraz o wyższej
zawartości beta-karotenu.
Cenione są również za
swój smak, ich wartość
odżywcza jest wyższa niż
jaj kurzych, a zawartość
karotenu, witamin i mine-
rałów jest czterokrotnie
wyższa, utrzymują się w
stanie świeżym nawet do
pięciu miesięcy. A na twar-
do gotują się aż 10 minut.

Natomiast za najbar-
dziej cenne zdrowotnie i
odżywczo uznano jajka
pochodzące od kurki zielo-
nonóżki kuropatwianej. Jej
jajka charakteryzują się

mnóstwem walorów proz-
drowotnych, to stara pol-
ska rasa, doceniana nie-
gdyś z powodu delikatne-
go mięsa i wyjątkowo
smakowitych i wartościo-
wych jaj. Coraz popular-
niejsze stają się jaja indy-
cze, dużo większe od ku-
rzych, ale o podobnym,
wszechstronnym zastoso-
waniu kulinarnym, a goto-
wanie ich na twardo trwa
około 10 minut. Smaczne i
odżywcze jajo kacze jest
dwa razy większe od ku-
rzego, ma też od niego
więcej tłuszczu, uważa się
więc, że przede wszystkim
nadaje się do wypieków.
Popularne ostatnio staje
się jajo gęsie, 3-4 razy
większe od kurzego, z
większą nieco zawartością
cholesterolu, ze względu
na wyczuwalny tłusty
smak poleca się je do pie-
czenia ciast i robienia ma-
karonu, a nie do jajecznicy
czy do jedzenia na twardo.
Jaja strusie - największe
na świecie - ważą około
półtora kilograma, co od-
powiada około 20 jajkom
kurzym, świeże musi bul-
gotać przy potrząsaniu,
skorupka jest trudna do
rozbicia, trzeba ją wręcz
rozwiercić. Jajo ma ostry
smak, dlatego jest najlep-
sze do wypieków lub pi-
kantnych potraw.

Na wielkanocnym stole
pojawią się zatem jajka
przygotowane na różne
sposoby: faszerowane, za-
piekane, w galarecie, z wa-
rzywami, w rozmaitych
sosach - od chrzanowego,
łososiowego, jogurtowego
do żurawinowego włącz-
nie. Obok kolorowych pi-
sanek i kraszanek pojawią
się pieczone mięsa, rolady,
zrazy, a także wędliny,
które według dawnych
wierzeń symbolizują do-
statek, obfitość i zdrowie.

Maria Fall-Ławryniuk

WydaWca: Piekarnia-cukiernia „Pellowski”
Grzegorz Pellowski, ul. Podwale Staromiejskie 84, 80-844 Gdańsk
RedaktoR naczelny: Jacek Sieński, tel. kom. 692 005 718

dRuk: drukarnia B3Project 80-125 Gdańsk, ul. kartuska 377. nakład 1500 egz.
„kuryer Gdański” w internecie na portalu trojmiasto.pl: www.trojmiasto.pl/kuryer-gdanski lub wpisując w wyszukiwarkę Google: kuryer gdański

kwiecień 20194

WielkanocneWielkanocne
inspiracjeinspiracje

CCCChhhhlllleeeebbbbnnnniiii cccczzzzeeeekkkk ���� JJJJuuuujjjjkkkkiiii


