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Chcesz wiedzieć, co najlepiej smak do jadła rodzi?
Post lub głód, gdyż najsmaczniej je, kto się przygłodzi…

    Wespazjan Kochowski

Szanowni Państwo,

Publikacja książkowa „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół”, którą oddaję 
w Wasze ręce, to hołd i podziękowanie pokoleniom gospodyń i gazdyń, 
naszych Babć i Mam, które miały jedno najważniejsze zadanie – PRZE-
TRWAĆ. Przetrwać i wychować dzieci, mimo niepewnych czasów, wojen, 
klęsk urodzaju, kryzysów i zawieruch. Bez prądu, bieżącej wody, dostępu 
do internetu i telewizji. Bez sklepów i pomocy państwa.

Dzięki przekazywanej z pokolenia na pokolenie ludowej mądrości go-
spodynie potrafiły żywić i leczyć. Wiedziały, „skąd wziąć i gdzie położyć” 
i „jak zrobić coś z niczego”. Co ziemia dała, to było, co się urodziło, to 
trafiało na stół, co uprzędły i utkały, w to ubierały siebie i bliskich. Było 
skromnie, ale smacznie. Biednie, ale gościnnie.  Powtarzane od pokoleń 
słowa „czym chata bogata, tym rada” i „z pustą ręką nie odejdziesz” stały 
się naszym Dydyńskim dziedzictwem, tym, co nas wyróżnia i sprawia, 
że jesteśmy wyjątkowi.

Dziś w naszych rękach jest przyszłość kolejnych pokoleń. To my zobo-
wiązani jesteśmy mądrość minionych pokoleń, ich wiedzę i tradycję 
utrwalać i przekazywać dalej, by służyła innym.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do powstania publikacji „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół”, wypełnili 
jej karty treścią, swoją wiedzą, umiejętnościami i wspomnieniami.

Miłej lektury i… Smacznego! 

Z wyrazami szacunku,

Alicja Pocałuń 
Wójt Gminy Dydnia
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Osoby na zdjęciu, pierwszy rząd od lewej: Monika Lenartowicz, Irena Woroszczak, Jadwiga Kro-
wiak, Sławomir Kwoka, Ewa Dmitrzak, Alicja Pocałuń, Wanda Stadnik, drugi rząd od lewej: Danuta 
Nester, Zofia Noch, Anna Urban, Marta Wydrzyńska, Krystyna Tućka, Małgorzata Kraczkowska, Ja-
dwiga Kraczkowska, Maria Nykiel, Mirosława Kraczkowska, trzeci rząd od lewej: Aleksandra Wanic, 
Danuta Mazur, Agnieszka Górniak, Elżbieta Pocałuń, Ewa Szpiech, Zofia Turoń, Agata Bok.
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Warsztaty kulinarne  
„Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół”

Dziedzictwo kulinarne Ziemi Dydyńskiej to bardzo cenny element lo-
kalnej kultury. W końcu to wokół zastawionego stołu toczy się całe życie. 
Pożywienie było i jest podstawową potrzebą człowieka, ale jest również 
nieodzownym elementem świąt, zwyczajów, obrzędów, jest częścią lokal-
nej kultury i tożsamości. Charakteru i wyjątkowości danej kuchni nadaje 
dostępność lokalnych produktów, uwarunkowania społeczne, a przede 
wszystkim kreatywność kucharek i kucharzy.

Dawna kuchnia Ziemi Dydyńskiej była wielowymiarowa. Z jednej strony 
była to kuchnia dworska, wystawna, obfita, zarezerwowana wyłącz-
nie dla ziemiańskiej warstwy społecznej. Z drugiej natomiast kuchnia 
włościańska, prosta, podstawowa, jednak nie mniej kreatywna pod 
kątem wykorzystania dostępnych produktów, zarówno pochodzących 
z gospodarstwa, jak i występujących dziko na polach i w lasach (ziół, 
owoców, grzybów). Przy czym kuchnia ta, mimo swej prostoty, również 
była w swym charakterze bardzo zróżnicowana – dzieliła się na kuchnię 
codzienną oraz odświętną. Każda pora roku i każde święto miało swoją 
kulinarną specyfikę i charakterystyczne potrawy.

Wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich Gminy Dydnia postanowiliśmy przy-
pomnieć o tym, jak wyglądały kiedyś zwyczaje kulinarne naszego regionu. 
W sierpniu 2022 r. w Izbie Regionalnej w Krzywem zostały zorganizowane 
warsztaty kulinarne, których główną ideą było odtworzenie starych, od-
chodzących powoli w zapomnienie receptur, które niegdyś towarzyszyły 
codziennemu życiu naszych przodków. Sięgnęliśmy wspólnie do starych 
opracowań kulinarnych, wspominaliśmy opowieści naszych mam, babć, 
opowiadaliśmy o potrawach, które pamiętamy z dzieciństwa. I na tej 
podstawie następnie zabraliśmy się do wspólnego gotowania. Chcieliśmy 
odtworzyć zarówno dania kuchni szlacheckiej, jak i włościańskiej, aby 
ukazać zróżnicowanie w poziomie życia mieszkańców Ziemi Dydyńskiej. 
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Jako propozycję dania szlacheckiego przygotowaliśmy rosół polski z kilku gatun-
ków mięs – wołowiny, kaczki, perliczki, kury. Rosół podany został z kruchymi 
paluchami serowymi, natomiast do mięs z rosołu przygotowaliśmy sosy – gąszcz 
z chleba, sos chrzanowy i sos kalafiorowy. Przy przygotowywaniu tych potraw 
inspirowaliśmy się recepturami zawartymi w najstarszej polskiej książce kuchar-
skiej, „Compendium Ferculorum” autorstwa Stanisława Czernieckiego, sekretarza 
królewskiego, podstolego żytomierskiego, kuchmistrza wojewody krakowskiego 
Aleksandra Michała Lubomirskiego, wydanej po raz pierwszy w 1682 r. 

Przygotowany przez nas rosół wzorowany był na przepisie pochodzącym z tej 
właśnie książki, a więc na pierwowzorze wszystkich polskich rosołów. Jak po-
daje Czerniecki:

Sposób polskiego rosołu gotowania taki. Weźmij materyją mięśną wołową albo 
cielęcą, jarząbka albo kuropatwę, gołębie i cokolwiek mięśnego jest, co być może 
do rosołu gotowano i zwierzyny wszytkie.

Wymocz, wysoluj pięknie i ułóż w garnku, ociągniej. Ten zaś rosół, w ktorymeś 
ociągał, kiedy się podstoi, przecedź przez sito i wlej w tę materyją mięśną, włóż 
pietruszki, masła, przysól, odszymuj. A gdy dowre, daj gorąco na stół.
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Rosół polski z mięs wielu
 � Drób domowego chowu (kaczka, perliczka, kura)
 � Mięso wołowe, rosołowe z kością
 � Mięsny kawałek (np. karczek)
 � Pietruszka
 � Marchew 
 � Seler
 � Cebula
 � Kwiat muszkatołowy
 � Sól, pieprz ziarnisty

Opłukane i wysuszone mięsa opiekamy nad żarem lub obsmażamy na 
maśle klarowanym. Mięsa układamy w garnku, dodajemy warzywa, w tym 
dużo korzenia pietruszki, a także kwiat muszkatołowy. Gotujemy rosół 
na wolnym ogniu, odszumowujemy. Gdy rosół jest gotowy, wyławiamy 
z niego mięsa i warzywa.

Trzeba też wiedzieć, że na każdy rosół włożyć co potrzeba, żeby wodą albo 
wiatrem nie śmierdział, to jest pietruszki albo kopru, cebule albo czosnku, 
kwiatu muszkatowego albo rozmarynu, albo całkiem pieprzu, według 
smaku albo upodobania, limonia też i rozmaryn żadnego nie oszpeci rosołu.
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Paluchy z serem
 � 1 kg mąki pszennej
 � 250 g masła
 � 3 żółtka
 � 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 � 1 łyżeczka cukru
 � Śmietana
 � Twardy, starty ser do posypania

Mąkę mieszamy z proszkiem i cukrem, siekamy z masłem. Dodajemy żółtka 
i śmietanę, zagniatamy ciasto. Schładzamy ciasto pół godziny, następnie roz-
wałkowujemy i wykrawamy paluch szerokości ok. 3 cm. Smarujemy białkiem, 
posypujemy startym serem. Pieczemy na złoty kolor.

Gąszcz z chleba
 � Ośródka pszennego chleba wiejskiego
 � Korzenie pietruszki z rosołu
 � Odrobina rosołu
 � Gałka muszkatołowa

Ośródkę chleba namaczamy w odrobinie rosołu. Jak namoknie, rozgniatamy ją 
z korzeniami pietruszki  z rosołu (można zblendować lub przetrzeć przez sito). 
Gąszcz doprawiamy gałką muszkatołową.
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Sos chrzanowy
 � Migdały mielone (blanszowane)
 � Chrzan
 � Łagodny ocet winny lub jabłkowy

Starty chrzan łączymy z mielonymi migdałami, dodajemy ocet. Sos można 
zbalansować łyżką miodu.

Kalafior z masłem
 � Kalafior 
 � Masło
 � Gałka muszkatołowa

Ugotowany kalafior rozgniatamy i dodajemy do niego słuszną ilość 
masła i startej gałki muszkatołowej (tak, aby aromat gałki dominował). 
Solimy do smaku.

Powszednia kuchnia mieszkańców wsi była relatywnie prosta, jej podstawę 
stanowiły zboża, ziemniaki, nabiał – czyli wszystko to, co było dostępne 
w gospodarstwie. Mimo wszystko, na bazie tych podstawowych składni-
ków gospodynie potrafiły stworzyć kuchnię bogatą i różnorodną, pełną 
najróżniejszych kompozycji i konfiguracji smakowych. 
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Rozmawiając z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich, próbowaliśmy sięgnąć we 
wspomnienia i odnaleźć takie dania kuchni powszedniej, które przywodzą na 
myśl pewien komfort, są swojskie, znane, kojarzą się z czasem dzieciństwa. 
Oczywiście dla bardzo wielu osób dzieciństwo smakuje proziakami z masłem. 

Proziaki Pani Marii Nykiel
 � 3 szufelki mąki (ok. 600 g)
 � Łyżeczka sody
 � 2 jajka
 � Kefir (ile zabierze)

Ze składników zagniatamy ciasto. Rozwałkowujemy, wykrawamy proziaki. 
Pieczemy na blasze lub w piekarniku. Pani Maria wspomina, że dawniej takie 
ciasto proziakowe nadziewano również ziemniakami. Ziemniaki można przy-
rządzić jak farsz na pierogi, dodać odrobinę twarogu lub mięty. Nakładać na 
ciasto proziakowe i upiec w piekarniku.
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Rozmawiając na temat potraw, które jeszcze kilka dekad temu gościły 
powszechnie na dydyńskich stołach wiele osób wspominało o kołaczach, 
w niektórych domach nazywanych kartoflanikami. Przygotowywało się 
je zwykle z ciasta chlebowego, choć w niektórych domach przyrządzano 
je również z ciasta na sodzie. Ciasto chlebowe nadziewało się ziemnia-
kami, niekiedy z dodatkiem twarogu oraz mięty, formowało się z tego 
okrągły bochen (kołacz), a następnie piekło w piecu chlebowym pomię-
dzy bochenkami chleba. Kołacz piekł się nieco krócej niż chleb, zatem 
zniecierpliwione oczekiwaniem dzieci mogły się nim pocieszyć trochę 
szybciej. Pani Maria Nykiel wspomina, że równie dobrze kołacz smako-
wał następnego dnia, na zimno, z kubkiem kawy zbożowej lub mleka.
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Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywem przygotowuje nieco zmody-
fikowaną wersję kołacza, która nie wymaga ciasta chlebowego. Ciasto może być 
upieczone w formie dużego kołacza – należy wówczas formę tortową wyłożyć roz-
wałkowanym ciastem, następnie wypełnić je ziemniakami z twarogiem oraz miętą 
i upiec na złoty kolor. Można również uformować małe kołaczyki, wykrawając 
krążki ciasta i wypełniając je wybranym nadzieniem z ziemniaków lub kapusty. 

Kołaczyki
 � 1 kg mąki
 � 1 kostka margaryny
 � 2 kieliszki oleju 
 � 1 łyżeczka soli
 � 10 dkg białego sera
 � ¼ litra maślanki
 � 2 łyżki śmietany
 � 1 szklanka zsiadłego mleka
 � 1 łyżeczka sody
 � 1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Z podanych składników zagnieść ciasto. Powinno być nieco luźniejsze niż ciasto 
na pierogi. Ciasto rozwałkować, wykrawać krążki, nakładać wybrane nadzienie 
i piec w piekarniku na złoto.

Propozycje nadzienia: 
 � Kiszona kapusta z grzybami
 � Słodka kapusta z serem ( jak do pierogów)
 � Ziemniaki duszone z białym serem i miętą. 



Przepisy
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Zupa krem z dyni
 � 1 kg dyni
 � 1 marchew
 � 1 cebula
 � 2 ząbki czosnku
 � 3 szklanki bulionu drobiowego
 � Sól, pieprz
 � 2 łyżki oliwy z oliwek

Dynię obieramy, usuwamy pestki, kroimy na kawałki. 
Marchew, cebulę i czosnek obieramy, a następnie kro-
imy na mniejsze części, podsmażamy na oliwie przez trzy 
minuty, ciągle mieszając. Warzywa zalewamy bulionem 
i gotujemy pod przykryciem ok. 30 minut. Po tym cza-
sie warzywa powinny być miękkie. Całość rozdrabniamy 
blenderem, aż zupa nabierze konsystencji kremu. Przy-
prawiamy solą i pieprzem do smaku. 

Zupę nalewamy na talerz. Każdą porcję posypujemy pra-
żonymi nasionami dyni. Zupę można również udekoro-
wać kleksem śmietany i frytkami z dyni.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Dydni
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Kaczka faszerowana grzybami
 � 1 kaczka
 � ½ łyżki majeranku
 � Sól, pieprz

Kaczkę umyć, natrzeć majerankiem, pieprzem i solą. Odstawić na kilka 
godzin do lodówki.

 � 6-10 suszonych grzybów
 � 1-2 bułki
 � 3 jaja
 � ½ kostki masła
 � 2 łyżki bułki tartej
 � Suszone przyprawy (bazylia, rozmaryn, kurkuma, imbir, jałowiec, gorczy-

ca, ziele angielskie, liść laurowy)
 � 3-4 łyżki oleju
 � Sól, pieprz

Dzień wcześniej namoczyć grzyby, następnie ugotować i zmielić w ma-
szynce. Dodać namoczone w wywarze grzybowym i odciśnięte bułki. 
Masło utrzeć z żółtkami, dodać masę grzybową, bułkę tartą, białka ubite 
na sztywną pianę. Delikatnie wymieszać i doprawić przyprawami. Tu-
szę kaczki nadziać farszem, zaszyć, ułożyć w brytfannie nasmarowanej 
olejem. Piec w dobrze nagrzanym piekarniku (200-230°C) przez ok.  
1–1 ½ godziny, co jakiś czas podlewając wodą. 
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Marmolada
 � 5 kg jabłek
 � 1 szklanka octu 6%
 � 2 kg cukru

Jabłka zalać octem, zasypać cukrem, 
zostawić w cieple na 12 godzin. Na-
stępnego dnia zagotować, mieszając. 
Po zagotowaniu wstawić do piekar-
nika na 3 godziny, od czasu do czasu 
przemieszać. Mają lekko „pyrkać”. 
Gorące nakładać do słoików.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Jabłonce
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Cynamonki
 � ½ kg mąki
 � ¼ litra śmietany
 � 4 żółtka
 � 1 kostka margaryny
 � Szczypta soli 

Nadzienie: marmolada z jabłek, cynamon.

Mąkę posiekać z margaryną i solą, dodać śmietanę i żółtka, zagnieść ciasto. 
Wstawić do lodówki na 2 godziny. Rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm, 
pociąć na kwadraty, na każdy kwadrat nałożyć trochę marmolady, posy-
pać cynamonem. Kwadraty składać po przekątnej, piec w 170°C na złoty 
kolor. Posypać cukrem pudrem.
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Końskiem

Dziad i baba
Ziemniaki pokroić w kostkę, lekko podgotować w osolonej wodzie. 
Wodę odlać, ziemniaki zalać mlekiem i gotować, aż zmiękną.

Zagnieść ciasto na szczypane kluski: z dwóch jajek i mąki zrobić 
twarde ciasto (ilość mąki należy dostosować). Z ciasta odszczy-
pywać kluski i wrzucać na gotującą się, posoloną wodę. Kluski 
odcedzić z wody, połączyć z ugotowanymi w mleku ziemniakami, 
doprawić do smaku solą. 

Szczypane kluski z mlekiem są również podstawą do zupy dynio-
wej. Przyrządza się ją następująco: dynię należy obrać, wydrążyć 
środek, pokroić w kostkę, zalać wodą i ugotować do miękkości. 
Następnie podawać z zagotowanym mlekiem oraz szczypanymi 
kluskami, doprawić solą.
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Buraczki kiszone na barszcz
Do słoika włożyć kwiat kopru, kawałek chrzanu, czosnek, liść laurowy, 
3 ziarenka ziela angielskiego i buraczki pokrojone w kawałki. 

Zalewa:
 � 1 litr wody,
 � 1 łyżka soli do przetworów,
 � 2 łyżki cukru 

Składniki zalewy zagotować. Gorącym płynem zalać buraczki w słoiku do 
pełna, dobrze zakręcić, odwrócić do góry dnem, a po godzinie odstawić 
i trzymać w ciepłym miejscu.
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Krzywem

Zupa pulpetowa
 � 3 litry wody
 � 3 marchewki
 � 1 por
 � ½ kg pieczarek
 � 1 zupa pieczarkowa w torebce
 � 2-3 kostki rosołowe
 � 2 serki topione pieczarkowe
 � 2 serki topione śmietankowe
 � 60 dkg zmielonego fileta z kurczaka
 � 1 jajko
 � Garść bułki tartej
 � Sól, pieprz do smaku

Marchew zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Pora pokroić 
w krążki, udusić na patelni z odrobiną masła. Pieczarki pokroić 
i usmażyć. Z mięsa, jajka, bułki tartej i soli wyrabiamy masę, 
formujemy małe kuleczki. Wodę zagotowujemy z kostkami 
rosołowymi i zupą z torebki. Na gotującą się zupę wrzucamy 
kuleczki z mięsa, chwilę gotujemy. Dodajemy marchewkę, pora, 
pieczarki, a na końcu serki rozpuszczone w odrobinie zupy. 
Doprawiamy do smaku.
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Makowiec japoński
 � 30 dkg maku
 � 1 kostka margaryny
 � 45 dkg cukru pudru
 � 60 dkg jabłek
 � 9 jaj
 � 9 łyżek kaszy manny
 � 2 łyżeczki proszku
 � 1 szklanka orzechów włoskich, posiekanych
 � 10 dkg rodzynek.

Jabłka zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Mak sparzyć i zmielić trzykrot-
nie. Margarynę utrzeć z cukrem, ucierając dodawać stopniowo żółtka, 
mak, jabłka, kaszę mannę. Z białek ubić pianę, dodać do masy, lekko 
mieszając. Piec w temperaturze 180°C przez ok. 40 minut. Polać polewą.
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Niebocku

Żur na zakwasie z płatków 
owsianych

 � 15 dkg płatków owsianych
 � 3 szklanki przegotowanej wody
 � 5 ząbków czosnku
 � 1 cebula 
 � Przyprawy: majeranek, liść laurowy, ziele 

angielskie, pieprz, sól
 � ½ szklanki śmietany 18%

Do słoika wsypać płatki owsiane, wymieszać 
z letnią, przegotowaną wodą, dodać trzy ząbki 
czosnku i cebulę przekrojoną na pół. Zakwas 
przykryć ściereczką i zostawić w temperatu-
rze pokojowej. Po dwóch dniach wyjąć cebulę 
i wymieszać. Po pięciu dniach wodę zagotować 
z liściem laurowym, zielem angielskim, posolić 
i wlać przetarty przez sito zakwas. Ponownie 
zagotować. Do zupy dodać majeranek, dwa ząbki 
czosnku, pieprz i zaprawić śmietaną.
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Niewistce

Kapuśniaczki
 � 1 kg mąki
 � 1 kostka margaryny
 � 1 łyżka cukru
 � 1 szklanka śmietany
 � ½ szklanki mleka
 � 1 łyżka soli
 � 70 g drożdży
 � 3 jajka

Nadzienie: 
 � 1 ½ kg kiszonej kapusty
 � 3 cebule
 � Garść suszonych grzybów
 � Sól, pieprz do smaku

Dodatkowo:
 � 2 żółtka
 � 2 łyżeczki kminku

Drożdże rozpuścić z cukrem. Mąkę 
przesiekać z masłem, dodać pozostałe 
składniki oraz rozpuszczone drożdże, 
zagnieść ciasto. Dobrze wyrobić. 

Grzyby namoczyć i ugotować. Kapu-
stę ugotować. Cebulę pokroić w kost-
kę, zeszklić na maśle, wymieszać 
z posiekanymi kapustą i grzybami, 
doprawić do smaku.

Ciasto rozwałkować, pociąć na pro-
stokąty 4x8 cm, nakładać farsz. Zwi-
nąć w rulon, posmarować żółtkiem, 
posypać kminkiem i piec na złoto 
w temperaturze 180°C. Podawać 
z czystym czerwonym barszczem.
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Pleśniak
 � 3 szklanki mąki
 � 1 kostka margaryny
 � 6 jaj
 � 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 � 1 łyżka kakao
 � 1 szklanka cukru
 � 2 łyżki śmietany
 � 2 łyżki mąki ziemniaczanej lub kisiel (proszek)
 � Powidło
 � Ewentualnie sezonowe owoce

Zagnieść ciasto z mąki, margaryny, żółtek, śmietany, proszku i połowy szklanki 
cukru. Ciasto podzielić na trzy części. Jedną część włożyć do zamrażalnika, 
drugą wyłożyć na spód formy, do trzeciej części ciasta dodać kakao. Na ciasto 
wyłożone do formy dać powidło (ewentualnie sezonowe owoce), na to nakła-
dać kulki z ciasta kakaowego. Ubić pianę z białek i pozostałej połowy szklanki 
cukru, wymieszać z mąką ziemniaczaną. Wyłożyć na ciasto kakaowe. Na pianę 
dać kruszonkę z trzeciej części ciasta. Upiec na złoty kolor. 
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Placek Pycha 
Ciasto kruche

 � 20 dkg margaryny
 � 40 dkg mąki 
 � 20 dkg cukru
 � 5 żółtek
 � 2 łyżeczki proszku

Zagnieść ciasto, podzielić na dwie części i wyłożyć 
w dwóch formach. 

Mak 
 � 30 dkg maku
 � Aromat migdałowy
 � 20 dkg cukru
 � 2 jaja

Mak sparzyć, zmielić dwukrotnie. Całe jaja utrzeć z cu-
krem, dodać mak, wyłożyć na kruche ciasto.

Ser
 � 5 jaj 
 � 50 dkg sera
 � 10 dkg masła
 � 1 budyń śmietankowy
 � 25 dkg cukru
 � 1 łyżeczka proszku
 � Aromat, bakalie

Margarynę utrzeć z cukrem, dodawać po jednym żółtku, 
następnie ser, budyń, aromat, bakalie, na końcu proszek. 
Z białek ubić pianę, wymieszać z masą serową. Masę se-
rową wyłożyć na masę makową, upiec. Jedną część ciasta 
upiec, a na drugą wyłożyć mak i ser – upiec.

Jabłka

1 kg jabłek zetrzeć na tarce o grubych oczkach, przesma-
żyć. Do gorących jabłek dodać galaretkę lub jedną łyżkę 
żelatyny, szybko wymieszać. 

Na wystudzony placek makowo-serowy wyłożyć jabłka, 
przykryć kruchym plackiem. Wierzch polać polewą.
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Karkówka na kiszonej kapuście z ananasem
 � 600 g kiszonej kapusty
 � 1 kg karkówki 
 � 1 puszka ananasa
 � Kostka masła
 � 1 marchewka
 � 1 por
 � 1 pietruszka lub seler
 � 1 cebula
 � 2 ząbki czosnku
 � Przyprawa kebab gyros
 � Sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, olej

Mięso myjemy, osuszamy, kroimy w plastry, lekko rozbijamy. Nacieramy przy-
prawą do gyrosa i czosnkiem. Wkładamy do lodówki na godzinę. Po wyjęciu 
obsmażamy mięso z każdej strony na rozgrzanym oleju.
Kapustę płuczemy, odciskamy, kroimy drobno. Na maśle szklimy cebulę, doda-
jemy startą marchewkę, pietruszkę, pokrojony drobno por. Wszystko mieszamy 
z posiekaną kapustą, podsmażamy. Dodajemy pokrojony w kostkę ananas, ziele, 
liść. Dusimy.
W naczyniu żaroodpornym układamy połowę kapusty z warzywami, na nią 
plastry karkówki i drugą połowę kapusty. Całość zalewamy sokiem z ananasa. 
Pieczemy pod przykryciem 2 godziny w temperaturze 180°C.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Obarzymie
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Sernik z żurawiną
12 dkg margaryny roztopić i ostudzić, dodać 10 dkg cukru pudru, 15 dkg 
mąki, 2 całe jajka, 1 łyżkę kakao, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Wszyst-
ko razem utrzeć drewnianą łyżką. Ciasto wyłożyć do dużej blachy.

Masa serowa
 � 2 kg sera zemleć
 � 30 dkg margaryny palmy
 � 40 dkg cukru pudru
 � 10 jaj 
 � 1 budyń śmietankowy duży bez cukru
 � 1 sernix
 � Aromat pomarańczowy
 � 10 dkg skórki pomarańczowej
 � 4 łyżki alkoholu
 � 4 łyżki kaszy manny
 � Sok z 1 pomarańczy
 � Pół łyżeczki proszku do pieczenia

Margarynę, cukier, żółtka utrzeć na puch, dodawać stopniowo ser i resztę 
składników. Na koniec dodać ubitą pianę z białek. Delikatnie wymieszać 
i wyłożyć na ciasto. Piec 1 godzinę do suchego patyczka. Po ostygnięciu 
sernik wyłożyć na deskę, posmarować cienko gotową masą krówkową 
i posypać posiekaną żurawiną (15 dkg) i 10 dkg skórki pomarańczowej 
lub 15 dkg uprażonych płatków migdałów.
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Witryłowie

Ciasto szpinakowe
 � 200 g świeżego szpinaku
 � 1 ⅓ szklanki cukru
 � 1 ⅓ szklanki oleju
 � 6 jajek
 � 3 ⅓ szklanki mąki
 � 2 łyżeczki proszku do pieczenia
 � 2 łyżeczki sody
 � Cukier waniliowy

Krem
 � 350 g twarogu śmietankowego President
 � 50 ml mleka
 � 250 ml śmietanki 30%
 � 3 łyżki cukru pudru
 � Sok z połowy cytryny
 � Galaretka cytrynowa
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Frużelina
 � 300 g drobnych owoców jagodowych
 � 2 łyżki cukru
 � 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
 � 50 ml wody

Szpinak opłukać, zblendować z olejem. Białka ubić na sztywną pianę, 
dodać cukier, żółtka, zmiksować ze szpinakiem. Wsypać mąkę, sodę 
i proszek, dokładnie wymieszać. Upiec dwa placki w temperaturze 170°C. 

Frużelina: Owoce wymieszać z cukrem, gotować, aż puszczą sok. Mąkę 
ziemniaczaną zmieszać z wodą, wlać do owoców, mieszać do momentu 
zgęstnienia. Wystudzić.

Krem: Dobrze schłodzoną śmietankę ubić na sztywno. Twaróg i mleko 
zmiksować dokładnie na gładki serek. Do serka wlać sok z cytryny, cukier 
puder, zmiksować. Dodać galaretkę rozpuszczoną w ⅓ szklanki wody. 
Serek połączyć ze śmietanką, wymieszać.

Na jeden blat ciasta szpinakowego ułożyć część masy, następnie łyżką 
nakładać kupki frużeliny, przykryć drugą częścią masy i przyłożyć drugim 
blatem ciasta szpinakowego.
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Sałatka ziemniaczana
 � Ok. 500 g ugotowanych młodych ziemniaków
 � 2 ogórki 
 � Pęczek cebuli dymki
 � Pęczek koperku
 � 1 czerwona cebula
 � 5 łyżek jogurtu naturalnego greckiego
 � Czosnek granulowany
 � Sól, pieprz
 � Sok z połowy cytryny

Ugotowane ziemniaki i obrane ogórki pokroić w półplasterki, cebulę w drobną 
kostkę. Dymkę i koperek drobno posiekać. Jogurt wymieszać z sokiem z cytry-
ny, doprawić do smaku solą, pieprzem i czosnkiem granulowanym. Wszystkie 
składniki wymieszać.
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Wydrnej

Winna jagodzianka 
prosto z lasu

 � Wino czerwone wytrawne 750 ml
 � Likier z dzikiej róży 300 ml
 � Syrop z dzikiej róży 400 ml
 � Mąka ziemniaczana 3-4 łyżki
 � Skórka z cytryny i pomarańczy
 � Czerwone owoce (maliny, truskawki, 

borówki, wiśnie lub żurawina)
 � Woda 3-4 łyżki

Wino wlać do garnka, dodać skórkę cytry-
nową i pomarańczową, zagotować. Dodać 
likier, syrop, wymieszać. W misce dokładnie 
wymieszać wodę z mąką ziemniaczaną. Do 
garnka z gotującym się winem wlać mąkę 
z wodą, wymieszać. Na koniec dodać owo-
ce, wymieszać, pozostawić do ostygnięcia. 
Jagodziankę można podawać z bitą śmietaną 
lub lodami waniliowymi.
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Keks Staropolski
 � 2 ½ szklanki mąki
 � 100 g masła
 � 12 jajek
 � 1 ½ szklanki cukru
 � Porcja proszku do pieczenia
 � Szczypta soli
 � 100 g orzechów włoskich
 � 50 g śliwek suszonych
 � 250 g bakalii: rodzynek, skórki pomarańczowej, fig, daktyli, orzechów lasko-

wych

Utrzeć sześć jajek i sześć żółtek z cukrem na puszystą masę, dodać mąkę po-
łączoną z proszkiem i roztopione, wystudzone masło oraz bakalie (rodzynki 
wcześniej należy namoczyć i odsączyć, resztę bakalii posiekać i oprószyć mąką). 
Blachę wyłożyć pergaminem, wylać ciasto, piec 60 minut w 180°C. Po upieczeniu 
polać czekoladą lub lukrem.

Klub Seniora
w Jabłonce



35

Surówka z selera i śliwek
Śliwki, jabłko, seler umyć starannie pod bieżącą wodą. Seler obrać, opłu-
kać, zetrzeć na tarce jarzynowej i skropić sokiem z cytryny. Śliwki wy-
drylować i pokroić w paski. W ten sam sposób rozdrobnić obrane jabłko. 
Wszystkie składniki połączyć z majonezem i doprawić do smaku.

Kotlety z grzybów
Umyte i obrane grzyby udusić na tłuszczu. Po odparowaniu wody ostu-
dzić i zemleć w maszynce wraz z namoczoną w mleku i odciśniętą bułką. 
Dodać podsmażoną na rumiano cebulę, kaszę mannę, mąkę ziemniaczaną 
i jajko. Masę doprawić do smaku solą i pieprzem, wyrobić. Formować 
kotlety, obtaczać je w bułce tartej i smażyć na złoty kolor.

Kotlety ziemniaczane
 � Ok. 60 dkg ziemniaków
 � 4 łyżki masła
 � Cebula
 � 3 łyżki kaszy jęczmiennej
 � ½ łyżki vegety
 � 3 jajka
 � Sól
 � 75 g mąki pszennej
 � 4 łyżki ziaren sezamu
 � ¼ litra śmietany

Ziemniaki ugotować. Cebulę pokroić, zeszklić na maśle, dodać kaszę, 
vegetę i odrobinę wody, dusić ok. 10 minut. Ziemniaki zemleć, ostudzić. 
Z kaszy, jajek i ziemniaków wyrobić ciasto. Formować kotlety, wyłożyć 
na posmarowaną tłuszczem formę, posmarować je masłem i posypać 
ziarnami sezamu. Na kotlety położyć śmietanę (ok. 1 cm warstwa). Piec 
w piekarniku ok. 25 minut w 160°C.
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Klub Seniora
w Temeszowie

Korzenne
 � ½ kg mąki
 � Kostka margaryny
 � 20 dkg cukru
 � 2 jajka
 � ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
 � 2 cukry waniliowe
 � 2 przyprawy do piernika
 � 2 łyżeczki imbiru
 � 2 łyżeczki cynamonu
 � ½ łyżeczki gałki muszkatołowej
 � 2 łyżki miodu
 � Skórka otarta z 1 cytryny

Sypkie składniki wymieszać, posiekać z margaryną. Dodać 
jajka, miód, zagnieść ciasto. Wstawić na 3 godziny do lodów-
ki. Cienko rozwałkować, wykrawać ciasteczka. Piec w 180°C 
przez ok. 15-20 minut.
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Babka ziemniaczana z kaszanką
 � 1 kg obranych ziemniaków
 � 1 łyżka mąki pszennej
 � 1 łyżka mąki ziemniaczanej
 � 2 jaja 
 � 2 cebule pokrojone w kostkę
 � 150 g boczku wędzonego pokrojonego w kostkę
 � 150 g kaszanki
 � 2 łyżki majeranku
 � 50 ml śmietanki 30%
 � Sól, pieprz
 � Słonina pokrojona w cienkie plasterki

Ziemniaki zetrzeć na tarce o cienkich oczkach, dodać mąkę i jajka, wy-
mieszać. Cebulę podsmażyć z boczkiem, dodać kaszankę i dusić 10 minut. 
Do startych ziemniaków dodać kaszankę z boczkiem i cebulą, majeranek, 
śmietankę. Doprawić solą i pieprzem, dokładnie wymieszać. Formę 
posmarować masłem, obsypać bułką tartą, wyłożyć masę ziemniaczaną. 
Na wierzchu ułożyć plasterki słoniny. Piec w piekarniku nagrzanym do 
180°C przez 1–1 ½ godziny. 
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Ślimak
 � 5 jaj
 � 4 łyżki gorącej wody
 � 12 ½ dkg cukru
 � Cukier waniliowy
 � 12 ½ dkg mąki ziemniaczanej
 � 3 łyżki mielonych orzechów
 � 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Żółtka ubić z gorącą wodą i 2/3 cukru, białka ubić z resztą cukru, połączyć obie 
masy, dodać resztę składników i wymieszać. Upiec dwa placki na roladę. Tuż 
po upieczeniu placki zawinąć w czyste ściereczki, po wystudzeniu przełożyć 
połową masy. 

Masa
 � 2 szklanki mleka
 � 3 żółtka
 � 15 dkg cukru pudru
 � 2 budynie
 � 300 g masła

Z mleka, żółtek, cukru i budyniu ugotować krem. Wystudzić. Masło utrzeć na 
puch, ucierając stopniowo dodawać wystudzony budyń.

Biszkopt

Upiec biszkopt z pięciu jaj, posmarować połową masy, ułożyć rolady wzdłuż 
dłuższych boków, w środku poukładać brzoskwinie i zalać galaretką. 

Miętowy
 � 8 jaj 
 � 28 dkg cukru
 � 16 dkg mąki pszennej
 � 4 dkg kakao
 � 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Upiec biszkopt i przekroić na dwie lub trzy części.

Śmietana
 � 2 galaretki cytrynowe
 � 2 śnieżki
 � ½ litra śmietany 30%
 � 2 czekolady miętowe rozpuszczone z 2 łyżkami mleka

Śmietanę ubić ze śnieżkami. Dwie galaretki rozpuścić w pół litra wody i gęst-
niejącą masę wlewać do ubitej śmietany. Gotową śmietaną przełożyć biszkopty, 
na końcu placek polać rozpuszczoną czekoladą.



Smacznego!
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