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„Rozmowa o kuchni nie jest dziś we Włoszech czynnością ani niewinną, 
ani pozbawioną ryzyka”.

Każdy wie, że do carbonary nie dodaje się śmietany, a spaghetti bolognese nie-
wiele ma wspólnego z prawdziwym ragù. Ale czy na pewno? Może wszystko, co 
wiemy o „tradycyjnych” włoskich makaronach, nie jest do końca prawdą?

Nakarmieni „jedynymi słusznymi” przepisami na tradycyjne włoskie dania, nie 
zdajemy sobie sprawy, że receptury na większość z nich wciąż ewoluują, a legen-
dy, które narosły wokół niektórych, bardzo często rozmijają się z prawdą.

Czy wiesz, że carbonara wcale nie ma włoskiego rodowodu, a fettuccine po-
wstało, kiedy Alfredo di Lelio, troskliwy mąż i szef kuchni, chciał przygotować 
pożywny posiłek zmęczonej porodem żonie? Czy zgadniesz, która bogini i jej 
piękno były inspiracją dla idealnego kształtu tortellino?

Luca Cesari, historyk gastronomii i kucharz eksperymentalny, wychodzi naprze-
ciw gastropurystom i proponuje inne spojrzenie na dziesięć włoskich klasyków. 
Według niego te kanoniczne dania zawsze są nowe i młode, bo ich postać zmie-
nia się w zależności od kucharza i szerokości geograficznej.

Rozsiądź się wygodnie z talerzem pełnym pasta al pomodoro i posłuchaj histo-
rii o tym, dlaczego dozwolone jest jedzenie spaghetti z sosem bolońskim i co 
wspólnego z włoskimi daniami ma Meksyk.

Palce lizać!
Książka uhonorowana Premio Bancarella della Cucina.

Fot. Dario Lazzari

„Czytałem z wypiekami na twarzy, a nieczęsto mi się to zda-
rza! W tej książce jest wszystko to, za co kocham Włochów 
– ogromna kulinarna erudycja, silne emocje, uzasadnione 
złośliwości oraz ogromna miłość do kuchni. Świetna, lekka 
jak piórko i mądra książka o tym, że najciekawsze historie 
zawsze rozgrywają się w kuchni”.

Bartek Kieżun – dziennikarz, kucharz i fotograf. Autor serii 
przewodników kulinarnych po świecie śródziemnomorskim











Legendarne
przepisy

Pasta carbonara Ugotować 1,5 funta Ta-
gliarini (szerokie, cienkie tagliatelle), po-
stępując zgodnie z  instrukcją na opa-
kowaniu. W  tym czasie poszatkować 
i podsmażyć pół funta Mezziny (włoska 
pancetta). Odcedzić tagliatelle i pancet-
tę. Wziąć 4 jajka i ćwierć funta tartego 
parmezanu, połączyć, delikatnie ubić. 
Wymieszać wszystko razem, podrzucając 
na patelni. Porcja dla czterech osób.

PIERWSZY ZAPISANY PRZEPIS NA 
CARBONARĘ



Wśród przeróżnych propozycji pojawiają się 
wreszcie protoplaści naszych codziennych ziem-
niaczanych gnocchi, rzecz jasna w aranżacji 
zgodnej z osiemnastowieczną modą. Główne 
role w przepisie odgrywają żółtka jaj na twardo, 
tłuszcz cielęcy, ricotta, ubite jaja i przyprawy, 
a ziemniaki mają tylko scalić ciasto i nadać mu 
bardziej miękką konsystencję:

Gnocchi z ziemniaków 
Uwarz ziemniaki w  piecu, oczyszczoną ich ma-
terię umiażdż z czwartą częścią żółtek twardo 
gotowanych jajec, takąż częścią tłuszczu cielę-
cego, a także z ricottą. Wymięszaj, potem po-
łącz z kilkoma jajcami roztrzepanemi, korzenia-
mi przypraw, podziel na wiele długich, a grubych 
na pół palca porcji, obmącz, daj do wrzącego 
rosołu, przywarz krótko, a daj na talerz z serem 
i mięsną substancją.

Tortellini, które ci zaraz opiszę, łatwiejsze są do zro-
bienia i tańsze od poprzednich, zaś smakiem w ni-
czym im nie ustępują, o czym, skosztowawszy, łatwo 
się przekonasz. 
3 dag prosciutto z tłuszczem 
2 dag mortadeli z Bolonii 
6 dag szpiku wołowego 
6 dag tartego parmezanu 
1 jajo 
szczypta gałki muszkatołowej 
szczypta soli i pieprzu 
Prosciutto i mortadelę posiekaj lunettą bardzo drob-
no, tak samo jak niestopiony na ogniu szpik. Daj resz-
tę składników i dokładnie wymieszaj wszystkie wraz 
z jajem. Farsz zalep w cieście jajecznym, wykrojonym 
kółkiem z przepisu nr 8. Twoje tortellini nie ucierpią, 
nawet jeśli zechcesz je przechować przez kilka dni, 
a może i tygodni. Chcąc, by zachowały swój ładny, 
żółty kolor, zaraz po zrobieniu, póki jeszcze świeże, 
wysusz je w duchówce. Zrobiwszy do podobnych 
proporcji na farsz ciasto z trzech jaj, wyjdzie ci pra-
wie 300 sztuk tortellini. […] Jeśli do składników po-
wyższego przepisu dasz jeszcze pół uduszonej w ma-
śle piersi kapłona oraz jedno żółtko, tortellini będą 
smaczniejsze.

GNOCCHI

TORTELLINI



Historia lasagne alla bolognese – prawdopodob-
nie najsłynniejszej i najczęściej gotowanej odmiany 
lazanie na świecie – nieco różni się od pozostałych, 
ponieważ w czasach eksplozji mody na zapiekan-
ki, to jest na przełomie XVIII i XIX wieku, w Bolonii 
nie istniał jeszcze podstawowy element dzisiejszego 
na nią przepisu, czyli ragù47. Tak czy inaczej, mniej 
więcej w połowie XIX wieku lasagne alla bolognese 
już istniały. Po raz pierwszy zostają opisane w Codi-
ce gastrologico economico (1841). Minęło ponad pół 
wieku od publikacji przepisów na lasagne alla napo-
letana i marchijskich vincisgrassi. W tym czasie zdą-
żyło powstać wiele wariantów obu tych dań. Bolonia 
z jakiegoś powodu zgapiła akurat jedną z bardziej 
specyficznych. W  miejsce sosów z  serów, ragù, be-
szamelów, pierwsze bolońskie lazanie doprawiano 
po prostu gotowanym, siekanym szpinakiem z do-
datkiem mięsnego sosu (w wersji postnej mięsny sos 
zastępowały podsmażane cebule, masło, zioła i bliżej 
niezidentyfikowane przyprawy).

Wyobraźmy sobie sytuację, w której każdy z nas zna-
lazł się przynajmniej raz w życiu. Sytuacja radosna, 
jasne, ale jednocześnie, trzeba to podkreślić, dość 
zdradliwa: zaproszenie tuzina lub więcej znajomych 
na spaghettatę, posiadówkę przy makaronie. Jakie 
danie zadowoli każdego, co przychodzi wam do gło-
wy jako pierwsze? Ja nie mam wątpliwości: amatri-
ciana sprawdzi się idealnie. Jest mniej banalna niż 
pasta al pomodoro, bardziej treściwa niż zwykłe alio 
e olio, w przygotowaniu łatwiejsza niż carbonara 
i nieporównanie szybsza niż jakiekolwiek ragù czy 
pesto alla genovese (nie licząc gotowców w słoicz-
kach). Ma tylko cztery składniki: guanciale, pomido-
ry, ostrą papryczkę i pecorino. Oczywiście obowią-
zuje podstawowa zasada, że im mniej składników, 
tym większą uwagę należy przykładać do ich jakości. 
Gwarancją fantastycznych efektów jest dojrzałe gu-
anciale, najlepiej ze świni hodowanej na półwolnym 
wybiegu; jeśli zaś chodzi o pecorino (tylko pamiętaj-
cie: w czarnej skórce!), idealnie by było zaopatrzyć 
się w ser rzemieślniczy wyprodukowany na wsi w La-
cjum. Producentów jest niewielu, ale wyprawa po ich 
specjały jest warta zachodu.

LASAGNE ALLA BOLOGNESE

AMATRICIANA
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