
BLUSZCZYK KURDYBANEK
Wierny przyjaciel królewskiej pary



Bluszczyk kurdybanek
Zalecała go św. Hildegarda zBinden, XII- wieczna uzdrowicielka. Dziś bluszczyk

kurdybanek wraca na kulinarne salony. Choć w Polsce traktowany jest jak chwast i
zawzięcie pielony - to należy do najcenniejszych ziół leczniczych i przyprawowych.
Wspomniana Hildegarda z Bingen, zielarka i święta zalecała go chorym, wierząc, że
witalna moc kurdybanka potrafi zdziałać cuda. W polskich wierzeniach ludowych
uznawany był za roślinę magiczną, mającą moc chronienia przed duchami i złymi

siłami.

Ciekawostka
Przed I wojną światową rozszalał się tyfus, który zabijał dziesiątki ludzi. Powołano wówczas oddział
żołnierzy do pilnowania porządku i pomocy chorym. Wkrótce sami wojacy w obozie zaczęli chorować,
ale zauważyli, że ich konie są odporne na tę dziwną chorobę. Okazało się, że konie skubią jakąś trawkę

czy zioło… Po tym odkryciu armia zaczęła pić napary z tej rośliny.

Historia się powtarza. Wyszło na jaw, że już w XVII wieku kurdybankiem
zainteresował się król Jan III Sobieski. Według legendy - wracając z polowania -

spotkał dziewczynę biegnącą z naręczem drobnego ziela o niebieskich
kwiatuszkach. Zatrzymana, wyjaśniła, że biegnie na pomoc choremu, bo jak mu

kurdybanek nie pomoże, to już nic mu nie pomoże.        
Jan Sobieski docenił lecznicze właściwości kurdybanku – zaopatrzył w

niego swoje wojsko udające się na wyprawę z odsieczą wiedeńską!.



Zawiera
olejki eteryczne, żywice, sole mineralne, saponiny,kwasy triterpenowe,

witaminy, enzymy. reguluje przemianę materii i oczyszcza z toksyn
działa moczopędnie i rozkurczowo,  pomocny przy przeziębieniach, 

 wspomaga oczyszczanie i odtruwanie wątroby (zawiera składniki
chroniące miąższ wątroby przed toksynami 

pozytywnie wpływa na skórę i gojenie się ran.
Jego drobne listki mają bogaty smak. Najpierw na języku wyczujecie
seler, następnie pietruszkę, zaraz potem lubczyk.  Zakonni zielarze

z Kodnia, uprawiający jeden z największych   zielników
klasztornych w Polsce twierdzą, że skromny kurdybanek jest w stanie

 zastąpić na talerzu cały zastęp ziół prowansalskich. 
W europejskiej kuchni stosowany był jako przyprawa od średniowiecza.

Doprawiano nim duszone i pieczone mięsa.

Bluszczyk kurdybanek jest rośliną wieloletnią, płożącą, pochodzi 
z tej samej rodziny co majeranek, tymianek czy macierzanka.

Dorasta do 60 cm długości. Jego łodygi rozgałęziając się, pełzają
po ziemi tworzą piękną okrywę. W Polsce roślina bardzo pospolita

uważana za chwast, kwitnie od kwietnia i przez całe lato ale
najbardziej wartościowe roślinki są zbierane w kwietniu-maju.



Twarożek kurdybanek
Składniki:

25 dag sera półtłustego, 1 maślanka, 1 cebula 
3 oliwki faszerowane cytryną 

1 łyżeczka mielonego ostropestu
kilka gałązek kurdybanku, sól, biały pieprz

Wykonanie:
Cebulę posiekać z oliwkami i kurdybankiem. Dodać
do  rozkruszonego sera, wlać maślankę, dokładnie
wymieszać, doprawić ostropestem, solą i białym

pieprzem.

Kurdybanek w kuchni



Składniki:
3 jajka, 2 łyżki śmietany

3 łyżki pokruszonego białego sera
1 łyżka posiekanego kurdybanku,

 sól, pieprz, masło

Wykonanie:
 Na patelni roztopić masło, wlać

jajka rozkłócone z kurdybankiem,   
    dodać ser, śmietanę, smażyć 

3 minuty, doprawić solą 
z pieprzem.

Jajecznica z kurdybankiem



Zalewajka 
z kurdybankiem

Składniki:
3 młode ziemniaki, 15 dag wędzonego boczku
1 litr bulionu, wiązka kurdybanku, 2 łyżki mąki,

sól i pieprz
Wykonanie:

Do gotującego się bulionu wrzucić ziemniaki
pokrojone w kostkę i posiekany kurdybanek.

Gotować 10 minut. Na patelni podsmażyć 
boczek pokrojony w kostkę, dodać mąki,

zrobić zasmażkę, rozprowadzić bulionem,
wlać do zupy. Doprawić solą z pieprzem..

Smacznego!



Składniki:
50 dag ziemniaków

3 łyżki mąki, 3 jajka, cebula
3 łyżeczki posiekanego kurdybanku

sól, pieprz, olej rzepakowy,
 kwaśna śmietana

Wykonanie:
Ziemniaki ugotować, utłuc z mąką, dodać

kurdybanek i posiekaną  cebulę,
doprawić solą i pieprzem. Formować
nieduże placuszki,  smażyć na złoto.

Podawać z kwaśną śmietaną.

Wiosenne placki ziemniaczane 
z kurdybankiem



Składniki:
            Pęczek rzodkiewek z natką, 

1 duży ogórek wąż,
pęczek cebulki dymki,

2  łyżki usiekanych liści bluszczyku kurdybanku, łyżka
drobniutko

usiekanych liści krwawnika; 
pół szklanki jogurtu, 2 łyżki

majonezu, sól, po szczypcie pieprzu i cukru.

Wykonanie:
Dokładnie umyte rzodkiewki i cebulkę dymkę

osuszyć, rzodkiewki  i cebulkę pokroić 
w plasterki, natkę rzodkiewki i szczypiorek

drobno usiekać, dodać obranego pokrojonego
w słupki ogórka, usiekane listki

 bluszczyku
Dokładnie wymieszać majonez z jogurtem, solą

pieprzem i cukrem, zalać sałatkę, dokładnie
wymieszać, posypać usiekanymi listkami

krwawnika..

Wiosenna sałatka



Składniki:

      400 g ziemniaków, 1 duża cebula, 
po 1 korzeniu pietruszki i marchewki,     

    3-4 ząbki czosnku, sól, pieprz, ćwierć łyżeczki mielonego
kminku,  szklanka drobno usiekanych listków bluszczyku

kurdybanku, 5 szklanek bulionu, łyżka masła.

Wykonanie:
     Obraną cebule pokroić w kostkę, obraną

marchewkę 
i pietruszkę pokroić  w cienkie słupki lub zetrzeć na

jarzynowej grubej tarce. Na patelni stopić masło,
zeszklić cebulę, dodać marchewkę i pietruszkę,

chwile smażyć mieszając. Obrane ziemniaki umyć,
pokroić w kostkę, wrzucić do garnka,  dodać

przesmażone warzywa, pieprz, kminek i drobno
usiekane 2 ząbki czosnku, zalać gorącym bulionem,

doprowadzić do wrzenia, po czym, gotować na
niewielkim ogniu ok. 20 minut. Dodać usiekane listki

kurdybanku i usiekane ząbki czosnku, wymieszać,
podgrzać, doprawić ew. solą i pieprzem.

Zielona kartoflanka



Naleśnikowy makaron
Składniki:

2 jajka, pól szklanki mleka, ćwierć łyżeczki od
kawy proszku  do pieczenia, 

szklanka mąki, 2 łyżki usiekanych listków
kurdybanku, po łyżce usiekanych liści pokrzywy i

szczypiorku, ćwierć łyżeczki
przyprawy curry, 2 łyżki masła sól.

Wykonanie:
Dokładnie rozkłócić jajka z mlekiem i cały czas

mieszając stopniowo  dodawać mąkę, aż
powstanie gładkie jednolite ciasto 

o konsystencji gęstej śmietany, dodać sól,
zieleninę i stopione masło, dokładnie wymieszać.

Na patelni wyprażyć łyżeczkę
soli, usunąć sól, a na rozgrzaną patelnię wlewać

porcje ciasta i smażyć dość grube naleśniki,
 a gdy przestygną,  pokroić 

w cienkie paski. Doskonały dodatek do rosołów
 i czystych zup.



Składniki: 
6 dużych ugotowanych w mundurkach ziemniaków, 
 pół szklanki drobno usiekanych listków bluszczyku, 

150 g topionego serka, 100 g wędzonki (np. krotoszyńskiej),
3-4 ząbki czosnku, 1 jajko 3 łyżki masła, sól, pieprz.

Wykonanie
Ugotowane ziemniaki przeciąć wzdłuż na pół,

delikatnie wydrążyć miąższ, zostawiając cienka
warstwę przy skórce. Wędzonkę drobno pokroić.

Usiekany czosnek utrzeć z solą, pieprzem,
masłem z topionym serkiem i wydrążonym

miąższem. Dodać listki kurdybanku, wbić jajko,
wyrobić masę. Tak przygotowanym farszem 

 nadziać połówki ziemniaków, ułożyć na
wysmarowanym masłem żaroodpornym półmisku,

wstawić do nagrzanego piekarnika,
zapiekać ok. 20 minut. Podawać z sosami

 lub surówkami.

Faszerowane ziemniaki



Składniki:
4 duże ugotowane w mundurkach ziemniaki,

pół szklanki usiekanych liści bluszczyku
kurdybanku, 1 spora cebula, 100 g bekonu 

lub chudego wędzonego boczku, 
4 jajka, sól, pieprz.

Wykonanie:
Cebulę i ziemniaki obrać, pokroić 

w cienkie plastry a bekon w kostkę.
Dużą patelnie rozgrzać usmażyć na niej

bekon, dodać cebule i chwilę smażyć
mieszając, po czym dodać plastry

ziemniaków i smażyć 4-5 minut. Jajka
rozkłócić z usiekanym bluszczykiem,

solą i pieprzem, wlać na patelnię
przykryć i smażyć aż się jajka

zetną.

Chłopski omlet



Syrop Jana Sobieskiego
Składniki:

garść świeżego kurdybanku lub 3 łyżki
suszonego, garść

świeżego mniszka lekarskiego lub 3 łyżki
suszonego, garść świeżej babki szerokolistnej,
garść świeżej macierzanki lub suszonej 3 łyżki

Wykonanie:
 Wszystko włożyć

do garnka, wlać 2 litry wody. Gotować nie dłużej
niż 3 minuty.  Odstawić do naciągnięcia 

na 30 minut. 
Przecedzić i dodać miód. Oryginalnie - 1 litr

miodu, ale można dodać wg
upodobań smakowych.  Można

dodać sok z cytryny czy ocet jabłkowy (do
smaku). Następnie

wszystko zagotować i potem smakować.
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