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    Do kreteńskiej Wielkanocy mam ogromny sentyment. To właśnie w tym okresie, tuż po

naszej nie do końca planowanej przeprowadzce do małej górskiej wsi na zachodzie Krety,

poznaliśmy jej wspaniałych mieszkańców, którzy bardzo szybko stali się dla nas drugą

rodziną. Dzięki temu spotkaniu, wspólnej celebracji greckiej Paschy, zaczęłam spisywać

tradycyjne kreteńskie i greckie przepisy na swoim blogu Poli Kala. Można powiedzieć więc,

że nasza pierwsza Wielkanoc na Krecie była wielowymiarowym początkiem nowego życia.

    Pamiętam jak ze ściśniętym gardłem, nie wiedząc co nas czeka, przyszliśmy do

wiejskiego kościoła na wielkopiątkową liturgię. Pośrodku maleńkiej nawy stało Epitafium,

boży grób udekorowany tysiącami maleńkich, białych kwiatków drzewa cytrynowego. W

powietrzu unosił się ich zapach, zmieszany z kadzidłem, woskiem pszczelim i dymem

gasnących świec, wciąż odpalanych przez sprawującą nad tym pieczę, starszą panią. 

    Nigdy wcześniej nie braliśmy udziału w prawosławnych obrzędach, tym bardziej z ulgą

odetchnęliśmy, gdy dzień wcześniej poznana sąsiadka pokazała nam gdzie mogę usiąść ja,

gdzie ma się udać mój mąż i obiecała, że będzie nas informować kiedy wstawać, kiedy

siadać, kiedy wyjść. Nie obyło się jednak bez ogromnego stresu! Naszym zwyczajem

przyszliśmy na czas, myśląc, że coś nas ominie lub popełnimy ogromną gafę spóźniając się

na celebracje. Jakie było nasze zdziwienie, gdy przybyliśmy jako jedni z pierwszych i dane

nam było usiąść… w pierwszych ławkach. 

Wyobraźcie to sobie - my, nowi, obcy, mieszkający we wsi zaledwie od kilku dni,

kompletnie nie rozumiejący tego, co do nas mówią i pierwszy raz uczestniczący w

obrzędach religijnych prawosławia - w pierwszej ławce, wyeksponowani, podczas gdy cała

reszta wsi dopiero się schodzi. To było niemałe wielkanocne widowisko!

    Z drżącym sercem czekaliśmy, aż to się skończy. Liczyliśmy na jakieś czterdzieści pięć

minut, jednak gdy minęła godzina, a ludzie wciąż się schodzili, porzuciłam nadzieję, że

wyjdę stamtąd tego samego dnia. Po niemal trzech godzinach wsłuchiwania się w

liturgiczne śpiewy i bycia obiektem bacznej obserwacji, nareszcie! Wszyscy zebrani zaczęli

wstawać, podawać sobie świece, odpalać je jedna od drugiej i szykować się do wyjścia. I

wtedy stało się coś niezwykłego.

    Ksiądz, czyli o Papas, wyruszył przodem pochodu ulicami wioski, wraz z niosącymi

ustrojony boży grób mężczyznami, a za nim w cichej procesji szli pozostali uczestnicy

wieczoru, dzierżąc w dłoniach odpalone, cienkie i długie świece. Próbując przebić się jak

najszybciej przez tłum i uciec jak najdalej od świdrującego wzroku sąsiadów, zostaliśmy

uwięzieni w drzwiach kościoła… ściskani i witani przez najstarszych mieszkańców naszego

małego Hrisavgi! Serdeczne życzenia “hronia polla!”, naprzemiennie z “pos se lene?”, “apo

pou iste?” i “kalos irthate stin Kriti!”, uśmiechnięte twarze i uściski ciepłych dłoni w chłodny

kwietniowy wieczór sprawiły, że już następnego dnia wszyscy napotkani ludzie pozdrawiali

nas z wielkimi uśmiechami i okrzykami “kalimera Aleksandra! Kalimera Tomas!”, a my

odpowiadaliśmy z tą samą życzliwością.
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    W Wielką Sobotę wieczorem pojechaliśmy do naszych znajomych, aby wspólnie udać się

na wieczorną liturgię to ichniejszego kościoła. Wieś, w której mieszkają, liczy niemal tysiąc

mieszkańców, łatwiej było nam więc zgubić się w tłumie, niż w naszym

dziewięćdziesięcioosobowym Hrisavgi. Wieczorem w Wielką Sobotę odbywa się

najważniejsza liturgia w roku, głośniejsza, radośniejsza, niż ciche i żałobne liturgie

wielkopiątkowe. Przed kościołem, na dużym odsłoniętym placu postawiona stoi szubienica,

pod którą ułożony jest stos drewna gotowego do podpalenia, i na której wisi realnych

rozmiarów kukła, mająca symbolizować Judasza.

    W trakcie obrzędów i bliżej północy, ktoś z bardzo licznie zebranych wiernych podpala

stos pod szubienicą, napięcie rośnie i wszyscy nerwowo zerkają na zegarki. Gdy wybija

godzina dwunasta przewodniczący liturgii o Papas wyśpiewuje “Christos Anesti!”, ogłaszając

zebranym, że oto właśnie zmartwychwstał Chrystus. Zanim jednak wyśpiewana zostaje

ostatnia zgłoska tego oświadczenia, rozentuzjazmowany tłum, życząc sobie wzajemnie

“Hronia polla”, powtarzając “Christos Anesti! Alithios anesti!”, strzela w powietrze z

pistoletów, karabinów, strzelb, wrzuca do ogniska różnorakie petardy, a także… dynamit. I

choć ten ostatni jest obecnie absolutnie zakazany, a za jego dystrybucję lub posiadanie

grożą surowe kary, to na własne oczy widzieliśmy i słyszeliśmy, że ze wszystkich efektów

pirotechnicznych, ten robi największe “bum!”... 

    Najpiękniejszym elementem tego wielkanocnego obrzędu, jest moim zdaniem moment,

w którym ludzie, odpalając świece od świętego ognia (przywiezionego podobno aż z

Jerozolimy) wystawionego w kościele, podchodzą jeden do drugiego, przekazując go dalej i

składając sobie dobre życzenia. Następnie udają się z tym ogniem do domów, nad progiem

swoich drzwi znaczą jego dymem krzyż, po to, aby chronił to domostwo przez cały

następny rok.

    Po późnonocnych celebracjach nareszcie można złamać niemal pięćdziesięciodniowy

post i w końcu zjeść mięso. Ponieważ w Niedzielę Wielkanocną zjada się tu głównie

pieczoną baraninę, a na Krecie, jak i w całej Grecji jedzenia się nie marnuje, to z podrobów

zabitego na Paschę barana przygotowuje się specjalną wielkanocną zupę o nazwie

magiritsa. Ciepła, kwaśna od jajeczno-cytrynowego sosu i bardzo sycąca zupa, podana

wraz z tradycyjną, aromatyczną chałką nazywaną tsoureki, zapełnia wyposzczone brzuchy i

pozwala doczekać do południowych, sutych celebracji.

    A co dokładnie jemy na Krecie w Wielkanoc? Ciężko ograniczyć się do jednej odpowiedzi.

Każdy region ma charakterystyczne dla siebie potrawy, a i w każdym domu świętuje się ten

dzień różnymi daniami. W tym ebooku postanowiłam opisać dokładnie to, co pojawia się na

stole naszej kreteńskiej rodziny, czyli także na naszym stole. 

    Zapraszam Was zatem do wspólnego biesiadowania przy naszym świątecznym stole.

Wielkanoc, Pascha, Wiosenne Przesilenie - jakkolwiek by tych dni nie nazwać, symbolizują

one odejście starego i narodzenie się nowego, lepszego życia. W czasach, w których te

słowa piszę, odrodzenie się, nadejście wiosny i tym samym nowych nadziei jest podwójnie

symboliczne. Tego też w tę Wielkanoc Wam życzę - aby nadeszło Wam nowe i lepsze.

Dokładnie tak, jak w naszą pierwszą Wielkanoc na Krecie.
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    Wielkanocny stół na Krecie aż ugina się od dziesiątek talerzy i półmisków, pełnych małych i
dużych potraw. Obowiązkowe tzatziki do grających główną rolę mięs, pokrojony w grube kawałki
ser graviera, sucharki ułożone na talerzach tuż obok rozłupanych orzechów włoskich, sałatka
kreteńska, którą każdy nabija na widelec bezpośrednio z miski i świeży chleb, krojony w grube
pajdy układane bezpośrednio na obrusie. I choć nie ma w tym ani odrobinę pozłacanej porcelany,
złotych widelców i haftowanych serwetek, to nie zamieniłabym tej wyluzowanej atmosfery, kłębów
grillowego dymu niesionych podmuchami wiosennego wiatru i radości z przygotowań - za nic w
świecie.
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 Wiem, że ten przepis, podobnie jak kilka innych z tego e-booka, zamieszczałam już na blogu.

Jednak jest to standardowe menu na każdą wielką okazję i chciałam zamieścić je w jednym

miejscu. Największym sekretem dobrego tzatziki jest… ocet i oliwa! Naprawdę warto zaopatrzyć się

w te dwa składniki jak najlepszej jakości, bo to one nadają tego charakterystycznego smaku, który

wiele osób pamięta z wakacji w Grecji.

1 kg odsączonego jogurtu greckiego
1 duży szklarniowy ogórek
3 ząbki czosnku
3-4 łyżki octu z czerwonego wina
3-4 łyżki oliwy (plus trochę do podania)
sól

Czosnek obierz i zetrzyj na tarce, wrzuć do
dużej miski i posól. Dodaj jogurt, ocet i
oliwę, następnie dokładnie wymieszaj i
odstaw. Ogórka obierz (lub nie – jak lubisz)
i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Posól,
wygnieć dokładnie dłońmi i odstaw na 5
minut, aż puści dużo soku. Ogórka odciskaj
mocno w dłoniach i partiami dodawaj do
jogurtu. Wymieszaj dokładnie łyżką i
wstaw do lodówki do schłodzenia.
Podawaj polane oliwą.

SAŁATKA KRETEŃSKA
1 duży pomidor lub garść pomidorków koktajlowych
2 małe ogórki
10-12 czarnych oliwek z pestką (najlepiej suszonych w soli)
1 mała czerwona cebula
1 mała zielona papryka
150 g sera mizithra
3-4 małe paximadia
kilka gałązek portulaki (można pominąć)
2 łyżki startego na tarce o grubych oczkach pomidora
1 łyżeczka dzikiego oregano
sól
ocet z czerwonego wina
oliwa 

Ogórka i cebulę obierz, z papryki i pomidora
wytnij gniazda nasienne. Wszystkie warzywa i
portulakę dokładnie umyj i osusz. Cebulę
pokrój w półplasterki, wrzuć do miski, zalej
octem i wymieszaj. Odstaw na 2-3 minuty.
Pomidora i ogórka pokrój w niezbyt małe
kawałki, paprykę w półplasterki, a portulakę
dość grubo przesiekaj nożem. Wrzuć ogórka,
pomidora, paprykę i portulakę do miski z
cebulą, dodaj oliwki, ½ łyżeczki oregano, sól i
oliwę. Dokładnie wymieszaj. Na wierzch ułóż
mizithrę i polane startym pomidorem
paximadia. Posyp całość pozostałym
oregano i skrop jeszcze oliwą jeśli chcesz.
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Pieczone ziemniaki są nieodłącznym elementem stołu suto zastawionego różnego rodzaju

mięsem. Ich delikatny cytrynowo-ziołowy posmak sprawia, że są wspaniałą odskocznią od tłustej

jagnięciny, czy pieczonej wieprzowiny. 

1,5 kg dużych ziemniaków
1/2 szklanki soku z cytryny
1/2 szklanki oliwy z oliwek
1 łyżka musztardy
1 łyżeczka soli
1 łyżka oregano z Krety
1 szklanka wody

Ziemniaki umyj, obierz, przekrój każdy na 8
części i ułóż na dużej blaszce. Piekarnik
nagrzej do 200 stopni, grzałka górna i
dolna. Do miski wlej sok z cytryny, dodaj
musztardę i bardzo dobrze rozmieszaj.
Powoli dodawaj oliwę z oliwek, ciągle
mieszając, aż wszystko dobrze się połączy
i stworzy kremowy sos. Do sosu dodaj
oregano oraz sól. Wymieszaj wszystko i
polej ziemniaki zawartością miski. Dobrze
wszystko wymieszaj, najlepiej dłońmi, tak,
żeby każda cząstka ziemniaka była ze
wszystkich stron pokryta sosem. Polej
zawartość blaszki wodą i włóż do
piekarnika. Piecz godzinę w temperaturze
200 stopni.

MARYNOWANE OLIWKI
Na żadnym świątecznym stole na Krecie nie może zabraknąć oliwek. Zazwyczaj są to zielone

oliwki, rozbijane i marynowane w soku z cytryny i gorzkiej pomarańczy, lub ciemne kalamaty,

nacinane ręcznie i marynowane w occie z czerwonego wina. Niestety takich oliwek nie sposób

dostać w supermarketach, ale można przygotować podobne w smaku oliwki z ogólnie dostępnych

oliwek w solance. Ważne, aby były to oliwki z pestką - tylko te mają odpowiednią konsystencję i

smak.

Ciemne:
200 g ciemnych oliwek kalamata z solanki
200 ml dobrej jakości octu z czerwonego wina
1 kopiasta łyżka grubej soli morskiej
1 ząbek czosnku (opcjonalnie)
1-2 łyżki oliwy

Oliwki odsącz z zalewy i włóż do
wyparzonego słoika o pojemności około ½
litra. W szklance z octem rozpuść sól i
dodaj drobno posiekany czosnek. Zalej
oliwki powstałą zalewą, na wierzch wlej 1-2
łyżki oliwy, zakręć i wstaw do lodówki na
minimum 2-3 dni.
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Zielone:
200 g zielonych oliwek z solanki
200 ml soku z cytryny
5 cm kawałek skórki z pomarańczy
½ cytryny pokrojonej w ćwierć-plasterki
1 kopiasta łyżka grubej soli morskiej
1-2 łyżki oliwy

Oliwki odsącz z zalewy i przełóż do
wyparzonego słoika o pojemności
minimum ½ litra. Dodaj do nich skórkę
pomarańczową, możesz pokroić ją na kilka
kawałków, oraz pokrojoną cytrynę.
Wymieszaj. W szklance z sokiem z cytryny
rozpuść sól i zalej powstałą zalewą oliwki.
Na wierzch wlej 1-2 łyżki oliwy, zakręć i
wstaw do lodówki na minimum 2-3 dni.

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 
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Pascha to ulubiony czas w roku mojego męża, ponieważ Fotoula i inne sąsiadki pieką przeogromne
ilości tych tradycyjnych kreteńskich pierogów, a on z radością testuje ich smak, koniecznie
kilkakrotnie, aby uzyskać absolutną pewność! Kalitsounia są tak uwielbiane na Krecie, że znaleźć je
można w praktycznie każdej tawernie, a nawet powstają małe biznesy, które się w nich specjalizują.
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Ciasto:
1 kg mąki pszennej
1 łyżeczka soli
2 kieliszki/ok. 100 ml tsikoudii (kreteński
bimber), wódki lub octu z białego wina*
2/3 szklanki oliwy z oliwek
zimna woda – tyle, aby uzyskać sprężyste
ciasto
1 jajko
kilka łyżek sezamu

Farsz:
1,5 kg świeżego szpinaku
1-2 czerwone cebule
pęczek zielonej cebulki wraz z białą
częścią
pęczek mięty pieprzowej
1/2 kg sera mizithra
1/2 szklanki oliwy z oliwek
sól i pieprz

Mąkę wymieszaj z solą w misce i zrób wgłębienie. Dodaj oliwę, tsikoudię (raki) i zagniatając,
stopniowo dodawaj zimnej wody tak, aby ciasto było sprężyste, ale bardzo dobrze odchodziło od
dłoni. Filo szybko wysycha, więc zawiń je w lekko wilgotną szmatkę. 

Rozłóż czyste ścierki kuchenne na stole lub dużym blacie. Pokrój szpinak dość drobno (paski o
grubości mniej więcej 5-7mm) i rozłóż cienką warstwą na przygotowanych ściereczkach. Pozostaw
na około godzinę do podsuszenia. Pokrój drobno miętę, cebulę, zieloną cebulkę i wsyp wszystko
do bardzo dużej miski. Dodaj podsuszony szpinak, pokruszony w rękach ser, oliwę oraz sól i pieprz
do smaku. Bardzo dokładnie wymieszaj rękami, aby połączyć wszystkie składniki. 

Podziel ciasto na około 8 części i każdą z nich lekko rozwałkuj - tak, aby zmieściła się do maszynki
do makaronu. Przepuść przez maszynkę (tryb wałkowania na lasagne) i zmniejsz pokrętłem
odległość między walcami o jeden. Powtarzaj aż dojdziesz do przedostatniej grubości. 

Włącz piekarnik na 180 stopni Celsjusza, grzałka górna i dolna, bez termoobiegu. Każdy płat ciasta
przekrój na, mniej więcej, kwadraty. Pośrodku każdego kwadratu nałóż łyżeczkę farszu (farszu nie
może być za dużo, naprawdę łyżeczka wystarczy) i lekko rozpłaszcz na cieście. Wszystkie cztery
rogi ciasta złóż do środka, jakbyś tworzył/a kopertę, po czym palcem wskazującym i środkowym
zrób dołek pośrodku każdej paczuszki (ale nie przerywaj ciasta). 

Ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, posmaruj każdą kalitsounię rozbełtanym jajkiem
i posyp obficie sezamem. Piecz w 180 stopniach, aż się zezłocą (może to zająć nawet 40-50 minut,
ale sprawdzaj co chwilę przez szybkę).
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W WIELKĄ NIEDZIELĘ TUŻ PO PÓŁNOCY
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W Wielkim Tygodniu, tradycyjnie po przyjściu z kościoła, w nocy z soboty na niedzielę kończy się
post. Można jeść już mięso, jajka i nabiał, dlatego też w kreteńskich domach siadamy przed snem
do stołów, aby skosztować łamiących post potraw.



½ kg wątróbki
½ kg oczyszczonych i umytych jelit
½ kg żołądków
opcjonalnie 1 barania głowa lub ½ kg
bardzo tłustej baraniny
1 duża główka sałaty rzymskiej
1 duża czerwona cebula
2 pęczki zielonej cebulki
½ pęczka koperku
½ pęczka natki pietruszki
½ szklanki ryżu
4 jajka (osobno białka i osobno żółtka)
1 szklanka soku z cytryny
½ szklanki oliwy
sól i pieprz

Wystudzone podroby pokrój w paski o grubości ½ cm, jelita w kawałki około 5 cm. W szerokim,
wysokim garnku o grubym dnie rozgrzej oliwę. Dodaj pokrojoną czerwoną cebulę i smaż aż cebula
będzie szklista, ale nie rumiana. Do cebuli dodaj pokrojone podroby, ryż, sałatę zioła i zieloną cebulkę.
Wymieszaj i duś na wolnym ogniu 2-3 minuty. Dodaj 1,5 litra zimnej wody, sól i pieprz do smaku i zagotuj.
Gotuj na wolnym ogniu pod przykryciem, około 20-25 minut. 

W osobnej misce ubij widelcem białka na puszystą, ale wciąż płynną masę. Do białek dodaj żółtka, sok z
cytryny i dokładnie ubij do całkowitego połączenia się składników. Cały czas energicznie mieszając
masę jajeczno-cytrynową, dodawaj do niej po kilka łyżek gorącej zupy, aż masa zrobi się lekko ciepła.
Przelej ogrzane jajka z cytryną do garnka z zupą, zamieszaj i natychmiast zdejmij z ognia. Podawaj
natychmiast, albo później po delikatnym podgrzaniu. 

Pamiętaj, żeby nie zagotowywać zabielonej masą jajeczną zupy, bo jajka się zetną. Podgrzewaj ją
delikatnie, cały czas mieszając i uważając, żeby zbyt wysoka temperatura nie spowodowała
wytworzenia się jajecznych grudek. Możesz również przygotować zupę dzień wcześniej, a zabielić ją
avgolemono, czyli tą masą z jajek i soku z cytryny, tuż przed podaniem.

Podroby dokładnie oczyść i umyj, jelita zwiń w
pęczek i przewiąż jednym jelitem, aby się nie
rozpadły podczas gotowania. 

Włóż wszystko do wysokiego garnka, zalej
wodą tak, aby dokładnie zakrywała całość i
gotuj na średnim ogniu, pod przykryciem,
przez około 40 minut.

Przełóż podroby do osobnej miski i odstaw do
wystygnięcia, a wodę z ich gotowania wylej.
Cebulę pokrój w grubą kostkę, sałatę w 5 cm
kawałki, dość drobno posiekaj zieloną cebulkę
i zioła.

MAGIRITSA 
WIELKANOCNA ZUPA CYTRYNOWA Z PODROBÓW

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 

Copyright: www.polikala.com

Choć w Polsce podroby cieszą się dużym zainteresowaniem i mamy w kuchni polskiej wiele

tradycyjnych dań z ich wykorzystaniem, to nie spotkałam się jeszcze z wykorzystaniem podrobów

baranich. Być może jest tak, ponieważ baranina jest dosyć ciężko dostępna i nie zajmuje wiele, o ile

w ogóle, miejsca w supermarketach, czy sklepach mięsnych. Jednak, choć nie będzie to dokładnie

ten sam smak, do przygotowania magiritsy możemy użyć drobiowych lub wieprzowych podrobów,

ważne tylko, aby były bardzo dokładnie oczyszczone - nawet najmniejsza kropeczka żółci z

kurzych wątróbek, może zepsuć smak całej zupy.
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550 g mąki
7 g suszonych drożdży lub 25 g świeżych
50 g cukru
50 ml oliwy
300 ml mleka plus kilka łyżek do
posmarowania
łyżeczka soli
2-3 kawałki mastichy, wsadzonej wcześniej
na około 2 godziny do zamrażarki
⅓ łyżeczki mahlebu
⅓ łyżeczki mielonej kolendry
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

TSOUREKI

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 

Copyright: www.polikala.com

Tsoureki to przypominający wyglądem chałkę, aromatyczny i odświętny rodzaj drożdżowego

chleba. Pachnący mastyksem, mahlebem i kolendrą, zaplatany na różne sposoby i często

przyozdobiony barwionym na czerwono jajkiem, jest obowiązkowym elementem wielkanocnego

stołu w Grecji, a także popularnym prezentem, którym wzajemnie się obdarowujemy. Jego główne

przyprawy - mastyks, czyli żywica z pistacji kleistej występującej na wyspie Chios, oraz mahleb,

czyli sproszkowane pestki wiśni wonnej, są dość egzotyczne i rzadko spotykane w Polsce, jednak

możecie je sobie przywieźć z następnych wakacji w Grecji, lub zamówić online, na przykład u nas w

sklepie. Możecie je też pominąć i w zamian dać odrobinę kolendry, kardamonu, olejku

migdałowego, ekstraktu z wanilii czy wody różanej.

W dużej misce wymieszaj wszystkie suche składniki, czyli mąkę, drożdże, cukier, sól, mahleb i kolendrę. W
moździerzu umieść mastichę, dodaj pół łyżeczki cukru i rozbij dokładnie na proch. Dodaj do miski ze
składnikami suchymi. 

W osobnym naczyniu zmieszaj mleko, oliwę i ekstrakt waniliowy. Wlej składniki mokre do suchych i wyrób
dłońmi na elastyczne ciasto. Przykryj wilgotną ściereczką i odstaw na godzinę, albo do podwojenia objętości. 

Podziel ciasto na trzy lub cztery części i uformuj z każdej długi, cienki wałek. Złącz wszystkie wałki z jednego
końca i zapleć warkocz. Przykryj, tym razem suchą ściereczką, i odstaw w ciepłe miejsce na następne pół
godziny. 
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WIELKANOC, WIELKI DZIEŃ

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 

Copyright: www.polikala.com

Wielkanocna Niedziela na Krecie  to nie dzień dla wegetarian. Na stołach królują ogromne ilości
potraw mięsnych, tylko gdzieniegdzie pojawiają się talerzyki z kawałkami sera, sucharkami
paksimadia, kalitsouniami, czy ogromne miski z sałatką. Choć w naszej diecie bardzo mało jest
produktów odzwierzęcych, chciałam aby ta książka była autentyczna. Długo wahałam się nad tym,
czy nie dodać kilku wegetariańskich opcji, ale nie znalazłyby one tu swojego odzwierciedlenia w
prawdzie. W Wielkanoc na Krecie tradycyjnie je się mięso. Po dużą ilość wegetariańskich i
wegańskich przepisów, które można z powodzeniem przygotować na wielkanocny stół, zapraszam
Was na bloga www.polikala.com.



Ciasto:
1/2 kg mąki pszennej
200 g jogurtu greckiego
2 jajka
100 ml tsikoudii, wódki lub octu z
białego wina
100 ml oliwy
szczypta soli

Farsz:
1 kg koźliny z kością w kawałkach (ok
5 cm)
1 pęczek mięty pieprzowej
1 łyżeczka kuminu (kminu rzymskiego)
2 łyżeczki cynamonu
2 łyżeczki czarnego pieprzu
250 g staki (owczej śmietany, albo
bardzo gęstej śmietany)
1/2 kg sera malaka startego na tarce
(lub bundz albo biała mozarella)
1/2 kg sera mizithra (lub miękkiej
fety, kremowego twarogu, bryndzy)
sól
roztrzepane jajko
sezam

Mięso przełóż do dużej miski, posyp kuminem i drobno posiekaną miętą, wymieszaj ze staką i
odstaw na minimum godzinę (a najlepiej na całą noc) do lodówki. 

Wszystkie składniki ciasta zagnieć na elastyczne ciasto i podziel na dwie równe części. Rozgrzej
piekarnik do 160 stopni, grzałka górna i dolna. Z jednej części ciasta uformuj okrągły placek o
średnicy około 40 cm.0

Sery wymieszaj dokładnie razem i podziel na pół. Pierwszą połowę serów wyłóż na rozwałkowany
placek. Posyp łyżeczką cynamonu i pieprzu. Na rozłożony ser wyłóż zamarynowane mięso i obficie
je posól. Następnie wyłóż na placek kolejną warstwę serów i znowu posyp cynamonem i pieprzem. 

Pozostałe ciasto rozwałkuj na takiej samej wielkości okrągły placek i nałóż go jako górną warstwę
kreatotourty. Złóż rogi kreatotourty i dociśnij je do siebie widelcem, tworząc delikatny wzorek.
Posmaruj całość roztrzepanym jajkiem i posyp obficie sezamem. 

Przełóż kreatotourtę na blachę i piecz 4 godziny w 160 stopniach. Jeśli wierzch zacznie się
przypalać, przykryj go folią aluminiową. Podawaj na ciepło.

KREATOTOURTA 
TRADYCYJNY KRETEŃSKI PLACEK Z MIĘSEM I SEREM

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 
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Przepis ten pochodzi od prababci mojej sąsiadki, Fotouli. Jeszcze zanim Kreta dołączyła do Grecji

(albo Grecja do Krety - zależy kto tę historię opowiada), kreatotourta była najczęściej spotykanym

głównym daniem podczas Wielkanocy. Nie wolno mylić kreatotourty z kreatopitą - ta pierwsza

pieczona jest wiele godzin na bardzo wolnym ogniu, a mięso w niej jest koniecznie surowe,

natomiast kreatopita ma w sobie wcześniej upieczone lub ugotowane mięso. W polskich

warunkach bardzo trudno będzie o zawarte w przepisie sery, dlatego w nawiasie podaję

ewentualne zamienniki.
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1,5 szklanki oliwy
1/2 l białego wytrawnego wina
1 kopiasta łyżeczka dzikiego oregano
pieprz
sól

W wysokim garnku o grubym dnie rozgrzej oliwę. Mięso
umyj i osusz papierowym ręcznikiem, następnie wrzuć
do garnka i smaż na wysokim ogniu aż się lekko
zrumieni, od czasu do czasu mieszając. Dodaj wino i
oregano, zmniejsz ogień do minimum i duś pod
przykryciem około 2 godziny, mieszając raz na jakiś
czas i pilnując, aby się nie przypaliło. Gdy mięso będzie
tak miękkie, ze zacznie bez problemu odchodzić od
kości, dodaj sól i pieprz do smaku, zamieszaj, zdejmij
pokrywkę i duś jeszcze 10 minut. 
Podawaj ze smażonymi ziemniakami lub świeżym,
wiejskim chlebem.

ARNI JACHNI, ARNI TSIGARIASTO

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 
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To pochodzące z regionu Sfakia danie jest absolutnie rozpływające się w ustach. Ważne aby użyć

do niego dobrej baraniny lub jagnięciny - żadne inne mięso nie da takiego smaku.
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½ kg oczyszczonych i porządnie umytych
jelit baranich
1 kg wątróbki baraniej (można zastąpić
drobiową, wieprzową lub wołową, ale
warto postarać się o dostanie baraniej,
ponieważ ma charakterystyczny smak)
sok z 1 cytryny plus kilka cytryn do
podania
1 łyżeczka oregano z Krety
1 łyżeczka grubo mielonego czarnego
pieprzu
1 łyżeczka suszonego tymianku
sól
patyczki do szaszłyków lub jeden długi i
cienki rożen

Wątróbkę dobrze umyj i bardzo dokładnie oczyść. Włóż do miski z wodą i mocz przez minimum 8
godzin, zmieniając w międzyczasie wodę dwa razy. 

Umytą wątróbkę osusz papierowym ręcznikiem i przełóż do miski. Dodaj do niej oregano, tymianek,
sól, pieprz i sok z cytryny. Odstaw do lodówki na 30 minut/1 godzinę. Nadziewaj wątróbki bardzo
ciasno na patyczki do szaszłyków lub rożen. 

Nadziane wątróbki szczelnie i bardzo dokładnie owijaj jelitami baranimi, starając się nałożyć na siebie
kilka ich warstw. Dokładnie zawiąż końce jelit, aby nie rozpadły się podczas grillowania. Grilluj około
25 minut, aż z każdej strony kokoretsi nabierze brązowo-złotego koloru. 

Możesz także upiec kokoretsi w piekarniku, na 220 stopni, około 40 minut, przewracając raz czy dwa
podczas pieczenia. 

Podawaj na ciepło, skropione sokiem z cytryny i ewentualnie doprawione solą.

KOKORETSI. SZASZŁYK Z PODROBÓW

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 
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Jest to jedna z tych potraw, których raczej nie tknęłabym przed spróbowaniem, bo i nie brzmi

dobrze, i tak nie wygląda. Pierwszy raz spróbowałam kokoretsi podczas naszej pierwszej

Wielkanocy na Krecie, gdy zostaliśmy zaproszeni do naszych sąsiadów na ucztę. Sąsiad nałożył mi

spory kawałek na talerz, skropił sokiem z połowy cytryny i wszyscy czekali na mój werdykt,

podczas gdy ja z żołądkiem podchodzącym do gardła bałam się, że będę musiała uruchomić

swoje najlepsze zdolności aktorskie. Na całe szczęście już przy pierwszym kęsie wiedziałam, że nie

będę musiała udawać - kokoretsi było bardzo dobre! Stwierdził to nawet Tomi, który do mięsa, a

już w szczególności do podrobów, podchodzi jak pies do jeża. Z radością wsuwał drugi kawałek

dołożony mu przez panią domu i głośno chwalił ku uciesze zgromadzonych. 
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1,5 kg tłustej wieprzowiny (boczku,
łopatki, karkówki) pokrojonej w 5 cm
plastry
1 kg ziemniaków
½ szklanki soku z cytryny
1 szklanka oliwy
1 łyżka musztardy
1 kopiasta łyżeczka soli
1 łyżeczka grubo mielonego pieprzu
2 łyżeczki oregano z Krety
1 szklanka wody

Nagrzej piekarnik do 175 stopni, grzałka górna i dolna.
Ziemniaki obierz i pokrój w duże łódeczki (w ćwiartki) i
ułóż na głębokiej blasze do pieczenia. 

W litrowym słoiku umieść sok z cytryny, oliwę, musztardę,
sól, pieprz i oregano, zakręć słoik i wstrząsaj nim tak
długo, aż wszystkie składniki połączą się w gładki sos.
Połowę zawartości słoika wylej na przygotowane
ziemniaki i dokładnie wszystko wymieszaj dłońmi. 

Na ziemniakach ułóż przygotowaną wieprzowinę i polej ją
pozostałym sosem, dokładnie rozprowadzając go dłońmi
po powierzchni mięsa.

 Piecz w 175 stopniach przez 2-2,5 godziny. Jeżeli
zauważysz, że mięso i ziemniaki zaczynają się przypalać,
przykryj je folią aluminiową lub przykrywką. Podawaj na
ciepło.

HIRINO LEMONATO

Aleksandra Brudzińska
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Ci, którzy nie mają chęci lub możliwości przygotowywania potraw z grilla, bardzo często na Paschę

pieką hirino lemonato - tłuste kawałki wieprzowiny, zazwyczaj grube plastry surowego boczku,

układane na dużych kawałkach ziemniaków, polane prostym, aromatycznym cytrynowym sosem i

długo pieczone w piekarniku.
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1 kg mięsa (najlepiej baraniny, koźliny i kurczaka wymieszanej razem, ale
dobry zagrodowy kurczak też będzie ok)
4 litry wody
3 łyżki masła z owczego mleka, lub dobrej jakości krowiego masła
¼ szklanki soku z cytryny
2 szklanki krótkiego ryżu
sól
świeżo mielony czarny pieprz i gęsty jogurt grecki

Mięso umyj, podziel na kawałki i włóż do garnka z
czterema litrami wody. Gotuj na wolnym ogniu do
momentu, aż mięso będzie rozpadać się w
dłoniach (w zależności od rodzaju mięsa, może to
zająć aż 2-3 godziny). 

Wyciągnij mięso łyżką cedzakową i przecedź
pozostały z gotowania płyn, zbierając go do miski
(nie wylewaj!). Do szerokiego garnka odmierz 6
szklanek płynu z gotowania mięsa, posól do smaku
i zagotuj. 

Dodaj 2 szklanki krótkiego ryżu i gotuj, cały czas
mieszając, aby ryż się nie przypalał, aż ryż będzie
miękki i kremowy. 

W małym rondelku rozpuść masło. Do
ugotowanego ryżu dodaj roztopione masło, sok z
cytryny i zamieszaj. Spróbuj czy nie trzeba
doprawić solą. 

Podawaj gorący pilafi z kawałkami ugotowanego
mięsa, jogurtem i czarnym pieprzem.

PILAFI

Aleksandra Brudzińska
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Nie ma bardziej tradycyjnego, odświętnego kreteńskiego dania, niż pilafi, nazywane również

gamopilafi (o gamos - ślub), co znaczy “ślubny pilaw”. Jest to potrawa pojawiająca się na każdym

dużym wydarzeniu, tak popularna, że są nawet specjalne osoby, które specjalizują się w

przygotowywaniu i sprzedaży pilafi na imprezach okolicznościowych. Dlatego często też pilafi

pojawia się na wielkanocnych stołach, choć zazwyczaj nie jako jedyne główne danie, a w

towarzystwie mięsa z rusztu.
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ΓΛΎΚΑ. SŁODKIE

Aleksandra Brudzińska
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Po wielkiej uczcie w prawdziwym kreteńskim domu nie może zabraknąć czegoś słodkiego. Czasami
jest to szeroka gama konserwowanych w syropie owoców i orzechów, albo talerz świeżych
sezonowych owoców, jednak w przypadku Paschy na stół wjeżdżają specyficzne dla tego okresu
słodkości. Podawane są na końcu posiłku, koniecznie w towarzystwie mocno zmrożonego
kreteńskiego bimbru - tsikoudii.



4 jajka
1 szklanka cukru
½ szklanki oliwy
½ szklanki mleka
2 filiżanki mąki
1 szklanka mielonych 
orzechów włoskich
1 kopiasta łyżka proszku
do pieczenia
sok i skórka z 1 cytryny

na syrop: 
1 szklanka cukru 
1 szklanka wody
sok z 1 cytryny

Zacznij od syropu. Do szklanej miski wsyp cukier, zagotuj szklankę wody i wlej wrzącą do miski z
cukrem. Mieszaj do momentu, aż cukier całkowicie się rozpuści. Dodaj sok z cytryny i odstaw do
całkowitego wystygnięcia. Możesz nawet wstawić go do lodówki.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza, grzałka górna i dolna. Jajka, cukier i oliwę ubij
mikserem na puszystą masę. Dodaj mąkę, proszek do pieczenia, orzechy, sok i skórkę z cytryny oraz
mleko. Wymieszaj do dokładnego połączenia się składników. Przełóż do okrągłej blaszki na ciasto o
średnicy 30 cm. 

Piecz w 200 stopniach do suchego patyczka, czyli około 50 minut. Gorące ciasto natychmiast po
wyjęciu z piekarnika polej bardzo zimnym syropem. Podawaj i pokrój dopiero po całkowitym
wystygnięciu.

KARIDOPITA 
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Tego przepisu nauczyła mnie Fotoula, ale podała mi go w wersji dla pułku wojska. Musiałam więc

czterokrotnie (sic!) zmniejszyć ilość wszystkich składników, a i tak wylądowałam z wielką,

trzydziestocentymetrową blachą słodkiego orzechowego ciasta. Nie będę Was okłamywać - to nie

jest dietetyczny smakołyk! Jednak jeżeli miałabym jeść jeden deser do końca życia, to byłaby to

właśnie karidopita Fotouli. 
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250 g miękkiego masła
250 g cukru
150 ml soku z pomarańczy
skórka z 1 pomarańczy
1 łyżeczka proszku do pieczenia
½ łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżeczka cynamonu
szczypta mielonych goździków
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
25 ml dobrego koniaku (no bo są święta)
650 g mąki pszennej

Masło utrzyj z cukrem na puszystą masę. Dodaj sok i skórkę z pomarańczy, cynamon, goździki,
wanilię, koniak i zmiksuj mikserem aż ponownie powstanie puszysta masa. Dodaj proszek do
pieczenia, mąkę i wyrabiaj aż powstanie gładkie, odchodzące od rąk ciasto. 

Nagrzej piekarnik do 180 stopni, grzałka górna i dolna. Podziel ciasto na około 30 części* i z każdej
części uformuj cienki i długi wałek. Dwie duże blachy wyłóż papierem do pieczenia i odstaw. Zawijaj
ciasto w ósemki, kółka, albo spirale i układaj powstałe ciasteczka na przygotowanych blachach. Piecz
w 180 stopniach, aż będą złociste.

KOULOURAKIA PASCHALINA
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Koulourakia paschalina, czyli dosłownie wielkanocne ciasteczka, to obowiązkowy element

wielkanocnej uczty. Dziś przygotowuje się je z masłem i proszkiem do pieczenia, ale sąsiadki

powiedziały mi, że jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz, robiono je z użyciem oliwy i amoniaku jako

środka spulchniającego. Ja daruję nam ten charakterystyczny zapach amoniaku w

przedświątecznych kuchniach i przedstawiam Wam przepis na kolourakia paschalina z użyciem

zwykłego proszku do pieczenia i odrobiny sody.
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1 szklanka oliwy
1 szklanka jogurtu greckiego
1,5 szklanki cukru
1 duże jajko
⅓ szklanki soku z pomarańczy
2,5 łyżki proszku do pieczenia
1 kg mocnej mąki pszennej (takiej do ciast
drożdżowych)

W misce wymieszaj ser, żółtko, cukier puder i
cynamon. Odstaw do lodówki na około 15 minut. 

W dużej misce wymieszaj oliwę, jogurt, sok z
pomarańczy, jajko i cukier. Dodawaj stopniowo
mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i
zagniataj dłońmi na elastyczne ciasto. Na
posypanym mąką blacie rozwałkuj ciasto na
grubość ½ cm. Szklanką o średnicy 10 cm wycinaj
z ciasta koła. Na każde koło nakładaj po łyżce
masy serowej i zawijaj ciasto dookoła nadzienia,
ściskając brzegi, sklejając je razem co 1 cm.
Układaj na wyłożonej papierem do pieczenia
blaszce.

Nagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza, grzałka
górna i dolna. Ułożone na blaszce lihnarakia
posmaruj roztrzepanym białkiem i piecz około 40
minut, lub do uzyskania złotego koloru. Zbierz w
sobie wszelkie siły i cierpliwość i jedz dopiero
gdy wystygną - takie smakują najlepiej.

LIHNARAKIA
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To tradycyjne ciasteczka z regionu Lasithi, które można spotkać w cukierniach na Krecie nie tylko w

Wielkanoc. Często występują pod nazwą “kalitsounia”, jednak bliżej im do ciastek, niż tradycyjnych

kreteńskich pierożków. Ich nazwa oznacza “małe lampki” i rzeczywiście przypominają małe lampiony.

Na nadzienie:
 1 kg sera mizithra lub kremowego
twarogu 
1 żółtko
1 kopiasta łyżeczka mielonego cynamonu 
½ szklanki cukru pudru
Dodatkowo: 
1 białko do posmarowania ciastek
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Nazywam się Aleksandra Brudzińska i prowadzę bloga Poli
Kala - www.polikala.com - o kuchni kreteńskiej i greckiej. 

Od prawie dziesięciu lat jestem związana z największą
grecką wyspą, Kretą, a dwa lata temu zamieszkałam na niej
na dobre. Na co dzień dzielę się z Wami przepisami
tradycyjnej kuchni kreteńskiej i greckiej na moim blogu i
profilach w mediach społecznościowych. Inspiracje i
materiały do tworzenia przepisów czerpię od moich
sąsiadek ze wsi - młodych duchem Kobiet z
kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. 

Uczestniczę w życiu mojej małej wsi na zachodzie Krety i
staram się je rzetelnie opisywać.

Wraz z mężem i przyjaciółmi ze wsi, w której mieszkam,
produkujemy niefiltrowaną oliwę z oliwek - jedyną taką na
polskim rynku, bo pochodzącą wyłącznie od jednego
rolnika, nie mieszaną i wytwarzaną z poszanowaniem
przyrody oraz człowieka. Prowadzimy sklep internetowy z
naszą niefiltrowaną oliwą, a także wysokiej jakości
wyrobami, pochodzącymi z lokalnych, rodzinnych
manufaktur w naszej okolicy.

Zapraszam Cię do najsmaczniejszego miejsca w sieci -
odkryj wraz ze mną smak życia na Krecie!

O MNIE

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 

Copyright: www.polikala.com

28

Aleksandra Brudzińska
"Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie". 

Copyright: www.polikala.com

Znajdziesz mnie tutaj:

http://www.polikala.com/
https://facebook.com/polikalablog
https://instagram.com/polikalablog
https://polikala.com/sklep/


Książka “Pascha. Smak Wielkanocy na Krecie” jest
całkowicie darmowa - w wielkanocnym prezencie ode

mnie dla Was. Proszę Was jednak, abyście zamiast
przesyłać ją sobie dalej, podali link do jej pobrania z

mojego bloga. 
 
 

Wszystkie treści w niej zamieszczone są mojego
autorstwa i stanowią własność intelektualną w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z2018r., poz.

1191z późn. zm.). Nie wyrażam zgody na ich
przetwarzanie, a zwłaszcza na przetwarzanie w celach

komercyjnych.
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
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