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Przysmaki

Pamiętam tu mieszkaliśmy na parterze i ta rodzina Braunów mieszkała i ten Łajbek. I ja strasznie
lubiłem tę macę, ale nie taką macę jak teraz jest - to trudno nazwać macą. Maca przez nich
robiona to była specjalna maca. Nic więcej, tylko woda i mąka, ale umiejętność przyrządzania
tego - tam nie ma prawa być ani krzty soli i to było coś wspaniałego. Bajgle, ryba po żydowsku,
najlepsza, karp, w galarecie to jest prawie po żydowsku... ale po żydowsku - to tam wszystko
jest. I troszeczkę czosnku, bo oni czosnek uwielbiają i cebulę. Ich potrawy - wszystko się
ogniskowało wokół czosnku, cebuli i śledzia. No i bajgle. Takie jak u nas są takie rogaliki
cieniutkie. Ale mąka - super. I też tak jak maca, tylko, że albo słodzone albo solone. Nie precle
broń Boże, one mają wygląd precla, tylko okrągłe, na takie wianuszki, to są te bajgle - to
żydowska nazwa i są bardzo dobre. I wspaniała mąka. To była jakaś tortowa mąka. I gdzieś ta
właśnie woda. Tak samo piwo - ojciec zawsze chwalił to piwo od Zylbera. Kwas ich - kwas
chlebowy, fermentowało się trochę, to było takie musujące, na miarę szampana, tylko bez
alkoholu, może tam był i alkohol, no i lody robili, świetne lody, u Welwów to były lody cycuś. I tu
właśnie na Olejnej Welwo mieszkał - miał lody, lodziarnię, tak jak ten na Krakowskim, róg
krótkiej, Kulczycki. To lepsze u Welwów były lody. Baba żydowska nigdy nie chodziła jako
handlarka. Chłop na ramieniu nosił koszyk, i nie tylko bajgle. Maca była tylko na szabas, to nie
było w sprzedaży, tylko bułeczki chrupiące i cebularze. Ale to były cebularze.... Bułeczki takie
kajzerki, były trzy rodzaje kajzerek, ale to był smaczek, z makiem były, z koperkiem, ale żadna
słodzona cukrem, nie było cukrem słodzonych, bo już wtedy bułka się nazywała maślana jak
była słodzona. Cebularze to były miód, i lody - nigdy nie zapomnę tych lodów u Welwów na
Olejnej.
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