
KLASA I GA 



 

SZTUKA KULINARNA 

  sztuka kulinarna wywodząca się z Anglii, 
stanowiąca część obszerniejszej kuchni 
brytyjskiej. Do najbardziej tradycyjnych 
potraw tej kuchni zalicza się pieczone mięso 
(szczególnie wołowinę lub jagnięcinę), 
stanowiące podstawę tzw. Sunday roast, 
szeroka gama puddingów oraz placków 
(pies). Innymi charakterystycznymi daniami 
są ryba z frytkami (fish and chips) oraz 
śniadanie angielskie (full English breakfast). 
 

 Poza granicami Anglii kuchnia angielska 
często cieszy się reputacją pozbawionej 
wyrazistego smaku czy kojarzona jest z 
potrawami słabej jakości, na co istotny 
wpływ miał okres obu wojen światowych, 
gdy nastąpiło gwałtowne pogorszenie 
jakości dostępnych składników oraz 
racjonowanie żywności. Współcześnie daje 
się zaobserwować tendencję odwrotną, 
m.in. za sprawą brytyjskich restauracji, 
cieszących się uznaniem wielu smakoszy 



 

Full English breakfast – angielskie 
przysmaki na śniadanie 

 Przekonanie o tym, że śniadanie jest 
najważniejszym posiłkiem dnia, Anglicy bardzo 
wzięli sobie do serca. Pierwszy posiłek na Wyspach 
Brytyjskich nie należy do małych i z pewnością nie 
spodoba się osobom liczącym kalorie. Co pojawi się 
na Twoim talerzu, gdy rano zawitasz do angielskiej 
restauracji? Sadzone jajko, smażone kiełbaski, 
boczek, fasolka, smażone pieczarki, 
 

 hash browns, czyli małe placki ziemniaczane i tost. 
Do tego podawana jest kawa lub sok owocowy. 
Trzeba przyznać, że to solidna porcja energii na cały 
dzień. 
 

 Nie oznacza to jednak, że Anglicy codziennie 
zajadają się takim śniadaniem. Uwielbiają też tosty z 
dżemem pomarańczowym i 
 

 marmite. Zaciekawił Cię ten drugi składnik? Jest 
dość oryginalny. Na toście wygląda jak czekolada, 
ale to tylko pozory. Marmite produkuje się z 
wyciągu drożdżowego, który pozostaje po 
produkcji piwa. Pasta ta ma nietypowy słony smak. 
Anglicy mówią, że marmite albo się kocha, albo 
nienawidzi. 



 

Black pudding –  

M ogłoby się wydawać, 
że to deser. Nic bardziej 
mylnego. Dania 
angielskie potrafią 
zaskakiwać. Black 
pudding to angielska 
kaszanka z podrobów i 
krwi. 



 

Christmas pudding 

 to tradycyjne ciasto 
podawane w okresie Bożego 
Narodzenia. Przygotowuje się 
je z dużej ilości tłuszczu, 
brązowego cukru, suszonych 
lub kandyzowanych owoców, 
jajek, bułki tartej, rodzynek 
oraz przypraw (ziele 
angielskie, cynamon, gałka 
muszkatołowa i goździki). 
Ważnym składnikiem jest 
również alkohol (najczęściej 
stout, brandy i rum). 
Christmas pudding 
serwowany jest ozdobiony 
gałązką ostrokrzewu. 



 

Yorkshire pudding 

 to przekąska, którą dodaje 
się do dania głównego, 
śniadania lub kolacji. 
Yorkshire pudding 
wykonany jest z ciasta 
naleśnikowego pieczonego 
w specjalnej blaszce, tak aby 
po wyjęciu z piekarnika 
pudding miał kształt kubka 
lub czarki o wysokości ok. 
10 cm. Yorkshire pudding 
podaje się na ciepło, np. 
polany ciemnym sosem 
pieczeniowym. 



 

Beef Wellington 

 wykwintność w pełnym 
wydaniu. Jest to pieczona 
polędwica wołowa 
otoczona grzybami lub 
pasztetem i owinięta w 
ciasto francuskie. 
Szefowie kuchni serwują 
ją delikatnie surową. 
Doskonale komponuje się 
z pieczarkami i 
pieczonymi ziemniakami. 



 

Sunday roast 

 Sunday roast, czyli „niedzielna pieczeń”, to jedno z 
najważniejszych dań kuchni brytyjskiej. Można 
spotkać się również z innymi nazwami tej potrawy, 
jak „Sunday dinner”, „Sunday tea” lub „Sunday 
joint”. Danie składa się z pieczonego mięsa 
(najczęściej wołowiny, ale może być też kurczak, 
wieprzowina, jagnięcina, baranina), warzyw 
(gotowanych lub pieczonych), w tym głównie: 
ziemniaków polanych sosem pieczeniowym, 
brukwi, pasternaku, marchwi, zielonego groszku, 
fasolki szparagowej, brokułów lub kapusty. Jako 
dodatek serwuje się także tradycyjny Yorkshire 
pudding (wykonany z ciasta naleśnikowego) oraz 
chrzan lub musztardę. Istnieje wiele wariantów 
dodatków, a ich wybór uzależniony jest od rodzaju 
mięsa, który wykorzysta się w Sunday roast. 
Anglicy uważają, że do baraniny pasuje najlepiej sos 
miętowy i galaretka porzeczkowa, a do 
wieprzowiny – sos jabłkowy, skwarki i farsz 
szałwiowo-cebulowy. 



 

Victoria sponge cake 

 krążą pogłoski, że kiedyś 
było to ulubione ciasto 
królowej Wiktorii i to jej 
zawdzięcza swoją nazwę. 
Deser może niezbyt 
wyszukany, ale smaczny. 
Składa się na niego 
biszkopt posmarowany 
dżemem truskawkowym i 
przekładany ubitą 
śmietaną z cukrem 
pudrem. Za dekorację 
odpowiadają świeże 
owoce – truskawki. 



 

Scones with jam and cream 

 kruche bułeczki, w 
których mogą znaleźć 
się rodzynki i cukier. 
Przed skosztowaniem 
należy je posmarować 
konfiturą, dżemem lub 
gęstą bitą śmietaną. 



 

Bread pudding 

 dość nietypowy deser, 
którego podstawą jest 
stary chleb. 
Przyrządzenie go nie 
wymaga supermocy 
kulinarnych. Pieczywo 
smaruje się masłem, 
dodaje jajko i mleko oraz 
rozkłada na blaszce do 
pieczenia. Za słodycz 
odpowiadają rodzynki i 
cynamon. 



 

Apple pie 

  zapiekana tarta z 
jabłkami. Jej znakiem 
rozpoznawczym jest 
krata z ciasta, która 
przykrywa słodkie 
nadzienie. Anglicy 
podają ją z bitą 
śmietaną, lodami lub 
tradycyjną polewą 
custard 
przypominającą budyń. 



 

Trifle 

 Trifle to lekki deser przygotowany z 
biszkoptów (typu fingers, w 
podłużnym kształcie) nasączonych 
sherry lub winem, przełożonych 
galaretką z owocami. Całość 
zazwyczaj złożona jest z kilku 
warstw, najczęściej czterech. Trifle 
można ozdobić bitą śmietaną lub 
polać sosem custard (na bazie mleka, 
żółtka i skrobi kukurydzianej). W 
niektórych wariantach zamiast 
owoców wykorzystuje się kawałki 
czekolady, kawę lub wanilię. W jednej 
z wersji deseru warstwy mogą być 
przełożone aromatyzowaną śmietaną 
lub kremem na bazie masła i 
śmietany. 



 

Custard 

 Custard – inaczej sos 
angielski[potrzebny przypis]. Słodki 
sos używany jako dodatek do 
deserów, przyrządzany na bazie 
mleka i żółtek, czasami z dodatkiem 
mąki, skrobi kukurydzianej lub 
żelatyny. Podobny do kisielu 
mlecznego, lecz bardziej jajeczny. 
Mimo iż rzadko produkowany jest w 
innych smakach niż podstawowy 
mleczny lub waniliowy[potrzebny 
przypis], to spotyka się też wersje 
pikantne z dodatkiem anyżu, 
cynamonu, kardamonu i ziaren ziela 
angielskiego, które podawane są z 
konfiturą z jeżyn i kruchymi 
ciasteczkami maślanymi.  



 

Marmite 

 jest dość oryginalnym 
składnikiem 
produkowanym z 
wyciągu drożdżowego 
pozostałym po 
produkcji browarniczej. 
Rodowici Anglicy 
twierdzą, 
że marmite można 
tylko uwielbiać lub 
nienawidzić. 



 

Sos worcestershire  

 Sos worcestershire to angielski sos 
przygotowywany na bazie melasy, 
ciemnego piwa, octu winnego, octu 
słodowego, anchois i wielu, wielu 
innych składników. Sos ten został 
stworzony przez Johna Wheeleya Lei i 
Williama Henry'ego Perrinsa w latach 
30. XIX w. i produkowany do dziś jest 
w Worcester w firmie Lea & Perrins. 
Dokładny przepis na sos 
worcestershire i stanowi tajemnicę 
firmy, jednak nastąpiło wiele prób 
jego odtworzenia i dzięki temu 
możemy przygotować w domu sos 
inspirowany tym oryginalnym sosem 
worcestershire. 



 

Herbata po angielsku  

 Dla Brytyjczyków herbata to 
coś więcej niż zwykły napój. 
Gorący napar, który po raz 
pierwszy dotarł do Wielkiej 
Brytanii w XVII wieku, jest 
nie tylko tradycją, ale 
nieodłącznym elementem 
tego kraju i filarem jego 
kultury. Brytyjczycy po 
prostu uwielbiają herbatę, 
dosłownie mają na jej 
punkcie obsesję. Od English 
Breakfast po słynny five 
o’clock – zawsze jest idealny 
czas na herbatę! 



 
 Pudding – to bardzo luźne określenie na budyń lub ciasto o ciągnącej się 

konsystencji, z którego piecze się drobne przekąski na słono lub słodko. 
 

 Stout – to rodzaj ciemnego piwa górnej fermentacji. 
 

 Pie – inaczej ciasto, może być nadziewane zarówno owocami, jak i mięsem, 
cebulą lub innymi warzywami. 
 

 Roast – znaczy „pieczony”. Słowo jest stosowane głównie w odniesieniu 
do dań mięsnych. 
 

 Custard – to gęsty sos wykorzystywany zazwyczaj jako dodatek do 
deserów. Przygotowuje się go z mleka, żółtek oraz skrobi ziemniaczanej. 
W swojej konsystencji przypomina kisiel lub kleik ryżowy. 

Minisłowniczek 



 
 

     Między 16:00 a 17:00 w Wielkiej Brytanii nastaje czas tzw. five o’clock. 
Pije się wtedy popołudniową herbatkę, zajadając herbatniki lub bułeczki 
typu scones. 

     Wiele produktów w Wielkiej Brytanii dostępnych jest w postaci gotowej 
lub mrożonej w marketach i osiedlowych sklepach. Bez problemu można 
dostać obrane i ugotowane ziemniaki, pakowane próżniowo lub w 
puszkach. 

     Jedną z ciekawych propozycji brytyjskich kanapek są te serwowane z 
chipsami. 

     Brytyjska wersja hot doga podawana jest z zimną bułką. 
     Brytyjczycy mają w zwyczaju pijać czarną herbatę z niewielką ilością 

zimnego mleka. Istnieje wiele sposobów na to, jak dodawać mleko. 
Niektórzy najpierw wlewają kilka kropel na dno filiżanki i potem bardzo 
powoli dodają ciepłą herbatę, co ma zapobiegać ścięciu białka. 

Ciekawostki 


