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Drodzy Państwo …

Oddajemy w Wasze ręce trzecią już książkę z serii Smaki i Smaczki Kuchni Ślężańskiej. Wierzę, że będzie to kolejny 
krok ku przygodzie kulinarnej naszych Czytelników. Zebraliśmy w niej kolejne przepisy gospodyń z obszaru naszego 
partnerstwa oraz najlepsze przepisy na dania prezentowane na imprezie pod nazwą Tradycje Stołów Wielkanoc-
nych organizowanej corocznie w Niedzielę Palmową przez Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach. 

W książce znajdziecie Państwo także przepisy potraw prezentowanych w trakcie Festiwalu Stołów Wigilijnych będą-
cego częścią Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego, a także Forum Kobiet Wiejskich. 

Każda z tych imprez potwierdza bogate kulinarne dziedzictwo naszego regionu, jego ogromną różnorodność sma-
ków, splatanie wielu kultur kulinarnych. Ogromne tempo naszego życia sprawiło, że wiele osób nabrało nawyków  
gotowania „na skróty”, z półproduktów wysoko przetworzonych, w których prawdziwe walory zastępuje się che-
micznymi smakami, aromatami i kolorami. Na szczęście coraz więcej osób sięga po tradycyjne receptury, wraca do 
zapomnianych warzyw i przypraw. Stąd znajdziecie Państwo u nas potrawy z dyni, pasternaku czy brukwi. 
Książka została tak zaprojektowana byście mogli Państwo zapisywać w niej swoje uwagi i przepisy, tworząc  
w ten sposób osobisty pamiętnik kulinarny co sprawi, że każdy egzemplarz naszej książki będzie odmienny  
i jedyny w swoim rodzaju.

Zapraszamy, ślężańską podróż i przygodę kulinarną czas zacząć. 
Ela Pasławska



4

SPIS TREŚCI

ZUPY
ZUPA OGONOWA .......................................................9

ŻUREK STAROPOLSKI Z PIŁAWY .................................9

KWAŚNICA ................................................................9

ZUPA Z JARMUŻU....................................................10

ZUPA CHRZANOWA .................................................10

ZUPA Z PASTERNAKU ..............................................10

KORPIELÓWKA – ZUPA Z KORPIELI (BRUKWI) .........11

ZUPA Z BRUKWI ......................................................11

DANIA MIĘSNE
PASZTET Z KRÓLIKA ................................................15

UKRAIŃSKIE CZENACHI ...........................................16

KIEŁBASA POLSKA ..................................................16

KARKÓWKA PIECZONA W CHLEBIE ..........................17

ROLADA Z KACZKI Z SOCZEWICĄ .............................17

JASKÓŁCZE GNIAZDA Z GRZYBAMI I PRZEPIÓRCZYM 
JAJEM .....................................................................18

GOLONKA PO STAROPOLSKU ...................................18

KOGUT WIELKANOCNY ............................................18

KACZKA NADZIEWANA PO ŚMIAŁOWICKU ...............19

KURCZAK FASZEROWANY ........................................19

FAŁSZYWY ZAJĄC ...................................................19

FILET Z INDYKA W CIEŚCIE .......................................20

KACZKA „WŁÓCZKA” ................................................20

GALANTYNA Z KURCZAKA .......................................21

SCHAB W GALARETCE PORZECZKOWEJ ....................21

KACZKA Z JABŁKAMI I ŻURAWINĄ ...........................22

PASZTET BABCI MANI..............................................22

PIECZONA JAGNIĘCINA ............................................23

OZÓR WOŁOWY W SOSIE CHRZANOWYM ................23

SCHAB FASZEROWANY ............................................24

FARSZ DO SCHABU W GALARECIE  ...........................24

GALARETA Z NÓŻEK ................................................24

PRZEKŁADANIEC KRESOWY Z WĄTRÓBEK ................25

PERLICZKA PO STAROPOLSKU .................................25

KURCZAK PIECZONY W SOLI ....................................25

KACZKA FRANCUSKA NADZIEWANA ........................26

NA WIELKANOC
ŻUREK WIELKANOCNY ............................................29

BARSZCZ CHRZANOWY ...........................................30

PASCHA ..................................................................30

PASCHA ..................................................................31

BIAŁA KIEŁBASA W SOSIE POLSKIM ........................31

BIAŁA KIEŁBASA Z WARZYWAMI  
ZAPIEKANA W CIEŚCIE ............................................32

„TRZĘSIONKA” - POTRAWA WIELKANOCNA  .............32

JAJKO FASZEROWANE W ORZECHACH .....................33

JAJKO FASZEROWANE W PRZYPRAWIE CURRY .........33

JAJKO FASZEROWANE PIECZARKAMI .......................34

WIELKANOCNY PASZTET PIŁAWSKI .........................34



5

SOS CHRZANOWY ...................................................34

MAJONEZ DOMOWY ...............................................34

ŚWIĘCELNIK ...........................................................35

NA BOŻE NARODZENIE
KISZONE BURAKI NA BARSZCZ WIGILIJNY ...............39

GOŁĄBKI WIGILIJNE BABCI ZOSI  
Z KASZĄ GRYCZANĄ I GRZYBAMI LEŚNYMI  .............39

WIGILIJNY KARP W GALARECIE  ..............................40

KARP W SZARYM SOSIE ..........................................40

PIERNICZKI .............................................................41

PIEROGI ZE ŚLIWKAMI ............................................41

PIEROŻKI Z MAKIEM  ...............................................42

SZYSZKI Z MASĄ MAKOWĄ .....................................42

ZUPA ŚLEDZIOWA ...................................................43

WYPIEKI
PLACEK EXTRA ........................................................47

SERNIK WIEDEŃSKI .................................................47

MAKOWIEC .............................................................48

BABKA (DUŻA BLASZKA) ........................................49

PALUCHY BABCI KAROLI ..........................................49

CIASTECZKA OWSIANE Z OWIESNA .........................50

CHLEBEK BANANOWY  ............................................50

CHLEBEK KUKURYDZIANY  ......................................50

CHLEB Z ZIARNAMI .................................................51

DROŻDŻÓWKA DOBRA NA WSZYSTKO .....................51

DROŻDŻÓWKA – BABKA .........................................52

KRUSZONKA DO CIASTA DROŻDŻOWEGO  ................52

BABKA KTÓRA ZAWSZE SIĘ UDAJE ..........................53

SERNIK ...................................................................53

BUŁECZKI NADZIEWANE BOCZKIEM ........................53

PATELNIOK – czyli placek kukurydziany ..................54

CIASTKA WARSZAWSKIE .........................................54

KOGUTKI Z MAKIEM ................................................55

CIASTO ORZECHOWE ...............................................55

ŚLIMACZKI (CIASTO BEZ CUKRU) .............................55

CIASTO JASI ............................................................55

PALUCHY CZAROWNIC ŚLĘŻAŃSKICH ......................56

CIASTO BABCI JADZI ................................................56

GRZYBKI .................................................................57

JABŁECZNIK Z BUDYNIEM .......................................58

JABŁECZNIK TUTTI-FRUTTI ......................................58

NUTELLA ................................................................58

KREMOWE MALENE ................................................59

DANIA Z MĄKI
PIERÓG WILEŃSKI BABCI JADZI ...............................63

PIEROŻKI Z KAPUSTĄ ..............................................64

NALEŚNIKI Z ŁOSOSIEM I SZPINAKIEM.....................64

MUFFINKI Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ ..................................64

PRAWDZIWY MAKARON WIEJSKI ............................65

UCIECHOWIAKI .......................................................65

SPIŻARNIA
PRAWDZIWKI CIOCI ANIELI .....................................69

PAPRYKA KONSERWOWA Z MIODEM .......................70

BOROWIKI MARYNOWANE ......................................70



6

PAPRYKA A LA MAJDANIEC .....................................71

NALEWKA WIŚNIOWA .............................................71

GRZANE WINO ........................................................71

LIKIER JAJECZNY .....................................................72

NALEWKA Z DYNI ...................................................72

ORZECHÓWKA ELI ...................................................72

ŚMIETANÓWKA.......................................................72

JARZĘBINÓWKA  .....................................................73

ARONIÓWKA ..........................................................73

KONFITURA CZEREŚNIOWA .....................................74

SOS Z PAPRYKI ........................................................74

DANIA Z RYB
RYBA W WARZYWACH ............................................77

SANDACZ W CZOSNKU ............................................77

PASTA ŚLEDZIOWA HERINGSHÄCKERLE ...................78

ZUPA RAKOWA Z RAKÓW SZLACHETNYCH ...............78

RYBA CIOCI MARYSI ................................................79

„PASZTET” ZE ŚLEDZIA ............................................79

PASZTET RYBNY ......................................................79

DUET RYBNY ...........................................................80

RYBA NA SZPINAKU ................................................80

DANIA Z WARZYW I GRZYBÓW
SURÓWKA Z PASTERNAKU Z ORZECHAMI ................83

BIGOS Inaczej .........................................................83

KOTLETY MIELONE Z OPIEŃKÓW..............................83

SOK Z PIETRUSZKI - WITAMINOWA BOMBA .............83

PALUSZKI Z PASTERNAKU W CIEŚCIE .......................84

CEBULKA DZIADKA ZYGMUNTA ...............................84

KOTLETY WARZYWNE BABCI ANI ............................84

RYŻ EDZI .................................................................84

KREM Z DYNI Z KURCZAKIEM  .................................85

FASOLKA Z CEBULĄ I CZOSNKIEM ............................85

DANIA Z ZIEMNIAKÓW
TOCZ - czyli placek ziemniaczany  ...........................89

CEPELINY ................................................................90

ŚLĘŻAŃSKI PLACEK  ZIEMNIACZANY........................90

KLUSKI SZARE .........................................................90

PRAŻUCHY..............................................................91

GOŁĄBKI Z TARTYCH ZIEMNIAKÓW..........................91

BIEDA - GULASZ ZIEMNIACZANY  ............................92

KLUSKI „ŻELAZNE”...................................................92

BABKA ZIEMNIACZANA ...........................................92



7

ZUPYZUPY
•	 Zupa będzie miała intensywny smak, gdy mięso i warzywa włożymy do zimnej, a nie wrzącej wody. 

•	 Rosół trzeba gotować powoli (2 -3 godziny). Gotowany szybko staje się mętny.

•	 Zupa będzie miała intensywny smak, gdy mięso i warzywa włożymy do zimnej, a nie wrzącej wody. 

•	 Śmietana dodana do zupy nie zwarzy się, gdy dodamy do niej trochę słodkiego mleka i wymieszamy.
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Notatki
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ZUPA OGONOWA
Składniki: 
0,5 kg ogonów wieprzowych (ok. 2 szt.) 
garść suszonych grzybów 
2 marchewki, kawałek selera 
1 pietruszka, cebula, 3 nasiona ziela angielskiego 
2 liście laurowe, łyżka mąki, sól, pieprz

Wykonanie:
Ogony czyścimy, dzielimy na kilka części i moczymy w zimnej wodzie. Grzyby płuczemy i zalewamy ciepłą wodą. 
Wymoczone i wypłukane ogony wkładamy do garnka i zalewamy wodą, gotujemy na małym ogniu do miękko-
ści, w trakcie gotowania dodajemy ziele angielskie i liście laurowe, namoczone grzyby, solimy. Dodajemy obrane  
i pokrojone warzywa. Ogony wyjmujemy z wywaru, oddzielamy mięso, kroimy na kawałki i wkładamy z powrotem 
do zupy. Kiedy warzywa będą miękkie, zagęszczamy zupę zasmażką. Kto lubi może dodać przecier pomidorowy. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Zupę podajemy z chlebem lub ugotowanym oddzielnie makaronem.

ŻUREK STAROPOLSKI Z PIŁAWY
Składniki:  
Szynka, boczek, kiełbasa, majeranek, maggi, sól, pieprz, jajko

Wykonanie: 
Zagotować serwatkę pół na pół z wodą, doprawić solą, pieprzem, maggi i majerankiem, dodać szynkę, boczek  
i kiełbasę - doprowadzić do wrzenia, pogotować na wolnym ogniu, do gotowego wywaru dodać gotowane jajka.

KWAŚNICA
Składniki:  
30 dag wędzonych żeberek, 30 dag kiełbasy, 30 dag boczku,  
40 dag kapusty kiszonej, 1 szklanka płynu z kapusty kiszonej,  
1,5 l wody, 2 łyżki oleju,  
2 dag grzybów suszonych,  
1 kg ziemniaków, 10 dag cebuli,  
ziele angielskie, ząbek czosnku, pieprz, sól, majeranek, kminek, liść laurowy, mięta

Wykonanie: 
Żeberka i kiełbasę wyporcjować, zalać wrzątkiem, dodać kapustę i płyn z kapusty. Zagotować. Dodać liść laurowy, 
ziele angielskie, kminek, pokrojoną w kostkę cebulę. Boczek pokroić w kostkę, podsmażyć, dodać do kapusty. Go-
tować do miękkości. Grzyby namoczyć, ugotować i pokroić w cienkie paski. Do ugotowanej kapusty dodać grzyby 
razem z wywarem, połączyć z pokrojonymi w kostkę i osobno ugotowanymi ziemniakami. Doprawić roztartym 
czosnkiem, majerankiem i solą. Skropić olejem, posypać drobno posiekaną miętą. Podawać z pieczywem.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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ZUPA Z JARMUŻU
Składniki:  
0,5 kg jarmużu, 2 cebule, 4 średnie ziemniaki, mały seler,  
1 łyżka masła, 1 szklanka mleka, 4 ząbki czosnku,  
posiekany szczypiorek i natka pietruszki,  
pieprz, sól,  
2- 3 szklanki wody.

Wykonanie:
Cebulę obrać, opłukać i pokroić w kostkę, obrać seler i zetrzeć na tarce jarzynowej. Wrzucić do rondla, dodać masło, 
osolić i lekko poddusić, ale nie rumienić. Zalać wodą i gotować 10 minut, po czym dodać pokrojone ziemniaki. Jar-
muż umyć i oczyścić, odciąć ogonki i grube nerwy, pokroić i wrzucić do gotujących się warzyw. Gotować 2 minuty, 
po czym odstawić. Dodać mleko i zmiksować lub przetrzeć przez sito. Znowu podgrzać, po czym dodać śmietanę, 
zieleninę i roztarty czosnek. Przyprawić solą i pieprzem do smaku. Podawać z grzankami.

ZUPA CHRZANOWA
Składniki:  
30 dag boczku wędzonego, 30 dag kiełbasy białej,  
2 ziarnka ziela angielskiego, 1 ząbek czosnku,  
1 słoik chrzanu (około 300g), pół litra mleka,  
6 jaj ugotowanych na twardo, włoszczyzna, 1 liść laurowy

Wykonanie: 
Boczek i kiełbasę zalać 2 litrami wody zagotować, dodać obraną włoszczyznę, liść laurowy, ziele angielskie, 1 ząbek 
czosnku. Wywar gotować 1 godzinę. Boczek i kiełbasę wyjąć i pokroić drobno. Mleko podgrzać i wlać do wywaru. 
Dodać chrzan i  wrzucić pokrojony boczek i kiełbasę. Doprawić do smaku. Dodać pokrojone jajka. Zupę wzbogacić 
dodając pokrojoną drobno nać pietruszki. Podawać na ciepło.

Koło Gospodyń Wiejskich w Owieśnie

ZUPA Z PASTERNAKU
Składniki:  
40 dag pasternaku, 40 dag ziemniaków, 20 dag cebuli,  
6 łyżek posiekanej naci pietruszki,  
1 łyżka masła, 0,5 szklanki śmietany, sól

Wykonanie:
Pasternak i ziemniaki umyć, dokładnie oczyścić, opłukać, pokrajać i włożyć do wrzącej, osolonej wody. Gotować pod 
przykryciem. Cebulę obrać, opłukać, lekko poddusić z masłem, dodać do wrzącej zupy i ugotować do miękkości. 
Przetrzeć przez sito lub zmiksować. Połączyć zupę z pietruszką i śmietaną. Przyprawić solą do smaku. Podawać z 
dodatkiem grzanek z serem.

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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KORPIELÓWKA – ZUPA Z KORPIELI (BRUKWI)
Składniki: 
3 - 4 korpiele, garść kaszy jęczmiennej i sól.

Wykonanie:
Korpiele należy obrać i pokroić w kostkę, gotować około 10 minut od momentu, gdy woda zawrze. Po 10 minutach 
wsypać kaszę. Całość posolić i gotować aż kasza będzie miękka.

ZUPA Z BRUKWI
Składniki: 
proporcja na garnek 3l: 

Skórka z wędzonki, 2 marchewki, 2 duże ziemniaki,  
1 średnia brukiew, cebula, 2-3 listki laurowe,  
5 ziarenek ziela angielskiego, sól, pieprz, majeranek, 

Wykonanie:
Do garnka wkładamy skórkę z wędzonki i wszystkie warzywa pokrojone w kostkę i przyprawy bez majeranku. Całość 
zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Na koniec można zagęścić zupę zasmażką i dodajemy garstkę majeranku.
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Notatki
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DANIA MIĘSNEDANIA MIĘSNE
•	 Schab będzie soczysty, jeśli przed pieczeniem sparzy się go wrzątkiem.

•	 Pieczeń nie będzie wysuszona, jeśli do piekarnika na czas pieczenia wstawi się garnuszek z wodą.

•	 Gotowana szynka będzie bardziej soczysta, jeśli zaraz po ugotowaniu zanurzy się ją w zimnej wodzie, która ochłodzi 
mięso z wierzchu.

•	 Nawet najtwardsze mięso zmięknie w gotowaniu, jeśli wlejemy do garnka łyżeczkę wódki.

•	 Mięso będzie mieć chrupką skórkę, jeśli oprószysz je mąką ziemniaczaną.

•	 Cielęcina po upieczeniu będzie miękka, gdy na 2, 3 dni zamrozisz ją albo włożysz na 3 godziny do zakwaszonego 
octem oleju.

•	 Kotlety będą miały chrupką panierkę, gdy będziesz je smażyć krótko na gorącym tłuszczu

•	 Tłuszcz nie będzie pryskał, gdy patelnię przetrzemy szmatką nasączoną octem. 

•	 Przy panierowaniu kotletów do rozbitego jajka można dodać kilka kropli oliwy. Dzięki temu bulka tarta będzie się 
lepiej trzymać. 
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Notatki
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PASZTET Z KRÓLIKA
Składniki: 
Tuszka królika, 30 dag tłustego boczku, wątróbka z królika, 25 dag wątróbek drobiowych,  
duża cebula, 2 marchewki, 2 pietruszki, 4 jaja, smalec,  
listek laurowy, 3-4 ziarenka ziela angielskiego, mielona gałka muszkatołowa, sól, pieprz

Wykonanie:
Podzielonego na kawałki królika, boczek, warzywa, listek, ziele angielskie zalać trzema szklankami wrzątku  
i gotować pod przykryciem na małym ogniu, aż mięso będzie miękkie. Pod koniec gotowania włożyć pokrojoną  
w plasterki wątróbkę, doprawić solą i gotować jeszcze 10 min. Ostudzone mięso, marchewki i jedną pietruszkę  
wyjąć z garnka, przepuścić 2-3 razy przez maszynkę, wbić jaja, wlać pół szklanki przecedzonego sosu, wsypać przy-
prawy i starannie wszystko wyrobić. Formy grubo wysmarować smalcem i wypełnić masą mięsną do ¾ wysokości. 
Zapiekać w gorącym piekarniku do chwili, aż pasztet się zrumieni i zacznie odstawać od ścianek. Letni pasztet wyjąć 
z foremek i pozostawić do całkowitego ostygnięcia, następnie zawinąć w folię i wstawić do lodówki. 
Podawać z chrzanem lub sosem borówkowym. 

Świetlica w Mysłakowie

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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UKRAIŃSKIE CZENACHI
Składniki:  
60 dag mięsa wołowego, 1 cebula, 1 litr rosołu lub bulionu z 2 kostek rosołowych, 1 duża marchewka,  
sól, pieprz, listek laurowy, ziele angielskie, 10 dag koncentratu pomidorowego, 25 dag czerwonej fasoli z puszki,  
mąka ziemniaczana i pszenna do zagęszczania sosu, tłuszcz, czosnek, koperek

Wykonanie: 
Mięso kroimy w kostkę. Oprószamy solą i pieprzem i podsmażamy. Dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę i smażymy 
z mięsem, rumieniąc. Podsmażone mięso z cebulką przekładamy do przygotowanego wcześniej rosołu lub bulionu 
z kostki. Na małym ogniu gotujemy do miękkości. Do gotującego się mięsa dodajemy startą na tarce o dużych 
oczkach marchew, listek laurowy i ziele angielskie. Na koniec dodajemy koncentrat pomidorowy oraz osączoną 
z zalewy czerwoną fasolkę. Mieszamy i jeszcze chwilę gotujemy na małym ogniu, a na koniec zagęszczamy mąką 
ziemniaczaną z pszenną, tak aby powstał gęsty sos pomidorowy. Do tego dania dodajemy przeciśnięty przez praskę 
czosnek ( tak, jak kto lubi) oraz posypujemy drobno posiekanym koperkiem ( w głębokim talerzu lub bulionówce). 
Jest to wspaniałe danie na każdą uroczystość. Oczywiście na Ukrainie jada się je z chlebem.

Renata Dróżdż - Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów Śląski

KIEŁBASA POLSKA
Składniki:  
2 kg mięsa z łopatki, 1 kg chudego boczku, 1 kg szynki, 2 łyżeczki pieprzu czarnego, 3 łyżki zwykłej soli,  
3 ząbki czosnku, 2 łyżki majeranku, 2 szklanki letniej wody, jelita cienkie wieprzowe

Wykonanie: 
Umyte mięso z łopatki oddzielić od ścięgien, pokroić na kawałki. Boczek bez skóry pokroić na małe kawałki. Mięso 
skręcić przez maszynkę do mięsa na siatce o dużych oczkach (ok. 8 mm). Oddzielić 2/3 porcji i ponownie tę porcję 
skręcić przez maszynkę na tej samej siatce. Dodać przyprawy: sól, pieprz, roztarty majeranek i przeciśnięte przez 
praskę ząbki czosnku. Wymieszać razem, dolewać wodę i wyrabiać rękoma ok. 15 min. Dobrze wyczyszczone jelita 
wieprzowe przepłukać kilkakrotnie wodą. Masą mięsną (za pomocą długiego lejka założonego na maszynkę do 
mięsa) napełniać jelita cienkie wieprzowe, odkręcać na mniejsze porcje.
PIECZENIE KIEŁBASY PRZED PODANIEM: 
Włożyć białą kiełbasę do rozgrzanego piekarnika i piec przez ok. 25 minut.

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych  
w Marcinowicach
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KARKÓWKA PIECZONA W CHLEBIE
Składniki:  
50-70 dag karkówki bez kości, olej, łyżeczka mielonej słodkiej papryki,  
4 ząbki czosnku, 2-3 cm korzenia imbiru, łyżka białej gorczycy, łyżeczka majeranku,  
sól, pieprz, bochenek chleba, kilka dużych liści białej kapusty

Wykonanie: 
Karkówkę umyć, przekroić wzdłuż tak, by dopasować ją do wielkości chleba, natrzeć solą. Czosnek i imbir obrać, 
zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Przygotować marynatę z ¼ szklanki oleju wymieszanego z papryką, czosn-
kiem, imbirem, solą oraz pieprzem. Mięso posmarować marynatą, odłożyć na 2 godz. do lodówki. Gorczycę utłuc 
w moździerzu. Mięso wyjąć, natrzeć gorczycą i majerankiem, po czym ponownie odłożyć na 2 godz. do lodówki. W 
brytfannie rozgrzać olej, obsmażać karkówkę ze wszystkich stron przez ok. godzinę. Od chleba odkroić piętkę, wyjąć 
środek, pozostawiając centymetrową skórkę. Karkówkę włożyć do chleba, skropić wodą, owinąć w liście kapusty. 
Całość włożyć do rękawa do pieczenia i piec przez godzinę w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Po wyjęciu zdjąć 
liście. Kroić w grube kromki. Podawać zarówno na ciepło – z sosem lub borówkami, jak i na zimno – z chrzanem, 
żurawiną lub sosem musztardowym.

Gospodynie ze Śmiałowic gm. Marcinowice

ROLADA Z KACZKI Z SOCZEWICĄ
Składniki: 
Kaczka ok. 2,5 kg, Ser parmezan – 0,25 kg, Mięso mielone wołowo-wieprzowe - 0,5 kg,  
(do mięsa dodajemy: 1 jajko, 2 łyżki bułki tartej, 2 ząbki czosnku; doprawiamy solą i pieprzem),  
Soczewica – 0,5 kg, 2 cebule, 1 marchew, 1 jajko, 2 łyżki bułki tartej

Wykonanie:
Smażymy cebulę i marchew drobno pokrojoną. Następnie wrzucamy ugotowaną soczewicę i przysmażamy.  

Do ostudzonego farszu dodajemy, jako, bułkę tartą i doprawimy do sma-
ku. Smażymy 2 omlety: każdy omlet z 4 jaj i ze szczyptą soli. Kacz-

kę wytrybować, rozłożyć płasko i rozbić, następnie natrzeć 
przyprawami (majeranek, sól, pieprz, papryka słodka 
– wg uznania). Kaczkę rozłożyć skórką do dołu i ułożyć 
na niej kolejno: omlety, doprawione mięso mielone (po-
sypać startym parmezanem) następnie przysmażoną, 
przyprawioną soczewicę (posypać starym parmeza-
nem). Wszystko razem zwijamy w roladę, zawijamy folią 
aluminiową i pieczemy 1, 5 godz. w 180°.

Jadwiga Mulka, Mościsko, Gmina Dzierżoniów
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JASKÓŁCZE GNIAZDA Z GRZYBAMI I PRZEPIÓRCZYM JAJEM
Składniki:  
40 dag mięsa mielonego wieprzowo-wołowego, pół czerstwej bułki, 1 cebula, sól, pieprz, bułka tarta,  
2 jaja, jaja przepiórcze, folia aluminiowa, 20 dag pieczonek + 1 cebula, olej, 10 dag żółtego sera w kawałku

Wykonanie: 
Z folii aluminiowej uformować równe, niewielkie kulki. Mięso zmielić w maszynce razem z namoczoną, odciśnię-
tą bułką, przyprawić solą, pieprzem, dodać drobno pokrojoną, podsmażoną cebulkę, jajko, wyrobić masę mięsną.  
Z masy mięsnej formować placuszki równej grubości, oklejać nimi kulki z folii aluminiowej. Kulki zanurzać w roz-
mąconym jajku, bułce tartej, piec w piekarniku na blasze w niewielkiej ilości oleju, często obracać. Temperatura 
pieczenia 190°C. Upieczone kulki krajać na połowę, wyjąć folię a w jej miejsce włożyć farsz z pieczarek i cebuli, po-
łówki jajek przepiórczych ugotowanych na twardo, posypać startym żółtym serem. Chwilkę zapiekać z połówkami 
jaj przepiórczych ugotowanymi na twardo.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie

GOLONKA PO STAROPOLSKU
Składniki:  
2-3 golonki wieprzowe- najlepiej tylnie, 2 marchwie, 2 pietruszki, 1 por, 1 mały seler,  
ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz, majeranek, zioła prowansalskie, papryka ostra, 1-2 szklanki piwa,  
2-3 kromki czerstwego chleba razowego, 5-6 łyżek oleju

Wykonanie: 
Golonki myjemy wycinamy kości i kroimy na pół. Z przypraw robimy marynatę- mieszamy wszystkie przyprawy 
razem ( po 2 łyżeczki każdej) i nacieramy nią golonki pozostawiając na 12 godzin w lodówce. Po upływie tego czasu 
golonki rumienimy w rondlu na rozgrzanym oleju. Gdy już będą zarumienione podlewamy bulionem warzywnym 
dodajemy ziele angielskie i liść laurowy i dusimy około 1- 1 ½ godziny. W połowie duszenia dodajemy warzywa 
starte na tarce na grubych oczkach i dalej dusimy. Pod koniec duszenia zdejmujemy pokrywę z rondla aby odpa-
rować bulion. Po odparowaniu polewamy golonki piwem i dusimy je jeszcze 5-10 minut. Powstały sos zagęszcza-
my 2-3 kromkami czerstwego chleba. Sos można zabielić śmietaną. Golonkę podajemy z pieczywem, musztardą, 
chrzanem lub keczupem. Można podać do tej golonki smażoną kiszoną kapustę.

KOGUT WIELKANOCNY
Składniki: 600 g mąki, 4 g drożdży, 200 ml mleka, 100 g masła, 1 jajo, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżeczka soli 
Wszystkie składniki wymieszać i odstawić do wyrośnięcia na 1,5 godz.

Składniki na farsz: 1 jajo, 20 dag sera żółtego, 20 dag pieczarek, cebula, 50 dag mięsa mielonego, sól, pieprz

Wykonanie: 
Cebulę i pieczarki podsmażyć i wymieszać z resztą składników. Z wyrośniętego ciasta uformować dwa jednakowe 
kawałki koguta na jednym rozłożyć farsz i przykryć drugim. Włożyć do nagrzanego do 220°C piekarnika na 15 min., 
a następnie zmniejszyć temperaturę do 180°C i piec jeszcze około 45-50 min. Podawać na zimno lub gorąco.

Koło Gospodyń Wiejskich – Niezapominajki, Włóki

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach



19

KACZKA NADZIEWANA PO ŚMIAŁOWICKU
Składniki:  
cała kaczka ok. 2kg, 20 dag wątróbki drobiowej, 30 dag mielonego mięsa, 3 jajka, 12 dag margaryny,  
¾ szklanki bułki tartej, pół szklanki posiekanej natki pietruszki, 2 łyżeczki gałki muszkatołowej,  
szklanka bulionu, 2 łyżki oleju, 4 dag przyprawy do drobiu, posiekana cebula, sól, pieprz

Wykonanie: 
Kaczkę myjemy, przekrawamy wzdłuż piersi i luzujemy kości – zostawiamy skrzydełka i udka, uważając przy tym, aby 
nie ponacinać skóry. Wnętrze kaczki solimy i posypujemy przyprawą do drobiu. Wątróbkę, mielone mięso oraz cebulę 
mielimy w maszynce. Żółtka oddzielamy od białek. Z białek ubijamy sztywną pianę i razem z żółtkami dodajemy do 
zmielonych składników farszu. Następnie roztapiamy margarynę i wlewamy do farszu. Doprawiamy farsz solą, pie-
przem, gałką muszkatołową, natką pietruszki oraz bułką tartą. Wszystko dokładnie mieszamy. Kaczkę nadziewamy 
farszem i zszywamy nicią. Smarujemy olejem i oprószamy solą oraz przyprawą do drobiu. Pieczemy 2 godz. w tempera-
turze 160°C. Po godzinie odlewamy tłuszcz i wlewamy do brytfanny szklankę bulionu. Przez kolejną godzinę pieczenia, 
co 15 minut polewamy kaczkę tłuszczem. Po upieczeniu usuwamy nici. Kaczkę podajemy na zimno z pieczywem.

KURCZAK FASZEROWANY
Składniki: 
Kurczak ok. 1,5 kg, 0,5 kg mięsa mielonego, 1 jajo, 1 bułka namoczona w mleku, 30 dag pieczarek, 1 cebula, 2 pęczki 
natki pietruszki, kilka suszonych śliwek, olej, szklanka bulionu do pieczenia

Składniki na marynatę do kurczaka: 
Sól, pieprz mielony, papryka ostra, majeranek, 3-4 łyżki oleju.

Wykonanie: 
Kurczaka myjemy, osuszamy, pozbawiamy kości i ponownie myjemy zwłaszcza wnętrze. Kurczaka wkładamy do miski 
i dobrze nacieramy go przygotowaną marynatą i pozostawiamy na noc w lodówce. Farsz: Cebule i pieczarki drobno 
kroimy i podsmażamy na oleju i dodajemy do mięsa mielonego. Następnie do farszu dodajemy żółtko, odciśniętą  
z mleka bułkę, sól, pieprz, posiekaną natkę pietruszki, dokładnie mieszamy i na koniec dodajemy ubite białko i suszo-
ne śliwki. Tak przygotowanym farszem napełniamy kurczaka. Otwory spinamy szpilkami lub zszywamy, układamy na 
blaszce, polewamy olejem i bulionem. Pieczemy w temperaturze 160-180°C około godziny z kwadransem  pamiętając 
o polewaniu kurczaka wytworzonym sosem. Podajemy albo w całości albo pokrojonego w plastry.

Stowarzyszenie ,,Uciechów – Moja Wieś”Jadwiga Krzesaj

FAŁSZYWY ZAJĄC
Składniki:  
200g wieprzowiny, 200g wołowiny, 200g cielęciny, 2 cebule, 30g ( 2 łyżki) posiekanej zielonej pietruszki,  
200g słoniny, 20g (1łyżka) margaryny, 100g bułki pszennej, 50g marchwi, 4 jajka, sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Wykonanie: 
Ugotować 2 jaja na twardo, schłodzić oraz obrać ze skorupek. Bułkę namoczyć w letniej wodzie. Cebulę i marchew 
umyć, obrać, opłukać, drobno pokroić. Mięso, bułkę odciśniętą z wody i połowę porcji cebuli przepuścić przez ma-
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szynkę do mielenia mięsa. Dodać sól, pieprz, gałkę muszkatołową, wbić pozostałe 2 jaja i wymieszać wszystko na 
jednolitą masę. Uformować z niej prostokąt, ułożyć na nim wzdłuż 2 ugotowane jaja, posypać wzdłuż dłuższego 
boku siekaną zieloną pietruszką i zwinąć ciasno, formując podłużny chlebek. Chlebek ułożyć w brytfannie, obłożyć 
pozostałą cebulą, marchewką, plasterkami słoniny, podłożyć tłuszcz i piec w piekarniku na średnim płomieniu ok. 
1,5 godziny, systematycznie polewając powstałym sosem.

Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy

FILET Z INDYKA W CIEŚCIE
Składniki:  
3 szklanki mąki, kostka margaryny, 2 jajka, 3 łyżki oleju, 8 plastrów boczku, 1 kg piersi indyka,  
seler naciowy, czerwona papryka, sól, pieprz, proszek do pieczenia, przyprawa od indyka

Wykonanie: 
Mąkę siekamy z margaryną, dodajemy jajko, łyżkę proszku do pieczenia oraz szczyptę soli. Zagniatamy ciasto na 
gładką, jednolitą masę, a następnie owijamy je folią i wkładamy na godzinę do lodówki. Oczyszczoną paprykę kro-
imy w kostkę, łodyżki selera naciowego czyścimy i kroimy w duże kawałki, listki selera zachowujemy do dekoracji. 
Mięso delikatnie rozbijamy tłuczkiem na cienki płat, prószymy solą i odrobiną pieprzu. Na filecie układamy plastry 
boczku, kawałki, papryki i selera. Całość delikatnie prószymy przyprawą do indyka zwijamy ciasto w rulon. Zwiniętą 
roladę owijamy cienką, białą, bawełnianą nitką. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju i starannie obsmaża-
my mięso z obu stron tak, by się zarumieniło. Przekładamy roladę do brytfanny, polewamy tłuszczem ze smażenia 
i pieczemy około 40 minut w piekarniku rozgrzanym do 200°C. Upieczoną roladę studzimy, po czym usuwamy nić. 
Ciasto wałkujemy, smarujemy białkiem i owijamy nim ostudzoną pieczeń. Wierzch ciasta smarujemy żółtkiem i pie-
czemy 40 minut w temp. 180°C. Upieczoną roladę przekładamy na półmisek i kroimy w plastry. Całość dekorujemy 
świeżymi ziołami: np. rzeżuchą, listkami selera lub pietruszki, szczypiorkiem, itp.

Śmiałowice

KACZKA „WŁÓCZKA”
Składniki: 
1 kaczka, sól, pieprz, przyprawa do mięs

Nadzienie:  
30 dag mięsa mielonego, 15 dag wątróbki drobiowej, 2 czerstwe kajzerki, 1 jajko, 1 pęczek pietruszki, sól, pieprz.

Wykonanie:
Kaczkę umyć, osuszyć, natrzeć solą, pieprzem i przyprawą do mięs, odstawić w chłodne miejsce, na co najmniej  
2 godziny. Kajzerki namoczyć, wątróbki drobno pokroić, a pietruszkę posiekać. Do mięsa mielonego dodać odci-
śnięte kajzerki i pozostałe składniki, masę dokładnie wyrobić, przyprawić do smaku. Kaczkę wypełnić nadzieniem, 
zaszyć lub spiąć wykałaczkami, ułożyć w natłuszczonej brytfannie, piec około 2 godzin (zależy od wielkości kaczki) 
w temperaturze 180°C. W czasie pieczenia często polewać mięso powstającym sosem. Upieczoną kaczkę wyjąć, 
podzielić na porcje. Podawać z ziemniakami i sosem z pieczenia.

KGW Włóki Gmina Dzierżoniów
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GALANTYNA Z KURCZAKA
Składniki:  
2 piersi z kurczaka, kurczak, żelatyna, jako, śliwki, morele, sól, pieprz, majeranek, czosnek

Wykonanie: 
Należy wytrybować kurczaka z kości, rozłożyć mięso na desce, dołożyć dwie piersi z kurczaka, posolić i przyprawić 
pieprzem, majerankiem oraz czosnkiem, a następnie obsypać żelatyną. Całość zrolować i włożyć do foliowego wo-
reczka. Obwiązać jak szynkę. Parzyć na wolnym ogniu przez jedną godzinę. Do środka można też dodać jajko, śliwki 
czy morele. Zapach pokrojonej galantyny nada klimat rodzinnym Świętom Wielkanocnym. Galantyna najbardziej 
smakuje z domowym prawdziwym chlebem.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Żarów

SCHAB W GALARETCE PORZECZKOWEJ
Składniki:  
2 kg schabu, 3 galaretki porzeczkowe, oliwa (ok. pół szklanki), sól (2 łyżeczki), zioła prowansalskie (3 łyżki),  
6 ząbków czosnku, papryka czerwona słodka (w proszku) (10g)

Wykonanie: 
Wszystko mieszamy razem z oliwą do nacierania schabu. Schab nacieramy przyprawami i rozgniecionymi ząbkami 
czosnku, owijamy w folię spożywczą i odstawiamy do lodówki na 24 godz. Po upływie 24 godz. wyciągamy schab i 
przekładamy do rękawa do pieczenia i pieczemy ok. 2 godz. w temp. 180°C. Po upieczeniu schab studzimy i kroimy 
w plastry. Galaretki rozpuszczamy wg przepisu na opakowaniu, tężejącą galaretką smarujemy plastry schabu ukła-
dając je na półmisku. Podajemy na zimno.
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KACZKA Z JABŁKAMI I ŻURAWINĄ
Składniki: 
1 kaczka, sól, 2 ząbki czosnku, majeranek, kilka jabłek, żurawina, olej do wysmarowania blachy

Wykonanie: 
Wypatroszoną kaczkę umyć, osuszyć, czosnek rozetrzeć z solą i pieprzem. Natrzeć mięso, posypać majerankiem, 
odstawić na dwie godziny, blachę posmarować olejem, ułożyć kaczkę, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200°C, 
piec około 1 godziny. Jabłka umyć i pokroić na połówki, wydrążyć środki i do środka nałożyć żurawinę. Kiedy skórka 
lekko się zarumieni, wyciągnąć kaczkę z piekarnika, obłożyć połówkami jabłek? Ponownie wstawić do piekarnika 
na 20 minut.

Rada Sołecka i Świetlica z Szczepanowie

PASZTET BABCI MANI
Składniki:
2 kg mięsa mieszanego (łopatka, karkówka, biodrówka), 0,5 kg wątroby wieprzowej lub wątróbek drobiowych np. 
indyczych, 0,5 kg surowego boczku, 2-3 czerstwe bułki (wielkości kajzerek), 2 cebule, 2 duże marchewki, seler, garść 
suszonych grzybów, 30 dkg masła, 4 – 6 jajek, bułka tarta do wysypania formy, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, 
ziele angielskie, liść laurowy.

Wykonanie:
Mięso i jarzyny zalewamy zimną wodą, dodajemy ziele angielskie, liść laurowy i kilka ziaren pieprzu, zagotowuje-
my, po czym zmniejszamy ogień i gotujemy do miękkości na wolnym ogniu. W połowie gotowania solimy i doda-
jemy namoczone wcześniej i odciśnięte grzyby. Bułki moczymy, najlepiej w mleku. Wątrobę parzymy w osobnym 
garnku, jeżeli używamy wątróbek drobiowych, podsmażamy je lekko na oleju, ze wszystkich stron. Mięso, jarzyny  
z wywaru i wątróbki mielimy używając sitka o drobnych oczkach. Mistrzowie tematu zalecają mielenie, co najmniej 
dwukrotne, zapewniam, że zmielenie jeden raz wszystkich składników nie umniejsza wartości smakowych paszte-
tu. Do mięsa dodajemy dobrze odciśniętą bułkę, całe jajka, masło. Mięso i jarzyny mielimy, kiedy są mocno ciepłe 
tak by masło łatwo się roztopiło i połączyło z pozostałymi składnikami. Doprawiamy dużą ilością pieprzu, najlepiej 
mieszanką białego i czarnego pieprzu; biały jest delikatniejszy, ale czarny jest bardziej aromatyczny. Dodajemy spo-
rą ilość gałki muszkatołowej, najlepiej świeżo startej (przynajmniej 0, 5 gałki). Całość bardzo dokładnie mieszamy  
i wyrabiamy masę. Przygotowujemy formę do pieczenia, może to być duża forma tortowa, albo wąskie foremki np. 
keksowe, w tych pasztet upiecze się szybciej. Smarujemy formy obficie masłem i wysypujemy bułka tartą, wypeł-
niamy je masą mięsną i wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C, pieczemy ok. godziny, kiedy 
wierzch się lekko zrumieni sprawdzamy patyczkiem, kiedy jest czysty po wyjęciu z pasztetu to podwyższamy na 
chwilę temperaturę podpiekając go i rumieniąc. Pozostawiamy w formach do wystygnięcia. Podajemy na zimno. 
Polecam z chrzanem.
Pasztet Babci Mani przygotowywany był pierwotnie z zająca, upolowanego przez nią samą. Dzisiaj można go zrobić 
także z piersi indyka, ale trzeba wtedy dodać dużo więcej masła by pasztet nie był zbyt suchy.

Ela Pasławska

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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PIECZONA JAGNIĘCINA
Składniki:
Udziec jagnięcy, główka czosnku, sól, pieprz mielony, papryka słodka, papryka ostra, cząber, starta marchew, pół 
szklanki oleju.

Wykonanie:
Przyprawy i marchew dokładnie wymieszać z olejem i posmarować mięso. Pozostawić w chłodnym miejscu na 2-3 
godziny. Piec w piekarniku ok. 2 godz. Pod koniec pieczenia dodać dwie pokrojone cebule.

Gospodarstwo Agroturystyczne Marianówek, Sylwia Ostrowska, Gmina Dzierżoniów

OZÓR WOŁOWY W SOSIE CHRZANOWYM
Składniki: 
Ozory, liść laurowy, ziele angielskie

Wykonanie: 
Ozory sparzyć i oczyścić. Ugotować w osolonej wodzie z dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego około 1,5 
godziny. Podawać na zimno pokrojony w plasterki, polany sosem chrzanowym.

Składniki na sos chrzanowy: 
Kostka rosołowa wołowa, chrzan, mąka, sól, pieprz

Wykonanie: 
Zagotować 1 litr wody z dodatkiem kostki rosołowej wołowej, dodać utarty chrzan i śmietanę z odrobiną mąki, 
zagotować i doprawić solą i pieprzem do smaku. Sos powinien być pikantny. 

Rada Sołecka, Świetlica i Koło Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowie
Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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SCHAB FASZEROWANY
Składniki: 
Schab, cebula, pietruszka, groszek, sól, pieprz, bulion, masło, cytryna, żelatyna, chrzan

Wykonanie: 
Schab osolić i popieprzyć, odstawić na kilka godzin. Na patelni rozgrzać tłuszcz, najlepiej masło. Mięso podsmażyć 
z każdej strony. Przełożyć do naczynia żaroodpornego i piec ponad godzinę wraz z cebulą i przyprawami w tempe-
raturze 170°C, podlewać wodą. Następnie wyjąć z sosu, zalać bulionem i wycisnąć sok z połowy cytryny i wsypać 
żelatynę. Ugotować jajo na twardo i połączyć z sokiem z połowy cytryny i cukrem. Ostudzone mięso pokroić na 
centymetrowe plastry. W każdym plastrze naciąć nożem kieszonkę i napełnić farszem z jajka i chrzanu. Poukładać 
na półmisku i zalać bulionem z żelatyną.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tyńcu nad Ślężą

FARSZ DO SCHABU W GALARECIE 
Składniki:
Pół słoika chrzanu, 1 łyżka majonezu, 1 łyżka masła, 4 jajka ugotowane na twardo, sól, pieprz

Wykonanie:
Upieczony schab kroimy w plastry i przekładamy farszem (jak kanapki). Układamy w półmisku na sałacie i zalewa-
my galaretą.

GALARETA Z NÓŻEK
Składniki:
2 golonki tylne, 4 nóżki, 1 kg biodrówki, duża cebula, 2 marchewki, 2 pietruszki, pół średniego selera, 5-7 ząbków 
czosnku, kilka ziaren ziela angielskiego, 2 – 3 liście laurowe, pieprz ziarnisty, pieprz mielony, sól. 

Wykonanie:
Mięso namoczyć, oczyścić dokładnie nogi i golonki oraz biodrówkę. Mięso włożyć do wielkiego garnka, dodać przy-
prawy, zalać zimną wodą tak aby woda przykrywała nieznacznie mięso i gotować na wolnym ogniu. Kiedy woda 
się zagotuje szumujemy. Po godzinie gotowania dodajemy warzywa bez czosnku. Gotujemy na wolnym ogniu 2-3 
godziny do czasu aż mięso odchodzić będzie od kości. Mięso wyjmujemy, do wywaru dodajemy przetarty przez 
praskę czosnek i doprawiamy do smaku. Ugotowaną marchewkę kroimy w plasterki i układamy na dnie salaterek. 
Ugotowane mięso (z golonek i biodrówkę) kroimy drobniutko i układamy w salaterkach na marchewce. Wywar 
cedzimy i zalewamy nim mięso. Zwolennicy „gęstej” galarety kroją do środka całą zawartość garnka, w mojej ro-
dzinie cenimy czystą galaretę, do której łatwiej namówić np. dzieci. Salaterki odstawiamy w chłodne miejsce do 
wystygnięcia, zimną, tężejącą galaretę można wstawić do lodówki aż całkiem stężeje. 

Ela Pasławska, Sobótka

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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PRZEKŁADANIEC KRESOWY Z WĄTRÓBEK
Składniki: 
1 kg wątróbek drobiowych, 4 jajka, 2 czerstwe bułki, 1 szklanka mleka, 1 średnia cebula, 1 szklanka bułki tartej

Do przełożenia: 
3 ząbki czosnku, 1 duży słoik majonezu, 10 dag żółtego sera (do posypania) 

Wykonanie: 
Bułki moczymy w mleku, odciskamy. Cebulę kroimy w ćwiartki, wątróbki myjemy, odsączamy, czyścimy z błon, 
osuszamy. Jajka ubijamy, wątróbki, bułki i cebulę mielimy. Dodajemy jajka i bułkę tartą. Doprawiamy solą i pie-
przem, dokładnie mieszamy. Masę pieczemy w brytfannie (38-22 cm) ok. 20 minut w temperaturze 180°C. Studzi-
my, kroimy w poprzek na 3 placki (można upiec każdy placek osobno)przekładamy placki majonezem z czosnkiem, 
posypujemy startym serem. Podajemy na zimno. 

PERLICZKA PO STAROPOLSKU
Składniki:
tuszka perliczki 1,3 – 1,5 kg, 15 dkg słoniny; 4 szerokie płaty, a resztę przygotować do szpikowania,  
2 dkg tartej bułki, 5 dkg masła, sól, pieprz, rozmaryn

Wykonanie:
Tuszkę opłukać i osuszyć, naszpikować słoniną, od środka i z zewnątrz posypać solą, pieprzem i rozmarynem. Tuszkę 
obłożyć plastrami słoniny i owinąć nitką. Odłożyć w chłodne miejsce. Piec w piekarniku w foremce lub naczyniu 
żaroodpornym w temperaturze 180°C ok. 1 godzinę. Pod koniec pieczenia posypać tuszkę bułką tartą, zwiększyć 
temp. do 230°C i polewać rozpuszczonym masłem. Piec do momentu aż skórka nabierze pełnego, złocistego koloru. 

KURCZAK PIECZONY W SOLI
Składniki:
kurczak średniej wielkości, ok. 3 – 4 kg soli, na marynatę; kilka łyżek oleju, papryka słodka,  
łyżeczka papryki ostrej, pieprz ziołowy.

Wykonanie:
Kurczaka dokładnie oczyścić, umyć i osuszyć. W misce wymieszać dokładnie składniki marynaty, natrzeć nią kur-
czaka w środku i na zewnątrz. Zostawić w lodówce ok. 12 godzin. Kurczaka dokładnie wytrzeć i osuszyć. Na dno 
brytfanny wsypać dużą ilość soli, położyć na niej kurczaka i zasypać go solą tak by kurczak był w niej cały zanu-
rzony i przykryty. Brytfannę wstawić do nagrzanego piekarnika i piec ok. 1,5 godz. w piekarniku nagrzanym do 
temperatury ok. 200°C. Pod koniec pieczenia wbić w kurczaka długa wykałaczkę i sprawdzić czy łatwo wchodzi  
w mięso. Kurczak tak przyrządzony jest soczysty i delikatny.
W ten sam sposób można przyrządzić ryby, np. pstrąga. Jest to stary sposób pieczenia np. w ognisku.

Ela Pasławska, Sobótka
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KACZKA FRANCUSKA NADZIEWANA
Składniki: 
kaczka francuska, 40 dag. mięsa mielonego, sól, pieprz, natka pietruszki

Wykonanie: 
Kaczkę delikatnie wyluzować z kości zostawiając nóżki i skrzydełka, mięso na farsz przyprawić do smaku i nadziać 
nim kaczkę. Następnie zszyć ściśle, piec w folii do pieczenia mięs, około 1 godz. w temp. 180°C.
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NA  WIELKANOC NA  WIELKANOC 
•	 Przepisy zaprezentowane w tym rozdziale książki zebrane zostały w trakcie imprez z cyklu Tradycje Stołów Wielka-

nocnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach
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Notatki
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ŻUREK WIELKANOCNY
Składniki na zakwas do żurku: 
1 kg. mąki żytniej razowej, 3 l wody, 2 ząbki czosnku, liść laurowy, pół kromki chleba razowego

Wykonanie: 
Wodę przegotować i przestudzić aż będzie letnia. W kamionkowym garnku wymieszać mąkę z wodą, przeciśnięty 
przez praskę czosnek, dodać chleb i liść laurowy. Odstawić na kilka dni.
Ugotować na zakwasie żurek. Żurek podajemy z serem wielkanocnym.

Składniki na ser wielkanocny: 
5 kg sera twaróg, 8 jaj, sól, pieprz, kminek, papryka słodka, papryka ostra

Wykonanie: 
Ser wyrabiamy z jajami i przyprawami. Wsadzamy do specjalnie przygotowanych „materiałowych kieszonek” Odci-
skamy między dwoma deskami kuchennymi. Następnie ser suszymy w piekarniku przez 2 dni w temperaturze 50°C 
przy otwartych drzwiczkach, aby ser odparował. Po tym czasie ser jest gotowy do spożycia wraz z żurkiem. 

 Łażany
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BARSZCZ CHRZANOWY
Składniki: 
0,5 kg białej kiełbasy, wędzony boczek, kawałek schabu z kością, 1 duża cebula, 3-4 ząbków czosnku,  
4 żółtka, 2 łyżki mąki, chrzan(wedle uznania), kwaśna śmietana, listek laurowy, ziele angielskie, pieprz

Wykonanie: 
Zagotować 3 l wody z boczkiem, schabem, cebulą, czosnkiem i przyprawami. Gotować niezbyt długo, w czasie 
gotowania zdając szumowiny. Odcedzić wywar, mięso zachować. W miseczce połączyć żółtka, mąkę i śmietanę, 
zahartować. Nie gotować. Dodać chrzanu do smaku. Przed podaniem podgrzać i dodać jajko na twardo.

Elżbieta Korzystka Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Starym Jaworowie

PASCHA
Składniki:
1kg białego sera, 0,5 kostki masła, 5 żółtek ugotowanych na twardo, szklanka cukru 1 opakowanie cukru waniliowe-
go,100 ml śmietany po garści migdałów, rodzynek, orzechów włoskich, owoce kandyzowane

Wykonanie: 
Orzechy i migdały sparzyć, obrać ze skórki i drobno pokroić. Rodzynki namoczyć w gorącej wodzie i osączyć. Ser 
zmielić, utrzeć z masłem i z cukrem na puszystą masę. Stale ucierając dodawać żółtka, cukier, cukier waniliowy i na 
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samym końcu dodać bakalie. Gęste sito wyłożyć gazą i wyłożyć na gazę masę serową. Sito umieścić nad rondlem, 
aby spłynął nadmiar płynu. Masę serową obciążyć deseczką i wstawić do lodówki - na dobę. Paschę przełożyć na 
półmisek i udekorować owocami kandyzowanymi.

 Jadwiga Krzesaj -przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Uciechowa Gmina Dzierżoniów

PASCHA
Składniki: 
1 kg sera, 5 żółtek, 250 g masła, 250 ml śmietanki, 300 g cukru pudru,100 g smaż nej skórki pomarańczowej,  
owoce kandyzowane, 100 g migdałów, 1 cukier waniliowy

Wykonanie: 
Rodzynki umyć i osączyć na sicie. Skórkę pomarańczową i migdały drobno posiekać. Ser przetrzeć dwukrotnie na 
sicie. Żółtko utrzeć z cukrem waniliowym, dodać śmietankę, przełożyć do garnka i podgrzewać na małym ogniu, 
stale mieszając. Doprowadzić prawie do wrzenia , ale nie gotować. Zdjąć z ognia, dodać roztarte masło, ser i posie-
kane bakalie. Dokładnie wymieszać. Wilgotną gazą wyłożyć dziurkowaną foremkę. Włożyć masę serową, przycisnąć 
ciężarkiem, aby odpłynął nadmiar serwatki. Wstawić do lodówki na 12 godzin. Po wyjęciu z foremki zdjąć gazę  
z paschy i przybrać kandyzowanymi owocami.

Koło Gospodyń Wiejskich Mościsko

BIAŁA KIEŁBASA W SOSIE POLSKIM
Składniki: 
0,5 kg białej kiełbasy( każdą przekroić ze 2 lub 3 kawałki), 60 g masła, 20 g mąki, 320 ml. wywaru z warzyw,  
40 g suszonych śliwek, 8 g jałowca, 8 g miodu, 40 g cebuli, 40 ml wina czerwonego wytrawnego, goździki, sól.

Wykonanie: 
Z masła i mąki przygotować zasmażkę. Dodać wywar z warzyw. Śliwki sparzyć, pokroić w paski i dodać do sosu. 
Cebulę pokroić w półkrążki i dodać do sosu. Dodać goździki, jałowiec, miód, wino i sól. Kiełbasę sparzyć i włożyć do 
sosu. Następnie dusić kilka minut.

Rada Sołecka, Świetlica, Gruszów
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BIAŁA KIEŁBASA Z WARZYWAMI ZAPIEKANA W CIEŚCIE
Składniki na ciasto:
2 szklanki mąki, 3 łyżki masła, 1 całe jajko, sól, 0,5 łyżeczki ziół prowansalskich, 1 żółtko

Składniki na farsz:
50 dag białej kiełbasy, 2 marchewki, 2 cebule,1 por,1 łyżka mąki, olej, 2 łyżki śmietany, pieprz, sól

Wykonanie:
Mąkę wymieszać z posiekanym masłem, jajkiem, solą, ziołami i wodą. Wyrobić. Kiełbasę ugotować, ostudzić, zdjąć 
skórę i pokroić w plastry. Obrane marchewki, cebulę i por drobno pokroić. Na rozgrzanym oleju obsmażyć kiełbasę 
a po niej warzywa. Doprawić solą i pieprzem, wsypać łyżkę mąki, zasmażyć, rozprowadzić śmietaną. Wymieszać 
masę z kiełbasą. Ciasto rozwałkować na dwa placki, na jednym ułożyć farsz, a drugim przykryć, zawinąć brzegi, 
posmarować żółtkiem. Ułożyć na blasze i piec ok. 50 min. w temp. 180°C. Gotowe! 

„TRZĘSIONKA” - POTRAWA WIELKANOCNA 
Składniki: 
0,5 l śmietany, 0,5 l jogurtu naturalnego, 5 jaj ugotowanych na twardo, 5 łyżek chrzanu ze słoiczka, 5 dkg szynki, pół 
bułki pszennej

Wykonanie: 
Śmietanę, jogurt, chrzan zmiksować. Po zmiksowaniu dodać 5 jaj pokrojonych w ćwiartkę, dodać szynkę pokrojoną 
w kosteczkę, na koniec dodać bułkę pokrojoną w drobną kostkę i wszystko razem delikatnie połączyć (łyżką drew-
nianą). 

Teresa Zagajewska, Piława Dolna, Gmina Dzierżoniów
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JAJKO FASZEROWANE W ORZECHACH
Składniki:
8 jaj, 2 marchewki, 1 cebula, 6 łyżek bułki tartej, curry, 1 jajko, 10-20 orzechów włoskich

Wykonanie:
Jajka ugotować, marchew zetrzeć, cebulę pokroić i podsmażyć. Dodać bułkę tartą, przyprawy curry, surowe jajko jak 
lekko przestygnie obtaczać w tym jajka ugotowane. Wyłuskane orzechy upiec na patelni, zetrzeć na tarce i obtaczać 
w nich ugotowane jajka. Na blaszce ułożyć jajka w panierce z marchwi i orzechów, wstawić do średnio nagrzanego 
piekarnika i piec ok. 15 minut.

Anna Klimczak - Boba, Koło Gospodyń Wiejskich Owiesno 

JAJKO FASZEROWANE W PRZYPRAWIE CURRY
Składniki:
5 jajek ugotować, 10 dag żółtego sera, musztarda ostra, ćwierć łyżeczki przyprawy curry,  
ćwierć łyżeczki przyprawy kurkumy, 3 łyżeczki kukurydzy

Wykonanie:
Jajka przekroić na pół, żółtka wymieszać z drobno pokrojonym serem, dodać musztardę, przyprawy i kukurydzę i 
nadziewać jajka połówki. Można udekorować pietruszką zieloną.

Agnieszka Klimczak - Boba Koło Gospodyń Wiejskich Owiesno
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JAJKO FASZEROWANE PIECZARKAMI
Składniki:
5 jajek ugotować, 20 dag pieczarek zetrzeć na tarce, 1 cebulę w kostkę podsmażyć razem z pieczarkami,  
gdy przestygnie dodać żółtko roztarte i faszerować ćwiartki jajek.

Sos majonezowy do jajek:
5 łyżek majonezu, 5 łyżek śmietany lub jogurtu, 2 ząbki czosnku i tym dekorujemy jajko

Jadwiga Szulc - Koło Gospodyń Wiejskich Owiesno

WIELKANOCNY PASZTET PIŁAWSKI
Składniki: 
1 kg mięsa z królika, 0,5 kg podgardla wieprzowego, 0,2 kg wątróbki z królika lub wieprzowej,  
warzywa: pietruszka, marchewka, przyprawy: sól, pieprz, majeranek, olej do smarowania.

Wykonanie: 
Mięso gotujemy z warzywami do miękkości. Wątróbkę zaparzamy. Wszystkie składniki przepuszczamy przez ma-
szynkę 2 razy, dodajemy przyprawy oraz zieloną natkę pietruszki z przydomowego ogródka. Masę układamy do 
brytfanki i wkładamy do piekarnika. Pieczemy w temperaturze 160-180°C około 1,5 godziny.

Mietków

SOS CHRZANOWY
Składniki: 
2 łyżki gotowego tartego chrzanu, 1 szklanka bulionu z kostki, 1 cebula, 3 łyżki masła,  
1/3 szklanki śmietany 18-procentowej, 2 żółtka, 2 łyżki mąki pszennej, sok z połowy cytryny, cukier, sól

Wykonanie: 
Cebulę posiekać, usmażyć na maśle, oprószyć mąką. Następnie cebulę wymieszać i rozprowadzić zimnym bulio-
nem. Dodać chrzan, sok z cytryny, doprawić solą i cukrem. Gdy sos się zagotuje, odstawić z ognia i wlać śmietanę 
wymieszaną z żółtkami.

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy

MAJONEZ DOMOWY
Składniki:
świeże jajko, szklanka oleju rzepakowego, łyżeczka musztardy (o jednolitej konsystencji), sól.

Wykonanie:
Do głębszej miski wlać żółtko, dodać musztardę i szczyptę soli, całość rozetrzeć pałką do ucierania, mieszać równo-
miernie bez przerwy dolewając cieniutkim strumieniem olej aż masa stanie się gęsta. Wtedy do miski wlać odrobi-
nę wrzątku i energicznie ucierać dalej. Tajemnicą sukcesu jest dolewanie w pierwszej fazie wykonania niewielkich 
ilości oleju i energiczne ucieranie. Twierdzenie, że majonez należy ucierać tylko w jedną stronę to mit. Tak wykonany 
majonez jest smaczny i zdrowszy niż kupowany, bo tamten jest utrwalany octem, co nie każdemu służy.

Ela Pasławska, Sobótka
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ŚWIĘCELNIK
Składniki: 
1kg mąki wrocławskiej i tortowej najlepiej po połowie, 0,25 kg cukru, szczypta soli, kostka drożdży -100g,  
2 jajka, pół kostki masła, 1 l mleka, kiełbasa surowa, szynka wędzona

Wykonanie: 
Drożdże rozkruszyć, zalać letnim mlekiem (ok.100 ml) do tego dodać szczyptę cukru i szczyptę mąki. Przełożyć do 
miski. Do tego przesiać mąkę, wlać roztrzepane jajka, rozpuszczone masło, wlać mleko, dodać cukier i sól. Dobrze 
wyrobić i poczekać aż urośnie (trzymać w ciepłym pomieszczeniu). Rozwałkować ciasto. Do środka dać kiełbasę 
(najlepsza surowa), boczek pokrojony na spore kąski, szynkę wędzoną. Całość zawinąć ze wszystkich stron. 
Pomazać okrągłą formę tłuszczem. Po bokach musi zostać tyle ciasta, coby szło pozawijać na brzegi formy i przykryć 
farsz. Piec co najmniej 1h w temp. 180°C.
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NA BOŻE   
NARODZENIENA BOŻE  NARODZENIE

•	 Przepisy prezentowane w tym rozdziale zebrano w trakcie Festiwali Stołów Wigilijnych organizowanych w ramach  
Festiwali  Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego w Sobótce.  
Organizatorem tego cyklu jest Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.
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KISZONE BURAKI NA BARSZCZ WIGILIJNY
Składniki:
1 kg niedużych buraczków, 5 ząbków czosnku,  
sól, kilka ziaren pieprzu, listek laurowy

Wykonanie:
Buraczki wyszorować, podgotować. Ostudzone cieniutko obrać, przełożyć do słoja lub kamiennego garnka, dodać 
czosnek, liść laurowy oraz pieprz, zalać ciepłą wodą wymieszaną z solą tak by całkowicie przykryła buraki. Potrzą-
snąć delikatnie słoikiem aby pozbyć się pęcherzy powietrza, docisnąć buraczki. Słoik zamknąć i zostawić na kilka 
dni w temperaturze pokojowej do czasu aż rozpocznie się fermentacja (na wierzchu zgromadzi się piana). Słoik 
odstawić do chłodnego pomieszczenia np. piwnicy lub do lodówki - optymalna temperatura do kiszenia to około 10 
stopni, nie może spaść poniżej 0 stopni C. Po kilu dniach otworzyć słoik, zebrać pianę.

Genowefa Dudek, Sobótka

GOŁĄBKI WIGILIJNE BABCI ZOSI  
Z KASZĄ GRYCZANĄ I GRZYBAMI LEŚNYMI 
Składniki:
jedna główka kapusty włoskiej lub białej, 2 szklanki kaszy gryczanej,  
dwie garście grzybów suszonych ( prawdziwki, podgrzybki),  
dwie duże cebule, dwa ząbki czosnku, 1,5 - 2 łyżki masła,  
200ml śmietany (słodka 30%), 2-3 szklanki bulionu warzywnego,  
sól, pieprz czarny, liście laurowe ( 2 szt.), 1 jajko, pęczek zielonej natki z pietruszki 

Wykonanie:
Kapustę sparzyć i zdjąć z niej kolejno liście usuwając z nich część zgrubiałą. Kaszę zalać gotującą woda i parzyć na 
małym ogniu do momentu wchłonięcia przez nią całej ilości wody (na jedna szklankę kaszy trzeba 1,5 szklanki 
wody). 
Grzyby namoczyć (najlepiej dzień wcześniej) i ugotować z dodatkiem soli, pieprzu i liści laurowych. Po ugotowaniu 
odcedzić i po wystygnięciu pokroić w drobne paseczki a wywar z grzybów wykorzystać do zrobienia sosu. Cebule 
pokroić w drobną kostkę i zeszklić na maśle, wcisnąć do niej czosnek. Do cebuli dodać pokrojone grzyby i dusić 
10-15min., dodać do kaszy, wbić jajko, dodać pokrojoną natkę z zielonej pietruszki i doprawić do smaku pieprzem 
i solą. Razem wszystko wymieszać. W ten sposób przyrządzony farsz nakładamy na liście i zaczynamy je zwijać od 
nasady liści brzegami do środka na kształt rolad. 
Rondel wykładamy liśćmi, po czym układamy w nim ciasno gołąbki jeden obok drugiego. Przykrywamy je liśćmi 
z góry i zalewamy je bulionem warzywnym. Piec w piekarniku w temp. 180°C . około 60 min. Podajemy polane 
sosem, jaki się wytworzył w rondlu w czasie zapiekania gołąbków bądź robimy sos grzybowy na bazie wywaru 
grzybowego.
Sos grzybowy: Do rondelka wlać 2 szklanki wywaru z grzybów (jeżeli jest mniej uzupełnić bulionem) i zagotować. 
Doprawić do smaku pieprzem i solą. Śmietanę wymieszać z niepełną łyżką mąki wlać do wywaru i zagotować. Do 
sosu można dodać kilka pokrojonych ugotowanych grzybów oraz łyżeczkę natki z zielonej pietruszki. 

Joanna Surowiec, Piława Dolna, Gmina Dzierżoniów
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WIGILIJNY KARP W GALARECIE 
Składniki:
karp, ziele angielskie, 1 cytryna, liść laurowy, pieprz

Wykonanie:
Włoszczyznę umyj, obierz i pokrój w słupki. Ugotuj z przyprawami do miękkości. Wypatroszona wcześniej rybę 
umyj dokładnie i obgotuj w wywarze z warzywami przez 30 minut. Wyjmij ostrożnie, wywar przecedź i wymieszaj 
dokładnie z żelatyną. Przygotuj półmisek na którym będziesz podawać rybę i na sam jego spód wylej odrobinę 
bulionu. Gdy już zastygnie, udekoruj półmisek odcedzonymi z wywaru warzywami i ułóż na wierzchu karpia. Skrop 
sokiem z cytryny i podawaj na stół.

Monika Zielińska, Mościsko, Gmina Dzierżoniów

KARP W SZARYM SOSIE
Składniki: 
jeden karp wagi 1-1,5 kg, 60 dag warzyw mieszanych (marchew, pietruszka, por), trzy cebule,  
listek laurowy, pieprz, sól, cukier, półtorej łyżki masła,  trzy łyżki utartego czerstwego piernika,  
dwie łyżki miodu, półtorej szklanki wywaru z karpia, pół kieliszka czerwonego wytrawnego wina,  
3 dag drobno posiekanych obranych migdałów, 3 dag rodzynków, sok z cytryny.
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Wykonanie: 
Karpia umyć, oczyścić z łusek, sprawić - odciąć głowę wraz ze skrzelami, oraz płetwy i ogon. Rybę umyć, wyfileto-
wać, pokrajać w poprzek na porcje. Warzywa umyć, oczyścić, opłukać, włożyć do wrzącej osolonej wody, dodając 
jednocześnie obraną, opłukaną i pokrajaną cebulą. Ugotować wywar, ok. 20 minut. Do wrzącego wywaru włożyć 
przygotowane porcje ryby, listek laurowy i kilka ziaren pieprzu. Gotować na wolnym ogniu pod przykryciem przez 
blisko trzy kwadranse. W międzyczasie przyrządzić sos. W rondelku roztopić masło, dodać miód i piernik, Podgrze-
wać mieszając w dalszym ciągu i dodawać stopniowo wywar z ryby. Sos gotować na małym ogniu do zgęstnienia 
i uzyskania jednolitej konsystencji. Pod koniec gotowania dodać przebrane i umyte rodzynki, odstawić z ognia, 
dodać migdały, wymieszać sos z winem. Przyprawić do smaku sokiem cytrynowym, solą i cukrem. Ugotowaną rybę 
wyłożyć na półmisek, polać gorącym sosem i od razu podawać.

PIERNICZKI
Składniki:
Pół kostki masła, pół szklanki cukru, pół szklanki płynnego miodu, 1 łyżeczka mielonego imbiru,  
1 łyżeczka cynamonu, pół łyżeczki sproszkowanego kardamonu, 1 łyżeczka sody oczyszczonej,  
2 i pół szklanki mąki pszennej.

Wykonanie:
Masło zostawiamy w ciepłym miejscu żeby zmiękło. W tym czasie przygotowujemy wszystkie składniki. Masło ucie-
ramy z cukrem na puszystą masę do której dodajemy pozostałe składniki cały czas mieszając. Na końcu dodajemy 
mąkę i zagniatamy ciasto. Trzeba pilnować by się za bardzo nie kleiło, w takim przypadku dodajemy trochę więcej 
mąki. Ciasto schładzamy w lodówce przynajmniej pół godziny. W tym czasie przygotowujemy blaszkę lub blaszki. 
Smarujemy tłuszczem i wysypujemy bułką lub wykładamy papierem do pieczenia. Przygotowujemy też foremki  
o kształtach nawiązujących do świat Bożego Narodzenia. Schłodzone ciasto wałkujemy podsypując je mąką i wy-
cinamy ciasteczka, układamy na blaszkach. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C ok. 8 - 10 
minut. Wystudzone pierniczki dekorujemy lukrem z tuby o maleńkim otworze. Wtedy łatwo wykonywać niemal ko-
ronkowe dekoracje. Pierniczki dobrze jest upiec nawet 4 tygodnie przed świętami i przechowywać w zamkniętych 
puszkach. Pięknie wyglądają jako ozdoby na choince.

Kamila Pasławska-Dyś, Sobótka

PIEROGI ZE ŚLIWKAMI
Składniki: 
Śliwki wędzone, masło, cynamon, cukier, cukier waniliowy

Wykonanie: 
Śliwki namoczyć, jeżeli są miękkie to tylko wypłukać. Odcedzić i osuszyć. Masło dobrze sklarować, podsmażyć na 
nim śliwki, pod koniec dodać cynamon, cukier waniliowy i troszkę zwykłego cukru. Razem jeszcze chwilę smażyć. 
Ostudzić. Przygotować ciasto pierogowe, wyciąć krążki, nakładać przesmażone śliwki, formowac pierogi. Ugotowa-
ne pierogi polać sklarowanym masłem z odrobiną cukru.

Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów Śląski
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PIEROŻKI Z MAKIEM 
Składniki, 3 - 4 porcje:
Ciasto pierogowe: 2 szklanki mąki, 1 łyżeczka soli, około 3/4 szklanki chłodnej wody

Farsz i dodatki: 100 g maku, 1 szklanka mleka, po 1 łyżce: masła, miodu, cukru, rodzynek,  
                               4 łyżki drobno posiekanych orzechów włoskich, 1 żółtko.

Do serwowania: śmietana (kwaśna lub z cukrem pudrem, roztopione masło, płynny miód)

Wykonanie:
Ciasto pierogowe: Mąkę przesiać do płaskiej miski, posolić, stopniowo dodając wodę wyrabiać ciasto, łącząc skład-
niki w kulę. Ciasto wyłożyć na blat lub stolnicę i wyrabiać aż będzie miękkie i elastyczne, przez około 7 - 10 minut. 
Przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut. Farsz: Mak opłukać; wsypać go do miski, zalać wodą, zamieszać, wylać 
nieczystości, które wypłynęły na wierzch. Czynność można powtórzyć. Odcedzić, włożyć do rondelka i zalać wrzą-
cym mlekiem. Gotować przez 30 minut na małym ogniu. Odcedzić, ostudzić, zmielić w maszynce używając sitka o 
najmniejszych otworach. W rondelku roztopić masło, dodać mak, miód, cukier, pokrojone na mniejsze kawałki ro-
dzynki i drobno posiekane orzechy. Pogotować przez 2 - 3 minuty mieszając. Farsz ostudzić i wymieszać z żółtkiem.
Lepienie pierogów: Ciasto cienko rozwałkować (można po połowie ciasta), średnią szklanką wycinać kółka, nakła-
dać farsz, ugniatać go łyżeczką aby zmieściło się go jak najwięcej. Sklejać brzegi ciasta, docisnąć i zrobić falbankę. 
Pierożki wrzucać na wrzącą i osoloną wodę i gotować aż do miękkości (sprawdzić czy są już miękkie zaraz po wy-
płynięciu na powierzchnię wody). Podawać gorące ze śmietaną (kwaśną lub słodzoną cukrem pudrem, z płynnym 
miodem). Odgrzewać we wrzącej wodzie.
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SZYSZKI Z MASĄ MAKOWĄ
Składniki: 
Ciasto - 35 dkg mąki, 1 jajo, sól, ok. 1/8 l wody. Masa makowa – 10 dkg maku niebieskiego,  
1 szkl. bakalii (rodzynki, morele suszone, żurawina, śliwki, orzechy, 4-5 łyżek miodu)

Wykonanie: 
Ciasto: Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajo, dodać sól, wodę, zagnieść ciasto. Podzielić na części, zrobić wałeczki ok. 
1 cm grubości, kroić nożem kopytka ok. 2-2,5 cm i przeciągnąć na tarce do ziemniaków z odwrotnej strony. Powinna 
uformować się ładna szyszka. W garnku zagotować wodę z solą i partiami delikatnie wrzucać na wrzątek szyszki. Po 
ugotowaniu zahartować przelewając zimną wodą.
Masa makowa: Wypłukany mak zalać 1-2 szklankami zimnej, gotowanej wody, zostawić na noc. Następnego dnia 
odsączyć i ukręcić w makutrze na białą masę. W osobnym naczyniu zaparzyć bakalie, orzechy uprażyć na suchej 
patelni. Do maku dodać miód, ok.1/2 szkl. zimnej, gotowanej wody ( można dodać mleka zimnego), bakalie odsą-
czone z wody. Wszystko połączyć razem, wymieszać z ostudzonymi szyszkami.

Teodora Skutnik, Piława Dolna, Gmina Dzierżoniów 

ZUPA ŚLEDZIOWA
Składniki: 
1kg małych ziemniaków, warzywa, kilka suszonych prawdziwków, 4 filety śledziowe, olej,  
1 cebula, przyprawy, kostka rosołowa, pieprz, sól do smaku

Wykonanie: 
Namoczyć grzyby na noc. Następnie ugotować wywar warzywny, razem z namoczonymi wcześniej grzybami ( go-
tować na małym ogniu). Do podgotowanego wywaru wrzucić obrane ziemniaki, ( cebulkę podsmażyć na złoty kolor 
na oleju) dodać do wywaru. Śledzie wypłukać pokroić na połowę. Jak ziemniaki będą miękkie ( pilnować żeby się nie 
rozgotowały, muszą być całe) dodać śledzie. Potrzymać na małym ogniu około 3 min. Zupa gotowa. Tradycją jest, że tę 
zupę jemy na zimno. Więc dobrze jest ugotować ją rano (tj. w dzień wigilijny). Zupa pochodzi ze wschodu.

Ewa Mikłaszewska - Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów Śląski
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Notatki
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WYPIEKIWYPIEKI
•	 Ciasto drożdżowe będzie delikatne i puszyste, jeśli użyjesz samego żółtka i dolejesz trochę więcej ciepłego mleka.

•	 Kruche ciasto będzie smaczniejsze, kiedy część mąki zastąpimy mielonymi orzechami. 

•	 Żeby sprawdzić czy drożdże są świeże trzeba zalać je gorącą wodą. Świeże wypłyną na wierzch.

•	 Białko jaj szybciej się ubije i usztywni, jeśli dodamy odrobinę zimnej wody lub kilka kropli soku z cytryny. Można też 
dodać szczyptę soli. 

•	 Aby sprawdzić czy jajko jest świeże wkładamy je do kubeczka z zimną wodą. Świeże opadnie na dno, zepsute będzie 
pływać. 



46

Miód

Miód przechowuj w temperaturze 8-12°C w szklanych naczyniach nieprzepuszczających światła. Nie trzymaj go  
w lodówce - zamrożenie powoduje granulację, ani na słońcu, gdyż promienie słoneczne powodują rozkład substancji 
biologicznie czynnych. Jeśli w słoiku miodu tworzą się dwie warstwy - na dole skrystalizowana, u góry syrop, oznacza 
to, że miód jest niedojrzały i nie nadaje się do przechowywania. Nie należy go podgrzewać ani mieszać z wrzątkiem, 
ponieważ traci wtedy właściwości. Nie można go trzymać razem z produktami wydzielającymi silne zapachy, gdyż 
miód szybko je wchłania.

Notatki



47

PLACEK EXTRA
Składniki masa: 
2 galaretki czerwona i zielona, 2 szklanki wody, 0,5 l. śmietany kremówki

Wykonanie: 
Każdą galaretkę rozpuścić w szklance gotującej wody. Ubić śmietanę i podzielić na pół. Do każdej tężejącej galaretki 
dodać śmietanę. 

Składniki I biszkopt: 
8 białek, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki, 0,5 szklanka maku, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie: 
Białka ubić z cukrem i dodać mąkę, proszek do pieczenia, mak. Piec w temp. 180°C. Po wystygnięciu przekroić na 
pół i przełożyć powidłami. 

Składniki II biszkopt: 
8 żółtek, 8 łyżek cukru, 8 łyżek mąki, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie: 
Ubić żółtka z cukrem, dodać mąkę, proszek do pieczenia. Piec w temp. 180°C. Po wystygnięciu przekroić na pół. 
Układamy Placek żółty + śmietanę z czerwoną galaretką + placek z makiem. Przełożony powidłami+ śmietana z 
zieloną galaretką+ placek żółty.
Na wierzch polewa dowolna.

Grażyna Demska- Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów Śląski

SERNIK WIEDEŃSKI
Składniki: 
4 kg sera białego tłustego (swojskiego), 50 sztuk jajek swojskich, 0,5 kg masła (2 kostki), 2 budynie waniliowe, 1 kg 
cukru kryształ

Wykonanie: 
Ser zmielić w maszynce, masło utrzeć z cukrem na puch, dodając po 1 żółtku i biały ser ciągle ucierając aż do wy-
czerpania składników. Białka ubić na sztywną pianę i dodać do masy serowej wraz z sypkimi budyniami. Połączo-
ne składniki wymieszać i wszystko wyłożyć na blaszkę wyścieloną papierem do pieczenia. Piec około 1,5 godz. w 
180°C.

Rada Sołecka, Świetlica, Wirki
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MAKOWIEC
Składniki:
Ciasto kruche: 60 dag mąki pszennej, 15 dag cukru kryształu, 12 dag margaryny, 10 dag smalcu,  
                             1 całe jajko, 2 żółtka, 1 szklankę śmietany kwaśnej, proszek do pieczenia mały, 1 cukier waniliowy

Wykonanie: 
Mąkę, proszek do pieczenia, margarynę i smalec posiekać nożem, jajko i żółtka utrzeć z cukrem i cukrem wanilio-
wym. Dodać do pozostałych składników i zagniatać dodając śmietany ile zabierze. Tak przygotowane ciasto wyłożyć 
na blachę

Mak: 
0,5 kg maku, 30 dag cukru kryształu, olejek migdałowy, 6 jajek, pół kostki margaryny,  
pół litra mleka, bakalie-rodzynki, orzechy, migdały

Wykonanie: 
Mak sparzyć w mleku a następnie zmielić dwukrotnie w maszynce do mielenia. Żółtka utrzeć z cukrem, dodać mak. 
Mieszając dodać roztopioną margarynę oraz bakalie. Na koniec dodać ubite białka i lekko wymieszać. Położyć na 
ciasto i posypać kruszonką. Piec w 180 C przez 60 min.

Kruszonka:
30 dag mąki, 15 dag cukru kryształu, 15 dag margaryny.

Z podanych składników zagnieść kruszonkę i posypać masę makową.
Gospodarstwo agroturystyczne „Różane Wzgórze”
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BABKA (DUŻA BLASZKA)
Składniki: 
0,5 kg mąki, szklanka cukru, 3 łyżki proszku do pieczenia, 1 szklanka mleka

Wykonanie: 
Margarynę ucieramy z cukrem, dodajemy żółtka, mąkę wymieszaną z proszkiem. Mieszając dodajemy mleka. Pianę 
ubijamy na sztywno. Delikatnie mieszamy. Pieczemy 1 godz. w temp. 200°C. Ciasto zachowuje długo świeżość. 
Jest wspaniałe po dodaniu owoców. Jak przełożymy masą makową i upieczemy będziemy zajadać się pysznym 
makowcem. 

PALUCHY BABCI KAROLI
Składniki: 
1 kg mąki, 0,5 kostki margaryny, 3 łyżki smalcu, 5 żółtek+ 1, 5 dag drożdży,  
0,5 l mleka, 1 paczka kminku, szczypta soli do smaku,  
margarynę i smalec roztopić i przestudzić, żółtka roztrzepać,  
mleko lekko podgrzać i dodać drożdże odrobinę mąki, wymieszać i pozostawić pod przykryciem,  
aby drożdże zaczęły pracować.

Wykonanie:
Na stolnicę wysypać mąkę, zrobić w niej zagłębienie, do którego dokładamy wszystkie składniki i wyrabiamy ciasto. 
Możemy dodać jeszcze odrobinę mąki jeżeli masa tę mąkę „zabierze”. Ciasto wyrobione na gładką masę pozosta-
wiamy do wyrośnięcia, następnie rozwałkowujemy je na plastry o grubości 1 cm, kroimy w paski i skręcamy palu-
chy. Paluchy posmarowane rozmąconym żółtkiem układamy na posmarowanej tłuszczem blasze i pieczemy 20-25 
minut w temp. 150-160°C.

Elżbieta Filipek, Uciechów, Gmina Dzierżoniów
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CIASTECZKA OWSIANE Z OWIESNA
Składniki:
2 szklanki płatków owsianych (lub 1szkl. musli i 1 szkl. płatków pół szklanki cukru, 1 całe jajko,  
125 g margaryny, pół szklanki mąki, pół szklanki otrąb pszennych,  
Dodatki wg upodobań: posiekane banany, orzechy, rodzynki, ziarno słonecznika, bakalie, itp. - nie za dużo).

Wykonanie:
Margarynę roztapiamy, ale tak by była płynna i nie za gorąca. Nastawiamy piekarnik na 180 st. C. Do miski wbijamy 
jajko, dodajemy cukier i dokładnie ucieramy. Następnie dodajemy margarynę, ponownie mieszamy i dodajemy 
mąkę, którą mieszamy z całością na gładkie, niezbyt gęste ciasto. Następnie dodajemy pojedynczo kolejne składniki 
- najpierw otręby pszenne i mieszamy z całością, potem płatki owsiane, mieszamy i tak kolejno, aż w cieście znajdą 
się wszystkie planowane składniki.
Blachę wykładamy papierem do pieczenia, z masy formujemy ciasteczka w dowolnym kształcie i układamy w od-
stępach na blasze. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy 20-25 minut, aż będą gotowe na kolor zło-
cisto-brązowy. Czas pieczenia zależy od piekarnika, więc pod koniec pieczenia trzeba ciasteczka obserwować, by 
zdecydować o czasie ich wyjęcia. Upieczone przekładamy (najlepiej na metalową kratkę) do wystygnięcia. Można 
też roztopić czekoladę (gorzką, białą) i maczać spody ciasteczek pokrywając je cienką warstwą czekolady.

Rada Sołecka wsi Owiesno, Gmina Dzierżoniów 

CHLEBEK BANANOWY 
Składniki:
180g mąki razowej, 50g mąki pszennej, 50g mąki kukurydzianej, 50g masła,  
2 dojrzałe banany, 10g proszku do pieczenia, 100 ml mleka, 1 jajko, 80g cukru.

Wykonanie:
Banany drobno pokroić. Dodać do pozostałych składników. Ciasto zarobić. Włożyć do rozgrzanego piekarnika na 170 
stopni. Czas pieczenia ok. 40 – 50 min.

Agroturystyka FORTECA 

CHLEBEK KUKURYDZIANY 
Składniki:
180g mąki kukurydzianej, 80g mąki pszennej, 100ml mleka, 1 jajko,  
50g masła, szczypta soli, 10g proszku do pieczenia, 50g cukru, 

Wykonanie:
Ciasto zarobić. Włożyć do rozgrzanego piekarnika na 170 stopni. Czas pieczenia ok. 40 min.

Agroturystyka FORTECA



51

CHLEB Z ZIARNAMI
Składniki:
1 kg mąki pszennej, 0,5 kg mąki żytniej (ew. razowej/graham/orkisz), 2 łyżki soli, 3 dkg drożdży (świeżych)

Zakwas:
Mąkę żytnią 50-100gr, mniej więcej tyle samo wody letniej mieszamy dokładnie w większym naczyniu,  
przykrywamy i odstawiamy we w miarę ciepłe miejsce-najlepiej 25-30°C.  
Trzymamy 5 dni, co dzień dodając trochę mąki i wody i mieszając. Powinno się go zrobić trochę więcej.)

ZIARNA: 
siemię lniane – 1 szklanka, otręby owsiane – 1 szklanka, płatki owsiane – 1 szklanka, pestki słonecznika –  
0,5 szklanki, pestki dyni – 0,5 szklanki, mogą też być: sezam, nasiona wiesiołka, kiełki pszenicy itp.

Mąki połączyć z ziarnami i solą. Dodać zakwas, drożdże (rozrobione ciepłą wodą) i ok. 1,5 l letniej wody. Wszystko 
wyrobić ( ile się da i ile siły w rękach). Rozłożyć w aluminiowe foremki wcześniej wysmarowane olejem. Odstawić  
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Piec w temp. 160°C ok. 1 godz. Wyjąć z foremek i ostudzić.

UWAGA: Przed pieczeniem chlebki posmarować rozkłóconym żółtkiem i posypać ziarnkami. Piekarnik wcześnie 
rozgrzać do 200°C i dopiero wstawić formy!

DROŻDŻÓWKA DOBRA NA WSZYSTKO
Składniki:
1–1,2 kg mąki dobrej jakości (najlepiej tortowej), 10 żółtek,  
szczypta soli, 25 dag cukru, ok. 0,5 l letniego mleka, 10 dag drożdży,  
1/3 szklanki oleju, cukier waniliowy lub inny zapach

Wykonanie:
Mąkę przesiać do miski (przesiewanie powoduje wstępne napowietrzenie mąki). Drożdże rozkruszyć i zalać letnim 
mlekiem (ok. 0,5 szklanki) ze szczyptą cukru i odstawić na kilka minut, następnie rozmieszać i wlać do zrobionego 
w mące dołka, wymieszać z częścią mąki tak, aby uzyskać rozczyn o gęstości śmietany, przykryć miskę ściereczką  
i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Jeżeli w pomieszczeniu jest za chłodno, można miskę wstawić do dru-
giej miski z ciepłą wodą. 
Do mąki z wyrośniętym rozczynem dodać sól, żółtka, mleko, cukier, zapach wg uznania i dobrze wyrobić ręką lub 
mikserem ze spiralnymi końcówkami. Ciasto powinno być gęste i porowate. Pod koniec wyrabiania dodać olej 
i jeszcze wyrobić. Jeśli chcemy mieć ciasto z bakaliami to trzeba je dodać na końcu. Miskę z ciastem ponownie 
przykryć i odstawić do wyrośnięcia. Ciasto można wyłożyć do wysmarowanych tłuszczem wąskich foremek, lub 
foremek babkowych, smarować rozmąconym jajkiem, posypać kruszonką, można zrobić z niego placek z owocami 
i kruszonką. Można zrobić strucle z makiem, cynamonem lub powidłami. Nadaje się też na bułeczki lub rogaliki  
z serem, marmoladą lub innym nadzieniem. Jeżeli w trakcie wyrabiania dodamy solidny kieliszek spirytusu może-
my z tego ciasta usmażyć wyśmienite pączki.

 Maria Chudek , Piława Dolna, Gmina Dzierżoniów



52

DROŻDŻÓWKA – BABKA
Składniki: 
2 szklanki mleka , 1 kg mąki , 6 żółtek, 5 dag drożdży, pół szklanki cukru, 25 dag margaryny, bakalie

Wykonanie: 
Mleko podgrzać na letnie i dodać drożdże, trochę cukru i garść mąki poczekać aż urośnie i dodać resztę składników. 
Wyrobić ciasto około 30 minut aż odstanie od ręki. Nakładać do połowy wysokości foremki poczekać aż urośnie i piec  
w 180-200°C 30-40 minut.

Wirki, gm. Marcinowice

KRUSZONKA DO CIASTA DROŻDŻOWEGO 
Składniki:
kostka margaryny lub masła, szklanka cukru, pół kilo mąki, cukier waniliowy

Wykonanie:
Wysyp cukier na stolnicę, dodaj cukier waniliowy, przesiekaj z masłem i ugniataj masę dodając stopniowo mąkę. 
Powstałą masę zagarniać i kruszyć pocierając dłońmi o siebie. I tak do wyczerpania masy.

Marcin Dyś, Sobótka
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BABKA KTÓRA ZAWSZE SIĘ UDAJE
Składniki: 
5 całych jaj, 1,5 szklanki mąki pszennej, pół szklanki mąki ziemniaczanej, pól szklanki cukru,  
1 kostka margaryny (roztopić), 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie: 
Białka ubić na sztywno dodawać cukier - ciągle ubijając dodawać po 1 żółtku, roztopioną margarynę wlewać partiami 
- ciągle ubijamy. Na koniec mąki zmieszane z proszkiem do pieczenia, wlać do foremki. Piec 50-55 minut w 160°C.

Wirki, gm. Marcinowice

SERNIK
Składniki ciasto: 
2 szklanki mąki krupczatki, 15 dag margaryny, pół szklanki cukru, 1 łyżka kwaśnej śmietany,  
1 całe jajko, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie: 
Ze wszystkich składników zagnieść ciasto i wyłożyć na blaszkę, na spód dać papier, blaszka ma być głęboka.

Składniki masa serowa: 
2 całe jajka+4 żółtka, ¾ szklanki cukru, 1 kg sera, pół szklanki oleju, 2 budynie śmietankowe,  
1,5 szklanki mleka, 0,5 kostki margaryny, 2 łyżki cukru, 15 dag wiórek kokosowych, 4 białka

Wykonanie: 
Jajka, żółtka, cukier ubić dobrze mikserem. Ser skręcić jeden raz przez maszynkę, dodać porcjami jajka i wlać  
po trochę olej, budynie śmietankowe, mleko, wymieszać i wylać na ciasto. Piec 1 godz. w temp. 180°C. Margarynę, 
2 łyżki cukru, wiórki kokosowe rozpuścić na patelni.

Danuta Rudzka - Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów Śląskiego

BUŁECZKI NADZIEWANE BOCZKIEM
Proporcja na 12 sztuk.
Składniki: 
50 dag mąki pszennej, 3 dag drożdży, ćwierć litra letniego mleka, 1 łyżeczka soli, szczypta cukru, 1 jajko

Składniki na farsz: 
30 dag świeżego chudego boczku, pokroić w kostkę, podsmażyć, dodać posiekane w kostkę 2 średnie cebule,  
podsmażyć i doprawić do smaku solą i pieprzem.

Wykonanie: 
Mąkę przesiać do miski, zrobić wgłębienie, wkruszyć drożdże, dodać szczyptę cukru i letnie mleko, zamieszać z mąką  
i zostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na 15 min. do wyrośnięcia. Gdy podwoi swoją objętość dodać sól i jajko 
następnie zagnieść ciasto, aż będzie odstawać od ręki. Przykryć i zostawić na 30 min. do wyrośnięcia. Z ciasta uformować  
12 kulek i nadziewać farszem. Dobrze zlepiać i układać na blaszce wysmarowanej olejem. Uformowane bułeczki pozosta-
wić na 20 min. do wyrośnięcia. Posmarować żółtkiem i piec w nagrzanym piekarniku do 180°C około 25-30 min.

Stowarzyszenie Górali Czadeckich Strzegomianki, Strzegomiany

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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PATELNIOK – czyli placek kukurydziany
Składniki: 
400 g kaszy kukurydzianej, 2 łyżki kaszy manny, 2 jajka, 0,75 szklanki cukru, 1 łyżeczka sody,  
1 łyżeczka proszku do pieczenia, pół łyżeczki cynamonu lub łyżeczka przyprawy do piernika, szczypta soli,  
cukier waniliowy, 5 łyżek oleju, można dodać 2-3 łyżki mleka kwaśnego lub śmietany, 6 gruszek

Wykonanie:
Wszystkie składniki razem mieszać tak długo aż masa osiągnie lejącą konsystencję. Następnie dodać obrane i po-
krojone w plastry gruszki. Tak przygotowane ciasto wylać na blachę, posmarowaną margaryną i polaną olejem. Na 
wierzch również delikatnie rozprowadzić olej. Piec w temperaturze 180 st. przez ok. 45 min. Po upieczeniu pokroić 
w kawałki. Patelniok najbardziej smakuje ciepły z zimnym mlekiem. Gruszki można zastąpić rabarbarem lub jabł-
kami, ale najsmaczniejszy z gruszkami.

CIASTKA WARSZAWSKIE
Składniki: 
1 szklanki masła, 2 szklanki mąki pszennej, 3 żółtka

Wykonanie: 
Na stolnicy usypać w stożek mąkę, zrobić wgłębienie i włożyć masło z żółtkami - siekać nożem do połączenia skład-
ników, rozwałkować i foremkami wyciskać ciastka lub radełkiem można zanurzać w lukrze (3 białka utrzeć z 35 dag 
cukru pudru) upieczone ciastka przekładać dżemem lub powidłami.

Wirki, gm. Marcinowice
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KOGUTKI Z MAKIEM
Ciasto: 
2 szklanki mąki, 2 dag drożdży, 1 jajko, 1 łyżka masła lub margaryny, 1 szczypta soli,  
pół szklanki cukru, mleko do zarobienia ciasta

Wykonanie: 
Po wyrośnięciu ciasta szczypać małe porcje, posypywać mąką i przecierając jedną dłonią o drugą robić podłużne kluseczki. 
Gotować na parze, połączyć ze zmielonym i sparzonym makiem, polać roztopionym masłem i dosłodzić do smaku.

Maria Rajczakowska- Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów Śląski

CIASTO ORZECHOWE
Składniki: 
1 szklanka cukru, 1 szklanka zmielonych orzechów, ¾ szklanki mąki, 8 jajek, 1 pół łyżeczki proszku

Wykonanie: 
Białka ubić, dodać cukru, żółtka, mąkę, orzechy i proszek. Piec 45 minut w temp. 180°C.

Krem do orzechowca: 
1 kostka margaryny lub masła, 1 szklanka cukru, 1 szklanka orzechów zmielonych, pół szklanki gęstej śmietany.

Ciasto+masa+ciasto+masa
Barbara Klimczak- Koło Gospodyń Wiejskich Owiesno

ŚLIMACZKI (CIASTO BEZ CUKRU)
Składniki: 
5 dag drożdży, 3 łyżki kwaśnej śmietany, 1 margaryna, 40 dag mąki

Wykonanie: 
Z podanych składników zagnieść ciasto i wstawić do lodówki na 2 godz. Ciasto podzielić na 4 części rozwałkować i smaro-
wać masą kokosową, zwijać w rulon i kroić z ukosa. Piec na złoty kolor w 180°C ,smarować można czym się chce.

Składniki na masę kokosową: 4 białka, 25 dag cukru, 20 dag wiórek 
Wykonanie:  Ubić białka na sztywno, dodać cukier, zaś na koniec wiórka

Wirki, gm. Marcinowice

CIASTO JASI
Składniki: 
4 całe jajka, 1 szklanka cukru, 2 szklanki mąki, 1 łyżka proszku do pieczenia, pół szklanki oleju, szczypta soli

Wykonanie: 
Ubić jajka z cukrem, dodać mąki, szczyptę soli, proszek do pieczenia, na końcu dodajemy olej. Wylewamy na blasz-
kę, zasypujemy owocami ( mogą być mrożone, świeże z kompotów). Na wierzch dodajemy kruszonkę pieczemy ok. 
20-25 minut w temp. 200°C. Jeśli mamy kwaśne owoce polewamy ciasto lukrem.
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PALUCHY CZAROWNIC ŚLĘŻAŃSKICH   
Składniki:
1 szklanka cukru, 3 szklanki mąki, 250 g margaryny, 1 jajko, cukier waniliowy,1 łyżeczka proszku do pieczenia, olejek 
migdałowy i rumowy, migdały

Wykonanie:
Migdały sparzyć, obrać ze skórki i rozdzielić połówki każdego z ziaren. Połączyć w misce margarynę, cukier, jajko  
i aromaty. Mieszając stopniowo dodawać mąkę, proszek do pieczenia, sól. Zagnieść szybko ciasto, zostawić w lo-
dówce na 20 do 30 minut. Rozgrzać piekarnik do 165°C. Lekko natłuścić formy do pieczenia. Wyjmować ciasto z lo-
dówki w małych ilościach. Nałożyć czubatą łyżeczkę ciasta na papier woskowy. Rolować ciasto do uzyskania ciastka 
w kształcie palca. Połówkę migdała przykleić w końcu każdego „palca”, aby powstał długi paznokieć. Uformować 
„palce” Ułożyć ciastka na blasze do pieczenia. Piec w rozgrzanym piekarniku do uzyskania lekko złotego koloru, 
od 20 do 25 minut. Gorące ciastka można przetrzeć wokół „paznokci” miękką czekoladą, można też odkleić przy-
rumienione migdały, pod każdy nanieść odrobinę czerwonej konfitury i na niej przykleić migdały tak by konfitura 
wypływała spod niego. Dekorowanie paluchów pozostawiamy inwencji kucharek.

Dla czytelników naszej książki przepis ten wielokrotnie wypróbowała Joanna Gonera,  
Stowarzyszenia Sulistrowice, Gmina Sobótka

CIASTO BABCI JADZI
Przepis pochodzi z lat 80-ych, czasów kolejek i pustych półek sklepowych. Szczególnie brakowało wówczas tzw. artyku-
łów luksusowych. Należały do nich MIGDAŁY. Ciasto jest kompromisem pomiędzy możliwościami zdobycia tych rarytasów 
a smakiem. Ciasto w przeciwieństwie do „wyrobu czekolado podobnego” ma nawet lepszy smak od oryginalnych migda-
łów. Zapraszam do spróbowania. Ciasto „ babci Jadzi” składa się z 3-4 placków przekładanych masą migdałową. 

Kruche ciasto
Składniki:
250 g margaryn, 3 szklanki mąki, pół szklanki cukru, 3 żółtka , Cukier waniliowy, łyżeczka proszku do pieczenia 5 dkg 
drożdży ( pokruszyć).

Wykonanie:
Wszystko posiekać i połączyć nie wyrabiając ciasta, jeśli nie będzie można go złączyć dodaj 1-2 łyżki kwaśnej śmie-
tany. Podziel ciasto na 3-4 części i schłodź w lodówce przez godzinę. Następnie rozwałkuj cieniutko na płaskiej 
blaszce i piecz w temperaturze 180°C aż nabierze bursztynowego koloru. Wszystkie placki po wystygnięciu przytnij 
równo na brzegu , a resztki ( okrawki) pokrusz i zostaw na boku. Wszystkie placki przełóż masą a na ostatnią war-
stwę rozsyp pokruszone resztki z okrawków.

Masa
Składniki:
250 g margaryny, 2 szklanki mleka, 2 duże łyżki mąki ziemniaczanej, 2- łyżeczki kawy rozpuszczalnej, pół szklanki 
cukru, olejek migdałowy cały. 

Wykonanie:
Przygotuj budyń z wymienionych składników. Zagotuj półtora szklanki mleka i wlej rozmieszaną mąkę ziemniacza-
ną w pozostałej pół szklanki zimnego mleka. Budyń musi być bardzo gęsty. Dodaj kawę rozpuszczalną i odstaw do 
wystygnięcia . Wymieszaj olejek migdałowy ze stygnącym budyniem.
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Margarynę utrzyj z cukrem na pulchną masę i stopniowo dodawaj przygotowany wcześniej i wystudzony budyń 
kawowy. Tak przygotowaną masę nałóż na placki warstwa po warstwie , a na ostatniej pokrusz okrawki z wyrów-
nywania placków. Ciasto jest gotowe do jedzenia, ale zmięknie i nasączy się dopiero na drugi dzień. Są zwolennicy 
kruchego i chrupiącego ciasta Babci Jadzi i są też miłośnicy tego miękkiego rarytasu, tylko trudno się powstrzymać 
i uchronić je przed wcześniejszą konsumpcją. Migdałowa rozkosz bez grama migdałów to hit lat 80-tych. Mam 
nadzieję ,że zostanie również hitem XXI w.

Joanna Gonera, Stowarzyszenia Sulistrowice, Gmina Sobótka

GRZYBKI
Składniki: 
50 dag mąki, 25 dag margaryny, 1 szklanka śmietany 18%, białko jaja, pół szklanki maku, 2 polewy czekoladowe

Wykonanie: 
Z podanych składników zagnieść kruche ciasto, wstawić na 1 godzinę do lodówki. Ciasto rozwałkować i wycinać z nie-
go szklanką i foremką do babeczek pary krążków. Krążkami wyciętymi szklanką oblepić posmarowaną tłuszczem ze-
wnętrzną stronę foremek do babeczek i upiec. Wyciąć małym kieliszkiem środki z krążków wykrojonych foremką i upiec 
je. Uformować z rulonu ciasta trzonki grzyba, maczać je w białku, a koniuszki w maku, następnie upiec. Do upieczonych 
kapeluszy nakładać krem i przykryć krążkami z dziurką. Włożyć trzonek w dziurkę, kapelusz polać polewą.

Składniki na krem: 
1 l mleka, Czubata szklanka mąki, pół szklanki cukru, 1 cukier waniliowy, 2 żółtka, 200 g masła

Wykonanie kremu: 
Z litra mleka odlać pół litra i zagotować z masłem. Pozostałe pół litra mleka zmiksować z mąką, cukrem, żółtkami, 
wlać na wrzątek i ugotować budyń. Wystudzić.

Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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JABŁECZNIK Z BUDYNIEM
Składniki: 
3 szklanki mąki, 1 margaryna, 1 szklanka cukru pudru, 2 jajka, 2-3 łyżki śmietany ( kwaśnej),  
1 łyżka proszku do pieczenia

Wykonanie: 
Zagnieść ciasto, wstawić do lodówki na ok. 1 godz. Podzielić na dwie części. Rozwałkować i wyłożyć na blaszkę, a na 
to wyłożyć tarte jabłka, posypać cynamonem, 0,5 litra mleka, 2 budynie (śmietankowy lub waniliowy), ugotować 
budyń. Gorącym polać jabłka, na wierzch położyć resztę ciasta. Piec 1 godz.

JABŁECZNIK TUTTI-FRUTTI
Składniki na ciasto: 
3 szklanki mąki, pół szklanki cukru, 5 żółtek, 1 kostka margaryny, półtora łyżeczki proszku do pieczenia 

Składniki na masę jabłkową: 
Ok. 1 kg jabłek - zetrzeć, cukier waniliowy, cynamon

Składniki na pianę:
5 białek, 1 szklanki cukru, 2 łyżki mąki ziemniaczanej

Wykonanie: 
Zagnieść ciasto i podzielić na trzy części. Dwie zamrozić, a trzecią część wyłożyć na blaszkę. Na ciasto masę jabłko-
wą, ma masę tarte ciasto, następnie pianę, na pianę trzecią część ciasta tartego. Piec około 50 min.

Maria Pers Piława

NUTELLA
Składniki:
2 i pół kg śliwek, cukier, cukier waniliowy, kakao, gorzka czekolada

Wykonanie: 
Śliwki przekręcić przez maszynkę do mięsa, gotować około 2 godz. aż nie będzie wody. Dodać 1 kg cukru i dalej 
gotować. Następnie dodać 2 cukry waniliowe, 20 dag kakao i gorzką czekoladę, po czym należy to gotować 5 min. 
Gorącą nutellę nakładać do słoików, odwrócić do góry dnem na ok. 5 min. i gotowe.

Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów Śląski
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KREMOWE MALENE
Składniki: 
1kg truskawek, 2 jajka, 2 łyżki cukru, 2/3 szklanki śmietany kremówki, 5 łyżeczek żelatyny, 10 dag orzechów

Wykonanie: 
Żelatynę namoczyć w wodzie i rozpuścić w gorącym mleku. Z białek ubić pianę, ubić śmietanę. Żółtka utrzeć z cu-
krem i wlać do nich schłodzoną żelatynę z mlekiem - ubijać. Do tężejących żółtek dodać zmiksowane truskawki, cały
czas ubijając dodać pianę z białek i ubitą śmietanę. Wszystko razem wymieszać mikserem i wlać do kompotierki.
Mus truskawkowy ,,Kremowe malene” to deser wytwarzany tradycyjnym sposobem. Na Kaszubach deser spożywa 
się do obiadu jako trzecie danie podczas uroczystości rodzinnych i nie tylko.

Kaszubianki, Powiat Kartuski
Prezentowane na przeglądzie Tradycje Stołów Wielkanocnych w Marcinowicach
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DANIA Z MĄKIDANIA Z MĄKI
•	 Przypalone mleko trzeba przegotować ze szczyptą soli. 

•	 Mleko nie wykipi, jeśli brzeg garnka posmarujemy tłuszczem. 

•	 Przykry zapach z dłoni usuwamy zieloną pietruszką.

•	 Wysuszony twardy ser żółty będzie znowu świeży i miękki, jeżeli przez kilka godzin wymoczymy go w świeżym 
mleku. Można też wysuszone resztki sera zetrzeć na tarce i przechowywać w lodówce w zakręconym słoiku. Jest to 
doskonała przyprawa do sosów, kanapek i zapiekanek.

•	 By jajko nie pękło podczas gotowania trzeba wyjąć je 15 minut wcześniej z lodówki, a do wody dodać szczyptę soli 
(ułatwi to także obieranie jajka). Jeśli już pęknie, a nie chcemy by białko wypłynęło dodajemy do wody odrobinę octu.

•	 Jajko ugotowane rozpoznasz łatwo, bo po zakręceniu na stole będzie się długo kręcić. Surowe nie.
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PIERÓG WILEŃSKI BABCI JADZI
Składniki:
pół kg mąki, 3 dkg drożdży, 1 jajko, ciepła woda, szczypta soli, pół szklanki mleka. 

Farsz: 
kiszona kapusta, mięso mielone, smażona cebulka, sól, pieprz.

Wykonanie:
Ugotowaną kiszoną kapustę odciskamy i siekamy, cebulkę kroimy w kostkę i smażymy, do cebuli dodajemy mięso
mielone, podsmażamy. Mięso z cebulką mieszamy z kapustą kiszoną doprawiamy sola i pieprzem.
Ciasto:
Drożdże rozpuszczamy w mleku, dodajemy do mąki, wbijamy jako i zagniatamy ciasto jak na pierogi. Wykrawamy
kółka, nakładamy farsz, zlepiamy i formujemy pierogi, które smażymy na głębokim tłuszczu.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Czeszką”, Ostroszowice, Gmina Dzierżoniów
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PIEROŻKI Z KAPUSTĄ
Składniki:
3 szklanki mąki, łyżeczka soli, 2 dkg drożdży, 20 dkg masła, pół szklanki śmietany,  
3 jajka, 0,75 kg kapusty kiszonej, margaryna.

Wykonanie:
Mąkę przesiać na stolnicę, dodać drożdże, masło i łyżeczkę soli, posiekać całość nożem i utworzyć wianuszek. W śro-
dek dodać śmietanę, 2 żółtka, jedno całe jajko. Zagnieść ciasto i pozostawić w chłodnym miejscu na godzinę. Ugoto-
wać kapustę kiszoną, odcedzić, jeżeli jest zbyt długa to ją posiekać, przesmażyć z cebulą i margaryną, doprawić solą  
i pieprzem. Ciasto rozwałkować na grubość około 1 cm i wykrawać krążki o średnicy ok. 7 cm. Na każdy nakładać po 
łyżce kapusty, zlepić i układać na wysmarowanej tłuszczem blaszce. Piec na rumiano w temperaturze ok. 180°C, pod 
koniec pieczenia zmniejszyć temperaturę. Pierożki można przygotować z farszem na słodko, wtedy zamiast soli do 
ciasta należy dodać łyżeczkę cukru. Doskonałe z nadzieniem z jabłek.

Marta Grygiel Gmina Sobótka,  
przepis babci Ani Kaźmierczak pochodzącej z miejscowości Tuliszków w Wielkopolsce

NALEŚNIKI Z ŁOSOSIEM I SZPINAKIEM
Składniki:
1,5 szklanki mąki, 2 jajka, 1 szklanka wody, pół szklanka mleka

Wykonanie:
Z tego robimy ciasto naleśnikowe.
1 paczka szpinaku, podsmażyć i dodając 1 jajko surowe, 3 łyżki masła, 3 ząbki czosnku, 2 paczki łososia. Na naleśni-
ku układamy szpinak, cienki plaster łososia i zwijamy rulon.

Anna Klimczak Koło Gospodyń Wiejskich Owiesno 

MUFFINKI Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ
Składniki: 
pół szklanki mąki pszennej, 1 jajko, pół szklanki maślanki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 6 łyżek rozpuszczonej mar-
garyny, ćwierć łyżeczki cukru, 1/3 łyżeczki soli, 2 kiełbasy surowe, 2 czubate łyżki posiekanej zieleniny- szczypiorek i 
natka pietruszki, 2 ząbki czosnku, pół łyżeczka pieprzu ziołowego, dodatkowo: 100g śmietankowego, 2 łyżki tartego 
chrzanu, sól, pieprz mielony

Wykonanie: 
Kiełbasę zalać wrzątkiem i gotować 5 min., po czym zostawić w wodzie aż przestygnie. Formę do muf finek wyłożyć 
papilotkami. Obie mąki połączyć z solą, cukrem, ziołami świeżymi, pokrojoną w dużą kostkę kiełbasą i proszkiem do 
pieczenia. Jajko roztrzepać z maślanką, dodać płynną margarynę. Do składników sypkich wlać płynne, lekko prze-
mieszać i łyżka nakładać porcję masy do formy. Piec ok. 20 min. w piekarniku nagrzanym do 200°C. Po upieczeniu 
lekko przestudzić. Serek utrzeć z chrzanem. Doprawić do smaku i nakładać na ciepłe muf finki.

Żarowskie Stowarzyszenie - Edukacja - Placówka Wsparcia Dziennego - Cztery Pory Roku
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PRAWDZIWY MAKARON WIEJSKI
Składniki: 
3 szklanki mąki pszennej, 5 jajek od wiejskiej kurki

Wykonanie: 
Rozmącone jajka wymieszać z mąką na elastyczne ciasto. Cienko rozwałkować na stolnicy. Rozwałkowane ciasto 
zwinąć w rulon i cieniutko kroić na niteczki. Pokrojony makaron rozsypać i zostawić do wyschnięcia. Trzeba to wy-
konać bardzo szybko, aby rozwałkowane ciasto nie przeschło.

Kazimiera Sawicka- Rogów Sobócki, Gmina Sobótka

UCIECHOWIAKI
Składniki:
1 kg mąki, 1 płaska łyżeczka soli, 1 płaska łyżeczka sody, ok. 1 litr dobrego kwaśnego mleka, 1 jajo

Wykonanie:
Do miski wlewamy mleko, dodajemy rozmącone jajo, sól i sodę i tyle mąki, ile zabierze rozczyn, aby ciasto nie było 
zbyt twarde. Ciasto wyrobić na gładką masę, zrobić z niego rulon o średnicy 5 cm. Rulon kroimy na plastry o grubo-
ści 1 cm. Każdy plaster lekko rozwałkowujemy i smażymy na blacie pieca lub na patelni-bez tłuszczu.

Danuta Szpiech Uciechów, Gmina Dzierżoniów
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SPIŻARNIA SPIŻARNIA 
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PRAWDZIWKI CIOCI ANIELI
Składniki:
1 kg prawdziwków oczyścić i wypłukać, odsączyć na sicie

Zagotować: 
4 szklanki wody, 1 szklankę octu 10%, 1 łyżkę soli, 2 łyżki cukru (kopiaste), liść laurowy,  
kilka ziaren pieprzu i gorczycy lub kolendry.

Wykonanie: 
Do gotującej zalewy wrzucić grzyby i gotować (od chwili zagotowania 20 minut) na wolnym ogniu. Włożyć do 
słoików, uzupełnić zalewą, zakręcić, odwrócić do góry dnem do ostygnięcia. 

Mirosława Kożuch Agroturystyka „Pod lasem”
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PAPRYKA KONSERWOWA Z MIODEM
Składniki: 
2 kg kolorowej papryki, pół szklanki octu, 4 łyżki oliwy, 2 łyżki soli, 4-5 łyżek cukru,  
1 łyżka miodu, ziele angielskie, liść laurowy, goździki

Wykonanie: 
Zagotować wywar, dodać pokrojoną paprykę i blanszować 4-5 minut. Słoiki napełnić papryką, zalać gotującym się 
wywarem i dobrze zakręcone  poodwracać. Nie gotujemy już słoiczków.

BOROWIKI MARYNOWANE
Składniki: 
Borowiki – ok. 5 kg – obrać, obgotować

Zalewa: 
Zagotować: 2 litry wody, 1 szkl. octu, 5 łyżek soli, 5 łyżek octu, 2 cebule.  
Można też dodać ziele angielskie, liście i gorczycę. 

Wykonanie: 
Wkładać do słoików i gotować 10-15 minut.

Anna Klimczak, Owiesno, Gmina Dzierżoniów
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PAPRYKA A LA MAJDANIEC
Składniki: 
1 kg papryki czerwonej słodkiej ( może być zielona lub pomarańczowa), 1 duża cebula, 2 ząbki czosnku,  
1 szklanka śmietany, olej lub margaryna do smażenia, sól, pieprz do smaku

Wykonanie: 
Paprykę umyć i w całości upiec na rożnie lub grillu, zdjąć delikatnie przypieczoną skórkę. Na oleju lub margarynie 
zeszklić cebulkę, włożyć paprykę ( w całości). Przysmażyć 15 min. dolać śmietanę i dusić pod przykryciem około 10 
min. Na zakończenie wgnieść czosnek, dodać sól i pieprz i poddusić razem około 5 min. Podawać z mamałygą lub 
ziemniakami puree.

Olga Skrzyszewska, Strzegomiany, Gmina Sobótka,  
Stowarzyszenie Górali Czadeckich STRZEGOMIANKI  

Przepis pochodzi z Majdanu Rumunia

NALEWKA WIŚNIOWA
Skadniki:
200 liści wiśniowych, 200 owoców wiśni, 1,5 kg cukru, 6 łyżeczek kwasku cytrynowego lub sok z 8 cytryn.

Wykonanie:
Liście zalać 2 litrami wody, w osobnym garnku owoce wiśni zalać 2 litrami wody. Zagotować i  utrzymać w stanie 
wrzenia przez 20  minut. Przecedzić oba wywary do jednego garnka, dodać kwasek i gotować razem 20 minut. Tak 
przygotowany nalew można rozlać do słoików i pasteryzować, a następnie rozrabiać z alkoholem w miarę potrzeby 
i uznania co do proporcji.

Marta Grygiel Gmina Sobótka,  przepis babci Ani Kaźmierczak  
pochodzącej z miejscowości Tuliszków w Wielkopolsce

GRZANE WINO
Składniki:
Czerwone wino półwytrawne lub półsłodkie (w zależności od upodobań), gałka muszkatołowa, kolendra,  
imbir, cynamon, ziele angielskie, goździki, kardamon, cukier wanilinowy, suszona skórka cytrynowa,  
kawałek laski wanilii lub cukier waniliowy.

Wykonanie:
Przyprawy zmielić lub rozbić w moździerzu, wymieszać. Wino przelać do garnka, wsypać kompozycję przypraw  
i podgrzewać do temperatury nie wyższej niż 60°C.Z ilością przypraw nie należy przesadzać, ale właściwe proporcje 
wypracowuje się metodą prób i błędów. 
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LIKIER JAJECZNY
Składniki:
5 żółtek, 1 szklanka cukru (nasyp mniej więcej 3/4), cukier waniliowy, puszka niesłodzonego mleka zagęszczonego, 
ćwierć litra spirytusu.

Wykonanie:
Produkty wymieszać przy pomocy miksera. Potem bardzo powolutku dodawać spirytus (ćwiartka - szklanka). Zo-
stawić na noc w lodówce to  mocno zgęstnieje. Jak „Kto” lubi to do smaku może dodać kieliszek wódki typu koniak. 

Joanna Gonera – Stowarzyszenie Sulistrowice, Gmina Sobótka

NALEWKA Z DYNI
Składniki: 
obrana dynia średniej wielkości, laska wanilii, 1 kg cukru, 2 litry wódki, 2 ziarenka kardamonu, 2 goździki

Wykonanie:
Dynię pokroić w drobną kostkę i przełożyć do dużego słoja. Z cukru należy zrobić gęsty syrop i zalać nim dynię, dodać 
goździki i kardamon, zalać wódką. Słój odstawić na 6-8 miesięcy. Po tym czasie zlać i przefiltrować. Zlaną nalewkę 
przelać do butelek i dodać do każdej fragment laski wanilii. 

Ela Pasławska, Sobótka

ORZECHÓWKA ELI
Składniki: 
Ok. 1 kg orzechów włoskich, pół kg cukru

Wykonanie: 
Zielone orzechy zerwane do połowy lipca kroimy w plastry i przesypujemy cukrem w szklanym naczyniu. Odstawia-
my na 6 tygodni w ciemne miejsce. Po tym czasie zlewamy powstały syrop, który jest koloru ciemnobrunatnego. 
Cedzimy go by drobiny orzechów pozostały oddzielone. Jeśli chcemy mieć leczniczą nalewkę mieszamy w proporcji 
1 litr soku : 1 litr spirytusu. Jest niezastąpiona przy zatruciach pokarmowych. Po rozrobieniu w mniejszych propor-
cjach mamy smaczną orzechóweczkę.

ŚMIETANÓWKA
Składniki:
1 l śmietany kremówki (30 – 36 %), pół szklanki cukru, 2 cukry waniliowe, ćwierć litra spirytusu

Wykonanie:
Śmietanę z cukrem mieszać do czasu aż cukier się rozpuści. Do słodkiej śmietany dolewany spirytus, najpierw po 
kropelce, później coraz więcej, aż do końca. Odstawiamy i czekamy aż zgęstnieje. Trunek doskonały ale nie nadaje 
się do długiego przechowywania, zresztą jest tak dobry, że znika zaraz po zrobieniu.
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JARZĘBINÓWKA 
Składniki:
ćwierć kg jagód jarzębiny zerwanych po pierwszych przymrozkach lub przemrożonych w zamrażalniku,  
pół kg cukru, litr spirytusu.

Wykonanie:
Jagody jarzębiny sparzyć wrzątkiem, osuszyć i rozgnieść na miazgę, zalać litrem przegotowanej ostudzonej wody, 
zamknąć i odstawić na miesiąc w ciepłe miejsce, aby fermentowały. Należy często poruszać słojem by przyspieszyć 
fermentację. Po tym czasie przefiltrować. Przygotować syrop z 1 litra wody i połowy kilograma cukru, wystudzić  
i połączyć z przefiltrowanym nalewem, a następnie dodać spirytus, dobrze wymieszać i rozlać do butelek, odstawić 
na mniej więcej tydzień, a następnie rozlać do butelek, zakorkować i odstawić w chłodne miejsce. W wersji wytraw-
nej rezygnujemy z dodania syropu.

ARONIÓWKA
Składniki: 
1,5 kg aroni, 3 litry wody, 1,5 kg cukru, 4 dkg kwasu cytrynowego, 1 litr spirytusu,  
400 liści wiśniowych, 100 liści z malin

Wykonanie: 
Aronię umyć, przebrać i zamrozić. Po rozmrożeniu wsypać do garnka, dodać wodę i liście gotować przez 30 minut. 
Wywar zostawić aż przestygnie, następnie przecedzić przez gazę, a z gazy wycisnąć jeszcze wszystkie soki, następ-
nie dodać cukier i kwasek i jeszcze raz zagotować. Po wystygnięciu dodać spirytus i przelać do butelek.

Ewa Mikłaszewska - Koło Gospodyń Jordanów Śląski
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KONFITURA CZEREŚNIOWA
Składniki:
1kg czereśni,  ok 20 dkg cukru i sok z cytryny

Wykonanie:
Czereśnie  drylujemy, smażymy  trzy lub czterokrotnie w długich odstępach po ok pół godz., po każdym smażeniu czereśnie 
studzimy, by dobrze odparowały, do ostatniego smażenia dodajemy  ok. 20 dkg cukru i sok z cytryny. Nalewamy do słoików 
gorącą konfiturę, obracamy do góry dnem i pod kocyk. Niepasteryzujemy. Oczywiście można, dla pewności.

Marietta Słowińska, Sady, Gmina Marcinowice

SOS Z PAPRYKI
Składniki: 
4 kg papryki obrać, przekręcić przez maszynkę, dodać 2 szkl. cukru, 1,5 szkl. oleju i to wszystko zagotować.  
Następnie 1 łyżkę soli, 3 główki czosnku przepuścić przez praskę.

3 liście lurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 1 szkl. octu, 3 słoiczki przecieru pomidorowego,  
1 łyżka papryki Chile, 2 łyżeczki bazylii, 2 pęczki pietruszki zielonej pokroić drobno. 

Wykonanie:
Wszystkie składniki dodać do papryki, 5 minut pogotować i wkładać do słoików i gotować 10 minut.

Anna Klimczak, Owiesno, Gmina Dzierżoniów
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DANIA Z RYBDANIA Z RYB
•	 Woń ryby zniknie z naczyń w których były przyrządzane po przetarciu ich skórką cytryny.
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Notatki
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RYBA W WARZYWACH
Składniki:
1 kg ryb (filet, płaty) – pokroić, oprószyć przyprawami i odstawić na 30 minut.  
Następnie obtoczyć w jajku i bułce tartej i piec na oleju. 

1 słoik korniszonów, 1 słoik papryki w occie i 5 cebul pokroić drobno w kostkę.

Zalewa: 
Zagotować: 1 szkl. wody, 1 szkl. oleju, 1 słoiczek przecieru pomidorowego, 8 łyżek keczupu pikantnego,  
8 łyżek octu, 1 łyżka cukru, sól do smaku.

W naczyniu układać rybę na przemian z warzywami. Na koniec zalać gorącą zalewą, jak przestygnie włożyć do 
lodówki.

KGW Owiesno, Gmina Dzierżoniów

SANDACZ W CZOSNKU
Składniki: 
1 patroszony sandacz, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz biały, masło, natka pietruszki, sok z cytryny, olej

Wykonanie:
Sandacza oprawić i pokroić na porcje lub dzwonka, można nie obcinać ogona i płetwy ogonowej, skropić obficie 
sokiem z cytryny. Czosnek posiekać, dodać przyprawy i zamarynować w tym sandacza. Odstawić na 2 godziny do 
lodówki. Smażyć powoli z obu stron aż mięso będzie białe ale nie zesmażone. Masło połączyć z pietruszką i schło-
dzić. Po usmażeniu ryby przykryć patelnię na 5 minut. Podawać rybę z kawałkiem masła.

Danie znad zalewu Mietkowskiego
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PASTA ŚLEDZIOWA HERINGSHÄCKERLE
Składniki:
2 całe śledzie solone, 2 jajka, 20 g masła, pół cebuli

Wykonanie:
śledzie opłukać, moczyć przez noc, następnie ściągnąć skórę, usunąć ości osuszyć i drobniutko posiekać. Jajka ugo-
tować na twardo, masło utrzeć na pianę razem z żółtkami przeciśniętymi przez sito. Białka i cebulę drobniutko 
posiekać, następnie wymieszać wszystkie składniki. 

Prostsza wersja pasty:
śledzie, cebula, 1 kwaśnie jabłko lub ogórek kiszony oraz słonina, najlepiej wędzona. Słoninę i śledzie można skręcić.

Pastę podawać z chlebem lub ziemniakami gotowanymi w mundurkach.
Stefania Wróbel, Sobótka, typowe danie z terenu Dolnego Śląska

ZUPA RAKOWA Z RAKÓW SZLACHETNYCH
Składniki:
1kg raków szlachetnych, wywar z rosołu, śmietana, mąka, koper, masło

Wykonanie:
Zupę rakową rozprowadza się rosołem, dodając smak powstały z masła rakowego. 0,5 kg raków ugotować w wodzie 
z solą i koprem. Jak ostygną oskubać szyjki i szczypce ze skorupki, z której uzyskamy masło rakowe. Skorupki utłuc 
w moździerzu na miazgę. Gdy wszystko będzie idealnie rozmiażdżone, włożyć w rondel masło i postawić na ma-
łym ogniu, niech się powoli smaży. Gdy masło nabierze czerwono - rakowego koloru, powstałą masę przefasować 
przez gęste bardzo sitko lub lepiej przez płótno grube rzadkie. Uzyskaną masę rakową rozprowadzić w zrobionym 
wcześniej rosole, zaprawić ¼ śmietany rozbitą z łyżką mąki i zagotować razem. Doprawić do smaku. Do każdej porcji 
dodajemy uzyskane ,,mięso” z szyjek rakowych i szczypców. Na wierzchu posypujemy koprem. 

Jacek Chmielowski, Karczma Tawerna - Sobótka
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RYBA CIOCI MARYSI
Składniki: 
1 kg filetów (np. morszczuk), przyprawić solą i pieprzem

Smażyć filety oprószone mąką w cieście z 3 szklanek wody, 1 szklanki mąki i 2 jaj. 
4 duże cebule, 1 słoik ogórków konserwowych, 1 słoik papryki konserwowej - pokroić w paski.

Sos: 
1 słoiczek koncentratu pomidorowego, 7 łyżek octu, 6 łyżek cukru, sól do smaku

Wykonanie: 
Wszystko gotować parę minut, dodać cebulę i blanszować kilka minut. Wymieszać z papryką i ogórkami. Przekładać 
rybę warstwami. Ostatnią warstwą mają być warzywa. Zalać sosem, odstawić na 2-3 dni, podawać na zimno.

„PASZTET” ZE ŚLEDZIA
Składniki:
2 filety ze śledzia, pół cebuli, olej, zielona pietruszka, 2 jajka , pieprz, cytryna 

Wykonanie:
Filety wymoczone posiekać dużym kuchennym nożem (nie mielić). Jajka ugotować na twardo, obrać i posiekać. 
Cebulkę drobno pokroić i zalać wrzątkiem, po 15 minutach odcedzić i odcisnąć z wody, dodać do pozostałych skład-
ników i wszystko starannie posiekać. Dodać drobno posiekaną natkę, sól i pieprz. Wszystko wymieszać i siekać na 
jednolitą masę, którą należy przełożyć do maleńkich, natłuszczonych foremek, mocno ugnieść i schłodzić w lo-
dówce. Schłodzony wykładać na półmisek, udekorować plasterkami cytryny i gałązkami natki lub kopru. Przed 
podaniem skropić sokiem cytrynowym. 

PASZTET RYBNY
Składniki:
2 kg ryb (mintaj, morszczuk, dorsz itp.),  8 jajek, 2 czerstwe bułki,  kostka masła, pół szklanki śmietany,  
nieduża cebula, szczypta mielonej gałki muszkatołowej,  1 szklanka mleka,  sól, pieprz do smaku,  bułka tarta,   
tłuszcz do wysmarowania formy. 

Wykonanie:
Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć. Rybne filety i bułkę skręcić przez maszynkę do mięsa. Żółtka utrzeć z masłem, 
dodać przyprawy i śmietanę. Dodać zmieloną rybę i cebulę pokrojoną w drobna kostkę i podsmażoną. Doprawić do 
smaku solą, gałką muszkatołową i pieprzem. Białka ubić na sztywną pianę i połączyć z masą rybną, delikatnie wy-
mieszać. Do natłuszczonego i oprószonego tartą bułką żaroodpornego naczynia wyłożyć masę. Piec w nagrzanym 
piekarniku do temperatury 190°C i piec około 50 minut. Pasztet wyjąć na półmisek, schłodzić. 
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DUET RYBNY
Składniki:
1kg ryb-filetu przyprawić i odstawić na 30 minut.

Ciasto naleśnikowe: 
1,5 szklanki mąki, 2 jajka całe, 1 szklanka wody – to wszystko wymieszać, ciasto ma być gęste. 
Może być również panierka z bułki tartej.

Warzywa: 
1 słoik papryki w occie, 1 słoik ogórków korniszonach, 5 cebul.

Zalewa: 
1 szklanka wody, 1 szklanka oleju, 1 słoiczek przecieru pomidorowego, 8 łyżek kechupu pikantnego,  
8 łyżek octu, 1 łyżka cukru, sól do smaku. 

To wszystko zagotować chwilę i letnią zalewą zalać. W naczyniu ułożyć warstwę ryb + warstwa warzyw i na prze-
mian i zalać zalewą.

Koło Gospodyń Wiejskich Owiesno, Gmina Dzierżoniów

RYBA NA SZPINAKU
Składniki:
4 filety np. z dorsza lub tilapii, szpinak mrożony lub świeży (ok. 40 – 50 dkg), 3-4 ząbki czosnku,  
śmietana, sól, pieprz, odrobina mąki i olej do smażenia.

Wykonanie:
Filety natrzeć solą i pieprzem, obtoczyć w mące i podsmażyć z obu stron. Szpinak udusić, pod koniec dodać prze-
ciśnięty przez praskę czosnek i kilka łyżek gęstej śmietany. Doprawić sola i pieprzem. Wyłożyć do naczynia żaro-
odpornego, na nim ułożyć rybę. Posypać startym żółtym serem i wstawić do nagrzanego do temperatury 200°C 
piekarnika. Zapiekać 10 – 15 minut.
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DANIA  Z  WARZYW  I  
GRZYBÓWDANIA  Z  WARZYW  I  GRZYBÓW

•	 Jeżeli suszone grzyby będziemy moczyć w solonym mleku przez kilka godzin, będą smakowały jak świeże.

•	 Dania z grochem lub fasolą nie przypalą się, gdy dno garnka posmarujesz skórką słoniny i zostawisz ją w naczyniu 
na czas gotowania.

•	 Pasternak jest warzywem zapomnianym, znanym już w starożytności a w Polsce uprawianym od wczesnego śre-
dniowiecza. Podobny do pietruszki lecz większy o zabarwieniu zdecydowanie żółtym. Częścią jadalną są korzenie 
o wysokiej wartości kalorycznej, dużej ilości soli mineralnych i przyjemnym aromacie. Dojrzewa w październiku.
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SURÓWKA Z PASTERNAKU Z ORZECHAMI
Składniki:
25 dag pasternaku, 5 dag orzechów włoskich lub laskowych, 5 dag rodzynków,  
6 łyżek posiekanej naci pietruszki, 3-4 łyżki oliwy, sok z cytryny, sól, cukier

Wykonanie:
Orzechy lekko podrumienić w piekarniku i posiekać. Rodzynki przebrać, umyć i osuszyć. Oliwę wymieszać z sokiem 
z cytryny i dwiema łyżkami ostudzonej przegotowanej wody, przyprawić do smaku solą i cukrem. Pasternak umyć, 
oczyścić, opłukać, utrzeć na tarce z dużymi otworami, łącząc w miarę ucierania z sosem. Dodać posiekaną pietruszkę. 
Sprawdzić smak, ewentualnie przyprawić solą i cukrem. Wyłożyć na salaterkę, posypać orzechami i rodzynkami.

 
BIGOS Inaczej
Składniki: 
1 kg mięsa lub kiełbasy, 1 kg pieczarek, 3 cebule, 3 papryki (czerwone), 60 dag fasoli czerwonej,  
1 słoik korniszonów(0,70 dag), 1 kechup pikantny (0,5 kg)

Wykonanie: 
Mięso lub wędlinę pokroić w kostkę. Podsmażyć lekko na patelni. Fasolę ugotować. Pieczarki pokroić, podsmażyć 
z cebulą i papryką pokrojoną w kostkę. Produkty połączyć, dodać kechup, przyprawy do smaku. Na koniec pokroić 
ogórki w słupki, poddusić razem 10 min.

Anna Garbowska Sobótka

KOTLETY MIELONE Z OPIEŃKÓW
Składniki:
oczyszczone opieńki, czerstwa bułka, 2 jajka, cebula, bułka tarta, sól i pieprz do smaku

Wykonanie:
Opieńki obieramy, wrzucamy do garnka z wodą i gotujemy przez 15 minut. Po pierwszym gotowaniu, wodę odle-
wamy, nalewamy świeżej i gotujemy jeszcze przez 10 minut. Następnie opieńki płuczemy pod bieżącą wodą i zosta-
wiamy na durszlaku do odsączenia. Bułkę czerstwa moczymy w mleku, cebulę kroimy w drobna kostkę i smażymy. 
Opieńki mielimy w maszynce do mięsa, dodajemy namoczoną i mocno odciśniętą bułkę, jajka, podsmażoną cebulkę 
i przyprawy. Wyrabiamy dokładnie masę. Formujemy nieduże kotleciki, panierujemy w bułce tartej i smażymy na 
gorącym tłuszczu. Doskonałe na ciepło i jako zimna przekąska.

Tekla Jaworska, Sobótka, przepis Górali Czadeckich

SOK Z PIETRUSZKI - WITAMINOWA BOMBA
Składniki: 
4 łyżeczki cukru, 1 obrana cytryna lub sok z niej, 0,5 litra wody niegazowanej, 1 pęczek natki pietruszki

Wykonanie: 
Wszystkie składniki zmiksować. Podawać schłodzone. Jeśli nie lubimy zmiksowanej natki możemy przecedzić przez 
sitko. Dzieci piły sok jako sok z owocu kiwi na piękny zielony kolor.
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PALUSZKI Z PASTERNAKU W CIEŚCIE
Składniki: 
30 dag pasternaku, 1 jajko, 3 czubate łyżki mąki pszennej, parę łyżek mleka, olej do smażenia, sól

Wykonanie:
Pasternak oczyścić, opłukać, pokroić wzdłuż, obgotować w osolonej wodzie i odcedzić. Z jajka, mąki i mleka sporzą-
dzić ciasto naleśnikowe ( dość gęste), zanurzać w nim kawałki pasternaku i smażyć na rozgrzanym oleju. Podawać 
gorące jako dodatek do czystych zup lub jako samodzielne danie ze śmietaną.

CEBULKA DZIADKA ZYGMUNTA
Składniki:
1 kg cebulki pokroić w grube plastry, 25 dag surowego boczku lub innej wieprzowinki pokroić w drobną kostkę,  
sól, pieprz do smaku, liść laurowy, ziele angielskie, 1 łyżka smalcu lub masła klarowanego.

Wykonanie:
Na rozgrzany tłuszcz wrzucić cebulę i resztę składników, podlać gorącą wodą, dusić do miękkości mięska.

Mirosława Kożuch, Agroturystyka „Pod lasem” Kołaczów, Gmina Dzierżoniów

KOTLETY WARZYWNE BABCI ANI
Składniki:
pół główki kapusty, pół kalafiora, garść fasolki szparagowej, marchewka, pietruszka, czerstwa bułka, 2 jajka, cebula, 
bułka tarta

Wykonanie:
Warzywa ugotować, czerstwą bułkę namoczyć (może być w mleku), cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć. Ugo-
towane warzywa odcedzić i posiekać, połączyć z cebulą. Dodać jajka, namoczoną i dobrze odciśniętą bułkę, sól  
i pieprz, dobrze wymieszać całą masę. Z gotowej masy formować kotlety, panierować w bułce tartej i smażyć na 
gorącym tłuszczu jak typowe kotlety mielone.

Marta Grygiel Gmina Sobótka, 
przepis babci Ani Kaźmierczak pochodzącej z miejscowości Tuliszków w Wielkopolsce

RYŻ EDZI
Składniki:
Cebula, 2 marchewki, pół szklanki groszku mrożonego lub z puszki, łyżeczka koncentratu, szklanka ryżu

Wykonanie:
Ryż ugoruj na sypko. Marchewkę obierz i pokrój w drobną kostkę, ugotuj do miękkości. Cebulę pokrój w kostkę  
i zeszklij na oleju. Wymieszaj wszystkie składniki dopraw solą i koncentratem pomidorowym. Można spożywać jako 
odrębne danie albo dodatek do dań z drobiu.

Edyta Kazimierska Yigit, Sobótka
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KREM Z DYNI Z KURCZAKIEM 
Składniki:
1kg dyni , 2 cebule , 50g masła , 100ml śmietany słodkiej , sól, pieprz do smaku, pestki z dyni zmiksowane ,  
2 filety z kurczaka, sok z 1 cytryny , papryka ostra, imbir, curry 

Wykonanie:
Dynię obrać i pokroić w grubą kostkę lub zetrzeć na tarce. Gotować do miękkości. Cebulę zeszklić na maśle. Dodać 
pozostałe składniki (śmietanę na koniec). Całość zagotować. Na wierzch zupy dodać usmażoną pierś z kurczaka 
pokrojoną w kostkę. Posypać tartym serem typu parmezan.

Agroturystyka FORTECA

FASOLKA Z CEBULĄ I CZOSNKIEM
Składniki:
0,5 kg fasolki szparagowej, 1 duża cebula, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, 2 łyżki oleju, czubata łyżka masła

Wykonanie:
Fasolę wrzucamy do osolonej wrzącej wody, Gotujemy 10 – 15 minut, odcedzamy. Na patelnię wrzucamy pokrojo-
ną w cieniutkie prążki cebulę i dusimy kilka minut pilnując by się nie zrumieniła. Do cebuli dodajemy fasolę i mie-
szamy delikatnie. Solimy i doprawiamy pieprzem według uznania. Na koniec dodajemy przetarty drobno czosnek. 
Podajemy gorącą z kromką chleba albo jako dodatek do drugiego dania.

Barbara Jaworska, Sobótka
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TOCZ - czyli placek ziemniaczany 
Składniki:
10 – 12 dużych ziemniaków, 2 płaskie łyżki mąki, pół szklanki mleka, 2 jajka, 3 łyżki kwaśnej śmietany, sól do smaku.

Wykonanie:
Ziemniaki zetrzeć na tarce, wsypać do nich mąkę, sparzyć ją gorącym mlekiem i zamieszać. Następnie dodać pozo-
stałe składniki i dobrze je rozprowadzić. Na posmarowaną margaryną i olejem blachę wylać przygotowaną masę. 
Po wierzchu również delikatnie polać olejem. Piec w temperaturze 200°C przez ok. 1 godz. aż się placek zarumieni 
a spód przypiecze. Tocz można podawać z sosem, polany śmietaną, a najsmaczniejszy ze skwarkami i kwaśnym 
mlekiem. 

Bożena Żygadło – Kierownik Zespołu Folklorystycznego POJANA, Piława Dolna, Gmina Dzierżoniów
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CEPELINY
Składniki: 
1kg ziemniaków gotowanych(zgnieść przez praskę), 1 szklanka mąki pszennej,  
pół szklanki mąki ziemniaczanej, 2 jajka, sól, pieprz do smaku. WYROBIĆ CIASTO.

Składniki na farsz: 
0,5 kg mięsa drobiowo-wieprzowego, dodać podsmażoną cebulę, surowe jajko,  
majeranek, pieprz, sól, wyciśnięty czosnek

Wykonanie: 
Robimy z ciasta owalne kluski do środka nakładamy farsz. Zaklejamy ( żeby dobrze skleić moczymy palce w zimnej 
wodzie). Gotowe cepeliny obtaczamy w mące, wrzucamy do wrzątku, gotujemy na wolnym ogniu około 15 min. 
Podajemy z boczkiem i cebulą. Surówki według gustu.

Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów Śląski

ŚLĘŻAŃSKI PLACEK  ZIEMNIACZANY
Składniki: 
1 kg ziemniaków, 8 jajek

Wykonanie:
Ziemniaki obrać i pociąć na talarki. Surowe doprawić solą, pieprzem i ziołami. Usmażyć  w głębokiej oliwie. Ta z bie-
dronki jest bardzo dobra i może być kilka razy wykorzystana. Oliwa jest bardzo ważna, bo ziemniaki nabierają zapachu 
i smaku oliwy. Po lekkim zrumienieniu ziemniaków należy wyciągnąć je do miski i schłodzić.  W gorącej oliwie przy-
smażyć  kilka pasków szynki  lub boczku albo salami. Wyjąć  z patelni, oliwę zlać. Jajka rozbić szybko i krótko trzepaczką, 
doprawić solą i pieprzem, dodać  trochę ostrej papryczki. Do jaj dodać  usmażone ziemniaki i kilka plasterków szynki, 
wymieszać  i łyżką do zupy kłaść na patelnię - na tą na której smażone były ziemniaki, powinna być tłusta. Smażyć  
wolno na małym ogniu, gdy placek z wierzchu nie jest już klejący położyć  na niego  płytki talerz i obracając patelnię 
przełożyć go na talerz. Ześliznąć  placek z powrotem na patelnię i już krótko usmażyć  z drugiej strony. Drewnianą łyżka 
tego się nie zrobi, bo placek jest za ciężki. Z podanych składników wychodzi  3-4 placki. Po usmażeniu i wyłożeniu na 
talerz należy podzielić na ćwiartki,  podawać posypane koperkiem. Można podawać na zimno.

Marieta Słowińska, Sady, gm. Marcinowice

KLUSKI SZARE
Składniki:
1,5 kg ziemniaków, 0,25 kg maki pszennej, 1 jajko, boczek, słonina lub wędzonki.

Wykonanie:
Ziemniaki obrać i zetrzeć na drobnej tarce jak na placki, przelewamy na durszlak wyłożony rzadką płócienną ście-
reczką, odciskamy dokładnie nadmiar soku. Odciśnięte ziemniaki przekładamy do miski, dodajemy jajko, mąkę, sól  
i dokładnie mieszamy. W szerokim garnku gotujemy osoloną wodę, łyżką nabieramy masę ziemniaczaną i wkłada-
my do wrzątku. Gotujemy do miękkości. Podajemy okraszone skwarkami ze słoniny, boczku lub wędzonki, ewen-
tualnie przesmażoną cebulką.

Genowefa Dudek,  Sobótka
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PRAŻUCHY
Składniki: 
1 kg ziemniaków, 4 łyżki mąki, 150 g masła lub boczku, sól

Wykonanie:
Obrane i umyte ziemniaki ugotować w osolonej wodzie. Kiedy będą już na wpół miękkie wsypać mąkę, przykryć 
pokrywką i dogotować do miękkości. Ugotowane ziemniaki potrzymać jeszcze chwilę na ogniu celem odparowania 
resztek wody. Następnie ugnieść ziemniaki na jednolitą masę. Łyżką moczoną w tłuszczu nakładać Prażuchy na 
talerz. Polać tłuszczem, cebulką i skraweczkami. Prażuchy doskonale smakują z kapuśniakiem.

KGW Ostroszowice, Gmina Dzierżoniów 

GOŁĄBKI Z TARTYCH ZIEMNIAKÓW
Składniki: 
1 kapusta średniej wielkości, ok. 15 dużych ziemniaków, 2 cebule średniej wielkości, 30 dkg słoniny, 6 łyżek kaszy 
manny, 3 całe jajka, Przyprawy: sól i pieprz do smaku

Wykonanie:
Kapustę rozparzamy jak na gołąbki. Ziemniaki obieramy i ścieramy jak na placki ziemniaczane. Cebulę kroimy  
w drobną kostkę, słoninę również kroimy w drobną kostkę i topimy. Kiedy zaczyna się rumienić i jest już dość wyto-
piona dodajemy do niej pokrojoną cebulę i razem przysmażamy do lekkiego zarumienienia. Kiedy mamy utarte już 
ziemniaki dodajemy do nich przyprawy, jajka, kaszę mannę oraz wystudzoną słoninkę z cebulką. Wszystko razem 
mieszamy. Jeżeli ziemniaki po wymieszaniu są zbyt rzadkie można do nich dodać jeszcze troszkę kaszy manny, ale 
żeby nie było zbyt gęste.
Nakładamy łyżką do liści i zawijamy jak gołąbki, układamy do rondla i gotujemy tak jak zwykłe gołąbki ok. 1 godzi-
ny. Najlepiej smakują zaraz po ugotowaniu ciepłe, można polać tłuszczem z przysmażoną cebulką.

KGW Ostroszowice, Gmina Dzierżoniów
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BIEDA - GULASZ ZIEMNIACZANY 
Składniki:
6 - 8 średnich ziemniaków, 5 dag wędzonki, 4 średnie cebule, 2 łyżki oleju, 2 listki lubczyku ogrodowego, sól,  
pieprz  ziołowy, papryka mielona, 2 łyżki kminku, 2  szklanki wody, szczypior, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 2 łyżki mąki

Wykonanie:
Wędzonkę pokroić w drobna kostkę i obsmażyć, dodać cebulę pokrojoną w pół plasterki i smażyć aż zrobi się złota. 
Ziemniaki obrać i pokroić w grubą kostkę. Do boczku i cebuli dolać oleju, kiedy się podgrzeje dołożyć ziemniaki, 
kminek, lubczyk. Smażyć mieszając aż  ziemniaki się lekko zrumienią. Podlać wodą, lekko osolić  i dusić aż zmiękną. 
Z mąki zrobić brunatną zasmażkę i zaciągnąć nią gulasz. Doprawić do smaku papryką mieloną, pieprzem i solą.
Podawać posypany pokrojonym szczypiorem lub natką pietruszki. Można dodać kiełbasę pokrojoną w plasterki  
i usmażoną.

Ela Pasławska, Sobótka

KLUSKI „ŻELAZNE”
Składniki:
2,5 kg ziemniaków, sól, boczek lub słonina

Wykonanie:
Ziemniaki obieramy, 0,5 kg gotujemy do miękkości, pozostałe ziemniaki ścieramy na drobnej tarce i odciskamy 
dokładnie nadmiar soku.  Ugotowane ziemniaki odcedzamy i dokładnie rozgniatamy, łączymy z surowymi ziemnia-
kami, do masy dodajemy skrobię z wyciśniętego soku, doprawiamy solą i dokładnie mieszamy. Łyżką formujemy 
nieduże kluski i wrzucamy na osolony wrzątek. Gotujemy do miękkości. Podajemy okraszone skwarkami ze słoniny 
lub boczku.

BABKA ZIEMNIACZANA
Składniki: 
1,5 kg ziemniaków, 2 średnie cebule, 0,5 kg mięsa mielonego, 2 jajka, sól, pieprz

Wykonanie: 
1,5 kg ziemniaków obieramy i ucieramy tak jak na placki ziemniaczane. Do utartych ziemniaków dodajemy zrumie-
nione 2 średnie cebule i 0,5 kg mięsa mielonego oraz 2 surowe jajka. Wszystko razem mieszamy, solimy i pieprzymy 
do smaku. Wylewamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy ok. 1,5 godz. w temperaturze 180°C. 
Babkę można spożywać na gorąco lub na zimno, pokrojoną w plastry, które odsmażamy na patelni z obu stron. 
Można spożywać z sosem grzybowym.

Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowie, Gmina Marcinowice


