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Nie bez powodu tytuł pierwszego numeru Historia? Mniam! zaczynamy
od jesieni. To właśnie z jesienią kojarzę pierwszą opowieść z dzieciństwa.
Tego dnia moja Babcia zachęcała nas do zbiorów jabłek... nijak nie szło...
z żadnej strony nie mogła nas zachęcić. Piękna polska jesień, a nam jedynie
psoty w głowie - odpowiednie zachowanie jeśli chodzi o wiek 6 lat.
Po chwili, Babcia usiadła pod drzewem i zaczęła opowiadać historię…
Dawno, dawno temu, bardzo daleko jedynymi drzewami jakie porastały pewien kraj
były jabłka. Te jabłka były magiczne i w zależności od czynów ludzi przynosiły
owoce. Jeśli ludzie dobrze i w zgodzie żyli, jabłonie odwdzięczały się wydając
ogromne i smaczne owoce. Jeśli jednak kłócili się i marudzili, drzewa wydawały
owoce czarne i robaczywe. Ponieważ inne drzewa nie rosły w tamtym kraju i ludzie
nie znali innych owoców, stąd wszyscy starali się żyć w zgodzie by mieli co jeść.
Jednakże nie zawsze im się udawało i wtedy towarzyszył im głód… Ludzie nauczyli
się robić wiele rzeczy z jabłek jak chleb, dżem, czy przepyszną galaratkę...
Pamiętam do dziś tą opowieść. Babcia zadała na koniec opowieści pytanie a jak myślicie co mogli jeszcze zrobić z jabłek? Wtedy bez namysłu
odpowiedziałam - CIASTO! … I tak powstała moja pierwsza szarlotka.
Pamiętam jak ucierałam w misie składniki (tak, tak nie w żadnym robocie :)
dodawałam cynamon i kroiłam niezgrabnie jabłka. A na koniec, pachnące
wyciągałam z pieca… i ten smak - niesamowity, który do dzisiaj pamiętam!
Czasami tą historię opowiadam dzieciom i od siebie dodaję inne wątki.
W tym numerze chcemy Was i Wasze dzieci zaprosić na odkrywanie takiej
jesieni. Życzymy samych dobrych inspiracji!

Pepon ( gr. πέπων)
duży melon

Jej Wysokość
Dynia
HISTORIA
POMARAŃCZOWEJ
SIOSTRY

Ogromne i małe, o różnych kolorach,
odmianach i nazwach. Hokkaido,
olbrzymia czy nawet makaronowa! Dynie
od wieków podbijają podniebienia dużych
i małych. Dziś przyjrzymy im się z bliska,
bo w końcu nadeszła jesień, zatem czas na
dynię!
Dynie pochodzą z Ameryki Środkowej.
Nasiona “praprzodkini” dyni znaleziono w
Meksyku w okresie od 7000 do 5500
p.n.e. Nazwa pumpkin pochodzi od
greckiego słowa "pepon", co oznaczało “za
duży melon”. "Pepon" został zmieniony
przez Francuzów na "pompon".
Brytyjczycy zmienili słowo "pompon" na
"pumpion", natomiast Amerykańscy
koloniści zmienili "pumpion" na
"pumpkin". W Polsce dynia potocznie była
zwana banią z uwagi na swoje ogromne
rozmiary.
Dla rdzennych Amerykanów dynia była
podstawowym składnikiem diety.
Dodatkowo dynie stanowiły element
praktyczny - jak choćby ich skórki
suszono, krojono na paski i wplatano je
w maty. Co więcej, badania dowodzą, że
Indianie palili długie paski dyni na
otwartym ogniu i następnie je zjadali.
W chwili gdy Kolumb wraz z pierwszymi
osadnikami przybyli do Ameryki, poznali
oni wiele nieznanych dotąd warzyw
i owoców. Jedną z nich była dynia,
w której szybko się zakochali. Dlatego
w niedługim czasie stała się także
podstawą diety Europejczyków, którzy
podawali ją zarówno na biednych, jak i
bogatych stołach.
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JEJ WYSOKOŚĆ DYNIA

Do dziś dynię używamy w szerokiej gamie
przepisów: od deserów po gulasze i zupy.
Bo dynia to wielozadaniowe warzywo, które nadaje
się na przystawkę, zupę a także i deser.
Uważa się, że ciasto z dyni powstało wtedy, gdy
koloniści odcięli wierzch dyni, usunęli nasiona, a
następnie napełnili je mlekiem, przyprawami i
miodem. Następnie dynię upieczono w gorącym
popiele.
W Ameryce bardzo popularna jest legenda o Trzech
Siostrach, kukurydzy, dyni i fasoli. Opowieść ta
przypominała złotą zasadę, jaką było zabezpieczenie
domu w plony przed zimą.
Na kolejnej stronie znajdziecie przekład tej legendy
na język polski. Zachęcamy Was do przeczytania
opowieści dzieciom na jesienną dobranoc.
A na koniec jeszcze kilka ciekawostek na temat
DYNI:
· Dynie zawierają potas i witaminę A.
· Kwiaty dyni są jadalne.
· Dynie były kiedyś zalecane do usuwania piegów i
leczenia ukąszeń węży.
· Największa dynia, jaka kiedykolwiek uzrosła
ważyła 1140 funtów.
· Dynie są w 90 procentach wodą.
· Osiemdziesiąt procent zapasów dyni w Polsce jest
dostępnych w październiku.
· Rdzenni Amerykanie używali nasion dyni do
żywności i lekarstw.

Ewa Krupnik
Pomysłodawczyni Historii?Mniam!
Inspiruje opowieściami o dawnych czasach,
potrawach i smakach.
Mistrzyni "ugotuj z niczego" w kilka minut. Jej
szarlotka i ciasto drożdżowe zmieniają życie. Bywa
też dr historii, PR-owcem, Trenerką, Coachem.
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JEJ WYSOKOŚĆ DYNIA

,,Bardzo dawno temu żyły trzy siostry, które mieszkały na polu. Najmłodsza
była tak mała, że nie mogła jeszcze chodzić; czołgała się po ziemi, ubrana na
zielono. Środkowa siostra miała na sobie pomarańczową sukienkę i turlała się
tam i z powrotem po polu. Najstarsza siostra stała wysoka i wyprostowana, a jej
ciało pochylało się pod wpływem wiatru. Miała długie, żółte włosy i nosiła
zielony szal. Trzy siostry bardzo się kochały i nie wyobrażały sobie życia bez
siebie.
Pewnego dnia mały indiański chłopiec przybył na pole. Był chłopcem
prostym i nieustraszonym, który mógł rozmawiać z ptakami i zwierzętami.
Trzy siostry zainteresowały się tym chłopcem, często obserwując jak używa
kamiennego noża, by wyrzeźbić miskę.
Późnym latem, po pierwszej wizycie chłopca na polu, najmłodsza z trzech
sióstr zniknęła. Pozostałe dwie siostry opłakiwały ją aż do jesieni.
Wkrótce po tym chłopiec wrócił na pole, by zebrać trzciny, które rosły na
skraju małego strumienia. Używał trzciny do wytwarzania strzał. Dwie
pozostałe siostry znów go obserwowały, zafascynowane. Tej nocy zniknęła
druga siostra, ta, która zawsze wędrowała tu i tam.
Została tylko jedna siostra, wysoka i prosta. Nie pochyliła głowy ze smutkiem,
choć opłakiwała je głęboko w sercu i myślała, że nie może żyć bez nich sama.
W miarę jak dni stawały się coraz krótsze, zielony szal zaczął tracić kolor, a jej
żółte włosy stały się suche i splątane. Nocą i dniem wzdychała za siostrami,
jednak jej głos był cichy jak wiatr i nikt jej nie słyszał.
Pewnego dnia w okresie późnych żniw, mały chłopiec usłyszał płacz trzeciej
siostry i zrobiło mu się jej żal. Wziął ją w ramiona i zaniósł do domu, a tam
czekała na nią wspaniała niespodzianka: siostry stały w pokoju bezpieczne i
bardzo zadowolone z ponownego spotkania. Wyjaśniły najstarszej, że z
ciekawości poszły za chłopcem ale po pewnym czasie postanowiły zostać, bo
nadchodzi zima, a jego dom jest ciepły i wygodny.
Siostry również okazały się przydatne dla chłopca i jego rodziny. Wszystkie
zasuszone plony pozwalały rodzinie codziennie zjeść ciepły posiłek w miarę
upływu zimy. Od tego dnia trzy siostry nie były już nigdy rozdzielone.
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Przez tropiki przez pustynie
toczył zając wielką dynię
toczył, toczył dynię w dół
pękła dynia mu na pół
pestki z niej się wysypały
więc je zbierał przez dzień cały:
raz, dwa, trzy…
ile pestek zbierzesz Ty?

DZIECIĘCA RYMOWANKA, AUTOR NIEZNANY

AKCJA!
DYNIA!
ŚWIATŁO!

CZYLI ZRÓB SWÓJ LAMPION!
Szaro, buro i ponuro... Znacie? Bo my tak...
Ponieważ nie mamy czarodziejskiej różdżki, by odczarować aurę za
oknem, spróbujmy stworzyć przytulny nastrój w domu!
Czas na jesienny lampion.
Potrzebujemy do tego:
- jednej dorodnej dyni,
- ostrego nożyka,
- zapachowej świeczki
- i dobrego miejsca - najlepiej na stole.
Bo
By
To

nasz lampion zrobiony własnoręcznie będzie ozdobą domu.
był bardziej wyjątkowy, można powycinać na nim różne wzory.
DZIECIĘCA
RYMOWANKA
AUTOR
NIEZNANY
jak
- jesteście gotowi?
W takim razi dynie
pod nóż!

STRONA 8

HISTORIAMNIAM.COM

STRONA 9

HISTORIAMNIAM.COM

Do wykonania lampionu będziecie potrzebować:
dyni (im większa, tym lepsza)
ostry nożyk
zapachowa świeca
opcjonalnie wykrawacze do ciastek

1. Ostrożnie odetnij górną część dyni
przy użyciu ostrego noża (niech
pomoże Ci w tym osoba dorosła).
Odciętą część zostaw na później.
2. Wydrąż środek dyni przy pomocy
dużej łyżki. Możesz zostawić i zasuszyć
pestki - są pyszną przekąską, która
dostarcza nam wielu cennych
minerałów, m.in.: cynku, magnezu,
potasu, a także witaminy E!
3. Teraz czas na zaprojektowanie wzoru.
Narysuj go przy pomocy markera lub
wytnij kształty za pomocą foremki do
ciastek. Używając markera pamiętaj, że
im grubszy wzór narysujesz, tym łatwiej
będzie Ci go wyciąć.
4. Za pomocą małego i ostrego nożyka,
wytnij przygotowany wzór. Pamiętaj,
żeby uważać na palce!
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Gotowe! Teraz pozostało jedynie
umieścić świecę w środku lampionu,
przykryć go odciętą górną częścią dyni
i cieszyć się jego blaskiem!

AGNIESZKA IWAN
Koordynatorka projektów i specjalistka ds.
wolontariatu. Współpracuje z NGOsami w zakresie
promocji i rozwoju aktywności społecznej. Lubi,
kiedy wiele rzeczy dzieje się wokół niej i może brać
w nich czynny udział. Studentka kulturoznawstwa.
W wolnym czasie zgłębia wiedzę z zakresu
psychologii i rozwoju osobistego, gotuje z pasją,
a także odkrywa kolejne zakątki (nie tylko) Polski.
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SMACZNE
OPOWIEŚCI
PANA ŁUKASZA
Wrzesień od zawsze kojarzył mi się z nieuchronnym nadejściem jesieni pory, kiedy wszystko przygotowuje się do głębokiego snu albo też obumiera.
Wieczory stają się chłodne, liście na drzewach powoli żółkną, czerwienieją
lub brązowieją, a jeżeli deszcze są częste, to liście pokrywa kolor zgniłej
pomarańczy. Ale w tym powolnym przygotowywaniu się do snu kryje się
magia życia, bo jeśli przyroda ma trochę szczęścia to wrzesień jest jej
najpiękniejszym tchnieniem. Wówczas kolejne dni stają się podróżą pełną
kolorów, wyrazistych zapachów i orzeźwiających poranków.
Być może tak właśnie wyglądała podróż Lecha, który wyruszył ze swymi
dwoma braćmi szukać nowego domu. Miejsca pełnego zarówno żyznych pól,
na których można było zasiać zboże, jak i gęstych lasów, które dawały
drewno na budowę chat, a także dostarczały pożywienia. W końcu
słowiańskie puszcze słynęły ze zwierzyny i runa, które rodziło nie tylko
borowiki, kozaki i rydze, ale też ostrężyny, maliny i cenny łopian.
Kiedy myślę o tym, jak wyglądał pierwszy dzień w miejscu, które przez
niespełna sto lat było stolicą Polski, to zastanawiam się, co Lech mógł owego
dnia spożywać, gdy słońce powoli chyliło się ku zachodowi…
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SMACZNE OPOWIEŚCI PANA ŁUKASZA

Wyzwanie Mniam:
1. Poszukaj informacji, dlaczego łopian jest cenną rośliną?
Do czego możemy go wykorzystać?
2. Jak nazywali się bracia Lecha i o jakim mieście wspomina Pan Łukasz?
3. Opisz danie, które mógł spożywać Lech pierwszego dnia po założeniu
osady. Z jakich pysznych składników mogło być ono przygotowane?

Wskazówka!
Buszując w Internecie niech towarzyszy Ci dociekliwość. Jej oznaką jest
umiejętność porównywania informacji pomiędzy co najmniej trzeba
stronami www. Zatem: klikaj, szukaj i zadawaj pytania!

Pan Łukasz, a dokładniej Łukasz Szeliga –
nauczyciel z pasją, który lubi uczyć się od dzieci
i młodzieży. W swoich zespołach uczniowskich
rozwija postawę szacunku do drugiego człowieka,
pobudza do krytycznego myślenia i pokazuje,
czym jest skuteczna komunikacja w ciągle
zmieniającym się świecie. Więcej informacji
o Panu Łukaszu znajdziesz w Internecie i social
media.
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Czy wiedzieliście, że marchewki nie zawsze były pomarańczowe?
Pierwotnie były one białe, żółte lub fioletowe. Co zatem sprawiło,
że te pomarańczowe warzywa, które obecnie znajdziemy na targach
i w sklepach na całym świecie mają niewiele wspólnego
z pierwszymi istniejącymi marchewkami?
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DLACZEGO MARCHEWKI SĄ POMARAŃCZOWE?

4000 lat temu dzikich marchwi używano w medycynie starożytnej Grecji, a nie
do gotowania, ponieważ były one białe, zdrewniałe i gorzkie. Nie wszystkie
marchewki rosły tak samo. Nasiona z jednej rośliny marchwi wytwarzały
szereg kształtów i rozmiarów. W pewnym momencie ludzie zaczęli uprawiać
marchewkę do jedzenia. Wyselekcjonowali nasiona z najlepszych, największych
marchwi i zasadzili je.
Z nasion powstawały nowe marchewki, niektóre z nich były fioletowe.
Były one nieco mniej gorzkie i mniej zdrewniałe niż te białe.
Rolnicy zbierali i zjadali fioletowe marchewki.
Wybierali nasiona spośród najsmaczniejszych i najbardziej kształtnych
marchewek i sadzili ich więcej.
Pomarańczowa barwa tych warzyw pojawiła się dopiero ok. XV-XVI wieku.
Część roślin marchwi została genetycznie zmutowana (nastąpiła zmiana w DNA,
która zmieniła chemikalia w środku). To sprawiło, że marchewka stała się
pomarańczowa. Pomarańczowe marchewki były słodkie i soczyste.
Rolnicy poprawiali plony poprzez sadzenie nasion od najprostszych
i najsłodszych marchwi.
Dziś pomarańczowe marchewki są sadzone i jedzone na całym świecie.
Niektórzy historycy żywności sądzą, że 400 lat temu w Holandii marchewki po
raz pierwszy stały się popularne. Rodzina królewska pochodziła z domu
pomarańczowego, a kolor pomarańczowy wciąż jest kolorem narodowym.

Lato już dawno za nami, a jesień w pełni
pokazała swoje oblicze. To idealny czas na
to, żeby pokazać Wam:

WYNIKI KONKURSU
"OPOWIEDZ NAM
SWOJĄ SMACZNĄ
HISTORIĘ!"
Na kolejnych stronach poznajcie
opowieści naszych laureatów!
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nagroda główna
Mirosława Warzyniak - "Słodka trucizna"

Miałam może 4 lata i kochałam świat słodyczy, choć okazje, gdy je
jadłam, można na palcach wyliczyć. Były lata 60., bieda w domu, aż
piszczało. Okazji na słodkie uczty mieliśmy z rodzeństwem mało... Ale
zwykle co niedzielę wujek-bogacz i cukiernik przynosił nam trochę
ptysiów. Brat z siostrą moją, bezczelni!, wmówili mi jednak kiedyś, że
krem do ciastek pachnących robi się z ohydnych rzeczy i że może być
trujący. A ptysie pachniały bosko - wanilią
i czekoladą, którą zacni cukiernicy zawsze na wierzch ciastek kładą...
Rety, co ja miałam robić? Łapałam ptysiowy przydział i uciekałam za
domek, na stos cegieł. Nikt nie widział? No to siup, krem z ptysia gdzieś
tam na cegły lądował sobie, a ja zjadałam ciasteczka. Brat dostrzegł raz,
co tam robię i odtąd z siostrą śledzili me poczynania zza rogu, a potem
ten krem zjadali, robiąc sobie ucztę bogów... Po kilku tygodniach mama
wyśledziła całą sprawę i uratowała ptysie, psując rodzeństwu zabawę!
Odtąd, niczym nierażona, wcinałam więc ptysie
z kremem, przezwyciężając kremowo-legendową anatemę...
I to właśnie ptysiów zapach, zapach niedzieli domowej w moich
nosowych wspomnieniach moc innych bije na głowę!
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nagroda
dodatkowa
Barbara Binkowska

Z dzieciństwa najmilej wspominam beztroskie wakacje u babci. Czas, który
tam spędziłam jeszcze wiele lat będę wspominać. Babcia mieszkała na wsi
w takim typowym wiejskim domku, w którym pachniało wypiekanym
wiejskim chlebem, mlekiem, serami, świeżo zrobionym masłem,
drożdżówkami, zarzucajką, garusem parzybrodą, gdzie złapało się kromkę
chleba polewało wiejską śmietaną i posypywało się cukrem. Dziadziuś
zaprzegał konie do wozu i jechało się w pole. Ileż radości sprawiało było z
jazdy na wozie. I ja trzymająca bankę z kompotem. Od czasu do czasu się
podskakiwało, rzeczą jasna ze polne drogi to nie asfaltowe. Pomagałam
dziadkom w polu przy zrywaniu truskawek, bo zawsze z oberwanego
koszyczka miałam pieniądze za które kupowałam sobie słynne lody
bambino. Czasem zbierałam babci zioła, które później suszyły sie na
strychu. Fajnie było, gdy zwoziło się pachnące siano. A jeszcze fajniej jak
się siedziało na wozie wypełnionym sianem. Z tej wysokości widziało się
cała wieś. Wieczorem leciało się po krowy na łąkę, które następnie babcia
doiła i świeże mleko piło zajadając z plackiem drożdżowym lub
drożdżówkami.. Wieś słynęła i słynie po dziś dzień z jaskiń. Wielokrotnie
leciałyśmy z koleżankami do nich, aby pobawić się lalkami zrobionymi z
kukurydzy. Moje dzieciństwo na wsi nauczyło mnie radości z małych
rzeczy. Że mogłam sobie latać, gdzie chciałam, że jest ładna pogoda, że
padał deszcz, że karmiłam kury, że mogłam polecieć na ogród powspinać
się po drzewach, zerwać z krzaka porzeczki, agrest, jabłko czy gruszkę, że
jadłam truskawki oblepione piaskiem prosto z krzaczka. Cieszyłam się,
gdy w ogródku zrywałam kwiatki, a później wstawiałam je do wazonu, gdy
w zbożu zrywałam chabry i maki. Że mogłam lecieć do studni, nabrać
wody i taka źródlaną wodą gasiłam pragnienie. A w strudze, bo tak na wsi
nazywano rzeczkę poskakać i pochlapać się wodą. Że babcia robiła
pierożki słynne pierożki z jagodami czy truskawkami oblane śmietaną. To
tam nauczyłam się miłości do przyrody, radości z życia i szacunku do
ludzi starszych. Tam każdy dzień wyglądał inaczej tam życie płynęło
inaczej. Szkoda, że ten czas szybko minął i już nie mam kochających
dziadków, którzy zawsze na dobranoc buziaka dali. I że nie ma tego domu,
domu, do którego tak chętnie jeździłam. Zostały wspomnienia i nieliczne
zdjęcia.
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nagroda
dodatkowa
Magda Bytof

Czekałam pełna zdenerwowania na brata, który wracał po 5 m-cach
nieobecności do domu. Dzwoni z trasy, że za godzinę już będzie. Na
kuchni nerwowo gotują się młode ziemniaczki i rosołek. Jeszcze minuta,
jeszcze dwie i mój długo oczekiwany braciszek już jest w moich
ramionach - spragniony także strawy domowej. Biegnę pełna zachwytu
nad swoim dziełem (że taka sprytna przygotowałam to co brat lubi),
szybciutko odcedzam ziemniaczki, podrzucam, odkrywam pokrywkę,
zaglądam do środka zdumiona, że jakoś lekko się zrobiło w garnku i...
patrzę przerażona, że zamiast ziemniaków odcedziłam rosół!!! Siadłam
na podłodze i ryczałam ze wstydu i złości. Skończyło się na ziemniakach
i jajku sadzonym ale i tak obiad smakował wyśmienicie.
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MNIAM!

Skoro w tym numerze króluje dynia... nie mogło zabraknąć też przepisu na
... DYNIOWY SERNIK!

Żeby go zrobić, będziecie potrzebować:
Na spód:
2 opakowania ciastek typu Oreo lub Łakotek
80 g masła
Masa serowa:
1 wiaderko zmielonego twarogu typu np. Piątnica (1 kg)
1 opakowanie mascarpone 250 g
400 g upieczonej dynii (tzw. puree z dyni)
200 g cukru (lub 150 ksylitolu)
wanilia
6 łyżek mąki ziemniaczanej lub 2 łyżki + budyń waniliowy
4 jajka
Do dekoracji:
gorzka czekolada
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1. Ciasteczka dokładnie zmielić, można też ręcznie pokruszyć z dziećmi
(świetna zabawa!), a następnie dodać roztopione masło i wymieszać na masę.
Wyłożyć na spód i boki tortownicy (najlepsza będzie o wymiarze ok.24 cm).
2. Zmiksować chłodne puree z dynii* ze zmielonym twarogiem i serkiem
mascarpone.
3. Dodać cukier, wanilię, mąkę ziemniaczaną (lub mąkę ziemniaczaną i
proszek budyniowy). Kolejno jajka i ponownie zmiksować na masę.
4. Masę wykładamy na przygotowany spód z masy ciasteczkowej i wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy 1 godzinę lub ciut więcej
w zależności od testu patyczka. Po wyjęciu należy ostudzić i zdjąć obręcz.
Następnie dekorujemy zygzakami z ciemnej, gorzkiej czekolady.

A potem już tylko mniam!

*Przepis na puree z dynii - do jego przyrządzenia najlepiej nadaje się dynia
Hokkaido. Myjemy dynię, i kroimy na mniejsze kawałki. Dynia Hokkaido w
odróżnieniu od innych rodzajów dyń ma jadalną skórkę, którą możemy piec!
Układamy na blasze i pieczemy aż do miękkości. Wyciągamy i mamy dwa
warianty albo miksujemy w całości ze skórką (wtedy będzie miało gorzkoorzechowy posmak) albo miksujemy bez skórki. Takie puree można
przechowywać w lodówce przez kilka dni lub zamrozić na zapas ;)

HISTORIA? MNIAM!

OPOWIADAMY SMACZNE HISTORIE
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W następnym numerze:
KARNAWAŁOWA
WANILIA

