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Temat: Charakterystyka kuchni kaszubskiej i mazowieckiej. 
 

Kotlety z kaszy gryczanej 
 

Główne składniki 

 500 g kaszy gryczanej 

 3 cebule 

 3 marchewki 

 3 ząbki czosnku 

 liść laurowy 

 1 łyżeczka soli 

 szczypta pieprzu 

 6 ziaren ziela angielskiego 

 3 liście majeranku 

 pęczek szczypioru 

 3 jajka 

 1 szklanka bułki tartej 

 

Nasze babki i prababki przygotowywały je, podając z ziemniakami lub chlebem.  

Dziś podawane są w najlepszych wegańskich restauracjach jako zdrowe danie, ponieważ 

kasza gryczana, królowa polskich stołów, zawiera ogromną ilość błonnika i korzystnie 

wpływa na nasz układ immunologiczny.  

 

Sposób przygotowania: 

1. Najpierw gotujemy kaszę gryczaną. W tym celu przygotowujemy bulion. Wodę (0,5 l) 

gotujemy z 3 marchewkami, 1 cebulą i przyprawami 

2. Gdy bulion jest gotowy, wrzucamy kaszę. Można ją gotować jedynie na wodzie, jeśli 

kupujemy w torebkach, jednak dużo lepiej smakuje, jeśli wysypiemy 500 g kaszy 

bezpośrednio do gotującej się wody, bez torebek. Dzięki temu kasza jest smaczniejsza i 

bardziej soczysta. Nie zaleca się gotowania kasz i ziaren w torebkach, ponieważ źle wpływa 

to na smak oraz konsystencję 

3. Kasza gotuje się około 20 minut. Należy pamiętać o regularnym mieszaniu, ponieważ 

kasza gryczana jest wyjątkowo narażona na przypalanie się. Nie tylko trudno ją potem zmyć z 

dna garnka, ale i nie nadaje się ona do spożycia. Kasza ma bowiem lekko palony posmak i 

jest to dla niej naturalne. Dodatkowe przypalenie jej w garnku spowodowałoby, że stanie się 

gorzka i niesmaczna 

4. Kaszę gotujemy do czasu, aż wchłonie całą zawartość bulionu. Następnie zostawiamy ją w 

garnku pod przykryciem, aby zachowała świeżość i miękkość, co jest ważne, żeby kotlety się 

nie rozpadały 

5. W czasie gdy kasza paruje pod przykryciem, studzimy marchewkę, cebulę i czosnek z 

bulionu i następnie drobno je szatkujemy. Zioła i liście z bulionu możemy wyrzucić 

6. Ścieramy na grubych oczkach pozostałe marchewki i cebule i dodajemy do 

poszatkowanych warzyw. Mieszamy 

7. Kaszę przelewamy zimną wodą kilkukrotnie, co zapobiegnie ścięciu się jajek, gdy 

zaczniemy robić kotlety 

8. Do zimnej już kaszy dodajemy warzywa, 3 jajka i poszatkowany drobno szczypior 

9. Mieszamy powstałą masę ręką i formujemy kotlety, które następnie obtaczamy w bułce 

tartej i smażymy na głębokim tłuszczu. Danie jest gotowe do spożycia. 


