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Dania serwowane w Irlandii
Skrypt napisany praz uczniów technikum
żywienia i usług gastronomicznych, którzy odbywali
praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych
na terenie Irlandii w ramach projektu Erasmus+.

Barbara Szeliga – koordynator projektu Erasmus+
Beata Dreszer – dyrektor RST w Polanicy Zdroju
Skrypt napisany pod kierunkiem Teresy Nowickiej przy współpracy
Katarzyny Ściebury zastępcy dyrektora Hotelu***** Dr Irena Eris
w Polanicy Zdroju.

Wstęp
W latach 2017-2019 w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy
Zdroju realizowany był projekt Erasmus+ „Praktyczne kształcenie mistrzów na
turystycznym rynku pracy”. Łącznie na praktyki zawodowe do Irlandii
wyjechało 53 uczniów w trzech mobilnościach w trzech zawodach, które
kształci szkoła.
Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych odbywali
praktykę w zakładach gastronomicznych: I mobilność w Sligo, II i III mobilność
w Youghal. Łącznie do Irlandii wyjechało 21 uczniów Technikum Żywienia i
Usług Gastronomicznych z klas I – IV. Pracowali w różnych obiektach
gastronomicznych, to jest w dużych, renomowanych hotelach, ale także w
małych rodzinnych firmach. Uczniowie wykonywali powierzone im przez
mentorów zadania stanowiskowe w kuchni lub w restauracji.
Wszyscy uczniowie z powierzonych obowiązków wywiązywali się
wzorowo, pracodawcy byli pełni uznania, chwalili umiejętności uczniów, ich
postawę, zaangażowanie, pracowitość, kulturę osobistą. Wielu praktykantów
otrzymało propozycję pracy w Irlandii.
Podczas realizacji praktyk uczniowie poznali potrawy irlandzkie, sposób
ich przyrządzania i serwowania.
Niniejszy skrypt jest efektem ich pracy w Irlandii. Składa się z dwóch
części. Pierwsza część to opisywane przez uczniów miejsca ich praktyk
zawodowych. Druga część zawiera zbiór przepisów dań irlandzkich, które
praktykanci przygotowywali lub asystowali przy ich sporządzaniu oraz
serwowali bezpośrednio gościom. Skrypt jest ilustrowany zdjęciami miejsc
praktyk zawodowych oraz przygotowywanych i serwowanych potraw.
Ten skrypt jest ciekawym przewodnikiem kulinarnej kultury irlandzkiej
dla tych, którzy będą odwiedzać Irlandię czy to prywatnie, czy w ramach
realizowanych przez szkołę projektów.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych
odbywający praktykę zawodową w Irlandii w ramach projektu
Erasmus+
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Opis miejsc pracy dokonany przez praktykantów
I mobilność
14.01.2018 r. - 11.02.2018 r.
Sligo
Zuzanna Kühnel, Wiktor Drzewiecki
The Sligo Southern Hotel *** to hotel w centrum miasta Sligo (Irlandia) .

Wnętrze hotelu jest urządzone w starym, eleganckim stylu. Potrawy w restauracji są
wyśmienite. Obsługa w hotelu charakteryzuje się profesjonalizmem. Zawsze służyli nam
pomocą, byli przyjaźnie do nas nastawieni. Panuje tam przyjemna atmosfera, można się
poczuć jak w domu. Podczas moich praktyk miałam okazję pracować w tym hotelu
u boku kucharzy serwujących przepyszne dania .

Razem ze mną pracował także Wiktor Drzewiecki, uczeń Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych z klasy czwartej.

*

*

*

Paweł Dąbrowa
Odbywał praktykę zawodową w Hotelu Radisson Blue **** w Sligo. Ze swoich
obowiązków wywiązywał się wzorowo. Szefowie kuchni chwalili jego umiejętności,
zdyscyplinowanie i pracowitość. Otrzymał propozycję pracy (na podstawie opinii opiekuna I
mobilności).

*
*

*

Sebastian Kopeć, Ton Szewczyk
Odbywali praktykę zawodową w Hotelu Yeats Country w Sligo. Z powierzonych
obowiązków wywiązywali się bardzo dobrze. Byli zdyscyplinowani. Zaskakiwali wiedzą
i umiejętnościami kulinarnymi.
Niżej przyrządzane przez praktykantów bardzo popularne w Irlandii danie ryba
z frytkami.

*

*

*

II mobilność
05.05.2018 r. do 01.06.2018 r.
Youghal
Sandra Figurska i Aleksandra Witowska
"Aherne's Townhouse", a dokładniej "Aherne's Seafood Restaurant and
Accommodation" to przepiękny hotel 4-gwiazdkowy z restauracją, która specjalizuje się
w daniach z owocami morza. Gdy pierwszy raz weszłyśmy do kuchni, miałyśmy mieszane
uczucia i obawy. Wątpliwości minęły, gdy poznałyśmy naszych współpracowników. Byli
bardzo mili, ciepli i otwarci. Mieli do nas dużo cierpliwości. Na kuchni było bardzo wesoło,
atmosfera była bardzo pozytywna. Jedzenie, które serwowaliśmy było przepyszne.
Codziennie uczyliśmy się coraz to bardziej niesamowitych rzeczy. Pracodawcy bardzo
chwalili nasze chęci i zaangażowanie w pracę.

Talerz owoców morza

*
*

*

Dominik Prętki
Cafe „Sage”

"Praca w "Sage" była po prostu super - rodzinna firma, super atmosfera i wspaniali
ludzie. "Sage" jest codziennie odwiedzane przez dosłownie tłumy turystów jak i
miejscowych. Cukiernia umieszczona jest w 400-stu letniej kamienicy przy Clock Gate. Barry
- szef kuchni dbał abym każdego dnia uczył się czegoś nowego. Głównie skupialiśmy się na
przygotowywaniu tortów, ciast i ciasteczek, ale robiliśmy też np. dżem z pomidorów i
słodkiego chilli i piekliśmy własny chleb.
"Sage "szczyci się najlepszą opinią w okolicy. Bardzo się cieszę, że dane mi było
właśnie tutaj odbywać moje praktyki."

*
*

*

Emilia Miler
"Ormond Cafe to urokliwa kawiarnia w centrum Dungarvan. Istnieje od lat 60. XX
wieku, ale obecni właściciele prowadzą ją od 2004 roku. Judi pochodzi z Węgier, a jej mąż
David jest rodowitym Irlandczykiem. Ormond specjalizuje się w przepysznych wypiekach
znanych na całym wybrzeżu. Codziennie mają zamówienia na różne kreatywne torty. Dzięki
temu odkryłam, że uwielbiam zdobić wypieki!
Atmosfera w pracy była bardzo przyjazna i każdy chciał nauczyć mnie jak najwięcej.
Jeśli miałam jakiś problem językowy, to z pomocą przychodziły mi Sylwia albo Karolina,
polki pracujące w naszej kawiarni. Ludzie przychodzili do kawiarni i kupowali ciastka, które
robiłam codziennie. To wspaniałe uczucie! "

*
*

*

Anastazja Ostopinka
"Interlude to jednym słowem najlepsza restauracja w Dungravan. Interlude otworzyło
swoje podwoje w październiku 1998 r. Właścicielką i siłą napędową jest Susan Denn. Cel
tego restauratora jest prosty: "dostarczać wysokiej jakości świeże produkty lokalne." Z pasją
wspiera lokalnych i rzemieślniczych producentów, których jest pełno w regionie. Suzsan
chciała również, żeby wystrój i atmosfera restauracji były wyjątkowe, i aby to osiągnąć,
zaangażowała lokalnych projektantów wnętrz, rzeźbiarzy i artystów, tworząc naprawdę
wyjątkową przestrzeń.
Atmosfera w tym miejscu jest cudowna. Wszyscy pracownicy są wyrozumiali i wręcz
się mną opiekowali. W kuchni jest pełno żartów, uśmiechu i muzyki. Chociaż czasami jest
mnóstwo pracy nie odczuwa się tego. W każdej luźniejszej chwili Susan gotowała ze mną,
starała się pokazać mi coś nowego, opowiadała o lokalnych specjałach i produktach.
Z czystym sercem mogę powiedzieć, że ta restauracja ma najlepszy poziom z
dotychczasowych miejsc moich praktyk. W Interlude bardzo się starali, abym podczas
praktyk nauczyła się czegoś nowego i wykorzystała ten czas w jak najlepszy sposób, gdzie w
bardzo wielu miejscach praktyk w Polsce praktykantów wysyła się po prostu na zmywak.
Mam przeczucie ,że zakończenie projektu wcale nie oznacza dla mnie końca przygody w
Irlandii."

Wnętrze „Interlude”.

*
*

*

Paweł Spanier i Błażej Oleśko
Wszystko zaczęło się od tego, że wzięliśmy udział w projekcie Erasmus+
organizowanym przez Regionalną Szkołę Turystyczną pt. „Praktyczne kształcenie mistrzów
na turystycznym rynku pracy”. Miejscowość Youghal jest idealna właśnie dla uczniów takich,
jak my z projektu Erasmus+, ponieważ posiada znakomite hotele jak i restauracje, w których
można się wiele nowych rzeczy nauczyć oraz szkolić język angielski. Jest to typowa
turystyczna miejscowość, szczególnie w maju. W mieście znajduje się dużo pubów, gdzie
można bardzo fajnie spędzić czas oglądając mecze piłki nożnej we wspaniałej atmosferze.
Miasto posiada port, plaże, gdzie w wolnym czasie i przy słonecznej pogodzie można się
zrelaksować oglądając odpływy i przypływy Morza Celtyckiego.
Moim miejscem pracy była restauracja „River Gate”. W tym miejscu mogłem się
wiele nauczyć jak na przykład: przyjmować zamówienia w języku angielskim, serwować
napoje takie jak: kawa, herbata, cappuccino i latte. Pracownicy, z którymi pracowałem, byli
bardzo mili i przyjaźni, co ciekawe wszyscy byli Węgrami. Podszkoliliśmy swój język
angielski i otworzyliśmy się na nowe znajomości.
Nasza host family przyjęła nas bardzo serdecznie, na każdym kroku starała się
pokazać nam zwyczaje kulturowe Irlandii, zabierając nas do pubu by posłuchać irlandzkiej
muzyki, gotując irlandzkie przysmaki oraz opowiadając o pięknych miejscach w okolicy.
Nasz host tata pokazał nam sport narodowy Irlandii, a mianowicie mecz hurlingu, czyli grę
zespołową, w której gracze używają kijów i piłki. Nasza host mama gotowała nam przepyszne
obiady wraz z deserami oraz popularny Irich breakfast. My również staraliśmy się przekazać
nasze polskie przysmaki, takie jak pierogi ruskie czy opowiadając o naszej przepięknej

Polsce. Pragniemy podziękować organizatorom projektu za bardzo udany wyjazd i miejmy
nadzieję, że uda nam się wrócić do tego pięknego kraju.
Ze mną realizował także praktykę zawodową Błażej Oleśko.

*
*

*

Monika Świętoń
Moim miejscem pracy była Restauracja Rivergate. Świetne miejsce, aby spotkać się ze
znajomymi na pyszny posiłek. Walorem tego miejsca jest cudne morze, które znajduje się
obok restauracji. Pracowałam z bardzo sympatycznymi ludźmi, co spowodowało, że każdego
ranka szłam tam z uśmiechem na twarzy. Moi współpracownicy bardzo dali o mnie. Każdego
dnia przygotowywali mi pyszny obiadek. Praca w Rivergate to sama przyjemność!
"

*

*

*

Dawid Rosenau

Podczas praktyk w Irlandii pracował na stanowisku kucharza w Walter Raleigh Hotel ****.
Z powierzonych obowiązków wywiązywał się wzorowo, był pracowity i zdyscyplinowany,
Otrzymał propozycję pracy w hotelu. (Informacja przekazana przez managera Hotelu).

*
*

*

III mobilność
01.10.2018 r. - 26.10.2018 r.
Youghal
Maciej Rojek
Walter Raleigh 4-gwiazdkowy hotel położony w pięknym miejscu z widokiem na
ocean. Ciężko było pokazać co się potrafi. Na szczęście atmosfera i moje umiejętności,
chociażby w krojeniu, czy znajomości smaków wystarczyły by zaimponować szefowi kuchni.
Zaowocowało to zaproszeniem do pracy na wakacje. Międzynarodowy zespół składający się z
Węgrów, Polaków, Irlandczyków i szefa kuchni ze Sri Lanki pokazał mi jak różnią się smaki
kuchni danego kraju, jakie są tradycyjne potrawy, że można spalić cebule w pozytywnym
sensie i gotować zupę bez włączonego palnika. I niestety, ale moja 4 tygodniowa przygoda
skończyła się. Malownicza Irlandia zaskoczyła mnie pozytywnie atmosferą i pogodą. Jeśli
miałbym okazję przyjechać jeszcze raz zrobiłbym to i zrobię już w przyszłe wakacje. Mam
nadzieję, że zostawiam po sobie dobry ślad w Irlandii. Jeśli macie okazję skorzystać
korzystajcie i jedźcie zwiedzać świat. Polecam wszystkim !

*
*

*

Magdalena Gąsiorek i Agata Kowalska
Pracowałyśmy w miasteczku Dungarvan, w restauracji 360 Cookhouse, prowadzonej
przez braci, Mike'a i Vin'a Pettit. Restauracja z zewnątrz wygląda na bardzo małą, ale jest
niezwykle rozbudowana. Posiada dwie kuchnie, bar oraz blat cukierniczy. Bardzo się
cieszymy, że mogłyśmy pracować w miejscu, w którym traktowano nas tak dobrze i
pomagano nam nauczyć się jak najwięcej nowych ciekawych rzeczy.

*
*

*

Jakub Papierowski i Dominik Trzciński
Naszym miejscem pracy było Aharnes Seafood Restaurant, jest to najbardziej
luksusowa restauracja w Youghal prowadzona od 1923 roku. Aharnes posiada gwiazdkę
Michelin, kucharze serwują tu najlepszej jakości owoce morza oraz ryby. Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że trafiliśmy właśnie tutaj, uczono nas dbałości o szczegóły przy każdym zadaniu, serdecznie
polecamy zapoznać się z naszym menu, każdy znajdzie coś dla siebie.

*
*

*

Dawid Tynik
Pracowałem w Sam's Deli, jest to mała kanapkarnia na głównej ulicy Youghal. Mimo
swoich małych rozmiarów przychodzi do niej bardzo wielu klientów. Na co dzień
zajmowaliśmy się robieniem kanapek, wrapów, ciabat i panini, które cieszą się największym
zainteresowaniem klientów. Moim pracodawcą i zarazem opiekunem był Pan Husam Zumot
czyli Król Kanapek i mój osobisty guru w pracy. Oprócz robienia kanapek, przygotowywałem
również wszystkie do nich dodatki. Przed pracą, w pracy i po pracy szkoliłem swój język
angielski oraz inne, ponieważ nasi klienci nie mówią tylko po angielsku, ale także po włosku,
hiszpańsku, arabsku i nawet po polsku. W komunikowaniu się ze wszystkimi pomagał mi Pan
Husam, który zna sześć języków. W pracy panowała bardzo miła atmosfera, ale ponieważ
mieliśmy wielu klientów to nie miałem wielu okazji by robić zdjęcia pracy, a te są jedynymi,
które udało mi się zrobić.

*

*

*

Sara Ławrzecka
Moim miejscem pracy było Sage Cafe, to jedno z najbardziej popularnych miejsc w
Youghal. Kawiarnia od samego rana jest przepełniona. Moi opiekunowie praktyk Barry oraz
Sean dbali o to, żebym nauczyła się jak najwięcej w ciągu miesiąca, zarówno wypieków jak i
podstawowych dań irlandzkich. Pracowało mi się tam bardzo dobrze, a czas w tak super
atmosferze leciał zdecydowanie za szybko. Polecam wszystkim to miejsce i zachęcam do
zapoznania się z menu.

---*---

Przepisy potraw irlandzkich sporządzanych i serwowanych
w restauracjach, w których uczniowie odbywali praktykę zawodową

I mobilność
Paweł Dąbrowa
Chowder soup

Ingredients
1 tbsp vegetable oil
1 large onion, choped
100 g streaky bacon, chopped
1 tbsp plain flour
600 ml fish stock
225 g newpotatoes, halved
pinch mace
pinch cayenne pepper
300 ml milk
320 g pack fish pie mix
4 tbsp single cream
250 g cooked mixed shellfish
small bunch parsley, chopped
crusty bread, to serve
Method
•
Heat the oil in a large saucepan over a medium heat, then add the onion and bacon.
Cook for 8-10 mins until the onion is soft and the bacon is cooked. Stir in the flour, then cook
for fort the further 2 mins.
•
Pour in the fish stock and bring it up to a gentle simmer. Add potatoes, cover then
simmer for 10-12 min until the potatoes are cooked through.
•
Add the mace, cayenne pepper and some seasoning, then stir in the milk.
•
Tip the fish pie mix into the pan, gently simmer for 4 mins. Add the cream and
shellfish, then simmer for 1 min more. Check the seasoning. Sprinkle with the parsley and serve
with some crusty bread.

Irish stew
Ingredients
1-1 ½ kg neck of lamb
bouquet of parsley, thyme and bayleaf
3 large onion
salt and pepper
3-4 carrot
1 leek
1 small turnip
some small new potatoes
75-100g cabbage
finely chopped parsley
Method
1. Remove the meat from the bone, trim off all the fat and cut into cubes. Keep the
bones, place the meat in a pot, cover with cold salted water. Bring to the boil, drain
and rinse the lamb.
2. In a fresh pot put the meat, bones, bouquet of herbs, onions, seasoning, carrots, leek
and turnip and cover with water. Simmer gently for one hour. Skim off the foam as it
rises.
3. Add the potatoes and continue cooking for 25 minutes. For the last 5 minutes add the
cabbage. When the meat and the vegetables are cooked remove the bones and
bouquet of herbs. Stir in the chopped parsley and a dash of Worcester sauce.

Sebastian Kopeć
Sos rybny
Na maśle obsmażamy wędzonego łososia, następnie dodajemy śmietany i klika plastrów
cytryny. Doprowadzamy do wrzenia, zagęszczamy mąką kukurydzianą, doprawiamy do
smaku solą i pieprzem. Świeżo posiekaną bazylię dodajemy do schłodzonego sosu.
Imbirowe ciasteczka
Przesiać mąkę do miski, rozdrobnić masło i dodać do mąki razem z cukrem, skórką z cytryny
oraz startym świeżym imbirem. Zagnieść ciasto i podzielić na mniejsze porcje. Rozłożyć w
odstępach na blasze i pozostawić w temperaturze pokojowej na 3 godziny. Piec w 190oC
przez 10-12 minut.

Zuzanna Kühnel
Irlandzkie placki ziemniaczane „BOXTY”
Składniki:
230 g surowych ziemniaków startych
125 g mąki pszennej
200 g puree ziemniaczanego
1 jajko

1 łyżka chudego mleka
60 ml oliwy z oliwek
sól , pieprz
Sposób przygotowania;
1. Starte ziemniaki wymieszać z mąką w dużej misce .
2. Dodać purre , rozbełtane jajko z mlekiem i wyrobić na jednolita masę.
3. Doprawić solą i pieprzem .
4. Rozgrzać oliwę z oliwek na dużej patelni , nakładać masę formując placki o średnicy 5
cm .
5. Smażyć z obu stron na złocisty kolor przez 3-4 min , odsączyć na papierowym ręczniku
i podawać na ciepło .
SMACZNEGO

II mobilność
Paweł Spanier

Uczeń obecnej drugiej klasy - technik żywienia i usług gastronomicznych.
Podczas praktyki w Irlandii kelner w restauracji River Gate.
Tajski wrap (Thai style chicken wrap)
Składniki:
- piersi z kurczaka – 200 g
- mix sałat – 1 opakowanie
- pomidor – 1 sztuka
- cebula - 1 sztuka
- słodki sos chilli - 2 łyżeczki
- przyprawa do kurczaka -2 łyżki
Sposób przygotowania;
Krok 1
Piersi z kurczaka pokrój w paski, dopraw przyprawą do kurczaka oraz dodaj słodki sos chilli,
usmaż na patelni.
Krok 2
Pokrój w kostkę cebulę i pomidora. Obmyj dokładnie mix sałat.
Krok 3

Na tortille poukładaj sałatę cebulę i pomidora.
Krok 4
Do reszty dodaj usmażonego wcześniej kurczaka i złóż tortille w kształt wrapa
Krok 5
Podawaj wrapa wraz z frytkami dodatkowo z ketchupem oraz Coleslaw'em
Smacznego!

Irish coffee
Składniki (na 1 porcję):
- ok. 100 ml czarnej kawy
- 1 mała łyżeczka trzcinowego cukru (lub więcej do smaku)
- 25 ml alkoholu typu Irish cream lub Irish whiskey
- lekko ubita śmietana 32%
Sposób przygotowania;
Krok 1
Do ogrzanej szklanki na nóżce wlewamy gorącą kawę i dodajemy cukier. Mieszamy.
Krok 2
Dodajemy alkohol (najlepiej jak będzie ciepły, ale trzeba pamiętać, by ogrzewać go ostrożnie,
by alkohol nie wyparował).

Krok 3
Raz jeszcze mieszamy.
Krok 4
Dekorujemy lekko ubitą śmietaną. Powinna stworzyć 2-3 cm kożuch na kawie, ale nic nie stoi
na przeszkodzie, by dodać jej odrobinę więcej.
Krok 5
Tak przygotowaną kawę po irlandzku podajemy bezzwłocznie. Możemy ją oprószyć odrobiną
kakao. Pijemy ją przez warstwę bitej śmietany

Sandra Figurska

Soda bread
Składniki:
250 g mąki pszennej
250 g mąki razowej
100 g płatków owsianych
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka soli
25 g masła w temperaturze pokojowej
500 ml maślanki lub kefiru
Sposób przygotowania;
Sucha składniki wymieszać w dużym naczyniu, dodać posiekane i miękkie masło, wlać
maślankę, wszystko wymieszać. Nie wyrabiać długo, tylko do połączenia się składników.
Uformować na kształt bochenka o średnicy około 20 cm. Na wierzchu zrobić mocne nacięcie
na kształt krzyża. Chleb przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec w
temperaturze 190 stopni C.
Seafood Chowder
Składniki;
350 g mieszanki rybnej bez ości
100 g krewetek
250 g wędzonego boczku
1 litr wywaru rybnego (może być z kostki), albo wywaru warzywnego
1 szklanka śmietany 30%
1 szklanka mleka
1 duża cebula
2 ząbki czosnku

2 duże marchewki
3 gałązki selera naciowego
2 ziemniaki
sól, pieprz do smaku
natka pietruszki
Sposób przygotowania;
Na głębokiej patelni lub w garnku wytapiamy tłuszcz z boczku pokrojonego w kostkę.
Zrumienione skwarki wyciągamy i przekładamy do miseczki. Na tłuszczu szklimy rozdrobnioną
cebulę i czosnek. Dodajemy seler pokrojony w kostkę i marchew pokrojoną w słupki, chwilę
dusimy. Dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę, dusimy. Warzywa na patelni zalewamy
gorącym wywarem. Gotujemy, aż ziemniaki będą miękkie. Dodajemy kawałki ryb, boczek i
krewetki. Gotujemy do miękkości ryb, ale tak, aby kawałki ryb się nie rozpadły. Dodajemy
śmietanę połączoną z mlekiem i mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Danie
dobrze jest podać z kawałkiem soda bread.

Aleksandra Witowska

Irish stew
Składniki:
1,8 kg udźca jagnięcego
4 dkg wędzonego boczku
1 kg ziemniaków
60 dkg marchewek
25 dkg cebuli
1 pęczek świeżego tymianku lub 1 łyżeczka suszonego
2 łyżki oleju
3-4 szklanki bulionu
sól, pieprz

Sposób przygotowania;
Mięso oddzielić od kości, pokroić w dużą kostkę. Boczek pokroić w paseczki, ziemniaki i
marchewki w grube plasterki, cebulę pokroić w krążki. Oderwać listki tymianku. W brytfannie
rozgrzać olej, włożyć boczek i wysmażyć na chrupko. Wyjąć z brytfanny, na tym samym
tłuszczu porcjami smażyć mięso. Wyjąć z brytfanny, tłuszcz ze smażenia rozprowadzić niedużą
ilością bulionu. Warzywa i mięso włożyć z powrotem do brytfanny, przyprawić solą i
pieprzem. Podlać resztą bulionu, posypać tymiankiem i skwarkami boczku. Brytfannę
przykryć, ustawić na średnim ogniu i dusić około 1,5 – 2 godzin, aż mięso będzie miękki.
Przyprawić do smaku.

Dublin coddle
Składniki:
90 dkg kiełbasek bangers
olej
mąka
2 duże posiekane cebule
2 ząbki czosnku
40 dkg chudego boczku w plastrach lub wędzonej szynki
4 duże obrane i pokrojone w plasterki ziemniaki
pęczek świeżych ziół
cydr
posiekana natka pietruszki
Sposób przygotowania;
Kiełbaski panierować w mące. Na oleju smażyć cebulę z czosnkiem. Przełożyć do dużego
garnka wraz z ziemniakami , marchewką i ziołami. Zalać cydrem. Dusić na małym ogniu przez
godzinę. Podawać posypane natką pietruszki.

Dawid Rosenau
Irlandzkie śniadanie
Składniki:
- 4 irlandzkie kiełbaski
- 4 plasterki irlandzkiego boczku
- 225 gram tuby kaszanki
- 225 gram tuby białego puddingu
- 4 duże jaja

- 4 małe pomidory - pokrojone na ćwiartki
- 1 puszka irlandzkiej fasoli
- biały pieprz i sól do smaku
- Irlandzkie masło
- 2 tosty pokroić na pół

Sposób przygotowania.
1. Rozgrzej piekarnik do 250 stopni.
2. Na dużej patelni na średnim ogniu roztopić około 2 łyżek irlandzkiego masła.
3. Smażyć irlandzki boczek, aż się ugotuje i zrumienić - ale nie będzie chrupiący. Usuń z
patelni, ułóż na stosie papierowych ręczników, aby usunąć nadmiar tłuszczu. Przenieś na dwie
odporne na wysoką temperaturę talerze. Umieść w piekarniku, aby się rozgrzały.
4. Umieść irlandzkie kiełbaski na patelni i gotuj do zrobienia i ładnie rumiane. Przenieś do
piekarnika, aby się rozgrzały.
5. W małej patelni do sosu na średnim ogniu rozgrzej fasole.
6. Pokrój puddingi według uznania i rozpocznij smażenie na patelni. Po kilku minutach dodaj
pomidory. Kontynuuj gotowanie i obracaj, aż wszystkie składniki zostaną ładnie
przyrumienione.
7. Na koniec smaż jajka do swoich potrzeb.
8. Przenieś jajka na talerz wraz z dużą gałką fasolki i innymi składnikami.
9. Podawać z tostami.

Kurczak w curry z ryżem
Składniki:
- 1 łyżka oleju roślinnego
- 4 podzielone piersi z kurczaka pocięte na 1-calowe kostki
- 1/2 łyżeczki soli
- 1/2 łyżeczki pieprzu
- 1 średnia posiekana cebula
- 4-5 średnich marchewek pokrojonych na kawałki 1/2 cala
- 4 ząbki czosnku drobno posiekane
- 1-2 drobno posiekane czerwone papryczki chili
- 1 łyżka pomidorowa
- 1 1/2 łyżki łagodnego curry w proszku
- 2 łyżeczki mąki
- 1/2 łyżeczki kurkumy
- 1/2 łyżeczki zmielonego kminku
- 1 1/2 łyżeczki mielonego imbiru
- 2 szklanki bulionu drobiowego
- 1 szklanka śmietanki 18 %
Sposób przygotowania.
1.
Ogrzać olej roślinny na średnim ogniu i dodać kawałki kurczaka.
2.
Doprawić solą i pieprzem.
3.
Gotuj, aż kurczak będzie biały ze wszystkich stron, cztery do pięciu minut.
4.
Dodaj cebulę, marchew, czosnek i papryczkę chili.
5.
Gotuj na średnim ogniu, aż cebula zmięknie, kolejne 5 minut lub więcej.
6.
Wymieszać w pomidorach i obtoczyć warzywa i kurczaka.
7.
Wrzuć na proszek curry, mąkę, kurkumę, kminek i imbir. Mieszać do wyschnięcia.
8.
Dodaj bulion drobiowego i zagotuj. Dodaj śmietanę i gdy wróci do wrzenia, zmniejsz
ogień i gotuj przez 30 minut, mieszając od czasu do czasu.
9.
Kurczak z curry podawać z ryżem.

Anastazja Ostopinka
Najprawdziwszy irlandzki gulasz
Gulasz po irlandzku (Irish goulash) to wołowina i kapusta długo gotowane w klarownym
wywarze/rosołku. Potrawa ta w niczym nie przypomina polskiego, ani czeskiego, ani węgierskiego
gulaszu.

Emilia Miler
Scones
Składniki na 12 średnich scones:
400 g mąki pszennej
3 łyżeczki proszku do pieczenia
100 g masła, zimnego
pół łyżeczki soli
50 g cukru
100 g rodzynków
2 jajka, roztrzepane i wymieszane z taką ilością mleka, by osiągnąć 250 ml płynu
Sposób przyrządzania:
Masło posiekać/wyrobić z mąką, proszkiem do pieczenia, solą, cukrem. Dodać rodzynki. Wlać
mleko z jajkami, zostawiając trochę płynu do posmarowania wierzchu. Szybko wyrobić ciasto
rękoma (jeśli zbyt mocno się klei - można dosypać odrobinę mąki). Rozwałkować grubo - na
około 1,5 cm. Wycinać krążki szklanką lub foremką z ostrymi krawędziami. Ułożyć na blasze

wysmarowanej masłem i posmarować z wierzchu pozostałym mlekiem. Piec około 10 - 15
minut w temperaturze 220ºC. Przełożyć na kratkę. Podawać na ciepło lub zimno z masłem i
konfiturą.

III mobilność
Magdalena Gąsiorek

Sara Ławrzecka
Miejsce praktyki w Irlandii: Sage Cafe
Ciasto marchewkowe bez glutenu
Skladniki:
- 3 łyżeczki cynamonu
- 420 ml oleju słonecznikowego
- 600 g mąki bez glutenu
- 750 g startej na tarce o grubych oczkach marchwi
- 150 g posiekanych orzechów włoskich
- 300 g rodzynek
Sposób przygotowania.
Całość wymieszać, masę wylać na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i piec godzinę
w 150°C.

Zupa krem z marchwi z dodatkiem skórki pomarańczy
Składniki;
- 500 g marchwi
- 300 g ziemniaków
- 1 cebula
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka oliwy
- 500 ml bulionu drobiowego
 1 pomarańcza
Sposób przygotowania;
1 łyżkę masła, 1 łyżkę oliwy, cebulę oraz ząbek czosnku podsmażyć w garnku, dodać ½ pora,
300 g ziemniaków oraz 500 g marchwi i smażyć ok. 10 minut. Całość zalać bulionem

drobiowym (500ml) i gotować 20 minut na małym ogniu. Pod koniec gotowania dodać skórkę
z jednej pomarańczy.

Agata Kowalska

Shepherd’s pie
czyli zapiekanka pasterska (z frytkami on the side, czyli „na boku”). To jednogarnkowe danie.
W glinianym garnku umieszcza się coś a la gulasz, przypominający trochę skrzyżowanie
warzyw do pieczeni rzymskiej i mięsa do lasagne, które przykrywa się warstwą ziemniaków
i żółtego sera i tak przygotowane zapieka się w piecu. Chociaż danie w połowie składa się
z ziemniaków, nie przeszkadza to nikomu, aby do niego dorzucić ogromniastą porcję frytek!

Dominik Trzciński i Jakub Papierowski
Goat cheese starter
Składniki:
ser, kozi, chleb tostowy, cebula, papryka, presto.
Sposób przygotowania;
przypieczony kawałek tosta smarujemy pesto, na pesto kładziemy niewielką ilość czerwonej
cebuli oraz papryki, a na całość dodajemy około pięciocentymetrowy kawałek koziego sera i
posypujemy całość pieprzem, następnie pieczemy w piekarniku z górnym grzaniem około 5
minut w temperaturze 200 stopni.
Mashed potatoes
Składniki:
ziemniaki, masło, szczypiorek, mleko, bułka tarta.
Sposób przygotowania.
Gotujemy około jednego kilograma ziemniaków, gdy ziemniaki się gotują rozpuszczamy pół
kostki masła i dodajemy drobno posiekany szczypiorek, gdy ziemniaki będą ugotowane,

mieszamy wszystko razem, następnie dodajemy pół szklanki mleka oraz dodajemy
przyprawy.

Dawid Tynik
Boxty
Składniki:
0,5 kg ziemniaków
2 łyżki mąki
łyżeczka proszku do pieczenia
pół łyżeczki soli
150 ml mleka
olej do smażenia
Sposób przyrządzania:
Ziemniaki po obraniu i umyciu zetrzeć na tarce jak na polskie placki ziemniaczane. Przez
lnianą serwetkę odcisnąć sok do miseczki i odstawić na kilka minut, by wytrącił się krochmal.
Odciśnięte ziemniaki wymieszać z mąką, proszkiem do pieczenia, solą i mlekiem. Dodać
powstały krochmal i dokładnie wymieszać. Ciasto powinno mieć konsystencję półpłynną i
luźną.
Łyżką wazową nakładać porcję ciasta na patelnię z rozgrzanym tłuszczem. Smażyć z każdej

strony po 5 minut. Podawać jako przekąskę, dodatek do mięs lub posypane cukrem na deser.

Przepis II Shepard's pie
Porcja na 4 osoby. Składniki
Warstwa mięsna
700 g mielonej jagnięciny (ewentualnie mięsa wołowego lub wieprzowego)
2 średnie marchewki
1 średnia pietruszka
3 łodygi selera naciowego
1/2 szklanki mrożonego groszku
2 cebule
6 małych pomidorów lub 2 łyżki koncentratu pomidorowego
2 ząbki czosnku
200ml bulionu
100-150 ml czerwonego wina
3 gałązki świeżego tymianku lub ok. 1/2 łyżeczki suszonego
1 gałązka świeżego rozmarynu lub ok. 1/2 łyżeczki suszonego
1-2 łyżki sosu Worcestershire (można pominąć)
sól, pieprz do smaku
1-2 łyżki oleju do smażenia
Warstwa ziemniaczana
około 1 kg ziemniaków
100 g żółtego sera
1 żółtko
50 ml mleka
2 łyżki śmietanki kremówki
1 łyżeczka masła
szczypta gałki muszkatołowej i sól do smaku

Sposób przygotowania.
1. Ziemniaki obrać, opłukać i ugotować w osolonym wrzątku.
2. W międzyczasie pomidory sparzyć, obrać ze skórki, drobno pokroić i wrzucić na
patelnię bez tłuszczu. Podgrzewać aż się rozpadną na pulpę (można im pomóc
rozgniatając widelcem).
3. Na oleju zeszklić posiekaną cebulę, dodać mięso i podsmażyć. Dodać pokrojone w
kostkę warzywa, groszek, wlać wino i smażyć chwilkę aż alkohol odparuje. Wlać
bulion. Dusić tak długo, ąż płyn prawie całkowicie się zredukuje ( w tym czasie
warzywa powinny zmięknąć). Jeśli zamiast pomidorów dodajemy koncentrat
pomidorowy, zostawiamy nieco płynu, bo warstwa mięsna będzie zbyt sucha. Dodać
pomidory/koncentrat, przyprawy i zmiażdżony czosnek. Przyprawić sosem
Worcestershire, solą i pieprzem. Chwilkę razem poddusić. Przed wyłożeniem do
formy wyjąć gałązki rozmarynu i tymianku.
4. Ziemniaki ubić na purre, start ser oraz pozostałe składniki wymieszać ewentualnie
dosolić.
5. Na dnie naczynia do zapiekania ułożyć mięso, na nie wyłożyć masę ziemniaczaną (1/3
masy ziemniaczanej można przełożyć do rękawa cukierniczego i przy pomocy tylki
w kształcie dużej gwiazdy wycisnąć ozdobne rozety).
6. Zapiekać w temperaturze 200 stopni, aż ziemniaki zaczną się rumienić (około 35045
minut).

Maciej Rojek
Jabłecznik z maślano-kakaową kruszonką
Ciasto:
-100g masła
-250ml mleka
-4 jaja
-500g mąki
-250g cukru
-80g kakao
-8g proszku do pieczenia
-8g sody oczyszczonej
-5 jabłek papierówek

Kruszonka:
-100g masła
-100g cukru
-150g mąki
-40g kakao

Sposób przygotowania:
Jabłka umyć i obrać , pokroić w ósemki
Ciasto kruche najpierw masło w temperaturze pokojowej dodać w małych kostkach do miski
razem z mąką zmiksować, dodać cukier i kakao zmiksować wszystko razem.
Ciasto spód suche składniki wymieszać ze sobą, dodać jaja oraz mleko w temperaturze 36
stopni Celsjusza dodać do masy powoli aż masa będzie ładnie wyrobiona .
Piekarnik nastawić na 180C, blachę posmarować margaryną , wyłożyć na całej
powierzchni ciasto , górę posypać kruszonką. Piec około 20 minut sprawdzać czy kruszonka
się nie spaliła.

Zakończenie
Analizując treści zawarte w niniejszym skrypcie oraz wypowiedzi
uczniów w ankietach przeprowadzonych po zrealizowaniu praktyk zawodowych
w Irlandii można stwierdzić, że realizowany w szkole projekt Erasmus+ spełnił
oczekiwania uczniów i nauczycieli.
Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z przydzielonego miejsca praktyk,
o czym świadczą wypowiedzi uczniów na temat ich miejsc pracy. Pracodawcy
byli życzliwi i chętnie pomagali w wykonywaniu powierzonego praktykantowi
zadania, dokładali wszelkich starań, aby uczeń nauczył się jak najwięcej.
W przeprowadzonych ankietach wszyscy uczniowie stwierdzili, że
podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe, podnieśli swoje umiejętności
językowe, poznali nowe słownictwo branżowe, lepiej rozumieją polecenia
stanowiskowe, nabrali odwagi do mówienia w języku angielskim.
Zdecydowana większość
uczniów poradzi sobie w pracy
w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą. Potrafi pracować w grupie,
poradzi sobie w konwersacji w języku obcym na zajmowanym stanowisku.
Dosyć duża grupa uczniów deklaruje, że lepiej radzi sobie ze stresem w pracy.
Wszyscy uczniowie wyrazili chęć ponownego udziału w tego typu
projektach.

