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Słuszna Strawa wyrosła z marzeń, pilnych potrzeb i trochę z przekory. Były 
to marzenia o własnym miejscu, w którym każda osoba mogłaby gotować 
swoje domowe, tradycyjne jedzenie. Była potrzeba stabilnego, bezpieczne-
go dla wszystkich miejsca pracy, szczególnie w kontekście kolejnych zwol-
nień w gastronomii na skutek pandemii. I było w tym trochę przekory, chęci 
rozerwania sztywnych ram i wąskich drugoplanowych ról, w których nasze 
społeczeństwo obsadza osoby z doświadczeniem migracji. 

Pomysł wykluł się rok temu. Bardzo szybko zaczęły dołączać kolejne 
osoby. Spotykaliśmy się w ogródku działkowym, na świeżym powietrzu, bo 
szalał covid. Przychodziłyśmy na te pierwsze spotkania w dwóch swetrach, 
najcieplejszych kurtkach i trzech parach skarpet. Robiło się coraz zimniej, 
a my siedzieliśmy wokół jednej lampy gazowej i próbowaliśmy snuć wspól-
ne wizje tego, jak będziemy działać. Już wtedy komunikacja wymagała 
sporo wysiłku – tłumaczenie na arabski, angielski, rosyjski, francuski. Nie 
wszystkie osoby z tego pierwszego zespołu są z nami do dziś. Nie każdej 
odpowiadała forma kolektywu i nie każda mogła sobie pozwolić na inwe-
stowanie energii i czasu w przedsięwzięcie, którego powodzenia nikt nie 
mógł zagwarantować.

Słuszna Strawa
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Słuszna Strawa miała realizować odważne marzenia i mówić z podnie-
sioną głową o potrzebach i oczekiwaniach osób ją tworzących. Bez wstydu 
i przepraszania, że te potrzeby są czasem podstawowe, a czasem nie, 
zawsze jednak bardzo trudne do zrealizowania. Miała troszkę wszystkich 
uwierać i czasem wypalić kubki smakowe, a czasem zaskoczyć dużą ilością 
czosnku i cytryny.

Ale ostatecznie to my byliśmy zaskoczeni i wzruszeni tym jak ciepło 
Strawa została przyjęta, tym ile wsparcia dostaliśmy oraz tym jak bardzo 
wszystkim posmakowało nasze jedzenie. Być może nasze potrawy trochę 
złagodniały - nadal są autentyczne, ale rzadziej aż do łez osób nieprzyzwy-
czajonych do takiego poziomu ostrości. To, co dla nas najważniejsze nie 
uległo jednak zmianie - wspólne podejmowanie decyzji, wspólne dzielenie 
się odpowiedzialnością i budowanie miejsca, w którym każda i każdy może 
poczuć się u siebie pozostają ideałem, do którego wciąż dążymy.

Niedawno minął rok od tych pierwszych spotkań. Teraz w naszym ko-
lektywie jest ponad dwadzieścia osób. Powołaliśmy spółdzielnię socjalną. 
Haregu mówi, że staliśmy się jak rodzina. I ma sporo racji. Rodzina oczywi-
ście ze swoimi problemami, w której czasem się kłócimy, czasem sprawiamy 
sobie przykrość, a potem głośno śmiejemy z żartów Maysoon. I bez względu 
na wszystkie różnice - zawsze staramy się nawzajem wspierać. 

W naszej kuchni używamy wyłącznie składników pochodzenia roślinne-
go. Tam gdzie możemy, chcemy działać etycznie. Chcemy by poszanowanie 
praw człowieka szło w parze z walką o prawa zwierząt. Nie godzimy się 
na zarabianie na ich cierpieniu. Na początku zastanawialiśmy się czy za-
wsze będziemy w stanie pogodzić autentyczność potraw z ich weganizacją. 
Po wielu miesiącach pracy, możemy spokojnie powiedzieć, że nam się to 
udało: jedzenie jest etyczne, wegańskie, pyszne i smakuje dokładnie tak 
jak powinno.

W książce znajdziecie dwa rodzaje przepisów: kulinarne i prawne. 
Mamy nadzieję, że z powodzeniem uda Wam się odtworzyć te pierwsze 
i że nigdy nie będziecie zmuszone zmagać się z tymi drugimi.
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Pani Liza, jej mąż Visait i czwórka ich dzieci w sierpniu 2009 roku, po kilku-
tygodniowej podróży pociągami z Czeczenii, dotarli do przejścia granicz-
nego w Terespolu. Podeszli do funkcjonariusza Straży Granicznej i wyjaśnili, 
że chcą się starać o ochronę międzynarodową. Ale Straż Graniczna ich 
przepędziła. Liza nie pamięta zbyt wiele - poza tym, że i ona i dzieci płakały. 
Na drugi dzień pan Visait podjął kolejną próbę i tym razem się udało: wypeł-
nili kilkustronicowy wniosek, w krótkiej rozmowie wyjaśnili czemu obawiają 
się o swoje życie i zostali wpuszczeni do Polski. Dziś pani Liza jest członkinią 
spółdzielni Słuszna Strawa, gdzie razem z innymi osobami z doświadcze-
niem migracji gotuje swoje domowe tradycyjne czeczeńskie potrawy. Jest 
też jedną z autorek tej książki.

  Ponad dekadę temu, składanie wniosku o ochronę poszło im relatywnie 
sprawnie i szybko; rekordziści wracali na przejście graniczne w Terespolu 
po kilkadziesiąt razy zanim SG zgodziła się przyjąć od nich dokument i dać 
zgodę na wjazd do kraju.  

Przepisy są w tej kwestii bardzo proste. Przyjeżdżasz na przejście gra-
niczne, informujesz funkcjonariusza straży granicznej, że chcesz przekro-
czyć granicę w celu starania się o ochronę międzynarodową w Polsce. 
I to powinno wystarczyć by rozpocząć procedurę uchodźczą, czyli proces 
weryfikacji tego czy spełniasz kryteria osoby, której przysługuje jedna z form 

Wstęp

Jeśli masz więcej niż potrzebujesz,

zamiast budować wyższy płot,

zbuduj dłuższy stół.
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ochrony. Nawet jeśli przekraczasz granicę w nieuregulowany sposób i tra-
fiasz w lesie na strażnika granicznego, masz takie same prawa. 

Wynika to z unijnych przepisów, polskich ustaw, kodeksu granicznego 
Schengen, konwencji międzynarodowych, których Polska jest sygnatariu-
szem, i wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Mimo to, SG notorycznie, od lat, nie przyjmuje tych wniosków, szczegól-
nie w Terespolu. Już wcześniej zbiorowe wydalanie cudzoziemców, będące 
pogwałceniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, było praktykowane 
na polsko-białoruskiej granicy, szczególnie wobec osób z Czeczenii. 

Od sierpnia 2021 roku proceder ten zaczął nabierać zupełnie innego 
wymiaru: jeszcze bardziej masowego, brutalnego, bezlitosnego, dla niektó-
rych oznaczającego śmierć z wycieńczenia i wyziębienia.  

Nieprzyjmowanie wniosków stało się niemalże oficjalną polityką pań-
stwa. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z 14.10.2021 r. sankcjonuje 
taką praktykę. Szczególnie przy niemonitorowanych spotkaniach w lesie 
SG twierdzi uparcie, że wszyscy deklarują chęć jechania do Niemiec, nikt 
nie prosi o ochronę w Polsce. Choć nie brakuje dowodów na to, że jest 
dokładnie na odwrót. A nawet jeśli ktoś nie składa wniosku, państwo ma 
obowiązek rozpocząć procedurę powrotową, a nie wyrzucać ludzi do lasu 
i zawracać do kraju, który nie jest bezpieczny. 

Europejski system azylowy został sprytnie skonstruowany. Wniosek 
o ochronę, poza nielicznymi wyjątkami, można złożyć tylko na miejscu, do 
rąk straży granicznej danego kraju. Dla większości osób nie ma innej drogi 
do “bezpiecznych” krajów niż nieuregulowane przekraczanie granic: aż 
90% osób objętych obecnie jedną z form ochrony międzynarodowej w kra-
jach Unii dostało się tutaj właśnie w ten sposób. Zanim więc przeczytasz 
historie autorek tej książki, musisz zrozumieć, że większość z nich to wyjątki 
od reguły. Żadna z tych osób nie musiała przeprawiać się przez Morze 
Śródziemne czy przedzierać przez las, żeby tu dotrzeć. 
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Kilka lat temu w Parlamencie Europejskim pojawił się pomysł, by wpro-
wadzić do unijnych przepisów wizę humanitarną. Miała ratować ludzi od ry-
zykowania życiem by dostać się do Europy. Gdyby działała, pozwoliłaby dziś 
uniknąć tragedii na granicy polsko-białoruskiej. Pomysł jest prosty: o wizę 
humanitarną możesz się starać w ambasadzie kraju, do którego chcesz 
się udać. Jeśli jesteś w Libanie, idziesz do polskiego konsulatu w Bejrucie, 
składasz dokumenty i do Polski możesz przylecieć samolotem. Stratni na 
tym byliby tylko przemytnicy. 

Potem, na przykład w Warszawie, możesz się udać się do Komendy 
Głównej Straży Granicznej przy al. Niepodległości 100 na Mokotowie 
lub do Urzędu ds Cudzoziemców na ul. Taborowej i tam złożyć wniosek 
o status uchodźcy. O tym jak to powinno wyglądać opowiada w swoim 
rozdziale Yulia.

Wiza humanitarna nie jest oczywiście tak skutecznym i trwałym rozwią-
zaniem jak otwarcie granic, ale w obecnych czasach jest zdecydowanie 
bardziej realistyczną opcją. Niestety zarezerwowaną tylko dla wybranych. 
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w 2017 roku, że kraje unijne nie są 
zobowiązane do wprowadzenia wizy humanitarnej. Niektóre kraje wpro-
wadziły tę wizę w bardzo wąskim zakresie. 

Na ironię, to właśnie wiza humanitarna pozwoliła bezpiecznie wydostać 
się z Białorusi ponad dwunastu tysiącom osób, a kolejnych 100 tysięcy 
dotarło do Polski na podstawie innych przepisów wizowych. Nikt nie był 
zmuszony do nielegalnego przekraczania białoruskiej granicy. Nikt, kto 
miał białoruskie obywatelstwo.

Przepis na wizę humanitarną jest wyjątkowo prosty, ale tylko jeśli je-
steś Białorusinką, Białorusinem. To kluczowy składnik, oczywiście nie do 
zdobycia dla tysięcy osób przekraczających w nieuregulowany sposób 
granicę polsko-białoruską od sierpnia 2021 roku. A przecież ich powody 



14

opuszczenia rodzinnych domów są równie ważne, jak te które kierowały 
naszymi koleżankami i kolegami ze Strawy. 

Dziś zamknięty pas przygraniczny stał się usankcjonowaną przez rząd 
strefą stanu wyjątkowego bezprawia i okrucieństwa, miejscem, w którym 
próbowano zakazać pomocy, zdelegalizować człowieczeństwo. Trudno 
powiedzieć które przepisy prawa poza ustawą wywózkową tam obowią-
zują. Na szczęście mieszkają tam osoby, które nie dają się zastraszyć i nie 
potrzebują kodeksu karnego, by wiedzieć, że ludziom będącym w potrzebie 
się pomaga. To one dziś budują dłuższe stoły.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpo-
średnim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub 
innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Rola polskiego rządu nie kończy się na odmawianiu pomocy. Polscy 
mundurowi wywożąc ludzi do lasu, w nieznane miejsce, pozbawiają ich 
dostępu do ochrony prawnej, choć wiele z tych osób ma podpisane peł-
nomocnictwa, a więc i pełnomocników, którzy powinni mieć prawo repre-
zentować ich interesy. 

§ 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym 
z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności 
podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa (...)

3) stosuje tortury lub poddaje osobę okrutnemu lub nieludzkiemu trak-
towaniu (...) 

6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji doty-
czących tej osoby lub miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe 
informacje dotyczące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozba-
wienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres, podlega karze 

ART. 162 KODEKSU 
KARNEGO

ART. 118 KODEKSU
KARNEGO
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pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozba-
wienia wolności.

Nie powinno mieć więc żadnego znaczenia czy to wina Łukaszenki 
i Putina. Po naszej stronie granicy nie brakuje przecież kocy, jedzenia, cie-
płego schronienia. A mimo to mówimy o kryzysie humanitarnym. Gdy na 
syryjskie, irackie, czeczeńskie czy gazańskie domy spadają bomby, to nie 
mówimy, że to kryzys. To zbrodnia wojenna. Gdy Łukaszenka zamyka maso-
wo ludzi w więzieniach, to też nie jest kryzys. Nazywamy to łamaniem praw 
człowieka. Gdy polski rząd zmusza kobiety do rodzenia dzieci, to również 
nie jest kryzys. To pogwałcenie jednego z najbardziej podstawowych praw 
do decydowania o swoim ciele. 

Tak samo kryzysem nie jest skazywanie ludzi, którzy utknęli na polsko-
-białoruskiej granicy na nieludzkie traktowanie, tortury, a czasem śmierć. 
Jest za to pozbawioną empatii, okrutną polityczną kalkulacją. Kryzys huma-
nitarny jest tam, gdzie to brak zasobów, a nie politycznej woli, sprawia, że 
nie da się udzielić pomocy osobom w potrzebie.

To wszystko jest możliwe, bo dehumanizacja „obcego”, „innego” jest do-
brze zakorzeniona w naszej historii. Dziś to nie Żyd, tylko uchodźca, migrant, 
Irakijczyk, Kurd, Syryjczyk, zdrowy mężczyzna w sile wieku, nielegalny, ter-
rorysta, radykalny muzułmanin, Arab. 

Ale też „kobiety i dzieci, staruszka, ofiara, chrześcijanin”. Nie ma sensu 
kłócić się, które z tych kategorii dehumanizują bardziej. Bez względu na to 
czy zostaniesz uznany za ofiarę czy też za nielegalnego imigranta, staniesz 
się symbolem, obiektem, przedmiotem czyjejś wyobraźni, pozbawionym 
elementu człowieczeństwa. 

Przestaniesz być Issą, Ahmedem, Gailanem, osobą z planami, ma-
rzeniami, czyimś synem, bratem, narzeczonym, może miłym gościem, 
może trochę niesympatycznym typem. Jesteś tylko ofiarą, tylko uchodźcą, 
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nielegalnym migrantem, Arabem. I każdym skojarzeniem, które przyjdzie 
na myśl osobie wypowiadającej lub czytającej to słowo. 

A przecież jesteś nadal “człowiekiem”: czasem głodnym, skatowanym, 
wyziębionym, przerażonym, zagubionym w lesie. Czasem w dobrej formie, 
wdzięcznym za pomoc, gotowym do dalszej drogi. Czasem bez grosza przy 
duszy, czasem z pełnymi kieszeniami. I zawsze z przyrodzonym prawem do 
życia, wolności, bezpieczeństwa. 

Dla tych, którzy znaleźli się na polsko-białoruskiej granicy jesienią 2021 
roku, sama możliwość złożenia formalnego wniosku o ochronę międzyna-
rodową staje się szansą na przeżycie najbliższych dni. Nie zostaną wywie-
zieni ze szpitala do lasu, nie umrą z wychłodzenia, z braku leków, w wyniku 
zatrucia wodą z bagien.   

Nie ma jednego prostego przepisu na to, jak zdobyć status uchodźcy. 
Nie jest prawdą, że wystarczy udowodnić prześladowania w kraju pocho-
dzenia. Niektórzy nie muszą udowadniać nic. Polska wierzy im na słowo 
- muszą mieć tylko odpowiednie wyznanie lub kolor skóry, pochodzenie. 
Najlepiej z miejsca, które wpisuje się w międzynarodową politykę polskiego 
rządu. Tak, żeby ich obecność w Polsce mogła służyć potwierdzeniu różnych 
tez lub wskazaniu tych, którzy są źli. Tak jak zły jest na przykład Łukaszenka.

Dla tych, których prześladowania nie wpisują się w żadne tezy, status 
uchodźcy jest marzeniem. Wiedzą, że muszą szukać innych dróg, prawnicy 
odradzają im nawet składania wniosku o ochronę, bo w przypadku odmowy 
nie mają już innych ścieżek przedłużenia swojego pobytu w Polsce.

Wielu osobom, którym udało się zdobyć status uchodźcy i przejść przez 
proces dokumentowania najtrudniejszych, najbardziej bolesnych doświad-
czeń, by wymienić tą opowieść na prawo do życia w Polsce, ciężko jest do 
tego wracać. Nie chcą, proszą dziennikarzy by przestali pytać, starają się 
opowiadać o wszystkim innym, pokazać, że przecież bycie uchodźcą to nie 

PRZEPIS NA STATUS 
UCHODŹCY
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wszystko czym są. U nas w Strawie z radością wszyscy opowiedzą o tym 
co gotują, o tym co się udaje, o tym co robią w wolnym czasie i o tym co ich 
wkurza. Nie chcą za to wracać w nieskończoność do historii ich uchodźctwa. 
Nie chcą też być do niej redukowani. 

Niestety, potrzeby przybywających do Polski przyćmiewane są zbyt czę-
sto projektowanymi przez media potrzebami odbiorców. Dziś, skompliko-
wane opowieści, w których człowiek jest więcej niż tylko uchodźcą, okazują 
się zbyt ciężkostrawne dla nas, konsumentów informacji. W mediach starcza 
głównie miejsca jedynie na dwie narracje: o biednym, bezradnym uchodźcy 
albo złym, groźnym migrancie. 

Na początku listopada dwie szefowe kuchni ze Słusznej Strawy zostały 
zaproszone na sesję zdjęciową przez znany magazyn modowy. Zdjęciom 
miał towarzyszyć zapis krótkiej rozmowy o ich życiu w Polsce. Nic w Strawie 
nie jest proste, włącznie z umówieniem kogoś w krótkim terminie na wywiad 
i wyjazd do studio zdjęciowego, bo każda komunikacja wymaga tłumacze-
nia na wiele języków. Jeśli osoba arabskojęzyczna ma wziąć udział w takim 
wywiadzie, to potrzebny jest tłumacz/tłumaczka – najpierw, żeby wyjaśnić 
o co chodzi, potem przetłumaczyć pytania, umówić, pomóc trafić i towarzy-
szyć w rozmowie, a na koniec pomóc z autoryzacją.

Redakcja odmówiła choćby podjęcia próby znalezienia lub pokrycia 
kosztów pracy tłumacza. Powtórzę. Dziennikarka chciała zrobić materiał 
„z misją” o uchodźczyniach w Polsce, tak by ich głosy były lepiej słyszalne, 
ale nie zdecydowała się poszukać tłumaczki, która była kluczowym ele-
mentem tego procesu. To tak jakby zaprosiła osobę z niepełnosprawnością 
ruchową na rozmowę o fizycznych utrudnieniach w dostępie do przestrzeni 
publicznych i oczekiwała, że ta osoba sama wymyśli jak ma wejść na trzecie 
piętro bez windy, by móc wziąć udział w wywiadzie.

NIE PYTAJ MNIE
JAK TRAFIŁAM

DO POLSKI 
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Nie zależało nam na wynagrodzeniu dla tłumacza. Chodziło o dowód, 
że redakcja jest gotowa włożyć symboliczny wysiłek w proces nagłaśniania 
słabo słysznalnych głosów, który sama przecież zainicjowała. Zamiast tego 
zostałyśmy z poczuciem, że po raz kolejny ktoś oczekuje od nas wdzięczno-
ści za samo zainteresowanie Słuszną Strawą. W normalnej sytuacji dzien-
nikarka/-rz jest wdzięczny osobie, która zgodziła się poświęcić mu swój 
czas, przyjechać na sesję zdjęciową, przygotować się do rozmowy. Nie 
mówiąc już o organizowaniu tłumaczy! W naszym wypadku jest na odwrót. 
To uchodźcy mają być wdzięczni, że ktoś, kto dostaje wynagrodzenie za 
wykonywanie swojej pracy, poświęcił im moment uwagi. 

Dwie szefowe kuchni poszły mimo to na sesje zdjęciową. Nasz kolega 
zgodził się pomóc i po całodziennej zmianie w kuchni pobiegł tłumaczyć. A 
potem przyszła informacja, że choć materiał wyszedł dobrze, nie ukaże się 
w planowanym terminie. Pokazuje „historie silnych, sprawczych kobiet”. Ale 
„w obliczu zaostrzającego się kryzysu humanitarnego na granicy polsko-
-białoruskiej” zapadła decyzja w redakcji, żeby teraz tekstu nie publikować. 
Osoby, które poświęciły swój czas na tę rozmowę, zostały więc zredukowane 
do swojego uchodźstwa, które nie wpisywało się w żadną z obowiązujących 
chwilowo narracji. Opowieść o tym, że uchodźczyni sobie poradziła, stanęła 
na własnych nogach i teraz współprowadzi spółdzielnię socjalną ewidentnie 
nie była dostatecznie ciekawa. Z tragedią na granicy nie kłóciły się za to 
materiały o najmodniejszych torebkach czy kreacjach celebrytek. 

My, jako kolektyw osób z doświadczeniem migracji, dopiero uczymy 
się jak stawiać w takich sytuacjach granice, jak wybrnąć z nich asertywnie 
i zawalczyć o podmiotowe traktowanie. Czy wolno nam powiedzieć co 
myślimy i czujemy i zaryzykować, że ktoś się na nas obrazi i pozbawi nas 
tym samym dostępu do szerszej publiczności lub innych zasobów? Czy 
odmawiając opowiadania niektórych historii, wciąż będziemy budzić czyjeś 
zainteresowanie?
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I nie chodzi tylko o media. W jakimś stopniu dotyczy to całego społe-
czeństwa: dla niektórych fakt, że rozmawiają z osobą-nie-stąd oznacza, 
że mogą bez zahamowań zadawać pytania, które w normalnych okolicz-
nościach uznalibyśmy za nietaktowne, a nawet wścibskie. 

Mój ojciec jest Palestyńczykiem, urodziłam się tutaj, wychowałam 
w  Śródborowie, w  Otwocku. W  jakimś stopniu przyzwyczaiłam się do 
tego, że w oczach innych najpierw jestem „córką Palestyńczyka”, a dopie-
ro potem spółdzielczynią, dziennikarką, ekspertką, miłą lub wredną osobą. 
Niezliczoną ilość razy zostałam zapytana przez zupełnie obcych mi ludzi 
o moje pochodzenie etniczne, wyznanie, tożsamość. Niezliczoną ilość razy 
byłam poddawana inspekcji i ocenie. Nie wyglądasz na Arabkę, masz 
orientalny wygląd, po co tu przyjechałaś, po co przyjeżdżał tu Twój ojciec, nie 
jesteś przecież z Otwocka, powiedz skąd naprawdę jesteś, ładnie mówisz 
po polsku, jesteś muzułmanką, jakiego wyznania jest Twój ojciec, kim się 
bardziej czujesz, itd. 

Mam w miarę „dobry” wygląd, nie każdy się domyśli, ale spośród tych, 
którzy się domyślą, wielu pytających nie ma żadnych oporów przed zada-
waniem osobistych pytań. Skala mojego problemu jest żadna w porównaniu 
z innymi osobami w Strawie. Ostatnio więc zastanawiałyśmy się czy nie 
zawiesić tabliczki przy wejściu do naszej kuchni: „Załóż maseczkę i proszę 
nie pytaj mnie jak trafiłam do Polski”.  

Wiemy, że te pytania często padają w dobrej wierze, ale też bez żadnej 
refleksji nad tym, o co wypada zapytać człowieka, który sprzedaje Ci zupę. 
Nie chcemy zwracać uwagi, bo ciężko uprzejmie z tego wybrnąć, szczegól-
nie, że pytanie zadają osoby, które lubimy i wiemy, że chcą nas wesprzeć.

I mnóstwo osób, które nas wsparło, robiło to i wciąż robi z ogromnym 
szacunkiem i gotowością włożenia dodatkowej pracy, by ich wsparcie było 
solidarnościowe, a nie charytatywne. I za to jesteśmy ogromnie wdzięczne. 
Pozwoliło nam to przetrwać, i materialnie i emocjonalnie. 
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Jednak mądre wsparcie i fetyszyzowanie uchodźstwa dzieli cienka gra-
nica, przy chwili nieuwagi łatwo ją przekroczyć. Żeby robić to z wyczuciem, 
trzeba zrozumieć, że tożsamość naszej grupy nie opiera się na wspólnocie 
trudnych, smutnych historii. Nie wymieniamy się nimi przy gotowaniu zupy, 
nie opowiadamy ich sobie podczas szorowania podłogi w kuchni. Strawę 
stworzyły osoby, którym ciągle jest przypominane, że nie są stąd, po to by 
mieć miejsce w którym poczują się u siebie. Tożsamość kolektywu określa 
to, komu Strawa ma być przyjazna, do czyich potrzeb dostosowana, na jakie 
doświadczenia uważna. 

To mądre wsparcie wymaga też świadomości, że osoby z doświad-
czeniem migracji to nie jest żaden monolit. Nie wszyscy są piękni, dobrzy 
i szlachetni lub biedni, bezradni, zagubieni. Mają różne potrzeby i oczeki-
wania od życia. Chcą dobrze mieszkać, realizować się zawodowo, czasem 
kupować markowe ciuchy, mieć dość pieniędzy na wizytę u kosmetyczki 
i u dentysty.  

Nasza słusznostrawna grupa skupia osoby z bardzo różnych miejsc, 
czasem o drastycznie różnych wartościach i priorytetach. Mamy różne 
temperamenty, swoje wady, a w kuchni regularnie zdarzają się spory – o to 
kto komu zużył specjalne wegańskie masełko, kto nie umył po sobie talerza 
i kto zabrał czyjś przepis. Chwilę później szefowe kuchni z trzech różnych 
krajów w najlepsze kleją erytrejskie sambusy. I wszystko obraca się w żart 
w naszym kuchennym polsko-angielsko-arabsko-rosyjskim esperanto. 

Warszawa, XI 2021







Yuliya
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(tylko dla osób
z białoruskim 
obywatelstwem)

SKŁADNIKI 

• Paszport
• Zdjęcie
• Ubezpieczenie
• Formularz, w którym 
krótko uzasadniasz,
dlaczego potrzebujesz 
wizy humanitarnej

Czas oczekiwania: 
10 dni. 
 
*za: www.gov.pl
(Informacja na temat
zasad ubiegania się
o wizy przez obywateli 
Białorusi)

Przepis I

„Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z jednym z konsulatów 
polskich (...). Konsulat poinstruuje Cię, gdzie możesz złożyć wniosek 
wizowy. Informację w tej sprawie możesz również otrzymać w jednym 
z punktów przyjmowania wniosków wizowych. (...)  

Wniosek wizowy będziesz mógł złożyć bezpośrednio w konsu-
lacie lub w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych. 
Wniosek wizowy będziesz mógł złożyć również korespondencyjnie 
(czyli wysyłając go pocztą na podany Ci adres) 

Ubiegając się o wizę będziesz musiał przedstawić: wypełniony 
i podpisany wniosek o wizę krajową wraz ze zdjęciem, ważny pasz-
port, który został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i posiada dwie 
wolne strony, a jego okres ważności upływa nie wcześniej niż po 3 
miesiącach od upływu okresu ważności wizy, ubezpieczenie me-
dyczne ważne na okres, na jaki chciałbyś uzyskać wizę oraz pisemną 
deklarację dot. chęci uzyskania wizy do Polski. Składając wniosek 
zostaniesz poinformowany o tym, kiedy i w jaki sposób będziesz 
mógł odebrać paszport.

Po złożeniu wniosku konsulat rozpatrzy go tak szybko jak to tylko 
możliwe. Jeżeli decyzja konsula będzie pozytywna, otrzymasz wizę 
krajową w celu humanitarnym ważną maksymalnie do 1 roku. 

Wiza jest całkowicie bezpłatna. Jeżeli będziesz składał wniosek 
o wizę w punkcie przyjmowania wniosków wizowych poniesiesz opła-
tę z tytułu usług świadczonych przez punkt (...)”

Wiza
humanitarna

INSTRUKCJA WYKONANIA*
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PRAKTYKA

MIŃSK
VIII – X 2020

Yuliya: W Mińsku pracowałam w restauracji, połowę tego co zara-
białam przeznaczaliśmy na czynsz. A mieszkanie i tak było byle jakie. 
Mieliśmy marzenie, plan, więc żeby zaoszczędzić pieniądze, prze-
prowadziliśmy się do rodziców Lyoszy, mojego partnera. Chciałabym 
Ci powiedzieć na czym nam tak zależało, że zrezygnowaliśmy z wła-
snego miejsca. Ale po tym wszystkim, co wydarzyło się przez ostatni 
rok - na prawdę nie pamiętam. 

W sierpniu 2020 roku, tuż po wyborach, zaczęły się protesty. 
Oczywiście, że na nie chodziliśmy. Byliśmy częścią lewicowego 
anarchistycznych ruchu Rewolucyjna Akcja. Niektórych łapali szyb-
ko, identyfikowali ich po zdjęciach zrobionych w czasie protestów 
i zgarniali od razu. We wrześniu zaczęły się aresztowania naszych 
kolegów i koleżanek z ruchu. W połowie października, adwokat jed-
nego z nich ostrzegł nas, że istnieje ryzyko, że my będziemy następni. 
A policja w tym czasie zamykała coraz więcej osób z naszego śro-
dowiska. Teraz ci, którzy nie zdążyli wtedy wyjechać, siedzą w wię-
zieniach i czekają na rozprawy. I pewnie będą czekać jeszcze długo, 
bo sprawy polityczne ciągną się w nieskończoność. 

Decyzję o wyjeździe podjęłam od razu. Na drugi dzień poszłam 
do pracy, wyjaśniłam jaka jest sytuacja. Dostałam resztę mojej wy-
płaty, wróciłam do domu i zaczęłam się pakować. Nie pożegnałam 
się z mamą, dałam rodzicom znać tylko przez telefon, że wyjeżdżamy 
na jakiś czas, aż się sytuacja uspokoi i służby o nas zapomną. Może 
dwa, trzy miesiące. 

Zazwyczaj, jak gdzieś jadę, nawet na jeden dzień, to pakuję wiel-
ką torbę ubrań. Bo może będę chciała akurat założyć sukienkę albo 
wygodne dresy albo dżinsy. Gdy wyjeżdżałam z Mińska, w pośpie-
chu spakowałam jeden duży plecak i jeden mały, podręczny. Szła 
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KIJÓW

zima, więc poza ciepłą kurtką i zimowymi butami, wiele się do tego 
plecaka nie zmieściło. Same praktyczne rzeczy. Resztę dosłali nam 
rodzice, jak już byliśmy w Polsce. 

Gdy wyjeżdżaliśmy, szybkie zdobycie jakiejkolwiek wizy w Mińsku 
graniczyło z cudem. Większość placówek dyplomatycznych albo się 
pozamykała albo miała tak okrojony skład, że wydawanie wizy trwało 
długo, a my nie mogliśmy wtedy czekać. Spakowaliśmy plecaki, po-
szliśmy na stację autobusową i kupiliśmy bilety na pierwszy autobus 
do Kijowa, bo do Ukrainy nie potrzebowaliśmy wizy. Stamtąd mieli-
śmy plan jechać do Polski.  

Jechaliśmy 14 godzin. Przyjechaliśmy wcześnie rano. Prosto z au-
tobusu w Kijowie poszliśmy do polskiej ambasady. Okazało się, że 
ambasada była zamknięta. Szukaliśmy informacji na stronie inter-
netowej, ale nic tam nie było. W końcu, po trzech dniach udało nam 
się złożyć wniosek o wizę humanitarną. Nie wiedzieliśmy w ogóle czy 
to trudne dostać wizę do Polski czy nie. Byliśmy jednymi z pierwszych 
osób, które wystąpiły o wizę humanitarną w Kijowie. Potem pozostałe 
osoby zaczęły korzystać z tej ścieżki.

W ambasadzie zostawiliśmy paszporty, zdjęcia, potwierdze-
nie ubezpieczenia i wypełniony wniosek z krótkim uzasadnieniem 
dlaczego musieliśmy wyjechać. Po dziesięciu dniach odebraliśmy 
z ambasady nasze paszporty z wizami. Kupiliśmy od razu bilety 
do Warszawy. Polscy strażnicy graniczni zapytali nas czemu wy-
jeżdżamy. Pierwszy raz widzieli wizę humanitarną. Musieli gdzieś 
zadzwonić, żeby się upewnić, że taka wiza działa. Ale puścili nas po 
10 minutach. 

Wysiedliśmy na Zachodniej. Czekały na nas osoby z małej bia-
łoruskiej fundacji. Dały pieniądze, karty sim i zabrały na śniadanie. 
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WARSZAWAA potem powiedziały, że będziemy spać w pałacu. Inni przyjeżdżają 
i trafiają do ośrodków zamkniętych za drutami kolczastymi. A my 
pojechaliśmy do pałacu. Co prawda, pałac był na końcu świata, bez 
ogrzewania i ciepłej wody, w miejscu, w którym nie ma nic, szczegól-
nie pracy. Tylko ten pałac i przypałacowy ogród, dwie ulice, kościół 
i Lewiatan. Po trzech miesiącach przenieśliśmy się do Warszawy. 

Nie planowałam starać się o ochronę międzynarodową. Nie wie-
działam do czego jest mi to potrzebne. Dopiero po pół roku w Polsce 
uświadomiłam sobie, że nie będę mogła wrócić. I zamiast ubiegać 
się o wizę studencką, będę musiała złożyć wniosek o status uchodźcy. 
Na Telegramie jest taka grupa, na której białoruskie służby publikują 
szkalujące informacje o osobach, które brały udział w protestach. 
I na tej grupie opublikowali listę osób, które nie powinny wracać do 
Białorusi. Niektóre z tych osób już siedziały w więzieniu, innych nie 
było w Białorusi od lat. Ja też byłam na tej liście. 

Niedługo po tym, w  białoruskiej gazecie pojawił się artykuł 
o “Rewolucyjnej Akcji”, organizacji, w której działaliśmy. Została ofi-
cjalnie uznana za terrorystyczną, a wszyscy jej członkowie za terro-
rystów. W artykule wymienili mnie z imienia i nazwiska. Poprosiliśmy 
kolegę w Białorusi, żeby kupił nam tą gazetę i przywiózł. Mamy ją 
w domu. 

Jakie dokumenty składałam we wniosku o  status uchodźcy? 
Żadnych dokumentów nie składaliśmy. Przecież niektórzy przyjeż-
dżają i nie mają nic ze sobą, nawet paszportów.

Poszłam na Taborową i powiedziałam, że chcę otrzymać status 
uchodźcy. Poprosili, żebym dała im paszport. Czekałam pół godziny. 
Przyszedł pan i poprosił, żebym za nim poszła. Poszliśmy długim ko-
rytarzem do małej zamykanej salki. Zrobili mi zdjęcie, wzięli odciski 



palców. Badanie lekarskie trwało trzy minuty. Potem czekałam może 
trzy, cztery godziny na wywiad. Potrwał 15 minut. Nic im jeszcze nie 
pokazywałam, nie prosili też o żadne dowody, że byłam prześlado-
wana. Chyba wypełniłam wtedy jakiś formularz - to musiał być ten 
wniosek o status uchodźcy. Pewnie dałam im to razem z paszportem. 
Ale teraz już dokładnie nie pamiętam. 

Wróciłam do domu. Po kilku miesiącach dostałam zaproszenie 
na “duży wywiad” - większość osób wypełniała ankiety, a do mnie 
zadzwonili, żebym się stawiła na miejscu i opowiedziała im, co mnie 
spotkało. Wywiad był po rosyjsku, z tłumaczką i z prawniczką na 
miejscu. Przyniosłam wtedy artykuł z gazety i zrzut z ekranu z telefonu 
z listą nazwisk osób, które mają już do Białorusi nie wracać. I to było 
wszystko.

Teraz staram się o kartę pobytu. I okazuje się, że łatwiej było 
dostać status uchodźcy niż skompletować wszystkie dokumenty po-
trzebne do uzyskania tej karty.
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Przepis II

SKŁADNIKI

• 1 kg obranych 
ziemniaków
• 200 g cebuli
• 1,5 l bulionu
warzywnego
• 250 g suchego 
granulatu sojowego
• 150-200 g mąki
pszennej
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka pieprzu 
czarnego 
• 0,5 łyżeczki ziela 
angielskiego
• 0,5 łyżeczki gałki 
muszkatołowej
• Olej do smażenia
• Margaryna wegańska 
do smarowania
• Śmietana i koperek 
do serwowania

INSTRUKCJA WYKONANIA

Wrzuć granulat sojowy do bulionu warzywnego. Gotuj go dwie mi-
nuty, aby uzyskać mielone niemięso sojowe. Przełóż je do durszlaka 
i odcedź.

Zetrzyj ziemniaki na średnich oczkach tarki razem z połową ce-
buli. Dodaj sól, przyprawy i wymieszaj wszystko dokładnie z mąką.

Drugą połowę cebuli pokrój w drobną kostkę i usmaż na oleju. 
Kiedy cebula zmięknie, dodaj odcedzone niemięso sojowe i przy-
prawy. Smaż na złocisty kolor.

Przygotuj blaszkę i posmaruj ją olejem lub margaryną roślinną. 
Podziel masę ziemniaczaną na dwie części. Dno formy wyłóż 

pierwszą z nich, a następnie rozprowadź na niej równo usmażone 
niemięso. Na niemięsie rozłóż drugą porcję ziemniaków. Wyrównaj 
górną warstwę babki ziemniaczenej łyżką i posmaruj  margaryną.

Przykryj naczynie do pieczenia folią aluminiową i wstaw do pie-
karnika rozgzanego do 170 stopni. Piecz przez 25-30 minut. Zdejmij 
folię i piecz dodatkowe 10 minut, aż do uzyskania pięknego złociste-
go koloru.

Babkę podawaj pokrojoną w podłużne kawałki z roślinną śmie-
taną i drobno posiekanym koperkiem lub natką pietruszki.

Babka
ziemniaczana
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Przepis III

SKŁADNIKI

• 120 g krajanki sojowej
• 200 g marchewki
• 220 g cebuli
• 320 g ziemniaków
• 200 g ogórków 
kiszonych
• 170 g pieczarek
• 190 g zielonych oliwek
• 10 g soli
• 20 ml sosu sojowego
• 10 ml esencji dymu 
wędzarniczego 
• 110 ml oleju
• 5 g słodkiej papryki
• 5 g kolendry
• 3 ziarna pieprzu 
czarnego
• 7 g papryki wędzonej
• 3 g gałki muszkatołowej
• 100 g przecieru 
pomidorowego
• 1,5 litra wody

INSTRUKCJA WYKONANIA

Warzywa dokładnie umyj. Ziemniaki pokrój w małe kostki i ugo-
tuj w małej ilości wody. Cebulę i marchewkę pokrój w małe kostki 
i usmaż na oleju. Pieczarki pokrój w plastry i usmaż na osobnej pa-
telni, dodając pod koniec sos sojowy.

Krajankę sojową ugotuj w osolonej wodzie aby uzyskać niemięso 
sojowe. Po ugotowaniu odsącz wodę i pokrój niemięso w małe kostki. 
Wymieszaj je z esencją dymu wędzarniczego, papryką wędzoną, 
papryką słodką, kolendrą i pieprzem. Smaż na oleju do uzyskania 
złotego koloru.

Z oliwek i ogórków kiszonych odlej wodę (zachowaj ją w od-
dzielnej misce - dodamy ją później do zupy). Ogórki pokrój na małe 
kostki, oliwki przekrój na pół.

Duś ogórki i oliwki z przecierem pomidorowym przez 6-8 minut. 
Zagotuj wodę, dodaj do niej wszystkie warzywa, mięso sojowe. Na 
koniec dodaj wodę z ogórków i oliwek. Gotuj jeszcze przez 10 minut.

Po ugotowaniu zostaw zupę na 10-15 minut, aby wszystkie smaki 
się wymieszały. Jeśli zupa nie będzie wystarczająco kwaśna możesz 
dodać do niej plastry cytryny. Podawaj z posiekaną natką pietruszki.

Solyanka

WSKAZÓWKA: Esencja dymu wędzarniczego zwana jest także aroma-

tem dymu wędzarniczego, albo po prostu dymem w płynie. Jeśli nie uda 

Ci się zaopatrzyć w ten składnik w markecie, z pewnością znajdziesz 

go w jednym ze sklepów z artykułami ze wschodu.
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SKŁADNIKI

• 6-8 papryk 
• 200 g granulatu
sojowego 
• 300 g kapusty
• 300 g cebuli
• 5 ząbków czosnku
• 300 g marchewki 
• 150 g ryżu 
• 400 g pomidorów 
(krojone lub pulpa)
• 100 ml śmietanki 
sojowej 
• 150 g sera roślinnego
• Sól i pieprz czarny 
• 2 łyżki słodkiej papryki
• 1 łyżka czosnku
granulowanego
• Olej do smażenia

Przepis IV

INSTRUKCJA WYKONANIA

Ugotuj bulion warzywny i zalej nim granulat sojowy. Gdy granulat 
zmięknie, odcedź powstałe niemięso mielone w durszlaku.

Ugotuj ryż w osolonej wodzie i odstaw go do wystudzenia. 
Odkrój szypułki papryk i usuń wszystko z ich wnętrza używając 

do tego łyżki. Zachowaj odkrojone jadalne części papryk.
Cebulę pokrój w małe kostki,  kapustę w cienkie paski, marchew-

kę zetrzyj na tarce, czosnek wyciśnij używając praski. Pokrój w kostkę 
wierzchołki papryk. 

Na patelnię z rozgrzanym olej roślinnym wrzuć pokrojone warzy-
wa, dodaj sól i przyprawy. Po usmażeniu do warzyw dodaj niemięso 
sojowe i ugotowany wcześniej ryż. Farsz dokładnie wymieszaj. Posól 
jeśli to konieczne i dopraw pieprzem do smaku.

Pomidory z puszki wymieszaj ze śmietanką sojową. Dodaj tro-
chę soli. Papryki nadziej farszem. Zalej sosem pomidorowym i piecz 
w temperaturze 160 stopni przez 40-60 minut. Na 10 minut przed 
końcem pieczenia posyp tartym serem.

Papryka
faszerowana
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Przepis VI

SKŁADNIKI
(20-25 sztuk)

CIASTO

• 100 g cukru
• 200 g margaryny 
roślinnej
• 550 g mąki pszennej 
• 1,5 łyżeczki proszku 
do pieczenia 

NADZIENIE

450 g tofu 
120 g cukru
70 ml soku z cytryny 
5 – 7 g ekstraktu
z wanilii
0,5 łyżeczki kwasku 
cytrynowego
60 ml mleka roślinnego

INSTRUKCJA WYKONANIA

Margarynę zostaw na 2-3 godziny w temperaturze pokojowej. Kiedy 
zmięknie wymieszaj ją z cukrem widelcem.

Do dobrze wymieszanej margaryny dodawaj stopniowo mąkę 
i proszek do pieczenia. Na koniec ugnieć ciasto rękami. Musi być 
gładkie i nie kleić się do rąk. Gdy będzie gotowe zawiń ciasto w folię 
spożywczą i zostaw w lodówce na 1 – 1,5 godziny.

Podczas gdy ciasto się chłodzi, przygotuj nadzienie. Z tofu od-
cisnij jak najwięcej wody, możesz zawinąć je w ręcznik papierowy, 
przycisnąć czymś ciężkim i zostawić na 5 minut.

Po odciśnięciu wody rozdrobnij tofu ugniatając je dłońmi.
Dodaj do tofu cukier, sok z cytryny, wanilię, mleko i kwasek cy-

trynowy.  Dobrze wymieszaj.
Wyjmij ciasto z lodówki i podziel na 6 części. Weź jedną z nich 

i rozwałkuj na placek 2 – 3 milimetrowej grubości.
Z rozwałkowanego ciasta wytnij kółka formą lub szklanką. Weź 

wykrojone kółko do ręki i włóż do środka 1 łyżkę nadzienia z tofu. Złóż 
ciasto na pół, lekko ściśnij. Nie musisz sklejać całkowicie krawędzi – 
dobrze jest zostawić trochę odkrytego nadzienia.

Blachę wyłóż papierem do pieczenia i poukładaj na niej gotowe 
ciastka, zachowując pięciocentymetrowe odstępy. To ważne, ponie-
waż ciastka urosną w trakcie pieczenia. Temperaturę piekarnika 
ustaw na 170 stopni, piecz 20-25 minut. Po tym czasie powinny być 
ładnie zarumienione.

Po schłodzeniu podawaj posypane cukrem pudrem.

Soczniki
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Przepis VII

SKŁADNIKI
(na 4 kulicze)

• 550 g mąki pszennej
• 60 g świeżych drożdży
 • 520 ml mleka sojowego 
• 280 g cukru 
• 2 pomarańcze
• 100 ml oleju
rzepakowego 
• 15 g mielonego 
siemienia lnianego
• 100 g migdałów
• 230 g suszonej
żurawiny
• 100 g moreli

LUKIER

• 30 g cukru pudru
• 5 łyżek soku z cytryny 

INSTRUKCJA WYKONANIA

Podgrzej mleko sojowe do temperatury około 37 – 40 stopni. Rozpuść 
w mleku drożdże, 80 gramów cukru i 100 gramów mąki pszennej. 
Tak przygotowany zaczyn przykryj i zostaw na 20 minut w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia.

W międzyczasie przygotuj orzechy i owoce. Migdały pokrój na 
małe kawałki, zetrzyj skórkę pomarańczy i wymieszaj w misce z mo-
relami i łyżką mąki. 

Zmielone siemię lniane wymieszaj dokładnie ze 100 ml ciepłej 
wody. Powstały kleik posłuży jako zamiennik jajka.

Do wyrośniętego zaczynu dodaj kleik, pozostały cukier, szczyptę 
soli, olej i mąkę pszenną. Dobrze wymieszaj drewnianą szpatułką.

Dodaj do ciasta orzechy i owoce i dokładnie wymieszaj. Ciasto 
musi być gęste i nie powinno się kleić. Przykryj ciasto ręcznikiem 
i zostaw na 40 minut w ciepłym miejscu.

Foremki do kulicza posmaruj olejem i włóż po 350 – 400 gra-
mów ciasta do każdej.

Piecz w 165 – 170 stopniach przez 40 – 50 minut. Sprawdzaj czy 
się upiekł, wbijając w babkę drewniany patyczek - jeśli po wyciągnię-
ciu patyczek jest suchy, oznacza to, że kulicz jest gotowy.

Kiedy kulicz trochę ostygnie udekoruj go lukrem.

Kulicz 
wielkanocny

WSKAZÓWKA: Oryginalny kulicz różni się trochę wyglądem od po-

pularnych w Polsce babek ze wzgldu na inne proporcje wysokości do 

średnicy. Specjalną wysoką formę do kulicza kupisz w jednym z wielu 

sklepów z produktami ze wschodu. Oczywiście zwykła forma do babki 

sprawdzi się równie dobrze.







           Haregu
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Haregu nie chce po raz kolejny opowiadać swojej historii. Jest sfrustro-
wana dziesiątkami wywiadów, których udzielała w nadziei, że pomoże jej 
to ściągnąć syna do Polski. Każdy powrót do tych wspomnień sprawia, że 
szklą się jej oczy. - Czy tym razem coś mi to da? - pyta. Nie? W takim razie 
nie będziemy o tym pisać. Wystarczy przeczytać podstawowe informacje 
o Erytrei, by sobie wyobrazić przez co muszą przechodzić ludzie, którzy 
stamtąd uciekają. 

Chce za to opowiedzieć o swojej gehennie z polskimi przepisami. Jak 
tylko Haregu dostała status uchodźcy w Polsce, od razu zaczęłą się starać 
o sprowadzenie tutaj swoich synów. Osobom objętym ochroną między-
narodową przysługuje prawo do starania się o zezwolenie na pobyt dla 
najbliższych, czyli małżonka i nieletnich dzieci.

Poniżej umieściliśmy pochodzące z ustawy o cudzoziemcach „prze-
słanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
połączenia się z rodziną”.

„1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela 
się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym 
terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzo-
ziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, (...)
c) w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
d) w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, (...)
2) posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 
leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

ART. 159
USTAWY 
O CUDZO-
ZIEMCACH

Haregu
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b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na po-
krycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego 
utrzymaniu;

3) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce za-
mieszkania.

2.  Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do zezwolenia na pobyt 
czasowy w celu połączenia się z rodziną udzielanego członkowi rodziny 
cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzu-
pełniającej, gdy wniosek o udzielenie mu tego zezwolenia został złożony 
przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzie-
lenia ochrony uzupełniającej.

3.  Za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się:
1) osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;
2) małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uzna-

wanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym 
także dziecko przysposobione;

3) małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobio-
ne, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje 
faktycznie władzę rodzicielską;

4) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko 
przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona 
faktycznie władzę rodzicielską.”
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SKŁADNIKI

Do zaproszenia członka 
rodziny, potrzebne są 
następujące dokumenty: 

• Trzy kopie wypełnionego 
wniosku o łączenie rodzin 
• Aktualne fotografie 
• Kserokopia dokumentu 
podróży poświadczona 
przez polski konsulat
• Potwierdzenie więzi 
rodzinnych
• Potwierdzenie statusu 
przebywającego w Polsce 
cudzoziemca, do którego 
członek rodziny zamierza 
dołączyć
• Potwierdzenie
zamieszkiwania
w Polsce
• Potwierdzenie
stabilnego źródła
dochodu  
• Potwierdzenie ubezpie-
czenia zdrowotnego

Przepis VIII

INSTRUKCJA WYKONANIA

Część wymienionych dokumentów wydaje się prosta, albo przynaj-
mniej możliwa do zdobycia. Schody dla osób z Erytrei zaczynają się 
tam, gdzie trzeba dostarczyć oficjalne dokumenty wydane przez ich 
rząd. 

SKŁADNIK: kserokopia dokumentu podróży poświadczona przez 
polski konsulat

Nie trudno znaleźć raporty organizacji praw człowieka, które 
szczegółowo wyjaśniają sytuację polityczną w Erytrei. Można w nich 
przeczytać, że w szóstym roku życia obywatelom Erytrei zabierany 
jest paszport i do czasu ukończenia służby wojskowej (która może 
trwać nawet całe życie) nie mogą go odzyskać. W Erytrei obowiązuje 
cały czas stan wyjątkowy, na mocy którego każda osoba musi odbyć 
służbę wojskową i w jej ramach może zostać skierowana do pracy 
przymusowej. Setki tysięcy ludzi decydują się na ucieczkę z kraju. 
Legalny wyjazd z kraju wymaga wizy wyjazdowej, więc większość 
jest zmuszona przekroczyć granicę nielegalnie i bez paszportu, który 
pozostaje w rękach armii. Osoby złapane na próbie przekroczenia 
granicy bez wizy są więzione przez erytrejskie władze, często pod-
dawane torturom. 

Ci, którym udało się uciec z Erytrei do Etiopii, trafiają w większo-
ści do obozów dla uchodźców w północnej części kraju, w regionie 
Tigraj. Tam dostają tymczasowy dokument podróży, który nie jest 
uznawany przez polskie władze. 

 

Zaproszenie
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ART. 11 UST. 2
DYREKTYWA RADY 
2003/86/WE Z DNIA 
22 WRZEŚNIA 2003 R. 
W SPRAWIE PRAWA DO 
ŁĄCZENIA RODZIN

SKŁADNIK:  potwierdzenie pokrewieństwa 
Kolejne wyzwanie to dokumenty potwierdzające pokrewieństwo 

z dziećmi. Musi to być akt urodzenia, bo według polskich przepi-
sów liczą się tylko dokumenty urzędowe. Ale uchodźczyni nie może 
przecież zwrócić się do rządu Erytrei o wydanie aktu urodzenia. Na 
szczęście ktoś w UE przewidział taką sytuację. 

„W przypadku gdy uchodźca nie może przedłożyć dokume-
tów dowodowych dotyczących związków rodzinnych, Państwa 
Członkowskie uwzględniają inne dowody świadczące o istnieniu ta-
kich związków, które podlegają ocenie zgodnie z prawem krajowym. 
Decyzja w sprawie odrzucenia wniosku nie może opierać się jedynie 
na braku dokumentów dowodowych.”

W teorii dyrektywa ta obowiązuje w Polsce. Oznacza to, że pol-
skie prawo powinno przewidywać alternatywną dla urzędowych do-
kumentów formę udowodnienia pokrewieństwa. Niestety tak nie jest. 
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PRAKTYKA Jeśli te przepisy prawa wydają Wam się choć trochę niejasne, po-
patrzcie proszę na stronę 58. Znajdziecie tam przepis na indżerę, 
spisany w języku tigrinya. Może to odrobinę ułatwi wyobrażenie sobie 
jak trudny musiał być ten proces dla Haregu, która nie zna polskie-
go. Nawet jeśli wymyślicie jak przetłumaczyć ten przepis na język 
polski, niełatwo jest znaleźć kluczowy składnik indżery: mąkę teff 
(miłkę abisyńską). Ale nadal o wiele prościej niż erytrejski urzędowy 
akt urodzenia.

Po kilku latach zmagań Haregu, mimo nieznajomości polskiego, 
doskonale rozumiała w czym leży problem. W jej domu leżą stosy 
dokumentów, w których trudno się dziś połapać. To archiwum jej 
walki o ściągnięcie syna. Wnioski o zwolnienie od obowiązku przed-
łożenia dokumentu potwierdzającego tożsamość, o pilne rozpatrze-
nie wniosku, o przyjęcie aktu chrztu wydawanego przez Erytrejski 
Kościół Ortodoksyjny, o przedłużenie terminu na uzupełnienie bra-
ków w dokumentach, bo akt chrztu nie przyszedł na czas, zawiado-
mienia o wszczęciu kolejnych postępowań, wnioski wyjaśniające 
czemu brakuje innych dokumentów, wnioski o rejestrację urodzenia 
w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego itd. 

 Gdy w końcu udało się dokonać transkrypcji kościelnego aktu 
urodzenia i zarejestrować go w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego, 
było już za późno. Dwa tygodnie po uzyskaniu tego dokumentu, syn 
Haregu obchodził 18 urodziny. Jako osoba pełnoletnia przestał się 
kwalifikować do procedury łączenia rodzin.

W międzyczasie pojawiła się szansa na sprowadzenie jej męża 
do Polski. Zebranie dokumentów trwało kilka miesięcy. Dokumenty 
potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania to więcej niż umo-
wa najmu. Właścicielka mieszkania musi przynieść wypis z księgi 
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wieczystej potwierdzającej jej prawo do lokalu i przygotować doku-
ment wyrażający zgodę na zamieszkanie męża w wynajmowanym 
przez Haregu mieszkaniu. Potwierdzenie stabilnego dochodu, to 
nie tylko umowa o pracę. Potrzebne są kopie PIT-ów, ZUS rca, po-
twierdzenia nadania. Każda pojedyncza pozycja w przepisie to tak 
naprawdę kilka dokumentów, a każdy jeden dokument to bieganie 
po urzędach w asyście tłumaczek i prawniczek. 

W końcu udało się skompletować wszystkie papiery. Przy oka-
zji składania ich w urzędzie, okazało się, że zmieniły się wytyczne 
dotyczące tego jak powinna wyglądać kopia paszportu przyjeż-
dżającego. Niby drobnostka. Do tej pory we wniosku o pozwolenie 
na pobyt wystarczyła potwierdzona konsularnie kopia zapisanych 
stron paszportu. To, że pozostałe strony są puste, było dorozumiane. 
Wymagania zmieniły się z dnia na dzień. Teraz potrzeba potwierdzo-
nej konsularnie kopii zapisanych stron paszportu z adnotacją „po-
zostałe strony puste” lub potwierdzonej konsularnie kopii wszystkich 
stron paszportu. Konsulaty ewidentnie nic o tym nie wiedziały. Cztery 
wizyty w polskiej ambasadzie w Rijadzie, telefony, e-maile z prośbą 
do konsula, kilkaset euro kosztów stemplowania kopii paszportu. 
W końcu się udało, na ostatnią chwilę. Teraz czekamy na decyzję.

A przepisy wydają się przecież banalnie proste. 
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Przepis IX

Haregu mówi pięknie, melodyjnie i szybko w ojczystym języku ti-
grinia. Jej drugi język to arabski i dobrze sobie w nim radzi, choć 
przy pięciu różnych dialektach arabskiego w naszej kuchni nawet 
po arabsku ciężko się czasem dogadać. Komponuje więc swój wła-
sny język - przeplata arabski pojedynczymi słówkami po polsku i po 
angielsku. Nie zawsze wszystko udaje się w ten sposób wyjaśnić, 
zdarzają się nieporozumienia, czasem ktoś się obrazi. 

Kiedyś Gurdip robiła klasyk indyjskiej kuchni – samosy. Zostało 
jej trochę farszu, Haregu ulepiła więc z ciasta trójkątnego pieroga, 
dość płaskiego w porównaniu z indyjskimi samosami przypominają-
cymi ostrokąty. Gurdip nie bardzo była tym zapożyczeniem zachwy-
cona, a Haregu trudno było wyjaśnić, że wypiek w kształcie trójkąta 
z warzywnym nadzieniem to ważna część także erytrejskiej tradycji 
kulinarnej.

Wkrótce jednak stało się jasne, że praktycznie każda szefowa 
kuchni ma swoje samosy: Haregu i Mebrat robią erytrejskie sam-
busy, a Maysoon i Darin robią irakijskie sambuski. Ale to tylko kilka 
odmian tych trójkątnych przekąsek. Gdyby przyjrzeć się kuchniom in-
nych krajów, znajdziemy przynajmniej dwa tuziny odpowiedników, od 
Tadżykistanu po Mauritius. Nasjtarsza znana informacja o sambu-
sach pochodzi z tekstu autorstwa perskiego historyka żyjącego w X 
wieku. To najprawdopodobniej stamtąd trafiły one do Indii i Afryki.  
Te małe, wygodne do spakowania trójkąty, były ulubioną przekąską 
podróżników. W Erytrei są bardzo popularne – to obowiązkowy do-
dadatek do świątecznych dań.

Erytrejskie sambusy są klasycznie smażone w głębokim oleju, ale 
można je też upiec w piekarniku. O ile z farszem można ekspery-
mentować, o tyle przygotowując ciasto radzimy trzymać się sztywno 
wskazówek. Poniżej podajemy przepis na kilkadziesiąt sambusów, 

Sambusy JEDZENIE PODRÓŻNICZEK
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możliwe, że nawet na sto. Brakuje w nim szczegółowych miar, bo 
Haregu gotuje sercem, miarkę ma w oku i w rękach. Po wagę raczej 
nie sięga. To nie jest prosty przepis. A składanie trójkątów wymaga 
wprawy. Nawet opisanie kolejnych czynności jest wyzwaniem. Nie 
ma jednak najmniejszych wątpliwości, że to nadal o niebo prostsze 
niż przepis na zdobycie wizy dla członka rodziny. 
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Przepis IX - cd.

SKŁADNIKI

CIASTO

• 1,5 kg zwykłej mąki 
pszennej lub mąki maida 
(drobniusieńko mielonej 
mąki popularnej 
w Indiach)
• 0,5 kg mąki pszennej 
pełnoziarnistej
• 30 g cukru
• 30 g świeżych drożdży
• Woda
• Olej rzepakowy

PRZEPIS NA FARSZ
ZNAJDUJE SIĘ NA 
KOLEJNYCH
STRONACH

INSTRUKCJA WYKONANIA 

Mąkę pszenną zwykłą lub maidę przesyp do miski. Dodaj sól, cukier, 
drożdże, odstaw na chwilę by drożdze zaczęły pracować. Zacznij 
stopniowo dolewać wodę i zagniatać ciasto. Dodaj olej. Ugniataj tak 
długo, aż wszystkie składniki idealnie się połączą – ciasto stanie się 
jednolitą masą i nie będzie kleiło się do rąk. 

Odstaw na 10 -15 minut, żeby ciasto odpoczęło i urosło.
Oderwij kawałek ciasta, uformuj z niego kulkę i połóż na wosko-

wanym papierze do pieczenia. Postępuj w ten sposób, aż całe ciasto 
zamieni się w kulki. Przykryj je czystą ściereczką lub folią spożywczą. 

Blat roboczy i blachę do pieczenia posyp mąką, żeby ciasto się 
nie przyklejało. 

Weź jedną kulkę i spłaszcz ją odrobinę w rękach, tak żeby miała 
kształt koła. Rozwałkuj ciasto do grubości naleśnika, tak żeby zacho-
wało okrągły kształt. 

Na placku rozsmaruj pędzelkiem odrobinę oleju i połóż go na 
rozgrzanej patelnię. Gdy placek usmaży się z jednej strony, przełóż 
go na drugą stronę. Smażenie rozwałkowanego ciasta na patelni ma 
je wzmocnić na tyle, żeby nie rozpadało się i nie kleiło za bardzo do 
rąk podczas składania sambus.

Do małej miseczki z mąką  dolej wody i wymieszaj. Potrzebujemy 
płynnej mieszanki, będziemy nią smarować krawędzie ciasta, żeby 
lepiej się sklejały.

Okrągły placek kroimy w paski w kształcie równoległoboków, 
których szerokość wpłynie na wielkość pierożków. 

W zależności od wymiarów paska w jego dolnej części wyłóż 
łyżkę lub więcej farszu. 

Sambusy
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RYSUNEK 
INSTRUKTAŻOWY
STR. 54

Róg z kątem ostrym załóż prostopadle do przeciwnej krawędzi. 
Z powstałym zagiętym rogiem zrób to samo: chwytając za niego złóż 
cały pieróg w przeciwnym kierunku. 

Jeszcze raz powtórz gest zawijania.
Powinien powstać z tego trójkątny pieróg z mniej lub bardziej 

wystającą resztką ciasta, którą możesz posmarować mieszanką mąki 
z wodą i założyć pod wierzchnią warstwę lub po prostu odciąć.

Przyciśnij delikatnie sambusa, tak by farsz równo rozprowadził 
się w jego wnętrzu.

Na koniec wykładaj sambusy na posypaną mąką blachę.
Jeśli planujesz je układać piętrowo (możesz je np. zamrozić) po-

syp je mąką również z wierzchu. 
Smaż w na głębokim oleju na ciemnozłoty kolor.
Możesz sambusy również upiec smarując je z obu stron niewielką 

ilością oleju. Tepmeraturę w piekarniku ustaw na 180 stopni i piecz 
przez około 20 minut (lub do momentu kiedy będą ładnie zarumie-
nione) przewracając je na drugą stronę w połowie pieczenia.

WSKAZÓWKA: Jeśli nasze instrukcje składania sambus oraz rysunek 

pomocniczy okażą się niewystarczające, proponujemy obejrzeć jeden 

z wielu mniej lub bardziej profesjonalnych filmików instuktarzowych, 

które bez problemu znajdziecie w internecie.



a)

b)

c)

d)
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Przepis IX - cd.
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SKŁADNIKI

FARSZ

• Około 1 kg cebuli
• Około 2 kg ziemniaków 
(lub kilogram suchej, 
zielonej soczewicy/ 
kilogram niemięsa 
sojowego) 
• Około 1,5 kg marchewki
• Około pęczek kolendry
• 3-4 duże, świeże 
pomidory
• Olej do smażenia
• 3-4 duże papryki
• Główka czosnku
• Garść liści laurowych
• Czarny pieprz
• Duża szczypta 
majeranku
• Sól do smaku

INSTRUKCJA WYKONANIA

Haregu przygotowuje trzy rodzaje sambusów: z ziemniakami, so-
czewicą i niemiesem sojowym. Przygotowanie każdego z farszów 
jest praktycznie identycznie. Zmieniają się jedynie główne składniki: 
zamiast gotowanych ziemniaków dodaje ugotowaną soczewicę lub 
niemięso sojowe.

W wysokim naczyniu zblenduj cebulę i przełóż ją na rozgrzaną głę-
boką patelnię i smaż na niewielkiej ilości oleju aż zmięknie.

Odkrój liście kolendry od łodyżek. Liście odłóż na bok. W niewiel-
kim garnku z wrzątkiem ugotuj łodyżki z garścią liścia laurowego.

Marchewkę i ziemniaki obierz, umyj i pokrój w kostkę. Wrzuć do 
garnka z gorącą wodą i gotuj do miękkości.

W dużym kielichu blendera zmiksuj pokrojoną paprykę i odłożo-
ne wcześniej liście kolendry. Powstałą mieszaninę wrzuć na patelnię, 
dodaj posiekany imbir, czosnek, świeże pomidory i duś.

Dodaj czarny pieprz, odrobinę majeranku, sól oraz wywar z li-
ścia laurowego i łodyżek kolendry. Gotuj, aż wszystko zgęstnieje.

Ugotowane ziemniaki i marchewkę ugnieć na puree. Dodaj do 
nich zawartość patelni i dobrze wymieszaj.

Spróbuj i dopraw solą do smaku.
Jeśli robisz sambusy z soczewicą wypłucz ją, a następnie na nie-

wielkim ogniu gotuj do miękkości. Użyj jej zamiast ziemniaków.
W przypadku sambusów z niemięsem sojowym przygotuj je tak 

jak lubisz i dodaj wraz z ugniecioną marchewką do reszty składników 
z powyższego przepisu.

Sambusy

Przepis IX - cd.
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SKŁADNIKI

• 4 cebule
• Główka czosnku
• Kilkucentymetrowy 
kawałek imbiru
• Papryczki chilli
• 2 pomidory
• Olej do smażenia
• 0,5 litra wody
• 5 łyżek mąki 
z ciecierzycy
• Sól do smaku
• Tajna przyprawa 
Haregu (podejrzewa-
my, że to berbere)

Przepis XI

Jeden z ulubionych dodatków do indżery. Indżera to tradycyjny ery-
trejski i etiopski naleśnik na zakwasie z mąki teff (przepis na str. 58). 
Może być śniadaniem, obiadem, kolacją. Podaje się go z tuzinem 
różnych sosów, duszonych warzyw, sałatek. Ważnym składnikiem 
shiro jest mąka z ciecierzycy, tzw. mąka groszkowa gram. Można ją 
dostać w indyjskim sklepie. Shiro zrobione na zwykłej mące z ciecie-
rzycy nie będzie takie samo.

INSTRUKCJA WYKONANIA

Posiekaną drobno cebulę usmaż na złoto.
Dodaj posiekany drobno czosnek i starty imbir. Smaż kilka minut.
Dodaj pokrojone pomidory i duś je w sosie, aż się rozpadną.
Dodaj wodę i poczekaj, aż wszystko się zagotuje.
Dodaj mąkę i szczyptę soli. Mieszaj, aż uzyskasz gładki, gęsty sos.
Jeśli shiro jest zbyt rzadkie, dodaj jeszcze 1 – 2 łyżki mąki.
Dopraw do smaku solą i ugarniruj posiekaną papryczką chilli.

1. Shiro

Sosy do indżery
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SKŁADNIKI

• 1 kg cebuli
• 1 kg świeżych
pomidorów
• 5 łyżek przecieru 
pomidorowego
• 5 łyżek chili
• Imbir – ok. 5 cm
• Sól do smaku
• Główka czosnku
• Olej do smażenia
• 0,2 kg wybranego 
zastępnika mięsa

Zighni to gęsty pomidorowy sos z roślinnym zastępnikiem mięsa, 
podawany do indżery.

INSTRUKCJA WYKONANIA

Usmaż na złoto drobno posiekaną cebulę, nie bój się jeśli zrobi się 
lekko brązowa.

Dodaj imbir i czosnek, również drobno posiekane.
Następnie dodaj pomidory pokrojone w małe kosteczki, chilli 

oraz przecier pomidorowy.
Duś wszystko na niewielkim ogniu, aż uzyskasz gęsty gładki sos.
Dodaj na koniec ulubiony zastępnik mięsa (niemięso sojowe, 

pokrojony w kawałki seitan lub duszone boczniaki).

2. Zighni

WSKAZÓWKA: Pięć łyżek chili to nie pomyłka. Stosując się do prze-

pisu wybierzesz autentyczność, ale możliwe, że przypłacisz to kilkoma 

łzami uronionymi nad talerzem. Osobom mniej żądnym przygód pro-

ponujemy pięć łyżeczek chili, albo nawet pięć szczypt.
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Przepis XI – cd.

SKŁADNIKI

• 2 blachy bakłażana 
pokrojonego w kostkę
• Około 1 blacha cukinii 
pokrojonej w kostkę
• Około 2,5 blachy 
ziemniaków pokrojonych 
w niewielką kostkę
• Około 1,5 blachy 
marchewki pokrojonej 
w niewielką kostkę
• 3 – 4 duże papryki
• Około 1 kg cebuli
• Kilka świeżych 
pomidorów
• Główka czosnku
• Pęczek kolendry
• Dużo liści laurowych
• Spory kawałek 
świeżego imbiru
• Olej
• Sól do smaku
• Czarny pieprz

Alicha to łagodna potrawka z pieczonych warzyw w dowolnej kom-
pozycji. Możesz użyć cukinii, kapusty lub szpinaku. Poniżej podajemy 
przepis na naszą ulubioną wersję z bakłażanem.

INSTRUKCJA WYKONANIA

Bakłażany, cukinię, ziemniaki i marchewkę polane olejem i pokrojo-
ne w niewielką kostkę piecz w 180 stopniach do miękkości.

Do rondelka z wodą włóż łodyżki kolendry i dużą garść liścia 
laurowego. Zagotuj.

W dużym garnku usmaż cebulę na złoty kolor.
W blenderze kielichowym zmiksuj liście kolendry, dużą ilość czo-

snku, świeże pomidory i obrany imbir.
Gdy cebula zmięknie, wrzuć do garnka wszystkie zblendowane 

przed chwilą składniki.
Paprykę drobno posiekaj, przełóż do garnka z cebulą i duś przez 

krótką chwilę.
Do garnka wlej odcedzony wywar z kolendry i liści laurowych.
Dodaj resztę upieczonych warzyw, szczyptę czarnego pieprzu 

oraz sól do smaku.
Duś potrawkę przez 10-15 minut, aż zgęstnieje.      

 

3. Alicha

Sosy do indżery
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Przepis XII

SKŁADNIKI

ZIELONA SAŁATKA
• 2 papryki
• 2 pomidory
• 1 sałata rzymska
• 1 długi ogórek
• 1 cebula
• Jalapeno (opcjonalnie)

SAŁATKA Z MARCHWI
• 3 marchewki
• 1 czerwona cebula
• pół pęczka pietruszki
• ¼ główki białej kapusty

SOS
• Oliwa z oliwek
• Sól do smaku
• Sok z cytryny lub biały 
ocet winny
• Starty imbir 
(opcjonalnie)
 

Mogłoby się wydawać, że przepisy z odległej Erytrei będą składały 
się z nietypowych dla polskiej kuchni składników. Często tak właśnie 
jest, czasami jednak erytrejskie dania są zaskakująco podobne do 
tych, które znamy z domu, a nawet wręcz identyczne. Jest tak w przy-
padku niezwykle prostych erytrejskich sałatek. Poniżej opisujemy 
wykonanie dwóch sałatek, do których użyjemy tego samego sosu.

INSTRUKCJA WYKONANIA

Cebulę pokrój w piórka.
Pozostałe warzywa pokrój w drobną kostkę lub tak, jak lubisz.
W kubeczku dobrze wymieszaj składniki sosu.
Warzywa zmieszaj z sosem tuż przed podaniem.

Marchew zetrzyj na dużych oczkach tarki.
Cebulę pokrój w piórka.
Natkę umyj, wysusz papierowym ręcznikiem a potem posiekaj.
Posiekaj drobno kapustę.
W kubeczku dobrze wymieszaj składniki sosu.
Warzywa zmieszaj z sosem tuż przed podaniem.

Erytrejskie
sałatki

ZIELONA SAŁATKA

SAŁATKA Z MARCHWI
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SKŁADNIKI

• 1 kg czerwonej 
soczewicy
• 0,5 kg marchwi
• 0,5 kg ziemniaków
• 1 świeża papryka
• 4 cebule
• 1 główka czosnku
• 5 cm imbiru
• Sól
• Olej rzepakowy
• Natka pietruszki
• Kilka liści laurowych
• 1 łyżka kuminu
• Czarny pieprz
• Około 1 litr wody
• Sok z cytryny

Przepis XIII

INSTRUKCJA WYKONANIA

Cebulę usmaż na patelni na złoto.
Dodaj posiekany czosnek, imbir i kumin. Smaż przez 2-3 minuty.
Do garnka wlej pół litra wody, wrzuć kilka liści laurowych i zagotuj.
Dodaj pokrojone ziemniaki i marchew. Gotuj do miękkości.
Kiedy warzywa zmiękną, wyjmij z garnka liście laurowe.
W oddzielnym garnku na niewielkim ogniu ugotuj soczewicę. Gdy 
będzie gotowa przełóż ją do garnka z warzywami.
Zawartość patelni również przenieś do garnka.
Dopraw szczyptą soli i pieprzu. Zmiksuj na gładki, gęsty krem.
Jeśli zupa będzie za gęsta dolewaj stopniowo wodę, aż uzyskasz 
odpowiednią konsystencję. 
Dopraw solą i pieprzem do smaku.
Tuż przed podaniem dopraw sokiem z cytryny.
Podawaj ze świeżo posiekaną natką pietruszki.

Erytrejska
zupa krem
z czerwonej
soczewicy
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SKŁADNIKI

• 1 kg czerwonej 
soczewicy
• 0,5 kg marchwi
• 0,5 kg ziemniaków
• 1 świeża papryka
• 4 cebule
• 1 główka czosnku
• 5 cm imbiru
• Sól
• Olej rzepakowy
• Natka pietruszki
• Kilka liści laurowych
• 1 łyżka kuminu
• Czarny pieprz
• Około 1 litr wody
• Pestki dyni

Przepis XIV

INSTRUKCJA WYKONANIA

Erytrejską zupę dyniową przyrządza się prawie w taki sam sposób 
jak zupę z soczewicy. Oczywiście zamiast czerwonej soczewicy do-
daje się do warzyw upieczoną w oliwie i lekko osoloną małą główkę 
dyni. Kolejna różnica między tymi dwiema zupami, to sok z cytryny 
zarezerwowany tylko dla zupy z soczewicy.

Cebulę usmaż na patelni na złoto.
Dodaj posiekany czosnek, imbir i kumin. Smaż przez 2-3 minuty.
Do garnka wlej pół litra wody, wrzuć kilka liści laurowych i zagotuj.
Dodaj pokrojone ziemniaki i marchew. Gotuj do miękkości.
Kiedy warzywa zmiękną, wyjmij z garnka liście laurowe.
Dynię pokrój i rozłóż na blasze do pieczenia. Polej oliwą i posól.
Gdy będzie miękka, przenieś ją do garnka.
Zawartość patelni również przenieś do garnka.
Dopraw szczyptą soli i pieprzu. Zmiksuj na gładki, gęsty krem.
Jeśli zupa będzie za gęsta dolewaj stopniowo wodę, aż uzyskasz 
odpowiednią konsystencję. Dopraw solą i pieprzem do smaku.
Podawaj z prażonymi pestkami dyni.

Erytrejska
zupa krem
z dyni

WSKAZÓWKA: Popularne w Etiopii i Erytrei odmiany dyni to dynia 

zwyczajna, olbrzymia i piżmowa. Możesz też użyć hokkaido, której nie 

musisz obierać ze skórki.
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Przepis XV

SKŁADNIKI

• 0,5 kostki świeżych 
drożdży (50g)
• 1 łyżka soli
• 5 łyżek cukru
• 2 kg mąki pszennej
• 5 łyżek oleju
• 5 łyżek rodzynek
• 5 łyżek nasion 
słonecznika
• 1 duża łyżka proszku 
do pieczenia
• 1 litr wody

Gdy Haregu przyjmuje u siebie gości, piecze himbaszę w słuszno-
strawnym piecu. Jej kuchnia jest za malutka na wypieki, ugniatanie 
ciasta, a piekarnik za słaby. Cieszymy się, bo przy okazji i dla nas 
wypieka kilka słodkich chlebków.

INSTRUKCJA WYKONANIA

W głębokim naczyniu wymieszaj rodzynki, pestki słonecznika, pro-
szek do pieczenia i litr wody.

Do dużej miski wlej olej, cukier, rozdrobnione w dłoniach drożdże, 
sól i mąkę. Stopniowo przelewaj mieszankę bakalii i wody do miski 
i ugniataj ciasto natłuszczoną olejem dłonią.

Gdy wlejesz całą wodę, a mąka ją wypije, przenieś ciasto na blat.
Ugniataj dalej dodając ewentualnie odrobinę oleju i wody. Może 

Ci się wydawać, że ciasto potrzebuje więcej wody, daj mu jednak 
chwilę. Ugniataj rolując delikatnie w przód i w tył, co chwilę zaginając 
krańce do środka.

Kiedy ciasto będzie w miarę jednolite przełóż je z powrotem do 
miski, przykryj i odstaw w ciepłe miejsce na 1 godzinę. Gdy ciasto 
wyrośnie, odklej je od ścianek naczynia i podziel na 3 części.

Na papierze do pieczenia ugniataj dłońmi okrągły placek gru-
bości około 1,5 cm.

Drugim końcem widelca narysuj na cieście wzór, dzieląc je na 
osiem części - tak, jakbyś kroiła pizzę. Ponakłuwaj ciasto ząbkami wi-
delca tak, aby powstał wzór podobny do tego jaki widzisz na zdjęciu 
obok. Ale tak naprawdę możesz zostawić na chlebku dowolny ślad.

Piecz przez pół godziny w 180 stopniach. Po tym czasie sprawdź 
czy obie strony są ładnie zarumienione. Jeśli spód nie będzie ładnie 
upieczony możesz odwrócić himbasze do góry nogami i piec jeszcze 
kilka minut.

Himbasza







Liza
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Liza Liza mówi, że widziała wszystko co najgorsze można w życiu zobaczyć. Na 
wszelki wypadek, lepiej nie pytać czy była w swoim domu we wsi Samaszki 
pod Groznym, gdy w 1995 roku rosyjscy żołnierze zaatakowali ich wieś 
i w ciągu kilku dni brutalnie zamordowali 250 cywilów. I bez tego widziała 
za dużo. Widziała śmierć ojca, matki i brata. Brat był zaangażowany w walki 
zbrojne. Reszta rodziny - w karmienie głodnych ludzi. 

Robili chałkam, hingalsze, lokmasze (str.82), zupy i czepałgasze (str. 84). 
Musieli mieć świadomość ile ryzykowali. Ale pewnie im przez myśl wtedy 
nie przeszło, że za kilka lat ten naturalny gest karmienia ludzi w potrzebie 
zaważy na decyzji o tym czy będą mogli zamieszkać w Polsce. 

Po śmierci rodziców i brata, wyjechała z mężem do sąsiedniej Inguszetii, 
gdzie mieszkali pięć lat w obozie dla uchodźców. Tam też urodziła im się 
trójka dzieci: Viskhan, Islam i Iman. Z położną w pobliskim szpitalu Liza 
zdążyła się już zaprzyjaźnić. Tuż przed urodzinami najmłodszego Sajkhana, 
w styczniu 2005 roku, wrócili do Samaszek. 

Za ich domem był spory kawałek ziemi. Liza od razu po powrocie wzięła 
się za oczyszczanie przyszłego ogrodu z chwastów, tam miał powstać jej 
przydomowy warzywniak. Miała już rozplanowane w głowie, gdzie ziem-
niaki, gdzie marchew, gdzie cebula. Pieliła całymi dniami, i zostawiała za 
sobą co kilka metrów stosy chwastów. Jej chłopcy koniecznie chcieli jakoś 
mamie pomóc, i któregoś dnia wymyślili, że te schnące na słońcu badyle 
spalą. Ale Liza ich przegoniła, nie chciała pracować w zadymionym ogro-
dzie. 

Chwilę później jej mąż źle się poczuł i poprosił ją, żeby przyniosła mu le-
karstwa z apteki. Ledwo co wyszła, a jej dwóch synów ruszyło palić chwasty. 
Nie była bardzo daleko, gdy usłyszała już jej znajomy odgłos wybuchającej 
bomby. Niewypał skrywał się pod ziemią, w ich przyszłym ogrodzie. Jej 
synowie przeżyli, ale starszy został ciężko ranny i do dziś w jego ciele tkwią 
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metalowe odłamki. W pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych, od przypad-
kowych detonacji pozostałych po wojnie niewypałów w Czeczenii zginęło 
lub odniosło poważne obrażenia dziesięć razy więcej osób niż gdziekolwiek 
indziej na świecie. 

Wyjechali kilka lat później, jak tylko dostali paszporty. Przyjechali pocią-
gami do Białorusi, dojechali do Terespola. Przyszli na przejście graniczne 
prosić o status uchodźców. Za pierwszym razem straż graniczna ich wy-
rzuciła. Odmówiła przyjęcia wniosku. Znane dziś już wszystkim pushbacki 
to na przejściu granicznym w Terespolu żadna nowość. Liza nie pamięta 
szczegółów, tylko tyle, że cały czas płakała. Udało im się za drugim razem. 
Ale już wtedy ludzie próbowali po kilka razy, koło 2015 roku – standardem 
było dwadzieścia prób złożenia wniosku o ochronę zanim się udało. 
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*za:
www.udsc.gov.pl 

“Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest możliwe:
– w trakcie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas 

kontroli granicznej (należy wówczas poinformować funkcjonariusza Straży 
Granicznej o chęci wystąpienia z wnioskiem uchodźczym),

– podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (należy zgłosić 
się do dowolnego oddziału lub placówki Straży Granicznej),

– za pośrednictwem komendanta oddziału lub komendanta placówki 
Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania siedzi-
bę strzeżonego ośrodka strzeżonego, aresztu dla cudzoziemców, aresztu 
śledczego lub zakładu karnego – w przypadku, gdy osoba która chce złożyć 
wniosek udzielenie ochrony międzynarodowej przebywa w ww. miejscach 
detencji”.

Straż graniczna ma obowiązek przyjąć wniosek o udzielenie ochro-
ny międzynarodowej lub przekierować osoby do procedury powrotowej. 
Wynika to z  unijnych przepisów, polskich ustaw, kodeksu granicznego 
Schengen i  konwencji międzynarodowych, których Polska jest synata-
riuszem, a także - gdyby pozostawały jeszcze jakiekolwiek wątpliwości - 
z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 grudnia 2018 r., 
59793/17. Mimo to notorycznie, od lat, wnioski nie są przyjmowane.

Liza, jej mąż Visait i czwórka ich dzieci wjechali do Polski 29 sierpnia 
2009 roku. Po krótkim pobycie w ośrodku zamkniętym, trafili do Dębaka, 
a stamtąd do Łukowa, gdzie spędzili trzy lata, czekając na decyzję w spra-
wie ich wniosku o status uchodźców. 

“Od tego czasu w Łukowie marzę o własnej restauracji, żeby gotować 
swoje jedzenie. W ośrodku sprzedawałam miodownik, czasem piekłam 
nawet dziesięć ciast dziennie.  

Zaczęło się tak, że któregoś dnia syn wrócił do domu ze szkoły i mówi, 
że trzeba przynieść na dzień nauczyciela coś słodkiego, więc zrobiłam 

JAK ZŁOŻYĆ
WNIOSEK
O OCHRONĘ
MIĘDZY-
NARODOWĄ*
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miodownik. I wszyscy rodzice, nauczyciele chcieli potem przepis na to ciasto. 
Dałam im przepis, po kilka razy tłumaczyłam jak to robić, ale im nie wycho-
dziło. Więc zaczęli od nas zamawiać. A potem inni Czeczenii też zamawiali.

W czwartki chodziłam na bazar w Łukowie. Zaczynałam pracę w śro-
dę rano, w nocy nie spałam bo ugniatałam, wałkowałam i kroiłam ciasto. 
Czasem była taka brzydka pogoda, zimny deszcz, ale i tak szłam na bazar. 
Niosłam ze sobą dwa wielkie kartony pełne jedzenia. Jeden pierożków, 
a drugi z miodownikiem. Rozkładałam kram i krzyczałam na całe gardło 
“Pierożki! Pierożki”. Polacy podchodzili, oglądali nieufnie, pytali. Mówiłam 
im: spróbujcie, jak wam nie będą smakowały, to za darmo, a jak Wam 
posmakują to zapłacicie. I zawsze sprzedawałam wszystko w kilka godzin, 
wracałam do domu z pieniędzmi w kieszeni. 

Miałam za co kupić dzieciom rzeczy do szkoły i co tam nam było po-
trzebne do domu. Mieliśmy dwa pokoje w Łukowie. Mała miejscowość, cięż-
ko znaleźć pracę. Jeździłam zbierać maliny, truskawki i marzyłam o swoim 
miejscu. Dzieciom też było ciężko, jakby depresje miały. A mimo wszystko, 
to były dobre czasy, bo w końcu byliśmy bezpieczni”. 
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SKŁADNIKI

• Wniosek o ochronę
• Uzasadnienie wniosku
• Fotografie
• Odciski palców
• Wywiad wstępny
• Badanie lekarskie
• Dowody na prześlado-
wanie, dyskryminacje, 
zagrożenie zdrowia, 
życia, wolności
• Wywiad pogłębiony

CZAS
PRZYGOTOWANIA:
TRZY LATA

Przepis XVI

INSTRUKCJA WYKONANIA

Za Art. 351 Ustawy o cudzoziemcach .
„Zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli zobowiązanie go do po-
wrotu:

1) może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:

a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeń-
stwa osobistego lub

b) mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub po-
niżającemu traktowaniu albo karaniu, lub

c) mógłby on być zmuszony do pracy, lub
d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądo-

wego albo być ukarany bez podstawy prawnej (...)
2) jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu właści-

wego do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzo-
ziemca do powrotu i od cudzoziemca, lub

3) może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest 
niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzy-
gnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania 
cudzoziemca.”

Pobyt
tolerowany
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PRAKTYKAW Łukowie spędzili trzy lata, ponieważ tyle trwała ich procedura. 
Pierwszy wniosek o ochronę dla całej rodziny złożył jeszcze na przej-
ściu w Terespolu Visait – mąż Lizy. W wywiadzie z urzędnikami wyja-
śnił, że boi się o swoją rodzinę, że budząc się rano nie wiedzą co ich 
czeka, codzinnie słyszą strzały, wybuchy i że chciałby normalnego, 
bezpiecznego życia dla swoich dzieci. Rok później przyszła decyzja 
z Urzędu ds Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy, 
odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej i odmowie zgody na 
pobyt tolerowany. Odwołali się i ponownie dostali odmowę, a tym 
samym decyzję o wydaleniu z kraju. 

W lutym 2011 roku wniosek o status uchodźcy dla całej rodziny 
złożyła Liza. W liczącej dwanaście stron decyzji z października 2012 
roku, wymieniona jest długa lista okoliczności, o których opowiadała 
Liza, i znacznie krótsza tych, które udało się jej udowodnić. udowod-
nić. Jedną z tych okoliczności było potajemne gotowanie całą rodziną 
czepełgaszy, czebureków, zup i innych potraw dla głodnych ludzi 
Zabrakło dowodów na status uchodźcy i na ochronę uzupełniającą. 
Ledwie starczyło na pobyt tolerowany.
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SKŁADNIKI

CIASTO
• 0,5 kg mąki pszennej
• 0,5 łyżeczki sody
• 0,25 ml wody 
gazowanej
• 0,5 łyżeczki soli

FARSZ
• 0,5 kg świeżego 
szpinaku
• 4 duże ząbki czosnku
• 2 średnie cebule
• olej do smażenia
• sól do smaku

Przepis XVII

Pani Liza nieustannie zaskakuje nas nowymi przepisami na wytrawne 
czeczeńskie przekąski. Gubimy się w nazwach, w przepisach na 
ciasto (które było na sodzie, a które na wegańskim kefirze?), w far-
szach, w metodzie nakładania nadzienia, w kształtach i sposobach 
smażenia. Czeburek, czepełgasz, lokmasz i nieobecny tu hingalsz 
to różne rodzaje smażonych czeczeńskich potraw. Mamy nadzieję, 
że odnajdziesz się w ich gąszczu, a wyjątkowe smaki wynagrodzą ci 
nadszarpniętą długim przygotowaniem cierpliwość.

INSTRUKCJA WYKONANIA

Posiekaj drobno szpinak, a cebulę pokrój w kostkę. 
Cebulę usmaż do miękkości, dodaj czosnek przeciśnięty przez 

praskę i smaż jeszcze chwilę. Następnie dodaj posiekany szpinak 
i duś przez kilka minut.

Wymieszaj wszystkie składniki na ciasto, zagnieć je na jednolitą, 
sprężystą kulę. 

Podziel ciasto na 5-6 kawałków.
Każdy z kawałków rozwałkuj na cienki, okrągły placek.
Wyłóż farsz na połowę placka. 
Złóż ciasto na pół, przyciskając rant powstałego półksiężyca. 

Nożem do pizzy odetnij nadmiar ciasta z półokrągłego brzegu.
Dobrze rozgrzej na patelni sporą ilość oleju (około 1 cm) i smaż 

czebureki na złoty kolor z obu stron.

Czeburek
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SKŁADNIKI

CIASTO
(na około 30 pierogów)

• 1 kg mąki pszennej
• 600 ml ciepłej wody
• 1 mała łyżeczka
suchych drożdży
• 1 łyżeczka soli

FARSZ

• 500 g ziemniaków
• 500 g naturalnego tofu
• 2 średnie cebule
• kilka łyżek wegańskiej 
śmietany
• dowolne mleko roślinne
• 1 łyżeczka cząbru
• świeża natka pietruszki
• świeży koperek
• olej do smażenia

Przepis XVIII

INSTRUKCJA WYKONANIA

Sól i drożdże wymieszaj w misce z ciepłą wodą. Dodaj mąkę i wyrób 
ciasto.

Wyrobione ciasto przykryj szczelnie folią spożywczą i odstaw 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około pół godziny.

Ziemniaki obierz, umyj i ugotuj.
Tofu zblenduj na gładko i usmaż na niewielkiej ilości oleju.
Cebulę pokrój w drobną kostkę i usmaż na złoto.
Do ugotowanych ziemniaków dodaj śmietanę, mleko roślinne, 

szczyptę soli i ugnieć wszystko na purée. 
Tofu, cebulę i purée przełóż do miski. Dobrze wymieszaj.
Do farszu dodaj cząber, natkę pietruszki i koperek, Ponownie 

wymieszaj. Jeśli trzeba dopraw solą do smaku.
Ciasto podziel na kulki ważące około 55 gramów.
Palcami rozgniataj placki tak, by przybrały okrągły kształt. Na 

każdy z nich wykładaj 1,5 łyżki farszu i składaj na pół. 
Rozgniataj palcami lokomasze, tym by były bardziej podłużne.
Na patelni rozgrzej sporą ilość oleju (około 1,5 cm) i smaż loko-

masze z obu stron.
Po zdjęciu z patelni układaj je na ręczniku papierowym ułożonym 

na talerzu, aby pozbyć się nadmiaru oleju.

Lokomasz
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SKŁADNIKI

CIASTO

• 1 kg mąki
• 1 łyżeczka sody
• 1 łyżeczka soli
• woda
• 1 litr jogurtu
naturalnego
sojowego
(bez cukru)

FARSZ

• 1 kg naturalnego tofu
• 400 g szczypiorku
razem z cebulkami
• 1 pęczek koperku
• 1 pęczek natki pietruszki
• 1 łyżeczka soli
• 300 g klarowanego 
wegańskiego masła

Przepis XIX

INSTRUKCJA WYKONANIA

Do miski wsyp mąkę i dodaj do niej sodę. Wymieszaj.
Dodaj łyżeczkę soli, jogurt i zagnieć ciasto tak by było sprężyste 

i nie kleiło się do rąk. Odstaw je na 10 – 15 minut.
Tofu zblenduj na gładką masę.
Szczypiorek, koperek i natkę posiekaj bardzo drobno (uważaj 

na grubsze fragmenty łodyżek, które mogą dziurawić później ciasto).
Wszystkie składniki farszu dokładnie wymieszaj i dopraw solą.
Ciasto podziel na stupięćdziesięciogramowe kulki.
Każdą z kulek rozgniataj na nieduży okrągły placuszek.
Na środek każdego placka połóż 2 łyżki farszu i zamknij z góry 

szczelnie jak sakiewkę z ciasta.
Sakiewki rozwałkuj na cienkie placki średnicy patelni, na której 

będziesz je smażyć.
Smaż z obu stron na suchej patelni na złoto.
Gydy usmażysz wsyzstkie placki, wlej do miski gorącą wodę.
Zamocz pierwszy placek w wodzie, przełóż go na talerz i cały 

posmaruj klarowanym masłem. Powtórz tę czynność dla każdego 
kolejnego placka. Układaj je jeden na drugim.

Kiedy wszystkie placki będą już posmarowane masłem odstaw 
czepałgasze na 10 minut.

Pokrój całość jak tort. Jedz powstałe pojedyncze placuszki zwi-
jając je w małe roladki.

Czepałgasz
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Przepis XVII

SKŁADNIKI

• 400 g białego ryżu
• 150 g cukru
• 100 g rodzynek
• 2 łyżki wegańskiego 
masła klarowanego
• Pół łyżeczki soli
• 100 g dowolnych 
suszonych owoców

Plow (znany także jako płow lub pilaw) to popularne danie, którego 
wytrawną wersję z pewnością kojarzycie. W tym miejscu prezentu-
jemy plow na słodko według przepisu pani Lizy.

INSTRUKCJA WYKONANIA

Ryż wypłucz kilka razy i ugotuj w osolonej wodzie na sypko. 
Usmaż na maśle rodzynki oraz wybrane suszone owoce (np. 

morele pokrojone w drobne kawałki).
Układaj warstwami w wybranym przeźroczystym naczyniu na 

przemian: ryż, cukier, suszone owoce.
Plow najlepiej smakuje po godzinie lub dwóch, kiedy ryż wchłonie 

słodycz owoców i aromat klarowanego masła.

Słodki plow
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Przepis XXI

SKŁADNIKI

• 750 g mąki
• 500 g cukru
• Szczypta soli
• 500 g wegańskiego 
klarowanego masła

INSTRUKCJA WYKONANIA

Upraż mąkę na patelni lub w garnku z grubym dnem na lekko złoty 
kolor (powinno to zająć około 10-15 minut), musisz cały czas mieszać, 
żeby mąka się nie przypaliła. 

Dodaj klarowane masło i sól. Smaż na małym ogniu. Dodaj cu-
kier i dobrze wymieszaj.

Masę przełóż do niewielkiej formy (około 25 x 25 cm) tak by 
chałwa miała około 1,5 - 2 cm wysokości. Odstaw do ostygnięcia.

Kiedy chałwa wystygnie możesz delikatnie pokroić ją na kawałki.

Czeczeńska 
chałwa







Gurdip
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ROZDZIAŁ 2 
USTAWY O
CUDZOZIEMCACH

Art.  114.
 [Warunki
udzielenia
zezwolenia na 
pobyt czasowy 
i pracę]

   

„1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie 
pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela 
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na po-
krycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających najego 
utrzymaniu;

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
miejsce zamieszkania;

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspo-
kojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

4) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wy-
konywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o któ-
rym mowa w art. 106 ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników 
wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego 
rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

5) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie 
jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. (...)

2. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, 
powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), 
w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostające-
go na jego utrzymaniu.”
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SKŁADNIKI

• Ubezpieczenie
zdrowotne
• Stabilny, regularny
dochód (najlepiej
umowa o pracę, dochód 
minimalny)
• Miejsce zamieszkania 
(umowa najmu)
• Zatrudnienie w miejscu, 
które nie może znaleźć 
nikogo innego na to
stanowisko lub
• Oświadczenie
o nieprzerwanym
legalnym pobycie 
w Polsce od trzech lat
• Wynagrodzenie
Adekwatne
dla danego stanowiska
• Złożone na czas, 
właściwie wypełnione
dokumenty

INSTRUKCJA WYKONANIA

Teoretycznie przepisy dotyczące starania się o pozwolenie na pracę 
i na pobyt nie są skomplikowane. Jeśli masz stabilne zatrudnienie 
spełniające opisane wyżej wymagania i płacisz podatki, wystarczy 
że znajdziesz pełnomocnika, który pomoże Ci wypełnić wszystkie 
dokumenty i dopilnuje terminów.  Sprawa powinna potoczyć się po-
myślnie. Najtrudniejsze jednak to znaleźć naprawdę dobrego, profe-
sjonalnego i zaangażowanego pełnomocnika, który osobę starającą 
się o pozwolenia, o których mowa przez te przepisy przeprowadzi.

PRAKTYKA

Gurdip na początku trafiła źle. Bardzo źle. Przyjechała do Polski, 
przebywała tu legalnie, miała wizę. Ale niedługo po przyjeździe, do-
znała poważnego urazu kręgosłupa. Była załamana. Zadzwoniła do 
rodziców. Choć w ostatnich latach nie zawsze się zgadzali w kwe-
stii życiowych wyborów Gurdip, nadal mogła liczyć na ich pomoc. 
Następnego dnia zobaczyła ich w drzwiach swojego mieszkania. 
Chcieli, by wróciła z nimi do Indii. Gurdip jednak postanowiła zostać 
w Polsce, licząc, że rehabilitacja nie zajmie więcej niż kilka miesięcy. 
Nie chciała wracać, bo w domu miała dwie opcje: wyjść za mąż i być 
czyjąś żoną lub pozostać w domu rodzinnym i być córką swojego 
ojca. W każdej z tych ról byłaby zależna od mężczyzny. Pragnęła 
samodzielności.

Uraz okazał się dużo poważniejszy niż się spodziewała. Przez 
blisko rok nie była w stanie pracować, ledwo mogła się poruszać. 
Gdy kończyła się jej wiza, złożyła wniosek o jej przedłużenie. Prawnik, 

Przepis XXII

Pozwolenie na 
pracę i karta 
pobytu
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który pomagał w przygotowaniu dokumentów, nie załączył niezbęd-
nych zaświadczeń lekarskich o przebywanej chorobie i niezdolności 
do pracy. 

Drugi pełnomocnik Gurdip pogorszył tylko sprawę. W uzasad-
nieniu wniosku napisał, że Gurdip jest w świetnej sytuacji finanso-
wej, nie musi w związku z tym pracować w Polsce, bo ją na to stać. 
Nie wiadomo, czemu nie napisał prawdy o chorobie Gurdip. Ale 
ewidentnie nie wiedział co robi i jak duże znaczenie dla urzędni-
ków wydających decyzje ma płacenie w Polsce podatków. Urząd 
nie był więc zachwycony. Wyglądało to tak jakby Gurdip uznała, że 
nie będzie pracować, bo nie musi tego robić. Tymczasem Gurdip 
zwyczajnie nie wiedziała, że jeśli nie pracuje, to ma obowiązek to 
zgłosić i prawo wyjaśnić okoliczności, które spowodowały przerwę 
w zatrudnieniu.
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KODEKS
POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO
Art.  9. [Zasada 
informowania stron]

USTAWA
O CUDZOZIEMCACH
Art.  7. [Pouczanie
cudzoziemców o ich
prawach i obowiązkach
oraz o trybie
postępowania]

„Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wy-
czerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych 
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obo-
wiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. 
Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące 
w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, 
i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.”

„1. Organ:
1) prowadzący postępowanie w sprawach o (...)
c) udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwo-
lenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długotermi-
nowego Unii Europejskiej (...)
2) podejmujący czynności kontrolne wobec cudzoziemca
- poucza cudzoziemca pisemnie w języku dla niego zrozumiałym 
o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu pra-
wach i ciążących na nim obowiązkach.”

Art. 9 KPA wyraźnie wskazuje, że to po stronie organu prowadzą-
cego leży obowiązek zapewnienia niezbędnych informacji, tak by 
nieznajomość prawa nie zaszkodziła stronie. Co więcej, art. 7 Ustawy 
o cudzoziemcach mówi o tym, by ten informacje dostarczyć w języku 
zrozumiałym dla strony. Ani organ wydający decyzję o przedłużeniu 
prawa do pobytu w Polsce dla Gurdip, ani jej pełnomocnik, nie za-
dbali o to, by miała możliwość wyjaśnić co się stało.

Nawet osobie stąd, w dobrym stanie fizycznym i psychicznym 
ciężko jest się odnaleźć w szczegółach przepisów. Trudno sobie wy-
obrazić przez co przechodzi osoba w kryzysie zdrowotnym, w zu-
pełnie obcym kraju.

W  2019 roku sprawę Gurdip przejęła Patrycja Mickiewicz 
z  Kancelarii MS. To nie jedyna słusznstorawowa sprawa, którą 
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zaopiekowały się prawniczki z tej kancelarii. Ich zaangażowanie, kompe-
tencje i uważność, przywróciły nadzieję osobom, których sprawy prowadzą. 
Mecenas Mickiewicz uzupełniła odwołanie Gurdip o szczegółową doku-
mentację choroby. Do dziś nie zostało ono rozpatrzone. Obecną podstawą 
pobytu Gurdip w Polsce jest pozwolenie na pracę. Nie posiada wciąż karty 
pobytu. Na decyzję Urzędu ds Cudzoziemców czeka więc już prawie trzy 
lata. Bez niej nie może podróżować. A jeśli odpowiedź na odwołanie od 
decyzji będzie negatywna, Gurdip w ciągu 14 dni będzie musiała wyjechać 
z Polski i zostawić wszystko, co udało się jej tutaj przez ostatnie lata osiągnąć.

Przewrotnie, to właśnie dzięki bezwarunkowemu wsparciu ojca, Gurdip 
wyjechała na studia. Dalsza rodzina dowiedziawszy się o jego planach 
edukacyjnych dla córki zareagowała nieufnie. Tak nie można, to niebez-
pieczne, mówili. Zaraz naszym córkom również zechce się iść na studia, 
powtarzali. Dzięki nieustępliwości ojca, Gurdip najpierw ukończyła studia 
pielęgniarskie pierwszego stopnia na uniwersytecie w Melbourne, póź-
niej robiła magisterkę w Danii. Mimo ogromnych chęci pracy w zawodzie, 
Gurdip w obecnej sytuacji nie ma na to szans.

Kilka miesięcy temu ojciec nagle zachorował. Zabronił rodzinie mówie-
nia o tym córce. Wiedział, że jeśli się dowie, od razu kupi bilet na samolot 
do domu. I wiedział, że jeśli wyjedzie z Polski nie będzie mogła już tu wró-
cić. W trakcie jego tygodniowego pobytu w szpitalu rozmawiali codzien-
nie przez telefon. Także ostatniego dnia, tuż przed jego śmiercią. Gurdip 
pożegnała się z ojcem, nie wiedząc, że to pożegnanie. Nie była na jego 
pogrzebie, nie mogąc na nim być. Oczekując na decyzję urzędu do spraw 
cudzoziemców w sprawie pozwolenia na pobyt nie możesz podróżować.
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SKŁADNIKI

KOFTY

• 250 g twardego tofu 
• 250 g żółtych
ziemniaków 
• 2 czerwone cebule
• 1 łyżka skrobi
kukurydzianej
• Pół łyżki soli
• 100 g orzechów
nerkowca 
• Olej do smażenia
• Około 3 cm imbiru 
• 2 ząbki czosnku
• 50 g lub garść drobno
posiekanej, świeżej
kolendry 
•  1 łyżeczka garam
masali lub do smaku

„Mój pradziadek służył w  brytyjskiej armii, w  czasach schyłku 
Państwa Wielkich Mogołów. Gdy wrócił do domu, opowiedział mojej 
prababce o słynnym daniu kuchni mogolskiej, które jadał w trakcie 
służby wojskowej. Poprosił żonę, by spróbowała przygotować Shahi 
Koftę (shahi - cesarska). Mimo wielu podjętych prób, królewskie ko-
fty w wykonaniu babci nie przypominały wciąż tych oryginalnych. 
Dziadek ostatecznie zdobył przepis zakradając się do polowej kuchni 
i podglądając pracujące tam kucharki i kucharzy.”

Gurdip

INSTRUKCJA WYKONANIA

6 porcji (18 koft) | Czas przygotowania: 60 minut 

Obierz i ugotuj ziemniaki. Uważaj, by się nie rozgotowały, powinny 
być gotowe po 15 minutach. 

Odcedź je i odstaw do wystygnięcia (możesz włożyć je do lodów-
ki). Jeśli ich nie wystudzisz będą za wilgotne i rozpadną się w trakcie 
ścierania. Ostudzone ziemniaki zetrzyj na dużych oczkach.

Odcedź tofu i porządnie odciśnij z wody. Możesz to zrobić ręcz-
nie lub owinąć kostkę ręcznikiem papierowym i przycisnąć ciężkim 
garnkiem lub słoikiem i zostawić na kilka minut. Kiedy tofu będzie 
odsączone zetrzyj je na dużych oczkach. Na patelni podgrzej łyżkę 
oleju. Dodaj starty imbir, czosnek i smaż przez kilka sekund. Dodaj 
posiekaną drobno cebulę i podsmaż na złoto. Dodaj przyprawy, 
sól i zamieszaj. Zmiażdż orzechy nerkowca (potrzebujesz małych 
kawałków), wrzuć na patelnię i wymieszaj.

Malai kofta

Przepis XXIII
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SKŁADNIKI

SOS

• 3 duże pomidory, obrane i po-
siekane lub 150 gram pomido-
rów z puszki
• 2 duże, białe, posiekane cebule
• 100 g orzechów nerkowca 
• Ok. 3 cm tartego imbiru
• 3-4 ząbki czosnku,
zmiażdżone
• 4 łyżki wegańskiej śmietany
• 2 łyżki gęstego mleka
kokosowego
• 0,5 łyżeczki soli
(lub do smaku)
• olej do smażenia cebuli
• 1 łyżka mielonej kolendry 
• Pół łyżki kurkumy 
• Pół łyżki mielonego chilli
• 1 łyżka garam masali
• mała garść kasuri
methi czyli suszonych
liści kozieradki

GARNIRUNEK

• wegańska śmietana
• posiekana świeża kolendra

Przepis XXIII – cd.

Przełóż wszystko do miski ze startymi ziemniakami i dodaj skrobię 
kukurydzianą oraz drobno posiekaną kolendrę i wymieszaj wszystko 
dokładnie dłońmi.

Podziel masę na 18 części i formuj kulki wielkości średnich cy-
tryn. Kofty możesz upiec lub usmażyć na głębokim oleju. Jeśli wolisz 
pierwsze rozwiązanie, połóż je na papierze do pieczenia i piecz 
w 200 stopniach przez 20 minut, aż będą brązowe i chrupiące. 
Jeśli planujesz je usmażyć podgrzej olej do 200 stopni i smaż aż 
będą brązowe.

SOS 

Podgrzej niewielką ilość masła na patelni i wrzuć na nią starty imbir 
i czosnek. Smaż przez kilka sekund.

Dodaj drobno posiekaną cebulę i usmaż ją na złoto.  Dodaj ob-
rane i posiekane pomidory lub pomidory z puszki i smaż wszystko 
razem przez 5 – 7 minut często mieszając. Dodaj przyprawy, sól, 
orzechy nerkowca, śmietanę i mleko kokosowe.

Przełóż wszystko do blendera kielichowego i miksuj, aż uzyskasz 
gładki, kremowy sos.

Przelej sos na patelnię i podgrzewaj powoli. Pokrusz w dłoniach 
liście kozieradki i posyp nimi sos.

Do każdego naczynia, w którym będzie serwowane danie włóż 
trzy kofty i polej je sosem. Udekoruj wegańską śmietaną i posiekaną 
świeżą kolendrą. Podawaj z ryżem lub chlebkiem naan.

WSKAZÓWKA: jeśli nie masz garam masali możesz użyć przypraw, 

z których jest ona przygotowywana: laski cynamonu, 2-3 ziaren kar-

damonu, 2-3 ziaren kuminu, 2-3 goździków. W takim przypadku są 

pierwszą rzeczą, którą wrzucasz na olej.
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Przepis XXIV

SKŁADNIKI

• 250 g prasowanego 
ryżu lub płatków ryżowych 
(wybierz średnie lub grube 
płatki - nie będą się sklejały)
• 2 średnie czerwone cebule 
(300g) drobno posiekane
• 1 duży posiekany pomidor
• 4 łyżki soku z cytryny (albo 
do smaku)
• 2 lub 3 zielone papryczki 
chilli (opcjonalnie) 
• 2 średnie ziemniaki
pokrojone w małą kostkę
• 2 łyżki oleju
• 6-8 świeżych liści curry
• 1 łyżka czarnych nasion
gorczycy
• 0,5 łyżki mielonej kurkumy 
• Szczypta asafetydy
• Sól
• Kumin
• 80 g różowych orzechów 
ziemnych surowych ze 
skórkami
• Garść świeżej posiekanej
kolendry

„Poha, danie na bazie płatków ryżowych, to popularne śniadanie 
w wielu regionach Indii, ale nie w Pendżabie, skąd pochodzę. Dlatego 
dopiero w wieku 25 lat, podczas wizyty u ciotki w Kalkucie, po raz 
pierwszy miałam szansę spróbować pohę. Zakochałam się w tym 
daniu i poprosiłam ciotkę o przepis. Poha od razu skradła serce mojej 
rodziny, która pokochała ją równie mocno jak ja. Jest bardzo prostym 
i szybkim daniem. Możesz do niej dodać swoje ulubione warzywa.”

Gurdip

INSTRUKCJA WYKONANIA

6 porcji | Czas przygotowania: 20 min

Zalej płatki ryżowe wodą, wymieszaj i odcedź. Powtórz, ale nie płucz 
ich zbyt długo, bo mogą zacząć się rozpadać. Odsączone odstaw.

Na patelni podgrzej niewielką ilość oleju i podsmaż orzeszki na 
złoto. Przełóż je do miski i odstaw.

Do tej samej patelni dodaj pozostały olej, kumin, nasiona gorczy-
cy i smaż aż zaczną strzelać (możesz przykryć patelnię pokrywką). 
Dodaj resztę składników poza kurkumą i płatkami ryżowymi. Smaż 
przez chwilę, a następnie ponownie przykryj patelnię i zostaw na 
niewielkim ogniu na dodatkowe kilka minut.

Dodaj kurkumę i płatki ryżowe i dobrze wymieszaj. Dodaj sok 
z cytryny i wymieszaj ponownie.

Danie jest gotowe, kiedy płatki będą miękkie, a warzywa ugoto-
wane. Podawaj z kolendrą i prażonymi orzeszkami.

Poha
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SKŁADNIKI

• 250 g twardego tofu
• 3 cebule
• 3 duże pomidory
• 250 g kalafiora
• 250 g marchwi
• 250 g ziemniaków
• 250 g zielonego
groszku, najlepiej
świeżego, ale może być 
również mrożony 
• 1 zielona papryczka 
chili drobno posiekana
• 2 łyżki soku z cytryny
• Około 5 cm imbiru
• 3-5 ząbków czosnku
•  Sól do smaku
• O     wlej do smażenia
• 2 lub 3 całe ziarna 
kardamonu
• 1 łyżka ziaren kuminu
• 1 laska cynamonu
• 2-3 liście laurowe
• 1 łyżka garam masali
lub sabji masali
(Wskazówka ze str. 98)

Przepis XXV

„Sabji to popularnie danie w całych Indiach. Jest zwykle przygoto-
wane z warzyw, które akurat są pod ręką. Jest to dobry sposób, żeby 
upewnić się, że dzieci zjadły swoją dzienną porcję warzyw. Każda 
rodzina ma swój przepis na Sabji. Zwykle jest prosty, bez rzadkich 
składników. Tutaj podaję swój przepis, ale możesz zamienić podane 
w nim warzywa na swoje ulubione. Możesz również wybrać, czy 
posiekasz je drobno czy w większe kawałki. Warzywa mogą być 
ugotowane, pieczone lub usmażone. Ważne, żeby te z nich, które są 
twardsze poddać dłuższej obróbce termicznej niż te delikatniejsze. 
Jeśli lubisz, możesz dodać roztopione masło na wierzch tuż przed 
podaniem.”

Gurdip

INSTRUKCJA WYKONANIA

6 porcji | Czas: 40 min

Tofu pokrój w kostkę, przełóż do miski i posól. Dodaj sok z cytry-
ny, przykryj i wstrząśnij. Zostaw na 15 minut. Po tym czasie odcedź 
i upiecz tofu (ok. 20 min w 180 stopniach) lub usmaż je na złoto. 

Marchewkę i ziemniaki pokrój w kostkę i odstaw na bok.
Do głębokiej patelni lub woka wlej olej. Kiedy będzie gorący, 

dodaj ziarna kuminu, kardamon, laskę cynamonu oraz liść laurowy. 
Smaż przez minutę. Następnie dodaj starty imbir i posiekany czo-
snek. Smaż do uzyskania złotego koloru. Dodaj cebulę pokrojoną 
w grube plastry i pomidory pokrojone w kostkę (i zielone chilli, jeśli 
go używasz). Smaż przez około 4 – 5 minut (do miękkości warzyw).

Sabji
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• 1 łyżka kurkumy
• Świeża kolendra
• Płatki migdałów

Dodaj garam masalę i sabji masalę, lub jedną wybraną, zależnie 
od tego co lubisz lub co masz pod ręką. Dodaj kurkumę dla koloru. 
Smaż przez około 2-3 minuty, a następnie dodaj szklankę wody. 
Powinieneś uzyskać gęsty sos.

Dodaj warzywa, które dłużej się gotują (jak ziemniaki i marchew). 
Przykryj garnek i gotuj wszystko przez około 4 – 5 minut. 

Dodaj podzielony na różyczki kalafior, zamieszaj i gotuj przez 
kolejne 4 minuty na niewielkim ogniu.

Na koniec dodaj smażone lub pieczone tofu i wymieszaj.
Sprawdź, czy wszystkie warzywa są ugotowane. Jeśli nie, daj im 

jeszcze kilka minut.
Ugarnirowane kolendrą i migdałami sabji podawaj z ryżem lub 

z chlebkiem naan.
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SKŁADNIKI

• 350 g twardego tofu
• 3 średnie cebule
• 2 duże pomidory
• 2-3 ząbki czosnku
• 40 g nerkowców
(patrz: wskazówka
ze str. 108)
• 150 ml gęstego mleka 
kokosowego 
• 150 ml sojowej
śmietanki 
• Olej do smażenia
• Sól do smaku
• 1 łyżka mielonej
kolendry
• 1 łyżka garam masali, 
lub do smaku (patrz: 
wskazówka ze str. 98)
• 1 łyżka kasuri methi
(liści kozieradki)
• 1 łyżka świeżej
posiekanej kolendry 
(opcjonalnie)
• 1 łyżka mielonej kurkumy
• Płatki migdałowe
 

Przepis XXVI

„Shahi paneer to popularne w Północnych Indiach danie pochodzą-
ce z kuchni mogolskiej. Jego nazwa oznacza dosłownie “królewski 
ser”. Podawane było na specjalne okazje i wciąż postrzegane jest 
jako potrawa wykwintna i ekskluzywna. W domu przyrządzałam go 
używając sera, który samodzielnie produkuje moja rodzina. Tutaj 
znajdziesz przepis na moją wegańską wersją Shahi paneer, w którym 
ser zastąpiłam tofu.”

Gurdip

INSTRUKCJA WYKONANIA

Pokrojone w duże kostki tofu włóż do miski i posyp solą. Dodaj nie-
wielką ilość wody, po czym szczelnie zamknij i wstrząśnij. Zostaw na 
5 minut, na koniec odcedź.

Usmaż tofu na złoto lub piecz przez 15 minut w 200 stopniach.
W głębokiej patelni podgrzej dwie łyżki oleju. Dodaj posiekany 

czosnek i smaż go przez chwilę, po czym dodaj posiekaną cebulę 
i kontynuuj smażenie przez około 7 minut, aż zmięknie i będzie zło-
tobrązowa.

Dodaj posiekane pomidory i duś przez kolejne 7 minut na śred-
nim ogniu aż całość zbliży się do konsystencji sosu.

Dodaj orzechy nerkowca. Po kilku minutach dodaj przyprawy 
i wszystko dobrze wymieszaj.

Przełóż sos do wysokiego naczynia, dodaj wegańską śmietankę 
oraz mleko kokosowe i blenduj, aż uzyskasz bardzo gładką kon-
systencję. Przełóż do tej samej patelni. Dodaj smażone lub pieczone 
tofu i wymieszaj. Na koniec dodaj kasuri methi i/lub kolendrę.

Po nalaniu do miseczki polej niewielką ilością śmietanki i posyp 
płatkami migdałów. Podawaj z ryżem lub chlebkiem naan.

Shahi paneer
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Przepis XXVII

SKŁADNIKI

• 300 g twardego tofu 
• 300 g świeżego
szpinaku
• 3 – 4 średnie cebule
• 4 małe pomidory lub 
4 – 5 łyżek pulpy
pomidorowej z puszki 
• 2 łyżki oleju
• 5 cm świeżego imbiru
• 2 ząbki czosnku
• Sól do smaku
•  40 g nerkowców
• 5 – 6 łyżek mleka
kokosowego i/lub
mleka sojowego
(można pominąć)
• Pół łyżki lub więcej
garam masali (patrz:
wskazówka str. 98)
• kasuri methi
(opcjonalnie)
• wegańska śmietanka
• płatki migdałowe

INSTRUKCJA WYKONANIA

Umyj dokładnie szpinak. Sprawdź, czy między liśćmi nie zawieruszyły 
się żadne drobinki piasku, po czym odstaw go na chwilę by podsechł. 
Posiekaj go drobno.

Wlej łyżkę oleju na dno głębokiej patelni lub woka, po czym do-
daj orzechy nerkowca, szpinak i trochę soli.

Smaż, aż szpinak zmięknie i zmniejszy swoją objętość. Dodaj 
około 200 ml wody i duś przez około 2 – 3 minuty, uważaj jednak, 
by szpinaku nie rozgotować.

Przełóż całość do wysokiego naczynia i blenduj do uzyskania 
gładkiego sosu.

Tofu pokrój w duże kostki i włóż do miski. Posyp solą, dodaj nie-
wielką ilość wody, po czym szczelnie zamknij i wstrząśnij. Zostaw na 
5 minut, na koniec odcedź. Następnie usmaż je na złoto na patelni 
lub piecz przez 15 minut w 200 stopniach.

Podgrzej 2 łyżki oleju na głębokiej patelni lub woku. Wrzuć czo-
snek i imbir. Smaż przez chwilę.  Następnie dodaj posiekaną cebulę. 
Smaż na złotobrązowy kolor.

Dodaj pomidory lub pulpę pomidorową oraz sól, która przyśpie-
szy duszenie. Smaż przez 2 – 3 minuty na średnim ogniu. Wymieszaj 
wszystko dokładnie.

Dodaj przyprawę garam masala, wymieszaj i duś kilka minut, po 
czym dodaj sos szpinakowy oraz śmietankę i gotuj przez 2 minuty.

Dodaj kasuri methi i znowu gotuj przez 2 – 3 minuty, aż sos za-
cznie wrzeć. Wtedy dodaj tofu i wymieszaj. Gotuj jeszcze przez kilka 
minut.

Podawaj ze śmietanką sojową i płatkami migdałowymi.

Palak paneer

WSKAZÓWKA: Ilość nerkowców możesz zwiększyć – im więcej ich 

użyjesz tym bardziej kremowy będzie sos.



Palak Paneer jest bardzo 
popularne w Pendżabie.
Przygotowuje się je zawsze
ze świeżego szpinaku. 
Można je zjeść w każdej 
restauracji, a każda rodzina 
ma na nie swój własny
przepis. Niektóre osoby 
lubią jego kremową wersję, 
inne wolą tę bez śmietanki.
Może być również
przygotowane z mrożonego 
szpinaku, jednak kolor
sosu nie będzie wtedy tak 
żywy, a smak tak wyrazisty.
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Przepis XXVIII

SKŁADNIKI

300 g czarnej soczewicy
100 g czerwonej fasoli

MASALA

• 2 bardzo drobno
posiekane cebule
• 300 g pulpy
pomidorowej
• 2 łyżki pasty z imbiru
• 5 łyżek wegańskiego 
masła
• 2 łyżki wegańśkiego 
Ghee (klarowanego 
masła)
• 200 g roślinnej
śmietany 
•  Sól do smaku
• 1,5 łyżki garam masali
(patrz: wskazówka
ze str. 98)
• 1 łyżka mielonego chilli
• 2 łyżki kasuri methi 
(opcjonalnie)
• 1 czubata łyżka
posiekanej kolendry

„Daal makhni jest daniem szczególnie popularnym w całych Indiach. 
Przygotowuje się je zawsze z czarnej soczewicy, czerwonej fasoli, 
śmietany i masła. Kiedy byłam dzieckiem zorientowałam się, że moja 
babcia przygotowywała Daal Makhni inaczej niż moja mama. Przez 
wiele godzin, na glinianym piecu opalanym węglem gotowała so-
czewicę. Ten właśnie sposób uznawany jest za tradycyjny. Pamiętam 
również, że raz mama spróbowała zrobić go w szybkowarze, jed-
nak smak i tekstura nie przypominały tego właściwego, babcinego. 
Wtedy wszyscy ostatecznie pogodziliśmy się z tym, że powolne go-
towanie odgrywa tu kluczową rolę, dając w efekcie niepowtarzalnie 
kremowy, gęsty i pyszny daal. Nikomu nie przychodzi już do głowy 
robić go inaczej.”

Gurdip

INSTRUKCJA WYKONANIA

Wsyp soczewicę i fasolę do dużego garnka, dokładnie wypłucz i na-
mocz przez noc lub co najmniej 7 – 8 godzin. Możesz również użyć 
wrzątku by skrócić czas moczenia o godzinę.

Kiedy strączki namokną, odlej wodę, jeszcze raz je wypłucz i za-
lej ok. 1 litrem wody. Gotuj je w tym samym garnku przez 30 minut lub 
do miękkości. W razie potrzeby możesz dolać troszkę wody.

Kiedy soczewica i fasola będą się gotowały, przygotuj masalę. 
Podgrzej wegańskie ghee na głębokiej patelni, dodaj cebulę i smaż, 
aż będzie złoto-brązowa.

Dodaj pastę z imbiru i smaż przez minutę lub dwie. Następnie 
dodaj pulpę pomidorową, sól i resztę przypraw. Smaż aż wszystko 
zamieni się w przyjemnie gęsty sos.

Daal makhni 
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Gdy soczewica i fasola będą gotowe, dodaj do nich sos. Dolej około 
400 ml wody i gotuj na małym ogniu, aż wszystko zgęstnieje. 

Gotuj około 1,5 godziny, nie zapominając o częstym mieszaniu 
– daal bardzo łatwo jest przypalić.

Następnie dodaj roślinną śmietanę i gotuj przez kolejne 5 – 7 
minut. Na koniec dodaj masło i kolendrę.

Daal makhni podawaj na gorąco z ryżem lub chlebkiem naan, 
najlepiej udekorowane roślinną śmietaną.
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Maysoon
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SKŁADNIKI

Przepis XXIX

Swoją historię, z najboleśniejszymi szczegółami, musisz opowiedzieć 
urzędom. Jeśli przekonasz nią urzędników, masz szansę te najtrud-
niejsze wspomnienia wymienić na jedną z form ochrony międzyna-
rodowej. Czasem procedury się ciągną, musisz szukać twardych 
dowodów na to, że mówisz prawdę, opowiadać więcej niż raz, by 
wykazać spójność historii. Czasem jako ostatnią deskę ratunku wy-
korzystujesz media, gdy urząd wydaje negatywną decyzję i nie ma 
już jak się odwoływać.

Są osoby, które mają potrzebę się dzielić, opowiadać, nagłaśniać 
co je spotkało, albo czują, że to ich obowiązek, być rzecznikami in-
nych w podobnej sytuacji. Ale masz prawo tego nie chcieć i często 
się zdarza, że gdy jest już po wszystkim, Twoim jedynym marzeniem 
jest do tego nie wracać.

Chcesz być po prostu Maysoon, nie uchodźczynią, która potrze-
buje czyjejś pomocy, tylko Maysoon, człowiekiem, wybitną szefową 
kuchni, która gotuje tak wspaniale, że jeden kęs jej jedzenia jest jak 
podróż na Bliski Wschód. I mówisz to głośno i wyraźnie: nie chcę opo-
wiadać czemu i jak tu przyjechałam. Chcę opowiedzieć o tym, kim 
jestem, co robię, o moich sukcesach. Ale ta historia nie odpowiada na 
zapotrzebowanie mediów. W oczach wielu na zawsze pozostaniesz 
uchodźczynią ze smutną historią. A jeśli nie chcesz się nią podzielić, 
nie zasługujesz na uwagę.

Maysoon domaga się składników, po które najchętniej posłałaby 
Patryka do Bagdadu, bo gotowanie na polskich odpowiednikach to 
świętokradztwo dla jej jedzenia. Gotuje za to bezbłędnie, z miłością, 
jak dla własnej rodziny. Nie przestaje przy tym żartować, najchętniej 
z samej siebie. I nawet przy słabej znajomości polskiego i angielskie-
go, potrafi rozbawić całą kuchnię do łez.

Przepis,
którego
nie ma
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Chciałabym znać przepis na to, jak pozbyć się presji i wścibstwa 
dziennikarzy i każdej osoby, która rości sobie prawo do poznania jej 
trudnej historii. Przepis na to, jak zmienić perspektywę społeczeń-
stwa, tak by widziało w niej i pozostałych osobach ze Strawy ludzi, 
którym udało się stworzyć swoje bezpieczne, niesamowite miejsce, 
praktycznie z niczego. A nie tylko uchodźców, nad którymi można 
się litować. 

Chciałabym napisać tutaj przepis dla wszystkich osób z doświad-
czeniem migracji, dla kobiet, dla osób z doświadczeniem chorób 
psychicznych, i dla każdej jednej osoby, która została zredukowana 
do jakiegoś wąskiego aspektu swojej tożsamości, jednej cechy, czę-
sto tej stygmatyzowanej. Ale go nie znam.

INSTRUKCJA WYKONANIA
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6 XI 2021

Maysoon (Umm Yusef): Nie chcę opowiadać o tym czego doświadczyłam, 
ani o podróży tutaj. Wolę opowiedzieć o moim kraju i jedzeniu tam.

Ala: Dobrze, tak zrobimy.
M: A co inni opowiadają?
A: Każda osoba opowiada tyle, ile chce. Proszę, zobacz. 
(Maysoon czyta)
M: No to napisz, że przyjechałam tu z Iraku, bo u nas była wojna, bomby, 

wybuchy. A czy w kraju pani Lizy też była wojna?
A: Tak, dokładnie tak samo opowiadali o Czeczenii: wojna, bomby, 

wybuchy, wystrzały. 
M: No tak. A pozostałe osoby?
A: Różnie. Niektórzy uciekli przed aresztowaniem, inni przed bombami, 

jeszcze inni przed swoim własnym społeczeństwem.
M: … 
A: Umm Yusef, opowiedz w takim razie, o tym kiedy ostatni raz w Iraku 

gotowałaś biryani.
M: Ostatni raz? Czy Ty myślisz, że ja mam 15 lat? Hahahaha. Ja nie pa-

miętam co wczoraj ugotowałam! Na wszystkie święta, na wszystkie okazje, 
na których zbierało się dużo ludzi, gotowałyśmy biryani - wesela, pogrzeby, 
Boże Narodzenie. 

A: To opowiedz o jakimś weselu, na którym wszyscy jedli biryani.
M: Zapomnę o tej rozmowie zanim ją skończymy! Hahaha.
A: Umm Yusef, a czy śledzisz co się dzieje na granicy?
M: Widziałam zdjęcie, na którym kobieta z Iraku klęczy przed polskim 

strażnikiem granicznym i całuje go po rękach i błaga, żeby jej nie wyrzucał 
do lasu, żeby ją wpuścił do Polski. Rozumiesz, całuje go po rękach, na kola-
nach, przez łzy. Co tu więcej mówić?

Maysoon: Czy jestem jedyną osobą, która nie opowiedziała swojej hi-
storii przyjazdu tutaj? 

Adelina: Tak, i to jest zupełnie w porządku.

5 XI 2021
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Przepis XXX

SKŁADNIKI

• 5 kg bakłażana
• 1,5 kg ziemniaków
• 0,5 kg zielonej
i czerwonej papryki
• 100 g czosnku
• 1,5 kg świeżych
pomidorów
• 1,5 kg seitanu lub
innego roślinnego
zastępnika mięsa 
• 0,5 kg przecieru
pomidorowego
• 1,5 kg cebuli
• 1 łyżka czarnego pieprzu
• 1 łyżka kuminu
• 1 łyżeczka słodkiej 
papryki
• sól do smaku
• oliwa z oliwek

INSTRUKCJA WYKONANIA

Bakłażany obierz wzdłuż ich dłuższych boków. Zostaw kilka pasków 
skórki na całą długość bakłażana. Dzięki temu nie rozpadną się 
w trakcie pieczenia. Następnie pokrój je w okrągłe plastry o grubo-
ści około 1 cm, posól, polej oliwą z oliwek.

Obierz ziemniaki i cebulę. Pokrój na grube plastry. Pomidory 
również trzeba pokroić na jednocentymetrowe plastry. Paprykę po-
krój w paski o szerokości również około 1 cm. 

Seitan pokrój w cienkie plastry. Jeśli używasz krajanki sojowej nie 
musisz jej kroić. Zarówno seitan, jak i krajanka powinny być odpo-
wiednio przygotowane: doprawione i najlepiej podsmażone. 

Ułóż wszystkie składniki na blasze warstwami: na dnie wyłóż ce-
bulę, później ziemniaki, seitan, paprykę, bakłażany i pomidory. Piecz 
przez 15 min w 200 stopniach. 

W tym czasie przygotuj sos. Czosnek przeciśnięty przez praskę 
podsmaż na oleju na głębokiej patelni, dodaj przecier pomidorowy 
i wszystkie przyprawy. 

Wlej na patelnię około 1,5 litra wody i zagotuj.
Gorącym sosem zalej warzywa na blasze i piecz przez około 45 

minut w 200 stopniach. Połowę tego czasu możesz piec pod przykry-
ciem z folii aluminiowej, tak by pomidory nie spiekły się zbyt mocno.

Tebsi batinżan posyp natką pietruszki i podawaj z ryżem.

Tebsi batinżan
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Przepis XXXI

SKŁADNIKI

• 1 kg kalafiora 
• 3 cebule
• 4 ząbki czosnku
• 1 pęczek natki
pietruszki
• 1 pęczek kolendry
• 1 łyżka koncentratu
pomidorowego
• Pieprz (do smaku)
• 1 łyżka kuminu
• Sól (do smaku)
• 1 łyżeczka suszonej 
kolendry
• 1 łyżeczka słodkiej 
papryki
• 1 łyżeczka curry
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia
• Kilka łyżek mąki
z ciecierzycy
• Kilka łyżek kaszy
manny

Aruq to pulchne warzywne placuszki na bazie kalafiora. Maysoon 
czasem podmienia kalafior na cukinię. My wolimy ich smażoną wer-
sję, ale możesz je też upiec. 

INSTRUKCJA WYKONANIA

Kalafior, cebule i czosnek posiekaj drobno w malakserze. Możesz to 
również zrobić ręcznie.

Kolendrę i pietruszkę pokrój bardzo drobno (w ich przypadku 
unikaj blendera).

Wszystkie warzywa z przyprawami i łyżeczką proszku do pie-
czenia wymieszaj na jednolitą masę. Na koniec dodaj po dwie łyżki 
mąki z ciecierzycy i kaszy manny. Ponownie wymieszaj. Sprawdź, czy 
konsystencja masy jest na tyle stała, by formować placuszki o średnicy 
około 5 – 6 cm. Jeśli nie, dodawaj stopniowo mąkę z ciecierzycy i/
lub kaszę mannę.

Placki smaż z dwóch stron na złoty kolor na sporej ilości oleju.
Aruq możesz również upiec w 200 stopniach w piekarniku, po-

dobnie jak w przypadku smażenia, do uzyskania przez placki złotego 
koloru.

Aruq
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SKŁADNIKI

CIASTO

• 1 kg mąki pszennej
• Woda
• 1 łyżeczka soli
• 3 łyżki oleju
• 25 g świeżych drożdży
• 1 łyżeczka cukru

FARSZ

• 0,5 kg granulatu
sojowego
• 1 kg cebuli
• 0,5 kg przecieru
pomidorowego
• 1 łyżeczka pieprzu
• 1 łyżeczka kuminu
• 1 łyżeczka słodkiej 
papryki
• Szczypta chilli
• 2 łyżki melasy z owoców 
granatu (opcjonalnie)
• Zaatar i sól do smaku
• 1 pęczek natki pietruszki

Przepis XXXII

INSTRUKCJA WYKONANIA

CIASTO (na około 20 sztuk)

Drożdże wymieszaj z łyżką wody i łyżeczką cukru. Odstaw na 5 minut 
pod przykryciem.

Do naczynia z drożdżami dodaj mąkę, sól, część wody i zacznij 
ugniatać ciasto. Jeśli będziesz czuć, że ciasto jest za twarde, doda-
waj stopniowo więcej wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 
Ciasto nie może być twarde ani kleić się do rąk.

Kiedy ciasto będzie prawie gotowe, dodaj olej i chwilę jeszcze 
ugniataj. Na koniec odstaw je do wyrośnięcia na pół godziny pod 
przykryciem.

Gdy ciasto urośnie podziel je na 20 okrągłych kulek i przykryj 
ścierką, żeby nie wyschły.

FARSZ

Granulat sojowy namocz w bulionie warzywnym i odstaw na bok.
Na głębokiej patelni usmaż na oleju drobno posiekaną cebulę.

Do cebuli dodaj przecier pomidorowy i wymieszaj. Dodaj namo-
czone niemięso i wszystkie przyprawy. Ponownie dobrze wymieszaj.

Gdy masa wystygnie dodaj posiekaną drobno natkę pietruszki.
Kulki ciasta rozwałkuj na cienkie okrągłe placuszki i nakładaj na 

nie około 2 – 3 mm warstwę farszu.
Piecz na blasze w rozgrzanym do 250 stopni piekarniku przez 

około 15 minut.

Lahme bi adżin
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SKŁADNIKI

• 750 g cebuli
• 3 średnie marchewki
• 0,5 pęczka natki
pietruszki
• 0,5 pęczka kolendry
• 0,5 pęczka mięty
• 0,5 pęczka koperku
• 1 szklanka ryżu
• 1 kg ziemniaków
• 1 łyżeczka słodkiej 
papryki
• 1 łyżeczka pieprzu
• 1 łyżeczka mielonej 
kolendry
• 1 łyżeczka kuminu
• 1 łyżeczka baharat
(przepis ze str. 132)
• 2 – 3 łyżki koncentratu 
pomidorowego
• 1 mała główka czosnku
• liście winogron w słonej 
zalewie
• Olej do smażenia
• Pasta chili
• Sól do smaku
• 2 łyżki melasy z owoców 
granatu (opcjonalnie)

Przepis XXXIII

W Europie drobno posiekane warzywa z ryżem, zawinięte w liście 
winogron są nam lepiej znane jako dolma. W Palestynie mówimy 
na nie “warak enab”, co oznacza właśnie liście winogron, a mahszi 
jest zarezerwowane dla wszystkich innych faszerowanych warzyw. 
Natomiast w Iraku, mahshi to właśnie faszerowane liście winogron. 

INSTRUKCJA WYKONANIA

Cebulę poszatkuj w blenderze na drobno i usmaż na złoto.
Dodaj czosnek i smaż przez chwilę razem z cebulą.
Cebulę z czosnkiem przełóż do dużej miski, dodaj poszatkowaną 

drobno marchewkę i przecier pomidorowy. Odstaw do wystygnięcia.
Wszystkie zioła posiekaj bardzo drobno i dodaj do wystudzonej 

masy razem z ryżem i przyprawami. Na koniec dobrze wymieszaj.
Wyjmij z puszki lub słoika liście winogron. Jeśli zalewa była bar-

dzo słona, wypłucz je pod zimną wodą i delikatnie odciśnij.
Około łyżkę farszu (zależnie od rozmiaru liścia) zawijaj w liście 

w małe podłużne roladki.
Ziemniaki obierz i pokrój w plastry grubości około 1 cm. Na dnie 

dużego garnka rozprowadź cienką warstwę oleju i ułóż na niej war-
stwę ziemniaków.

Dolmy układaj w garnku zaczynając od zewnątrz, jakby zata-
czając okręgi.

Gotuj na niewielkim gazie pod przykryciem. Po około 40 – 45 
minutach wyjmij jedną dolmę i sprawdź czy ryż w środku się ugoto-
wał.  Jeśli tak, mahszi jest gotowe.

Mahszi
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• 750 g cebuli
• Około 8-10 ziemniaków
• 4 marchewki
• 1 szklanka zielonego 
groszku
• 1 łyżeczka cynamonu
• 125 g makaronu
vermicelli
• ¾ szklanki migdałów
• ¾ szklanki rodzynek
• 1 łyżeczka ostrego curry
• 1 łyżeczka przecieru 
pomidorowego
• Sporo oleju
• Sól do smaku
• 250 gram krótkiego 
białego ryżu
• 2 łyżeczki baharat
(przepis ze str. 132)

Przepis XXXIV

INSTRUKCJA WYKONANIA

Cebulę, ziemniaki i marchewkę pokrój w niewielką kostkę.
Migdały zalej wodą i mocz przez pół godziny.
W niewielkiej ilości oleju usmaż cebulę ze szczyptą soli i ostrym 

curry. Kiedy cebula zmięknie, dodaj przecier pomidorowy i smaż 
jeszcze przez chwilę po czym przełóż cebulę do miski.

Na tej samej patelni rozgrzej sporą ilość oleju i usmaż ziemniaki 
z odrobiną soli. Powinny być złoto-brązowe.

Łyżką cedzakową przełóż ziemniaki do naczynia wyłożonego 
ręcznikiem papierowym i do pozostałego oleju wsyp delikatnie mar-
chewkę i smaż przez 5 minut. Jeśli trzeba dodaj więcej oleju.

Po 5 minutach dodaj zielony groszek i łyżeczkę cynamonu. Smaż 
kolejne 5 minut (lub do momentu kiedy marchewka zmięknie).

Marchewkę z groszkiem przełóż do naczynia wyłożonego ręcz-
nikiem papierowym.

Migdały smaż na oleju ze szczyptą przyprawy baharat. Kiedy 
migdały się zarumienią, dodaj rodzynki. Gdy rodzynki się uprażą 
(powinny przypominać malutkie poduszeczki), przełóż mieszankę 
do naczynia wyłożonego ręcznikiem papierowym.

Makaron vermicelli pokrusz na drobne kawałki. Smaż go na ole-
ju na złoty kolor często mieszając. Następnie zalej go około połową 
szklanki wody i ugotuj go pod przykryciem.

Poczekaj aż woda z makaronu odparuje i smaż go jeszcze chwi-
lę, ciągle mieszając, aż nabierze ciemnego, złoto-brązowego koloru.

Ryż z dodatkiem curry i baharat ugotuj na sypko (możesz dodać 
więcej przypraw do smaku).

Po ostudzeniu ułóż wszystkie składniki tak jak na zdjęciu obok.

Biryani
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na blaszkę o wymiarach 
ok. 30 x 40 cm

• 3 szklanki kaszy manny
• Szczypta soli
• 0,5 łyżeczki sody
• 2 łyżeczki proszku
do pieczenia
• 0,5 szklanki oleju
• 1 łyżka wody różanej
• 3,5 szklanki cukru
• 3 szklanki wody
• 2 łyżki masła
wegańskiego
• Około 2 garście
nieprażonych
migdałów

Przepis XXXV

INSTRUKCJA WYKONANIA

Kaszę mannę, sól, sodę, proszek do pieczenia i olej dobrze wymie-
szaj w misce.

W rondelku rozpuść w 3 szklankach wody 3 szklanki cukru i od 
razu po rozpuszczeniu dodaj do miski z kaszą. Ponownie dobrze 
wymieszaj.

Przelej masę do formy i odstaw na godzinę do stężenia.
Migdały zalej wodą i mocz je przez pół godziny.
Kiedy masa stężeje, delikatnie podziel ją z wierzchu ostrym no-

żem na prostokąty o szerokości ok. 3,5 x 4 cm, a na środku każdego 
z nich połóż migdał.

Do pieca rozgrzanego do 250 stopni włóż blachę i piecz przez 
20 minut stopniowo obniżając temperaturę do 150 stopni.

Pół szklanki cukru rozpuść w 3 szklankach wody. Dodaj łyżkę 
wody różanej i 2 łyżki masła.

Po 20 minutach wyjmij basbousę z pieca. Pokrój ją na wcześniej 
zaznaczone prostokąty i włóż do pieca na kolejne 20 minut.

Kiedy ciasto ładnie się zarumieni, wyjmij je z pieca i polej wcze-
śniej przygotowanym syropem z wodą różaną i masłem. Basbousa 
powinna go wypić w kilka chwil.

Krój i wykładaj ciastka ostrożnie, zaczynając od krawędzi blachy.

Basbousa
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• 0,5 łyżki czarnego 
mielonego pieprzu
• 0,5 łyżki mielonego
kardamonu
• 0,5 łyżki cynamonu
• Szczypta gałki
muszkatołowej
• 2 łyżki zmielonego
ziela angielskiego

Przepis XXXVI

Baharat to po arabsku przyprawy. Skrótowo określa się tak klasyczną 
arabską mieszkankę siedmiu przypraw. W naszej wersji jest tylko pięć 
składników, bo Maysoon dodaje osobno obowiązkowe w praktycz-
nie każdym bliskowschodnim daniu kumin i mieloną kolendrę. Są 
też mieszanki, w których pojawia się biały pieprz i mielone goździki.

INSTRUKCJA WYKONANIA

Zmieszaj dokładnie wszystkie składniki. Zamknij w słoiku lub innym 
szczelnym pojemniku.

Baharat
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