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Tę książkę dedykuję wszystkim moim przyjaciołom, 

którzy dokładali się do potraw.

Mojej agentce Chelsea, za to, że we mnie wierzyła.

Moim siostrom Shonie i Jennifer, 

które mnie inspirują.

Rodzicom, za to, że mnie kochają.

Babci Mutti, która zawsze mnie motywuje.

I mojej jedynej miłości Everestowi 

– bez Ciebie nic nie miałoby sensu!
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Nie ma bardziej szczerej miłości 
niż miłość do jedzenia.

– George Bernard Shaw
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ODKąD PAMIęTAM, UWIELBIAŁAM GOTOWAć. Wśród moich najwcześniejszych 
wspomnień jest to, gdy proszę mamę o przysunięcie stołka do kuchennego blatu, 
abym mogła pomóc jej w mieszaniu czekoladowego ciasta, a także to, kiedy robi-
łam rissole i śmiałam się z moich upapranych mięsem dłoni. Już wtedy wiedziałam, 
że jedzenie będzie bardzo ważną częścią mojego życia.

Gdy byłam nieco starsza, bliscy prosili mnie często o ugotowanie rodzinnego 
obiadu lub przyrządzenie deseru. Ale to mama inspirowała mnie do gotowania. 
Pozwalała mi biegać w kulinarnym zapamiętaniu po kuchni i przyrządzać, co tylko 
chciałam, i cały czas udzielała mi rad. Piekłam cytrynowe ciasto z bezą dla babci, 
tarty z owocami morwy dla sióstr, rybę z frytkami na obiad i urodzinowe torty czeko-
ladowe dla wszystkich. Najbardziej lubiłam robić właśnie torty z czekoladą. Żeby 
spełnić marzenia o profesjonalnym dekorowaniu ciast, w wieku 12 lat zapisałam się 
na kurs cukierniczy. Przygotowywałam słodkie bukiety kwiatów i malowałam je na 
różne kolory. Nazywałam to „sztuką jadalną” i byłam nią zachwycona.

Często, kiedy jako pierwsza wracałam do domu, gotowałam dla rodziny. Udawa-
łam wtedy, że jestem szefem kuchni i występuję w programie kulinarnym. Cieszę 
się, że nikt nie przyłapał mnie, gdy instruowałam swoją niewidzialną publiczność, 
jak wyrabiać ciasto. Razem z mamą kolekcjonowałyśmy przepisy, wśród nich były 
tak stare i zniszczone, że nie dało się ich uratować – strony ze starych książek kuchar-
skich skleiły się na zawsze, a ich treść rozpłynęła się w dżemie z morwy.

Rodzina przyzwyczaiła się do mojej obsesji. Żartowano nawet, że już przy śniada-
niu pytam: „Co na obiad?”. Błagałam, żeby zabierali mnie do restauracji. Ciocia 
Wendy z Melbourne chętnie to robiła, kiedy ją odwiedzałam. Smakując kolejne po-
trawy, wyobrażałam sobie, w jaki sposób szef kuchni przygotowuje kolejne dania, 
a po powrocie do domu próbowałam odtworzyć ich smak.

GDy ByŁAM NASTOLATKą, jeszcze zanim zaczęłam rozważać karierę modelki, chcia-
łam zostać szefem kuchni. Studiowałam technologię żywności, chodziłam do szkoły 
hotelarskiej i pracowałam w kilku restauracjach. Marzyłam o tym, aby przyjęli mnie 
do Le Cordon Bleu, renomowanej szkoły kulinarnej we Francji, i o tym, żeby otwo-
rzyć własną restaurację.

Jako nastolatka przeszłam na ścisłą dietę wegańską, z przyczyn etycznych i ekolo-
gicznych, a także po to, aby zmienić sposób odżywiania. Chciałam zostać modelką, 
więc musiałam stracić na wadze. To było wyzwanie. Musiałam nauczyć się przekształ-
cać swoje przepisy zgodnie z wymaganiami diety wegańskiej. Tam, gdzie mieszka-
łam, nie było ani jednej wegańskiej restauracji, a samo słowo „weganizm” było dla 
większości ludzi nieznane. Zmianę diety trzymałam raczej w tajemnicy. Gdy to wspo-
minam, zastanawiam się, jak to możliwe, że, choć uwielbiałam jedzenie ponad 
wszystko, na trzy lata zrezygnowałam z sera. Bardzo dobrze pamiętam elegancką 
restaurację w Terrigal w Nowej Południowej Walii, której szef kuchni przyszedł do 
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mnie, aby zapytać, co jedzą weganie. Podał mi największą, jaką w życiu widziałam 
górę pokrojonych w plastry pomidorów, i nic poza tym. Natomiast moja mama sta-
nęła na wysokości zadania i została niezłą kucharką wegańską. Nauczyłyśmy się robić 
ciasta bez jaj − zamiast nich używałyśmy warzywnego purée. Podobnie przygotowu-
ję moje wegańskie babeczki – przepis na nie znajdziecie w tej książce. Są przepysz-
ne, a przy tym całkowicie pozbawione składników pochodzenia zwierzęcego.

PONIEWAŻ JEDNą Z PRZyCZyN MOJEJ PRZEPROWADZKI DO NOWEGO JORKU 
była „lepsza” kuchnia, postanowiłam, że będę częściej gotować w domu i, tak samo 
jak Francuzi, kilka razy w tygodniu robić zakupy spożywcze. Miałam jednak wraże-
nie, że jestem jedyną osobą w mieście, która potrzebuje dużego wózka na zakupy 
w ekologicznym supermarkecie Wholefoods i która, kiedy wraca z targu z lokalną 
żywnością na Union Square, targa ze sobą dziesięć pełnych toreb.

Tę książkę traktuję jako przygodę, podobnie jak prowadzenie własnego bloga. 
Znajdziecie w niej przepisy na potrawy, które są dla mnie ważne. Wszystkie dania 
w tej książce zostały sfotografowane, a następnie spałaszowane przeze mnie i mo-
jego partnera (nasze paski ledwie to wytrzymały). Nie ma tu retuszu ani kosmetycz-
nych poprawek, to prawdziwe jedzenie, które gotowałam w domu, w swojej maleń-
kiej kuchni z kiepskim piekarnikiem.

Aby sfotografować te wszystkie potrawy, musiałam je ugotować, a potem zjeść. 
Dlatego często zapraszałam do domu przyjaciół. To właśnie jest najlepsze w jedze-
niu: zbliża do siebie ludzi. Domowy posiłek zawiera ogromną dawkę miłości. Moją 
ulubioną restauracją w Nowym Jorku jest teraz moja własna kuchnia i uwielbiam 
chwile, gdy posiłkami mogę dzielić się z przyjaciółmi. Nie bez powodu oddaję naj-
lepsze dania bliskim, a sobie zostawiam resztki. Nic nie sprawia mi większej radości 
niż obdarowywanie innych jedzeniem.

Mam nadzieję, że przepisy zamieszczone w tej książce dostarczą Wam wiele mi-
łych chwil, którymi będziecie mogli podzielić się z przyjaciółmi i rodziną, tak samo 
jak ja. Nie zapominajcie też, aby eksperymentować i dobrze się przy tym bawić. 
Zawsze staram się dodać do przepisów szczyptę własnej inwencji. Aby Wam to uła-
twić, pozostawiłam kilka pustych stron, gdzie możecie robić własne notatki na temat 
przepisów – w ten sposób ta książka stanie się naprawdę Wasza.

Serdecznie pozdrawiam,
Robyn

www.robynlawleyeats.tumblr.com



KRóTKA, ALE WAŻNA UWAGA 
NA TEMAT PRAKTyK HODOWLANyCH

Hodowla zwierząt zmieniła się w ciągu ostatnich czterdziestu lat ogromnie. Niewiele 
gospodarstw zapewnia dzisiaj zwierzętom możliwość swobodnego poruszania się. 
Mięso produkuje się zazwyczaj „za zamkniętymi drzwiami” – sposobem przemysło-
wym. Taka hodowla jest kontrolowana przez wielkie korporacje. W samej Australii 
z  takich gospodarstw pochodzi ponad 500 milionów zwierząt przeznaczonych do 
uboju.
Zgodnie z australijskim prawem, nie są one określane jako zwierzęta, ale jako „wła-
sność”. Zachęcam Czytelników, aby podczas zakupów spożywczych, a zwłaszcza, kie-
dy kupują mięso, drób, produkty mleczne i jaja, sprawdzali ich pochodzenie i dokony-
wali właściwego wyboru. Lokalne sklepy i gospodarstwa mają bardziej humanitarne 
podejście do uboju zwierząt i dlatego stanowią dla kupujących alternatywę. Praktyki 
w hodowli przemysłowej są okrutne. Zwierzęta nie jedzą trawy, często nie widzą na-
wet słońca i dlatego ich mięso nie jest zbyt wysokiej jakości. Zdaję sobie sprawę, że 
nie każdy ma dostęp do ekologicznych produktów, zawsze jednak ma możliwość 
bardziej świadomego wyboru. Spróbujcie, a poczujecie się dzięki temu lepiej i za-
uważycie też różnicę w smaku.





Gdy czytam przepisy, które zamieściłam w  tym rozdziale, czuję ogromną radość 

i sentyment, bo przecież dorastałam z nimi, a na smak potraw według nich przyrzą-

dzonych czekałam przed rodzinnymi spotkaniami. Zawsze, gdy wracam do Australii, 

proszę mamę, żeby przyrządziła moje ulubione dania. Choć sama uwielbiam goto-

wać, to z lubością rozkoszuję się kuchnią mamy. Mieszkam za granicą i często przy-

gotowuję te dania dla przyjaciół. Z  niektórymi przepisami podzieliłam się nawet 

w agencji modelek. Lubię pokazywać Amerykanom dania, o których nie mają poję-

cia, np. lamingtony albo pavlovą.

Mam nadzieję, że przygotowanie tych tradycyjnych dań sprawi Wam radość. Wy-

próbujcie koniecznie przepis na tartę z morwą. To była pierwsza tarta, jaką w życiu 

przyrządziłam, i nadal ją przygotowuję na prośbę rodziny.

Tęsknota 
za Australią
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Muesli dr. Birchera
W Ameryce często muszę przygotowywać własne muesli, ponieważ 
trudno jest znaleźć płatki śniadaniowe bez dodatku cukru czy syropu 
kukurydzianego. Moje ulubione to muesli dr. Birchera, przygotowane 
według przepisu, który znajdziecie poniżej – bije wszystkie inne na głowę.

CZAS PRZyGOTOWANIA: 10 MINUT + NAMACZANIE PRZEZ NOC
LICZBA PORCJI: 2

1 jabłko (Gala, Pink Lady albo Granny Smith)
1 szklanka* płatków owsianych
½ szklanki soku jabłkowego
3 posiekane suszone daktyle
½ szklanki jogurtu naturalnego oraz odrobina do podania
duża szczypta cynamonu
¼ szklanki płatków migdałowych
¼ szklanki grubo siekanych orzechów włoskich
borówki lub maliny do podania

1. Zetrzyj jabłko na tarce o grubych oczkach. Wymieszaj w misce starte jabłko, płatki 
owsiane, sok jabłkowy, daktyle, jogurt oraz cynamon i połącz wszystkie składniki. 
Przykryj i włóż na noc do lodówki.

2. W małej misce wymieszaj płatki migdałowe i orzechy włoskie.

3. Wymieszaj połowę mieszanki orzechów i migdałów z muesli. Posyp po wierzchu 
resztą mieszanki i podawaj z borówkami lub malinami oraz odrobiną jogurtu.

WskazóWka: Muesli dr. Birchera tradycyjnie zostawia się na noc  
do namoczenia, ale jeśli chcesz je zjeść w dniu, w którym je przyrządzasz,  
odstaw muesli do lodówki na co najmniej godzinę.

* 1 szklanka = 250 ml (przyp. tłum.).
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Pikelets*
Wolę pikelets od amerykańskich pancakes – moim zdaniem mają lepszą 
konsystencję. Tylko jedno śniadanie wystarczyło, aby mój partner 
zrezygnował z pancakes i przekonał się do australijskich pikelets.

CZAS PRZyGOTOWANIA: 10 MINUT
CZAS SMAŻENIA: 10–15 MINUT

LICZBA PORCJI: OKOŁO 20, ZALEŻNIE OD ROZMIARU

2 szklanki mąki ze środkiem spulchniającym
3–5 łyżek stołowych drobnego cukru (do smaku)
1½ szklanki mleka
2 jajka
1 strączek wanilii (rozłamany, z oddzielonymi nasionami)
50 g masła

1. Przesiej mąkę i cukier do miski.

2. Roztrzep jaja z mlekiem i nasionami wanilii, następnie dodaj je do suchych 
składników, roztrzepując całość, aż do uzyskania gładkiej konsystencji. 

3. Na patelni z nieprzywierającą powłoką rozpuść na średnim ogniu odrobinę masła. 
Łyżką wlewaj masę na patelnię (ja używam chochli), ale uważaj, żeby placków nie 
było zbyt dużo. Kiedy na ich powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza, 
przewróć je na drugą stronę. Zdejmij placki z patelni, kiedy będą usmażone na złoty 
kolor z obu stron.

4. Nie martw się, jeśli pierwsza partia nie wyjdzie idealnie (na początek przygotuj  
tylko kilka), zazwyczaj dopiero po pierwszym smażeniu temperatura na patelni  
jest właściwa. Powtórz czynność.

5. Podawaj z wybranymi dodatkami. Moje ulubione to nutella i banany, inna dobra 
propozycja to świeży sok z cytryny i szczypta cukru.

WskazóWka: Rozgrzej strączek wanilii w dłoniach, a następnie wyjmij nasiona 
tępą stroną noża.

* Pikelets – placki bardzo popularne w Australii, wyglądem przypominające amerykańskie naleśniki pancakes (przyp. red.). 
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Sałatka  
z arbuza i rukoli

Ta sałatka to moja ulubiona propozycja na lato – dzięki połączeniu 
wszystkich smaków jest naprawdę pyszna!

CZAS PRZyGOTOWANIA: 15 MINUT
LICZBA PORCJI: 2

1 średnia czerwona cebula, pokrojona w cienkie półplasterki
80 g pokruszonego sera feta lub sera koziego
¼ arbuza, pokrojonego w kostkę
100 g liści rukoli Baby Leaf (2–3 garści)

Dressing:
1 łyżka stołowa oliwy
1 łyżka stołowa octu białego
3 łyżeczki soku z cytryny
3 łyżeczki musztardy francuskiej
1 łyżeczka majonezu oraz dodatkowo łyżeczka do zagęszczenia (według upodobania)

1. Połącz wszystkie składniki sałatki w misce lub na półmisku.

2. Aby przygotować dressing, połącz wszystkie składniki w małej misce i roztrzepuj  
do uzyskania gładkiej konsystencji (albo wlej do słoika, zakręć i potrząsaj).

3. Przed podaniem skrop sałatkę dressingiem i wymieszaj, potrząsając.
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Sałatka  
z mozarellą Buffalo

Mozzarella i pomidory stanowią wprost idealne połączenie, a słone 
uzupełnienie w postaci anchois nadaje temu daniu nową jakość.

CZAS PRZyGOTOWANIA: 10 MINUT
LICZBA PORCJI: 4 (NA PRZySTAWKę)

4 duże kulki mozzarelli z bawolego mleka (Buffalo)
16 listków bazylii
16 małych filetów anchois (pomiń, jeśli nie lubisz anchois  

lub chcesz przygotować danie wegetariańskie)
24 pomidorki cherry przekrojone na połówki
½ szklanki soku z cytryny
2 łyżki stołowe oliwy
sól morska i świeżo zmielony pieprz do smaku
ocet balsamiczny i odrobina oliwy do podania

1. Każdą kulkę mozzarelli pokrój na cztery równe plastry. Umieść plaster mozzarelli  
na każdym z czterech talerzy, przykryj listkiem bazylii, filetem anchois  
i 3–4 połówkami pomidorków cherry. Powtórz układanie warstw,  
aż na każdym talerzu znajdą się cztery warstwy każdego składnika.

2. Skrop każdą porcję oliwą i sokiem z cytryny.

3. Posyp solą morską i zmielonym pieprzem. Do sałatki podaj ocet balsamiczny 
i oliwę.
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Sałatka ziemniaczana
Moja mama przygotowywała to danie na każdego grilla i każde przyjęcie 
domowe. Uwielbiam je. To ukoronowanie każdego spotkania – sałatka  
jest pyszna i można łatwo przyrządzić jej wegetariańską wersję,  
jeśli pominie się szynkę.

CZAS PRZyGOTOWANIA: 25 MINUT
CZAS GOTOWANIA: 15 MINUT

LICZBA PORCJI: 8–10

6–8 ziemniaków (około 1 kilograma)
5 jaj
1 szklanka pokrojonej w kostkę szynki (bez kości)
1 szklanka majonezu
¼ łyżeczki soli
1 łyżka szczypiorku (świeżego lub suszonego)
1 łyżeczka koperku (świeżego lub suszonego)
¼ łyżeczki granulowanego czosnku

1. Ziemniaki obierz i pokrój w drobną kostkę, potem podgrzewaj w mikrofali przez 
8−10 minut (lub gotuj do miękkości). Kiedy już będą ugotowane, przepłucz je 
zimną wodą i odstaw.

2. Gdy ziemniaki się gotują, wstaw jajka do gotowania na 15 minut, następnie opłucz 
je zimną wodą. Dzięki temu żółtka nie ściemnieją. Pokrój jajka na ćwiartki.

3. Kiedy ziemniaki i jajka ostygną, włóż je do dużej miski i dodaj szynkę, a następnie 
majonez, sól, szczypiorek i koperek. Posyp granulowanym czosnkiem i delikatnie 
przemieszaj. Podawaj na zimno.
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Sałatka fasolowa
CZAS PRZyGOTOWANIA: 20 MINUT + CHŁODZENIE

LICZBA PORCJI: 6–8

Puszka (425 g) czarnej fasoli (przepłukanej i odsączonej)
Puszka (425 g) fasoli czerwonej Kidney (przepłukanej i odsączonej)
Puszka (425 g) fasoli białej (przepłukanej i odsączonej)
Puszka (280 g) odsączonej kukurydzy
1 pokrojona zielona papryka
1 pokrojona żółta papryka
1 pokrojona czerwona papryka
½ szklanki oliwy extra virgin
½ szklanki octu z czerwonego wina
2 łyżki świeżego soku z limonki
1 łyżka soku z cytryny
1 zmiażdżony ząbek czosnku
½ szklanki posiekanej świeżej kolendry
3 posiekane cebule dymki
1 łyżeczka cukru
2 łyżeczki zmielonego czarnego pieprzu
1 posiekana świeża czerwona papryczka chilli 
parę kropli sosu tabasco

1. W dużej misce wymieszaj fasolę, kukurydzę, paprykę i czerwoną cebulę.

2. W mniejszej misce rozmieszaj oliwę, ocet, sok z limonki i cytryny, czosnek, kolendrę, 
dymkę, cukier i czarny pieprz. Dodaj papryczkę chilli, dopraw tabasco i solą do 
smaku.

3. Dressingiem polej fasolę i warzywa. Przemieszaj do połączenia składników.  
Dobrze schłodź i podawaj na zimno.



spodobał ci się fragment 
który przeczytałeś?




