
Mniszek

Liście mniszka zawierają fl awonoidy, karote-
noidy, potas, magnez, krzem, witaminę 
C i B. Mniszek pospolity wspomaga pracę 
wątroby i nerek – narządów odpowie-
dzialnych za usuwanie z organizmu 
toksyn i ubocznych produktów prze-
miany materii. Mniszek korzystnie 
wpływa również na tempo 
metabolizmu i działa moczo-
pędnie. Wszystko to sprawia, że 
roślina intensyfi kuje oczyszczanie 
organizmu.

Opis ziół: Katarzyna Kozłowska

Pokrzywa

Znienawidzona pokrzywa zasługuje na tytuł Królowej Wszechmocy! 
Spektrum jej działania jest szerokie jak mało której 
rośliny, a skuteczność zasługuje na szacunek! 
Na dodatek jest przyjemna w smaku. 
Co zawiera?

• Witaminy: A, K, B2, C,
• makro- i mikroelementy: magnez, 

fosfor, wapń, siarkę, żelazo, potas, 
jod, krzem i sód,

• związki aminowe, garbnikowe, 
kwas pantotenowy, kwasy orga-
niczne (m.in. mrówkowy, glikolowy, 
glicerolowy), 

• olejki eteryczne, sole mineralne, chlorofi l, 
serotoninę, histaminę, acetylocholinę, karote-
noidy, fi tosterole, fl awonoidy.

Pokrzywa ma właściwości oczyszczające i odmładzające organizm. Pomaga 
w leczeniu anemii (ze względu na dużą zawartość żelaza) i ułatwia tamowanie 
krwotoków. Chroni przed zapaleniami dróg moczowych, działa jak łagodny 
środek moczopędny oraz wpływa na regulację poziomu cukru we krwi. 
Oczyszcza krew, usuwa toksyczne produkty przemiany materii – np. złogi kwasu 
moczowego, co pomaga cierpiącym na dnę moczanową i niektóre dolegliwości 
reumatyczne. Poza tym pokrzywa poprawia odporność organizmu, działa 
wzmacniająco i rewitalizująco.

Ulotka „Smaki królewskich ogrodów” powstała w ramach projektu 

partycypacyjnego z udziałem kucharzy, blogerów kulinarnych, 

pasjonatów zdrowego odżywiania i uczniów szkoły gastronomicznej. 

Jego uczestnicy stworzyli niepowtarzalne przepisy i opisy inspirowane 

wilanowskimi ogrodami i ich historią. 

Zapraszamy do skorzystania z karty i wybrania się na spacer 

w poszukiwaniu roślin opisanych i wpisanych w apetyczne dania. 

Roślin, pospolitych w niepospolitym zastosowaniu. 

Informujemy i przypominamy, że podczas spacerów po parku obowiązuje 

regulamin zwiedzania ogrodów, który zakazuje zbierania i zrywania roślin. 
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Owocowe kolumny
Małgorzata Michna-Bednarczuk

Podziwiając fasadę pałacu Jana III w Wilanowie od strony ogrodów, warto 
zwrócić uwagę na zdobienie elewacji galerii bocznych łączących korpus główny 
pałacu z dwoma wieżami. Z wnętrza galerii można podziwiać ogród pałacowy 
przez wielkie okna, które od zewnątrz ozdabiają kolumny. Na wysokich, gład-
kich, w przekroju kolistych trzonach kolumn spoczywają niezwykłe kapitele. 
Nad ślimacznicami przypominającymi baranie rogi widać dziwaczne maski, 
na ślimacznicach udrapowane są szarfy, na których wiszą… owoce. Jest ich tak 
wiele, że kolumny zaczęto nazywać owocowymi. Większość owoców można 
bez problemu rozpoznać, część wygląda na wytwór fantazji rzeźbiarza, a tylko 
jedną z 22 wilanowskich owocowych kolumn zamiast cytryn, jabłek czy pigw 
zdobią kwiatostany karczocha.

W czterech oknach galerii północnej wychodzących na barokowy ogród znaj-
dziemy osiem owocowych kolumn, w galerii południowej aż 10 i dodatkowo 
na jej wschodnim krańcu, gdzie znajdują się dwa okna, jeszcze cztery kolumny. 
Na kolumnach zdobiących okna galerii północnej znajdziemy pigwy, jabłka, 
cytrusy, granaty oraz fantazyjne owoce z widocznymi w pęknięciu skórki trzema 
bądź czterema nasionami. Owoce ozdobione są listkami i ukrytymi wśród nich 
małymi owocami, co wyraźnie widać na drugiej kolumnie. W południowej 
galerii można dodatkowo rozpoznać tykwę i brzoskwinię i puścić wodze fantazji, 
ponieważ kilka rzeźb nie przypomina żadnych znanych obecnie owoców. Warto 
jeszcze spojrzeć na okna od wschodniej strony, by odnaleźć makówki, orzechy 
laskowe, kiść winogron i karczochy.

Opracowano na podstawie artykułów zamieszczonych 

w Pasażu Wiedzy na stronie internetowej Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie.

Bluszczyk kurdybanek 
(może zastępować liście pietruszki) 

W zielu bluszczyku kurdybanka występują 
gorycze terpenowe, żywice, olejek ete-
ryczny, garbniki, saponiny, cholina, 
woski, fl awonoidy, sole mineralne, 
kwasy (winowy, jabłkowy, octowy 
i inne) oraz witaminy. 
 
Bluszczyk kurdybanek wzmacnia 
odporność, poprawia przemianę 
materii i oczyszcza organizm z toksyn. 
Regeneruje nerki oraz wątrobę, które 
odpowiadają za prawidłowe funkcjo-
nowanie pozostałych narządów. Ułatwia 
wydzielanie żółci oraz pozytywnie oddziałuje 
na błonę śluzową żołądka i jelit. Działa przeciwza-
palnie. Hildegarda z Bingen zalecała kąpiele w kurdybanku 
w przypadku bólów reumatycznych. Jeszcze w XIX wieku to 
druga po kminku najpopularniejsza przyprawa. Teraz prawie 
zapomniana.

Podagrycznik 
nazywany także prześlicznie kozią stópką! 

Tak się szczęśliwie składa, że podagrycznik jest 
niezwykle wartościową rośliną leczniczą. 
Zawiera bardzo cenne olejki eteryczne 
(między innymi limonen, felandren), 
witaminę C, prowitaminę A, czyli 
karoten, minerały: żelazo, miedź, 
mangan, tytan, boru oraz wapń, 
magnez, potas, do tego fl awo-
noidy, saponiny oraz żywice. 

Podagrycznik, jak sama nazwa 
wskazuje, leczy podagrę, czyli dnę 
moczanową. To choroba metaboliczna, 
której istotą jest zapalenie tkanek słabo 
unaczynionych – najczęściej dotyczy dużego palca 
u nogi. Skuteczny jest także w chorobach reumatycznych i artretyzmie. 
Zewnętrznie stosuje się go przeciw trudno gojącym się ranom.

Legenda do mapy

Pałac
Oranżeria
Pawilon Rzeźby
Wozownia – sala edukacyjna
Mauzoleum Potockich
Pompownia
Altana Chińska
Pomnik Bitwy Raszyńskiej
Galerie ogrodowe z owocowymi kolumnami
Królewski folwark
Jezioro Wilanowskie
Teren dawnego zwierzyńca Króla Jana III
Tereny dawnego ogrodu fruktyfi kującego
Ogród różany
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Galaretka z zsiadłego mleka
Patryk Kowalski

Składniki: 
- 400 ml zsiadłego mleka
- 50 g śmietany 
- 60 g cukru pudru 
- 10 g cukru wanilinowego 
- 10 g żelatyny (można użyć agaru)
- 30 ml wody do żelatyny 
- lawenda 

Przygotowanie:
1.  Żelatynę namoczyć i upłynnić, mieszając w gorącej kąpieli.
2. Zsiadłe mleko i śmietankę roztrzepać trzepaczką. 
3. Dodać cukier, lawendę i rozpuszczoną żelatynę, dokładnie wymieszać.
4. Schować do lodówki i poczekać, aż galaretka stężeje.

Podawać z owocami sezonowymi lub z sosami, np. truskawkowym lub z rabarbaru. 
Przybrać kandyzowanymi kwiatami orlika, płatkami bratków. 

Rosół z pierogami
Sylwester Gromulski

Składniki na rosół:
 - 5 litrów wody,
 - 3 czarne marchwie,
 - 2 pietruszki,
 - 1 seler,
 - 1/2 pora,
 - 1 kogut (za czasów Jana III byłby 

to zapewne kapłon),
 - zielenina z włoszczyzny,
 - szczypta imbiru,
 - lubczyk,
 - sól,
 - pieprz.

Składniki na pierogi:
 - 300 g mąki pszennej,
 - 200 ml gorącej wody,
 - 1/4 łyżeczki soli,
 - 1 jajko,
 - mięso z koguta z wywaru,
 - 5–6 liści hosty (najlepiej 
niebieskiej odmiany),

 - pieprz,
 - sól.

Potrawa z krupkami orkiszowymi
Karolina Nej

Składniki
- 1/2 kg grubej kaszy orkiszowej,
- ok. litr wywaru z warzyw,
- 0,5 litra jasnego piwa pszenicznego,
- 5 stołowych łyżek oleju rzepakowego,
- pęczek botwinki plus 1 burak,
- 2 białe cebule,
- 2 korzenie pietruszki,
- 3 korzenie marchewki, 
- pęczek natki pietruszki,
- około 150 g migdałów w płatkach,
- 150 g masła.

Przyprawy: sól, pieprz, kmin, cynamon sproszkowany, sproszkowane goździki.

Wykonanie:
Warzywa pokroić w drobną kostkę. 
W rondlu z grubym dnem rozgrzać olej, wrzucić pokrojone uprzednio warzywa, 
przesmażyć około dwie minuty.
Dodać suchą kaszę. Dokładnie zamieszać, zalać bulionem i piwem i gotować 
do miękkości kaszy. Na sam koniec dodać posiekane liście botwinki, masło 
i dokładnie zamieszać. Podawać posypane posiekaną natką pietruszki 
i płatkami migdałów.

← Inspiracja: Compendium ferculorum albo zebranie potraw, Stanisław Czerniecki

Buraki w sosie z octu balsamicznego i miodu
Katarzyna Kozłowska

Składniki:
 - kilka buraków,
 - 2 średnie cebule,
 - orzechy włoskie (lub inne ulubione – świetnie pasują pistacje),
 - twarda gruszka (danie broni się też bez gruszki),
 - ser feta pokrojony w kostkę albo grillowany ser halloumi lub 
oscypek,

 - świeży majeranek (a jak ktoś lubi tak jak ja, to jeszcze świeży 
lubczyk i mięta),

 - białe ziarno sezamowe,
 - czarny świeżo zmielony pieprz.

Sos:
gęsty ocet balsamiczny, 
2 łyżki miodu.

Wykonanie:
Buraki pieczemy. Młode, nieduże sztuki zamykam na około 40 minut 
w temperaturze 160–180 stopni. Starsze i większe muszą posiedzieć 
dłużej. Można też ugotować, ale straty wartości odżywczych są dużo 
większe. 
15 minut przed końcem pieczenia do osobnego naczynia wkładamy 
pokrojone na połówki cebule posmarowane oliwą z oliwek.
Po upieczeniu buraki obieramy i kroimy w plasterki. Każdą połówkę 
cebuli kroimy na dwie lub trzy części wzdłuż, tak żeby powstały 
zgrabne łódeczki.
Gruszkę kroimy wzdłuż na połówki, potem na ćwiartki i dalej, aż 
osiągniemy cząstki, które dadzą włożyć się do ust.
Siekamy zioła.
Prażymy sezam, starając się go nie przypalić.
Na średnio rozgrzaną patelnię wlewamy 3–4 łyżki octu balsamicz-
nego i dwie łyżki miodu. Mieszamy, podgrzewając, aż miód się roz-
puści (ja zwykle używam miodu lipowego lub tymiankowego, ale może 
być dowolny, który nie ma bardzo ostrego smaku). 
Tu dobrze jest spróbować, żeby sprawdzić, czy balans słodkiego 
i kwaśnego sprawia przyjemność, i albo chlusnąć jeszcze trochę 
octu, albo dodać miodu. Jeśli sos jest rzadki, należy go zredu-
kować, podgrzewając na umiarkowanym ogniu, aż nabierze szlachetnej 
lepkości. 

Teraz do sosu wkładamy gruszkę i podduszamy ją przez kilka minut, 
mieszając (ma nie być ani miękka, ani surowa. Zmniejszamy ogień 
do minimum, dodajemy pokrojone buraki i cebule i mieszamy, żeby 
sos równo się rozprowadził. 
Przekładamy do miski, dodajemy pokrojone orzechy, zioła i fetę. 
Delikatnie mieszamy i posypujemy uprażonym ziarnem sezamowym 
i pieprzem. 

Kasza pęczak z dzikimi roślinami
Katarzyna Kozłowska

Przygotowanie jest banalnie łatwe, bo wymaga ugotowania kaszy, 
a następnie pokrojenia wszystkich składników. 

 Składniki:
 - kasza pęczak ugotowana zgodnie z przepisem na opakowaniu,
 - orzechy włoskie,
 - świeży ogórek, 
 - groszek z puszki albo mrożony,
 - cebula,
 - oliwa z oliwek extra vergine.
 - oraz zieleniny: mniszek lekarski, bluszczyk kurdybanek, podagrycznik, 
a z ogrodowych szczypiorek i lubczyk. Nie należy ziela żałować!

No i kwiaty do dekoracji. Tu jest bluszczyk (niebieskie kwiaty), 
jasnota (białe) i koniczyna.

Wykonanie:
Posiekane składniki mieszamy z kaszą i oliwą, doprawiamy pieprzem 
i jeśli to konieczne – solą. Jest pysznie i zdrowo!

Konfi tura z płatków róży
Hanna Michoń

Przygotowanie:
Rosół:
Wstawić wywar z warzywami 
i kogutem. Gdy będzie już 
gotowy, wyjąć warzywa i koguta. 
Przefi ltrować wywar przez gazę. 
Dodać imbir, lubczyk i doprawić 
do smaku pieprzem i solą.

Pierogi:
Zmielić mięso z koguta, posiekać 
surową hostę. Przyprawić do smaku 
i wymieszać. Wyrobić ciasto 
na pierogi i posklejać z farszem. 
Ugotować.
Pierogi wrzucić do talerza i zalać 
rosołem.


