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Owocowy Szlak - owocowy smak

Szanowni Państwo,

 Obszar, na którym działa LGD „Owocowy Szlak” jest ściśle związany z uprawą 

owoców, stąd też zrodził się pomysł na przeprowadzenie konkursu, w którym w roli 

głównej wystąpiły owoce. Konkurs kulinarny na „Najlepszą potrawę owocową” odbył się w 

każdej gminie wchodzącej w skład Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. Efekt tego 

przedsięwzięcia okazał się zaskakujący, czego dowodem są przepisy zgromadzone w tym 

folderze. Grupy biorące udział w konkursie zaskakiwały mnogością pomysłów na oryginalne 

dania, jak między innymi zrazy ze śliwką w sosie gruszkowym, czy udziec indyczy z morelą 

i sosem cytrynowo – kaparowym. Niemal w każdej gminie pojawiła się także tradycyjna 

szarlotka, najwierniej oddająca owocowy charakter konkursu. Poza wyjątkowym smakiem 

liczył się również wygląd i sposób prezentowania potraw. Gotujące  Panie okazały się 

prawdziwymi artystkami, które dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i talentowi stworzyły 

prawdziwe dzieła sztuki.

 Kuchnia jest ważnym elementem życia codziennego, ukazuje naszą tradycję, 

łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Folder kulinarny „Owocowy Szlak – owocowy smak”, 

który oddajemy w Państwa ręce, powstał z potrzeby podzielenia się bogactwem pomysłów 

na rozmaite przysmaki, przedstawione przez Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, 

Kluby Kobiet, Stowarzyszenia i inne grupy działające na naszym terenie. Mam nadzieję, 

iż publikacja ta stanie się dla Państwa swoistym przewodnikiem po smakach naszego 

regionu.

	 Dariusz	Wróbel
Prezes Zarządu

	LGD	„Owocowy	Szlak”
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Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak”
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

tel. 81 827 72 31, 81 827 72 32

 lgd.opolelubelskie@gmail.com
www.lgdowocowyszlak.pl  

Zdjęcia wykorzystane w folderze „Owocowy Szlak - owocowy smak” 
zostały wykonane podczas konkursów kulinarnych 

na „Najlepszą potrawę owocową”, organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”  
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
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CIASTA I CIASTECZKA
Ciasto z malinami

Biszkopt jasny:  
6 jaj, 1 szklanka cukru kryształu, 	
1 szklanka mąki, 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia
Biszkopt ciemny: 
6 jaj, 1 szklanka cukru kryształu, 	
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 	
¾ szklanka mąki pszennej, 	
3 łyżki kakao, biszkopty okrągłe duża 
paczka
Masa 1:  
½ l mleka, 2 budynie, 25 dag masła, 	
4 łyżki cukru kryształu, 1op. cukru 
waniliowego
Masa 2: 
 ½ kg malin, 3 galaretki malinowe
Masa 3:  
½ l śmietany kremówki, 1 galaretka, 	
2 łyżki cukru pudru
Polewa: 
½ kostki margaryny, 5 łyżek cukru pudru, 	
3 łyżki kakao, 2 łyżki wody, 1 łyżka 
żelatyny, 5 łyżek kwaśnej gęstej śmietany

Składniki: 

Wykonanie:

Biszkopt:  
Białka ubić na sztywno, dodać cukier. Żółtka wymieszać z proszkiem do pieczenia i dodać 
do ubitych białek. Dodać mąkę i delikatnie wymieszać. Do ciemnego biszkoptu dodatkowo 
dodać kakao. Przełożyć do brytfanki i piec ok. 20 minut. 

Masa 1: Z mleka, cukru waniliowego, budyniu ugotować budyń. Utrzeć masło i dodać 
przestudzony budyń.

Masa 2: Maliny zmiksować i podgrzać, dodać suche galaretki, dobrze wymieszać i lekko 
zagotować.

Masa 3: Galaretkę rozpuścić  w ¼ szklanki wody. Śmietanę ubić. Dodać cukier i tężejącą 
galaretkę. 

Kolejność wykonania ciasta: biszkopt ciemny-masa budyniowa-połowa masy malinowej 
– biszkopty – połowa masy malinowej – biszkopty – połowa masy malinowej – masa 
śmietanowa – biszkopt jasny – polewa.

Koło Gospodyń Wiejskich z Granic
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CIASTA I CIASTECZKA

Wiejski sernik z rodzynkami

Ciasto:  
2 szklanki mąki	
½  margaryny	
2 żółtka	
½  łyżeczki proszku do pieczenia

Masa serowa: 
1,10 kg sera białego	
2 szklanki cukru kryształu	
10 dag rodzynek	
2 budynie waniliowe	
½  szklanki śmietany	
½  kostki margaryny	
1 olejek pomarańczowy	
1 łyżka mąki ziemniaczanej	
11 jajek

Składniki: 

Z w/w składników zagnieść ciasto, podzielić na dwie części. 

W międzyczasie przygotować masę serową. Żółtka, margarynę, 1 szklankę cukru, olejek 
utrzeć, następnie dodać skręcony dwa razy przez maszynkę ser. Gdy masa serowa jest 
już gładka dodajemy resztę z wyżej  wymienionych składników i ubite białka na sztywno 
z pozostałą ilością cukru i namoczone rodzynki. 

Jedną część ciasta  kładziemy na spód blaszki, wylewamy na to ser, a drugą część ciasta 
ścieramy na tarce o grubych oczkach. 

Piec około 50 minut w temperaturze 180˚C .

    Koło Gospodyń Wiejskich z Granic

Wykonanie:



- � -

CIASTA I CIASTECZKA

Kruche babeczki z galaretką, owocami i bitą śmietaną

Ciasto: 
1 kg mąki	
600 gram masła	
300 gram cukru pudru	
6 żółtek	
1 op. proszku do pieczenia

Nadzienie: 
1 kg truskawek lub winogron	
1 kg  brzoskwiń	
1 kg pomarańczy	
2 galaretki truskawkowe	
2 galaretki brzoskwiniowe	
2 galaretki pomarańczowe	
2 op. bitej śmietany

Składniki: 

Do wykonania babeczek będą potrzebne foremki w tym kształcie. 

Zagnieść ciasto. Schłodzić w lodówce. 

Wylepiać babeczki i piec w piekarniku na złoty kolor. 

Gdy babeczki wystygną udekorować bitą śmietaną, stężałą pokrojoną galaretką i 
owocami.

Koło Gospodyń Wiejskich z Trzcińca

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Ciasto malinowe

Biszkopt:  
5 jajek	
5 łyżek cukru pudru	
5 łyżek mąki pszennej	
1 łyżka octu	
1-2 łyżki oleju	
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Masa budyniowa: 
0,5 l mleka	
3-4 żółtka	
4 łyżki mąki	
1 op. cukru waniliowego	
1 kostka masła	
1 szklanka cukru
Masa malinowa: 
1 kg malin (świeże lub mrożone)	
½ szkl. cukru	
1-2 galaretki malinowe

Składniki: 

Biszkopt:  
Ubić białka z cukrem, żółtka zalać octem i olejem, wymieszać z proszkiem do pieczenia.  
Do ubitych białek dodać wyrośnięte żółtka i pozostałe składniki.  
Upiec na złoty kolor biszkopt. 

Masa budyniowa:  
Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym, dodać mąkę i wymieszać.  
Całość wylać powoli na gotujące mleko, ciągle mieszając aby masa się nie przypaliła.  
Po wystudzeniu połączyć z utartym masłem. 

Masa malinowa:  
Maliny podgrzewać w garnku na ogniu, aż zrobi się mus, następnie przetrzeć przez sito 
(ale niekoniecznie), dodać cukier i rozpuszczoną w szklance gorącej wody galaretkę.  
Dokładnie wymieszać i pozostawić do stężenia. 

Na biszkopt wyłożyć masę malinową, a na nią masę budyniową.  
Można dowolnie udekorować.

Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” z Niezabitowa

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Rolada ze śmietaną i owocami

Biszkopt: 
5 jaj	
5 łyżek cukru pudru	
5 łyżek mąki pszennej	
2 płaskie łyżeczki proszku do 
pieczenia	
1 łyżeczka oliwy	
1 łyżeczka octu	
1 op. cukru waniliowego
Krem: 
¼ l gęstej śmietany 18%	
½ szklanki cukru pudru	
1 cukier waniliowy	
1 łyżka żelatyny	
1 szkl. ananasa z syropu 
pokrojonego w drobną kostkę 
(mogą być jagody z syropu, lub 
inne owoce)

Składniki: 

Biszkopt:  
Białka ubijamy trzepaczką. Dodać cukier puder, ubijać. Do żółtek dodać oliwę, ocet, 
wymieszać, dodać proszek do pieczenia, mieszać. Gdy zaczną rosnąć delikatnie, ale szybko 
wymieszać z białkami, dodać mąkę, wymieszać. Piekarnik musi być nagrzany do około 
180°C. Piec 10-12 minut aż biszkopt lekko się zarumieni. Po upieczeniu wyjąć na ściereczkę 
delikatnie posypaną mąką (najlepiej przez sitko). Zwinąć wzdłuż dłuższego boku.  
Z tej porcji wychodzi biszkopt o wymiarach 26x40 cm.

Krem:  
Żelatynę namoczyć kilka godzin wcześniej w 3 łyżkach przegotowanej wody. Owoce 
osączyć na sitku. Przed robieniem kremu namoczoną żelatynę wstawić do gorącej wody 
aby ją rozpuścić, ale przed dodaniem do śmietany powinna wystygnąć.

Śmietanę ubijać mikserem 2-3 minuty, dodać cukier puder i cukier waniliowy, wlać 
żelatynę, wymieszać łyżką. Dodać pokrojone owoce. Gdy zaczyna tężeć wyłożyć na roladę 
i zwinąć. Zwiniętą roladę zawinąć w ściereczkę i schłodzić w lodówce. 

Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” z Niezabitowa

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Szarlotka Amazonka

Ciasto: 
3 szklanki mąki	
1 kostka masła lub margaryny Kasia	
½ szklanki cukru pudru	
2 jajka	
2 czubate łyżeczki proszku do pieczenia 	
kisiel

Jabłka:  
1 ½ kg kwaśnych jabłek	
1 cukier waniliowy	
1 szklanka cukru	
cynamon	
2 łyżki bułki tartej

Składniki: 

Ciasto zagnieść i schłodzić. 

Wyłożyć na posmarowaną i obsypaną bułką brytfannę. 

Na ciasto położyć ubitą z dwóch jaj pianę z kisielem i dopiero wtedy kładziemy jabłka 
zesmażone z cukrem, cukrem waniliowym i cynamonem. 

Piec ok. 40 minut. 

Wystudzoną szarlotkę posypać cukrem pudrem.

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Galantynki owocowe

2 kg nektarynek	
1 ½ kg mandarynek	
2 ½ kg winogrono (białe i czerwone)	
1 op. rodzynek	
1  gorzka czekolada	
bita śmietana

Składniki: 

Owoce rozłożyć w przezroczyste naczynia i  zalać tężejącymi galaretkami.

Wierzch ustroić bitą śmietaną, dodać rodzynki i posypać startą czekoladą.

 
Koło Gospodyń Wiejskich z Poniatowej Wsi

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Ciasto biszkoptowe z poziomkami

Biszkopt:  
4 jaja	
¾ szklanki cukru	
2 szklanki mąki	
1 łyżeczka proszku do pieczenia	
1 łyżka octu

Masa:  
½ litra śmietany kwaśnej	
3 galaretki	
poziomki

Składniki: 

Białka ubić z cukrem zwykłym, żółtka wymieszać z proszkiem i octem, dodać do piany, na 
koniec dodać mąkę. Wymieszać. 

Piec 30 minut w temperaturze 180°C.

Jedną galaretkę rozpuścić w niepełnej szklance gorącej wody i po wystudzeniu dodać do 
zimnej śmietany ubijając. 

Masę wyłożyć na biszkopt, a na masę poziomki i zalać pozostałymi dwiema 
rozpuszczonymi galaretkami.

Koło Gospodyń Wiejskich z Józefowa nad Wisłą

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Kruche babeczki z morelami

Ciasto: 
30 dag mąki	
15 dag margaryny	
10 dag cukru pudru	
3 żółtka	
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Krem:	
2 szklanki mleka	
4 żółtka	
2 białka	
15 dag cukru	
2 łyżki mąki pszennej	
2 łyżki mąki ziemniaczanej	
cukier waniliowy	
suszone morele

Składniki: 

Z podanych składników ugniatamy ciasto i formujemy babeczki w foremkach. 

Ugotować budyń z podanych składników, wystudzony lekko nakładać na upieczone 
babeczki.

Posypać drobno pociętą morelą.

Koło Gospodyń Wiejskich z Józefowa nad Wisłą

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Szarlotka z budyniem

5 jaj	
½ kg mąki	
1 łyżeczka proszku do pieczenia	
1 margaryna	
½ kg cukru pudru	
1 budyń śmietankowy	
½ litra mleka	
3 kg jabłek

Składniki: 

Zagnieść kruche ciasto, podzielić na dwie części. 

Jabłka obieramy i kroimy w ósemki. 

Jedną część ciasta wyłożyć na blachę, układać cząstki jabłek. 

Ugotować budyń i gorącym zalać jabłka. Przykryć drugą częścią ciasta. 

Piec na złoty kolor w temperaturze 180˚C. Wystudzone ciasto posypać cukrem pudrem.

          
„Powiślanki” z Łazisk

Wykonanie:



- 1� -

CIASTA I CIASTECZKA

Rogaliki drożdżowe z jabłkami

½ kg mąki	
5 dag drożdży	
1 margaryna Kasia	
¼ kg cukru	
2 jaja	
¾ szklanki śmietany	
1 kg jabłek

Składniki: 

Mąkę z margaryną skruszyć, dodać jajka.

Drożdże z cukrem i ze śmietaną wymieszać i odstawić do wyrośnięcia. 

Jabłka obrać i pokroić w ósemki, wyjąć gniazda nasienne. 

Zagnieść ciasto, wałkować, kroić na kwadraty, nadziewać jabłkami i kleić rogaliki. 

Upiec w piekarniku i posypać pudrem. 

„Aktorki” z Łazisk

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Placek z jabłkami

½ kg mąki	
½  kg cukru pudru	
5 jaj	
1 margaryna Bielska	
2 łyżeczki proszku do pieczenia	
2 kg jabłek

Składniki: 

Mąkę siekamy z margaryną i cukrem, dodajemy 5 żółtek, 2 łyżki śmietany, proszek do 
pieczenia i zagniatamy ciasto. 

Obrane i pozbawione gniazd nasiennych jabłka podsmażyć. 

Ciasto dzielimy na dwie części, jedną kładziemy na spód blachy, wykładamy jabłka 
i przykrywamy drugą częścią ciasta. 

Pieczemy ok. 30 minut w temperaturze 180˚C.

„Czytelniczki” z Łazisk

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Sernik z brzoskwiniami

Ciasto:  
25 dag mąki krupczatki	
15 dag masła	
10 dag cukru pudru	
2 żółtka
Masa serowa: 
1 ½ kg twarogu tłustego	
1  kostka masła	
12 jaj	
1 op. cukru waniliowego	
1 op. budyniu waniliowego	
35 dag cukru pudru	
1 łyżeczka proszku do pieczenia	
2 puszki brzoskwiń
Polewa: 
 1 jajko	
2 łyżki kakao	
2 łyżki cukru pudru	
½ kostki masła 

Składniki: 

Z podanych składników zagnieść kruche ciasto, schłodzić w lodówce i zetrzeć na blachę. 

Ser przekręcić 3 razy przez maszynkę. 

Żółtka oddzielić od białek i utrzeć je w makutrze z kostką masła. 

Dodać ser, stopniowo dodawać cukier do masy serowej. 

Budyń waniliowy połączyć z proszkiem do pieczenia i dodać do masy serowej. 

Z białek ubić pianę i delikatnie wymieszać z masą serową. 

Wyłożyć na blachę trochę masy, następnie warstwę owoców i znów masę serową. 

Upiec. 

Przygotować polewę czekoladową: jajko z cukrem zmiksować na puszystą masę. Doda-
wać stopniowo kakao i dalej miksować. Masło rozpuścić i dodać do masy kakaowej. Tak 
przygotowaną polewą polać upieczone wcześniej ciasto.

Koło Gospodyń Wiejskich z Głuska

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Babeczki „Na Owocowo”

30 dag mąki	
15 dag margaryny	
10 dag cukru pudru	
3 żółtka	
2 łyżeczki proszku do pieczenia	
śmietana	
cukier	
żelatyna	
owoce

Składniki: 

Z mąki, margaryny, cukru , żółtek i proszku do pieczenia przygotować ciasto i upiec 
babeczki. 

Ubić śmietanę z dodatkiem cukru i żelatyny. 

Nałożyć bitą śmietanę do babeczek i udekorować owocami.

Rada Rodziców z Wolicy

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Rolady biszkoptowe „Zosieńki”

7 jaj	
7 łyżek cukru	
7 łyżek mąki pszennej	
½ łyżeczki proszku do pieczenia	

1 galaretka owocowa	
375 g śmietany 30 %	
wiórki	kokosowe	
owoce do środka

Składniki: 

Białka ubić na sztywno z cukrem. 

Żółtka rozmieszać wcześniej z proszkiem do pieczenia i dodać do ubitych białek – lekko 
połączyć. Dodać mąkę, wymieszać delikatnie i wyłożyć na dużą brytfankę wyłożoną papie-
rem do pieczenia. 

Wstawić do nagrzanego piekarnika 200˚C i piec na złoty kolor ok. 10-15 minut. 

Wyjąć na ściereczkę i zwinąć w rulon. Zostawić do ostygnięcia. 

Galaretkę ugotować w jedne szklance wody i odstawić do wystygnięcia, żeby lekko 
zaczęła tężeć. 

Śmietanę ubić i dodawać po trochu tężejącą galaretkę i dalej ubijać aż zacznie się robić 
gęsta. Część śmietany z galaretką wyłożyć na rozwiniętą roladę, wyłożyć trochę drobnych 
owoców i zwinąć ponownie w rulon. Resztą śmietany posmarować ciasto i obsypać wiór-
kami kokosowymi.

Klub Kobiet przy MGOK w Opolu Lubelskim

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Jagodzianki Babci Zosi

25 dag mąki	
½ szklanki mleka	
3 dag drożdży	
1 jajko	
¼ szklanki cukru	

5 dag masła (lub 10 dag margaryna „Kasia”)	
jajko do posmarowania	
25 dag jagód (lub dżem jagodowy)	
cukier do smaku

Składniki: 

Drożdże rozetrzeć z 1 łyżką cukru, dodać 2 łyżki mąki i tyle ciepłego mleka by rozczyn miał 
konsystencję gęstej śmietany, odstawić do wyrośnięcia. 

Jagody umyć, osączyć, posypać cukrem, odstawić. 

Jajko utrzeć z cukrem, połączyć przesianą mąkę, jajko i rozczyn, wymieszać, dodać 
stopione masło (margarynę), wyrobić ciasto, znowu odstawić. 

Formować okrągłe placuszki (owalne), na środku ułożyć łyżeczkę osączonych z soku jagód, 
skleić. 

Blachę wysmarować tłuszczem, posypać mąką, ułożyć bułeczki (zachowując odpowiednią 
odległość, bo ciasto będzie rosło), posmarować rozkłóconym jajkiem (posypać kruszonką). 

Piec ok. 20 minut w temperaturze 200°C.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej z Opola Lubelskiego

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Ciasto brzoskwiniowe

Biszkopt: 
½ szklanki cukru	
1 szklanka mąki pszennej	
1 szklanka mąki ziemniaczanej	
8 jajek	
1 op. cukru waniliowego	
2 czubate łyżeczki proszku do pieczenia
Masa truskawkowa: 
2 galaretki truskawkowe	
4 szklanki kompotu truskawkowego
Masa budyniowa: 
4 szklanki mleka	
2 galaretki brzoskwiniowe	
2 budynie śmietankowe	
puszka brzoskwiń	
2 galaretki truskawkowe

Składniki: 

Białka ubić na sztywno z cukrem. 

Żółtka rozmieszać wcześniej z proszkiem do pieczenia i cukrem waniliowym. Dodać do 
ubitych białek. Dodać mąkę, wymieszać delikatnie i wyłożyć na dużą brytfankę wyłożoną 
papierem do pieczenia. 

Upiec na złoty kolor i po wystygnięciu przekroić wzdłuż na trzy części. 

Galaretki truskawkowe rozpuścić w gorącym kompocie. Można dodać owoce truskawek. 

Pozostawić do wystygnięcia i przełożyć jedną warstwę ciasta. 

Następnie zagotować 3 szklanki mleka i wsypać do niego galaretki brzoskwiniowe. Mie-
szać aż się rozpuszczą. Dodać wymieszane w szklance mleka budynie. 

Wystygniętą masę budyniową wyłożyć na kolejną warstwę biszkopta. 

Na wierzch ciasta położyć pokrojone brzoskwinie i całość zalać rozpuszczonymi 
galaretkami cytrynowymi.

Zespół Ludowy „Kalina” z Puszna Godowskiego

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Tort owocowy

2 szklanki mąki	
2 szklanki cukru kryształu	
12 jajek	
3 łyżeczki proszku do pieczenia	
1 ½ litra śmietany 30%	

½ kg cukru pudru	
fix do śmietany	
dżem jagodowy lub jagody świeże albo mrożone

Składniki: 

Białka ubić z cukrem, żółtka wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać do piany, na 
koniec dodać mąkę. Wymieszać. 

Piec ok. 30 minut w temperaturze 180°C.

Śmietanę 30% ubić mikserem z cukrem pudrem, dodać fix. 

Dżem jagodowy przełożyć do miski i rozmieszać na jednolitą masę. 

Dodać do ubitej śmietany i delikatnie wymieszać. 

Ciasto biszkoptowe przekroić na 3 krążki i przełożyć je zmiksowaną śmietaną. 

Na wierzch można położyć świeże jagody.

Klub Seniora z Wilkowa

Wykonanie:
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CIASTA I CIASTECZKA

Pianka z galaretki

2 x 200 ml skondensowanego niesłodzonego mleka	
4 galaretki o różnych smakach i kolorach	
brzoskwinie, truskawki lub inne owoce	

Składniki: 

Rozpuścić galaretki. 

Truskawkową galaretkę wylać na spód salaterki. 

Mleko zmiksować z galaretką brzoskwiniową i wyłożyć na stężałą galaretkę truskawkową. 

Na wierzch położyć pokrojone owoce oraz pozostałe dwie galaretki, pokrojone w kostkę.

 Pozostawić do zastygnięcia.

Klub Seniora z Wilkowa

Wykonanie:
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ŁAKOCIE Z PATELNI I PIEKARNIKA
Zapiekanka jabłkowo ryżowa

1 kg jabłek	
1 szklanka ryżu	
mleko	
masło	
cynamon	
cukier	
sól	
bita śmietana

Składniki: 

Ryż ugotować w lekko osolonej wodzie i mleku (pół na pół) na gęsto. 

Jabłka obrać, zetrzeć na tarce do jarzyn. 

Połowę ryżu rozłożyć na średniej tortownicy (lub w naczyniu żaroodpornym). 

Posypać cukrem i włożyć kilka kawałeczków masła. 

Przykryć połową jabłek posypanych cukrem i cynamonem. 

Na to położyć drugą połowę ryżu i masło, a na wierzch jabłka. 

Zapiekać w piekarniku w temperaturze 200˚C przez ok. 1 godzinę. 

Można zapiec również w prodiżu. Podawać z bitą śmietaną.

Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” z Niezabitowa

Wykonanie:
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ŁAKOCIE Z PATELNI I PIEKARNIKA

Zapiekanka z makaronem i jabłkami

jabłka	
cynamon	
makaron świderki  Lubella	
masło	
bita śmietana

Składniki: 

Smażymy jabłka z cynamonem. 

Gotujemy makaron Lubella al dente. 

Smarujemy żaroodporne naczynie masłem i układamy warstwami makaron i jabłka (na 
wierzchu ma być makaron). 

Wszystko to posypujemy wiórkami masła i zapiekamy ok. 1 godziny.  

Podajemy porcję z bitą śmietaną.

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa

Wykonanie:



- 2� -

ŁAKOCIE Z PATELNI I PIEKARNIKA

Jabłkowy Rarytas

1 kg jabłek	
½ kostki masła	
cytryna	
cynamon	
15 dag cukru brązowego

Sos waniliowy: 
6 jajek	
12 dag cukru	
½ l mleka	
laska wanilii

Składniki: 

Jabłka obieramy, kroimy w ósemki, usuwamy gniazda nasienne. Kawałki jabłek układamy 
w posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym. Skrapiamy sokiem z cytryny, 
posypujemy cynamonem i brązowym cukrem. Na wierzch kładziemy kawałki masła. 

Pieczemy ok. 20 minut w temperaturze 180˚C.

Sos waniliowy:  
Żółtka oddzielamy od białek, wsypujemy cukier (40g) i ubijamy na pulchną masę. Do miski 
wlewamy mleko, dodajemy cukier (80g) i rozkrojoną laskę wanilii, ubijamy trzepaczką. 
Zagotowane mleko wlewamy do ubitych żółtek i mieszamy trzepaczką. Całość ponownie 
zagotować. Sos wlać do dzbanka i ostudzić. 

Ciepłe jabłka pokrywamy sosem waniliowym.

„Czytelniczki” z Łazisk

Wykonanie:
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ŁAKOCIE Z PATELNI I PIEKARNIKA

Naleśniki z jabłkami

Ciasto: 
2 szklanki mąki	
2 jaja	
2 szklanki mleka	
szczypta soli

Nadzienie: 
3 duże jabłka	
1 łyżka masła	
2 łyżeczki soku z cytryny	
5 dag rodzynek	
5 dag cukru

Składniki: 

Ciasto:  
Do mąki wbić jaja, dodać sól i mleko. Składniki zmiksować na gładką masę i odstawić na 
pół godziny. Rozgrzać patelnię, posmarować lekko tłuszczem. Wylewać po porcji ciasta. 
Usmażyć 10 naleśników.

Nadzienie:  
Obrane jabłka drobno pokroić, wymieszać z sokiem z cytryny. Rozgrzać łyżkę masła i na 
niej dusić jabłka, aż będą miękkie. Dodać rodzynki i cukier, wymieszać i odstawić do 
wystygnięcia.

Wszystkie naleśniki posmarować masą jabłkową, zwinąć w zgrabne rulony, ułożyć 
w żaroodpornym naczyniu, grubo posmarowanym masłem. 

Wstawić do nagrzanego piekarnika i zapiekać ok. 10 minut w temperaturze 200˚C. 

Podawać gorące. 

„Czytelniczki” z Łazisk

Wykonanie:
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ŁAKOCIE Z PATELNI I PIEKARNIKA

Sakiewki owocowe z sosem waniliowym

25 dag cukru	
25 dag mąki pszennej	
½ l mleka 3,2%	
2 jajka	
3 op. cukru waniliowego	
250 ml oleju	

½ kg gruszek	
250 ml rumu	
10 dag masła ekstra	
polewa czekoladowa w płynie	
liście mięty

Składniki: 

Z podanych składników zrobić ciasto i usmażyć naleśniki. 

Gruszki pokrojone w kostki lekko podsmażyć dodając rum. 

Rozłożyć farsz na naleśnikach i złożyć spinając wykałaczkami na kształt sakiewki. 

Roztrzepanym jajkiem z cukrem i odrobiną masła posmarować po wierzchu i zapiec 
w piekarniku. 

Polać po wierzchu sosem waniliowym.

Rada Rodziców z Głuska

Wykonanie:
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ŁAKOCIE Z PATELNI I PIEKARNIKA

Naleśniki pusznowskie

Ciasto: 
2 szklanki mąki	
2 jaja	
2 szklanki mleka	
2 łyżki oleju	
szczypta soli	
2 łyżki cukru	
1 op. cukru waniliowego 
Nadzienie z sera: 
1 kg tłustego białego sera	
śmietana	
cukier waniliowy	
½ szklanki cukru kryształu	
2 żółtka
Mus truskawkowy: 
truskawki	
cukier

Składniki: 

Ciasto:  
Wszystkie składników zmiksować na gładkie ciasto. Smażyć naleśniki na patelni nasmaro-
wanej olejem. 

Nadzienie z sera:  
ser wymieszać z śmietaną, cukrem i cukrem waniliowym tak żeby nie było grudek.  
Dodać żółtka, żeby masa miała ładny żółty kolor. 

Mus truskawkowy:  
truskawki zmiksować z cukrem na pulchny mus.

Naleśniki smarować masą serową i zwijać w rulony. 

Polać musem truskawkowym.

Zespół Ludowy „Kalina” z Puszna Godowskiego

Wykonanie:
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Pierożki z serem i rodzynkami

Ciasto: 
2 ½  szklanki mąki	
1 żółtko	
1 płaska łyżeczka soli	
1 łyżka oleju	
trochę gorącej wody (wrzątku)
Farsz: 
60 dag twarogu tłustego	
10 dag rodzynek	
2 łyżki cukru	
½ op. cukru waniliowego	
śmietana 30%	
odrobina cynamonu

Składniki: 

Rodzynki należy sparzyć wrzątkiem, żeby były miękkie. Przygotowujemy farsz.  
W miseczce rozgnieść ser, można go zmielić w maszynce jeden raz.  
Dodać cukier i cukier waniliowy, miękkie rodzynki i wymieszać dokładnie.  
Mąkę wsypać na stolnicę, dodać trochę wrzątku, ugniatać ciasto, a następnie dodać żółtko 
i znów ugniatać. Kolejno dodać olej i sól. Szybko wyrobić miękkie i elastyczne ciasto.  
Pozostawić je na wysypanej mąką stolnicy. Przykryć na kilka minut.  
Po upływie kilku minut odrywać po niewielkim kawałku .Rozwałkować na cienki placek. 
odwróconą szklanką wykroić koła na pierogi. Nałożyć farsz i zlepić dokładnie palcami, 
a potem odcisnąć na brzegach widelcem. Pierogi gotować w posolonej wodzie 3 minuty, 
licząc od momentu wypłynięcia na wierzch.

Wkładać  je poryciami, żeby się nie pozlepiały. Należy pamiętać, by po włożeniu ich 
do wrzątku zamieszać łyżką, by nie przywarły do dna. Po wypłynięciu na wierzch, 
zmniejszyć gaz, żeby się nie pootwierały podczas bulgotania - wtedy farsz może wypłynąć.

Po ugotowaniu wyjmujemy łyżką cedzakową na półmisek.

Przed podaniem posypujemy cukrem, polewamy śmietaną 30% i odrobiną cynamonu.

Koło Gospodyń Wiejskich z Granic

Wykonanie:

OWOCOWE DANIA
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OWOCOWE DANIA

Kapuścianki z nadzieniem w pomidorach

1 kapusta biała – średnia główka 	
1 kg mięsa mielonego	
500 g ryżu	
2 cebule	
przyprawy (pieprz, sól, lubczyk, 
kucharek, bulion-może być 
z kostki)	
koncentrat pomidorowy	
pomidorki koktajlowe

Składniki: 

Kapustę opłukać, obrać z pierwszych liści i ostrym nożem wyciąć głąb, następnie włożyć 
na kilka minut do wrzącej wody, może być lekko osolona, tak aby zmiękczyć liście.  
Gdy liście ostygną wyciąć nożem nerw liścia u nasady. Ryż ugotować w osolonej wodzie, 
tak by był lekko twardy. Cebulę obrać, posiekać, zrumienić na rozgrzanym oleju następnie 
połączyć z mielonym mięsem i przyprawami oraz ryżem. Tak przygotowany farsz nałożyć 
na liście. Dowolnie zwinąć.

Żaroodporne naczynie wyścielać liśćmi, które nam pozostały i układać ciasno kapuścianki 
jedna przy drugiej. Zalać bulionem i dusić w piekarniku pod przykryciem ok. 1,5 godziny 
w temperaturze 180-200˚C.

Gdy  kapuścianki będą gotowe odlewamy ostrożnie do osobnego naczynia bulion 
i dodajemy do niego  koncentrat pomidorowy, przyprawiamy do smaku i gotujemy 
wszystko jeszcze chwilę na małym ogniu. Na koniec zagęszczamy wszystko mąką z wodą.

Następnie na przygotowane w naczyniu żaroodpornym kapuścianki układamy  pomidorki, 
zalewamy przygotowanym sosem i zapiekamy przez ok.10 minut.

Koło Gospodyń Wiejskich z Granic

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Schab ze śliwką

1 ½ kg schabu bez kości	
2 cebule	
3 ząbki czosnku	
200 g śliwek suszonych kalifornijskich 	
1 kostka bulionowa wołowa	
oliwa	z	oliwek
przyprawy: 	
sól	
majeranek	
papryka słodka i ostra	
Vegeta	
ziele angielskie	
liść laurowy

Składniki: 

Do upieczenia tego schabu należy użyć brytfanny i piec go na palniku (gazowym lub 
elektrycznym), nie w piekarniku.

Schab opłukać, osuszyć ,nie ściągać błon. Ostrym długim nożem  zrobić w schabie przez 
środek otwór i upchać do niego śliwki (zostawić kilka śliwek do sosu).

Schab polać odrobiną oleju, tak żeby przyprawy miały się do czego przykleić i przyprawić 
solą, pieprzem, Vegetą, majerankiem, papryką ostrą i słodką. Cebulę i czosnek pokroić 
w plastry (krążki) i obłożyć nimi schab. Przykryty schab odstawić (najlepiej na całą noc) do 
lodówki.

Na spód brytfanny wlać olej, tak żeby pokrył całe dno i podsmażyć na nim obrany 
z krążków cebulowych i czosnku schab z każdej strony.

Krążki cebuli pokroić na drobniejsze kawałki i dodać pod koniec smażenia schabu do 
brytfanny żeby się lekko zrumieniła.

Podawać z chlebem posmarowanym masłem czosnkowym.

Koło Gospodyń Wiejskich z Trzcińca

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Bigos ze śliwką

6 główek kapusty białej	
2 kg cebuli	
1 ½ kg boczku	
3 kg kiełbasy	
70 dag smalcu	
1 op. pieprzu	
2 op. przyprawy do bigosu	
2 op. majeranku	

1 op. liści laurowych	
1 op. ziela angielskiego 	
1 op. (30 dag) Vegety	
½ kg soli	
2 słoiczki powideł śliwkowych	
3 opakowania śliwki kalifornijskiej	
3 koncentraty pomidorowe	
2 butelki wina czerwonego wytrawnego

Składniki: 

Kapustę poszatkować i owarzyć, cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na tłuszczu. 

Wcześniej zesmażyć boczek, kiełbasę pokrojona w kostkę i smalec. 

Dodać pozostałe składniki i zapiec w piekarniku.

Koło Gospodyń Wiejskich z Poniatowej Wsi

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Owocowe udka

8 sztuk udek	
4 jabłka	
włoszczyzna (marchew, pietruszka, seler, por)	
3 gruszki	
¾ szklanki soku jabłkowego	
3 plastry ananasa z puszki

Składniki: 

Udka lekko posolić, podzielić i krótko obsmażyć. 

Warzywa obrać i zetrzeć na jarzynówce, a pora posiekać i podsmażyć.  
Wszystko włożyć do żaroodpornego naczynia, następnie ułożyć udka. 

Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, wybrać gniazda nasienne, podsmażyć i wyłożyć na 
udka. Dodać kilka plastrów ananasa i całość podlać sokiem z jabłek. 

Do naczynia można włożyć małą cebulkę naszpikowaną kilkoma goździkami. 

Przykryć i piec 35 minut w temperaturze 180˚C.

          
„Powiślanki” z Łazisk

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Schab na słodko

1 ½ kg schabu	
15 śliwek suszonych	
½ słoiczka czerwonej porzeczki w zalewie cukrowej	
½ kostki smalcu	
1 łyżeczka miodu	
przyprawy: Vegeta, lubczyk, pieprz, goździki, czosnek

Sos:  
2 łyżki masła	
1 szklanka bulionu	
5 łyżeczek czerwonej porzeczki	
sól

Składniki: 

Z mięsa formujemy prostokątny płat i rozbijamy. 

Na jednym krótszym boku układamy 2 rzędy śliwek, mięso smarujemy porzeczkami 
czerwonymi. 

Zwijamy roladę, obwiązujemy nicią i obtaczamy w przyprawach, wbijamy goździki.

Smalec kroimy w plasterki, część układamy w brytfannie. Wkładamy mięso, na nim 
układamy pozostałe plastry smalcu. 

Pieczemy ok. 45 minut w temp. 240˚C pod przykryciem, a później ok. 30 minut w 180˚C 
bez przykrycia, polewając smalcem, na którym się piecze. 

Gdy się zarumieni smarujemy miodem.

Z masła i mąki robimy zasmażkę, dodajemy bulion, porzeczkę czerwoną i szczyptę soli.

„Powiślanki” z Łazisk

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Zrazy ze śliwką

1 ½ kg schabu	
25 dag suszonych śliwek	
15 plastrów boczku	
1 słoik gruszek w zalewie słodko octowej	
½ l czerwonego wina wytrawnego	
ziele angielskie	
liść laurowy

Składniki: 

Schab pokroić na porcje grubości 1,5 cm, delikatnie rozbić. 

Każdy kawałek nadziewać kilkoma śliwkami, zawinąć w plaster boczku, spiąć wykałaczką 
i obsmażyć na maśle. 

Do naczynia żaroodpornego włożyć ziele angielskie, liście laurowe, włożyć zrazy i podlać 
winem. 

Dusić na małym ogniu około 30 minut. Pod koniec duszenia dodać gruszki z zalewy.

          
„Aktorki” z Łazisk

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Słodka polędwiczka nadziana morelami

2-3 słodkie polędwiczki surowe	
1 paczka moreli suszonych	
pomidor	
ogórek	
majeranek	
olej	
przyprawy: sól, pieprz	

Składniki: 

Zrobić marynatę z oleju i przypraw. 

Moczyć polędwiczki ok. 2-3 godziny. 

Wyjąc i nadziać morelami, obtoczyć w majeranku, upiec lub obsmażyć na złoty kolor. 

Pokroić, ułożyć na półmisku, udekorować pomidorem i ogórkiem.

Klub Seniora z Karczmisk

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Zupa brokułowa krem

duży brokuł	
kostka rosołowa	
słonecznik łuskany	
2 słoiczki sosu Pesto	
winogron

Składniki: 

Ugotować brokuł na kostce rosołowej, zmiksować, dodać przyprawy,  
posypać słonecznikiem. 

Udekorować winogronem.

Klub Seniora z Karczmisk

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Filet drobiowy z ananasem i żurawiną

1 filet drobiowy	
1 puszka ananasa	
1 op. żurawiny	
sól	
pieprz

Składniki: 

Przygotowane sznycle obtoczyć w panierce z płatków owsianych i usmażyć. 

Przykryć plastrami ananasa z zalewy. 

W gniazda z ananasa umieścić konfiturę z żurawiny. 

Podawać na gorąco lub na zimno jako przekąskę.

Koło Gospodyń Wiejskich z Karczmisk

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Kaczka z jabłkami

1 cała kaczka	
1 kg mięsa mielonego	
30 dag podrobów (wątróbki, żołądki)	
2  jajka	
½ szklanki kaszy manny	
10 dag  śliwek kalifornijskie	
4  jabłka	
natka pietruszki	
sól	
pieprz	
Vegeta

Składniki: 

Z kaczki usunąć kości i moczyć ją ok. 30 minut w osolonej wodzie. 

Podroby zmielić przez maszynkę z mięsem mielonym, wyrobić masę mięsną z jajkami, 
kaszą manną, śliwkami i natką pietruszki. 

Wyłożyć środek kaczki plastrami jabłek i wyłożyć masę mięsną. 

Włożyć zszytą wykałaczkami kaczkę w rękaw i piec ok. 3 godzin w 180˚C stopniowo 
zmniejszając temperaturę.

Koło Gospodyń Wiejskich z Głuska

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Rolada drobiowa z żurawiną

pierś z indyka	
1 kg mięsa mielonego	
1 op. moreli suszone	
1 op. żurawiny suchej	
żurawina w słoiku	
kucharek 75 g	
natka pietruszki

Składniki: 

Rozbić pierś, nafaszerować mięsem mielonym zmieszanym z pozostałymi składnikami. 

Zawinąć, piec w folii aluminiowej w temperaturze 180°C przez 60 minut. 

Wystudzić, pokroić i ułożyć na półmisku na liściach sałaty. 

Na środku talerza wyłożyć żurawinę ze słoika.

Rada Rodziców z Głuska

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Udziec indyczy z sosem cytrynowo-kaparowym

duży udziec indyczy (ok. 1 kg)	
brzoskwinie z puszki	
olej	
sok sojowy	
sól	
pieprz	
kucharek

Sos cytrynowo – kaparowy: 
cytryny	
cukier	
śmietana	
mąka	
kapary

Składniki: 

Udziec umyć, oddzielić od kości. 

Przygotować marynatę z oleju, soku sojowego i przypraw, włożyć do niej udziec i 
marynować w lodówce przez 3 dni. 

Udziec wyjąć z marynaty, zwinąć w rulon, do środka włożyć brzoskwinie. Można zastąpić 
brzoskwinie suszonymi śliwkami lub morelami. 

Obsznurować udziec , piec w rękawie 1,5 godziny w temperaturze 200°C.

Sos: cytryny umyć, sparzyć gorącą wodą. Zetrzeć skórkę, wycisnąć sok. Z cukru 
przygotować jasny karmel. Do gotującej się wody dodać skórkę cytrynową, sok i karmel, 
zagotować. 

Zaprawić śmietanką z dodatkiem mąki, dodać kapary. 

Rada Rodziców z Wolicy

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Schab nadziewany śliwką

1 kg schabu	
przyprawa staropolska	
trochę oleju	
śliwki kalifornijskie lub morele suszone

Składniki: 

Schab dobrze opłukać, zrobić marynatę. 

Przyprawę rozrobić z olejem i schab dobrze obtoczyć w tej marynacie.  
Odstawić na 12 godzin w chłodne miejsce. 

Zrobić dziurę przez cały kawałek schabu i dobrze upchnąć śliwki. 

Piekarnik  nagrzać do 200˚C. 

Schab włożyć do rękawa, podlać troszkę olejem, związać końce i wstawić do pieczenia. 
Zmniejszyć temperaturę do 180˚C i piec ok. 1,5 godziny.

Klub Kobiet przy MGOK w Opolu Lubelskim

Wykonanie:
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OWOCOWE DANIA

Schab ze śliwką

Schab posypać przyprawami, nadziać śliwkami, włożyć do foliowego rękawa i upiec.

Klub Seniora  z Wilkowa

Wykonanie:

2 długie paski schabu	
przyprawy (sól, pieprz)	
śliwki kalifornijskie

Składniki: 
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Sałatka owocowa z ajerkoniakiem

10 kiwi	
1 puszka moreli (850 ml) lub brzoskwiń	
1 puszka ananasa w plastrach	
1 kg truskawek lub winogron	
30 dag sera trzykrotnie mielonego	

2 małe opakowania jogurtu naturalnego	
300 ml ajerkoniaku	
4 łyżki soku z cytryny	
2 ½ op. cukru waniliowego	
4 łyżki konfitury truskawkowej

Składniki: 

Owoce z puszek dokładnie osączyć z zalewy i pokroić na kawałki średniej wielkości.  
Truskawki lub winogrona podzielić na części, a kiwi w dość dużą kostkę.  
Konfiturę zmieszać  z sokiem cytrynowym i 5 łyżkami syropu morelowego, dodać owoce 
i odstawić na 20 minut.  
Jogurt utrzeć z serkiem na gładką masę, dodać ajerkoniak, cukier waniliowy.  
Dokładnie wymieszać i włożyć do lodówki na 30 minut.  
Sałatkę wkładamy do salaterki i polewamy przygotowanym sosem.

Koło Gospodyń Wiejskich z Trzcińca

Wykonanie:

SAŁATKI I PRZYSTAWKI
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Rajska sałatka

Narysować flamastrem ząbki wokół całego arbuza. Następnie rozciąć owoc, prowadząc 
nóż po wyrysowanym wzorze. Z  połówek arbuza wyjąć nasiona, następnie łyżeczką 
wyciąć kulki lub pokroić w kostkę. Gotowe zalać likierem i odstawić na kilka minut. 

Obrać kiwi, pokroić, dodać maliny i winogrona. Osączyć brzoskwinie z zalewy i pokroić. 
Wszystkie przygotowane owoce wymieszać z miąższem z arbuza. Sok z cytryny utrzeć 
z cukrem pudrem, cukrem waniliowym oraz 3-4 łyżkami zalewy z brzoskwiń. 

Polać sałatkę i odstawić na godzinę do lodówki.

Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” z Niezabitowa

Wykonanie:

1 średniej wielkości arbuz	
puszka brzoskwiń	
25 dag malin	
3-4 kiwi	
po 30 dag jasnych i ciemnych winogron

sok z cytryny	
1 op. cukru waniliowego	
2 łyżki cukru pudru	
50 ml likieru migdałowego

Składniki: 
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Śledzie z jabłkami w śmietanie

2 ½ kg matiasów śledziowych	
2 śmietany homogenizowane	
mały słoiczek majonezu	
1 kg jabłek	
½ kg cebuli

Składniki: 

Śledzie namoczyć, jabłka obrać i utrzeć na tarce, cebulę pokroić i sparzyć, wymieszać 
z mleczkiem śledziowym oraz jabłkami. 

Doprawić śmietaną i majonezem. 

Śledzie ułożyć na półmisku, przykryć warstwą sosu, udekorować natką pietruszki.

„Aktorki” z Łazisk

Wykonanie:
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Boczek ze śliwkami

Śliwki namoczyć na kilka godzin, osączyć. 

Do środka każdej śliwki nałożyć trochę kminku, owinąć dokładnie śliwki boczkiem. 

Obsmażyć na silnie rozgrzanym tłuszczu ze wszystkich stron. 

Ułożyć na talerzu, udekorować. 

Podawać gorące.

Klub Seniora z Karczmisk

Wykonanie:

8-10 cienkich plastrów wędzonego boczku	
8-10  dużych śliwek suszonych	
1 łyżka kminku	
tłuszcz

Składniki: 
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Sałatka owocowa z rodzynkami

1 puszka brzoskwiń	
3 banany	
3 kiwi	
25 dag białego winogronu	
20 dag dużych rodzynek królewskich	
1 pomarańcza

Składniki: 

Rodzynki namoczyć w alkoholu. 

Owoce pokroić w grubą kostkę, wymieszać. Włożyć do pucharków, zalać sokiem 
z brzoskwiń. 

Udekorować rodzynkami.

Klub Seniora z Karczmisk

Wykonanie:
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Brzoskwinie nadziewane tuńczykiem

Masą z tuńczyka, soli i pieprzu napełniać gniazda brzoskwiń – udekorować majonezem, 
rodzynkami i oliwkami.

Koło Gospodyń Wiejskich z Karczmisk

Wykonanie:

1 puszka brzoskwiń	
1 puszka tuńczyka – kawałki w sosie własnym	
sól	
pieprz	
3 łyżki majonezu	
kilka	oliwek	
rodzynki

Składniki: 
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Deser owocowy z bitą śmietaną

owoce (kiwi, banany, brzoskwinie, winogron, ananas, mandarynki)	
3 kolorowe galaretki	
rodzynki wcześniej nasączone

Składniki: 

Owoce pokroić i przełożyć do pucharków, dodać stężałą pokrojoną w kostkę galaretkę.

 Udekorować bitą śmietaną posypaną tartą czekoladą lub rodzynkami. 

Polać sosem owocowym lub ajerkoniakowym.

Koło Gospodyń Wiejskich z Karczmisk

Wykonanie:
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Sałatka hawajska

Ugotować ryż, rodzynki namoczyć, pokroić ananasa i natkę pietruszki.  
Dodać kukurydzę i majonez i wszystko wymieszać.

Rada Rodziców z Głuska

Wykonanie:

1 op. ryżu Parabolic	
pierś z kurczaka	
2 puszki ananasa	
1 puszka kukurydzy	
2 op. rodzynek sułtańskich	
majonez Winiary

Składniki: 
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Sałatka grejpfrutowa

filet z kurczaka	
przyprawa gyros	
grejpfruty	
ananasy	
majonez	
makaron muszle duże	

Składniki: 

Filety z kurczaka pokroić w kostkę, posypać przyprawą gyros, na 30 minut wstawić do 
lodówki, później usmażyć i ostudzić. Grejpfruty i ananasy pokroić w kostkę, wymieszać 
z kurczakiem, dodać majonez, przyprawić do smaku. Makaron ugotować i nadziewać 
muszle przygotowaną sałatką.

Rada Rodziców z Wolicy

Wykonanie:
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SAŁATKI I PRZYSTAWKI

Sałatka z dresingiem truskawkowym

Sos: 
60 dag truskawek – zmiksować, dodać ¼ szklanki octu balsamicznego i ¼ szklanki oliwy 
z oliwek, pieprz czarny i sól do smaku.

Wykonanie: 
Warzywa kroimy w kostkę, wkładamy do salaterki, posypujemy serem feta pokrojonym 
w kostkę, a przed podaniem polewamy sosem.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej z Opola Lubelskiego

Wykonanie:

½ sałaty lodowej (lub cała – jeśli jest mała)	
1 papryka czerwona	
1 papryka żółta	
1 mała cebula czerwona lub cukrowa	
3 pomidory (sparzyć  i obrać)	
2 ogórki – obrać i pokroić w kostkę	
½ opakowania sera feta

Sos:	
60 dag truskawek	
¼ szklanki octu balsamicznego	
¼ szklanki oliwy z oliwek	
pieprz	
sól

Składniki: 
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Chleb domowy ze śliwką i żurawiną

4 łyżki zaczynu	
4 szklanki ciepłej wody	
1 kg mąki pszennej	
5 dag drożdży	
½ szkl siemienia lnianego	
½ szkl otrąb pszennych	

½ szkl płatków owsianych	
1 op. śliwki suszonej	
1 op. żurawiny obtoczonych w mące	
1 łyżka soli 	
1 łyżka cukru

Składniki: 

Do zaczynu dodać szklankę ciepłej wody, wymieszać. Dodać 5 dag drożdży i szklankę mąki 
i poczekać aż zacznie rosnąć.  
Do wyrośniętych drożdży wlać stopniowo 3 szklanki ciepłej wody, wsypać 3 szklanki mąki, 
sól i cukier. Dobrze wymieszać.  
Odłożyć 4 łyżki ciasta na zaczyn do słoika (przechowywać w lodówce do 7 dni).  
Dodać ziarna, śliwkę i żurawinę. Foremki wysmarować olejem i wysypać płatkami lub 
otrębami. 
Wyrobione ciasto wyłożyć do połowy foremek, posmarować olejem i poczekać aż 
wyrośnie. Piec 1 godzinę i 10 minut w temperaturze 220˚C. 
Zamiast śliwki i żurawiny można dodać słonecznik, namoczoną soję lub inne ziarna wg 
uznania.

Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” z Niezabitowa

Wykonanie:

PIECZYWO I DODATKI
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PIECZYWO I DODATKI

Chleb wiejski razowy ze śliwką

Wymieszać wszystkie składniki: mąkę żytnią, mąkę pszenną, sól, wodę i drożdże. 

Zostawić do wyrośnięcia. 

Dodać ziarna. 

Wieczorem włożyć ciasto do foremek i zostawić w piekarniku do rana. 

Rano upiec w temperaturze 180˚C. Piec 1,5 godziny. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Józefowa nad Wisłą

Wykonanie:

1 kg mąki żytniej	
½ kg mąki pszennej	
6 łyżeczek soli	
7 szklanek letniej wody	
½ szkl. ziarna słonecznika	

½ szkl. otrąb pszennych	
½ szkl. siemienia lnianego	
½ szkl. płatków górskich	
kilka śliwek suszonych	
10 dag drożdży

Składniki: 



- �� -

PIECZYWO I DODATKI

Smalec z jabłkiem

1kg słoniny	
1 kg boczku wędzonego	
2 kg podgardla	
½ kg mięsa mielonego	
3 kwaśne jabłka	
3 cebule

Składniki: 

Wszystko przekręcamy przez maszynkę o dużych oczkach (lub kroimy w kostkę), smażymy 
na złoty kolor w kolejności: słonina, podgardle, boczek, mięso i pod koniec dodajemy 
cebulę. Smażymy 10 minut. 

Dodajemy jabłko pokrojone w kostkę i smażymy 10 minut na bardzo słabym ogniu. 

Na koniec dodajemy sól, pieprz, paprykę i zioła prowansalskie do smaku.

Koło Gospodyń Wiejskich z Józefowa nad Wisłą

Wykonanie:
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PIECZYWO I DODATKI

Pasztet z soi i soczewicy z dodatkiem śliwek

Namoczyć soję, ugotować. Warzywa ugotować i wystudzić, dodać pozostałe składniki, 
zemleć dwa razy, dodać żółtka. 

Na koniec dodać pianę z ubitych białek i kilka pokrojonych śliwek. 

Piec godzinę i 20 minut. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Józefowa nad Wisłą

Wykonanie:

1 kg soi	
½ kg pieczarek	
3-4 jaja (białka na sztywno)	
1 bułka czerstwa	
3-4 cebule podduszone	
1 pietruszka	
1 seler	

3 marchewki (ugotowane)	
sól	
pieprz	
gałka muszkatołowa	
papryka słodka	
opakowanie śliwek kalifornijskich (drobno 
pokrojonych)

Składniki: 
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PIECZYWO I DODATKI

Chleb razowy

1 kg mąki „Babuni” 650	
1 łyżka soli	
1 łyżka cukru (niepełna)	
10 dag drożdży	
4 szklanki wody	
1 szklanka nasion (siemię lniane, dynia, słonecznik)	
½ szklanki otrębów pszennych

Składniki: 

1 szklankę wody, 1 łyżkę cukru (niepełną), drożdże, sól – wymieszać i postawić w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia na 15 minut.

Dodać pozostałe składniki (wlać wodę, wsypać nasiona: len, słonecznik, dynia, otręby 
pszenne). Mieszając wszystko ręką wsypać mąkę i wyrobić. 

Piec 1 godzinę w temperaturze 200°C.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej z Opola Lubelskiego

Wykonanie:
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Poncz owocowy

Wodę gotujemy z cukrem. Do wrzątku wrzucamy owoce, goździki, cząstkę wanilii.  
Kiedy zacznie wrzeć, zdejmujemy z ognia. 

Owoce powinny leżeć w tym syropie przez 2 godziny, żeby syrop nabrał koloru i smaku. 
Wyjąć owoce z syropu. Włożyć je ponownie po wystygnięciu.  
Do wystudzonego syropu dodać alkohol: rum albo spirytus (dodajemy go w zależności czy 
chcemy mocniejszy poncz czy słabszy). 

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa

Wykonanie:

10 litrów wody	
owoce(jabłka, maliny, brzoskwinie, winogron, banany, itp.)	
goździki	
laska wanilii	
cukier	
alkohol (rum albo spirytus)

Składniki: 

NAPOJE
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NAPOJE

Kompot owocowy 

jabłka	
cukier	
goździki	
aronia

Składniki: 

Zagotować wodę, dodać umyte i pokrojone jabłka, goździki i cukier.  
Do ugotowanego kompotu można dodać suszone jabłka.

Rada Rodziców z Wolicy

Wykonanie:
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NAPOJE

Koktajl owocowy

Wszystkie składniki razem zmiksować. Podawać w szklankach koktajlowych.

      

Klub Kobiet przy MGOK w Opolu Lubelskim

Wykonanie:

½ litra kefiru	
30 dag owoców – truskawki, maliny	
trochę cukru pudru

Składniki: 
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NAPOJE

Napój cytrynowo-miętowy

woda mineralna niegazowana	
cytryna	
świeża mięta

Składniki: 

Do wody wcisnąć sok z cytryny i wrzucić plastry cytryny oraz świeże listki mięty.

Klub Kobiet przy MGOK w Opolu Lubelskim

Wykonanie:
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NAPOJE

Kompot „Smak letniego poranka”

Zagotować wodę, dodać do niej owoce. Posłodzić do smaku i wrzucić listki mięty.

Zespół Ludowy „Kalina” z Puszna Godowskiego

Wykonanie:

rabarbar	
truskawki	
wiśnia	
cukier	
listki mięty

Składniki: 
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