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Żur z maślanki  
Małgorzata Swoboda – Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach

SKŁADNIKI:
▪ 2 l maślanki
▪ 0,5 l wody

▪ 800 ml mleka
▪ 12 dag masła

▪ 2 łyżki mąki
▪ 1 cebula

▪ 1-2 ząbki czosnku
▪ szczypta soli i pieprzu

WYKONANIE:  
Maślankę z wodą zagotować. Dodać czosnek 
przeciśnięty przez praskę. W mleku rozbić mąkę 
i wlać do żuru. Dodać sól, pieprz i zagotować. 
W rondlu roztopić masło, dodać cebulę (pokrojoną 
w kostkę) i zrumienić na złoty kolor, wlać do żuru. 
Ziemniaki ugotować, ubić. Żur z maślanki podajemy 
ze schłodzonymi ziemniakami.

Zupa Einlauf
Patrycja Gola

SKŁADNIKI:
▪ 2 skrzydełka
▪ 1 szyja indycza
▪ 1 marchewka
▪ ½ selera
▪ 1 korzeń piertuszki
▪ 1 por 
▪ lubczyk
▪ sól
▪ Maggi
▪ pieprz
▪ ziarenka smaku
▪ 2 jajka
▪ 4 łyżki mąki 

WYKONANIE:  
Skrzydełka i szyjkę zalewamy wodą i gotujemy 
z warzywami. Kiedy mięso jest miękkie wyjmujemy je 
i rosół doprawiamy do smaku przyprawami. Jajka 
rozbijamy widelcem i dokładnie mieszamy z mąką. 
Ciasto wlewamy cienkim strumieniem do gotującego się 
rosołu. Gotujemy 3 minuty ciągle mieszając. Na koniec 
dodajemy zieloną pietruszkę i ugotowaną wcześniej 
w rosole pokrojoną w plasterki marchewkę.
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Żur na zakwasie
Barbara Paprotna

ZAKWAS:
Letnią wodę wraz z mąką żurową dokładnie mieszamy 
i odstawiamy na 24 godziny na blacie kuchennym.

WYKONANIE:  
W garnku zagotowujemy około 1,5 litra wody, wlewamy zakwas, 
gotujemy przez około 5 minut (trzeba pilnować aby żur nie 
wykipiał). Dodajemy przyprawy: sól, pieprz, czosnek – wedle 
własnych upodobań. Wcześniej gotujemy ziemniaki w skórce oraz 
smażymy boczek w plasterkach.
Na talerz wykładamy ziemniaki. Możemy też dodać kiełbasę 
lub żeberka z wody i jajko wtedy żur będzie treściwszy. Talerz 
zalewamy żurem i okraszamy boczkiem.

Polędwiczki w sosie leśnym
Ewa Filusz

SKŁADNIKI:
▪ 1-2 polędwiczki wieprzowe
▪ 2-3 listki laurowe
▪ 3 ziarenka ziela angielskiego
▪ 1 cebula
▪ sól, pieprz i inne ulubione przyprawy
▪ 8 suszonych śliwek
▪ 1 jabłko
▪ 2 ząbki czosnku
▪ garść grzybów suszonych
▪ 3 ziarenka jałowca
▪ margaryna Palma lub masło
▪ 10 dag suszonej żurawiny

WYKONANIE:  
Polędwiczki myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym, 
ścinamy błonki. Kroimy na 1 cm kawałki, lekko 
rozbijamy. Z każdej strony przyprawiamy solą, 
pieprzem, papryką (możemy dodać również swoje 
ulubione przyprawy). Na patelnię dajemy tłuszcz 
i gdy już będzie rozgrzany obsmażamy szybko każdy 
kawałek z obu stron i przekładamy do garnka. 
Gdy już wszystkie polędwiczki są gotowe dodajemy 
pozostałe składniki (śliwki, jabłko, ziarna ziela 
angielskiego, grzyby, żurawinę, czosnek i pozostałe 
składniki). Na patelnię, na której smażyliśmy 
polędwiczki, wlewamy ok 1-1,5 szklanki wody, czekamy 

aż się zagotuje i całość przelewamy do garnka z mięsem 
(woda musi przykryć mięso!). Przykrywamy garnek 
i dusimy przez ok 40-60 minut. Po tym czasie mięso 
wykładamy na talerz, przykrywamy aby było gorące. 
Sos przecedzamy przez sitko, a to co zostanie na nim 
przecieramy do sosu. Całość zagotowujemy. W razie 
konieczności można zagęścić mąką. Na koniec do sosu 
dodajemy 1 łyżkę 12% śmietany i czekamy aż całość 
się zagotuje. Mięso wykładamy na płaski, duży talerz 
i zalewamy sosem.
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Bigos
Emilia Wacławczyk

SKŁADNIKI:
▪ ½ kg kapusty kiszonej (waga po odciśnięciu)
▪ ½ kg kapusty białej, poszatkowanej lub grubiej  
  pokrojonej
▪ 40 g suszonych grzybów (borowików)
▪ tłuszcz do smażenia (olej, smalec)
▪ ½ kg wieprzowiny (łopatka, szynka, chudsza 
  karkówka), pokrojonej w grubą kostkę
▪ 250 g wędzonego boczku, pokrojonego 
  w grubą kostkę
▪ 250 g kiełbasy typu zwyczajna, pokrojonej 
  w grubą w kostkę
▪ 1 średnia cebula, pokrojona w kostkę
▪ 3 ząbki czosnku
▪ 3 łyżki koncentratu pomidorowego
▪ przyprawy: liście laurowe, ziarna ziela angielskiego, 
  ½ łyżeczki pieprzu czarnego w ziarnach,
  łyżka suszonego majeranku, sól

WYKONANIE: 
Kapustę kiszoną i białą włóż do dużego garnka. 
Grzyby namocz w gorącej wodzie, następnie 
odciśnij, pokrój w paski, dodaj do kapusty razem 
z przecedzoną wodą z moczenia.
Na dużej patelni rozgrzej tłuszcz. Mięso dobrze 
osusz. Smaż, najlepiej partiami, do zrumienienia, 
najpierw mięso, potem boczek i kiełbasę. Usmażone 

porcje wkładaj do garnka z kapustą. Na tej samej 
patelni zeszklij cebulę i czosnek. Dołóż do kapusty. 
Do kapusty dodaj koncentrat pomidorowy i przyprawy, 
wymieszaj dokładnie.
Bigos duś na niewielkim ogniu 2-3 godziny aż wszystko 
będzie miękkie. Pod koniec gotowania sprawdź czy nie 
trzeba dodać jeszcze przypraw. Bigos najlepiej smakuje 
następnego dnia.



8

Przepis na ciapkapustę i karbinadle
Dorota Knopek

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg białej kapusty
▪ 0,5 kg ziemniaków
▪ 1 cebula
▪ około 200 g słoniny ze skwarkami
▪ 4-5 łyżek octu
▪ sól, pieprz, Vegeta, Maggi  

WYKONANIE: 
Kapustę szatkujemy i gotujemy około 30 minut 
z obranymi ziemniakami i pokrojoną w kostkę cebulą. 
Kiedy ziemniaki będą już miękkie odcedzamy wodę 
i odparowujemy. Dodajemy słoninę ze skwarkami 
i według uznania doprawiamy octem, solą, pieprzem, 
Vegetą, Maggi i cukrem. Wszystko starannie 
ugniatamy tłuczkiem do ziemniaków. 

Ciapkapusta
SKŁADNIKI:
▪ 1 kg mięsa mielonego
▪ 2 bułki (namoczyć w wodzie)
▪ 2 jajka
▪ 1 duża cebula
▪ 3 ząbki czosnku
▪ pieprz, sól, Maggi, Vegeta, olej do smażenia 

WYKONANIE: 
Do miski wkładamy mięso mielone, odciśnięte 
z wody bułki, 2 jajka, pokrojoną w kostkę cebulę 
i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wszystko według 
uznania doprawiamy solą, pieprzem, Vegetą i Maggi. 
Wszystko dokładnie mieszamy i formujemy kotleciki. 
Smażymy na rozgrzanym oleju. 

Karbinadle

Bratkartofle z jajkiem sadzonym i kefirem
Patrycja Gola

SKŁADNIKI:
▪ ok. 1 kg ugotowanych ziemniaków z dnia poprzedniego
▪ 1 duża cebula, 1 łyżka masła
▪ koperek, sól, pieprz, kefir, jajka

WYKONANIE:  
Ziemniaki pokroić w plastry. Cebulę pokroić w kostkę lub w półksiężyce 
i zeszklić ma maśle. Ziemniaki dodać do cebuli i smażyć aż będą miały 
złocisty kolor. Odwrócić je na drugą stronę i smażyć do uzyskania złotego 
koloru. Przełożyć na talerz, posypać odrobiną soli, pieprzu i koperkiem. 
Podawać z jajkiem sadzonym i kefirem lub maślanką.
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Boczek Rolowany
Patrycja Gola

SKŁADNIKI:
▪ 2 kg cienkiego boczku surowego 
▪ 1 duża cebula
▪ 4 duże pieczarki
▪ ½ główki czosnku
▪ przyprawa do wieprzowiny
▪ 1 łyżka majeranku
▪ 1 łyżka ziół prowansalskich
▪ pieprz

WYKONANIE:  
Boczek nacieramy pieprzem i przyprawami (majeranek, 
zioła prowansalskie, przyprawa do wieprzowiny). 
Czosnek przeciskamy przez praskę i rozcieramy na 
boczku. Cebulę kroimy w piórka i posypujemy boczek. 
Pieczarki kroimy w plastry i wykładamy na boczek. 
Zwijamy boczek w roladę i owijamy sznurkiem. 
Wkładamy do naczynia żaroodpornego i marynujemy 
całą noc. Pieczemy pod przykryciem około 2 godzin 
w temperaturze 180 stopni. Kilka minut przed końcem 
pieczenia zdejmujemy pokrywę i zrumieniamy.
Boczek można podawać zarówno na ciepło jak 
i na zimno.

Świąteczna faszerowana szynka w ziołowej posypce
Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach

SKŁADNIKI:
▪ 3 kg szynki
▪ 1 kg mięsa mielonego
▪ cebula, czosnek, jajko
▪ przyprawy: sól, pieprz i Delikat do mięsa

WYKONANIE:  
Szynkę należy osuszyć i naciąć tak, aby powstały kieszenie. Mięso mielone połączyć 
z jajkiem, cebulą, czosnkiem, solą i pieprzem. Dobrze wyrobić. Naciętą szynkę przyprawić 
i nafaszerować mięsem mielonym. Związać nicią w dwóch miejscach. Piec 2 godziny 
w temperaturze 190 stopni. Po tym czasie zrobić posypkę z 3 jajek, posiekanej pietruszki, 
kopru, cząbru i rozmarynu. Dodać do masy bułkę tartą i obłożyć masą szynkę. 
Piec jeszcze 20 minut.
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Gęsi pasztet
Krystyna Szymeczek – Stowarzyszenie Kobiet 
i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach

SKŁADNIKI:
▪ 1 duża gęś
▪ 1-1,5 kg boczku
▪ liście laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz 
▪ warzywa: marchew, por, seler

WYKONANIE:  
Wszystkie składniki gotujemy razem.
Gdy gęś trochę przestygnie, obieramy ją z mięsa. 
Następnie mięso mielimy dodając przyprawy: pieprz, 
majeranek, czosnek, trochę gałki muszkatołowej i jak 
potrzeba to również sól. Wszystko dobrze mieszamy. 
Gdy masa jest za sucha należy dodać rosołu z mięsa. 
Przekładamy pasztet do słoików, które gotujemy 
2 godziny. 

Jajka faszerowane
Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich 
w Gąsiorowicach.

SKŁADNIKI:
▪ 6 jajek
▪ 5 plastrów szynki drobiowej
▪ majonez

WYKONANIE:  
Jajka ugotować i obrać ze skorupek. Przekroić 
na pół, żółtka wydrążyć. Następnie żółtka wymieszać 
z szynką i majonezem. Szprycą nadziewać jajka.

Muszle nadziewane
Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich 
w Gąsiorowicach.

SKŁADNIKI:
▪ muszle makaronowe
▪ ser twarogowy
▪ pietruszka, koper
▪ sól i pieprz

WYKONANIE:  
Makaron ugotować. Ser połączyć z ziołami, doprawić 
do smaku. Następnie muszle nadziewać masą serową.

Złota MyŚl Życie jest jak gotowanie...
Niby ten sam przepis, a każdemu wychodzi co innego.
Źródło: www.bibsy.pl
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Kluski śląskie
Joanna Pyttel

SKŁADNIKI:
▪ 500 g ugotowanych ziemniaków
▪ mąka ziemniaczana lub skrobia ziemniaczana
▪ 1 jajko
▪ sól

WYKONANIE:  
Ziemniaki obieramy i gotujemy aż będą miękkie. 
Ugotowane przeciskamy przez praskę, wykładamy do 
miski, uklepujemy i dzielimy na cztery równe części. 
Jedną część wyciągamy na bok (na pozostałe części), 
a w puste miejsce wsypujemy mąkę lub skrobię w takiej 
ilości, by uzupełnić puste miejsce po ziemniakach. 
Dodajemy jajko i sól. Ugniatamy ciasto do uzyskania 
gładkiej masy, w razie potrzeby można dosypać mąki. 
Formujemy kulki (z takich proporcji powinno nam wyjść 
około 30 szt. klusek). Gotowe kluski wrzucamy do 
wrzącej osolonej wody i gotujemy przez około 10-12 
minut.

Francuskie tosty
Bronisława Latocha

SKŁADNIKI:
▪ 1 bochenek chleba
▪ 10 jajek
▪ 1 kostka masła
▪ średnia główka czosnku
▪ sól i pieprz

WYKONANIE:  
Bochenek chleba pełnoziarnistego pokroić na kromki 
i posmarować masłem z jednej strony. Z dziesięciu jaj 
oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na sztywną 
pianę, a żółtka utrzeć w misce z wcześniej zgniecionym 
czosnkiem, dodać pieprz i sól. Następnie dodać 
ubitą pianę z białek i dokładnie wymieszać. Rozgrzać 
patelnię z małą ilością masła. Kromki dokładnie 
maczać w pianie i smażyć najpierw od strony bez 
masła, następnie obrócić na drugą stronę. Kiedy 
tosty nabiorą złocistego koloru, zdjąć je z patelni 
i przełożyć na półmisek. Dodać posiekany koper 
w dużej ilości, paprykę i ogórki kiszone. Podane 
z kawą zbożową z mlekiem są idealnym piątkowym 
śniadaniem. Taki posiłek wystarcza dla 5 osób 
a czas jego przygotowania to około 20 minut.
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Knedle ze śliwkami
Sylwia Lechowicz – Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach

SKŁADNIKI CIASTA:
▪ 1 kg obranych ziemniaków
▪ 500 g mąki pszennej
▪ 2 jajka
▪ 1 łyżka mąki ziemniaczanej
▪ szczypta soli

SKŁADNIKI NADZIENIA:
▪ około 30 małych lub 15 dużych śliwek (ważne żeby  
  łatwo odchodziła pestka)

SKŁADNIKI PRZYKŁADOWEGO SOSU:
▪ 200 ml śmietany kremówki
▪ 3 łyżeczki cukru
▪ 1 cukier waniliowy

WYKONANIE:  
Ziemniaki ugotować, przecisnąć przez praskę. Gdy 
przestygną dodać mąkę, jajka i sól. Zagnieść. 
Forować w dłoni kulki, jak na kluski śląskie i do 
środka włożyć śliwkę. Jeśli są małe to wkładamy 
całą śliwkę bez pestki, jeśli są duże to połówkę. 
Ułożyć na talerzu oprószonym mąką. Zagotować wodę 
w dużym garnku, lekko posolić, do wrzątku wrzucać 
knedle np. po 8 szt. Gotować około 8-10 minut 
na małym ogniu. Podawać z sosem lub roztopionym 
masłem i cukrem. Przygotowując sos należy śmietanę 
zagotować z cukrami.

Przepis na szczęście

szklanka miłości
garść uśmiechów

2 łyżki pozytywnych myśli
dwie szczypty nadziei
4 szt. życzliwych ludzi

Polać obficie radością,
spożywać codziennie.
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Chleb
Joanna Pyttel

SKŁADNIKI:
▪ 1,5 szklanki mąki pszennej typ 650
▪ 1,5 szklanki mąki pszennej typ 750 
  (można zastąpić 650)
▪ 1 i 1/4 szklanki gorącej wody
▪ 1 opakowanie suchych drożdży (7 g) 
▪ 1 łyżeczka soli
▪ 1 łyżeczka cukru
▪ oliwa z oliwek

WYKONANIE:  
Mąki wsypujemy do miski razem z solą, drożdżami 
oraz cukrem. Wszystko zalewamy gorącą wodą 
i mieszamy drewnianą łyżką, aż do połączenia 
składników. Ciasto przekładamy na blat kuchenny 
i zgniatamy przez ok. 5 do 10 minut, aż będzie 
elastyczne. Przekładamy do miski, nakrywamy 
ściereczką i zostawiamy na 15-20 minut do 
wyrośnięcia, można też taką miskę włożyć do 
nagrzanego piekarnika (wyłączonego) wtedy ciasto 
szybciej nam wyrośnie. Po tym czasie wyciągamy 
ciasto i formujemy chlebek, kładziemy go na blaszce 
do pieczenia oprószonej mąką. Chlebek smarujemy 
oliwą wymieszaną z wodą i robimy na nim nacięcia. 
Pieczemy w temperaturze 190 stopni przez 35-45 minut 
z funkcją termoobiegu, aż będzie zarumieniony.

Góralski kołacz na słono
Stanisława Kulawiak

SKŁADNIKI NA CIASTO DROŻDŻOWE:
▪ 50 dag mąki pszennej (typ 450, 650)
▪ 1 szklanka ciepłego (nie gorącego) mleka
▪ 50 g drożdży
▪ 1 łyżeczka cukru
▪ 1 łyżeczka soli
▪ 1 całe jajko
▪ 4 łyżki oleju

WYKONANIE:  
Mąkę przesiać do miski. Do ciepłego mleka dodać 
drożdże, cukier i 2 łyżki mąki (tej przesianej). 
Wszystko wymieszać i odstawić na ok. 10 minut. Po 
upływie tego czasu do mąki należy dodać pozostałe 
składniki oraz podrośnięty zaczyn. Wszystko razem 
zagnieść na gładkie ciasto (można użyć miksera 
z odpowiednią końcówką). Przykryć ściereczką 
i odstawić do wyrośnięcia na ok. 45 minut w ciepłe 
miejsce. W tym czasie należy przygotować farsz.

SKŁADNIKI NA FARSZ:
▪ 60-70 dag ugotowanych ziemniaków
▪ 250 g białego sera
▪ 1 cebula
▪ sól, pieprz
▪ ½ łyżeczki papryki słodkiej
▪ 2 łyżki margaryny Palmy

WYKONANIE:  
Palmę roztapiamy, dodajemy pokrojoną w kostkę 
cebulę i podsmażamy na patelni. Ziemniaki prasujemy, 
dodajemy ser, cebulę i przyprawiamy do smaku solą, 
pieprzem i papryką. 

Wyrośnięte ciasto wałkujemy i przekładamy do 
okrągłej formy (26-28 cm) wysmarowanej olejem. 
Ciasto wylepiamy również na boki. Na wierzch 
kładziemy farsz. Całość pieczemy ok. 30-40 minut 
w temperaturze 180 stopni.
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Placki z sera
Elżbieta Daniła – Stowarzyszenie Kobiet 

i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach 

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg sera

▪ 1 szklanka cukru
▪ 2 budynie waniliowe

▪ ¾ szklanki mąki
▪ 1 cukier waniliowy

▪ 2 jajka

WYKONANIE:  
Ser (najlepiej smakuje swojski) tłuczemy tłuczkiem 
do ziemniaków w misce i dodajemy resztę składników. 
Wszystko razem porządnie mieszamy. Po wymieszaniu 
i połączeniu wszystkich składników formujemy 
kulki i spłaszczamy je oraz obtaczamy w mące. 
Tak przygotowane kładziemy na rozgrzaną patelnię 
i smażymy na małym ogniu, aż do zrumienienia, wtedy 
obracamy je na drugą stronę i dalej smażymy. 
Po usmażeniu wykładamy na talerz z ręcznikiem 
papierowym by wchłonął nadmiar tłuszczu. Z 1 kg sera 
wychodzą około 24 sztuki placuszków.

Swojski makaron
Adelajda Wiechoczek

WYKONANIE:  
Do głębokiego talerza wybijamy 3 jajka najlepiej 
z chowu na wolnym powietrzu, wtedy makaron będzie 
miał ładny żółty kolor. Do jajek dodajemy szczyptę 
soli i roztrzepujemy je dużym widelcem. Kiedy masa 
jajeczna będzie już jednolita wsypujemy stopniowo mąkę 
tortową lub wrocławską i mieszamy widelcem. Kiedy 
masa będzie już dość gęsta, usypujemy na stolnicy 
lub blacie kuchennym kopczyk z mąki i wykładamy 
masę. Następnie zagniatamy ciasto, by było gładkie 
i elastyczne. Na jedno jajko zużywamy około 8-10 
dkg mąki. Wyrobione ciasto dzielimy na trzy części, 
dwie odkładamy na bok i przykrywamy talerzem aby 
nie wyschły. Każdą część rozwałkowujemy wałkiem 
do ciasta. Najpierw z ciasta robimy małe kółko 
a następnie podsypujemy lekko mąką i wałkujemy 
ciasto w kształcie koła na grubość około 1 mm. 
Rozciągamy bawełniany kuchenny ręcznik i rozkładamy 
makaronowe płaty aby podeschły. Pilnujemy żeby 
nam się nie przesuszyły. Jeśli będą za suche, będą 
się kruszyć, a za wilgotne – sklejać. W zależności 
od temperatury czas schnięcia wynosi od 15 do 40 
minut. Następnie z płatów zwijamy rulonik lub kroimy 
na paski ok. 2,5 cm i układamy jeden na drugi. 
Kroimy małym ostrym nożem na 2-3 mm. i wrzucamy 
do wrzącej, osolonej wody. Jeżeli chcemy zostawić 
makaron na dłużej to pokrojony zostawiany rozłożony 
na bawełnianej ścierce ok 12 godzin.
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Placki ziemniaczane
Martyna Małek-Bombelka 

SKŁADNIKI:
▪ 1/2 kg ziemniaków
▪ 1/2 łyżki mąki pszennej
▪ 1/4 cebuli (opcjonalnie, nie trzeba dodawać)
▪ 1 jajko
▪ sól
▪ olej roślinny do smażenia

WYKONANIE:  
Ziemniaki obieramy, a następnie trzemy na tarce (małe 
oczka) bezpośrednio do dużej miski. Odlewamy 
zebrany sok z ziemniaków, dodajemy mąkę, jajko, sól 
i opcjonalnie cebulę (drobno startą), wszystko razem 
mieszamy. Na patelni rozgrzewamy olej i kładziemy 
łyżką porcję masy. Smażymy na średnim ogniu każdą 
ze stron po 2-3 minuty. Gotowe placki podajemy na 
ciepło. Z podanej porcji powinno wyjść około 12 sztuk 
placków.

Przepis na sukces

kubek pomysłów
½ kubka pozytywnego nastawienia

szczypta dobrej woli
kilogram współpracy
2 łyżeczki wyzwań

i worek nadziei

Wszystko razem wymieszać, 
zażywać od poniedziałku do piątku.
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Sałatka 7 dniowa 
Teresa Keller

Kapustę białą (całość lub połówkę) kroimy, 
dodajemy marchewkę wg uznania, zasypujemy 
¾ szklanki cukru i mieszamy. 

ZALEWA:
▪ ½ szklanki octu
▪ ½ szklanki wody
▪ 1 szklanka oleju
▪ 1 ½ szklanki soli
▪ 2 łyżeczki Vegety
▪ 1 łyżeczka musztardy

Łączymy razem wszystkie składniki na zalewę 
i zagotowujemy ją. Zalewamy kapustę zalewą, 
mieszamy dokładnie i odstawiamy na noc. Tak 
przygotowana kapusta wytrzyma do 7 dni, można ją 
przełożyć do słoików. Trzymać w lodówce.

Sos słodko-kwaśny
Dorota Pollok

SKŁADNIKI:
▪ 3 kg pomidorów
▪ 1 papryka czerwona
▪ 1 puszka ananasów
▪ 1 puszka kukurydzy
▪ 3 ząbki czosnku
▪ 2 łyżki musztardy
▪ 1 łyżka słodkiej papryki mielonej
▪ 1 łyżka Vegety
▪ 1 łyżka curry
▪ ½ łyżeczki mielonego pieprzu
▪ 2 szklanki cukru, 2 łyżki cukru
▪ ½ szklanki octu
▪ 2 ½ czubate łyżki mąki ziemniaczanej

WYKONANIE: 
Pomidory obrać ze skórek i pokroić w kostkę. Cebulę 
pokroić w kostkę i razem z pomidorami gotować na 
wolnym ogniu przez około 1 godzinę. Następnie dodać 
pokrojonego w kostkę ananasa, pokrojoną paprykę 
i pozostałe składniki (oprócz mąki) i gotować na 
wolnym ogniu przez ½ godziny, albo na tyle długo, 
żeby papryka się nie rozgotowała. Mąkę rozrobić 
w soku z ananasa i na koniec dodać do sosu. 
Ponownie zagotować. 
Gorący sos wkładać do słoików. Odwrócić do góry 
dnem i pozostawić do ostudzenia. Nie pasteryzować.
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Dżem z jagód
Beata Mrocheń – Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń 
Wiejskich w Gąsiorowicach

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg leśnych jagód oczyszczonych z liści
▪ 300 g cukru
▪ 1 szt. Żelfixu
▪ 1 łyżeczka kakao

WYKONANIE:  
Wszystko razem mieszamy i gotujemy na wolnym ogniu 
ciągle mieszając aż zniknie piana. Jeszcze gorące 
nalewamy do wyparzonych słoiczków. Obracamy je 
„do góry nogami” i tak zostawiamy aż ostygną.

Moczka
Elżbieta Daniła – Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach 

SKŁADNIKI:
▪ 100 g moreli suszonych
▪ 200 g śliwek suszonych
▪ 200 g rodzynek
▪ 300 g piernika
▪ 3 łyżki cukru
▪ 1,5 litra wody

WYKONANIE:  
Morele, śliwki, rodzynki i cukier z wodą ugotować 
jak na kompot. Na koniec dodać pokruszony piernik 
i dobrze wymieszać aż powstanie budyniowa papka. 
Można jeść na ciepło albo na zimno. Najlepiej 
Smakuje na drugi dzień.

CIEKaWoStKa:
Pierwszą książką kucharską wydaną 
w Polsce, która zachowała się do 
dnia dzisiejszego, jest „Compendium 
ferculorum, albo zebranie potraw”, 
Została wydana w Krakowie 
w 1682 roku. 
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Królowa śniegu
Adelajda Wiechoczek

SKŁADNIKI NA BISZKOPT: 
▪ 5 jajek
▪ 5 łyżek cukru
▪ 5 łyżek mąki tortowej
▪ szczypta soli
▪ ½ łyżeczki proszku do pieczenia
SKŁADNIKI NA MASę śMIETANOWą:
▪ 0,5 litra śmietany 30% lub 36%
▪ 2 kopiaste łyżeczki żelatyny
▪ 400 gram gęstego jogurtu greckiego
▪ 2 płaskie łyżki cukru pudru
▪ 2 galaretki (najlepiej o smaku owoców jakie 
  wybierzemy do ciasta)
▪ owoce sezonowe (truskawki, maliny, borówki 
  amerykańskie itp.)

WYKONANIE:  
Ubijamy białka z solą, stopniowo dodając cukier, dodajemy
mąkę z proszkiem do pieczenia, mieszamy i pieczemy 
w 180 stopniach około 18 minut. Biszkopt studzimy.
Śmietanę ubijamy na sztywno, dodajemy stopniowo gęsty
jogurt, cukier puder, wlewamy rozpuszczoną żelatynę 
(żelatynę rozpuszczamy w około 100 ml wody). Masę
śmietanową wylewamy na ostudzony biszkopt. Na to 
układamy owoce (zimą mogą być mrożone). Wstawiamy
ciasto do lodówki. W tym czasie gotujemy 2 galaretki
w 0,75 ml wody. Gdy galaretki zaczynają tężeć 
wylewamy je na ciasto i wkładamy do lodówki. 
Ciasto przechowujemy w lodówce.
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Mazurek
Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich 
w Gąsiorowicach

SKŁADNIKI CIASTA:
▪ 4 szklanki mąki
▪ 1 szklanka śmietany
▪ 250 g masła
▪ 3 żółtka
▪ 4 łyżki cukru pudru
▪ 1 łyżeczka proszku do pieczenia

WYKONANIE:  
Składniki połączyć ze sobą i wyrobić ciasto. 
Włożyć na 30 minut do lodówki. Po tym czasie 
wyłożyć na blaszkę i piec 20 minut w 180 stopniach.

SKŁADNIKI KREMU KAWOWEGO:
▪ 1,5 szklanki mleka
▪ 1 szklanka cukru
▪ 2 łyżki kakao
▪ 1 cukier waniliowy
▪ 2 łyżki masła
▪ 2 szklanki mleka w proszku

WYKONANIE:  
Mleko, cukier, kakao, cukier waniliowy i masło 
zagotować, ostudzić i wtedy dodać mleko 
w proszku. Miksować aż wszystkie składniki się 
połączą, następnie wyłożyć krem na kruche ciasto. 
Krem kakaowy robimy z tych samych składników, 
ale zamiast kakao dodajemy 3 łyżki ulubionego 
cappuccino. Wykładamy krem na krem kakaowy 
i ozdabiamy migdałami i orzechami. 

Kołaczyki
Regina Pyttel

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg mąki
▪ 1/2 kg margaryny
▪ 1/4 l mleka
▪ 2 jajka
▪ 20 dkg drożdży
▪ 1/2 kg marmolady
▪ 1/2 kg cukru pudru na polewę

WYKONANIE:  
Drożdże rozrobić w 1,4 l mleka dodając 
2 łyżki cukru. Mąkę wsypać do miski, margarynę 
przegotować i dodać gorącą do mąki, wyrobić 
ciasto. Jajka roztrzepać i wlać do wymieszanego 
ciasta, dodać drożdże i wyrobić ciasto. Włożyć je 
do tzw. kajzerki (lub miski) i zanurzyć na 10 minut 
w zimnej wodzie. Rozwałkować ciasto, podzielić na 
kwadraty, na każdy kwadracik położyć łyżeczkę 
marmolady. Piec około 0,5 godziny w temperaturze 
150-175 stopni.
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Keksy (ciastka z maszynki)
Joanna Pyttel

SKŁADNIKI:
▪ ½ kg mąki
▪ 2 jajka
▪ 150 g cukru
▪ 2 małe łyżeczki proszku do pieczenia
▪ 250 g margaryny
▪ 1 cukier waniliowy

WYKONANIE:  
Łączymy ze sobą składniki aż do wyrobienia 
ciasta. Przez maszynkę formujemy kształty ciastek 
i wykładamy na blaszkę wysmarowaną tłuszczem. 
Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 12-15 minut 
z termoobiegiem, do zarumienienia. 
Wystudzone ciasteczka smarujemy lukrem (cukier 
puder + sok z cytryny) oraz posypujemy różnymi 
posypkami. Ciastka można przechowywać w metalowym 
pudełku. 

Niedzielna babka
Karina Dudek

SKŁADNIKI CIASTA:
▪ 1 kostka margaryny Palma
▪ 1 opakowanie cukru waniliowego
▪ 4 jajka
▪ 1 szklanka cukru
▪ 2,5 szklanki mąki pszennej
▪ 2 łyżeczki proszku do pieczenia
▪ sok z połowy cytryny
▪ skórka z jednej cytryny

SKŁADNIKI POLEWY:
▪ sok z połowy cytryny
▪ cukier puder

WYKONANIE:  
Ucieramy margarynę z cukrem i cukrem waniliowym, dodajemy po 
1 jajku. Następnie dodajemy sok z cytryny, mąkę, proszek do 
pieczenia oraz skórkę z cytryny. Formę smarujemy margaryną, 
przekładamy ciasto i pieczemy w 180 stopniach, przez 1 godzinę. 
Upieczoną babkę pozostawiamy w piekarniku przez około 0,5 
godziny. Po wystudzeniu babkę dekorujemy polewą cytrynową.
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Ciasto owocowe 
na białym serze
Adelajda Wiechoczek

SKŁADNIKI CIASTA NA DUŻą BLACHę:
▪ 500 g mąki
▪ 200 g margaryny
▪ 200 g chudego sera białego
▪ 250 g cukru
▪ 1 proszek do pieczenia
▪ 1 cukier waniliowy
▪ 2 jajka 

SKŁADNIKI POSYPKI:
▪ 200 g masła
▪ 200 g cukru drobnego
▪ 100 g wiórek kokosowych
▪ ok. 300 g mąki 

WYKONANIE:  
Wszystkie składniki ciasta wymieszać mikserem 
i rozłożyć ciasto na blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia.
Wszystkie składniki posypki razem zagnieść. Gdyby 
posypka była za twarda dodać odrobinę masła 
i ponownie zagnieść.
Na rozłożone ciasto wyłożyć dowolne sezonowe owoce 
np. ok 3 kg rabarbaru pokrojonego w kostkę lub 
wypestkowane śliwki czy starte i odciśnięte z soku 
jabłka.

Na owocach rozłożyć posypkę, rozgniatając jej małe kawałki 
dwoma palcami i układając na cieście jeden przy drugim. Ciasto 
włożyć do nagrzanego piekarnika na ok. 180 stopni i piec od 
30 do 40 minut.



Smacznego
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Dobrou chuť
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Sernik kakaowy
Regina Pyttel

SKŁADNIKI CIASTA:
▪ ½ kg mąki

▪ 1 szklanka cukru
▪ 1 kostka margaryny Palma

▪ 2 łyżki kakao
▪ 2 łyżeczki proszku do pieczenia

SKŁADNIKI MASY SEROWEJ:
▪ 1 kg sera

▪ 30 dkg cukru
▪ 7 żółtek – białka należy ubić

▪ ½ kostki masła
▪ 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

▪ bakalie

WYKONANIE:  
Zagnieść ciasto, podzielić je na dwie części i włożyć 
do lodówki na 30 minut. 
Masło utrzeć z cukrem, dodając po jednym żółtku. 
Do puszystej masy dodawać stopniowo twaróg (stale 
ucierając), następnie pianę z białek. Delikatnie 
mieszając dodawać bakalie.

1 część ciasta zetrzeć na tarce na spód formy, 
następnie wylać całą masę serową. Na wierzch zetrzeć 
drugą część ciasta. Piec w temperaturze 170-180 
stopni przez 45-60 minut, do suchego patyczka.
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