
Marnowanie żywności




DANIA LEŚNEJ I POLNEJ KUCHNI


Dawniej, kiedy nie było w sprzedaży sprowadzanych 


z innych krajów produktów i jedzenia ze szklarni, chłodni 

czy przetwórni, powszechnie bazowano na sezonowości 

produktów oraz jedzono i stosowano w ludowym 

ziołolecznictwie to, co rosło wokół nas, także rośliny 

powszechnie uznawane za chwasty.




Skąd można pozyskać składniki na pyszne, zdrowe dania – jeśli nie ze sklepu?


              zasadzić w doniczce (np. zioła, pomidory)


              uprawiać grządki w ogrodzie/ szklarni


              poszukać w lesie / na łące



Lokalne łąki i lasy obfitują w owoce, zioła czy grzyby, 


z których wyczarujesz pyszne dania, napary i przetwory!





ZIOŁA I OWOCE Z ŁĄK I LASÓW
 Łąki to skarbnica ziół – znajdziesz tam:


miętę, mniszka, szałwię, szczaw, rumianek, jałowca, kminek, 

czosnek główkowaty


Lasy to królestwo owoców - znajdziesz tam: 


maliny, jeżyny, poziomki, jagody, bez czarny, żurawinę, dziką różę 

oraz zioła: pokrzywę, szpinak, czosnek niedźwiedzi


Z zebranych owoców oczywiście przygotowujemy słodkie domowe 

przetwory, takie jak kompoty, dżemy, powidła, sok


Zioła zastosujemy jako napary i przyprawy




Jak suszyć zioła?
 Rośliny zwiąż w pęczki i powieś głową do dołu tak, by 

poszczególne bukiety nie stykały się ze sobą.



Nie suszyć ziół w kuchni – jest w niej zbyt wilgotno, a rośliny 

potrzebują suchego i przewiewnego miejsca.



Możesz też suszyć same liście – rozłóż je w odstępach na podłożu 

przepuszczającym powietrze (np. słomianej macie lub wiklinowej 

tacy) i pozostaw do całkowitego ususzenia.




LEŚNE GRZYBY


Zbieramy tylko grzyby jadalne. Należą do nich:


borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, maślak zwyczajny, rydz, opieńka miodowa,


pieprznik jadalny (kurka), pieczarka bulwiasta, koźlarz babka, czubajka kania, boczniak 

ostrygowaty.



Jak możemy przetwarzać grzyby?


Powinny leżeć w przewiewnym, suchym i ciepłym miejscu (np. na nasłonecznionym parapecie).


Można także włożyć grzyby do piekarnika nagrzanego do 80-100°C na 10-15 min, a następnie 

wyłączyć grzanie i zostawić uchylone drzwiczki. Tę czynność powtórzyć kilka razy.


Po wysuszeniu można je przechowywać miesiącami, bez straty ich wyjątkowego smaku i aromatu.


Suszenie:


Marynowanie:


Gotowanie:

Duszenie, smażenie: sosy, zapiekanki


Zalać grzyby octem lub zdecyduj się na różne warianty marynaty, 


np. z dodatkiem miodu lub musztardy.


 np. zupa grzybowa




Polska komosa biała - tradycyjnie zwana lebiodą


Lebioda jest blisko spokrewniona z pochodzącą z Ameryki komosą czarną, którą 

sprowadzamy i kupujemy w sklepach ze zdrową żywnością pod nazwą quinoa



Quinoa jest jedną z najstarszych roślin uprawnych świata i jedną z najbardziej 

odżywczych, zawiera nadzwyczaj wysoką ilość białka, wszystkie niezbędne 

aminokwasy, wapń, żelazo, miedź, fosfor, witaminy z grupy B i nie zawiera też 

glutenu. Można nią zastąpić ziemniaki lub ryż



Jej liście po kilkuminutowym obgotowaniu smakują podobnie jak szpinak, 


ale są dużo od niego zdrowsze 



Nasiona lebiody po opłukaniu i ugotowaniu są pyszną kaszą



Rośnie powszechnie przez całe lato, nie ma dużych wymagań, spotykamy ją nawet 

w mieście przy chodnikach i w miejscach, gdzie większość roślin nie chce rosnąć


Ciekawostka: prawdopodobnie przestaliśmy 
jeść powszechnie lebiodę, bo naszym 
przodkom kojarzyła się z biedą i głodem, 
kiedy w czasie wojen i niedostatku 
ratowano się nią, aby przetrwać.


kasza z komosy


Czy wiecie, że mamy polską quinoa – komosę białą?




Pokrzywa - dla zdrowia i urody



Liście można jeść surowe po zgnieceniu kłujących igiełek albo 

unieszkodliwić parzenie zalewając je wrzątkiem



Z liści pokrzywy można zrobić sok, napar, zupę, sałatkę lub 

usmażyć w oleju lub upiec na chipsy



Nic tak nie poprawia parametrów krwi i nie leczy anemii jak 

świeży sok wyciśnięty z surowych liści pokrzyw. Jest to 

najlepsza kuracja po trudnej operacji, wypadku czy utracie krwi


Ciekawostka:


Zauważ na spacerze, że im późniejsze lato, 
tym bardziej liście pokrzyw są dziurawe, 
zjedzone przez zwierzęta. One wiedzą, że 
warto się nimi zajadać!




Czarny bez - owoce i kwiaty czarnego bzu wspierają odporność 


i stosowane są w przypadku przeziębienia przeziębienie


Lipa - napar z kwiatów lipy stosuje się przy gorączce 

i dla wzmocnienia odporności




Podagrycznik


„Chwast”, którego kilka liści i łodyg jest zdrowsze niż wielka 

micha sałatki z kupionych warzyw.


Można jeść je na surowo, zrobić pesto, zupę, ukisić na barszcz.



Czy nazwa „podagrycznik” z czymś ci się kojarzy? - Poza innymi 

fantastycznymi właściwościami leczono nim dnę moczanową, 

czyli podagrę, chorobę powszechną także dziś.




Szyszki i igły sosny i świerka 


Młode i miękkie można chrupać na surowo lub zmiksować 


z miodem na krem.



Można zrobić z nich syrop na zimę



Uwaga: zbieranie młodych szyszek w lasach państwowych 

jest zakazane!




Zdrowe, lokalne zamienniki warzyw i owoców ze sklepu:



na zupę: pokrzywa, podagrycznik, szczaw, stokrotki, lebioda



na sałatkę: jarmuż, szczawiki, czosnaczek, kuklik, młode 

liście lipy, buku, głogu, pokrzywy, brzozy, lebiody, czosnek 

niedźwiedzi, mniszek



na pesto: przytulia, gwiazdnica (rośnie nawet między 

płytami chodnikowymi!), podagrycznik, pokrzywa, 

czosnaczek, czosnek niedźwiedzi


Mniszek
 Jarmuż


Gwiazdnica

Stokrotka



Szczaw
 Czosnek niedźwiedzi





Zdrowe, lokalne zamienniki warzyw i owoców 
ze sklepu:



bulwy łopianu i topinamburu - zamiast ziemniaków



w Japonii uprawia się łopian dla bulw, które można 


kupić w sklepach



topinambur - jest rośliną inwazyjną, więc można 

wykopywać jego korzenie bez skrupułów - są o wiele 

zdrowsze i smaczniejsze niż ziemniaki - mają lekko 

słonecznikowy posmak i nadają się zarówno do 

gotowania, na zupę, puree, do pieczenia, jak i na chipsy


bulwy łopianu
 chipsy z topinamburu




zamiast kawy: porządnie wymoczone, wypłukane i wyprażone 

żołędzie, orzeszki bukowe, prażone nasiona przytulii (to te małe, 

zielone kuleczki, które tak trudno odczepić od ubrań i wyczesać 


z sierści psa po spacerze)



zamiast herbaty: poza znanymi ziołami i naparami spróbuj tak 

zwanej herbaty z patyków, czyli pędów malin lub jeżyn:


         zerwij trochę pędów malin i / lub jeżyn - najlepiej młodych


         potnij i zmiażdż je trochę - pogotuj 10 minut.



Wiele osób mówi, że taka „herbata” jest smaczniejsza od 

prawdziwej. Na pewno jest od niej zdrowsza, a można pić ją 


o każdej porze roku, nawet z pędów zebranych zimą, kiedy 

brakuje świeżych, sezonowych warzyw i owoców.



Zamienniki kawy i herbaty

kawa żlołędziówka




Zamienniki włoszczyzny i przypraw ze sklepu



dzisiejsze marchewki, selery czy pietruszkę można spotkać 


w naturze; są mniejsze i bledsze, czasem gorzkawe, ale to z nich 

wyhodowano przed laty te, które znamy z ogrodów i sklepów.



Ciekawostka: dawniej zamiast albo obok włoszczyzny powszechnie 

stosowano bluszczyk kurdybanek, jeden z bardziej zwalczanych dziś 

„chwastów” - doprawiano nim też mięso, bo zapobiegał jego psuciu, 

co było ważne w czasach, kiedy nie istniały lodówki
bluszczyk kurdybanek
dzika marchewka




Zamiast cytryny na syropy i lemoniady:



kwiaty mniszka, czarny bez, sosna, świerk, 
kwaskowaty szczawik zajęczy świetnie nadają 
się na lemoniadę zamiast cytryny



Ciekawostka: jeśli zalejesz świeżo zerwane igły 
sosny przestudzoną, posłodzoną wodą, po kilku 
dniach będziesz mieć lemoniadę z bąbelkami!


lemoniada ze szczawiku




Jadalne kwiaty



to kwiaty jadalnych owoców: jabłoni, gruszy, wiśni, 
brzoskwini, maliny czy jeżyn



uprawianych na rabatkach nasturcji, fiołków wonnych 

i rogatych, dzikorosnących fiołków trójbarwnych, 
nagietków, wytrawnych w smaku lilii, stokrotek czy 
płatków maków lub chabrów



kwiaty lilaka powszechnie zwanego bzem



kwiaty dzikiej róży, idealne na dżem



Jadalne kwiaty możesz dodać do sałatki, ozdobić nimi 
deser lub kanapkę, ususzyć do zimowych naparów jak 
kwiaty lipy albo świeże dodać do lemoniady.
konfitura z płatków róży




Makaron z sosem z podagrycznika 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Racuchy z kremem z kwiatów mniszka 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Pesto z chwastów 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Zupa z podagrycznika 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Napar z kwiatów klonu 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Sosnersy czekoladowe 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Galeria potraw – dania leśnej i polnej kuchni:

Lemoniada z bzu 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Chipsy z pokrzywy 


(fot. Katarzyna Pruzińska)


Zdjęcia pochodzą z prywatnej galerii.


Dania i napoje zostały przygotowane 

z zebranych w lesie i na łące darów natury.


Podobne chipsy można zrobić z jarmużu i liści 

mniszka ( mlecza). Dobrze przyprawione z 

dodatkiem chili i czosnku smakują 

wyśmienicie i są bardzo zdrowe




Dzikie rośliny jadalne to najlepszy sposób na 
dostarczenie sobie skoncentrowanej ilości składników 
odżywczych w naturalnej postaci.



W przeciwieństwie do roślin uprawianych w ogródku 
dzikie rośliny muszą sobie dawać radę same. Bez 
podlewania, bez nawożenia, bez pielenia. Dzięki temu 
są silniejsze, bardziej odporne i zawierają więcej 
cennych składników.



Uprawiane na masową skalę warzywa i owoce są pod 
tym kątem znacznie uboższe




Podziel się swoimi pomysłami na dania leśnej / łąkowej kuchni

W intrenecie znajdź ciekawy przepis na takie dania: załóż plik 

z przepisami. Możesz poszukać przepisów na potrawy pokazane 
na zdjęciach w galerii:



         Sos / zupa z podagrycznika

         Napar z kwiatów klonu

         Sosnersy

         Krem z kwiatów mniszka

         Pesto z chwastów

         Lemoniada z bzu

         Chipsy z pokrzywy



Zainteresuj się jakie rośliny jadalne znajdują się w twojej okolicy 
– zrób listę takich roślin i zaplanuj z rodziną jak możecie je 
wykorzystać w swojej kuchni
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