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igdy nie sàdzi∏em, ˝e chleb
mo˝e mieç tyle odcieni sma
ku, jak najlepsze wina” - 
stwierdzi∏ Mick Jagger, lider
Rolling Stonesów. Uwa˝a on
polski chleb za najlepszy na Êwiecie. Podob
nie jak Madeleine Albright, sekretarz stanu
w administracji Billa Clintona. „Gdy tylko
mam okazj´, kupuj´ w Stanach polski chleb
- jego zapach i smak przypomina mi waka
cje na wsi. To taka pastylka z natury. Polski
chleb nie ma konkurencji” -  zauwa˝y∏a
Albright. „W Polsce zafascynowa∏y mnie
dwie rzeczy: chleb i kobiety - obie bosko
smakowite” - mówi∏ po pierwszym pobycie
w naszym kraju Fish, by∏y lider ro-ckowej
grupy Marillion. „Jeszcze kilka tygodni po
wyjeêdzie z Polski czu∏em smak chleba,
a w∏aÊciwie kilkanaÊcie smaków w jed
nym” - wspomina∏ japoƒski re˝yser Mamo
ru Oshii. Polski chleb to bezwzgl´dnie naj

McChleb
wroc∏awskiego miasta przyje˝d˝a oko∏o 50
tys. wielbicieli polskiego chleba z USA,
Kanady, Niemiec, Francji, Holandii, Czech,
Ukrainy, Rosji, Bu∏garii czy Kazachstanu.
Targi chleba w Jaworze odwiedzali prezy
dent Aleksander KwaÊniewski, by∏y pre
mier Jerzy Buzek czy by∏y marsza∏ek Sej
mu Maciej P∏a˝yƒski.

Polski chleb
może się stać
narodowym
produktem
eksportowym
jak węgierskie
salami i włoskie
spaghetti
lepsze pieczywo na Êwiecie - uwa˝ajà Floss
i Stan Dworkinowie, autorzy ksià˝ki „Bake
Your Own Bread” („Jak samemu upiec
chleb”). Mi∏oÊnikami polskiego chleba sà
jeszcze by∏y sekretarz stanu USA Henry Kis
singer, re˝yser i producent Steven Spielberg,
tenor Placido Domingo, pisarze Mario Var
gas Llosa, William Wharton i Jonathan Caroll,
re˝yser filmowy Volker Schlöndorff czy akto
rzy Nastasia Kinsky i Jeremy Irons.
Tradycyjny polski chleb wypiekany na
pok∏adzie okr´tu „Xawery Czernicki”, biorà
cego udzia∏ w operacji w Iraku, by∏ ulubio
nym przysmakiem odwiedzajàcych naszà
za∏og´ amerykaƒskich oficerów. Kiedy
w ubieg∏ym roku otwarto w Brukseli polskà
piekarni´, w Belgii po raz pierwszy od czasu
II wojny Êwiatowej pojawi∏y si´ kolejki po
chleb. - Nasz chleb wkrótce podbije Êwiat
- zapewnia Jacek Krajewski, organizator Mi´
dzynarodowych Targów Chleba w Jaworze.
W ostatnich dniach sierpnia do tego pod
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MKRZYSZTOF KAŁASA, właściciel piekarni
Kuracyjna w Warszawie

Chlebowa ofensywa
Polski chleb ma szans´ staç si´ takim
samym wyró˝nikiem kuchni naszego
regionu jak oliwa czy spaghetti na po∏u
dniu kontynentu, a befsztyki i owsianka
na pó∏nocy. -  Niemcy i Francuzi wr´cz
bojà si´ naszych piekarzy. Polski chleb jest
nie tylko zdrowszy i smaczniejszy, ale te˝
znacznie taƒszy: kosztuje 0,6 euro za kilo
gram, podczas gdy francuski - 2,8 euro.
W dodatku francuski jest produkowany
taƒszà metodà. Francuscy piekarze nie
mogà ju˝ obni˝yç cen, wkrótce nasz chleb
b´dzie jad∏a ca∏a Europa -  przekonuje
Henryk Piesiewicz, technolog ˝ywnoÊci
uwa˝any przez polskich piekarzy za naj
wybitniejszego na Êwiecie eksperta od
chleba.
Polski chleb ju˝ podbija rynki Europy, USA
i Kanady. We wrzeÊniu 2002 r. bracia Cisz
kowscy z Ciechanowca otworzyli piekarni´
w Brukseli, w dzielnicy Anderlecht. Zgodnie
z obowiàzujàcym w Belgii prawem, sprze
dajà chleb polski i belgijski. Tyle ˝e po ten
ostatni ma∏o kto do nich przychodzi, zaÊ
polskiego cz´sto brakuje. Tradycyjny polski
chleb ma du˝e powodzenie w kanadyjskiej
prowincji Ontario, gdzie dzia∏a kilkadziesiàt
polskich piekarni. Dwie z nich - Krokus
i Bulik - eksportujà chleb do Stanów Zjed
noczonych. - Chleb wyje˝d˝a z mojej piekar
ni o trzeciej nad ranem, a trzy, cztery godzi
ny póêniej jest ju˝ na pó∏kach w Chicago
i Detroit. Wiem, ˝e w Polsce nie ma auto
strad, ale dlaczego nie mo˝na woziç chleba
pociàgiem na przyk∏ad z Polski do Berlina?
- pyta Jerzy Bulik, w∏aÊciciel piekarni, który
opuÊci∏ Polsk´ w po∏owie lat 80. Obecnie
jego piekarnia ma obroty przekraczajàce
2 mln dolarów rocznie. - Wyspecjalizowa
∏em si´ w chlebie razowym. Mo˝na go
nawet mroziç, a on nie traci na wartoÊci
i smaku. Dlatego wkrótce mam zamiar roz
poczàç eksport pieczywa do Kalifornii. Chc´
te˝ eksportowaç chleb z Polski do Skandy
nawii, bo tam jest ma∏a konkurencja i kon
sumenci ceniàcy zdrowà ˝ywnoÊç - mówi

Bulik. Jego pieczywo kupujà Polacy, Niem
cy, Ukraiƒcy, Arabowie, Afro-Amerykanie
i Chiƒczycy. Zbigniew Rybarczyk, w∏aÊciciel
piekarni Krokus w London w prowincji Onta
rio, sprzedaje chleb w promieniu 300 km od
piekarni. Eksportuje go tak˝e do Detroit. - 
Polscy piekarze to dziÊ pot´ga w Kanadzie.
Wi´kszoÊç z nich nie zna si´ na robieniu inte
resów, wi´c sprzedajà chleb w ma∏ych pie
karniach lub delikatesach. A ja sprzedaj´
chleb w supermarketach i robi´ na tym
Êwietny interes - opowiada Rybarczyk.
Chleb na raka

Magdalena WŁodarczyk:
„Jeśli uda się nam utrzymać jakość
naszego chleba, podbijemy z nim świat”

Polski ˝ytni chleb mo˝e byç stosowany
w profilaktyce antyrakowej, chroni te˝ przed
chorobami przewodu pokarmowego. Jego
niezwyk∏oÊç polega na tym, ˝e do wypieku
wykorzystuje si´ ˝ytnià màk´, której na
Zachodzie prawie si´ nie stosuje (z ˝ytniej
màki chleb wypieka si´ poza Polskà tylko
w Rosji, na Bia∏orusi, Litwie oraz w niektó
rych piekarniach niemieckich). Chleb
z ˝ytniej màki jest zdrowszy od pieczywa
z màki pszennej, bo w procesie obróbki ta
ostatnia jest pozbawiana takich mikroele
31 sierpnia 2003 WPROST 53

no surowe i przetarte ziemniaki, serwatk´,
barszcz lub ˝ur. Nast´pnego dnia do zakwa
su dodawano reszt´ màki, wod´, sól. Ciasto
wyrabiano w dzie˝y r´kami przez prawie
godzin´. Nast´pnie pozostawiano je, by
wyros∏o (na prawie pó∏ dnia). Potem for
mowano kilkukilogramowe bochenki, posy
pywano je czarnuszkà, kminem lub makiem.
Dla nadania chlebowi po∏ysku polewano
go wodà, smarowano jajkiem, a potem
wk∏adano do pieca na liÊciu tataraku,
chrzanu, kapusty, kobylaku lub d´bu. Po

ŻYCIE I INTERMEDIA
Mamoru Oshii: „Jeszcze kilka
tygodni po wyjeździe z Polski
czułem smak waszego chleba”

mentów, jak ˝elazo, czy magnez. Podczas
fermentacji kwasu chlebowego, niezb´dne
go do wypieku tradycyjnego pieczywa, eli
minowane sà rakotwórcze substancje, m.in.
toksyny pleÊniowe, azotany i azotyny. Poza
tym kwas mlekowy b´dàcy naturalnym
sk∏adnikiem chleba chroni przed stanami
zapalnymi jelita grubego oraz chorobami
˝o∏àdka, nerek czy trzustki. Niektóre chleby
wypiekane z rozmaitymi dodatkami majà
dobroczynny wp∏yw na obni˝anie poziomu
cholesterolu. - Takim pieczywem jest na
przyk∏ad nasz chleb „7 ziaren”, który zawie
ra nienasycone kwasy t∏uszczowe pocho
dzàce z wykorzystywanych do jego produk
cji s∏onecznika, soi, siemienia lnianego oraz
p∏atków owsianych -  mówi
Anna Paczuska ze Spó∏dzielni
Piek ars ko- Ciastk ars kiej
w Warszawie. Kwasy te prze
ciwdzia∏ajà podwy˝szeniu
poziomu cholesterolu we
krwi oraz tworzeniu si´ z∏o
gów w naczyniach krwiono
Ênych.
Na Politechnice ¸ódzkiej
oprac ow an o techn ol og i´
wypieku chleba, który nie
czers twieje przez tyd zieƒ.
-  Stwor zyl iÊ my rec ept ur ´
chleb a jak najc zysts zeg o,
poz baw ion eg o wszelk ich uleps zac zy
i dodatków. Taki chleb wypieka∏y nasze
prab abc ie w dom ow ych piec ach. Ich
chleb y równ ie˝ poz os taw a∏ y d∏ug o
Êwie˝e. Moja praca polega∏a w gruncie
rzec zy na pow roc ie do êród e∏. Tak i
chleb ma wszystk ie cec hy tak cenn ej

Chlebowy
róg obfitoŚci

Chleb
baltonowski

- najpopularniejszy i naj
częściej kupowany chleb
w Polsce. Składa się
z mąki pszennej (60
proc.) i żytniej (40 proc.).

Chleb pszennoŻytni rodzinny

Tradycyjny polski chleb
wypieka się według receptur
mających nawet 300 lat

W Polsce wypieka si´ prawie 200 gatun

Mick Jagger: „Nie wiedziałem,
że chleb może mieć tyle odcieni
smaku, jak najlepsze wina”

dziÊ ˝ywnoÊci wzmacniajàcej odpornoÊç
org an iz mu -  mów i prof. Magd al en a
W∏od arc zyk z Ins tyt ut u Techn ol og ii
Fermentacji i Mikrobiologii Politechni
ki ¸ódzk iej, szef ow a Fund ac ji Chleb
Polski.
DwieŚcie gatunków chleba

- produkowany na natu
ralnym kwasie z mąki
pszennej (70 proc.)
i mąki żytniej z dodat
kiem płatków ziemnia
czanych, soli i drożdży.
Bochenki posypuje się
mąką i charakterystycz
nie nacina. Wielkość
bochenków, długi czas
wypieku i dodatek płat
ków ziemniaczanych

powodują, że chleb dłu
go zachowuje świeżość.
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Chleb Żytni
kanapkowy

- produkowany na natu
ralnym kwasie z mąki
żytniej pytlowej (dwa
razy mielonej) i mąki
pszennej chlebowej
z dodatkiem drożdży
i soli. Tradycyjna wielo

fazowa metoda fermen
tacji nadaje mu charak
terystyczny smak
i zapach.

Madeleine Albright: „Gdy tylko mam
okazję, kupuję w Stanach polski chleb. Nie
ma on konkurencji”

Chleb
wielo-ziarnisty

- produkowany na natu
ralnym kwasie z mąki
żytniej pytlowej i mąki
pszennej chlebowej
z dodatkiem drożdży,
soli i mieszanki wielo

ziarnistej. Jest formowa
ny w niewielkie bochen
ki posypywane seza
mem.

Chleb
Żytni pytlowy

- produkowany jest na
naturalnym kwasie
z mąki żytniej pytlowej
z dodatkiem drożdży
i soli. Tradycyjna wielo

fazowa metoda fermen
tacji nadaje mu charak
terystyczny smak
i zapach.

Chleb
razowy

- produkowany na
naturalnym kwasie

ków chleba, z których najbardziej trady
cyjn e to ˝ytn i, raz ow y, star op ols ki
i kaszubski. Przeci´tny Polak zjada rocznie
oko∏o 120 kg pieczywa, czyli ponad dwa
razy wi´cej ni˝ przeci´tny Niemiec czy
Francuz. - Kilka lat temu nasz rynek stara
li si´ podbiç producenci bagietek, ale nic
z tego nie wysz∏o, bo Polacy najbardziej
lubià tradycyjny ˝ytni chleb - mówi Adam
Nowak, mistrz piekarski z Poznania. - 
W ostatnich latach furor´ robià, szczegól
nie wÊród odwiedzajàcych Polsk´ zagra
nicznych turystów, chleby z ciemnej màki
z dodatkiem ró˝nego rodzaju ziaren, Êli
wek bàdê orzechów. Polacy ch´tnie kupu
jà te˝ kulebiaki - chleby kojarzàce si´ z waka
cjami na wsi i dzieciƒstwem - mówi Cezary
Sarzyƒski, piekarz z Kazimierza Dolnego.
Jego pieczywo by∏o nagradzane na wysta

z dodatkiem drożdży
do fermentacji z mąki
żytniej razowej (raz
mielonej), sitkowej
pytlowej i pszennej
chlebowej.

Chleb mieszany
razowy
oseŁkowy

- produkowany z mąki
żytniej razowej i mąki
pszennej na naturalnym
kwasie i drożdżach,
z dodatkiem soli.
W odróżnieniu od innych
gatunków fermentuje na

w
a
c
h
m.in. w Belgii, Francji, Holandii, Szwecji,
Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
W 1998 r. jego chleb otrzyma∏ god∏o „Teraz
Polska”.
Tradycyjny polski chleb wypieka si´ na
kwasie, który powstaje z màki i wody. JeÊli
kwas jest zbyt dojrza∏y, chleb b´dzie czer
stwy ju˝ po kilku minutach od wyj´cia z pie
ca. JeÊli jest niedojrza∏y - skórka chleba
b´dzie odstawaç od mià˝szu. Najlepsi pieka
rze korzystajà z receptur majàcych nawet
ponad 300 lat. Wed∏ug tych receptur, opi
san ych m.in. przez etn ol og Sylw i´
Kr´buszewskà, do dzie˝y wlewano ciep∏à
wod´ i dosypywano màk´. Naczynie stawia
no na s∏omie, przykrywano wiekiem, ko˝u
chem, pierzynà lub obrusem i zostawiano
na noc. Czasem do tego rozczynu dodawa
mąki pszennej chlebo
wej, drożdży, soli
i suszonej cebuli. Ma
charakterystyczny

deskach. Dzięki dużej
zawartości mąki żytniej
razowej chleb zawiera
dużo błonnika, mikroele
mentów (P, Mg, K, Zn,
Ca, Fe), witamin z grupy
B (B1, B2, PP, B6, B12)
i witaminy E.

Chleb Żytni
z cebulĄ

- chleb formowy produ
kowany na naturalnym
kwasie z mąki żytniej
pytlowej z dodatkiem

Fish: „W Polsce zafascynowały
mnie dwie rzeczy: chleb i kobiety
- obie bosko smakowite”

wyj´ciu chleba z pieca polewano go wodà
(w tej wodzie niektóre gospodynie my∏y
dzieci, aby mia∏y ∏adnà cer´). Z ciasta, któ
re pozosta∏o po zrobieniu bochenków, pie
czon o tak˝ e podp ∏om yk i, kuk ie∏k i
i bu∏eczki. Posypywano je solà, czarnuszkà,
koprem, a do Êrodka wk∏adano cebul´ lub
czosnek, zaÊ z wierzchu smarowano t∏usz
czem bàdê miodem.
Wyjàtkowy smak chleb zyskuje dzi´ki sta
rym piecom parowym, w których wp∏yw
na wyglàd i smak chleba majà skroplona
woda, pod∏o˝e pieca i jego moc.

wej, drożdży, soli i płat
ków ziemniaczanych.
Dodatek płatków prze
dłuża jego świeżość.

Chleb razowy
na miodzie

- chleb formowy produ
kowany na

zapach
i smak.

Chleb
staropolski

- chleb formowy produ
kowany na naturalnym
kwasie z mąki żytniej
pytlowej z dodatkiem
mąki pszennej chlebo

natu
ralnym
kwasie z mąki żytniej
razowej z dodatkiem
mąki pszennej chlebo
wej, drożdży, soli, syro

pu ziemniaczanego,
cukru i miodu. Bogaty
w błonnik, mikroele
menty (P, Mg, K, Zn,
Ca, Fe), witaminy
z grupy B (B1, B2, PP,
B6, B12) i witaminę E.
Dodatek miodu i syro
pu ziemniaczanego
nadaje mu charaktery
styczny smak.

Chleb
Żytni wileŃski

- chleb formowy produ
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SiŁa tradycji
Wspomniany ju˝ Jerzy Bulik z Mississauga
w kanadyjskiej prowincji Ontario jest
przedstawicielem czwartego pokolenia
piekarzy. Piekarni´ za∏o˝y∏ jego pradziadek
w 1912 r. w Warszawie. - Nasze obecne
sukcesy zawdzi´czamy w jakimÊ sensie
PRL: wtedy nie mogliÊmy korzystaç
z nowoczesnych technologii, które stoso
wali piekarze na ca∏ym Êwiecie, a które
okaza∏y si´ drogà donikàd. Dzi´ki temu
dziÊ mamy najlepszy
chleb na Êwiecie, co
pot wierd zaj à moi
kol ed zy piek ar ze
z ró˝n ych krajów.
Ukraiƒcy i Bu∏garzy
wr´cz przysy∏ajà nam
czeladników na prze
szkol en ie -  mów i
Andrzej Szyd∏owski,
piekarz z Gdaƒska,
wybrany w ubieg∏ym
roku na prezesa Âwia
towej Unii Piekarzy
i Cukierników, który
korzysta z receptur
p r z e k a z y w a n y c h
w jego rodzinie od
kilku pokoleƒ. Podob
nie jak Marek Garbo
lewski z podwarszaw
skieg o Rad zym in a,
który jest przedstawi
cielem trzeciego pokolenia piekarzy.
Trad yc yjn e rec ept ur y wyk or zys tuje
Józef Zió∏kowski, piekarz z W∏oc∏aw
ka. Zió∏k ows ki opat ent ow a∏ w∏as ny
gat un ek chleb a prod uk ow an eg o na
nat ur aln ym kwas ie piek ars kim otrzy
myw an ym trad yc yjn à wiel of az ow à
met od à ferm ent ac ji. Chleb ten bez
dodatków jakichkolwiek Êrodków che
miczn ych i kons erw ant ów zachowuje
Êwie˝oÊç przez szeÊç dni. Specjalnie pre
kowany na naturalnym
kwasie z mąki żytniej sit
kowej (nieco jaśniejszej
niż razowa) i pytlowej
z dodatkiem mąki pszen

par ow an e ziemn iak i
poz wal ajà zac how aç
wilg otn oÊç mi´k is zu.
Do mi´kiszu dodawa
ne sà ponadto warzy
wa i owoce: marchew,
burak, seler, czosnek,
cebula, pomidor, Êliw
ka. D∏ugotrwa∏ej fer
mentacji màki ˝ytniej
i spec jaln ym wyp ie
kom w drewn ian ych
for emk ach chleb ten

PPH Pol-Piek Kazimierza Damazyna w Rawiczu
Piekarnia Jan i Grażyna Dmochowscy
w Ciechanowie
Piekarnia Fogiel & Fogiel
Mariusza Fogiela w Radomiu
Piekarnia Grela Witold Witolda Greli w Chełmie
ZPH Lech Jędryka Lecha Jędryki w Częstochowie
Kubiak sp. z o.o. Jakuba Kubiaka we Wrocławiu
Piekarnia-Ciastkarnia Tomasz Kuczyński Tomasza
Kuczyńskiego w Gniewkowie
Piekarnia Szwedka Janiny Jankowskiej i Piotra
Popiołkowskiego w Warszawie
Piekarnia PSS Społem w Ostrołęce

PPH Grabowski
Wiesława
Grabowskiego
z Pabianic

zawdzi´cza specyficz
ny smak i zapach.

błonnika, mikroelemen
tów (P, Mg, K, Zn, Ca,
Fe), witamin z grupy
B (B1, B2, PP, B6, B12)
i witaminy E.

Chleb
sŁonecznikowy

wej z dodatkiem droż
dży, soli, syropu ziem
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Piekarnia
Garbolewscy
Marka
Garbolewskiego z
Radzymina

Gdzie warto
kupiĆ pieczywo

Piekarnia-Cukiernia
Adam Nowak
Adama Nowaka
z Poznania

- chleb formowy mie
szany, produkowany na
naturalnym kwasie
z mąki żytniej sitkowej
i mąki pszennej chlebo
nej chlebowej, cukru,
ciemnego ekstraktu sło
du, soli, drożdży i syropu
ziemniaczanego. Dzięki
zawartości mąki żytniej
sitkowej chleb ma dużo

Piekarnia Osiedlowa
Południe Józefa
Ziółkowskiego
z Włocławka

Piekarnia-Cukiernia
Andrzej Szydłowski
Andrzeja Szydłowskiego
z Gdańska

Piekarnia
Sarzyński
Cezarego Sarzyńskiego
w Kazimierzu Dolnym

niaczanego, ciemnego
ekstraktu słodu i nasion
słonecznika. Dodanie
mąki żytniej sitkowej do
chleba zwiększa zawar
tość błonnika, mikroele
mentów (P, Mg, K, Zn,
Ca, Fe), witamin z gru
py B (B1, B2, PP, B6,
B12) i witaminy E.

Chleb z sojĄ

- chleb formowy mie
szany produkowany na
naturalnym kwasie
z mąki żytniej sitkowej
i pytlowej z dodatkiem
mąki pszennej chlebo
wej, drożdży, soli, syro
pu ziemniaczanego,
ciemnego ekstraktu

Chleb
wegetariaŃski

- chleb formowy mie
szany produkowany na

słodu i nasion soi.
Mąka żytnia sitkowa
zwiększa zawartość
błonnika, mikroelemen
tów (P, Mg, K, Zn, Ca,
Fe), witamin z grupy
B (B1, B2, PP, B6,
B12) i witaminy E. Ziar
no soi jest źródłem peł
nowartościowego,
łatwo przyswajalnego
białka oraz witamin A,
B, E i D.

drożdży, soli, cukru
i rodzynek. Ze względu
na dużą zawartość błon
nika jest polecany oso
bom nie jadającym mię
sa.

Chleb
Śliwkowy

naturalnym kwasie
z mąki żytniej sitkowej
i łamanego ziarna żyta
z dodatkiem mąki
pszennej chlebowej,
orzechów włoskich,
ziarna słonecznika,

- chleb formowy mieszany
produkowany na natural
nym kwasie z mąki żytniej
razowej i mąki pszennej
chlebowej z dodatkiem
drożdży, soli, ekstraktu sło
dowego, ciemnego ekstrak
tu słodu i suszonej śliwki.
Dodatek mąki żytniej razo
wej zwiększa zawartość
błonnika, mikroelementów
(P, Mg, K, Zn, Ca, Fe),

witamin
z grupy
B (B1,
B2, PP,
B6, B12)
i witami
ny E.
Suszone
śliwki
nadają wspaniały smak
i aromat. Chleb jest poleca
ny osobom mającym kłopo
ty z trawieniem.

chlebowej z dodatkiem
mielonego słodu żytniego,
kminku, cukru, soli i droż
dży. Charakteryzuje się wil
gotnym, porowatym, ciem
nobrązowym miękiszem.
Długo zachowuje świeżość.

Chleb
kowieŃski

- chleb mieszany sitkowy
produkowany na natural
nym kwasie z mąki żytniej
sitkowej i mąki pszennej

Chleb
peŁnoziarnisty
ze sŁonecznikiem

Chleb z lebiody
Wypieku chleba Polacy nauczyli si´ praw
dopodobnie od Gotów. W zamkni´tych
piecach zacz´to go wypiekaç na ziemiach
polskich w IX wieku. Chleb by∏ znany
w staro˝ytnym Egipcie ju˝ 12 tys. lat temu
(wypiekano oko∏o 50 gatunków pieczy
wa). Od Egipcjan sposób spulchniania
chleba przej´li ˚ydzi. W Rzymie na
poczàtku naszej ery istnia∏y ju˝ cechy pie
karzy. Wbrew pozorom a˝ do XX wieku
chleb ˝ytni nie by∏ podstawowym produk
tem ˝ywnoÊciowym. Pojawia∏ si´ na stole
jedynie w wi´ksze Êwi´ta. Na przednów
ku, gdy brakowa∏o zbo˝a, dodawano do
ciasta m∏ode igliwie sosnowe, ˝o∏´dzie,
kor´ d´bu, korzenie roÊlin, perz, lebiod´
oraz plewy. Do chleba dodawano te˝ prze
tarte ziemniaki oraz màk´ z grochu, faso
li, soczewicy, kapust´, cebul´ i otr´by.
Tradycyjnà formà pieczywa by∏ w daw
nych wiekach góralski moskol - placek ˝ytni,
owsiany lub j´czmienny pieczony z dodat
kiem gotowanych ziemniaków. Pieczono
go na blasze, na tzw. glinianej nalepie pie
ca, na ruszcie, w rozgrzanym popiele lub
w zag∏´bieniu pieca zwanym przypiec
kiem. Do ciasta dodawano plewy i owies.
Na wschodzie Polski jedzono tzw. krzy˝e - 
chleb majàcy skorup´ z ciasta, a w Êrodku
mas´ z ziemniaków. A˝ do II wojny Êwiato
wej podstawowym pieczywem by∏y ró˝ne
placki przygotowywane z domieszkà kaszy,
siemienia, fasoli, bobu, ziemniaków i owo
ców. Chleb na zakwasie, który znamy obec
nie, wypiekano w domu bardzo rzadko.
Kupowano go czasem w karczmie, póêniej
w sklepie, i to tylko na niedziele i Êwi´ta.
W XVIII wieku polski chleb zakwasowy
zosta∏ przez austriackich piekarzy przewie
ziony do Francji, gdzie zajadano si´ nim na
dworze Marii Antoniny. DziÊ nosi on nazw´
chleb a wied eƒs kieg o, choç zar ówn o
Austriacy, jak i Francuzi przyznajà, ˝e recep
tura pochodzi z Polski.
Chleb magiczny
„Powinno si´ byç dobrym jak chleb./
Powinno si´ byç jak chleb,/ który dla
wszystkich le˝y na stole,/ z którego ka˝dy
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mo˝e k´s dla siebie ukroiç/ i nakarmiç si´,
jeÊli jest g∏odny” - pisa∏ w latach 90. XIX
wieku Adam Chmielowski - brat Albert.
Chleb otaczano w Polsce niemal religijnà
czcià: gdy upad∏ na ziemi´, podnoszono
go ca∏ujàc. Chlebem i solà wita∏o si´ i wita
po dzieƒ dzisiejszy goÊci oraz nowo˝eƒ

Halina Szkuta, właścicielka gospodarstwa
agroturystycznego
w Teremiskach, sama piecze chleb
dla swoich gości

ROBERT MAKŁOWICZ

M

amy niespotykane gdzie
indziej bogactwo chleba.
Sam mam w domu piec chlebo
wy, ale najbardziej smakuje mi
chleb pieczony przez moją
mamę: jest wyrośnięty, robiony
na naturalnym zakwasie, z chru
piącą, umączoną skórką. Wła
śnie takiego pieczywa robionego
tradycyjnymi metodami ludzie
łakną coraz bardziej. Przejadł
nam się chleb wytwarzany z sub
stytutów i nafaszerowany ulep
Chleb jest od wieków symbolem
życia, pracy, gościnności,
zamożności i domowego ładu

ców. Chleb jest od wieków symbolem
˝ycia, pracy, goÊcinnoÊci, zamo˝noÊci
i domowego ∏adu. W dawnej Polsce uwa
˝ano, ˝e dopóki panna nie potrafi upiec
chleba, dopóty nie nadaje si´ do ma∏˝eƒ
stwa.
„Do kraju, gdzie kruszyn´ chleba podno
szà z ziemi przez uszanowanie dla darów
Nieba” - pisa∏ Cyprian Kamil Norwid. W∏a

Słuchaj audycji „Za, a
nawet przeciw” w radio
wej Trójce
w poniedziałek o godz. 12.00.
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Polsce mamy świetny chleb, ale mało
dobrych piekarzy. Mimo to uważam, że
mamy lepsze pieczywo niż w większości krajów
europejskich. Jesteśmy potentatem pod wzglę
dem różnorodności i liczby wyrabianych u nas
gatunków chleba. Reszta kontynentu powinna
się od nas uczyć, jak należy wypiekać smaczny
chleb. Niesmaczne pieczywo jest zmorą zachod
niej i południowej Europy, tam wszyscy zajadają
się chlebem pszennym, który jest dużo gorszy
od żytniego. Sam najbardziej lubię chleb z kmin
kiem i chleb żytni na zakwasie. Kłopot w tym, że
coraz trudniej jest go kupić.

dys∏aw Be∏za napisa∏ „Abecad∏o o chle

Michał Bulik jest współwłaścicielem piekarni
w Mississauga w kanadyjskiej prowincji
Ontario, której specjalnością
jest tradycyjny polski chleb razowy

bie”, wiersz pod tytu∏em „Chleb” opubliko
wa∏ tak˝e Leopold Staff. Kajetan Kraszew
ski uczyni∏ z chleba g∏ówny motyw swojej
kol´dy, Maria Konopnicka - „PieÊni o domu”,
a Micha∏ Ba∏ucki - s∏awnej pieÊni biesiad
nej „Góralu, czy ci nie ˝al”. Chleb malowali
najwybitniejsi polscy artyÊci, m.in. Jacek
Malczewski w „Wigilii na Syberii”. Ksi´˝a na
pielgrzymkach nieodmiennie intonujà
pieÊƒ zaczynajàcà si´ od s∏ów „Panie dobry
jak chleb”. W serialu „Polskie drogi” symbo
lem pacyfikacji Zamojszczyzny by∏a wie
Êniaczka, która wysz∏a do ˝o∏nierzy z chle
bem w r´kach i którà zastrzelono. Pocisk
przebi∏ chleb, co mia∏o symbolizowaç
zamach na to, co dla Polaków najÊwi´tsze.
Chleb gra∏ te˝ istotnà rol´ w „PianiÊcie”
Romana Polaƒskiego -  re˝yser zamówi∏

olbrzymi bochen w jednej z poznaƒskich

piekarni.
Wypiek chleba zwiàzany by∏ z ró˝nymi
czynnoÊciami magicznymi. W dawnej Pol
sce przeb ∏ag an ie bog ów i dem on ów
zac zyn a∏ o si´ od pierws zeg o wyjÊ cia
w pole do zbioru zbo˝a, a koƒczy∏o upie
czeniem chleba z ostatnich zebranych
k∏osów. W polskiej i s∏owiaƒskiej kulturze
chleb pe∏ni∏ wa˝ne funkcje w obrz´
dach rodzinnych, w magii i lecznictwie.
Pierwszego wyj´tego z pieca bochna nie
krojono no˝em, ale ∏amano si´ nim,
a w niektórych regionach robiono na nim
znak krzy˝a.
Dobre, bo polskie
Polski chleb podbije Êwiatowe rynki, o ile

nie przeszkodzà temu sami Polacy. Na
zachodnich rynkach nie sprzedamy pieczy
wa wytwarzanego nawet trzy razy taniej,
tyle ˝e wedle nowych, przemys∏owych
technologii, które w Polsce dominujà. - Nie
dla kaprysu, lecz z wyrachowania je˝d˝´ do
Polski po no˝e do maszyn, choç móg∏bym
zamówiç je przez Internet z Niemiec. Po pro
stu dobry produkt mo˝na stworzyç tylko
z polskich sk∏adników i wedle polskich
receptur. To potem jest g∏ówny argument
marketingowy. Polski chleb ma byç wyjàt
kowy i b´dzie kupowany, nawet gdy b´dzie
stosunkowo drogi - mówi Jerzy Bulik. - JeÊli
uda si´ nam utrzymaç jakoÊç tradycyjnego
chleba, podbijemy z nim Êwiat. Pieczywo
porównywalnej jakoÊci majà tylko Rosjanie,
ale to my za nieca∏y rok b´dziemy w Unii
Europejskiej, co daje nam wielkà przewag´
- mówi prof. W∏odarczyk.
Tradycyjny polski chleb jest jednym z nie
licznych naszych produktów spe∏niajàcych
wymagania nawet najbardziej wybrednych
konsumentów. ˚aden polski produkt nie
by∏ poza tym wychwalany przez Kissingera,
Spielberga, Jaggera czy Domingo. Wystar
czy wykorzystaç promocyjnà si∏´ ich
nazwisk, ˝eby podbiç Êwiatowe rynki.
Andrzej Kropiwnicki
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