
tel. 604-936-4541

204-130 Brew St., Port Moody
[Suter Brook Village at Ioco&Murrey]

Ponad 30 lat kanadyjskiego doświadczenia

Profilaktyka, 
leczenie zachowawcze, leczenie kanałowe,

chirurgia i kosmetyka dentystyczna, 
wybielanie zębów, korony, mosty, protezy

Dr Marian Sawicki

Point Dental

Mirage Entertainment Recording Studio 
pomoże Ci nagrać własną ścieżkę dźwiękową

Masz talent? Nie zwlekaj.

Sprawdź naszą stronę internetową:
www.MirageRecording.com

tel. 604 728 0056

Robimy podkłady na zamówienie.
Pomoc przy YouTube
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  Smak dobrego żuru zazwyczaj po-
siada kilkanaście nut. Przeobraża i roz-
wija wciąż na nowo rozbudowywane 
wątki niczym narracja w opowieściach 
Szeherezady. Dobry żur na prawdzi-
wym zakwasie nie smakuje w sposób 
jednoznaczny. Ani kwaśny, ani słodki, 
ani ciężki, ani zbyt lekki. Sporządzony 
wedle tradycyjnej receptury, a jednak 
wciąż zaskakuje bogactwem smaków. 
Inaczej smakuje na bazie wywaru 
z gotowanej szynki, inaczej gotowany 
z białą kiełbasą, a czosnek, a liście lau-
rowe, a majeranek. Wszystko zależy 
od proporcji.
  Do najlepszych rzecz jasna należy 
żur kiszony w żurowniku. Z kiełbasą, 
zaprawiony śmietaną. Starsza genera-
cja omaści słoniną i doda ziemniaków. 

Pamiętajmy, że prawdziwy żur dojrze-
wa. Ten dwudniowy to prawdziwa 
znakomitość. Degustację zaczynamy 
już podczas procesu warzenia. Ko-
niecznie drewnianą chochlą! Tylko 
w ten sposób uda się zbadać jakość 
zakwasu. Poza tym drewno uszlachet-
nia. Noblesse oblige. Wracając zaś do 
żurownika. Niech ręka boska broni 
przed zastosowaniem metalowego 
bądź plastikowego naczynia. To pro-
fanacja godna najwyższego potępie-
nia. 

  Jak dowodzą najnowsze badania, 
systematyczne spożywanie marchwi 
krychano stanowi niewątpliwy dowód
istnienia specyficznej, regionalnej i ze 
wszech miar wyjątkowej kultury kuli-
narnej. Ba, historycznie uwarunkowa-
nej tożsamości. Owej ciągłości kultu-
rowej.  
  Mało tego. Marchew krychano nie 
tylko podwyższa, ale wręcz utrzymuje 
w dobrej kondycji konsumujących ją 
mieszkańców regionu. Wykazano nie-
zbicie, iż pozbawiony tej strawy Ku-
jawiak natychmiast podupada na zdro-
wiu. W przypadku zaś przywrócenia 
do menu przedmiotowej potrawy, na-
stępuje zarówno poprawa ogólnej kon-
dycji psychofizycznej, jak i wzrasta 
wydolność organizmu. Dochodzi tak-
że do znacznego podwyższenia pozio-
mu libido. Wykonano szereg ekspery-
eksperymentów. Odnośnie Kujawia-
ków ich wyniki pokrywały się ze sobą, 
bez względu na zastosowane warian-
ty. Należy wszakże podkreślić, że spa-
dek w płynach ustrojowych należy do 
relatywnie niewielkich, jednakże wy-
wiera on z niewiadomych jeszcze przy-
czyn, nad wyraz widoczny wpływ. 
Natomiast przedmiotowa zależność 
nie znajdowała żadnego odwzorowa-
nia wobec mieszkańców innych tere-
nów. Jednocześnie stwierdzono rzecz 

  Jak donosi nasz korespondent tere-
nowy, w nocy z niedzieli na ponie-
działek w muzeum figur woskowych 
doszło do niecodziennego zdarzenia. 
Kiedy kustosz, jak zwykle rano, do-
konywał obchodu pomieszczeń, jego 
oczom ukazał się wielce niepokojący 
widok. Zniknęły wszystkie figury ksią-
żąt kujawskich! Natychmiast zaalar-
mował organa. Wszczęto śledztwo 
w kierunku ujęcia sprawców hanieb-
nej kradzieży. Tymczasem rzeczywis-
tość okazała się zgoła inna. Choć trwa-
ją jeszcze badania naukowców, wiele 
wskazuje na śmiałą hipotezę. Wszyst-
kiemu winna burza elektromagnetycz-
na jaka tej właśnie nocy przeszła nad 
naszym szacownym grodem. W jej 
wyniku figury władców ożyły i ruszy-
ły w miasto, wywołując wiele zamie-
szania. Jako pierwszy oczywiście dał 
się poznać Łokietek, samotrzeć ataku-
jąc trzy autokary niemieckich emery-
tów, za co na kolanach przepraszał 

zadziwiającą. Zwłaszcza u torunian  
niemal natychmiast po spożyciu na-
stępował wyraźny spadek popędu se-
ksualnego. Z kolei przerwanie do-
świadczenia owocowało powrotem do 
stanu poprzedniego, choć na margi-
nesie należy zauważyć, iż nigdy nie 
kształtuje się on na poziomie porów-
nywalnym z posiadanym przez przed-
stawicieli zamieszkujących ziemie ku-
jawskie. Powyższe badania sugerują 
ponadto, że pozbawiony przez dłuższy 
czas dostępu do marchwi krychano
Kujawiak zaczyna odczuwać wyraź-
ny dyskomfort psychiczny. Zrazu po-

 Smakowanie angażuje wszystkie na-
sze zmysły. Aby stopniować napięcie,
zrazu oceniamy jego konsystencję za-
ledwie wizualnie. Następnie przycho-
dzi pora na mieszanie. Żur nie może 
być ani zbyt rzadki, ani za gęsty. Te 
proporcje świadczą o kunszcie. W dal-
szej kolejności czas na siorbanie. Je-
dynie naturalne, pozbawione jakich-
kolwiek uprzedzeń zdrowe siorbanie 
pozwali na dotarcie do jądra, owego 
czerpiącego swą pełnię z zakwasu na 
mące razowej, czosnku i skórki chleba 
żytniego, iście zniewalającego smaku. 
W dalszej kolejności ponownie mie-
szamy. W ten prosty sposób dostar-
czamy potrawie dawki niezbędnego 
powietrza. W tym miejscu istotna jawi 
się dygresja. Jedynie na Kujawach po-

wietrze zawiera wszystkie składniki 
pozwalające na uzyskanie optymalne-
go smaku żuru. Podejmowane przez 
kujawską diasporę próby stosowania 
powietrza ze słoików, nie przyniosły 
niestety zadowalających rezultatów. 
Zakończywszy powyższe czynności, 
pora na rozlewanie zupy do talerzy.
  Na koniec wypada wspomnieć nieco 
o żurach bazujących na technologiach 
przemysłowych. Żur z torebki przypo-
mina te szlachetną potrawę jedynie na 
ilustracji.  

Żur kujawski z półgęskiem

jawia się pewne zniechęcenie, stop-
niowo przechodzące w apatię. Narasta 
nerwowość, zanika poczucie celu. Po-
jawia się uczucie frustracji i agresja, 
zrazu werbalna. Kujawiak walczy, lecz 
spadająca wydolność rzecz jasna nie 
służy pomocą. W świetle powyższych 
badań postawiono zatem śmiałą tezę, 
iż marchew krychano musi wywierać 
na kujawiaków również wpływ zgoła 
metafizyczny, czego jak na razie nie 
są w stanie wykazać żadne przyrządy. 
Jaką rolę odrywa tu, rodząca konieczną 
solidarność społeczną tradycja i przy-
wiązanie do ziemi przodków?

Kazimierz III. Kazimierz II, znany też 
jako Wielki, wszczynał kolejne awan-
tury w lokalach, z uporem maniaka 
domagając się niejakiego Wierzynka. 
Władysław Biały zaczepiał Francu-
zów, zaś Leszek Czarny został zatrzy-
many w mikrozoo pod zarzutem spo-
żywania żab oraz węży. Władysław 
Garbaty jako wierny lennik króla pró-

bował odbić Łokietka z aresztu, gdzie 
niebawem sam zresztą trafił. Z kolei 
wyrachowany Ziemomysł wciąż na-
chodził niemieckich turystów, propo-
nując intratne posady. W dalszym cią-
gu trwają poszukiwania Eufrozyny 
Opolskiej, Anastazji Halickiej tudzież 
Pomorskiej Salomei.
____________________________

Jak smakować żur?
Metafizyczno-kulinarne rozważania 
nad problemem marchwi krychano

Ucieczka z muzeum figur woskowych
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