
Ciężki piątek kucharza Hieronima 

 

Bohaterem tej historyjki jest kucharz Hieronim. Gotowanie i smażenie to jego pasja. Każdego dnia 

tworzy niezwykłe przepisy, nie jakieś tam fastfoodowe ohydztwa, tylko superatrakcyjne dania dla 

najbardziej wyrafinowanych podniebień.  

W piątek mieli przyjechać do niego dawno niewidziani goście. Rad nierad długo myślał i wymyślił – na 

ten dzień zaplanował wykwintny obiad zakończony przepysznym deserem. Nie raz i nie dwa już to 

robił. W dżdżysty piątkowy dzień wstał już o szóstej, czego na co dzień zwykle nie robił. To właśnie 

dziś przyjeżdżali ciocia Marzena i wujek Błażej z Pszczyny z ich już ponaddwudziestoletnią córką 

Żanetą. Hieronim zgromadził niezbędne składniki, których potrzebował. Ugotował węgierską zupę 

gulaszową ze świeżych warzyw i chudej wołowiny. Na drugie danie przyrządził halibuta w sosie 

jeżynowym, przyprawionym szczyptą ziół prowansalskich z rzeżuchą, brązowy ryż oraz surówkę z 

marchwi, jabłka i chrzanu. Ostrużyny kwaśnych antonówek, które mu zostały, dał do schrupania 

królikowi. Do picia przygotował napój owocowy z dodatkiem orzeźwiającej mięty. Po przygotowaniu 

obiadu szykował składniki niezbędne do deseru – przekładańca miodowo – orzechowego. 

Przedwczoraj u pszczelarza kupił słój miodu wrzosowego. Na stole ustawił również pozostałe 

niezbędne składniki. Piekąc kolejne warstwy kruchego ciasta, kucharz robił lukier. Nieoczekiwanie 

okazało się, że wysłużony mikser odmówił posłuszeństwa. Na szczęście w spiżarce Hieronim trzymał 

wiele różnych przyborów kuchennych, miał także starą, na pierwszy rzut oka tużprzedwojenną 

trzepaczkę. Mógł więc ubić białka na puszystą, sztywną pianę i zrobić śnieżnobiały lukier. Wystudzone 

ciasta były gotowe do przełożenia konfiturami. Nagle przerażony Hieronim zbladł jak ściana – 

zapomniał ich kupić! Myślał, gdzie by je szybko dostać. Nagle przypomniał sobie o życzliwej sąsiadce 

Elżbiecie i pożyczył od niej trzy słoiczki przepysznego dżemu porzeczkowego. Gotowe ciasto odłożył 

do lodówki. Kończył właśnie nakrywać stół, gdy zza wpółotwartych drzwi zobaczył masywna sylwetkę 

wchodzącego do domu wuja Błażeja.  

Rodzinne spotkanie było bardzo udane. Ciocia chwaliła wyśmienity obiad. Wuj zjadł aż trzy kawałki 

ciasta, tak mu smakowało! Nawet Żaneta, która utrzymuje dietę, dziś zrobiła wyjątek i zajadała się aż 

miło. Ale któż by odmówił tak przepysznej uczty? 


