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ZIEMNIAKI: TRADYCYJNE
POLSKIE WARZYWO I NIECH
TAK POZOSTANIE
Dyskusja o tym, co tak naprawdę charakteryzuje polską
tradycję kulinarną toczy się w mediach coraz częściej. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, a szczególnie okres
ją poprzedzający była okazją do poznania wyrażanych na ten temat poglądów wielu osób.
Chcąc zaistnieć i być oryginalnym w Europie, proponowano promować różne produkty i potrawy. Niektóre pomysły były nawet kuriozalne, bo kompletnie nie związane z polską tradycją
kulinarną. Najwięcej uwagi w mediach politycy poświęcili truskawkom, no i oczywiście pozostałym owocom i warzywom, a szczególnie polskim jabłkom. Każda promocja polskich płodów
rolnych poza granicami kraju jest cenna, bo na to one rzeczywiście zasługują. Specyfika polskiego klimatu i przeważające lekkie gleby, niski jeszcze poziom chemizacji rolnictwa w wielu gospodarstwach, bogate tradycje uprawy, walory wielu uprawianych odmian – to wszystko składa się na specyfikę smaków wielu produktów pochodzących z polskich pól. Zabrakło
natomiast w tej dyskusji dobrego słowa o polskich ziemniakach i polskich z nich potrawach.
Wszyscy je przecież znamy i cenimy. Może tyko wstydzimy się przyznać do tak powszechnego polskiego warzywa, które prawie codziennie gości na polskich stołach. Jest prawdą, że
na wielu polskich dworach patrzono na nie dawniej z lekką pogardą. Tym bardziej cenne było
stwierdzenie w jednym z wywiadów byłego Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, że najbardziej znane wszystkim są placki ziemniaczane. Idąc za ciosem, stwierdzam, że
polskie potrawy ziemniaczane naprawdę zasługują na promocję w UE i rzeczywiście nie powinniśmy się ich wstydzić.

Historia sprawiła, że ziemniaki są powszechnie znane
Większość kuchni europejskich posiada swe potrawy ziemniaczane. Bardzo bogate tradycje kulinarne z udziałem ziemniaka posiadają Niemcy, Austriacy, Belgowie, Węgrzy, Francuzi, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Słowacy, Czesi, a nawet Włosi i Anglicy. Wiele
książek kucharskich podaje przepisy na specyfiki ziemniaczane tych krajów, jak chociażby:
żołądek wieprzowy z Palatynatu, kluski z Turyngii, włoskie gnocchi, hiszpańska tortilla, belgijskie frytki czy brytyjskie pieczone ziemniaki.
Niektóre potrawy ziemniaczane są obecne wszędzie, jak chociażby placki ziemniaczane,
ale przyrządzane na bardzo różne sposoby puree ziemniaczane, a w ostatnich latach frytki
i chipsy. Polska kuchnia jednak chyba najbardziej polubiła ziemniaki. Z pewnością niemały
wpływ na popularność ziemniaków w polskiej kuchni odegrała nasza historia.
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WARZYWO
Współczesna kuchnia polska jest efektem procesów zachodzących na przestrzeni wielu wieków w całej Europie. Jak określają specjaliści od kulinariów dynamiczny
rozwój europejskich regionalnych kuchni
datuje się od XVI wieku i wiąże się z odkryciami innych kontynentów, a więc także ziemniak od początku wpisuje się w powstawanie sztuki kulinarnej. Przenikanie
się kultur różnych narodów dotyczyło początkowo dworów królewskich i magnackich, później także szlacheckich. Nowinki kulinarne mieszały się ze staropolską
kuchnią, która nie znała wcześniej ziemniaków. Ocenia się, że wpływ na polską
kuchnię miały kuchnie: włoska, niemiecka,
orientalna, francuska, żydowska, rosyjska,
węgierska, czeska i angielska.
Jednak największą rolę w polskiej kuchni odegrały zabory. Zróżnicowani kulturowo zaborcy odcisnęli swe piętno także na
polskiej kuchni. Dlatego też do dzisiaj widać wpływy kuchni galicyjskiej na południu
Polski, a kuchni niemieckiej na Śląsku, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazurach. Zabór rosyjski nie pozostawił swych śladów w polskiej kuchni i dopiero po II wojnie światowej zaznaczył
się wpływ kuchni kresowej w regionach, gdzie były większe skupiska przesiedleńców. Kuchnia kresowa chyba najwięcej ubogaciła polską kuchnię w ziemniaki pod różnymi postaciami.
Nie możemy zmarnować tej tradycji, wspólnej dla wielu narodów, a jednocześnie najbardziej bogatej w wielu polskich regionach. Podlasie, Wielkopolska, Ziemia Sieradzka, Śląsk,
Kaszuby, Podkarpacie i inne jeszcze regiony szczycą się mnogością oryginalnych potraw regionalnych sporządzanych z ziemniaka. Młodsze pokolenia europejczyków muszą poznać tę
tradycję. Ziemniaki to nie tylko współczesne frytki i chipsy.
Ziemniaki można przygotowywać na różne sposoby. Ziemniaki, jak mało które warzywo
nadają się do sporządzania tak bardzo dużej liczby potraw. Tak wielostronne wykorzystanie
ziemniaka w kuchni wynika z tego, że mogą one być gotowane w wodzie, smażone na patelni, smażone w głębokim tłuszczu i pieczone. Z ziemniaków można przygotować różne sałatki,
zupy, służą jako zasadniczy dodatek do dań głównych w formie gotowanej, pieczonej i smażonej, nadają się do zapiekanek, sporządzania placków i babek, są składnikiem różnego rodzaju klusek, pierogów, kartaczy i krokietów. Ziemniaki dodaje się do wypieku chleba i można
przyrządzić z nich słodkie desery.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że ziemniaki są naprawdę bardzo cennym warzywem zawierającym wiele witamin oraz składników mineralnych. Są lekkostrawne, zasadotwórcze,
a przede wszystkim doskonale się zestawiają z innymi produktami spożywczymi, ale o tym
w kolejnych artykułach.
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