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Białoruska dziennikarka. Blogerka kulinarna. Od ponad 10 lat związana 
z zabronioną na Białorusi telewizją Bełsat. Autorka wielu programów tele-
wizyjnych, w tym o polityce międzynarodowej. Założycielka pierwszego blo-
ga kulinarnego w języku białoruskim.  Prowadzi warsztaty gotowania, wyro-
bu naturalnych kosmetyków i tradycyjnych lalek białoruskich. Współpracuje 
z Kuchnią Konfliktu, ponieważ wierzy, że gotowanie łączy ludzi.

• mikser lub blender
• durszlak z małymi oczkami
• talerze
• miseczki
• tarka lub robot do szatkowania
• chochla
• duże patelnie - min 4 szt.
• duże garnki więcej niż 5 litrów – 2 szt.
• 2 duże pojemniki na surówkę
• noże 
• deski do krojenia
• durszlak żelazny
• tarka 2-3 szt.
• szatkownica do kapusty
• kuchenka elektryczna
• 4 palniki do gotowania/smażenia

Grupę ok. 20 uczniów dzielimy na 4 zespoły po 5-6 osób. Każda grupa jest 
odpowiedzialna za zrobienie surówek, naleśników, maczanki i deseru.

Alina Koushyk

Sprzęt potrzebny do warsztatów:

Przebieg warsztatów:



www.dobrastronaswiata.com 3

SKŁADNIKI:

• 6 ogórków kiszeniaków

• pół pęczku koperku

SKŁADNIKI:

• ćwiartka kapusty

• 1 burak

• 1 marchewka

czas przygotowania: 10 min. porcja dla 4 osób

czas przygotowania: 20 min.

Ogórek małosolny ekspresowy

Surówka zdrowia

• 2 ząbki czosnku

• gruba sól morska do smaku

PRZYGOTOWANIE:

1. Ogórki myjemy i kroimy w ćwiartki słupki. 

2. Koperek siekamy. 

3. Czosnek miażdżymy. 

4. Ogórki solimy, dodajemy czosnek i koper. 

5. Odstawiamy na minimum 15 min.

• 2 jabłka

• 4-5 łyżek oleju słonecznikowego

• sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE:

1. Warzywa myjemy.

2. Buraki i marchewkę obieramy ze skórki.

3. Kapustę szatkujemy nożem lub w robocie kuchennym.

4. Marchewkę, burak i jabłko ścieramy na tarce lub w robocie kuchennym. 

5. Dodajemy olej słonecznikowy, doprawiamy solą i pieprzem do smaku.

6. Mieszamy. 
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SKŁADNIKI:

• 0,5 kg wieprzowiny z żeberkami (musi być porąbana na drobne kawałki)

• 1-2 cebule

• 0,5 l kwasu chlebowego

• sól pieprz czarny

• groszek

• liść laurowy

• kminek

• natka pietruszki

Wereszczaka z naleśnikami gryczanymi

Sos Wereszczaka
czas przygotowania: 40 min.

PRZYGOTOWANIE:

1. Żeberka kroimy i tniemy w paski. 

2. Dodajemy sól i pieprz. Podsmażamy na oleju słonecznikowym. 

3. Cebule szatkujemy, wrzucamy na patelnię i podsmażamy do złocistego 

koloru.

4. Marchewkę obieramy i trzemy. Dodajemy na patelnię.

5. Dodajemy przyprawy na patelnię i solimy. 

6. Wszystko zalewany kwasem i dusimy na małym ogniu, aż mięso będzie 

miękkie, sos wyparuje i zgęstnieje (około 20 min.). 

7. Posypujemy pietruszką. 

8. Podajemy z blinami. 

porcja dla 4 osób
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SKŁADNIKI:

• 0,5 kg świeżych grzybów (lub pieczarek)

• 300 ml śmietany 12%

• 1 marchewka

• 1 cebula

• ćwiartka korzenia selera

• natka pietruszki

• 3-5 łyżek oleju słonecznikowego

• 1 szklanka kwasu chlebowego

• natka pietruszki

Wereszczaka z naleśnikami gryczanymi

Sos Wereszczaka

Sos Wereszczaka wegetariański
czas przygotowania: 25 min.

PRZYGOTOWANIE:

1. Cebule szatkujemy, dajemy na patelnię i podsmażamy do złocistego

koloru na oleju słonecznikowym.  

2. Grzyby dokładnie myjemy i kroimy w paski. 

3. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce. 

4. Wszystko podsmażamy. 

5. Dodajemy przyprawy.

6. Dodajemy szklankę kwasu. 

7. Śmietanę hartujemy (dodając kilka łyżek gorącego sosu) i dodajemy

do sosu. 

8. Całość dusimy, aż sos zgęstnieje (około 15 min.). 

9. Posypujemy pietruszką.

10. Podajemy z blinami. 

porcja dla 4 osób
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SKŁADNIKI:

• 1 szklanka mąki gryczanej

• 0,5 szklanki mąki pszennej

• 2 jajka

• 1,5 szklanki mleka (roślinnego lub krowiego)

• 1 szklanka wody mineralnej gazowanej 

• 0,25 łyżeczki soli

• olej słonecznikowy do smażenia

Naleśniki gryczane
czas przygotowania: 30 min.

PRZYGOTOWANIE:

1. Wszystkie składniki zmiksować blenderem i odstawić na 10 min. 

2. Patelnię bardzo mocno rozgrzać, wlać łyżkę oleju i rozprowadzić po całej 

powierzchni. 

3. Wylać chochlę ciasta i szybko rozprowadzić ją poruszając patelnią. Jeśli 

ciasto rozpływa się wolno i opornie, należy dodać więcej wody lub mleka. 

4. Kiedy całe ciasto się zetnie, przewrócić naleśnik szeroką łopatką i smażyć 

ok. pół minuty. 

5. Złożyć blin 3 razy na pół.

porcja dla 4 osób
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SKŁADNIKI:

• 1 szklanka żurawiny

• 100 g miodu

• ½ szkanki cukru

• 3-4 łyżki skrobi ziemniaczanej

• 200 g śmietanki do ubijania (30-36%)

• 1 laska wanilii

Naleśniki gryczane Kułaga:
Kisiel żurawinowy z bitą śmietanką

czas przygotowania: 20 min.

PRZYGOTOWANIE:

1. Żurawinę myjemy, przesypujemy do dużego garnka, zalewany wodą  

i gotujemy aż popęka. 

2. Przecedzamy przez durszlak. 

3. Skrobię rozcieńczamy w niewielkiej ilości wody. Wlewamy do garnka  

z żurawiną, ciągle mieszając zagotowujemy. 

4. Dodajemy cukier i miód do smaku.

5. Schłodzoną śmietankę ubijamy z cukrem i ziarenkami wanilii.

6. Kisiel wlewamy do miseczek, czekamy aż wystygnie, dekorujemy bitą 

śmietaną. 

porcja dla 4 osób
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