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Zapraszamy państwa na nieco nietypowy szlak turystyczny – „Kulinarny szlak
dawnego Białegostoku”. A dlaczego nietypowy? Dlatego, że nie prowadzi on od
jednego do drugiego zabytku, czy atrakcji turystycznej, ale od smaku do smaku. I
to nie tylko smaku wirtualnego, ale tego prawdziwego, którego można zaznać w
prezentowanych przez twórców szlaku restauracjach, gospodach i wszędzie tam,
gdzie wabią nas smaki okresu międzywojennego.
Po 1918 roku w Odrodzonej Rzeczpospolitej tworzy się współczesna kuchnia
polska. To wtedy smaki poszczególnych zaborów wsparte tradycją kuchni staropolskiej łączą się w całość, tworząc naszą Kuchnię Narodową.
A gdzież mogły tworzyć one bardziej smakowitą mozaikę, niż na Kresach? Po
dawnych białostockich restauracjach nie pozostał kamień na kamieniu. Sławnego
Ritza, jeszcze do odratowania po spaleniu przez wycofujące się oddziały niemieckie, dobili Sowieci. Akwarium Medelbauma zniknęło natomiast w zrekonstruowanej pierzei Rynku Kościuszki.
Naszym zamiarem jest ocalenie pozostałych z tamtych czasów potraw i produktów, zebranie ich w całość i zaproszenie miłych turystów oraz mieszkańców Białegostoku na smakowitą wycieczkę szlakiem, jak się okaże, wcale nie zapomnianych
smaków.
Tak więc ruszajmy!
Państwa przewodnikami tej wyprawy w poszukiwaniu dawnych smaków będą:
Andrzej Fiedoruk i Andrzej Lechowski.

1

zh

Kuchnia Branickich
W tradycji miasta, jednak już bez materialnych tego
dowodów, pozostawał XVIII - owieczny dwór Jana
Klemensa Branickiego. Bawiący w Podlaskim Wersalu
goście zachwycając się przepychem rezydencji podkreślali też stołu wspaniałości królewskie. Musimy jednak
zaufać tylko ich opinii, ponieważ nie zachowały się
żadne receptury, ba, nawet nazwy dań, którymi hetman
podejmował swoich gości. Jedyny, dający nam choćby w przybliżeniu opis stołu
wspaniałości królewskich, zawarł w swym wierszu anonimowy rymopis, podając co
znalazło się na XVIII - wiecznym wigilijnym stole w białostockim pałacu. Jednak
kolacja wigilijna to specyficzna uczta kulinarna, tworzona według tradycji zapisanej w kanonach religijnych sięgających nie tylko chrześcijaństwa, ale także nasyconej potrawami o pogańskiej proweniencji. Warto zobaczyć co codziennie gościło
na stołach Branickich.
Podstawą dań mięsnych na dworze Branickich była wołowina i cielęcina.
W czasie pobytu w 1758 roku w Białymstoku królewicza Karola podawano na stół cielęcinę. Szambelan dworu pruskiego Von Lehendorfa podejmowano w Białymstoku wieczerzą składającą się aż z dziesięciu dań z cielęciny. Ćwiartkę cielęciny otrzymywali
też na drogę angażowani przez hetmana śpiewacy włoscy. Branickiemu, jako hetmanowi, przysługiwała natomiast pieczeń ze źrebięcia, z główną atrakcją upieczoną i ugarnirowaną końską głową, którą to stawiano jedynie
przed wysokimi ranga wojskowymi.
Na stole często gościła też dziczyzna. 14 Zwierzyna łowna była u Branickiego pod bokiem –
w Zwierzyńcu. W tym dziwnym parku, o którym
źródła wspominają już w 1692 roku, hodowano
Restauracja Cristal. Comber z jelenia
daniele i jelenie. 19
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Bardzo popularny był także drób, który dzielił się wtedy
na tak zwany dworny, szwendający się po podwórzu i karmny, trzymany w klatkach i specjalnie tuczony. Były to pulardy
i kapłony, czyli kastrowane kury i koguty, karmione: gałkami zagniatanymi z sadła, mleka i mąki gryczanej lub jęczmiennej
półpytlowej a również kaszą jaglaną. Ptactwo z hodowli uzupełniały: dzikie kaczki z parkowych kanałów, bekasy, kwiczoły,
drozdy, kuropatwy polne i z hodowli, cietrzewie, głuszce, jarząbki, skowronki, kwiczoły. Krótko mówiąc, pełny kulinarny
styl epoki.
Polędwiczka z jelenia,
Restauracja Hotelu Branicki
Mówiąc o kuchni epoki baroku, nie sposób nie wspomnieć o pasztetach i pasztetnikach. To nowinka kulinarna, którą spopularyzowali na naszych terenach Radziwiłłowie i Braniccy. Obok cukierników najwyżej
cenioną specjalnością kucharską był właśnie pasztetnik. 1 Dziwne były to jak
na dzisiejsze gusta pasztety. Na postumencie z siekanego
mięsa układano pieczone w całości ptaszki, całość oblepiano
ciastem i zapiekano. Czasem do tego kulinarnego dzieła dokładano sarmacki żarcik i po przekrojeniu pasztetu ze środka wylatywało stado żywych ptaszków, albo wyskakiwał
karzeł. Branicki na kucharzy nie skąpił i miał chyba niezłePasztet z dzika, “Lech Gar- go pasztetnika, ponieważ z lubością posyłał takowe właśnie
mażeria Staropolska”
pasztety w prezencie.
W rezydencji Branickich prowadzono bardzo rozwiniętą gospodarkę ogrodniczą i sadownictwo. Prawie trzydzieści inspektów oraz rozległe i dobrze prowadzone sady dostarczały na magnacki stół wszystkie warzywa i owoce, które
znane były ówczesnemu ogrodnictwu. W szklarniach rosły także rzadkie warzywa, których uprawa wymagała dużej wiedzy i umiejętności: karczochy, kardy,
szparagi, melony, arbuzy.
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Szynka z kością “Lech Garmażeria
Staropolska”

Na wysokim poziomie musiała też stać sztuka masarska, gdyż wędzeniem mięs zajmował się główny
kuchmistrz Branickich. Jesienią z gęsi sporządzano wędzone półgęski.
A wspomniany kuchmistrz wędził także wołowe
ozory dostarczane na dwór przez białostockich rzeźników. 1

Restauracje

Do legendy białostockiej gastronomii i hotelarstwa przeszedł hotel Ritz. W odróżnieniu od buzy, którą z pewnym powodzeniem przywraca się do białostockich
smaków, jest on już tylko wspomnieniem. A legenda o nim jest zarazem tęsknotą za
dawnym, przedwojennym miastem. Ritzowi przypisali białostoczanie miano symbolu. To w nim upatrywali nośnika wyidealizowanego miasta z jego towarzyskimi elitami i ich szalonymi fanaberiami. To Ritz stał się w Białymstoku synonimem
luksusu, a praca w nim nobilitowała nawet wiele lat po zburzeniu gmachu. I nie
przeszkadzało w tym utrwalaniu legendy to, że często zarówno obsługa, jak i goście
okazywali się bardzo prowincjonalni. Uzasadnieniem powstania legendy Ritza był
zapewne kontrast pomiędzy nim i zaniedbanymi całymi kwartałami miasta. W 1924
roku opisała go Maria Dąbrowska w reportażu „Brzydkie miasto” – jest to pierwsza
osobliwość Białegostoku. Bo hotelu z takim komfortem i czystością nie ma żadne miasto prowincjonalne byłego zaboru rosyjskiego.
Pomysłodawcą i inicjatorem budowy Ritza w Białymstoku był Dymitr Rubinstejn, jednego z najbardziej rzutkich rosyjskich bankierów. W 1912 roku budowa ruszyła, a już po kilkunastu miesiącach, 1 lipca 1913 roku, w hotelowej
restauracji strzelały korki od szampana. Białostocki Ritz przyjmował pierwszych gości.
Hitem wśród rosyjskiej elity było francuskie śniadanko, czyli specyficznie przyrządzona nerka cielęca, podawana jako lek na syndrom dnia poprzedniego. 2
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Tuż po odzyskaniu niepodległości Hotel stał się centrum życia administracyjnego i społecznego. To właśnie
w nim znalazły swoje pierwsze siedziby naprędce tworzone polskie instytucje i organizacje. Jednak już nie był
to ten sam Ritz. Już nie przyjeżdżali do niego bogaci rosyjscy kupcy, a miejscowy światek do bogaczy nie należał. Jedno się nie zmieniło, tak przynajmniej twierdzili
dawni białostoczanie, wyśmienita kuchnia w restauracji
i atmosfera. Co nieco wiemy o tej ritzowskiej kuchni. PaHotel i Restauracja RITZ
lata międzywojenne
radoksalnie stało się to za sprawą jednego z kryzysów
finansowych, który dopadł hotel i restaurację w 1924 roku. Wówczas to zarząd restauracji, zabiegając o klientów, zaczął w miejscowej prasie drukować restauracyjne
menu. Pojawiały się w nim takie potrawy, jakich w innych białostockich restauracjach próżno by było szukać. Nic więc dziwnego, że amatorzy dobrej, a może nawet wykwintnej kuchni łasili się na: pieczeń po ułańsku lub pieczeń wołową po
obywatelsku. Była też pieczeń husarska. Serwowano prosię pieczone z kaszą, bądź
duszone w kapuście. Baraninę po bretońsku. Comber barani w śmietanie. Wątróbkę
po napoleońsku lub a`la Nelson. Nóżki cielęce po wiedeńsku. Móżdżek po polsku.
Omlet z cynaderkami, mógł być też z łososiem. Węgorza smażonego po wiedeńsku.
Ryby były jedną z kulinarnych atrakcji Ritza. Kupowano je żywe i wpuszczano do
specjalnego dużego akwarium umieszczonego tuż przy bufecie na sali. Klient sam
wybierał, którą sztukę chciał zjeść. Tradycją Ritza było
przystosowanie menu do pory roku. 3
Nie tylko Ritz nadawał tonu białostockim restauracjom. Otóż, w jego pobliżu przy ulicy Kilińskiego 12 –
nieźle prosperował lokal Sielanka. Restaurację określano
również mianem – przystani dla przyjezdnych z prowincji.
Na tyle zasłynęła ona z dobrej kuchni, że stołowali się tu
też – o zgrozo!!! – goście z Ritza. 13
Rybka firmy Rekin
5

Wzorem niektórych większych miast, także w Białymstoku na rogu ulicy Sienkiewicza i Rynku Kościuszki
powstała „Resursa Obywatelska”. Ten typ lokali przyciągał zarówno przedstawicieli sfer handlowych, inteligencji zawodowej, jak i częściowo ziemian, literatów,
artystów. Miały one charakter klubów towarzyskich,
jednocześnie jednak spełniały bardzo poważną rolę
w krzewieniu kultury oraz w cementowaniu miejscowego społeczeństwa polskiego. Niestety, po odzyskaniu
niepodległości ta zasłużona instytucja traciła popularność i powoli stawała się klubem karcianym.
Miejscem spotkań handlowców i przemysłowców
Restauracja Sielanka
było Akwarium (Rynek Kościuszki 6) z pierwszorzędną
kuchnią żydowską i dancingiem. Daniem sztandarowym była gęś z kapustą, 2 wiosną natomiast wielu amatorów miały nowalijki: rzodkiewki ze śmietaną zapijane
….koniaczkiem. Kosztowały krocie, ale jak szyk, to na całego. Ten jeden z bardziej
eleganckich lokali był prowadzony przez profesjonalistę Abrama Mandelbauma.
Rzadko kiedy stawał się sceną ekscesów, czy burd, którym w zarodku, w elegancki
i taktowny sposób zapobiegał zawsze obecny właściciel.
Pod koniec lat trzydziestych do lokalu Mandelbauma ciągnęły tłumy białostocczan na wieczorne koncerty wileńskiego kwintetu salonowego pod dyrekcją pana Burakińskiego. Zgrana orkiestra i z wyczuciem wybrany repertuar, jak twierdzili znawcy,
sprawiał prawdziwą przyjemność dla restauracyjnych gości.
W kwietniu 1919 roku została otworzona przy
ul. Warszawskiej 45 restauracja „Pod Orłem”, która,
oprócz śniadań, obiadów i kolacji, polecała doskonałe
wina i zakąski. Ceny niezbyt wygórowane, bo: obiad
Gęś. Pawilon Towarzyski
z dwóch dań z herbata lub kawa 6 marek, z trzech dań 7 ma6

rek. Obiady wydawano od dwunastej do czwartej po południu. Lepszej klienteli
oferowano oddzielne gabinety.
Przy ulicy Sienkiewicza 43 swoją nazwą kusiła „Wenecja”, własność Samsona Rozencwejga. Światowo było w centrum Białegostoku, bo obok „Wenecji”
ulokowała się restauracja „Jugosławia” Jankiela Orlańskiego. Natomiast opodal
„Akwarium” przy Rynku Kościuszki 4 rozlokował się „Bar Ekspres”. Dobrą renomę posiadało też „Kasyno Podoficerskie” przy ul. Sienkiewicza 1 i lokal „Rodziny
Urzędniczej” przy Mickiewicza. 4.
Jedne lokale upadały, na ich miejsce z lepszym, częściej z gorszym skutkiem powstawały nowe. Tak jak
„Monopol” przy Kilińskiego 3, który prosperował niecały rok i w styczniu 1920 ogłosił upadłość, czy Restauracja
„Mignon” przy Kolejowej 16
Przy Sienkiewicza 88 na parterze funkcjonowała „Piwiarnia Władysława Sieroszewskiego”, a w dawnych
odwachu, a obecnym Archiwum Państwowym, „Bar
Kresowy” i „Piwiarnia Sadowskiego”. Tu także była
„Kawiarnia Braci Boszkow”, gdzie do kawy podawano
znakomitą chałwę. Tuż przed wojną w nowo powstałym
Teatrze im Józefa Piłsudskiego otworzono restauracje – kawiarnię „Tęcza”.
To bardziej znane lokale w centrum miasta. Im dalej na obrzeża miasta, tym
nazwy, jak i klientela były dziwniejsze.

Kawiarnie, cukiernie
W 1822 roku powstała pierwsza białostocka kawiarnia założona przez niejakiego Ziltzgebera. Znajdowała się ona w jednej z kamienic przy rynku. Kolejna powstała w 1826 roku w parterowym murowanym domu stojącym też przy rynku,
naprzeciw kościoła parafialnego (w tym miejscu jest dziś kwiaciarnia Żonkil). Założył ją Paweł Kononowicz, który swą kawiarnię nazwał wdzięcznie „Panny Anny”.
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W 1828 roku cukiernik kupił parcelę przy ulicy Warszawskiej. Wzniósł tam parterowy, murowany budynek i przeniósł do niego swoją kawiarnię. Zmienił jej nazwę.
Odtąd nazywała się „Wileńska”. Była to może bardziej cukiernia niż klasyczna kawiarnia. Kononowicz oferował bowiem swoim gościom szeroki wybór ciast, w tym
i z dostawą do domu. Białostoczanie niezwykle cenili sobie wypiekane tutaj babki
drożdżowe, torty, baumkucheny ( nikt wówczas nie używał nazwy sękacz). 5
Przed pierwszą wojną na białostockim firmamencie dominowały cukiernie „Metza” przy Sienkiewicza,
„Andrejeewa” przy Lipowej i przy Warszawskiej, oraz
„Fijałkowskiego” w Rynku. Po 1919 roku zasłużoną,
świetną opinią cieszył się nadal „Metz”, ale w niczym
nie ustępowały mu lokale w „Ritzu”, czy prowadzone
przez Hirsza Widera między innymi w pałacyku goTort domowy z kawiarni Tortowa
ścinnym przy Kilińskiego. Samych cukierni w tym czasie w Białymstoku było blisko 30. A jeśli dodamy do tego ponad 40 kawiarni i ponad 20 herbaciarni (restauracji, piwiarni, jadłodajni nie liczę) to, jak widać, przebić
się przez taką konkurencję nie było łatwo.
Już w dniu odzyskania niepodległości, która do Białegostoku zawitała dopiero
19 lutego 1919 roku, pojawili się białostoccy restauratorzy i to w bardzo patriotycznej roli. Tego dnia wieczorem do Białegostoku weszły polskie oddziały wojskowe.
Białostoczanie, którzy od wielu godzin czekali na nie na Rynku Kościuszki zaprosili
żołnierzy do znajdującej się przy Rynku Kościuszki 1 cukierni Włodzimierza Lubczyńskiego. Tu podano drożdżowe bułki i herbatę. Fakt
ten wspominano przez następne lata, a cukiernia Lubczyńskiego cieszyła się zasłużoną renomą. 10
Białystok wzorem Nowego Jorku i Wall Strett, zafundował sobie własną giełdę finansową, która mieściła się
w kawiarni „Metza”, przy Sienkiewicza pod 4.
Tak po prawdzie to teren zawarty pomiędzy ulicami:
Lipową, Giełdową (obecny pasaż prowadzący do MalRacuchy z kawiarni Akcent
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meda), Kupiecką (Malmeda) z centrum ulicą Żydowską, był jedną wielką giełdą,
gdzie załatwiano najczęściej szemrane interesy. No, ale zimą trzeba było się gdzieś
schronić, a i jakieś godziny otwarcia giełdy musiały obowiązywać. Wkrótce po
tym artykule na cukiernię zrobiono nalot i na kilka dni ruch na giełdzie zamarł.
Ale podobnych miejsc, w których można było kupić bądź zjeść wschodnie słodycze
było w Białymstoku kilka. Jednym z nich była cukiernia przy Dąbrowskiego pod
14. Prowadził ją Abos Biber, który przyjechał z Turcji do Białegostoku około 1930
roku. Jego cukiernia zyskała szczególną sławę wśród amatorów bezpłatnej wyżerki.
Przyczyną tego było usposobienie pana Bibera. Turek ów - wiecznie spał. Stojąc
za ladą drzemał. Dowcipkowano sobie, że pewnie śni mu się porzucona ojczyzna,
a może - upajają go wspomnienia i wizje serajów i cudnych mieszkanek haremów?
Klienci odwiedzający cukiernię, wchodząc do lokalu musieli głośno pokrzykiwać,
po to, aby cukiernik ocknął się i zaczął ich obsługiwać.

Buza i buzny
Napój buza w Białymstoku była specjalnością Macedończyków, nazywanych przez białostoczan Makedońcami. Szybko stała się ulubionym napojem, a dziś jest
jedną z legend tamtego miasta. Buza jak pisał Aleksander Brückner w „Encyklopedii Staropolskiej” to: breja,
pożyczka przez Ruś, z tureckiego boza, buza, napój z prosa
albo z kukurydzy i nazwa bardzo rozgałęziona na Bałkanie. 6
Wcześniej nikt o buzie w Białymstoku nawet nie słyszał. Rozsmakowano się w niej dopiero w 1913 roku, gdy
Buza w Esperanto Cafe
na skutek toczących się na Bałkanach wojen, przyjechali
do miasta nieliczni uchodźcy. Pierwsi byli Biso Pejkow i Najdo Stojanowicz. Wkrótce dołączyli do nich bracia Boszkow. Do produkcji białostockiej buzy użyli kaszy
jęczmiennej. Wkrótce wybuchła jednak wojna i wycofujący się z Białegostoku Rosjanie wywieźli Macedończyków w głąb Imperium. Ale białostoczanie z utęsknieniem
9

czekali na ich powrót. W 1919 roku zakomunikowano z nieukrywanym entuzjazmem, że kupcy macedońscy, którzy przed wojną
posiadali u nas sklepy, powracają. Jeden sklep już otworzyli. No
i rozpoczęła się epoka odbudowy dawnej świetności. Wytęsknieni za buzą białostoczanie wręcz oszaleli.
Buza i nieodzownie podawana z nią chałwa, wywoływały czar wspomnień, to nic, że za czasami niewoli. Pisano więc
w 1922 roku: „Chałwa przedwojenna. Macedońska Buzna, Sienkiewicza 15, na święta wielkanocne wyrobiła wielki zapas i wybór niezrównanej jakości chałwy przedwojennej, która sprzedaje po cenach
Buza z bistra
“Na Prawo”
bardzo przystępnych”. 4 Mało tego. Ten białostocko – bałkański
przysmak rozpoczął ekspansję. W tymże 1922 roku donoszono, że: wyrabiana przez
Macedończyków w Białymstoku chałwa obecnie dostarczana jest nawet do Warszawy. Popyt na chałwę wzrastał. Buzę od biedy można było zrobić sobie samemu
w domu. Lepsza czy gorsza, zawsze buzowała. Ale z chałwą to już poważniejsza
sprawa. Buzny nie nadążały z jej produkcją. Tak więc we wrześniu 1924 roku uruchomiona została w Białymstoku fabryka chałwy. Jej założycielami byli dwaj Żydzi
– Jakób Szwarc i Owsiej Epsztajn. Buza Murawiejskiego szybko dorównała do macedońskiego poziomu. Ale już jesienią 1927 roku, gdy lokal buznej po gruntownym
remoncie został powiększony, posiadała liczne oddzielne stoliki i robiła wrażenie
dobrej cukierni. Natychmiast w Białymstoku uznano, że buzna Murawiejskiego jest
najlepsza i bezkonkurencyjna w Białymstoku. Taka opinia natychmiast a ściągnęła
liczne rzesze amatorów słodyczy wschodnich. No bo właśnie oprócz buzy można
w niej było „łakomić się słodyczami wschodnimi”. Królowała oczywiście chałwa,
ale dużą i zasłużoną popularnością cieszyło się też tureckie rachatłukum, czyli
specjalnie formowane niewielkie bryłki skrobi wymieszanej z cukrem, do których
dodawano galaretki owocowe. Były to takie przedwojenne żelki. Dużym wzięciem
cieszyło się rachatłukum waniliowe, a w letnie, gorące dni orzeźwiające miętowe.
Na łasuchów czekały też zapasy czekolady, cukrów i słodyczy pierwszorzędnych
firm krajowych i zagranicznych. 17
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Macedończycy nie dawali za wygraną, doceniając sukces Murawiejskiego, przystąpili do ofensywy. W styczniu
1927 roku przy ulicy Sienkiewicza 2 została otwarta nowa
buzna. Jej oficjalna nazwa brzmiała – „Centralna Macedońska Buzna i Kawiarnia Bałkan”. Jej właścicielem był Tancze
Boszkow. Na urządzonej wiosną 1927 roku w Białymstoku
Wielkiej Wystawie Przemysłu Krajowego za wyroby swojej
firmy Bałkan otrzymał dyplom. Nie był to pierwszy wystawowy sukces Macedończyka. Już w 1925 roku Boszkow
wysłał swoje wyroby na II Międzynarodową Wystawę do
Czekolada z chałwą.
Kawiarnia Wedel
Brukseli. Jury po degustacji orzekło, że buza, chałwa
i inne specjały z Białegostoku są dobre i nieszkodliwe dla zdrowia i przyznało
mu złoty medal.
Tradycją pracowników macedońskich buzn było, oprócz szykowania specjalnych ofert świątecznych, także składanie życzeń stałym i potencjalnym klientom.
Niezwykły zabieg reklamowy zastosował Boszkow w 1935 roku. Wiedząc, że przez
radio transmitowany będzie koncert słynnego kantora Kusowitskiego, wystawił
przed swoim lokalem głośniki. Przed buzną zgromadził się tłum słuchaczy.

Karczmy. Gospody
Pierwsza karczma powstała w Białymstoku w roku 1578, zanim jeszcze Jan Kazimierz w roku 1661 zezwolił plebanowi białostockiemu na wolny handel w posiadłościach kościelnych. Nie była ona więc związana z handlem, a raczej z bywaniem
w kościele, ponieważ usytuowana była obok drewnianego kościółka .
Austerie i browary Białegostoku czasów Branickich początkowo nastawione
były nie na przyjezdnych, ale raczej na stałych mieszkańców, którzy obsługiwali dwór hetmański. A było ich sporo: oprócz wojskowych, rezydentów, malarzy,
budowniczych, muzyków cała rzesza rzemieślników. W latach późniejszych większość karczm lokowano przy Rynku, bądź też w jego okolicach, a obsługiwały one
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przyjezdnych i handlujących. Przy każdej bramie miejskiej znajdowały się karczmy,
które obsługiwały wjeżdżających do miasta.
Po raz pierwszy w szynkach pojawia się szynkwas, czyli taki współczesny bufet, przy którym zamawiało się alkohol. Składał się on z dwóch półek, na których
ustawiano butelki z trunkami. Często na nich wisiały pęta kiełbasy lub połcie szynki
czy boczku. Natomiast właściwy szynkwas stanowił wąski długi stół, który oddzielał miejsce sprzedaży od miejsca konsumpcji i był nieprzekraczalną dla klientów
granicą. Na tym stole tak jak i dzisiaj stały szklanki, kwaterki – miarki do wódki
i kufle do piwa. Nawet w podłych szynkach po bokach głównej izby organizowano
małe alkierzyki do obsługi co lepszej klienteli albo załatwiania szemranych interesów. Ogólnie przyjęte było biesiadowanie w czapkach i wierzchnich okryciach.
W nieogrzewanej izbie zimą było zimno jak w psiarni i jedynie kwaterka gorzałki
dawała możliwość pozornego ogrzania się. Oprócz zimnych zakąsek, czyli wędliny
z chlebem, coraz częściej szynki oferowały kiełbasę z kapustą lub kaszankę. Śledź
był daniem obowiązkowym. Najczęściej serwowano go prosto z beczki, po uprzednim obtłuczeniu z soli o cholewę buta. Zjadano go przy szynkwasie albo przy stole.
W lepszych lokalach, co znamienitszych gości obsługiwano przy stole. Zamówione
potrawy donosił szynkarz lub ktoś z pracowników.
Wraz z rozwojem przemysłu powstał też specjalny typ szynków lub restauracji obliczonych na robotniczą klientelę. Niektóre miały określony charakter. Były
lokale przeznaczone dla zwykłych robotników lub restauracje dla uważających się za arystokrację robotniczą, majstrów fabrycznych. Okres międzywojenny to właściwie
koniec szynków. Stosunkowo najwięcej utrzymywało się
ich w małych miasteczkach i na przedmieściach większych
miast. Ponieważ słowo szynk stało się synonimem pijackiej
spelunki, na szyldzie coraz częściej widniał napis restauracja. W środku bez zmian – ale jak brzmi. Uboga klientela
wpadała, aby napić się wódki lub piwa i przekąsić kiełbaPstrąg z patelni
w Gospodzie Podlaskiej
są. Niektóre z tych knajpek-potajemek, takie jak u Kiszkisa
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przetrwały do lat powojennych. Tam też zadomowił się tak zwany półświatek.
Traktiernie, w których wcześniej serwowano jedzenie i alkohol, przeradzają się
w typowe jadłodajnie, w których oferowano obiady i kolacje. Oczywiście na życzenie klienta podawano alkohol, ale traktowano to jako usługę dodatkową, a nie
podstawową. 13 W tych lokalach nie było bufetu-szynkwasu, a jedzenie wydawano z bocznej sali lub bezpośrednio z kuchni. Traktiernie konkurowały między sobą
w serwowaniu jak najlepszych zup, dań mięsnych, deserów i coraz modniejszych
dań jarskich, czyli wegetariańskich. Lokale te dzieliły się według klienteli lub według podawanych potraw. Te pierwsze obsługiwały dorożkarzy, robotników, rzemieślników, czy nawet urzędników i prawników. Drugie specjalizowały się w konkretnych daniach: flakach, golonce. Białystok miał takich niewiele. Prawdopodobnie
istniały żydowskie gospody-traktiernie specjalizujące się w potrawach z gęsi. Na
pewno jeszcze w latach powojennych swoją traktiernię mieli dorożkarze. A że nazwa zobowiązuje, nazywała się ona „Pod końskim ogonem” i mieściła się obok postoju dorożek przy Rynku Kościuszki 7. Dzisiaj na Rynku Kościuszki pod numerem
17 funkcjonuje restauracja „Barley”, w której można spróbować „kaszy dorożkarskiej”.

Domowe obiadki
Burzliwie rozwijały się miasta takie, jak Łódź czy
Białystok, które musiały być administrowane przez
urzędników. Utworzyła się więc nowa klasa inteligencji
pracującej i to dla tej grupy społecznej pod koniec XIX
wieku powstała w większych miastach instytucja domowych obiadów. Trudniły się tym zwykle wdowy dysponujące dość dużym mieszkaniem w Śródmieściu. StoDomowe pierogi z pierogarni
łownicy płacili co miesiąc określoną sumę i codziennie
przy ul. Waszyngtona
w oznaczonych godzinach korzystali z przepysznych domowych obiadków. Zasiadano przy długim, wspólnym stole, rzadziej przy małych
stoliczkach. Dania podawała pokojówka, która roznosiła wazy i półmiski. Niewąt13

pliwą zaletą tych posiłków, oprócz ich jakości, był fakt, iż
na ogół nie wydzielano porcji i każdy gość nakładał sobie
tyle, na ile miał ochotę. Szczególnym powodzeniem na domowych obiadkach cieszyły się podawane na sto sposobów
pierogi. 11
Dzisiaj o takiej usłudze można zapomnieć. Sanepid i fiskus raz dwa położyłyby „łapę” na takim interesie, chociaż
i dawniej łakomym okiem władze spoglądały na gastronomię domową. Kto wie, może wraz z coraz bardziej aktyw“Lech Garmażerka Staropolska”,
nym społeczeństwem obywatelskim, ktoś rzuci pomysł podomowe jedzenie
dzielnia się obiadem z mieszkającą piętro niżej schorowaną
staruszką. Zanim jednak dojrzejemy do takiej świadomości obywatelskiej, a może
po prostu ludzkiej, proponuję państwu wizytę w sklepie „Lech. Garmażeria Staropolska” gdzie można kupić gotowe do odgrzania smakowite domowe zupki i drugie dania. 1

Kuchnia niska-uboga
Chłopi emigrujący do miast w poszukiwaniu zajęcia z czasem tworzą swoją
specyficzną kuchnię – chłopsko-robotniczą. Miasto nie stwarza takich możliwości
żywieniowych jak na wsi, np. zbieractwo, daje natomiast więcej sposobów zarobienia kilku groszy. Te drobniaki wydane u sklepikarza w połączeniu z chłopską
tradycją tworzą nowe potrawy. Takim przykładem jest przeistoczenie się wodzianki
w zarzucajkę czy zalewajkę i wykreowany kotlet mielony. Kuchnia ta rozwija się
z ruchem robotniczym, by wraz z XX wiekiem przekształcić się w autonomiczną
kuchnię robotniczą. Trudno określić jak wyglądała dieta powstającej klasy robotniczej, gdyż pierwsze badania w tym kierunku zaczęto prowadzić dopiero w końcu
XIX wieku. Wydaje się, że ówcześni robotnicy odżywiali się nieco lepiej niż pracujący na roli chłopi, a początkowo otrzymywali także działki, na których uprawiali
warzywa, a nawet trzymali inwentarz.
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W XIX wieku ziemniak ostatecznie opanowuje kuchnię
podlaską. Najpierw „zagląda” do kuchni chłopskiej, gdzie
staje się jej podstawą. Początkowo kartofle były okraszane
tłuszczem lub skwarkami, śmietaną lub po prostu popijane mlekiem, w najgorszym razie maślanką czy serwatką.
Powoli jednak włościanie na roli i ci, którzy wybrali się do
miasta bacznie rozglądają się za nowymi kulinarnymi pomysłami na potrawy z ziemniaków. Efekt przychodzi na
przełomie XIX i XX wieku.
Kugelis z bistro “Na Prawo”
Na pierwszy ogień idą placki ziemniaczane, które
w biedniejszych gospodarstwach pieczone są na wzór podpłomyków na płycie kuchennej, obok garnków. Ten sposób przetrwał na naszych terenach jeszcze do końca
XX wieku. A ci, którzy próbowali tego rarytasu z nostalgią wspominają smak placków prosto z pilty (blatu kuchennego), szczególnie, jeśli obok przypiekał się rydz
lub surojadka, a nawet zielonka.
Pierwszą inspiracją była szabasowa potrawa kuchni żydowskiej – kugel, którego
dzisiaj możemy spróbować w bistrze „Na Prawo” przy ul. Mickiewicza. 4
Biedne żydowskie rodziny, których nie stać było na kosztowną wołowinę, fasolę i warzywa do szabasowego czulentu zmodyfikowały
kugiel zastępując kaszę i warzywa ziemniakami. U nas
przeszło na babkę ziemniaczaną, a Litwini nie certolili się
zbytnio i u nich babka ziemniaczana nazywa się po prostu kugelis! To najprostsza chłopska potrawa. Gospodyni
przed pójściem w pole tarła ziemniaki doprawiała czym
było, dodawała nieco mąki i wstawiała do ciepłego jeszcze
pieca. Po powrocie, czy to na obiad czy wieczorem danie
było gotowe. 6
Kolejnym wariantem wykorzystania ziemniaków jest
kiszka ziemniaczana. To sztandarowe danie kuchni podlaskiej otoczone jest wieloma niejasnościami. Pierwsza to
Babka w Cafe Esperanto
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przypisanie jej proweniencji kuchni żydowskiej. To totalne
nieporozumienie, ponieważ jest pieczona w jelicie wieprzowym, co ze względu na wymogi religijne wyklucza kiszkę
z tej kuchni. Najprawdopodobniej jej pomysłodawcami są
niemieccy osadnicy na Litwie. A że nasi zachodni sąsiedzi lubują się w würstach i pchają w jelita co się nawinie
Podlaskie pyzy
pod rękę, sprawa wydaje się prosta. Kolejna nieścisłość,
to przypisywanie kiszki ziemniaczanej do kuchni włościańskiej. Ta koncepcja jest
niemożliwa ze względów czysto praktycznych. Podczas świniobicia jelit zaledwie
wystarczało na zrobienie kiełbas, kaszanek czy pasztetówek. Tak więc nadziewanie
jelit ziemniakami byłoby czystą niegospodarnością. Inaczej sprawa przedstawiała
się w mieście, gdzie trafiali poszukujący zarobku chłopi. U rzeźnika jelit było pod
dostatkiem, kartofle tanie, no i w kieszeni kilka groszy. Tak więc kiszkę należy przypisać do kuchni chłopsko-robotniczej, a następnie robotniczej.
Inaczej sprawa ma się z białostockimi pyzami, które w innych regionach nazywane są kartaczami lub zeppelinami. Jedną wspólną cechą kartaczy, pyz i cepelinów
jest skład ciasta na kluski, no i smakowitość niezależnie od narodowości. Najprawdopodobniej pierwsze pyzy ulepili Litwini, a ich rodowód leży, gdzieś pomiędzy
kluskami a pierogami. Najprawdopodobniej na białostocki grunt pyzy-kartacze trafiły za sprawą zubożałej szlachty, która po Traktacie Ryskim (1921) musiała opuścić
swoje majątki i przenieść się na miejski grunt.
Pyzy nie były daniem codziennym. Ze względu na dużą pracochłonność przyrządzano je od wielkiego dzwonu i były kwintesencja rodzinnego obiadu. 8 6 14

Wędliny
Kindziuk wytwarzany był przede wszystkim domowym sposobem w małych
gospodarstwach włościańskich czy dworkach szlacheckich. Głównym celem produkcji tego typu wędlin była konieczność długiego przechowywania mięsa, szczególnie potrzebnego w okresie letnich prac polowych. Produkowane kiełbasy w je16

litach wieprzowych szybko wysychały, a większa objętość
kindziuka zapewniała nie tylko lepsze walory smakowe,
ale również znacznie dłuższy termin przydatności do spożycia. Były to wędliny samodojrzewające, a o ich smaku
dowiadujemy się wiele wieków później. Sposób konserwacji mięsa poprzez dojrzewanie i suszenie od dawien dawna
Kindziuk firmy
znany był na terenach Podlasia. Również wytwarzanie wę“Lech Garmazeria Staroplolska”
dlin przy zastosowaniu tego procesu wydaje się starsze niż
przygotowywanie ich przez parzenie czy wędzenie. Jego znajomość tego procesu
zaczerpnięto zapewne od ludów tatarskich, którzy w XI wieku często wizytowali
nasze ziemie.
Kindziuk to obecnie sztandarowy produkt wędliniarski rodem z Podlasia. To
hit najnowszych czasów, który według dawnych receptur i technologii wytwarzany
jest przez firmę „Lech. Garmażeria Staropolska”. 1
Natomiast królową spiżarni, komór i lodowni była palcówka. Jej nazwa wywodzi się z czasów, kiedy maszynka do mięsa była jeszcze w zamyśle jej wynalazcy,
a jelita napychano właśnie palcami. Ale nazwa ta przysługiwała jedynie jej wersji
suszonej. Odparzona, wędzona, upieczona, w wekach albo po prostu zalana smalcem nosiła nazwę swojskiej albo wiejskiej. Dziwną, aczkolwiek olbrzymią, karierę
zrobiły potrawy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu jadano cichcem. To smalec i słonina. Smalec to chyba największa zagadka kulinarna ostatnich czasów. No, bo jeśli
zajrzymy do współczesnych książek kucharskich to temat tabu, nie ma, a jeśli już to
dwa zdania i to raczej w nie najlepszym tonie. A w ekskluzywnych restauracjach, na
bankietach i na rautach, czakadełka ze smalczykiem, ogórek ze smalcem, słowem rarytas. Tą niezwykłą popularność smalec zawdzięcza chyba pewnej próbie powrotu
do normalności po fastfoodowych ekscesach. Póki co, gospodarstwa agroturystyczne robią kasę na smalczyku z kiszonym ogórkiem. No i dobrze, no i na zdrowie.
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Ryby, rybki i śledzie
Przebywający w naszym kraju obcokrajowcy zżymali się na ostro doprawione mięsa, zakalcowate ciasto, ale
o rybach wyrażali się z podziwem. Wilhelm le Vasseur
de Beauplan, pisał: na rybach, znają się cudownie (...) przyrządzają znakomicie i dodają im jakiegoś smaku tak wybornego, że u najbardziej przejedzonych ludzi budzi się na nie apeRybka firmy Rekin
tyt. Przewyższają w tym wszystkie narody. Z nie mniejszym
uznaniem de Beauplan opisywał polskie sosy, zwłaszcza chrzanowy wydał mu się
smakowity i wyborny.
Ryby dzielono według wielkości na: główne, podgłówne, misowe, półmiskowe,
drobniejsze czyli zawianki, warunki. Popularne było też powiedzonko – szczupaka
chwal ogon, a karpia głowę - było Polaków przysłowie. Ceniono także wątróbki z miętusa,
przyrządzając z nich rozmaite przystawki. Mniejszymi rybkami uklejami i kiełbiami
garnirowano okazałe pasztety i ryby w galarecie. Ba, Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” opisuje zdobienie ryb wątróbką, sporządzając z niej tak zwane chuchra:
Do szczupaków pozłociwszy wątróbki, uszy poddziałają. Natomiast Łukasz Gołębiewski
rozpoczyna wyliczankę: Jużeśmy wspomnieli zupę z ryb: łososia i szczupaka dawano
żółto, inne ryby szaro, po królewsku, w Maćkowej jusze , zapewne to, co teraz po żydowsku
zowiemy; gotowano je po węgiersku, czesku, holendersku, morawsku.
Wyliczankę pana Gołębiewskiego trzeba w tym miejscu
na chwilę przerwać, ponieważ nasz etnograf zaliczył kolejną wpadkę. Karp po żydowsku do dzisiaj wzbudza wiele
kontrowersji. Jedni twierdzą, że to ryba faszerowana, inni
że w galarecie, jeszcze inni wkładają go do szarego sosu.
A karp po żydowsku to ryba gotowana na słodko (faszerowana lub nie) w galarecie. I żeby było weselej, Żydzi w Izraelu tak przygotowaną rybę nazywają - karpiem po polsku!
Z czasem w białostockim i nie tylko menu pojawił się dziŚledzik podlaski
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woląg, kultowa potrawa na Podlasiu – ryba po grecku. Kto
to wykombinował i kiedy, Bóg jedyny wie. Nazwa wiąże
się chyba z dużą ilością warzyw i pomidorów, w których
pławi się rybka, a które są domeną kuchni śródziemnomorskiej. Tę potrawę znajdziemy w sklepach garmażeryjnych, na weselnych i bankietowych stołach. Dobrze
przyrządzona, szczególnie ze świeżego dorsza, jest naprawdę kulinarnym rarytasem.
Tradycyjna ryba po grecku
Śledź i żur utożsamiane były z postem, dlatego też
Wielki Piątek był dniem pogrzebu uprzykrzonych potraw. Śledzia wieszano na długim i grubym powrozie, nad drogą na suchej wierzbie albo innym drzewie, karząc go niby
za to, że przez sześć niedziel panował nad mięsem, morząc żołądki ludzkie słabym posiłkiem
swoim. Jego los dzielił również żur, który wynoszono z kuchni urządzając mu przy
okazji rytualny pogrzeb. Jednak dzisiaj w naszej tradycji kulinarnej śledź to przede
wszystkim przekąska. Ot, rybka lubi pływać i pod śledzika! No cóż, od wieków
wpisał się jako doskonały dodatek do nie mniej doskonałych wyrobów naszego
przemysłu spirytusowego i nie tylko.
Śledź w Białymstoku skutecznie zwalczał gołoledź!!! W „Gazecie Białostockiej”
przed I wojną światową donoszono, iż właściciele sklepów rybnych wylewają solankę na oblodzone chodniki, by stopić lód. Może pomysł, i niezły, i ekologiczny,
ale smród, szczególnie na wiosnę, musiał być okropny. Także widok żydowskiego
kupca wędrującego po podlaskich wioskach, miasteczkach, który na furce zaprzężonej w chudą szkapinę woził śledzie w beczkach w okresie międzywojennym był
nieodłącznym elementem naszego pejzażu. Z tego też okresu pochodzi bardzo specyficzny przepis na śledzia po żydowsku: Niewymoczonego śledzia wyjmowano
z beczki szybkim uderzeniem o cholewę buta obijano nadmiar soli, po czym delikwenta zwijano grubo w gazetę i kładziono na blachę nagrzanej kuchni (plity).
Kiedy gazeta zwęgliła się (nie spaliła) śledź był gotów. Obierano go z gazety i skóry
i tak zajadano, najczęściej z ziemniakami polanymi olejem lnianym. 3
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Piekarnie
Współczesny chleb litewski należy do najsmaczniejszego i najzdrowszego pieczywa dostępnego na polskim rynku. Aromatyczny z dodatkiem kminku doskonale smakuje
z mlekiem czy śmietaną. 16 Dodatkowo przez wiele dni
zachowuje swoją świeżość. Podsmażony na tłuszczu z dodatkiem czosnku i przypraw, dawniej zażywany czesterkami, jest też doskonałym dodatkiem do piwa. 9
Jakość i wykwintność litewskiego pieczywa zauważył
już Oskar Kolberg: Krzyżacy przybywszy do Prus znaleźli tam
Chleb litewski i turecki chlebek z nie tylko chleb wyborny, ale nadto kołacze pszenne z fermentopiekarni PSS
wanego ciasta pieczone, a i na Żmudzi czysty chleb nie jest rzadkością. Zresztą użycie czarnego żarnowego chleba na Litwie tak było powszechnym, że nim
(z czystego rozumie się ziarna) nie gardzili nawet jagiellońscy królowie.
Starsi mieszkańcy Białegostoku, a szczególnie Bojar, pamiętają piekarnię i sklep
U Braciszków przy Słonimskiej 8. Budynek ten wybudowano w roku 1884 na potrzeby klasztoru zgromadzenia Braci Sług Najświętszej Maryi Niepokalanej, które
w Białymstoku swoją działalność skupiało na wychowaniu i kształceniu zawodowym młodzieży męskiej. Jednym z kierunków było piekarnictwo. I braciszkowie
wykształcili niezłych piekarzy, gdyż nawet w czasach PRL-u w białostockich piekarniach pieczono pyszne pieczywo. Także dzisiaj w Białymstoku możemy zajadać
się nie tylko smacznym, ale także zdrowym pieczywem, jak
100% żytni chleb na naturalnym zakwasie. 9
Pod koniec XIX wieku w Białymstoku osiedlili się Turcy. Źródłem utrzymania przybyszów znad Bosforu, były
najczęściej piekarnie. Jedną z pierwszych była piekarnia,
a zarazem cukiernia, „Konstantynopolitańska”. Mieściła się ona w nieistniejącej dziś kamienicy Jankiela Szmula
Czesterki – chrupki do piwa,
Zabłudowskiego, stojącej na rogu rynku i Tykockiej [obecz piekarni-cukierni Okruszek
20

nie Lipowa]. Piekarnia ta miała
swoje oddziały przy Instytuckiej
[Pałacowa], Mikołajewskiej [Sienkiewicza] i Pocztowej [Jurowiecka]. W okresie międzywojennym
cukiernie i piekarnie tureckie cieszyły się w Białymstoku ogromną
Chleb żytni 100% na naturalnym popularnością. Nad Białą coraz
Legumina w kawiarni “Akcent”
zakwasie z piekarni-cukierni
liczniej przybywali kolejni Turcy.
Okruszek
W związku z tym, po pewnym czasie większość piekarń
białostockich w centrum miasta przeszła w ich ręce. Białostoczanie chętnie kupowali tureckie wypieki. Specjałem cukierni było rachatłukum. W piekarniach natomiast
królował oczywiście turecki chlebek. Był słodki dzięki dużej ilości miodu i przebogaty w rodzynki i migdały. Chlebek ten odnajdziemy dzisiaj w ofercie sklepów PSS
Społem. 16

Rynki, bazarki
W okresie międzywojennym rynki, bo bazary były tylko na zachodzie Polski,
były podstawowym źródłem zaopatrzenia, szczególnie w warzywa. Co prawda, na
obrzeżach miasta w przydomowych ogródkach uprawiano warzywa, a mieszkańcy, którzy mieli rodzinę na wsi stamtąd uzupełniali swoje spiżarnie to gospodynie
domowe codziennie musiały zaliczyć wizytę na ryneczku. Można tam było kupić
dosłownie wszystko, zaczynając od warzyw i owoców, a na drobiu i mięsie kończąc.
Jesienią przez miasto jechały furki z kapustą, ogórkami i ziemniakami. Najwięcej
handlujących było w okolicach miejskiego ratusza, ale na brak ruchu nie narzekały
też popularne targowiska: Sienny Rynek, ulokowany przy hali targowej Rybny Rynek, czy Stary Rynek na Bojarach.
Dzisiejsze osiedlowe ryneczki ani umywają się do dawnych. Czasami można
kupić na nich warzywa dostarczane przez działowców albo wyhodowane w przy21

domowych ogródkach pomidory czy ogórki. Jednak większość towaru pochodzi z hurtowni. Co prawda, niektóre
wcale nie są tańsze niż te ze sklepu, ale tradycja ryneczku
obowiązuje.
Ostatnimi laty w Białymstoku dwóch młodych ludzi wpadło na doskonały pomysł i powstała platforma internetowa „Lokalni naturalni”. A sprawa jest niesłychanie prosta. Z zakładki Targ, na której jest kilkaset propozycji (od nabiału przez
warzywa, na kosmetykach kończąc) wybieramy nasze produkty kompletujemy
z nich koszyk i składamy do środy (godzina 15.00) nasze zamówienie. Płacimy online i odbieramy paczkę w piątek. Jeszcze nigdy dostawca nie był tak blisko konsumenta. To nie tylko doskonały kanał dystrybucji zdrowych produktów od lokalnych
rolników oraz wytwórców z Podlasia, ale także ogromne ułatwienie dla potencjalnych konsumentów, którzy nie muszą miotać się po całym regionie w poszukiwaniu ulubionych produktów. Co więcej, ten dostawca nie jest anonimowy, a coraz
częściej jakość jego produktów poświadczona jest odpowiednimi certyfikatami.
No, cóż dzisiejsze gospodynie nie muszą fatygować się po codzienne zakupy,
przy których można było też poplotkować. Teraz wystarczy iPhone z plotkarską
aplikacją na Facebooku. 12

Napoje

Herbata w kawiarni
“Akcent”

W Białymstoku herbata na dobre zagościła po wkroczeniem
wojsk carskich. Rosyjscy kupcy spopularyzowali herbatę chińską,
z racji jej transportu wielbłądzimi karawanami zwaną karawańską. Znani kupcy herbaciani Istomin, Kuzniecow, Szumilin czy
Perłow sprzedawali ją w charakterystycznych, blaszanych pudełkach malowanych w kolorowe wizerunki smoków, kwiatów czy
Chińczyków. 10
Herbaciarnie przeznaczone były dla niezbyt wybrednej, a co
za tym idzie i niezamożnej klienteli. Można tam było za niewielką
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opłatą zjeść śniadanie lub kolację składające się przeważnie z: herbaty, pieczywa, masła, wędliny czy jajek. Przy
Lipowej 29 herbaciarnię prowadził Aleksander Rakowski,
a obok jego żona Katarzyna zajmowała się jadłodajnią.
W białostockich cukierniach i kawiarniach herbata nie
znalazła, tak jak w większych miastach Polski, należnego
jej miejsca. Dlaczego? Bo herbata była napojem domowym.
Kresowy kwas chlebowy
A podawano ją do wszystkiego, nawet nieśmiertelne placki
kartoflane ze śmietaną zastąpiono plackami z cukrem albo konfiturą i herbatą. Do
herbaty obowiązkowa była konfitura, którą podawano na spodeczkach lub malutkich talerzykach. Najbardziej ceniona była konfitura z malin lub wiśni.
Samowary stały nie tylko w domowych salonach, ale zimową porą kopciły
w cukierniach i kawiarniach, szczególnie tych mniejszych, prowadzonych w okolicach Rynku Kościuszki. W cukierniach i herbaciarniach samowar obsługiwali sami
konsumenci. Tak też działo się na kolejowych dworcach, gdzie szczególnie zimą
samowar był sprzętem obowiązkowym.
Herbata miała też swój wymiar społeczny, kiedy to w mroźne dni kubek
gorącej herbaty był ciepłym posiłkiem dla biedaków i bezrobotnych. Z ustawionych w centrach miast, najczęściej obok tanich kuchni, kotłów rozdawano
herbatę.
Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku prawie w każdej kuchni stał
imbryczek z zaparzoną esencją, którą uzupełniało się wrzątkiem. To dawny
zwyczaj, który pozostał po samowarze.
Wzorem gospodyń wiejskich także miejskie, szczególnie latem kiedy w bród było wszelakich owoców przygotowywały tak zwane wodzianki, czyli wodę dosmaczona owocowymi sokami. Wkrótce pojawiły się one także
w sklepach cukierniach. W swojej cukierni przy Sienkiewicza 24 Lewin wystawiał na sprzedaż słoje z „Kulkwą”, czyli
Racuchy z owocami w kawiarni
napojem z żurawiny. Szybko pomysł podłapała konkuren“Akcent”
23

cja. Pan Lewin podał konkurentów do sądu, a na jego słojach pojawił się napis
„Klukwa Patentowa”.
Jednak prawdziwe napoje w kuchni podlaskiej pojawiały się w okresach świątecznych. Najpopularniejszy był wigilijny kompot z suszu, podpiwek oraz kwas
chlebowy. Oranżada czy lemoniada w handlu uspołecznionym dostępna była w butelkach z zamknięciem na kabłączek i smakowała wtedy całkiem, całkiem. W wymiarze prywatnym produkowana była na potrzeby weselne, świąteczne lub większe uroczystości rodzinne. Podstawą była woda, cukier i drożdże. Natomiast smak
i aromat w postaci esencji kupowało się w ówczesnych drogeriach. Tak doprawiona
lądowała w specjalnie skonstruowanych bańkach do mleka, które miały wmontowany mały kranik.

Kuchnie mniejszości etnicznych i narodowych
Poszukiwanie potraw mniejszości etnicznych czy narodowych w białostockiej kuchni nie ma najmniejszego sensu, ponieważ to one ją tworzą. Barszcz ukraiński, babka ziemniaczana,
kwas chlebowy czy podpiwek na trwałe wpisały się w miejskie
kulinaria. Co prawda poszukujemy potraw z kuchni żydowskiej,
jednak wojenne zawieruchy i wydarzenia lat powojennych skutecznie zatarły ich ślady na białostockiej scenie kulinarnej. Historyczną pozostałością jest proweniencja białostockiej babki ziemniaczanej – szabasowego kugelu, czy białys- pszenna bułeczka
z cebulą, obficie posypana solą. 7 15
W restauracji „Arsenał” podawane są świetne śledzie po
Bialys w restauracji Barley
żydowsku. Szkoda żydowskich czulentów i cymesów. To smakowite dania, których ze względu na ich pracochłonność nikt z restauratorów, nie wpisuje
do swego menu.
Działająca w centrum miasta restauracja „Babka” próbuje krążyć wokół kuchni
ukraińskiej i białoruskiej, ale to tylko podzwonne dla dawnych tradycji, które właści24

wie nigdy nie były restauracyjną domeną.
Pozostałe kuchnie regionalne niestety
ale działają poza Białymstokiem. Tak jak
„Tatarska Jurta” w Kruszynianach, która
oferuje kuchnię tatarską z kultowym Pierekaczewnikiem, czy „Koszarka” w PloBialys
skach, gdzie znajdziemy potrawy inspi- Ukraiński Kuteń
rowane kuchnią ukraińską takie, jak Kuteń.
Zapanowała moda na pizzę, kebab, hamburgery i cuda
niewidy rodem z innych europejskich kuchni. No cóż, białostocczanie też chcą być ludźmi światowymi! Taka już niestety
kolej rzeczy, także w kuchni, która zawsze ulegała panującym
modom. Warto jednak od czasu do czasu zajrzeć za kurtynę
historii i spróbować dawnych potraw i smaków. Do takich wy- Tatarski Pierakaczewnik
praw szczególnie zachęcamy pobywających w naszym mieście turystów, którym
wcześniej nie dane było rozsmakować się w białostockich kulinariach.
Z życzeniami aby ta publikacja była przewodnikiem w tej wyprawie pozostają
jej autorzy.
Andrzej Fiedoruk i Andrzej Lechowski.
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Trochę o szlaku
Na „Kulinarnym szlaku dawnego Białegostoku” umieszczane zostały restauracje oraz producenci żywności, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w tym smakowitym projekcie, pod hasłem Jemy z historią (znaczek) . Mamy nadzieję, że pomysł
przywrócenia dawnych obyczajów kulinarnych Białegostoku dwudziestolecia międzywojennego przypadnie im do gustu i w następnych edycjach projektu pojawią
się nowe, wydobyte z lamusa historii dania, potrawy i produkty. Wszystkie oznaczone będą znakiem Jesz z historią.
Z racji ograniczonego formatu niniejszego folderu, szerszy opis szlaku dostępny jest na stronie www.szlaki.bialystok.pl. Czerwone znaczniki z numerami odnoszą się do uczestników szlaku, których adresy są umieszczone na skrzydełkach
(wewnętrznych stronach okładek) folderu. Każdy lokal, sklep uczestników szlaku
oznaczony jest specjalną nalepką z logotypem szlaku. Tak więc poruszając się po
Białymstoku warto uważnie rozglądać się, a być może natrafimy na coś naprawdę
smakowitego, gdyż uczestnicy projektu to renomowani i sprawdzeni restauratorzy
i producenci żywności. Pora więc zajrzeć do ich kuchni i zakładów produkcyjnych
i posmakować, póki co wirtualnie, ich specjałów. Kolejność jest zgodna z numeracją
podaną na czerwonych znacznikach, a wynika z kolejności zgłoszeń do projektu.
Zapraszamy!

Dania kuchni domowej, wędliny staropolskie w tym samo dojrzewający kindziuk i całą gamę pasztetów.
Firma ofertę swoją kieruje do wszystkich, którzy cenią oryginalny smak, dbają o zdrowie i przede wszystkim potrafią docenić
kunszt oraz walory smakowe naszych wędlin i wyrobów garmażeryjnych.
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Francuskie śniadanko, gęś z kapustą.
Restauracja swoim gościom oferuje wyjątkowe dania przygotowane z niezwykłą starannością opartych na sezonowych składnikach,
w zgodzie z ideą zero/low waste.
Ryby świeże, wędzone rybne wyroby garmażeryjne.
Obecnie „REKIN” sp. j. jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów
z grupy ryb wędzonych, solonych, marynat, konserw i świeżych, najwyższej jakości
dalekomorskich ryb mrożonych.
NA PRAWO
— Bistro —
Buza, kugelis.
„Na Prawo” oferuje posiłki na każdą porę dnia. Nasze bistro jest doskonałe gdy
chcesz sobie zrobić przerwę obiadową i jako miejsce spotkań na weekend z dobrym
wyborem jedzenia i napojów.
Ciasta domowe, torty na zamówienie, kawa.
Tortowa by Aga, to świetne miejsce na chwilę relaksu przy kawie
i odrobinie pysznych słodkości. Można też tutaj zamówić niebanalne
lecz smakowite tortu okolicznościowe.
Buza, babka ziemniaczana, kartacze.
W tym wyjątkowym miejsce położonym w centrum Białegostoku, we wnętrzu zabytkowego Ratusza można spróbować
wielu regionalnych potraw, napić się buzy: białego, musującego napoju z rodzynkami, o nieco kwaśnym smaku, wyrabianego z kaszy jaglanej, bardzo popularnego
w przedwojennym Białymstoku, oraz posmakować jednej z wielu przedwojennych
specjalności naszego regionu babki ziemniaczanej, czy doskonałych kartaczy.
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Bialys, kasza dorożkarska, deser hetmański.
To restauracja z niebanalną ofertą opartą na potrawach z kaszy. Właściciele podjęli się karkołomnego zdania i oferują deser hetmański z pęcaku. Aby zadość uczynić tradycji, kontynuują tradycje istniejącej
jeszcze do czasów powojennych dorożkarskiej gospody „Pod końskim ogonem”
i podają także kaszę dorożkarską.
Kartacze.
Restauracja Kawelin przywołuje pamięcią barwną postać Mikołaja
Kawelina – znanego białostoczanina – towarzysza hucznych zabaw,
przyjaciela sportowców, prezesa i sponsora klubu Jagiellonia, a także
hojnego dobroczyńcę. Kawelin zaprasza na rodzinne imprezy oraz
ciekawe festiwale smaków.
Chleb żytni 100% na naturalnym zakwasie, bułeczki żytnie,
czesterki (smażony chleb żytni).
Piekarnia poleca zdrowe, wypiekane według dawnych receptur i technologii pieczywo oraz ciekawy asortyment wyrobów
cukierniczych.
Legumina, racuchy, herbata tradycyjna.
W Akcencie zjedzą państwo przepyszne śniadanie lunch, na deser zaś,
zapomniana w kuchni polskiej leguminę. Jesienią właściciele zapraszają na pyszną tradycyjną herbatę z racuchami. Połączenie lokalu z księgarnią tworzy idealny klimat na spotkania towarzyskie, i biznesowe.
PIEROGARNIA.
Smak i tradycja

Pierogi ruskie, pielmieni, pierogi z jagodami. To chyba jedyne
miejsce w Białymstoku, gdzie amatorzy pierogowych smaków
w pełni zaspokoją swoje gusta.
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To podlaski lokalny targ online, który oferuje dyży wybór
regionalnych produktów, owoców i warzyw. Bez wychodzenia z domu można zamówić na tym portalu najlepsze smaki
regionu.
Smalczyk, świeżynka, kartacze, pstrąg z patelni, kaszanka domowa, pierogi z sarniny.
Jak przystało na nazwę Gospoda, znajdziemy tam popularne
dania dla miłośników tradycyjnego jedzonka. W większości to
z gustem uwarzone i podane regionalne potrawy.
Comber, z jelenia a` la Izabella Branicka, śliwki flambirowane
brandy, kasza gryczana z borowikami, sos z czerwonego wina.
To jedyna taka restauracja w Białymstoku, a może nawet na
całym Podlasiu. Precyzyjne połączenie smaków kuchni regionalnej i europejskiej,
a także wybór najwyższej jakości produktów sprawiły, że Restaurant & Bar Cristal,
jako jedyna restauracja na Podlasiu otrzymała rekomendację organizacji Slow Food.
Szef kuchni Łukasz Rakowski, który praktykował u Karola Okrasy, zaproponował
łączenie tradycyjnych smaków i poleca kasze w daniu magnackim! A jego doświadczenie wyniesione od księcia polskiej kuchni - Wojciecha Modesta Amaro – zaspokoi najbardziej wybredne gusta.
PRECLE
—prosto z pieca—
Białystoker.

Precle prosto z pieca

Precle prosto z pieca, a sprzedawane z okienka
przy ul. Lipowej idą jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. A i takowe sporządzane według dawnej żydowskiej receptury, zwane białystoker znajdują się
w ofercie piekarenki. Białystoker to dawny przysmak żydowskiej dzieciarni, sprzedawany w co
drugiej bramie śródmiejskich kamienic.
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Chlebek turecki, chleb litewski.
To najstarsza, bo założona w 1897 roku spółdzielnia spożywców. Oprócz działalności handlowej prowadzi także liczne zakłady produkcyjne. Między innymi piekarnię, która oferuje doskonały chleb litewski i wypiekany na bazie przedwojennej receptury turecki chlebek.
Czekolada jest dobra na wszystko i o każdej porze. Czekolada biała, mleczna, lekkogorzka lub gorzka z chałwą to wyjątkowe połączenie
smaków i tradycji.
Wedel, to marka sama w sobie.
Warto tutaj zajść na połasuchowanie i przypomnienie białostockich przedwojennych czekolad, które, jak wieść niesie, jakościowo nie ustępowały tym wedlowskim.
Polędwiczka z dzika.
To uroczy hotel i restauracja stylizowane na barok epoki hetmana Branickiego. W centrum miasta, a jednocześnie na cichym uboczu, goście
znajdą klimat dawnej epoki.
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