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D
awne, proste przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią istotę 
tradycyjnych dań. W każdym kraju babcie i matki zdradzają swoim córkom 

i wnuczkom kulinarne tajemnice, które stanowią o kunszcie każdej gospodyni. Lo-
kalne smaki świadczą o dziedzictwie i kulturze regionu z którego pochodzą. 
Dawniej niemal wszystkie produkty spożywcze pozyskiwało się z własnego gospo-
darstwa. Z braku lodówek wiele artykułów, aby nie zepsuły się, suszono, kiszono lub 
wędzono. Na śniadanie zwykle był biały barszcz z ziemniakami. Na obiad gotowa-
no zalewajkę, uprażoną kaszę z mlekiem, ziemniaki z mlekiem, kapuśniak, kluski 
ze śmietaną i cukrem albo zdobione słoniną z błony oraz tzw. garus, czyli potrawę 
ze świeżych lub suszonych śliwek, posłodzoną i z dodatkiem makaronu lub kaszy. 
W niedzielę robiono pierogi z serem. Większość mieszkańców wsi praktycznie nie 
jadła mięsa. Chleb wyrabiało się w drewnianych dzieżach i piekło samemu w spe-
cjalnym piecu chlebowym. Jadło się go z mlekiem i twarogiem. Jeden wypiek starczał 
nieraz na trzy tygodnie.
Każda z rodzin miała swoje rodzinne receptury na posiłki codzienne, jak i smakołyki 
przygotowywane z okazji świąt i innych uroczystości domowych. Z czasem tradycje 
kulinarne ulegały wymieszaniu. Gospodynie z Kresów przywiozły wiele przepisów 
na pierogi, kołduny, bliny, placki z wykorzystaniem m.in. kaszy gryczanej i grzy-
bów, mieszkańcy Wielkopolski – kluski ziemniaczane, sosy, czerninę, rosół drobiowy 
z makaronem. Na wigilię przesiedleńcy z Wileńszczyzny przygotowywali nielubiany, 
ale obowiązkowy kisiel owsiany lub żurawinowy oraz słodkie łamańce z makiem. Po 
1947 r., kiedy przybyli przesiedleńcy ukraińscy, pojawiły się kolejne potrawy: kutia, 
kapusta z grochem, pierogi z ziemniakami i serem, kaszą gryczaną, pszenica z wa-
rzywami, kotlety z kaszy. Charakterystycznymi potrawami dla naszego terenu były 
marchwiaki, pyzy, kasza jaglana, placki z buraków ćwikłowych, racuchy, kapusta 
z grochem, gruszczonka (zupa owocowa na słodko, zabielana śmietaną, do której po-
dawano osobno ziemniaki z duszoną cebulą), bania, groch ze śmietaną lub mlekiem, 
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porka, kartofl e z barszczem, zalewajka, zacierki, utarte placki buraczane, zarzucajka, 
kasze z zacierkami i mlekiem, chleb żytni na zakwasie, rwoki.
Kultywowanie tradycji i starych przepisów jest cenione w całej Europie, która stara 
się zachować swoje dziedzictwo smaków. Wytwarzanie, ochrona i promocja żywno-
ści wysokiej jakości odgrywa w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą 
rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie 
jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spo-
żywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się 
tradycyjną metodą produkcji. Na obszarze LGD „Owocowy Szlak” są liczne pro-
dukty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, tj. karczmiskie pierogi z bobru (bobu), chodelskie gołąbki z kiszonej 
kapusty, masło z Opola Lubelskiego, szarlotka józefowska, karp w śmietanie po po-
niatowsku, szyneczka z karpia z Pustelni, wędzone dzwonka karpia z Pustelni, kaczka 
grądziarska, zupa z karpia.
Zapraszamy w podróż kulinarną, gdzie poznacie Państwo tajniki kuchni tradycyjnej 
z obszaru LGD „Owocowy Szlak”. 
Smacznego!
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ZupyZupy

1.

W 
dawnych czasach na terenie regionu opolskiego zupy stanowiły główny 
posiłek dnia. Jadano je na śniadania, obiady i kolacje. Gotowano barszcze 

i polewki. Polewki przygotowywano z mąki lub kaszy sypanej na wodę lub mleko. 
Polewki kwaśne sporządzano na zakwasie z kiszonej kapusty – tzw. kwaśnica lub 
kapuśnica. Popularny żur przygotowywano z zakiszonej mąki żytniej, jęczmiennej 
lub owsianej i nazywano go po prostu barszczem. Barszcz czerwony gotowano na 
zakwasie z buraków cukrowych i ćwikłowych. Gotowano też zupy z dodatkiem wa-
rzyw i ziół: kartofl i, cebuli, pietruszki, lebiody, pokrzywy, szczawiu, sałaty, czasem 
z dodatkiem chleba. Od święta przygotowywano zupy z mięsem czego przykładem 
jest forszmak.
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Barszcz biały z kartoflami ze spyrką

Składniki:

Barszcz biały
  1½ kg kapusty kiszonej
  ½ kg słoniny 
  3 l wody
  ½ l śmietany swojskiej
  ½ l mleka od krowy
  2 łyżki mąki
  20 dag słoniny
  2 cebule
  sól
  pieprz
  przyprawy

Kartofl e w mundurkach
  3 kg kartofl i
  przyprawy
  1½ kg słoniny
  1 cebula

Opis przygotowania:

Barszcz biały: 
Do 3 litrów wody wrzucamy spyrkę (słoninę) podsmażoną z cebulą i przyprawy. Dodaje-
my wyciśniętą kapustę, gotujemy ok. 1 godziny. Następnie dodajemy śmietanę z mlekiem 
i mąką. Dolewamy omastę. Zagotowujemy. Doprawiamy do smaku.
Kartofl e w mundurkach: 
Umyte kartofl e gotujemy w mundurkach w osolonej wodzie. Po ugotowaniu odsączamy 
i obieramy. Gorące kartofl e kroimy w ćwiartki i wrzucamy na rozgrzaną słoninę z cebul-
ką. Podajemy gorące jako przystawkę do barszczu białego.
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Zupa dziadowska

Składniki:

  4 ziemniaki
  1 marchewka
  1 pietruszka
  1 cebula
  6–8 dag słoniny lub boczku
  2 l wody
  sól
  pieprz ziołowy do smaku
  drobno posiekane: 

koperek i natka pietruszki

Kluski
  20 dag mąki pszennej
  ½ łyżeczki soli
  woda do zarobienia ciasta 

Opis przygotowania:

Warzywa obrać, pokroić w drobną kostkę i wrzucić do garnka na gotującą się wodę. W tym 
czasie pokroić słoninę lub boczek w kosteczkę i stopić na patelni. Dodać do niej drobno 
posiekaną cebulkę i podsmażyć do zeszklenia. Dodać do gotujących się warzyw. Zupę do-
prawić do smaku solą. 
Zagnieść ciasto jak na pierogi, rozwałkować na grubość ok. 1,5 mm. Gdy warzywa będą 
miękkie, ciasto rwać małymi kawałkami i wrzucać bezpośrednio na gotującą się zupę. 
Doprawić pieprzem ziołowym. 
Zupę podajemy bezpośrednio po ugotowaniu, posypaną drobno pokrojonym koperkiem 
i natką pietruszki.
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Boszcz na zakwasie 

Składniki na zakwas:

  3 kg buraków cukrowych
  1 kg buraków ćwikłowych

Opis przygotowania:

Buraki umyć, obrać, pokroić, włożyć najlepiej do glinianego gara, zalać wodą i postawić 
w ciepłym miejscu (może być przy piecu) na ok. 7 dni. Następnie odlać zakwas, zago-
tować, doprawić do smaku solą, pieprzem i cukrem dodatkowo można zaprawić mąką 
i śmietaną.
Boszcz podaje się na dwa sposoby: w wersji codziennej z wcześniej ugotowanym grochem 
(jaśkiem) lub w wersji świątecznej z ugotowanym na twardo jajkiem, kiełbasą  i chrzanem.

Forszmak lubelski w miseczkach 

z ciasta naleśnikowego

Składniki:

  ½ kg wieprzowiny
  20 dag wędzonej kiełbasy
  2 łyżki koncentratu pomidorowego
  2–3 ogórki kiszone
  1 czerwona papryka
  1 duża cebula pokrojona w kostkę
  ½ l wywaru
  1 łyżka mąki
  ½ szklanki śmietany
  tłuszcz do obsmażania
  1 łyżka słodkiej papryki w proszku
  liść laurowy
  ziele angielskie
  sól
  pieprz
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Miseczki do podawania forszmaku
  60 dag mąki
  6 jaj
  1 l mleka
  1 l oleju do smażenia
  sól do smaku

Opis przygotowania:

Mięso kroimy w kostkę. Obsmażamy na patelni i przekładamy do dużego garnka, na tym 
samym tłuszczu rumienimy cebulę, a na koniec wędzonkę posypujemy mąką i lekko pod-
smażamy. Podsmażone składniki dorzucamy do garnka z mięsem. Pozostały na patelni 
tłuszcz zalewamy bulionem i mieszamy, a następnie przelewamy do garnka. Dorzucamy 
liść laurowy, ziele, pieprz oraz posiekaną paprykę oraz paprykę w proszku. Forszmak du-
simy do miękkości przez około 1,5 godziny. Na koniec dodajemy pokrojone w paseczki 
ogórki kiszone, doprawiamy przecierem pomidorowym, solą oraz pieprzem. Forszmak 
można też zabielić śmietaną.
Miseczki do podawania forszmaku:
Z mąki, mleka i jaj robimy bardzo gęste ciasto naleśnikowe. Do głębokiego garnka wlewa-
my olej i rozgrzewamy (musi być bardzo gorący). Łyżkę wazową maczamy w cieście i za-
nurzamy w gorącym oleju. Smażymy tak długo, aż miseczka odejdzie od łyżki. Miseczkę 
napełniamy zupą i podajemy na talerzyku.

Zupa cebulowa

Składniki:

  50 dag cebuli
  8 dag masła
  1½ l rosołu 
  około 25 dag chleba (najlepiej razowy)
  około 2 dag masła do podsmażenia chleba
  sól
  pieprz
  ½ płaskiej łyżeczki imbiru
  ½ płaskiej łyżeczki gałki muszkatołowej
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Opis przygotowania:

Cebulę obrać, pokroić w kostkę, wrzucić na roztopione na patelni masło i zeszklić, nie 
podsmażać. Chleb pokroić w drobną kostkę, wrzucić do naczynia docelowego razem 
z masłem dla niego przeznaczonym i również podsmażyć. Jak już chleb się lekko zaru-
mieni, a cebula zeszkli, połączyć razem i zalać rosołem. Następnie wszystko podgotować 
(około 30–40 minut) na niewielkim ogniu. Doprawić do smaku solą, pieprzem, imbirem 
i gałką. Po ugotowaniu można zmiksować.

Krupnik 

Składniki:

  2 udka kurczaka (najlepiej z wiejskiej kury) 
lub 3–4 żeberka 

  2 liście laurowe 
  kilka ziaren ziela angielskiego 
  kilka ziaren pieprzu czarnego ziarnistego 
  3 marchewki 
  2 pietruszki 
  duży plaster selera 
  1 cebula 
  5–6 średnich ziemniaków 
  120 g surowej kaszy jęczmiennej 
  garść koperku, szczypiorku i natki pietruszki 
  sól 
  pieprz

Opis przygotowania:

Z mięsa i warzyw gotujemy wywar. Dodajemy także liść laurowy, kilka ziarenek ziela 
angielskiego i pieprzu ziarnistego. Kiedy mięso i warzywa są już miękkie (mięso z wiej-
skiego drobiu musimy gotować dosyć długo), wyciągamy je, a dodajemy kaszę. Ziemniaki 
obieramy ze skórki, kroimy w kostkę i wrzucamy do zupy, kiedy kasza jęczmienna jest 
lekko twarda (al’dente). Jedną marchewkę ścieramy na tarce do zupy. Po kilku minutach 
dodajemy posiekany koperek, natkę pietruszki i szczypior, doprawiamy solą i pieprzem 
i gotujemy do miękkości kaszy i ziemniaków.
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Zupa dyniowa

Składniki:

  dynia
  wywar z kury
  śmietana wiejska
  sól
  pieprz
  gałka muszkatołowa
  imbir

Opis przygotowania:

Przygotować wywar z kury. Dynię oczyścić z włókien i skórki, wypłukać. Pokroić w kost-
kę. Gotować w przygotowanym uprzednio wywarze w takich proporcjach aby dynia lekko 
wystawała z wywaru. Gotować do miękkości, następnie przesiać przez sitko. Zupę do-
prawić solą, pieprzem, gałką muszkatołową, imbirem. Połączyć śmietaną. Udekorować 
zieloną pietruszką lub koperkiem. Podawać z grzankami.

Zupa mięsno-warzywna z lanymi 

kluskami

Składniki:

  1 kg wołowiny b/kości
  2 pietruszki
  1 seler średniej wielkości
  1 słoik ogórków(0,9 l) korniszon
  1 opakowanie groszku konserwowego
  4–5 marchewek
  ½ kostki masła
  100 g przecieru pomidorowego
  2 liście laurowe
  3 ziela angielskie
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Kluski lane
  1 jajko
  2 łyżki mąki
  ½ szklanki mleka lub wody

Opis przygotowania:

Mięso kroimy w cienkie paseczki i dusimy na maśle. Warzywa umyć i osuszyć, skroić 
w cienkie słupki. Zagotować 3–4 litry wody z zielem, liściem, do tego dodajemy uduszone 
mięso i skrojone warzywa, dalej gotujemy do miękkości.
Zarzucamy kluskami lanymi bardzo cieniutkimi i na koniec dodajemy ogórki skrojone 
w słupki, groszek, przecier pomidorowy, sól i pieprz.
Kluski lane:
Jajko roztrzepać, dodać mąkę i mleko i wszystkie składniki dobrze wymieszać do uzyska-
nia gęstego ciasta. Ciasto kłaść łyżką na zupę i gotować.

Sałacianka

Składniki:

  kwaszona sałata
  bulion warzywny
  śmietana lub jogurt naturalny
  sól
  pieprz
  zielony koperek
  ziele angielskie
  liść laurowy

Opis przygotowania:

Sałatę porwać, położyć w garnku glinianym, zalać wodą z solą (1 litr wody z 1 łyżką soli) 
dodać ząbek czosnku i koper. Sałatę kisić przez 6–7 dni. Sałatę wraz z kwasem wlewamy 
do gotującego się bulionu. Zaprawiamy śmietana lub jogurtem z odrobiną mąki. Dodaje-
my przyprawy: zielony koperek, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz i sól. Można dodać 
gotowane jajko. Zupę podawać na gorąco lub na zimno w formie chłodnika.
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N
iegdyś potrawy z mięsem rzadko gościły na polskich stołach, zarówno ze 
względu na cenę jak i brak możliwości przechowywania. Mięsnych rary-

tasów najczęściej można było skosztować przy okazji świąt. Spośród mięs jedzono 
głównie wieprzowinę i wołowinę, drób w przypadku choroby, rzadziej cielęcinę i ba-
raninę. Z czasem gospodynie zaczęły urozmaicać potrawy, przyrządzając ozdobne 
rolady, które dekorowały świąteczne stoły.

Potrawy Potrawy 
z mięsemz mięsem

2.
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Zrazy z mięsem i kapustą

Składniki:

  25 dag mięsa wieprzowego bez kości
  10 dag cebuli
  2 dag masła
  5 dag czerstwej bułki
  1 jajko
  50 dag kapusty białej
  6 dag tartej bułki
  10 dag smalcu
  10 dag mąki
  sól, pieprz

Opis przygotowania:

Przekrojoną na kilka części kapustę ugotować w osolonej wodzie. Po ugotowaniu wycis-
nąć ją z wody, przesmażyć na maśle z cebulą, a następnie zemleć na maszynce z mięsem 
i namoczoną odciśniętą bułką. Dodać jajko, sól, pieprz. Dokładnie wymieszać, formować 
podłużne zrazy. Zrazy obtoczyć w mące i smażyć z obu stron na smalcu. Podawać z ziem-
niakami lub z ryżem.

Kaczka z jabłkami

Składniki:

  1 kaczka około 1½–2 kg
  4 łyżki oleju
  2 łyżki octu winnego
  1 łyżka miodu
  4–5 łyżek majeranku
  5–6 sztuk kwaśnych jabłek
  sól 
  pieprz do smaku
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Opis przygotowania:

Kaczkę wyluzować (wyjąć kości). Z oleju, octu, miodu, 2 łyżek majeranku, pieprzu i soli 
zrobić marynatę i natrzeć kaczkę wewnątrz. Jabłka obrać, pokroić w ćwiartki, obtoczyć 
w reszcie majeranku i włożyć do środka kaczki. Kaczkę zaszyć nicią lub wykałaczką, wło-
żyć do rękawa do pieczenia. Piec w temperaturze 180°C przez około 2 godziny.
Do upieczonej kaczki świetnym dodatkiem mogą być jabłka pieczone. W tym celu z ja-
błek (całych) wydrążamy środek (gniazda nasienne), do którego wkładamy dżem z żura-
winy. Jabłka pieczemy do momentu aż zmiękną.

Karkówka

Składniki:

  2 kg karkówki
  6 jaj
  6 łyżek mąki ziemniaczanej
  6 łyżeczek majeranku
  6 łyżeczek papryki słodkiej
  1 łyżeczka papryki ostrej
  1 łyżeczka soli
  6 dużych cebul i pół główki czosnku, 

które po pokrojeniu zeszklić na oleju
  olej do smażenia

Opis przygotowania: 

Z wymienionych składników roztrzepać sos. Karkówkę pokroić w plastry, lekko rozbić 
i połączyć z sosem. Odstawić mięso na 6 godzin w chłodne miejsce. Następnie szybko ob-
smażyć na gorącym oleju i układać w brytfance lub w rękawie do pieczenia przekładając 
cebulą i czosnkiem. Piec ok. 1 godziny w temperaturze 180°C.
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Bigos staropolski

Składniki:

  4–5 kg kapusty kiszonej
  2–3 szklanki grzybów suszonych
  30 dag śliwki suszonej
  1 kg wieprzowiny (łopatka, szynka b/kości)
  80 dag wołowiny b/kości
  2 pęta cienkiej kiełbasy
  2–3 łyżki miodu
  200 ml wina czerwonego
  3–4 łyżki mąki
  3–4 łyżki koncentratu pomidorowego
  1 kostka smalcu
  1–2 przyprawy do bigosu
  pieprz, sól do smaku

Opis przygotowania:
 
Kapustę wypłukać, odcedzić i gotować na pół miękko. Ugotowaną odcedzić i wycis-
nąć. Mięso zmielić na maszynce o grubych oczkach i dusić na smalcu. Kiełbasę pokroić 
w kostkę. Grzyby obgotować i zmielić na maszynce, śliwki skroić drobno. Z mąki i smalcu 
zrobić zasmażkę. Do odciśniętej i przestudzonej kapusty dodajemy po kolei składniki: 
uduszone mięso, kiełbasę, grzyby, śliwki, miód, wino, zasmażkę, koncentrat i przyprawy. 
Dobrze wymieszać, nakładać w rękaw do pieczenia i piec w blaszce w temperaturze 180°C 
około 1 godziny.

Rolada serowa

Składniki:

  jajka
  3 łyżki majonezu
  30 dag żółtego sera
  podwójna pierś z kurczaka
  30 dag pieczarek
  cebula
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  sól, pieprz
  przyprawy

Sos 
  jogurt naturalny
  czosnek
  sól, pieprz

 
Opis przygotowania:

Jajka ubić mikserem, dodać majonez i drobno starty żółty ser. Masę wylać na blaszkę 
wyłożoną papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 180°C przez ok. 15 minut, do 
lekkiego zrumienienia. Pieczarki oczyścić, umyć i drobno pokroić. Na patelni zeszklić 
wcześniej posiekaną cebulę, dodać pieczarki, pieprz i sól, dusić ok. 10 minut. Fileta umyć, 
pokroić i rozbić tak jak na kotlety, przyprawić. 
Na upieczony placek serowy nałożyć pierś z kurczaka, a na to odsączone pieczarki. Całość 
zawinąć formując roladę. Piec w 180°C jeszcze przez 30–35 minut. 
Czosnek drobniutko posiekać, wymieszać z jogurtem, dodać sól i pieprz do smaku. Do 
sosu można dodać majonez. Podawać można zarówno na ciepło jak i po przestygnięciu. 

Rolada z kurczaka z omletem

Składniki:

  1 duży kurczak
  5 jaj
  2 łyżki mąki
  20 dag pieczarek
  pęczek zielonej pietruszki
  masło do smażenia
  przyprawy
  sól
  pieprz

Opis przygotowania:

Z kurczaka odebrać kości, pozostawiając mięso przy skórze. Mięso przyprawić przy-
prawami i odłożyć na kilka godzin do lodówki. Pieczarki pokroić w kosteczkę, usmażyć 
i doprawić solą i pieprzem. Białka ubić na sztywno, dodać żółtka, mąkę, przyprawy i po-
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siekaną drobno pietruszkę. Lekko wymieszać. Ciasto wylać na rozgrzane masło i wolno 
smażyć, podnosząc omlet od czasu do czasu widelcem. Zrumienić tylko z jednej strony. 
Druga strona omleta niech pozostanie „papkowata”. Z kurczaka uformować prostokąt, 
wyłożyć omlet, pamiętając, aby część „papkowata” przylegała do mięsa. Z brzegu dłuż-
szego boku wyłożyć pieczarki. Kurczaka wraz z omletem zwinąć w roladę i obwiązać 
sznurkiem jak baleron. Piec w temperaturze 180°C przez ok. 1 godzinę. Roladę możemy 
podawać na zimno lub gorąco.

Pasztet drobiowy

Składniki:

  1 duży kurczak
  80 dag podgardla lub słoniny
  15 dag suchej bułeczki
  4 jajka
  2 cebule
  sól
  pieprz
  gałka muszkatołowa

Opis przygotowania: 

Kurczaka ugotować do miękkości. W wywarze namoczyć bułkę. Podgardle pokroić w pa-
ski i podsmażyć na czerwono. Na wytworzonym tłuszczu poddusić cebulę. Wystudzone 
mięso i podgardle dwukrotnie przemleć z cebulą i bułką przez maszynkę. Dodać jajka 
i przyprawy – wyrobić. Piec ok. 1 godziny. 
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D
ania z kasz i grochu były bardzo popularne na polskiej wsi. Uprawiano je nie-
mal w każdym gospodarstwie, a potrawy przygotowywane z tych upraw sta-

nowiły pożywny posiłek dla ludności wiejskiej i zapewniały energię niezbędną przy 
pracach w gospodarstwie i na roli. Popularne na wsi kasze to: kasza jęczmienna, 
pęczak jęczmienny, kasza jaglana z prosa (krupy, pęcak) i gryczana (retczana, hre-
czana, reczka) z gryki. Jedzono je z sosami grzybowym lub mięsnym, a kaszę jaglaną 
podawano czasem na słodko. Grzyby zbierano oczywiście w lasach. Najchętniej ra-
czono się borowikami i rydzami, rzadziej bedkami, czyli gorszymi grzybami, jak na 
przykład gąski, czy maślaki. Kasze (pęczak, kasza jaglana) często łączono z kapustą 
oraz grochem i polewano omastą ze skwarkami. Wraz z innymi produktami, jak: 
kapusta, ser, soczewica, fasola, ziemniaki, siemię lniane lub konopne (tzw. zwara), 
stanowiły nadzienia do pierogów. Do pierogów dodawano słoninę lub tzw. mackę, 
czyli sos ze śmietany wymieszanej z serem, jagodami i makiem. Kasza gryczana 
służyła do wyrobu kaszanek. Smacznym i pożywnym warzywem strączkowym jest 
bób, który można podawać na różne sposoby. Najpopularniejszy jest bób gotowa-
ny, jednak sztandarową dla naszego regionu potrawą z bobu są karczmiskie pierogi 
z bobru (bobu).

Potrawy Potrawy 
z kaszy z kaszy 
i grochui grochu

3.
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Pęczak z grochem 

Składniki:

  2 kg pęczaku
  1 kg fasoli Jaś
  skórki wieprzowe
  boczek
  sól
  pieprz 
  woda

Opis przygotowania:

Groch namoczyć w wodzie przez 12 godzin. Gotować aż groch będzie miał ¾ twardo-
ści. Wrzucić skórki wieprzowe i dalej gotować. Wsypać pęczak. Gotować przez około 
20 minut. Zdjąć z ognia zawiną w koc i odstawić na 6–7 godzin. Podawać ze skwarkami 
usmażonymi z boczku. 

Smalczyk fasolowy

Składniki:

  2 szklanki drobnej białej fasoli
  4 cebule
  olej
  sól
  pieprz
  majeranek

Opis przygotowania:

Fasolę namoczyć na noc. Odcedzić, zalać świeżą wodą, lekko osolić. Ugotować do mięk-
kości. Odcedzić, ostudzić, zmiksować na gładką masę. Cebulę obrać, pokroić w drobną 
kostkę. Olej rozgrzać na patelni, przesmażyć cebule. Lekko ostudzić, dodać do masy fa-
solowej, dokładnie wymieszać, przyprawić do smaku solą, pieprzem i majerankiem. Tak 
przygotowany smalec można przełożyć do słoików, zamknąć i przechowywać w lodówce 
przez kilka dni. Doskonale smakuje sam lub z ogórkiem kiszonym.
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Kopytka z kaszy jaglanej

Składniki: 

  40 dag kaszy jaglanej
  mleko
  1 łyżka masła
  3 jajka
  25 dag mąki pszennej
  2 łyżki mąki ziemniaczanej
  sól

Opis przygotowania: 

Wypłukaną i sparzoną wrzątkiem kaszę uprażyć z mlekiem i masłem (podwójna ilość 
mleka w stosunku do kaszy). Zemleć w maszynce, dodać jaja, mąkę pszenną i ziemnia-
czaną oraz sól. Zagnieść ciasto tak jak na kopytka. Gotować w osolonej wodzie. Podawać 
ze smażoną słoniną z cebulką, sosem grzybowym lub pomidorowym.

Kapuśniaki z kaszy jaglanej 

z grzybami

Składniki:

  2 główki kapusty białej
  1 kg kaszy jaglanej
  20 dag suszonych grzybów
  ½ l oleju rzepakowego
  3 cebule
  przyprawy (pieprz ziołowy, czarny, sól)

Opis przygotowania:

Kapustę parzymy i oddzielamy liście. Następnie gotujemy 2 l wody i wsypujemy do niej 
przepłukaną kaszę jaglaną. Odstawiamy garnek z kaszą na najmniejszy palnik i parujemy 
ok. 1 godziny. Do uparowanej kaszy dodajemy ugotowane, pokrojone w kostkę grzyby. 
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Dodajemy pieprz, sól i przesmażoną cebulę z olejem. Wszystko mieszamy. Na liście na-
kładamy przygotowany farsz, układamy w garnku, zalewamy małą ilością osolonej wody, 
przykrywamy i dusimy kapuśniaki ok. 2 godzin. Przed podaniem obsmażamy na patelni.

Gołąbki z kaszą jaglaną, mięsem 

i soczewicą

Składniki:

  1 kg mielonego mięsa (może być wołowe, 
z piersi kurczaka lub resztki mięsa pieczonego 
bądź gotowanego)

  2 szklanki kaszy jaglanej
  3 łyżki czerwonej soczewicy
  1 cebula
  4 ząbki czosnku
  1 główka kapusty włoskiej lub białej
  2 łyżki oleju
  sól 
  pieprz

Opis przygotowania:

Ugotować osobno kaszę i soczewicę. Cebulę posiekać i usmażyć na oleju, czosnek zmiaż-
dżyć. Kaszę zmieszać z soczewicą, mięsem, cebulą i czosnkiem. Doprawić, farsz zawinąć 
w liście kapusty, które należy uprzednio obgotować, ścinając grube nerwy. Gołąbki pod-
lać wodą i dusić ok. 2 godziny. 
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Gołąbki z kaszą gryczaną 

i pieczarkami 

Składniki:

  1 główka kapusty włoskiej lub białej
  25 dag kaszy gryczanej
  20 dag pieczarek
  2 cebule
  3 łyżki oleju
  1 jajko
  sól, pieprz

Opis przygotowania:

Kaszę wypłukać i ugotować na sypko. Cebulę drobno posiekać i przesmażyć na oleju, 
dodać pieczarki pokrojone w paski. Po przesmażeniu pieczarek i cebuli wszystko drobno 
posiekać i dodać do ugotowanej kaszy. Na końcu farsz posolić, wsypać pieprz i wbić jajko. 
Całość dobrze wymieszać. Kapustę obgotować i zawinąć farsz w liście kapusty. Gołąbki 
podlać wodą i dusić przez ok. 2 godziny.

Kasza jaglana z kapustą

Składniki:

  440 kaszy jaglanej
  1,2 l wody
  450 g kapusty słodkiej
  200 g kapusty kiszonej
  1 łyżeczka soli

Sposób przygotowania:

Wodę z solą zagotować, dodać pokrojoną w kwadraty słodką kapustę i gotować ok. 10 mi-
nut, następnie dodać wypłukaną kaszę i kapustę kiszoną nie płukaną i tak gotować na ma-
łym ogniu. Gdy zgęstnieje zdjąć z ognia, odstawić aby „doszło”. Podajemy ze skwarkami.
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Kotlety z kaszy gryczanej

Składniki:

  30 dag kaszy gryczanej
  2 dag grzybków suszonych
  8 dag tłuszczu
  5 dag sera żółtego
  1 cebula
  2 jajka
  zielenina
  tarta bułka
  tłuszcz do smażenia
  sól, pieprz

Opis przygotowania:

Grzyby ugotować i drobno posiekać. W wywarze grzybowym ugotować kaszę (zalewając 
ją dwukrotną ilością wywaru w stosunku do ilości kaszy). Do ostudzonej kaszy dodać 
jaja, grzybki, utarty ser, podsmażoną cebulę, sól, pieprz i zieleninę. Wszystko starannie 
wymieszać. Formować w tartej bułce małe kotleciki. Smażyć na złoty kolor.

Soczewiaki

Składniki:

Ciasto 
  75 dag ziemniaków
  1 jajko
  20 dag mąki
  sól

Farsz 
  10 dag soczewicy (wcześniej namoczonej 

w zimnej wodzie)
  1 cebula
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  1 ząbek czosnku
  opcjonalnie olej
  tłuszcz do polania z cebulką
  sól, pieprz

Opis przygotowania:

Gotujemy ziemniaki, rozgniatamy na miazgę, dodajemy sól, jajko i po trochu mąkę. Wy-
rabiamy ciasto najpierw w misce, a potem na stolnicy – jego konsystencja powinna być 
lepka. Robimy farsz. Soczewicę gotujemy na miękko, cebulę i czosnek siekamy. Przeciera-
my wszystko na miękką pastę (nie może być płynna). Jeśli trzeba, dodajemy trochę oliwy, 
doprawiamy do smaku. Palcami obsypanymi mąką lepimy kulki z ciasta, rozpłaszczamy 
je, na środku każdej kładziemy trochę farszu i sklejamy, formując bułeczki. Układamy 
na blasze sklejeniem do dołu, smarujemy roztrzepanym żółtkiem i pieczemy 25 minut 
w temperaturze 180°C. Podajemy polane tłuszczem z cebulką i posiekaną kiełbasą lub 
skwarkami.

Pierogi z bobu 

Składniki:

Ciasto
  1 kg mąki
  ciepła woda
  olej 
  sól

Farsz 
  1 kg świeżego bobu (w zimie można wykorzy-

stać bób mrożony lub suszone ziarna, 
które trzeba wcześniej namoczyć przez noc) 

  2–3 ugotowane ziemniaki 
  2 smażone cebulki
  sól, pieprz

Opis przygotowania: 

Bób gotujemy do miękkości, ale trzeba uważać aby go zbytnio nie rozgotować. Odcedza-
my na durszlaku. Przekręcamy (cały, razem ze skórkami) przez maszynkę do mielenia 
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mięsa. Mielimy też ugotowane ziemniaki. Dodajemy sól, pieprz i smażone na oleju 2 ce-
bulki. Całość mieszamy i nadziewamy w ciasto, które przygotowujemy tak jak na trady-
cyjne pierogi. Uformowane pierożki następnie gotujemy. Można przechowywać je przez 
kilka dni bez obaw, że się zepsują. Najlepiej smakują odsmażane na patelni. 

Pierogi z fasolą i makiem

Składniki:

Ciasto 
  5 dag drożdży
  ½ l mleka
  5 łyżek cukru
  1 kg mąki
  ¾ kostki masła
  6 żółtek
  2 jajka
  szczypta soli

Nadzienie 
  15 dag maku
  40 dag fasoli Jaś
  suszone gruszki i śliwki
  3 łyżki cukru
  ¼ kostki masła
  2 białka
  szczypta soli

 
Opis przygotowania:

Zrobić zaczyn. Wymieszać drożdże, podgrzane mleko (pół szklanki), 2 łyżki cukru, 2 łyż-
ki mąki. Zostawić do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość. W mące zrobić dołek i wlać 
rozczyn. Jajka utrzeć z żółtkami i cukrem na puszystą masę. Dodać do ciasta. W trakcie 
wyrabiania powoli dolewać resztę mleka. Dodać sól. Wyrabiać ciasto do momentu, aż 
będzie odstawało od rąk i miski. Dodać roztopione masło. Nadal wyrabiać ciasto, aż na 
wierzchu pojawią się pęcherzyki powietrza i ciasto będzie błyszczące. Zostawić do wyroś-
nięcia, aż podwoi swoją objętość. Namoczyć fasolę na 12 godzin. Mak zalać wrzącą wodą 
i gotować 10 minut. Wystudzić i dokładnie utrzeć. Fasolę ugotować na miękko i przepuś-
cić przez maszynkę. Suszone owoce gotować 45 minut i pokroić w kostkę. Z białek ubić 
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pianę. Składniki nadzienia połączyć. Ciasto formować jak na małe bułeczki. Nakładać do 
środka nadzienie. Nadać bułeczkom okrągły kształt. Posmarować z wierzchu roztrzepa-
nym jajkiem. Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec 45 minut w temperaturze 180°C

Pierogi z kaszą gryczaną 

i twarogiem

Składniki: 

Ciasto pierogowe
  2 szklanki mąki
  1 łyżeczka soli
  1 łyżeczka masła lub oleju
  1 jajko (roztrzepane)
  około 1 szklanki ciepłej wody

Farsz
  1 torebka kaszy gryczanej ugotowanej 

w mleku lub wodzie 
  ½ kg sera białego
  1 jajko
  1 łyżka posiekanej świeżej mięty 
  Sól

Opis przygotowania:

Mąkę przesiać na stolnicę, zrobić w niej wgłębienie, dodać sól, masło lub olej oraz jaj-
ko. Stopniowo dodając ciepłą wodę, wyrabiać miękkie i elastyczne ciasto (przez około 
10 minut). Przykryć ściereczką. Przygotować farsz. Ugotowaną kaszę wymieszać z białym 
serem, jajkiem oraz miętą. Doprawić solą i pieprzem do smaku.
Ciasto rozwałkować, kieliszkiem lub szklanką wycinać kółka, nakładać farsz i zlepiać 
brzegi w pierogi. Wrzucać partiami na osoloną, wrzącą wodę i gotować do miękkości, 
przez około 3–4 minuty. Pierogi podawać ze śmietaną, posypać solą i pieprzem do smaku 
lub  też odsmażać na rozgrzanej patelni z tłuszczem.
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Z
iemniaki były na polskiej wsi główną uprawą i stanowiły podstawowy skład-
nik potraw w wiejskich izbach. Podstawę pożywienia stanowiły również da-

nia mączne wytwarzane z mąki z własnego zboża. Z części zebranego zboża wytwa-
rzano w młynach lub na żarnach ręcznych mąkę, którą przechowywano w lnianych 
workach. Druga część zboża była z kolei przechowywana w spichlerzach, a następnie 
wykorzystywana pod zasiew. Z mąki żytniej i pszennej oraz ziemniaków przyrzą-
dzano kluski jedzone ze słoniną, serem albo mlekiem. Specyfi czne kluski, robione ze 
startych surowych ziemniaków nadziewane mięsem lub serem, to pyzy.
Chleb pieczono w każdym domu, dlatego też kuchnia wyposażona była w piec chle-
bowy. Pieczywo robiono średnio raz na dwa tygodnie. Wyrabiano go tyle, aby zapas 
mógł wystarczyć na cały czas do kolejnego pieczenia i jednocześnie, aby zaspokoił 
łaknienie rodziny. Zazwyczaj wypiekano więc od 4 do 6 czterokilogramowych okrą-
głych bochenków. Oczywiście w miarę upływu czasu pieczywo stawało się coraz bar-
dziej czerstwe i przez to mniej apetyczne. Chleb pieczono na liściach tataraku lub 
dębu w nadziei, że dodadzą one spożywającym siły.

Potrawy Potrawy 
z ziemniaków z ziemniaków 

i mąkii mąki

4.
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Wiejskie pierogi „Kryzysy” 

Składniki:

Ciasto 
  35 dag mąki
  1 jajko
  szczypta soli
  woda

Nadzienie
  1 kg ziemniaków
  1 cebula
  smalec
  dobry tłuszcz z cebulką do polania
  sól, pieprz

Opis przygotowania:

Zagnieść ciasto pierogowe. Przygotować farsz, zetrzeć na tarce o drobnych otworach 
ziemniaki, dodać cebulkę zeszkloną na tłuszczu. Masę doprawić przyprawami i wysma-
żyć na tłuszczu, aż będzie gęsta. Formować pierogi, gotować w osolonej wodzie. Podawać 
okraszone słoniną.

Przecieraki

Składniki:

  ziemniaki
  3 jajka
  mąka pszenna
  mąka ziemniaczana
  słonina
  cebula 
  śmietana
  sól
  pieprz
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Opis przygotowania:

Ziemniaki zetrzeć, odcedzić przez sitko, przełożyć do miski, dodać trzy jajka, mąkę 
pszenną, trochę mąki ziemniaczanej oraz pieprz. Wymieszać aby ciasto było gęste.
Na gotującą osoloną wodę kładziemy łyżką kluski, gotujemy około dziesięciu minut, od-
cedzamy, płuczemy, przesypujemy do miski i polewamy przysmażoną słoniną z cebulką 
i śmietaną.

Chleb cebulowy

Składniki:

  1 kg mąki pszennej
  3 dag miodu lub cukru
  2 łyżeczki soli
  4 dag drożdży
  600 ml letniej wody
  3–4 łyżki oliwy
  4–5 cebul pokrojonych i podsmażonych 

na oliwie

Sposób przygotowania:

Wymieszać przesianą mąkę, miód (lub cukier), sól, pokruszone drożdże w dużej misce. 
Dodać ciepłą wodę. Zagniatać ciasto 5 minut na zwartą, lśniąca masę. Uformować kulkę, 
włożyć do miski posmarowanej oliwą. Przykryć ściereczką i odstawić na godzinę w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. Podsmażoną na oliwie cebulę ostudzić. Ciasto ponownie wyrobić 
dodając cebulę. Ciasto wyłożyć do natłuszczonej formy. Odstawić na pół godziny w ciepłe 
miejsce. Piec 1 godzinę w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200°C. Po upieczeniu 
przełożyć na kratkę kuchenną. Zostawić do ostygnięcia.



30

Kartacze

Składniki:

  3 kg ziemniaków
  jajko 
  2 cebule
  5 łyżek mąki ziemniaczanej
  ½ kg mięsa mielonego
  40 dag boczku oraz cebula (do polania)
  sól 

Opis przygotowania:

Około 2 kg ziemniaków ścieramy na tarce do ziemniaków, a 1 kg gotujemy. Starte ziem-
niaki odciskamy przez gazę, wodę odstawiamy, aby się ustała. Ugotowane ziemniaki 
mielimy przez maszynkę, dodajemy do surowych. Powstały krochmal z odciśniętej wody 
dodajemy do ziemniaków. Dodajemy jajko, sól, wyrabiamy ciasto, dodajemy mąkę ziem-
niaczaną. Do mięsa mielonego dodajemy jajko, sól i pieprz, mieszamy. Na dłoni tworzy-
my z ciasta placek, wkładamy mięso i formujemy kartacze. Gotujemy we wrzącej, osolo-
nej wodzie około 50 minut. Podajemy polane podsmażonym boczkiem z cebulą.

Kartoflarz

Składniki:

  1 kg ziemniaków
  1 szklanka kaszy gryczanej
  20 dag boczku lub słoniny
  1 duża cebula
  1 jajko
  sól, pieprz

Opis przygotowania:

Ziemniaki zetrzeć na tarce, ugotować kaszę w 2 szklankach wody, słoninę lub boczek lek-
ko stopić, dodać cebulę, podsmażyć na złoty kolor. Wszystko wymieszać, doprawić solą 
i pieprzem. Wyłożyć do blachy i upiec.
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Babka ziemniaczana

Składniki:

  2 kg surowych ziemniaków
  30 dag podgardla
  1 szklanka kaszy manny
  4 jaja
  1 cebula
  ¾ szklanki oleju
  majeranek
  sól
  pieprz do smaku
  bułka tarta do posypania blachy

Opis przygotowania:

Podgardle pokroić w kostkę i usmażyć. Ziemniaki i cebulę zetrzeć na tarce, dodać kaszę, 
skwarki z podgardla z wytopionym tłuszczem, pół szklanki oleju i przyprawy. Do bla-
chy wysmarowanej tłuszczem i posypanej tartą bułką wyłożyć masę ziemniaczaną, polać 
resztą oleju i piec w temperaturze 180°C przez ok. 40 minut na złoty kolor. Podawać 
z sosem grzybowym. 

Lemieszka

Składniki:

  ziemniaki 
  mąka pszenna 
  boczek lub słonina
  woda
  sól

Opis przygotowania:

Ziemniaki gotujemy z małą ilością wody. Gdy już się rozgotują, ucieramy tłuczkiem do-
dając mąkę pszenną do momentu aż nie będzie grudek. Odstawiamy na kuchni aby się 
dobrze uprażyło. 
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Gotową lemieszkę kładziemy łyżką na talerz i polewamy tłuszczem ze skwarkami lub 
śmietaną. Lemieszka najlepiej smakuje następnego dnia odgrzana na patelni z tłuszczem. 
Może być podawana jako dodatek do drugiego dania lub samodzielna potrawa.

Bociany

Składniki:

Ciasto 
  1 kg mąki
  1 jajko
  2 szklanki ciepłej wody
  szczypta soli

Farsz 
  2 kg ziemniaków
  2 średnie cebule
  tłuszcz (smalec lub olej)
  dobry tłuszcz z cebulą do polania (z boczku, podgardla)

Opis przygotowania: 

Ciasto zagnieść tak jak na pierogi. Ziemniaki zetrzeć na tarce o drobnych otworach. 
Cebulę zeszklić na tłuszczu. Do podsmażonej cebuli dodać starte ziemniaki. Doprawić 
solą i pieprzem. Ziemniaki smażyć na tłuszczu, aż odparuje z nich woda. Farsz przestu-
dzić (aby był letni). Ciasto rozwałkować w prostokąty i na ciasto wyłożyć przestudzony 
farsz. Zwinąć jak roladę. Pokroić na kawałki o długości ok. 2–3 cm. Ugotować. Podawać 
z tłuszczem i cebulą oraz skwarkami z boczku. Można również podawać odsmażone na 
rumiano.
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Pierogi z serem na słodko

Składniki:

  1 kg sera
  2 woreczki ryżu
  mięta
  cukier

Opis przygotowania:

Zagnieść ciasto na pierogi. Ryż gotujemy i wyłuskany dodajemy do zmielonego sera. Do 
sera dodajemy odrobinę mięty do smaku oraz cukier, również według uznania, wszystko 
razem mieszamy.
Ciasto rozwałkujemy, robimy małe krążki szklanką. Kładziemy farsz na ciasto, lepimy 
a następnie gotujemy.
Pierogi podajemy ze śmietaną lub obsmażone ze słoniną.
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D
awniej pieczono przede wszystkim ciasta proste, oparte na naturalnych skład-
nikach i płodach rolnych. Ze swojego zboża wyrabiano mąkę w młynie i z niej 

pieczono chleb i ciasta. Najczęściej na stołach gościły ciasta drożdżowe, które do dzisiaj 
przywołują smak dzieciństwa. Na niedzielę musiał być placek drożdżowy ze słodką 
kruszonką na wierzchu, kuszący swoim smakiem, aromatem i puszystością.
Do ciast dodawano owoce z gospodarstwa, tj. jabłka, śliwki, maliny, a także mak, 
kasze, czy ser biały oraz słodkie warzywa jak marchew czy burak cukrowy. I tak po-
wstawały placki owocowe, szarlotki, strucle, rolady, pierogi jaglane i gryczane, bura-
czaki i marchwiaki. Smażono także racuszki, pączki, pieczono słodkie bułeczki, które 
najlepiej smakowały z kubkiem świeżego mleka.

 

CiastaCiasta

5.
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Marchwiaczek z Wilkowa

Składniki:

  3 szklanki mąki pszennej
  1 szklanka mąki kukurydzianej
  25 dag utartej marchwi
  16 dag cukru
  125 g margaryny
  4 jaja
  3 dag drożdży
  2 g soli
  1 cukier waniliowy
  ⅓ szklanki mleka
  3 jabłka, (30 dag)
  ⅓ szklanki orzechów włoskich
  1 łyżka cukru pudru

Opis przygotowania:

Z mleka, płaskiej łyżki cukru, szklanki pszennej mąki i drożdży przygotować rozczyn 
i pozostawić do wyrośnięcia. Do drugiego naczynia wsypać obie mąki, marchew, dodać 
całe jajka, rozczyn – wymieszać i wyrobić. W trakcie wyrabiania dodawać porcjami roz-
puszczoną margarynę i cukier waniliowy. Pozostawić do wyrośnięcia. Ciasto podzielić 
na 3 części, a jabłka pokrojone w paseczki i orzechy na dwie. W formie keksowej układać 
kolejko: ciasto, jabłka i orzechy, ciasto, jabłka i orzechy, ciasto. 
 Wierzch posmarować rozmąconym jajkiem i pozostawić do wyrośnięcia. Ciasto piec ok. 
50 minut w nagrzanym piekarniku. Sprawdzić patyczkiem, czy jest upieczone. Po upie-
czeniu ciasto zostawić w formie, aż do wystudzenia. Posypać cukrem pudrem.
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Strucla makowa 

Składniki:

  50 dag mąki
  1 szklanka mleka
  3 żółtka
  5 dag drożdży
  10 dag cukru
  10 dag roztopionej margaryny
  szczypta soli 
  puszka masy makowej ok 900 g

Opis przygotowania:

Z ciepłego mleka, łyżeczki cukru, soli, łyżeczki mąki i drożdży zrobić rozczyn i pozo-
stawić w ciepłym miejscu do podrośnięcia. Żółtka utrzeć z cukrem. Margarynę roztopić 
i odstawić do wystudzenia. Podrośnięty rozczyn wlać do mąki razem z ubitymi żółtkami 
z cukrem, wyrabiając powoli wlewać roztopiony tłuszcz. Po wyrobieniu ciasta odstawić 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. W tym czasie można ubić białka na sztywną pianę. 
Jak ciasto wyrośnie to uformować z niego 2 prostokąty, posmarować je wcześniej przy-
gotowaną pianą i makiem, zrolować. Tak zrolowane ciasto przykrywamy ścierką i pozo-
stawiamy jeszcze na ok. 15 min. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170°C na ok 
40 minut. 
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Placek śliwkowy

Składniki:

  80 dag mąki
  1 margaryna
  35 dag cukru
  6 jaj
  ¾ szklanki mleka
  2 łyżki kakao
  2 łyżeczki proszku do pieczenia
  2 cukry waniliowe,
  ok. 1 kg owoców (śliwki, jabłka)

Opis przygotowania:

Utrzeć margarynę z cukrem i jajami, następnie dodać mąkę z proszkiem do pieczenia, 
a na koniec wlać mleko. Całość wymieszać i podzielić na 2 części. Do jednej dodać kakao. 
Na dużą blachę wylać warstwę białego ciasta, na to nałożyć owoce i przykryć warstwą 
kakaową. Piec ok. 50 minut.

Pączki z malinami 

Składniki:

Ciasto 
  ok. 1½ kg mąki pszennej
  ok. 600 ml mleka
  2 szklanki cukru
  18 dag drożdży
  20 dag masła
  5 jajek
  szczypta soli
  otarta skórka z 3 cytryn
  3 cukry waniliowe
  ½ aromatu pomarańczowego
  ½ aromatu arakowego
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  1 kieliszek spirytusu 
  cukier puder do posypania
  3 słoiki dżemu malinowego lub powideł śliwkowych
  1½ l oleju do smażenia

Opis przygotowania:

Zrobić rozczyn: trochę mleka podgrzać, dodać do niego trochę cukru, trochę drożdży 
i trochę mąki pszennej. Odłożyć w ciepłe miejsce. Resztę mleka podgrzać. Masło rozto-
pić i połączyć razem z ciepłym mlekiem. Dodać pozostałą mąkę pszenną, drożdże, jajka 
i rozczyn. Razem połączyć i dobrze wyrobić ciasto, tak żeby nie kleiło się do rąk. Na ko-
niec dodać szczyptę soli, otartą skórkę z cytryn, cukier waniliowy, aromat pomarańczowy, 
aromat arakowy i spirytus. Jeszcze raz dobrze wyrobić ręką, jak będzie się kleiło to dodać 
jeszcze mąki pszennej. Ciasto odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia i można przykryć 
ręcznikiem. Z ciasta formować pączki: włożyć nadzienie łyżeczką, zlepić pączek i położyć 
zlepieniem do dołu. I zostawić tak do wyrośnięcia na około 90 minut w ciepłym miejscu 
(wtedy wyjdą nam pulchne pączki). Smażyć z dwóch stron po około 5 minut. Olej nie 
powinien być za gorący bo wtedy będzie kipiał i pączki będą się przypalać, bądź szybko 
będą się piec, a w środku będą surowe. Upieczone pączki ostudzić i przed podaniem na 
stół posypać cukrem pudrem. 

Ciasto drożdżowe z kruszonką 

Składniki:

  50 dag mąki
  5 dag drożdży
  szklanka mleka
  ½ szklanki cukru pudru
  cukier waniliowy
  2 jajka
  ½ kostki masła lub margaryny
  szczypta soli 

Kruszonka 
  5 dag mąki
  5 dag cukru pudru 
  5 dag margaryny
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Opis przygotowania:

Drożdże rozetrzeć z łyżeczką cukru, dodać połowę mleka i mąki tyle, aby powstał rozczyn 
gęstości śmietany. Rozczyn pozostawić w cieple miejsce do wyrośnięcia (ok. 15 minut). 
Jajko i żółtko utrzeć z cukrem (białko pozostawić do posmarowania ciasta). Tłuszcz sto-
pić. Do wyrośniętego rozczynu wlać jaja, ciepłe mleko, posolić, dodać mąkę i wyrobić 
ciasto. Gdy na powierzchni ciasta pojawią się pęcherzyki, a ciasto jest jednolite, lśniące 
i odchodzi od ręki, wlać ciepły tłuszcz, wyrobić i pozostawić do wyrośnięcia. Sporządzić 
kruszonkę – mąkę wymieszaną z cukrem i masłem posiekać nożem, aby powstały nie-
wielkie grudki. Wyrośnięte ciasto rozwałkować i wyłożyć do wysmarowanej blachy. Po-
zostawić do wyrośnięcia. Gdy placek zwiększy dwukrotnie swoją objętość, posmarować 
powierzchnię białkiem, posypać kruszonką i piec ok. 50 minut w temperaturze 180°C. 

Szarlotka

Składniki:

Ciasto
  3 szklanki mąki pszennej
  250 g margaryny
  ½ szklanki cukru
  1 cukier waniliowy
  2 żółtka
  1 całe jajo
  3 łyżeczki śmietany
  1 płaska łyżeczka amoniaku

Masa jabłkowa
  1 kg jabłek (szara reneta)
  ½ szklanki cukru zwykłego
  2 łyżki cynamonu
  1 cukier waniliowy

Opis przygotowania:

Mąkę siekamy z margaryną, cukrem, dodajemy jajko, amoniak wymieszany ze śmietaną 
i zagniatamy ciasto. Z połowy ciasta robimy paseczki, większą część wałkujemy i kła-
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dziemy na wysmarowaną blaszkę, wykładamy jabłka wcześniej uprażone, posypujemy 
cukrem, cynamonem i dekorujemy paskami w szachownicę. Możemy wysmarować pa-
seczki skłóconym jajkiem. Pieczemy około 40 minut w temperaturze 170°C.

Pieróg jaglany

Składniki:

Nadzienie 
  50 dag kaszy jaglanej
  1 l mleka
  kostka masła
  1 kg twarogu
  1 szklanka cukru
  cukier waniliowy
  budyń waniliowy
  4 jaja
  szczypta soli
  świeża mięta

Ciasto na spód
  1½ szklanki mąki
  ½ kostki margaryny
  1 łyżeczka proszku do pieczenia
  1 jajko
  ½ szklanki cukru

„Skórka”
  25 dag mąki
  ½ szklanki zsiadłego mleka
  ½ szklanki śmietany
  2 łyżki cukru
  2 jaja
  2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Kruszonka
  20 dag mąki
  10 dag cukru
  10 dag margaryny 
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Opis przygotowania:

Kaszę ugotować na mleku z masłem, dodać przekręcony przez maszynkę ser, jaja, cukier, 
mąkę i miętę do smaku. Dobrze wyrobić nadzienie. Tłuszcz posiekać z mąką i proszkiem, 
dodać pozostałe składniki i zagnieść szybko ciasto. Schłodzić w lodówce. Rozwałkować, 
wyłożyć ciastem blachę. Wyłożyć nadzienie z kaszy, polać „skórką” i posypać kruszonką.
„Skórka”: 
Wszystkie składniki wymieszać, wylać na ciasto i posypać kruszonką.
Kruszonka: 
Do miski wsypujemy mąkę, cukier i dodajemy pokrojone w kostkę masło. Palcami rozcie-
ramy masło z mąką i cukrem aż powstanie kruszonka (grudki ciasta). Można dodać też 
dodatki: cynamon, cukier waniliowy.

Rolada jabłkowa

Składniki:

  5 jajek
  5 łyżek cukru
  5 łyżek mąki
  1 łyżeczka proszku do pieczenia
  ½ torebki galaretki pomarańczowej lub innej
  5 dużych jabłek
  cukier puder do posypania

Sposób przygotowania: 

Dużą blachę z piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia. Jabłka obrać, pokroić w plaster-
ki i ułożyć na całym papierze, posypać galaretką. Białka ubić na sztywną pianę, stopniowo 
dodawać cukier, ubijać, potem dodać żółtka, ubijać, na koniec wsypać mąkę z proszkiem 
i delikatnie wymieszać. Ciasto wylać na jabłka i równo rozprowadzić. Wstawić do gorą-
cego piekarnika (180°C) na ok. 20 min. Gorące ciasto przykryć papierem lub ściereczką, 
przełożyć do góry dnem i delikatnie zdjąć papier, następnie zwinąć w roladę i zostawić 
do ostygnięcia.
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Bułeczki maślane 

Składniki:

  50 dag mąki
  4 dag drożdży
  ok. 1 szklanki słodkiej śmietanki
  6 dag cukru
  5 dag masła lub margaryny
  3 żółtka
  skórka cytrynowa
  ½ jaja do smarowania bułeczek

Kruszonka 
po 5 dag masła, cukru i mąki

Opis przygotowania:

Przygotować ciasto drożdżowe wg przepisu „podstawowe ciasto drożdżowe z kruszon-
ką” zastępując mleko śmietanką. Z wyrośniętego ciasta formować małe okrągłe bułeczki 
(ok. 20 szt.), układać na wysmarowanej blasze i zostawić w ciepłym miejscu, aby wyrosły. 
Przed pieczeniem posmarować jajkiem i posypać kruszonką. Piec na złoty kolor w na-
grzanym piekarniku ok. 25–30 minut.

Racuchy 

Składniki:

Ciasto 
  400 dag kefi ru (1 duży kubek)
  4 jajka
  2 szklanki mąki pszennej
  1 łyżeczka sody oczyszczonej
  1 łyżeczka cukru
  1 opakowanie cukru waniliowego 
  cukier puder
  dżem brzoskwiniowy
  olej do smażenia
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Opis przygotowania:

Do kefi ru dodać jajka, mąkę pszenną, sodę oczyszczoną, cukier i cukier waniliowy. Wszyst-
ko razem zmiksować. 
Na patelni rozgrzać olej i kłaść łyżką lub małą chochelką ciasto na patelnię. Piec z dwóch 
stron na złoty kolor. Połowę racuchów posypać cukrem pudrem, a połowę posmarować 
dżemem brzoskwiniowym.

Oponki serowe 

Składniki:

  ½ kg białego twarogu
  3 szklanki mąki (½ kg)
  2 łyżki cukru
  2 łyżeczki sody
  1 łyżeczka cukru wanilinowego
  2 jajka
  2 łyżki masła
  1 łyżka octu
  3 łyżki kwaśnej śmietany 
  olej do smażenia
  cukier puder do posypania

Opis przygotowania:

Ser zmielić 2 razy. Masło roztopić i pozostawić do wystudzenia. Mąkę przesiać przez sito, 
dodać cukier, sodę, cukier wanilinowy i wymieszać. Sypkie składniki połączyć z serem, 
jajkami, przestudzonym masłem, śmietaną i octem. Zagnieść ciasto (powinno mieć raczej 
luźną konsystencję). 
Po wyrobieniu na jednolitą masę ciasto rozwałkować na grubość ok. 1 cm i wykrawać 
z niego krążki (najpierw szklanką, a później kieliszkiem). 
Smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Wyjąć i osączyć z nadmiaru 
tłuszczu na papierowym ręczniku. Posypać cukrem pudrem. 
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Buraczak 

Składniki:

  1 kg buraka cukrowego
  1 kg mąki
  10 dag drożdży
  1 margaryna
  3 łyżki cukru
  ciepła woda
  sól

Opis przygotowania:

Buraka cukrowego myjemy, kroimy w grube kawałki, zalewamy wodą i gotujemy do 
miękkości. Po ugotowaniu ścieramy na tarce na grubych oczkach. Wsypujemy do miski 
mąkę i robimy rozczyn z drożdży, mąki, cukru i ciepłej wody. Dodajemy starte buraki, 
roztopioną margarynę, cukier, sól i wyrabiamy. Zostawiamy do wyrośnięcia. Ciasto przed 
upieczeniem posypujemy makiem lub cukrem. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 
około 1 godziny w temperaturze 180°C.
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R
yby dobrze wpływają na nasz organizm, dlatego przynajmniej raz w tygodniu 
w dowolnej postaci powinny znaleźć się na naszym stole. Na naszym tere-

nie na talerzach królują przede wszystkim ryby słodkowodne złowione w lokalnych 
stawach i rzekach, tj. karp, pstrąg, lin, karaś, szczupak. Mimo, że ryby kojarzą nam 
się z potrawami postnymi, dzięki odpowiedniemu przyrządzeniu doskonale smakują 
również od święta, jak chociażby tradycyjny wigilijny karp. Prawdziwym rarytasem 
na naszych terenie jest szyneczka z karpia oraz wędzone dzwonka karpia z Pustelni.

Potrawy Potrawy 
z rybz ryb

6.
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Karp w galarecie

Składniki:

  1 karp
  1 sucha bułka
  2 jaja
  1 cebula
  5 dag masła
  sól
  pieprz
  gaza

Galareta
  1 l wywaru z włoszczyzny
  liść laurowy
  ziele angielskie
  5 dag żelatyny
  zielony groszek

 
Opis przygotowania:

Karpia odfi letować. Cebulę przesmażyć na maśle. Bułeczkę namoczyć w mleku i odcis-
nąć. Mięso, cebulę i bułkę przepuścić 2 razy przez maszynkę. Dodać jaja, doprawić solą 
i pieprzem. Masą nadziać skórę karpia. Gazę namoczyć, posmarować masłem i zawinąć 
w nią rybę. Gotować w wywarze z włoszczyzny i przypraw ok. 40 minut. Rybę wystudzić 
i zalać tężejącą galaretą przygotowaną z przecedzonego wywaru wymieszanego z żelaty-
ną. Groszek służy do dekoracji półmiska.
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Rolada z ryby 

Składniki:

  60 dag fi letów z ryby
  1 czerstwa bułka
  ⅛ l mleka
  5 dag kaszy manny
  1 cebula
  5 dag masła
  sól
  pieprz
  2 jaja
  5 dag masła do posmarowania gazy
  gaza 

Galareta
  1 l wywaru rybno-warzywnego, 
  5 dag żelatyny

Opis przygotowania:

Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć. Cebule udusić na maśle. Mięso, bułkę, cebulę prze-
puścić 2 razy przez maszynkę. Dodać jaja, kaszę, doprawić solą i pieprzem. Wyrobić sta-
rannie masę. Gazę zmoczyć, posmarować masłem, wyłożyć masę uformowaną w wałek. 
Zawinąć jak baleron. Rybę włożyć do wrzącego wywaru warzywnego. Gotować na małym 
ogniu 1 godzinę. Po wystudzeniu roladę pokroić na jednocentymetrowe plastry. Zalać 
galaretą – wywar rybny połączyć z żelatyną i tężejącą galaretą zalać rybę.
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W publikacji zostały wykorzystane przepisy 

na potrawy przygotowywane podczas szkoleń kulinarnych 

organizowanych przez Lokalną Grupę Działania 

„Owocowy Szlak”.

W szkoleniach wzięły udział Panie z następujących organizacji:

Stowarzyszenie Kobiet „Łaziszczanki”

Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”

Stowarzyszenie Kobiet Poniatowej Kolonii „Szumiące Topole”

Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” z Niezabitowa

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kowala „Podkowa”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skoków

Stowarzyszenie „Wspólnota Kłodnicy”

Klub Kobiet w Opolu Lubelskim

Klub Seniora w Wilkowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Elżbiecianki”

Koło Gospodyń Wiejskich „Wrzelowianki”

Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach

Koło Gospodyń Wiejskich w Józefowie nad Wisłą

Koło Gospodyń Wiejskich w Granicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Boiskach

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcińcu

Koło Gospodyń Wiejskich w Poniatowej Wsi

Koło Gospodyń Wiejskich „Championki”




