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Publikacja opracowana z inicjatywy
Stowarzyszenia Kobiet „Gosposiada”
w Jasienicy Rosielnej.
Misją Stowarzyszenia Kobiet „Gosposiada”
jest z jednej strony kultywowanie zwyczajów,
tradycji i obrzędów ludowych,
z drugiej integracja środowiska społecznego.
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NA STRAŻY
SMAKU I TRADYCJI
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła Gospodyń Wiejskich obecne są na ziemiach polskich
od II połowy XIX w. – palmę pierwszeństwa przypisuje się
tu Paniom z wioski Janisławice pod Skierniewicami (1877)
lub też pomorskiej osadzie Piaseczno koło Tczewa (1866),
z tym, że powołana w tej ostatniej organizacja nie nazywała się jeszcze kołem gospodyń wiejskich ale Towarzystwem
Gospodyń. Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich na terenie
obecnego województwa podkarpackiego powstało w podłańcuckiej Albigowej w 1900 r., z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Tyczyńskiego, niemal równocześnie
ze Szkołą Gospodyń Wiejskich. Pierwszą Przewodnicząca
Koła została kierowniczka tejże szkoły - Maria Gostkowska.
Dziś KGW w Albigowej jest najstarszym z ok. 1000 kół, działających na terenie województwa podkarpackiego. Niewiele
młodsze jest powołane do życia w 1908 r. koło w Haczowie,
najstarsze w powiecie brzozowskim, które rozpoczęło swoją
działalność jako Towarzystwo Kobiet Wiejskich.
U zarania dziejów kół najważniejsze było wzajemne wspieranie się w codziennych obowiązkach, których ówczesne życie
na wsi niosło szczególnie wiele. Dziś wiodące staje się kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, którego trudną
do przecenienia część stanowi dziedzictwo kulinarne. W misję tę wpisuje się inicjatywa niniejszej publikacji, która dokumentuje tradycję i współczesność kuchni regionu. Znajdziemy – i w kuchni regionu i w poświęconej jej publikacji
- potrawy jak najbardziej tradycyjne, ale także takie, które
dowodzą, że współczesna kuchnia brzozowska z powodzeniem adaptuje najnowsze kulinarne trendy, zwane kuchnią
fusion. Dlatego wśród przepisów nie zabraknie hummusu,
pesto, roladek czy muffinek.
Pomysł na publikację narodził się w kole w Jasienicy Rosielnej, a w zasadzie w Stowarzyszeniu Kobiet „Gosposiada”, gdyż w takiej formule prawnej od 2014 r. działają Panie
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z Jasienicy Rosielnej. Warto dodać, że dzieje miejscowego
koła sięgają 1937 r. i są tylko dekadę młodsze od tradycji
znanej w całym regionie tutejszej Spółdzielni Mleczarskiej,
założonej w 1927 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Józefa Królickiego, właściciela dóbr jasienickich Stanisława
Wysockiego oraz dyrektora szkoły Henryka Krausa. Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” współpracuje zresztą
ze spółdzielnią, realizując zadania statutowe i przyjętą na
siebie misję, którą z jednej strony jest kultywowanie zwyczajów, tradycji i obrzędów ludowych, z drugiej integracja
środowiska społecznego.

Festiwal Smaków
Ziemi Brzozowskiej
w Jasienicy Rosielnej
- 1 czerwca 2019 r.

Podstawową siecią współpracy, dzięki której 1 czerwca
2019 r. odbyła się w Jasienicy Rosielnej dumna prezentacja
potencjału kulinarnego Ziemi Brzozowskiej, uwieczniona
w niniejszej publikacji, była jednak kooperacja kół gospodyń
wiejskich. Na zaproszenie Stowarzyszenia Kobiet „Gosposiada” w tworzeniu, bardziej lub mniej tradycyjnych ale zawsze
wybornych, potraw wzięły udział koła gospodyń wiejskich
z Baryczy (gm. Domaradz), Bliznego (gm. Jasienica Rosielna), Domaradza, Grabownicy Starzeńskiej (gm. Brzozów),
Huty Poręby (gm. Nozdrzec), Przysietnicy (gm. Brzozów),
Trześniowa (gm. Haczów), Witryłowa (gm. Dydnia), Woli Jasienickiej (gm. Jasienica Rosielna), Wydrnej (gm. Dydnia)
oraz Wzdowa (gm. Haczów).
Przyjrzyjmy się Paniom nieco bliżej...
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STOWARZYSZENIE KOBIET
„GOSPOSIADA”
Pełniąca rolę gospodarza spotkania „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej w pierwszej kolejności koncentruje swoją aktywność na tradycji kulinarnej, biorąc m.in. udział w różnego rodzaju konkursach kulinarnych, gdzie nie tylko promuje
dziedzictwo kulinarne Ziemi Brzozowskiej, ale także produkowane przez członkinie stowarzyszenia sery, docenione
m.in. na Festiwalu Serów w Ustrzykach Dolnych.
Panie uczestniczą corocznie w uroczystościach dożynkowych oraz wielu innych imprezach – niemal wszystkich na
terenie Gminy Jasienica Rosielna i w większości organizowanych na terenie Powiatu Brzozowskiego. Bardzo często
wracają z nich z nagrodami, dyplomami, wyróżnieniami, podziękowaniami i uznaniami. Szczególnie wiele nagród zyskały w dorocznych konkursach na najpiękniejszą palmę
wielkanocną. Z sukcesem brały także udział w inicjatywach
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozowska”, takich jak
Konkurs potraw wigilijnych Ziemi Brzozowskiej (2011) czy
Festiwal Smaków Ziemi Brzozowskiej (2014).
Jak wspomniano, Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada”
stanowi aktualną formę kontynuowanej nieprzerwanie od

Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Jasienicy
Rosielnej w czasie
Konkursu Potraw
Wigilijnych Ziemi
Brzozowskiej
w Brzozowie
- 9 grudnia 2011 r.
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1937 r. działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy
Rosielnej. Aktualnie Prezesem Stowarzyszenia jest Pani
Józefa Szyndlar, zaś Wiceprezesem Pani Urszula Śnieżek.
W skład zarządu wchodzą ponadto Pani Maria Błaż, Pani
Alicja Rymarz i Pani Anna Kielar.

Członkinie
Stowarzyszenia Kobiet
„Gosposiada”
w Jasienicy Rosielnej

Czytelnikom nieco mniej znającym Ziemię Brzozowską warto przypomnieć, że Jasienica Rosielna była ongiś miasteczkiem, założonym w XVIII w. przez słynną w regionie i zasłużoną dla kraju rodzinę Załuskich. Ślady miejskości trudno
znaleźć w układzie zabudowy, ale pięknym dowodem ambicji Załuskich jest kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, który jest rzadkim przykładem oddania w architekturze drewnianej, typowej dla baroku, bogato zdobionej
fasady. W jasienickiej świątyni tworzą ją dwie wieże wraz
z zaprojektowaną pomiędzy nimi niższą kruchtą, zamkniętą
trójkątnym przyczółkiem.
Nie zachował się natomiast dwór, wzniesiony przez wżenionego w rodzinę Załuskich Stanisława Wysockiego, współtwórcy jasienickiej spółdzielni mleczarskiej i inicjatora dodania do nazwy Jasienica określenia Rosielna (od nazwy
przepływającej przez miejscowość rzeczki). Pamiątką po
oryginalnej rezydencji jest tylko portyk kolumnowy w okazałym (14 ha), dobrze zachowanym parku podworskim, pełnym pięknych okazów zabytkowych drzew.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
BARYCZ
Barycz jest typową dla powiatu brzozowskiego, pogórzańską wsią, rozrzuconą po wzniesieniach Pogórza Dynowskiego, łączącą kilkanaście różnych części i przysiółków,
w których mieszka łącznie blisko tysiąc osób. Położenie nie
stanowiło przeszkody w integracji miejscowych Pań, które
już w 1946 r. (dokładna data to 10 maja) utworzyły w Baryczy Koło Gospodyń Wiejskich.
Gospodynie, które w 2016 r. obchodziły uroczyście jubileusz
70-lecia, zajmują się przede wszystkim współpracą lokalną,
organizują warsztaty kulinarne, trudnią się także rękodziełem – a ich specjalizacją są bukiety z kwiatów. Współpracują nie tylko między sobą, ale także z lokalnymi organizacjami, takimi jak OSP, parafia rzymskokatolicka, GOPS oraz
oczywiście z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Brzozowska”.
Obecnie Koło liczy 35 członkiń, a jego przewodniczącą jest
Pani Wiesława Wojewoda.

Stoisko Koła Gospodyń
Wiejskich w Baryczy
w czasie Festiwalu
Smaków Ziemi
Brzozowskiej
w Jasienicy Rosielnej
- 1 czerwca 2019 r.

Panie z KGW w Baryczy, promując dziedzictwo kulinarne,
regularnie biorą udział w licznych konkursach i imprezach
lokalnych, zarówno organizowanych na terenie Gminy Domaradz, jak i tych o zasięgu powiatowym czy wojewódzkim. Najchętniej angażują się w przedsięwzięcia promujące
zdrowe i staropolskie dania, by wymienić tu m.in. Festiwal
Smaków w Jasienicy Rosielnej, Jarmark Ziemi Brzozowskiej, Festiwal Smaków Ziemi Brzozowskiej, Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej czy cykliczny Konkurs
Bożonarodzeniowy organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Dużym echem odbił się Piknik Samorządowy z Polskim Radiem Rzeszów, zorganizowany w Brzozowie, w trakcie którego zorganizowana została prezentacja potraw i konkurs
kulinarny, w którym doceniono propozycje przygotowane
przez Panie z Baryczy, podobnie jak w znacznie już bardziej
specjalistycznej rywalizacji na najsmaczniejszą potrawę
z wołowiny, także zorganizowanej w Brzozowie.

Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Baryczy
w czasie Konkursu
Potraw Wigilijnych
Ziemi Brzozowskiej
w Brzozowie
- 9 grudnia 2011 r.
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Panie nie zaniedbują także zdrowotnych aspektów żywienia, organizując warsztaty dietetyczne a przede wszystkim
otaczają troską relacje społeczne, corocznie przygotowują
Dzień Kobiet dla członkiń koła i zaproszonych gości, wspólnie z parafią organizują spotkania opłatkowe dla osób starszych i samotnych, podejmują też inicjatywy ciekawych wyjazdów integracyjnych w różne zakątki kraju.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
BLIZNE
Blizne jest niewątpliwie jedną z najbardziej znanych osad
Ziemi Brzozowskiej, oczywiście za sprawą drewnianego
kościoła pw. Wszystkich Świętych z XV w., wpisanego jako
jeden z niewielu polskich zabytków na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Świątynia, wzniesiona z polecenia,
władających podówczas osadą, biskupów przemyskich, budzi nie tylko podziw doskonałą konstrukcją, ale i przepiękną
dekoracją malarską wnętrza, której walory zadecydowały
o obecności kościoła w elicie światowego dziedzictwa.
Większość przedstawień ufundowali w XVII w. miejscowi
chłopi, a ich czytelny i klarowny przekaz sprawia, że polichromia blizneńskiej świątyni uchodzi za wzorcowy niemal
przykład biblii pauperum, stanowiącej ilustrację przekazu
biblijnego dla tej części wiernych, której obca była sztuka
czytania. Chłopskie fundacje świadczą zarazem o sporej zamożności tutejszych gospodarzy, przynajmniej niektórych.

Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Bliznem
w czasie Konkursu
Potraw Wigilijnych
Ziemi Brzozowskiej
w Brzozowie
- 9 grudnia 2011 r.
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Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Bliznem
w czasie Festiwalu
Smaków Ziemi
Brzozowskiej
w Jasienicy Rosielnej
- 1 czerwca 2019 r.

Blizne i dziś jest wyróżniającą się miejscowością, zwłaszcza na polu aktywności mieszkańców. Niebagatelną rolę
w życiu osady odgrywa Koło Gospodyń Wiejskich, które
działa już od lat 50. XX w. Panie w szczególny sposób starają się promować lokalną kulturę i tradycję, dbając zarazem
o to, aby jak najpełniej przekazać ją młodszemu pokoleniu.
Organizują m.in. kursy szycia czy gotowania, spektakle teatralne i okolicznościowe zabawy, trudno zresztą sobie większość z nich bez udziału KGW wyobrazić – od dożynek po
rozmaite festyny.
Oczywiście istotne miejsce w aktywności gospodyń zajmuje kuchnia regionalna, która prezentowana jest zwłaszcza
przy okazji imprez lokalnych i regionalnych. Panie mogą się
pochwalić licznymi nagrodami i wyróżnieniami, zwłaszcza
jeśli chodzi o potrawy z wieprzowiny, w których prezentują
najwyższy kunszt oraz o prezentacje pisanek, które w Bliznem zdobione są wyjątkowo precyzyjnie i ujmująco. Warto wspomnieć, że współpracując z LGD „Ziemia Brzozowska” Panie wzięły udział w Konkursie Bożonarodzeniowym
w 2010 r. w Rzeszowie w 2010, zaś w 2011 r. w Pikniku Samorządowym z Polskim Radiem Rzeszów.
Obecnie Przewodniczącą Koła jest Pani Justyna Wołoszyn.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
DOMARADZ
Domaradz znany jest za sprawą gotyckiego kościoła pw.
św. Mikołaja z XV w., wzniesionego przez ten sam warsztat,
który zbudował doceniony wpisem na listę światowego
dziedzictwa UNESCO zabytek w Bliznem. Domaradz rozwijał
się jednak znacznie szybciej od Bliznego i mieszkańcy zdecydowali się kościół rozbudować, zyskując nową przestrzeń
ale tracąc gotyckie cechy konstrukcyjne. Nie zmienia to
faktu, że kościół św. Mikołaja, pięknie ostatnio odnowiony,
należy ze swoją strzelistą sylwetką do najwspanialszych na
całym szlaku architektury drewnianej.
Domaradz słynie ze swojej wielkości (mieszka tu ponad
3 tys. osób), posiadając nawet charakter miasteczka (w XIX w.
ponoć także formalnie). Faktem jest, że mamy tu prostokątny rynek i zwartą zabudowę, chociaż dla kontrastu wiele
części wsi ma charakter odrębnych osiedli, a Zatyle wręcz
emanuje atmosferą zagubionego w górskiej kotlinie kurortu, przesyconego zapachem igliwia. Być może ta różnorodność powoduje, że Domaradz cechuje się najwyższym
w Polsce stopniem zasiedziałości, tj. jej mieszkańcy są
najmniej skłonni do poszukiwania swojego szczęścia poza
małą Ojczyzną.

Festiwal Podkarpackich
Smaków w Górnie
w 2019 r. - Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich
w Domaradzu prezentują
I nagrodę w kategorii
danie gotowane,
fot. Tomasz Bober
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Szukając go w domu rozwijają różne formy aktywności,
wśród których znaczną rolę odgrywa działalność Koła Gospodyń Wiejskich. Jest ono stosunkowo młode, działa bowiem od 2008 r., liczy aktualnie ok. 20 członkiń, a jego Przewodniczącą jest Pani Elżbieta Froń.
Gospodynie bardzo chętnie współpracują z OSP w Domaradzu, lokalnymi władzami samorządowymi oraz z innymi
Kołami Gospodyń Wiejskich, zarówno z terenu Gminy Domaradz jak i całego powiatu brzozowskiego. Współdziałanie dotyczy przede wszystkim organizacji różnego rodzaju
imprez, takich jak festyny czy choćby dożynki, warto tu
zresztą wspomnieć, że KGW z Domaradza corocznie bierze

Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Domaradzu
w czasie Festiwalu
Smaków Ziemi
Brzozowskiej
w Jasienicy Rosielnej
- 1 czerwca 2019 r.

udział w dożynkach Archidiecezji Przemyskiej, prezentując
na nich imponujące wieńce dożynkowe, własnego pomysłu
i wykonania. Cenione są także ozdoby świąteczne i stroiki,
przygotowywane w związku ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
Kultywując bogatą lokalną tradycję dużą wagę przywiązują do kuchni, promując ją na różnego rodzaju przeglądach,
konkursach i festiwalach, odnosząc przy tym sporo sukcesów. Dość wspomnieć, że na prestiżowym Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie w 2018 r. przygotowany przez
członkinie KGW Domaradz żur na zakwasie zdobył I miejsce
w kategorii dania gotowane, a w 2019 r. sukces został powtórzony – tym razem I miejsce w tejże kategorii uzyskała
przygotowana przez Panie z Domaradza kapusta z żeberkami i ziemniakami.
Dwukrotnie ich propozycje wyróżniono także w ostatnich
edycjach Konkursu Kulinarnego Podkarpackie Smaki Myśliwskie w Lesku - w 2018 r. za pasztet z dzika, a w 2019 r. za
nalewkę z pędów sosny. Do osiągnięć Panie zaliczają także
wyróżnienie za prymulkę na Targach Rolniczych organizowanych przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale w 2018 r. Konsekwentnie biorą także udział
w imprezach organizowanych przez LGD „Ziemia Brzozowska”.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GRABOWNICA STARZEŃSKA
Grabownica Starzeńska to duża, licząca ok. 3,3 tys. mieszkańców wieś, administracyjnie należąca do Gminy Brzozów,
mocno kojarzona z podkarpackim przemysłem naftowym.
Jak sugeruje już sama nazwa, jej dzieje były związane z rodem Starzeńskich, pamiątką po których jest obszerny pałac, pełniący dziś funkcje gastronomiczne, a ongiś, przed
przebudową, będący domem najsłynniejszej chyba mieszkanki Grabownicy, Katarzyny Starzeńskiej, zwanej Piękną
Gabrielle.
Znany jest także neogotycki kościoł pw. śś. Mikołaja i Józefa, ukończony w 1926 r. Zaledwie kilka lat młodsze jest
Koło Gospodyń Wiejskich, które założono w Grabownicy
w 1933 r. Inicjatorami jego powstania byli Pan Antoni Kaczor, nauczyciel miejscowej szkoły oraz Pani Olga Gondecka (po mężu Torma), która została też wkrótce przewodniczącą Koła. Jako pierwsza sprawowała tę funkcję jednak
Pani Maria Smorągiewicz, krewna Starzeńskich, zarządzająca miejscowym majątkiem ziemskim. Szczególnie długo
Przewodniczącą była Pani Teresa Sąsiadek (od roku 1989 r.
aż do roku 2014). Zastąpiła ją Pani Barbara Kuczma, która
godność Przewodniczącej piastuje i dziś.

Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Grabownicy
Starzeńskiej w czasie
Konkursu Potraw
Wigilijnych Ziemi
Brzozowskiej
w Brzozowie
- 9 grudnia 2011 r.
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Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Grabownicy
Starzeńskiej w czasie
Festiwalu Smaków
Ziemi Brzozowskiej
w Jasienicy Rosielnej
- 1 czerwca 2019 r.

Koło liczy obecnie 28 członkiń, w 2018 r. obchodziło uroczyście jubileusz 85-lecia istnienia. Na początku działalności
główną troską członkiń było przede wszystkim propagowanie umiejętności gospodarskich, organizowano m.in. kursy
gotowania i pieczenia, kroju i szycia, a nawet uprawy warzyw. Dziś akcent przesunął się w stronę kultywowania tradycji, jakkolwiek kuchnia nadal jest na pierwszym miejscu.
Panie włączają się w różnego rodzaju przeglądy, konkursy
i festiwale, zwłaszcza jeśli pokazom kulinarnym towarzyszą
prezentacje zwyczajów i obrzędów. Występując najczęściej
w pięknych, tradycyjnych strojach ludowych, przyczyniają
się do umocnienia wizerunku Grabownicy jako ostoi tradycji
Ziemi Brzozowskiej, nie mniej niż słynny zespół „Graboszczanie”, działający od 1963 r.
Od dekad KGW współpracuje mocno z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, OSP w Grabownicy,
parafią oraz Klubem Sportowym Górnik Grabownica. Obecność i zaangażowanie Pań umożliwiła organizację takich
uroczystości jak Święconka dla seniora, Koncert Kolęd
i Pastorałek, zabawa w stylu PRL-u, warsztaty pieczenia
chleba, o dorocznych dożynkach już nie wspominając. Nie
zabrakło też Pań na imprezach organizowanych przez LGD
„Ziemia Brzozowska” – Konkursie Potraw Wigilijnych Ziemi
Brzozowskiej w 2011 r. oraz Festiwalu Smaków Ziemi Brzozowskiej w 2014 r.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
HUTA PORĘBY
Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Poręby jest jednym
z młodszych na Ziemi Brzozowskiej, działa bowiem dopiero
od 2011 r., ale i sama Huta Poręby należy do najmłodszych
osad w powiecie. Jako samodzielna miejscowość powstała
bowiem w 1945 r., dzięki połączeniu osad Huta, Poręby i Jasionów, położonych między wyludnionymi dziś dla odmiany osadami Gdyczyna i Jawornik Ruski, na prawym brzegu
Sanu. Wieś liczy ok. 200 mieszkańców i chlubi się kościołem filialnym pw. Dobrego Pasterza z pocz. XXI w., należącym do parafii w sąsiednich Siedliskach.
Koło angażuje się oczywiście w inicjatywy parafialne,
współpracuje także z placówkami oświatowymi czy Ochotniczą Strażą Pożarną. Skupione w Kole Gospodyń Wiejskich
Panie na pierwszym miejscu stawiają jednak tradycje kulinarne, nic zatem dziwnego, że niemal każdą chwilę spędzaną razem przeznaczają na tematy gastronomiczne. Prezentując swoją maestrię na tym polu uczestniczą w różnego
rodzaju imprezach gminnych i powiatowych, najczęściej ze
sporymi sukcesami. Aktualnie Przewodniczącą Koła jest
Pani Ewa Toczek.

Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Hucie
Poręby na Festiwalu
Smaków Ziemi
Brzozowskiej
w Brzozowie
- 15 czerwca 2014 r.
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Uznaniem cieszą się zwłaszcza prezentowane przez Koło
z Huty Poręby nalewki – już w 2016 r. na słynnym i wspominanym już Konkursie Kulinarnym Podkarpackie Smaki
Myśliwskie, towarzyszącym Targom Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa Agrobieszczady w Lesku, zaprezentowana przez KGW Huta Poręby nalewka z tarniny zdobyła
III miejsce, pozostawiając za sobą wiele innych kandydatur
w kategorii napoje regionalne z runa leśnego. Z kolei współpracując z LGD „Ziemia Brzozowska” Gospodynie z Huty
Poręby reprezentowały z powodzeniem Ziemię Brzozowską
na prestiżowych Targach Lokalnych Grup Działania z terenu
Województwa Podkarpackiego - 31 sierpnia 2014 r.
Warto też wspomnieć, że w swojej gminie Nozdrzec także
zostały Panie docenione – w lipcu 2019 r. w czasie Święta
Gminy Nozdrzec, Gospodynie z Huty Poręby zdobyły główną nagrodę w konkursie „Naleśnikowe Wariacje”. Trafiła do
nich „Lipowa Warzocha”, będąca namacalnym potwierdzeniem nagrody.

Stoisko Koła Gospodyń
Wiejskich w Hucie
Poręby w trakcie
Święta Gminy Nozdrzec
- 1 lipca 2018 r.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
PRZYSIETNICA
Przysietnica to 19. pod względem liczby mieszkańców
wieś na terenie województwa podkarpackiego. Liczy ponad
4 tys. mieszkańców, do 1954 r. była siedzibą odrębnej gminy
zbiorowej. Od XV w. należała dóbr biskupów przemyskich,
podobnie jak Blizne, Domaradz czy sam Brzozów. Upodobali
sobie oni osadę jako miejsce letniego wypoczynku, czego
cenną pamiątką jest drewniany, piętrowy dworek z początku XX w., architekturą przypominający wille typowe dla
szwajcarskich kurortów, z przepięknym ażurowym gankiem
i przyciągającą uwagę wieżyczką.
Niewiele młodsze od zabytku jest Koło Gospodyń Wiejskich
w Przysietnicy, które powstało w 1932 r., i należy do najstarszych i do największych Kół Ziemi Brzozowskiej. Aktualnie
jego Przewodniczącą jest Pani Wanda Bąk. 17 listopada
2012 r. podczas 80-lecia działalności Panie z Koła otrzymały Ordery Serca Matkom Wsi za matczyny trud włożony
w wychowanie młodego pokolenia oraz dyplomy uznania za
wkład i rozwój Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich.
Podobnie jak w wypadku innych kół, przed dekadami najważniejszą sprawą była edukacja młodszych z zakresu
umiejętności przydatnych w codziennym życiu na wsi, dziś

Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Przysietnicy
w czasie Festiwalu
Smaków Ziemi
Brzozowskiej
w Brzozowie
- 15 czerwca 2014 r.
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główną rolę odgrywa integracja środowiska oraz kultywowanie tradycji i przekazywanie jej młodszym pokoleniom.
Ze szczególnym upodobaniem Gospodynie zajmują się
kuchnią regionalną, biorą udział w różnych warsztatach
i szkoleniach dotyczących przede wszystkim kuchni tradycyjnej. Prowadzą też zajęcia dla dzieci, ucząc je piec ciasta, lepić pierogi, czy robić palmy wielkanocne. Uczestniczą
także w różnego rodzaju kiermaszach czy jarmarkach, gdzie
promują swoją tradycyjną kuchnię, czego przykładem może
być wspólne pieczenie chleba w Grabownicy Starzeńskiej.
W realizacji swojej misji Panie z Przysietnicy współpracują
z innymi lokalnymi organizacjami na terenie miejscowości,
najsilniej z OSP oraz parafią. Warto wspomnieć, że tradycyjnie, co roku, na św. Floriana, Patrona Strażaków, zapewniają gościom OSP pyszne potrawy, na pewno pozytywnie
wpływające na rekordową frekwencję imprezy. Również co
roku aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich dożynkach
w Częstochowie, gdzie zresztą zawsze zdobywają nagrody,
dyplomy, podziękowania, uznania.
Ich kunszt doceniły także władze wojewódzkie, zapraszając
je do udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym w 2010 r.,
zaś w 2011 r. brały udział we wspomnianym wyżej Pikniku
Samorządowym z Polskim Radiem Rzeszów. Nie zabrakło
też potraw z Przysietnicy na imprezach organizowanych
przez LGD „Ziemia Brzozowska” – Konkursie Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej w 2011 r. oraz Festiwalu Smaków
Ziemi Brzozowskiej w 2014 r.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
TRZEŚNIÓW
Trześniów, który w 2019 r. obchodził jubileusz 600-lecia
istnienia, kojarzony jest z imponujących rozmiarów i nieprzeciętnej urody kościołem pw. św. Stanisława z lat 90.
XIX w., który nawiązuje zarówno do dawnego gotyku jak
i stylu romańskiego. Drugim, chyba jeszcze bardziej znanym, zabytkiem Trześniowa, jest drewniany dwór, wzniesiony na pocz. XIX w. przez Rafała Kołłątaja, brata słynniejszego Hugona. Wybitnej urody, modrzewiowy zabytek,
jest sporym unikatem na podkarpackim szlaku architektury drewnianej. Koniecznie trzeba też wspomnieć, że
w Trześniowie znajduje się największa w Polsce, unikatowa
kolekcja strażackich hełmów paradnych, którą od lat tworzy i wzbogaca Pan Edward Mróz.
Jeśli chodzi o Koło Gospodyń Wiejskich w Trześniowie, to
działa już ono ponad 60 lat, dokładając sporo do lokalnej
tradycji. Ongiś skupiało się na edukowaniu trześniowskich
gospodyń na niwie zadań dnia codziennego, dziś zajmuje
się raczej upiększaniem i współtworzeniem dni świątecznych. Współpracując ze strażakami, władzami samorządowymi czy parafią, Gospodynie biorą udział w organizowa-

Panie z Koła Gospodyń
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niu dożynek, festynów, lokalnych zabaw oraz innych tego
rodzaju wydarzeń. Współtworzą także Obrzędowy Zespół
Weselny „Trześniowianie”, który słynie ze spektaklu „Wesele
Trześniowskie”, nawiązującego do dawnych, przebogatych
zwyczajów i obrzędów weselnych.
Widowisko obrzędowe było silną inspiracją do zadbania
o stroje regionalne – tzw. strój trześniowski to trzywarstwowa spódnica, koszula i gorset, które wykorzystywane
są także przy okazji uroczystości parafialnych czy różnego rodzaju imprez, w których uczestniczą trześniowskie
Gospodynie, podkreślając przywiązanie do tradycji także
szatą, która może człowieka nie zdobi, ale uroczystościom
charakteru nadaje.
Szczególną wagę przywiązują Panie z Trześniowa do tradycji kulinarnych, spędzając wiele czasu na doskonaleniu kunsztu, dzięki któremu często wracają z nagrodami
z różnych przeglądów, konkursów i festiwali. Wzięły one
np. udział także w imprezach organizowanych przez LGD
„Ziemia Brzozowska” – Konkursie Potraw Wigilijnych Ziemi
Brzozowskiej w 2011 r. oraz Festiwalu Smaków Ziemi Brzozowskiej w 2014 r. Cenne trofea przywiozły też Panie m.in.
z Beska, Mielca, Leska i Ustrzyk Dolnych, największa ich
ilość dotyczy zdecydowanie… trześniowskich pierogów.
Aktualnie Przewodniczącą Koła jest pani Krystyna Rysz.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
WITRYŁÓW
Witryłów położony jest nad Sanem, w pewnym oddaleniu
od głównych szlaków komunikacyjnych, dzięki czemu może
uchodzić za oazę spokoju – zwłaszcza, odkąd zaczęła tu
działać rozległa winnica na Pańskiej Górze. Przepiękne widoki były tu natomiast od zawsze.
Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, drewniana, dziś pod tym samym wezwaniem działająca jako kościół
rzymskokatolicki, ciekawe są także miejscowe kapliczki,
nieco tajemnicze, podobnie jak i lokalna historia. Nie zachował się natomiast miejscowy dwór, o jego położeniu świadczą już dziś tylko piwnice, resztka parku z pomnikowymi
drzewami i opowieści o mrocznych latach powojennych.
Społeczność Witryłowa, licząca w 1939 r. ponad 1000 osób,
a dziś ok. 400 mieszkańców, budowała się po wojnie długo i nawet dziś jest stosunkowo młoda, od niedawna działa
także miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Powstało we
wrześniu 2011 r., jego Przewodniczącą jest Pani Władysława Wiśniowska.

Stoisko Koła Gospodyń
Wiejskich w Witryłowie
w czasie Konkursu
Bożonarodzeniowego
w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie
- 21 grudnia 2011 r.
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Niezbyt długa metryka nie oznacza małej aktywności –
KGW w Witryłowie należy do szczególnie zaangażowanych,
nie obejdą się bez witryłowskich Gospodyń żadne lokalne
uroczystości, z gminnymi dożynkami na czele. Panie zajmują się głównie kuchnią regionalną, w miarę możliwości
starają się gotować i piec tradycyjnie ale sięgają także do
najnowszych przepisów.
Już w pierwszym roku istnienia Panie z Witryłowa wzięły
udział w Konkursie Bożonarodzeniowym organizowanym
przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, reprezentując
całą Ziemię Brzozowską, a na przestrzeni kolejnych lat swojej działalności wyróżniły się m.in. w Ludowej Staropolskiej
Biesiadzie w Jabłonce oraz Dydni, na jubileuszu 150-lecia
KGW zorganizowanym w Izdebkach, na imprezie Pożegnanie Lata w Jasienicy Rosielnej, czy w czasie Konkursu Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej w 2011 r. Zwyciężyły tu
zresztą w kategorii danie na zimno, prezentując doskonałą
rybę faszerowaną.
Lista dyplomów, nagród i wyróżnień jest zresztą znacznie
dłuższa i obejmuje trofea gminne, powiatowe i wojewódzkie. Warto też zaznaczyć zaangażowanie w integrację środowiska lokalnego, wyrażającą się nie tylko we współpracy z innymi organizacjami – od strażaków przez szkoły po
parafię – ale np. także w organizowaniu interesujących dla
ogółu mieszkańców wycieczek.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
WOLA JASIENICKA
Wola Jasienicka, jak wskazuje nazwa, powstała jako przysiółek Jasienicy i dopiero z czasem wybiła się na samodzielność, choć wzmianki o niej pochodzą już z XV w., kiedy
zwano ją także Nową Jasienicą.
Wyróżnia się pięknem krajobrazu, leży bowiem bezpośrednio pod pasmem Suchej Góry (591 m n.p.m.), najwyższym
wzniesieniem Pogórza Dynowskiego, a najwyższy punkt
w granicach Woli Jasienickiej wznosi się na wysokość 455 m
n.p.m. Jest to góra zwana Połom, od której zresztą pochodzi nazwa miejscowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Połom” Wola Jasienicka.
Krokiem milowym wspomnianej emancypacji Woli Jasienickiej była decyzja o budowie własnego kościoła
w latach 70. XX w., zaledwie kilka lat późniejsza była inicjatywa powołania własnego Koła Gospodyń Wiejskich
(1977). I chociaż kościół, choć nie bez przeszkód, powstał, a nawet został zastąpiony przez imponującą nową
świątynię, Wola Jasienicka pozostaje nadal filią parafii
w Jasienicy Rosielnej. Koło Gospodyń działa natomiast jak
najbardziej samodzielnie i prężnie, często zresztą z Paniami
z Jasienicy współpracując.

Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w
Woli Jasienickiej
na Festiwalu Smaków
Ziemi Brzozowskiej
w Brzozowie
- 15 czerwca 2014 r.
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Aktualnie na czele koła stoi Pani Joanna Jaśkiewicz, głównym kierunkiem jego aktywności jest kuchnia regionalna.
Specjalizacja ta przynosi szczególnie wiele efektów. Są nimi
liczne dyplomy, nagrody, wyróżnienia i inne wyrazy uznania.
Gospodynie nie zaniedbują przy tym innych form kultywowania tradycji, angażując się w różnorodne imprezy regionalne nie tylko na polu kuchni, ale animując je śpiewem czy
anegdotą. Ważnym wydarzeniem, w którym co roku uczestniczą, są uroczystości odpustowe na dzień św. Stanisława
Kostki, patrona filialnej świątyni w Woli Jasienickiej. Bardzo
chętnie spotykają się także przy okazji kolędy, Dnia Kobiet,
imprez świątecznych czy tradycyjnych dożynek.
Z najlepiej wspominanych imprez warto wymienić liczne
edycje Dni Gminy Jasienica Rosielna, Dni Brzozowa czy Festiwal Smaków Ziemi Brzozowskiej w czerwcu 2014 r., na
którym propozycje Gospodyń z Woli Jasienickiej cieszyły
się szczególna popularnością.
A wracając do kościołów - wzniesiona z duża determinacją
w latach 70. świątynia stała się znana w regionie, bowiem
jej budowa prowadzona była w ostrej konfrontacji z władzami komunistycznymi. Dumni ze swojej postawy, nie do końca byli jednak mieszkańcy dumni z samego budynku, który
w końcu uznano za zbyt mały i pod koniec XX w. postanowiono zastąpić nowym.

29

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
WYDRNA
Wydrna to wieś w Gminie Dydnia, znana m.in. za sprawą
znajdującego się tu dworu, wzniesionego w poł. XIX w. przez
rodzinę Sękowskich, jednego z nielicznych na Podkarpaciu
zabytków architektury rezydencjonalnej, który nie został
objęty nacjonalizacją i do dziś pozostaje w rękach spadkobierców Edwarda Sękowskiego, budowniczego rezydencji.
Przed wojną gościł tu m.in. Prezydent RP Ignacy Mościcki,
odwiedzając ówczesnego właściciela Wydrnej prof. Kazimierza Klinga, przyjaciela i kolegę po fachu – obaj byli bowiem chemikami, ściśle zresztą współpracującymi, m.in.
przy badaniach dotyczących wykorzystania gazu ziemnego
i ropy naftowej. Matką Klinga była Jadwiga z domu Sękowska, stąd jego bliskie związki z Wydrną i z tutejszym dworem.
Licząca dziś ok. 600 mieszkańców Wydrna może się pochwalić jednym ze starszych Kół Gospodyń Wiejskich w regionie – działa ono bowiem od roku 1959, zatem na rok 2019
przypada jubileusz 60-lecia jego aktywności. Jego aktualną
Przewodniczącą jest Pani Marta Wydrzyńska.

Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Wydrnej
w czasie Konkursu
Potraw Wigilijnych
Ziemi Brzozowskiej
w Brzozowie
- 9 grudnia 2011 r.
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Podobnie jak inne starsze koła, jego podstawowa aktywność ewaluowała od kształcenia i samokształcenia w zakresie prac gospodarstwa domowego, do kultywowania,
promowania i przekazywania kolejnym pokoleniom szeroko
pojętej lokalnej i regionalnej tradycji. Ważną rolę odgrywa
też budowa więzi wspólnotowych w „małej Ojczyźnie”, stąd
Panie mocno angażują się w takie inicjatywy jak Dzień Matki, Dzień Kobiet, imprezy świąteczne czy doroczne uroczystości dożynkowe. Specjalizacją Gospodyń są przy tej okazji bukiety z żywych kwiatów oraz różnego rodzaju ozdoby
z bibuły, w tym także finezyjne kwiaty.
Wśród wielu wątków tradycji oczkiem w głowie KGW Wydrna jest jednak przede wszystkim lokalna i regionalna
kuchnia, którą Gospodynie nie tylko zachowują, ale zarazem tworzą i rozwijają na co dzień. Mistrzostwo kulinarne
przynosi im najwięcej wyrazów uznania, a okazjami do tego
są zarówno imprezy lokalne, jak i te na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim. Szczególnie cenią sobie Panie fakt
docenienia w trakcie Staropolskiej Biesiady Ludowej w Dydni, Targów Rolniczych w Boguchwale oraz na Dniach Brzozowa i Dniach Jasienicy Rosielnej, jak również na imprezach
organizowanych przez Muzeum w Brzozowie. Owocny był
także udział także w imprezach organizowanych przez LGD
„Ziemia Brzozowska” – Konkursie Potraw Wigilijnych Ziemi
Brzozowskiej w 2011 r. oraz Festiwalu Smaków Ziemi Brzozowskiej w 2014 r.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
WZDÓW
Wzdów dość szeroko kojarzony jest z rodziną Ostaszewskich, a zwłaszcza z Adamem (+1934), doktorem prawa
i filozofii, zwanym za sprawą wielu talentów Leonardem ze
Wzdowa, językoznawcą, tłumaczem, konstruktorem i wynalazcą, jednym z pionierów polskiego lotnictwa, do tego
fizykiem i astronomem. Konstruował przede wszystkim samoloty, część z nich faktycznie powstała – modele z serii
Ost (od nazwiska Ostaszewski) zostały przez ich autora oblatane we Francji. Część pozostała w koncepcji, w tym samoloty odrzutowe i helikoptery. Był też Adam Ostaszewski
czynnym artystą – malował i rysował, rzeźbił, pisał i tłumaczył poezję, podejmował się też projektowania architektury. Przebudowany przez niego rodzinny pałac był w latach
powojennych, przez niemal pół wieku, siedzibą słynnego
Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, którego absolwenci zaznaczyli mocno swą obecność w kulturze i sztuce regionu. W 2006 r. Uniwersytet opuścił jednak
Wzdów i przeniósł się do Woli Sękowej koło Bukowska.
Nieco wcześniej niż Uniwersytet Ludowy, powstało Koło
Gospodyń Wiejskich we Wzdowie, założone w 1950 r. Od początku swojego istnienia organizuje kursy, warsztaty, wystawy, pokazy czy prelekcje, których celem jest podniesie-
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nie wiedzy i umiejętności kobiet związanych z ich pozycją
w rodzinie, gospodarstwie i zmieniającej się roli w życiu
społecznym.
Dziś, dla Pań działających w Kole, członkostwo w nim to forma spełnienia swoich pragnień, marzeń, spędzenia aktywnie wolnego czasu, oderwanie się od codzienności, rozwój
na wielu płaszczyznach oraz samorealizacja. Działalność
Koła to jednak nie tylko alternatywa spędzenia wolnego
czasu, ale swoisty sposób na budowanie wspólnoty lokalnej społeczności, koncentrującej się w dużej mierze wokół
różnego rodzaju imprez. Podobnie jak dla innych kół, ważną
rolę w kultywowaniu tradycji odgrywają kulinaria, dlatego
też w 2019 r. KGW we Wzdowie uczestniczyło w dużym projekcie Spotkanie z kulturą i kuchnią pogranicza polsko-słowackiego w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu została wydana publikacja Potrawy Regionalne z gminy Haczów i przygranicznego regionu Słowacji.
Koło Gospodyń Wzdów przygotowało i opublikowało w niej
swoje popisowe dania: barszcz z pasztecikami, naleśniki
z serem oraz chleb żytni z koszyków pieczony na watrze.
Za udział w tym prestiżowym projekcie Koło otrzymało wyróżnienie.
Aktualnie KGW we Wzdowie liczy 26 członkiń. Jego Przewodniczącą jest Pani Wioletta Gromek.
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SAŁATKI,
PRZYSTAWKI
I PRZEKĄSKI
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Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrnej

JAJKO PRZEPIÓRCZE
W BIAŁEJ KIEŁBASIE
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• jajka przepiórcze - 12 szt.,
• 2 całe jaja kurze,
• biała kiełbasa surowa
(nie parzona) 450 g,
• cebula ze szczypiorkiem,
• 1 łyżka musztardy,
• natka pietruszki,
• bułka tarta,
• mąka pszenna,
• olej do smażenia,
• sól, pieprz do smaku.

1. Jajka przepiórcze ugotować. Ugotowane jajka obrać
i ostudzić.
2. Obrać starannie białą kiełbasę (surową), mięso wyrobić z jednym jajkiem kurzym.
3. Do mięsa dodać musztardę, wyrabiać jeszcze chwilę,
dodać pokrojoną dymkę oraz natkę pietruszki.
4. Tak przygotowane mięso spłaszczać w dłoni na placki, w które zawinąć jajka oprószone mąką. Każde
jajko owinięte mięsem oprószyć mąką, następnie panierować w rozmąconym jajku kurzym i bułce tartej.
5. Jajka smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor,
ze wszystkich stron.
6. Podawać na zimno z sosami majonezowymi lub pomidorowymi.

Przepiórka była kiedyś w Polsce wyjątkowo powszechna, toteż w tradycyjnej polskiej kuchni możemy znaleźć potrawy tak z przepiórczego
mięsa jak i z jajek. Niestety dziś jej populacja jest znacznie mniejsza,
objęto zresztą przepiórkę ścisłą ochroną gatunkową. Na szczęście, po
latach zapomnienia, wraca się do przepiórczych przysmaków, co jest
możliwe dzięki rosnącej liczbie przepiórczych hodowli, dostarczających
na rynek głównie jajek.
Są one co prawda znacznie mniejsze od kurzych, ale wynagradzają to
walorami zdrowotnymi. Cechują się większym udziałem żółtka, są nieszkodliwe dla osób uczulonych na białko kurze, dostarczają znacznie
niższej dawki złego” cholesterolu LDL. Jajko przepiórcze może także
pochwalić się większym niż w wypadku kurzego stężeniem wartościowych minerałów, zwłaszcza żelaza, miedzi i cynku, a także witamin
z grupy B. Dzięki temu od wieków uchodzi za skuteczny afrodyzjak.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Baryczy

KORECZKI
IMPREZOWE
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• szynka konserwowa,
• ser żółty,
• ogórek,
• papryka marynowana,
• pomidory koktajlowe,
• cukinia do dekoracji.
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1. Wszystkie składniki pokroić w kostkę.
2. Nabić na przemian na wykałaczki, następnie
nabić na dekoracyjną cukinię.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej

KULEBIAK Z FARSZEM
Z POKRZYWY I BIAŁYM SEREM
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
Ciasto drożdżowe:
• 6 szklanek mąki,
• 4 jajka,
• kostka drożdży,
• łyżeczka soli,
• łyżeczka cukru,
• ½ szklanki oleju,
• ½ litra mleka;
Farsz:
• łubianka (koszyk) pokrzyw,
• 1 cebula – drobno
skrojona,
• 3 ząbki czosnku –
przeciśnięte przez praskę,
• 3 łyżki masła,
• ½ kostki białego sera,
• żółtko/białko zostawiamy
do posmarowania.
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Ciasto:
1. Przygotować rozczyn w dużej misce, wykorzystując
pokruszone drożdże, cukier, 1 szklankę mleka.
2. Przykryć rozczyn ściereczką i czekać do wyrośnięcia.
3. Do rozczynu dodać kolejno: jajka, sól, resztę mleka,
mąkę i połączyć. Na koniec dodać olej i wyrabiać do
momentu, aż ciasto zacznie odstawać od ręki.
4. Przykryć ściereczką i ponownie czekamy aż wyrośnie
- około ½ h
5. Po tym czasie wyłożyć na stolnicę, sformować dwa
małe prostokąty. Posmarować je farszem, rolować,
naciąć wzdłuż i skręcić je razem.
6. Przełożyć do formy keksowej, piec w 180oC 45 minut.
7. Można także, zamiast proponowanego „warkocza”,
zawinąć ciasto jak roladę.
Farsz:
8. Pokrzywę parzyć we wrzątku przez około 3 minuty,
odcedzić i przelać zimną wodą.
9. Po odduszeniu drobno posiekać.
10. Na rozgrzane masło dodać cebulę, podsmażyć
czosnek, dodać pokrzywę i dusić 4 minuty.
11. Po wystudzeniu połączyć z serem,
żółtkiem, następnie doprawić solą,
pieprzem i wyłożyć ciasto.

Kulebiak zazwyczaj nadziewany jest kapustą - stąd zresztą pochodzi
jego nazwa, wbrew słowiańskiemu brzmieniu wywodzona od niemieckiego słowa Kohlgeback, oznaczającego ciasto nadziewane kapustą.
Potrawa wywodzi się podobno z Rosji, jest tu zresztą uważana za jedną
z potraw kanonu kuchni rosyjskiej, z tym, że uchodzi również za danie
charakterystyczne dla kuchni kresów Rzeczypospolitej. W rosyjskiej
wersji kanonicznej kulebiak to ciasto drożdżowe, nadziewane farszem,
w skład którego - obok oczywiście kapusty - wchodzą jajka na twardo,
gotowane ryby (najczęściej łosoś lub karmazyn) i kasza gryczana.
Faktem jest, że pierwsze informacje na temat tego dania pochodzą
z XVII w. i dotyczą zarówno terenów Rzeczypospolitej, jak i tych, które
wchodziły już w granice Państwa Moskiewskiego. Proponowana wersja
jest zatem nie tylko kompromisowa, ale i zdrowsza od oryginału.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Poręby

PROZIAKI
PODKARPACKIE
PRZYGOTOWANIE
Składniki:

(porcja na ok. 40 proziaków)

• 1 kg mąki,
• 1 1/2 łyżeczki sody
oczyszczonej
(czyli „prozy”),
• 1/2 litra kwaśnego mleka
(lub kefiru),
• 1 łyżeczka soli,
• 2-3 jajka.

1. Do naczynia wlać kwaśne mleko i dodać pozostałe
składniki.
2. Wyrabiać długo, rozwałkować na grubość 1,5 - 2 cm
i wykrawać z niego koła (szklanką) lub wycinać niewielkie prostokąty o boku 5-7 cm.
3. Ciasto powinno być luźniejsze niż ciasto przygotowywane na pierogi.
4. Piec na blasze w temperaturze 170ºC, przez około
15-20 minut, z obu stron, aż będą rumiane.
5. Podawać na słodko np. z musem jabłkowym lub na
słono, np. posmarowane masłem czosnkowym.

Proziaki to potrawa wyjątkowo rodzima, uważa się je bowiem za rdzennie podkarpackie, choć występują - przynajmniej współcześnie - także
w innych polskich regionach. Ich nazwa zdradza recepturę - wypiekane
są bowiem z mąki (pszennej lub pszenno-żytniej) z dodatkiem prozy, jak
regionalnie nazywa się sodę oczyszczoną. Inna zresztą nazwa proziaka
to chleb sodowy.
Tradycyjny proziak powinien być pieczony na płycie kuchennej, o czym
stanowi nawet wpis na ministerialną listę produktów tradycyjnych, dokonany w 2006 r., oczywiście dla województwa podkarpackiego. Z wpisu
wynika, że „kanoniczny” proziak, winien mieć 1,5 cm wysokości, 10-15 cm
średnicy, beżowo-słomkową barwę na zewnątrz a w środku kolor ciasta
chlebowego. Proziaki sporządzało się raczej z mąki pszennej – najlepiej
razowej, a piec trzeba było go na kuchennej blasze, bacząc, by zarumienił się równo z obu stron.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Poręby

RACUCHY
Z NADZIENIEM SZPINAKOWYM
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 60 dag mąki pszennej,
• 2 jaja,
• 3 dag drożdży,
• sól, cukier do smaku;
• Farsz:
• 0,5 dag szpinaku
(sparzonego),
• kostka sera feta,
• 1-2 cebule,
• czosnek, sól,
pieprz do smaku.

Ciasto:
1. Wszystkie składniki na ciasto wymieszać i odstawić
do wyrośnięcia.
Farsz:
2. Podsmażyć cebulę na tłuszczu, dodać sparzony szpinak i dusić na wolnym ogniu aż woda odparuje.
3. Do przestudzonego wcześniej szpinaku dodać pokrojony w drobną kostkę ser feta.
Całość:
4. Rozgrzać na patelni olej. Kłaść łyżkę ciasta (ciasto
nie powinno być zbyt rzadkie), łyżkę farszu i przykryć
łyżką ciasta i smażyć.
5. Usmażone kłaść na papier by odciekły z oleju.

Racuchy to zdecydowanie potrawa charakterystyczna przede wszystkim dla kuchni polskiej, choć Anglosasi widzą w racuchu bliskiego
krewniaka amerykańskich pancakes, a Niemcy pobratymca znanych na
Łużycach i w Saksonii Plinsen. Podkreśla się często też związki z kaszubskimi ruchankami, choć te pierwotnie wypiekane były z ciasta chlebowego a dopiero z czasem powstała ich wersja z ciasta drożdżowego.
„Klasyczne” racuchy to potrawa przygotowywana na słodko, przy użyciu
drożdży, z nadzieniem jabłkowym, posypana cukrem pudrem. Nadzienie
może być zastępowane tradycyjną w wielu regionach śliwką lub mniej
kanonicznymi substytutami takimi jak marmolada, rabarbar, bakalie
czy nawet banan. Racuchy przygotowywane nie na słodko ale w formie
przekąski, nierzadko bywają pikantne, najczęściej podawane są jako dodatek do zupy grzybowej lub zupy rybnej. Te ze szpinakiem doskonale
sprawdzą się jako dodatek do czerwonego barszczu.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Witryłowie

ROLADA SEROWA
Z SOSEM CZOSNKOWYM
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 35 dag sera żółtego,
• 30 dag pieczarek,
• 35 dag filetu z kurczaka,
• 1 cebula,
• 8 łyżek majonezu,
• 3 całe jajka,
• łyżka posiekanej bazylii,
• 1 łyżeczka przyprawy
do kurczaka,
• sól,
• pieprz,
• olej do smaku.

1. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach, wymieszać
z żółtkami i majonezem.
2. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę i delikatnie wmieszać do masy serowej. Wylać na blachę
i upiec w temp. 180ºC.
3. Mięso zmielić w maszynce, przyprawić solą, pieprzem, przyprawą do kurczaka i dodać bazylię.
4. Pieczarki oczyścić zetrzeć na tarce i dusić z cebulą
na oleju. Starannie wymieszać je z mięsem.
5. Rozłożyć farsz na ciepłym placku.
6. Zwinąć roladę i zapiekać ok. 25 minut w temperaturze 180ºC.
7. Roladę podawać na zimno z sosem czosnkowym.

Rolada, której nazwa pochodzi od francuskiego rouler (toczyć się, zawijać, rolować), jest obecna w kuchni, także polskiej, od niepamiętnych
czasów, a przynajmniej od momentu, w którym kucharzom zaczęto stawiać wyższe wymagania, niż upieczenie podpłomyka. Do rolady mięsnej
wykorzystuje się zazwyczaj kawałek mięsa, które owinięte jest nadzieniem, takim jak ser, warzywa lub inne mięso.
Podobno geneza rolady wiąże się z tradycją spożywania ...skowronków.
Wypatroszonego ptaka wypełniano warzywami (zwłaszcza pietruszką
i czosnkiem) i przyprawami, następnie zaś zawijano w plastry wołowiny.
Oczywiście ptaki pozbawiane były głowy, czego reminiscencje znajdziemy w belgijskiej nazwie roladek - les oiseaux sans tête (ptaki bez głowy).
Oczywiście obok rolad mięsnych równie często spotyka się rolady bezmięsne - zarówno przygotowywane z rybami jak i rolady na słodko, znane chyba każdemu jako doskonały deser.
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Koło Gospodyń Wiejskich we Wzdowie

ROLADKI SEROWE Z PIERSI
Z KURCZAKA I PIECZAREK
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 350 g sera żółtego
(Złoty Mazur),
• 300 g pieczarek,
• 1 pierś z kurczaka - około 350 g,
• 1 średnia cebula,
• ½ szkl. majonezu,
• 3 jajka.

1. Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dodać majonez i jajka, wymieszać.
2. Następnie wylać na blachę (wymiary około 30 cm
x 45 cm) wyłożoną papierem i wysmarowaną olejem.
3. Piec około 15-20 minut w 180°C.
4. Pierś pokroić na kotlety schabowe i rozbić.
5. Pieczarki obrać, pokroić w kostkę i udusić z pokrojoną w kostkę cebulą.
6. Na jeszcze ciepły placek serowy ułożyć rozbite piersi
oraz pieczarki z pokrojoną w kostkę cebulą.
7. Zwinąć roladę i zapiekać jeszcze 25 minut w 180°C.
8. Do zapiekania zwiniętej rolady można użyć wąskiej
blachy „keksówki”, by rolada serowa się nie rozpadła.

Najsłynniejsze europejskie rolady to francuskie (a właściwie normandzkie) paupiettes - kawałek mięsa, cienko ubity i zawijany z farszem
z warzyw, owoców lub słodyczy, włoskie involtini - najczęściej komponowane jako plasterki wołowiny, wieprzowiny lub kurczaka w rolce
z nadzieniem z tartego sera, czasem jajka lub innych składników oraz
niemieckie, węgierskie i polskie rolady, w Polsce zwane też zrazami.
Najbardziej znaną roladą kuchni polskiej jest chyba tradycyjna rolada
śląska, podawana z modrą (czerwoną) kapustą oraz kluskami, rzecz
jasna śląskimi. Spokrewniona jest ona mocno z roladą znaną w kuchni
niemieckiej, a właściwie austriackiej i południowoniemieckiej, wzmiankowaną jeszcze w XVIII w., z wyraźnym wskazaniem na inspirację francuską. Jakkolwiek najstarszy przepis na roladę - w wersji z mięsem
cielęcym i selerem, znalazł się w książce kucharskiej wydanej w 1740 r.
w … Amsterdamie.

48

49

Koło Gospodyń Wiejskich w Domaradzu

SER ŻÓŁTY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg sera białego,
• 1,5 l mleka,
• 1 kostka masła,
• 1 żółtko,
• 1 łyżeczka sody,
• 1 łyżeczka octu,
• sól,
• pieprz,
• wegeta.
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1. Do gotującego się mleka dodać rozkruszony biały ser,
gotować ok. 1 godziny do całkowitego rozpuszczenia.
2. Następnie odcedzić przez gęste sito.
3. Na brytfannę położyć masło i rozpuścić na małym
ogniu.
4. Na rozpuszczony tłuszcz dodać ser, ciągle mieszając,
aż do uzyskania jednolitej masy.
5. Następnie dodać ocet i sodę, sól i wegetę do smaku.
6. Dobrze wymieszać i nakładać do dowolnie wybranych naczyń.

Ser to – zgodnie z prawem UE – produkt pochodzący tylko i wyłącznie
z mleka. Występuje w wielu różnych grupach, odmianach i gatunkach
– szacuje się, że tych ostatnich jest ok. 4 tys., przy czym podział na
sery żółte i białe jest pewną nieścisłością. Kluczową rolę odgrywa tu
technologia otrzymywania masy serowej, która może być wytrącana
podpuszczką (enzym trawienny), kwasem (np. kwasem mlekowym czy
cytrynowym) albo też łącznie - kwasem i podpuszczką. Osobny rodzaj
sera to tzw. sery zwarowe, produkowane na bazie serwatki, których
przykładem jest ricotta.
Wśród serów podpuszczkowych znajdziemy m.in.. sery pleśniowe, bryndzę oraz sery twarde, zwane żółtymi - zarówno te w typie holenderskim,
szwajcarskim, angielskim czy włoskim. Typowy ser kwasowy to twaróg,
czyli popularny ser biały. W przeciwieństwie do serów podpuszczkowych, twaróg nie jest poddawany dalszemu dojrzewaniu.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Jasienickiej

HUMMUS (HUMUS)
Z CIECIERZYCY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 250 g suszonej
ciecierzycy,
• 2 łyżeczki sody
oczyszczonej,
• 100 ml oleju sezamowego,
• sok z 1 cytryny,
• 3 średnie ząbki czosnku,
• 1 płaska łyżeczka soli,
• 2 łyżeczki cukru
trzcinowego,
• 1/2 łyżeczki kuminu,
• 1/3 łyżeczki pieprzu,
• 75 – 100 ml zimnej wody.

1. Dzień wcześniej zalać ciecierzycę zimną wodą, tak
by wody było 2 razy więcej niż ciecierzycy, następnie
dosypać jedną łyżeczkę sody oczyszczonej i pozostawić na noc do namoczenia.
2. Następnego dnia zlać wodę z ciecierzycy, dokładnie
przepłukać i zalać ponownie czystą wodą, w taki sposób, by ponownie wody było 2 razy więcej niż ciecierzycy.
3. Dosypać do ciecierzycy pozostałą 1 łyżeczkę sody
oczyszczonej i gotować na wolnym ogniu przez około
30 minut.
(Uwaga! Czas gotowania ciecierzycy zależy od wielkości ziaren, ale również od producenta, czas gotowania
może więc wynosić 20 -40 minut, należy co jakiś czas
sprawdzić czy ziarna są wystarczająco ugotowane).

4. Gdy ciecierzyca pod naporem palców zacznie się
rozpadać, a jej środek stanie się kremowo – maślany
i nie będzie „mączny”, ciecierzyca jest gotowa.
5. Następnie należy zlać z niej wodę, dokładnie opłukać
w zimnej wodzie i odcedzić.
6. Odcedzoną, ugotowaną ciecierzycę należy umieścić
w misce blendera wraz z pozostałymi składnikami,
poza zimną wodą.
7. Blendować aż do uzyskania gęstej i dość kremowej
masy.
8. Następnie małą strużką wlewać zimną wodę, jednocześnie dalej blendując. Dolać tyle wody, by konsystencja była wystarczająco rzadka.
9. Blendować dalej aż do uzyskania idealnie kremowego
hummusu.
10. Podawać z ulubionym pieczywem, krakersami lub pokrojonymi warzywami.
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Hummus to potrawa pochodząca z Bliskiego Wschodu. Jej nazwa pochodzi z języka arabskiego – hummus to po prostu ciecierzyca, zaś dokładna nazwa potrawy - hummus bi-tahini to niemal gotowy przepis - po
arabsku znaczy to ciecierzyca z tahini – tahini to nic innego jak masło
sezamowe, które dodajemy do ciecierzycy.
Jakkolwiek pierwsze wzmianki o tej potrawie pochodzą z XIII w., to jej
związki z Ziemią Brzozowską nie są tak stare. Jej obecność to raczej
wynik mody na ekologię i wegetarianizm, która uczyniła hummus jedną
z najpopularniejszych potraw XXI w. Jak zdecydowana większość importów orientalnych, hummus dotarł do Polski za pośrednictwem tureckim, a że Turcy uprościli sobie nazwę na humus, obie formy nazwy
tej skądinąd bardzo zdrowej potrawy są prawidłowe. Zdrowej, bowiem
dostarcza znacznych ilości błonnika pokarmowego, białka, witaminy B6,
manganu i innych cennych składników odżywczych.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Poręby

SAŁATKA Z BROKUŁAMI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 2 brokuły,
• 10 jaj,
• 2 opakowania
sera feta,
• 5 pomidorów,
• 2 puszki kukurydzy;
Sos czosnkowy:
• 1 jogurt grecki,
• 4 łyżki majonezu,
• sól,
• pieprz
• 5 ząbków czosnku,
• suszona bazylia.

1. Brokuł ugotować w osolonej wodzie.
2. Jaja ugotować i pokroić w kostkę, pomidory także
pokroić w kostkę.
3. Zrobić sos czosnkowy.
4. Poukładać kolejno warstwami: brokuły, pomidory,
jaja, kukurydza.
5. Zalać sosem czosnkowym.
6. Ponownie ułożyć kolejno warstwami: brokuły, pomidory, jaja, kukurydza.
7. Zalać pozostałym sosem czosnkowym.

Brokuł, podobnie jak często z nim łączony kalafior, to roślina zaliczana do kapustowatych, a w zasadzie i do samych kapust, w podziałach
systematycznych stanowi bowiem jedną z odmian kapusty warzywnej
(Brassica oleracea) z dookreśleniem italica, wskazującym nie tyle na
włoskie pochodzenie brokuła (jego ojczyzną jest najpewniej Cypr) co
na miejsce, z którego trafił do niemalże wszystkich krajów europejskich.
I trudno się temu dziwić, uważany jest bowiem z jedno z najzdrowszych
warzyw na świecie. Co współcześnie szczególnie ważne, brokuły chronią przed rakiem, dzięki zwartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się już nowotworu. Chronią także
przed wrzodami żołądka, anemią, a także korzystnie wpływają na funkcjonowanie wzroku i regulują poziom cukru we krwi, co jest szczególnie
ważne dla cukrzyków.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Witryłowie

SAŁATKA Z NALEŚNIKÓW
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
Ciasto na naleśniki:
• 4 jajka,
• 1 łyżka mąki
kukurydzianej,
• 1 łyżka mąki
pszennej,
• ½ łyżeczki pieprzu,
• ½ łyżeczki soli,
• ½ łyżeczki bazylii;
Pozostałe składniki:
• 1 podwójny filet
z kurczaka,
• przyprawa do gyrosa,
• 6 ogórków kiszonych,
• 1 duża papryka
czerwona,
• 125 ml oleju,
• 1 puszka kukurydzy,
• pęczek szczypiorku,
• 4 łyżki majonezu,
• sól,
• pieprz do smaku.
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1. Przygotować ciasto naleśnikowe i usmażyć cienkie
naleśniki.
2. Kiedy ostygną, zwinąć w rulon i pokroić jak robiony
domowym sposobem makaron.
3. Filet z kurczaka pokroić w drobna kostkę i usmażyć
w przyprawie.
4. Ogórki i paprykę także pokroić w kostkę.
5. Szczypiorek posiekać drobniej lub grubiej, w zależności od upodobania.
6. Wszystkie składniki, łącznie z kukurydzą,
majonezem i makaronem z naleśników,
wymieszać i doprawić
do smaku
solą i pieprzem.

Co prawda dojście do wprawy w smażeniu naleśników wymaga odpowiedniej praktyki i doświadczenia, niemniej jednak warto pamiętać
o kilku dobrych radach.
1. Do przygotowania ciasta stosujcie tylko świeże składniki, do tego
pozostające w temperaturze pokojowej, w której najlepiej się ze
sobą mieszają.
2. Jeśli do ciasta wykorzystujemy mąkę razową, orkiszową, żytnią
czy gryczaną, warto ciasto odstawić na jakiś czas, aby stało się
bardziej kleiste i elastyczne. Ciasto nie będzie się wtedy rwało na
patelni podczas przewracania.
3. Warto do rozrzedzenia ciasta zastosować mineralną wodę gazowaną, która uczyni je dodatkowo puszystymi. Ciasto nie może być
jednak za rzadkie – powinno konsystencją przypominać śmietanę,
absolutnie nie mleko.
4. Pierwszy naleśnik z reguły się nie udaje. Kolejne będą bliższe doskonałości.

57

Koło Gospodyń Wiejskich w Trześniowie

SAŁATKA Z KURCZAKIEM
I SŁONECZNIKIEM
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kapusta pekińska,
• 2 pojedyncze piersi
z kurczaka,
• przyprawa do gyrosa,
• słonecznik prażony,
• 1 opakowanie sera feta,
• 4 łyżki majonezu,
• 1 puszka kukurydzy,
• 1 duży jogurt naturalny,
• 1 mała śmietana.

1. Kapustę drobno pokroić.
2. Pierś pokroić w kostkę i usmażyć z przyprawą
do gyrosa.
3. Słonecznik uprażyć.
4. Jogurt naturalny połączyć z majonezem oraz śmietaną.
5. Wszystkie składniki po wystygnięciu razem połączyć.

Słonecznik, choć dziś niełatwo to sobie uświadomić, jest importem
z południowej części Ameryki Północnej, gdzie był uprawiany z powodzeniem przez Indian i to niemal 5 tys. lat temu. Wyodrębniono ok. 70 gatunków tej rośliny, z których najbardziej rozpoznawalny jest oczywiście
słonecznik zwyczajny, uprawiany w Europie już od XVI w., współcześnie
jedna z najpowszechniej uprawianych roślin na świecie. Liderem jego
produkcji jest Ukraina (28% światowych upraw), której niewiele ustępuje
Rosja (25%). Co ciekawe, popularność rośliny w Rosji bierze się podobno stąd, że pozyskiwany ze słonecznika olej w doktrynie prawosławnej
może być używany w dni postu.
Wbrew temu, że jest obecny w Europie tylko nieco ponad 500 lat, jest
jedną z tych roślin, które najmocniej wpisały się w europejską kulturę.
Wystarczy tu wspomnieć słynne „Słoneczniki” van Gogha, uznawane za
jedno z najbardziej rozpoznawalnych arcydzieł malarstwa światowego.
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ZUPY
I DRUGIE
DANIA
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Koło Gospodyń Wiejskich we Wzdowie

BABKA ZIEMNIACZANA
Z FARSZEM KAPUŚCIANYM
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1,5 kg ziemniaków,
• 1 kg kapusty kiszonej,
• 200 g wędliny
(boczek, kiełbasa),
• 2 średnie cebule,
• 3 jajka,
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej,
• majeranek,
• sól,
• pieprz,
• gałka muszkatołowa.

1. Wędliny drobno pokroić i podsmażyć na patelni, następnie dodać obraną i drobno pokrojoną w kostkę
cebulę i podsmażyć aż cebula zmięknie, dodać odciśniętą kiszoną kapustę i podsmażyć.
2. Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce z drobnymi oczkami. Masę ziemniaczaną odsączyć z nadmiaru wody,
dodać jajka, mąkę i przyprawy.
3. Całość dokładnie wymieszać.
4. Połowę masy przełożyć do formy posmarowanej
tłuszczem i posypanej tartą bułką, na to wyłożyć
farsz z kapusty i wędliny i zalać pozostałą częścią
masy ziemniaczanej.
5. Babkę piec w piekarniku rozgrzanym do ok 180-190°C
przez około 1,5 godziny.

Babka jako potrawa występuje praktycznie na całej Słowiańszczyźnie,
jej nazwa nawiązuje do cylindrycznego kształtu ciasta, przypominającego spódnicę. O ile tradycyjna drożdżowa babka wielkanocna jest potrawa typowo polską, znaną w całym kraju już w XVII w., o tyle babka ziemniaczana kojarzona jest raczej z kresami Rzeczypospolitej, z których
stopniowo wędrowała na zachód, w tym także na Ziemię Brzozowską.
Współcześnie uznawana jest za sztandarowe danie kuchni białoruskiej, choć stanowi także cześć kuchni polskiej (zwłaszcza na Podlasiu),
litewskiej (kugelis) i żydowskiej (kugel, zwany przez Żydów z Galicji kigel,
w niektórych polskich regionach kugiel).
Jako tradycyjna potrawa kresowa powstaje z tartych na surowo ziemniaków (stąd zwana jest tarciuchem), wymieszanych ze skwarkami
i zapiekanych w piecu lub piekarniku. Jest bardzo smaczna i pożywna,
jakkolwiek trudno jej trochę zmieścić się w nurcie kuchni fit.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

FANTAZYJNA
ZUPA KULKOWA
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
(na 20 osób)
• 1,4 kg mięsa mielonego,
• 4 cebule małe,
• 3 jajka,
• 1 bułka czerstwa,
• 30 dag pieczarek,
• 30 dag sera żółtego,
• 1 mały przecier
pomidorowy,
• 1 zacierka babuni,
• 2 przyprawy fix knorr
(do karkówki),
• 2 przyprawy do flaków,
• tłuszcz do smażenia
kulek,
• wegeta, liście laurowe,
lubczyk/wg uznania.

1. Mięso, jajka, bułkę - namoczoną i wyciśniętą, ser żółty, trochę wegety – wyrobić jak na kotlety.
2. Następnie formować małe kulki i obtaczać w bułce
– smażyć.
3. Pieczarki, cebulę drobno posiekać i podsmażyć.
4. Zacierkę wcześniej ugotować.
5. Ugotować wywar – do garnka wlewamy około 5 litrów
wody wrzucamy lubczyk, listek laurowy, ziele angielskie i gotujemy.
6. Dodajemy przyprawy do karkówki, do flaków i podsmażone pieczarki.
7. Gotujemy do miękkości, następnie dodajemy smażone kulki, zacierkę (ilość wg uznania, by nie było gęste)
oraz przecier pomidorowy.
8. Całość zagotować.

Zupy należą do potraw znanych jeszcze z czasów prehistorycznych –
część znawców tematu twierdzi, że wywary z mięsa czy kości - a więc
jakiś rodzaj pra-rosołu gotowano nawet przed wynalezieniem naczyń
ceramicznych, używając skór zwierząt czy wodoszczelnych koszy
z trzciny lub kory. Działo się to już ponoć 20 tys. lat przed Chrystusem.
Faktycznie wygląda na to, że najstarsze zupy mieściły się w kategorii
rosołów czy bulionów, a więc wywarów z mięsa z ewentualnym dodatkiem warzyw.
W czasach rzymskich w bulionie maczano chleb, co ponoć osiedlający
się w granicach Imperium Germanie zwali „sop”, dzięki czemu powstało
w ludowej łacinie słowo „suppa”, oznaczające chleb maczany w bulionie,
zaadaptowane przez język francuski jako „soup” - a stąd już zupa trafiła
do większości języków europejskich. Od zupy pochodzi także nazwa „restauracja”, którym to określeniem zwano w szesnastowiecznej Francji
pożywne i przywracające siłę zupy. Z czasem znaczenie sowa przeniosło się na miejsce, w którym takie zupy były serwowane.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Poręby

GROCHÓWKA
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg kości rosołowych,
• 2 szklanki grochu
(najlepiej w połówkach),
• 1 kg wędzonych kości,
• 50 dag boczku,
• 50 dag cienkiej kiełbasy,
• 4 liście laurowe,
• 3 ziela angielskie,
• 1 pietruszka,
• 2 marchewki,
• 4 ząbki czosnku,
• 7 ziemniaków,
• sól, pieprz, wegeta,
• bulion,
• majeranek.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Jedne i drugie kości zagotować.
Pozbierać szumowinę.
Dodać warzywa i przyprawy.
Boczek i kiełbasę pokroić w kostkę i podsmażyć.
Do zupy dodać groch (najlepiej namoczyć go wcześniej ok 4 godzin). Przed dodaniem grochu sprawdzić czy mięso jest już miękkie, jeśli tak to wyjąć go
i obrać.
Dodać obrane mięso, boczek i kiełbasę.
Gotować ok. 1 godziny.
Dodać ziemniaki i doprawić według uznania.
Na koniec wycisnąć czosnek przez praskę i majeranek, roztarty w dłoniach.

Zupa na wędzonce przyrządzana z łupanego grochu tak mocno kojarzy
się z polską kuchnią, że trudno nam uznać, że jest to przede wszystkim
zupa dla zgromadzeń masowych (zwłaszcza wojska), uniwersalna w różnych częściach świata. Karmiono nią już greckich hoplitów i rzymskich
legionistów, o późniejszych armiach już nie wspominając. Walcząca
z Francuzami w 1870/71 r. armia pruska po raz pierwszy w dziejach mogła „cieszyć” się grochówką z puszek. Rychło po wojnie patent na nią
sprzedała firmie Knorr.
W krajach niemieckich grochówka cieszy się zresztą do dziś nie mniejszym uznaniem niż w Polsce, należąc zup szczególnie popularnych, podobnie jak w Szwecji i Finlandii, gdzie tradycyjnie jedzono grochówkę
w czwartki, by wzmocnić siły przed piątkowym postem, zagryzając ją...
naleśnikami z dżemem. Dalej na zachód, zwłaszcza w Anglii, nie zrobiła
takiej kariery, uchodziła bowiem za danie biedoty, czego zdecydowanie
nie przyjęto w USA czy w Kanadzie, gdzie cieszy się dużym prestiżem.

66

67

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej

KARKÓWKA PIECZONA
W CEBULI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg karkówki.
Marynata:
• 3 jajka,
• 3 łyżeczki majonezu,
• 3 łyżeczki mąki
ziemniaczanej,
• 3 łyżeczki papryki
słodkiej,
• 3 łyżeczki wegety,
• 2 ząbki czosnku,
• 1 łyżeczka musztardy,
• 1 łyżeczka
papryki ostrej,
• ok. 1 kg cebuli.

1. Karkówkę pokroić w cienkie plastry.
2. Wszystkie składniki marynaty zmiksować.
3. Pokrojona w plastry karkówkę zanurzyć w przygotowanej marynacie i włożyć na 12 godzin do lodówki.
4. Po tym czasie karkówkę obsmażyć na złoto na oleju, przekładać w naczyniu żaroodpornym plastrami
cebuli.
5. Zalać 0,5 szkl. wody i piec około 1,5 godziny.

To jeden z ulubionych przez kuchnię polską (acz nie tylko polską) fragmentów dobrze odżywionej świnki. Fachowo rzecz ujmując, karkówka
to część półtuszy wieprzowej, otrzymana za pomocą cięć z odcinka
szyjnego - pomiędzy głową, podgardlem a zajmującą partię grzbietu
połacią słoninową. W wyodrębnionej karkówce znajduje się siedem połówek kręgów szyjnych i cztery połówki przednich kręgów piersiowych
z fragmentami żeber.
Główne mięśnie składające się na karkówkę to mięśnie szyi i fragment
mięśnia najdłuższego grzbietu, co sprawia, że jest mięso mocno nasycone tłuszczem (zawartość tłuszczu około 10 do 15 procent), a zatem
szczególnie soczyste i aromatyczne. Nadaje się do duszenia, przygotowywania mas mielonych oraz smażonych steków, idealna jest także
na grilla. Potrawy gotowane można z niej przygotowywać dopiero po
uprzednim zapeklowaniu.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Trześniowie

KREM POMIDOROWO - PAPRYKOWY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 25 dag pomidorów,
• 15 dag papryki,
• 10 dag cebuli,
• bulion,
• 2 serki topione
śmietankowe,
• 4 łyżki mąki,
• 40 dag śmietany,
• woda mineralna.

1. Pomidory i paprykę oczyścić z pestek.
2. Cebulę obrać, dodać do gotującej wody, zagotować
i wystudzić.
3. Do garnka wlać bulion, dodać kolejno serki topione,
śmietanę oraz mąkę.
4. Wszystkie składniki miksować w blenderze, aż do
uzyskania kremowej konsystencji.
5. Uzupełnić wodą mineralną do 2 l. i gotować jeszcze
przez około 10-15 minut.

Krem to najgęstszy rodzaj zupy, z reguły przyrządzany na bazie przecierania (miksowania czy blendowania) składników, które stanowią całe
warzywa lub owoce, stąd kremy uchodzą za szczególnie zdrowe. Krem
pomidorowo-paprykowy to już samo zdrowie, bowiem zarówno pomidory jak i zwłaszcza papryka należą do najzdrowszych składników naszego menu.
Zawierają likopen, pigment o działaniu przeciwutleniającym, który nie
ginie w obróbce cieplnej, zmniejszają ryzyko zawału, zapobiegają miażdżycy, obniżając poziom cholesterolu, wykazują też działanie przeciwnowotworowe. Jako źródła wielu witamin znacznie poprawiają odporność,
w czym mistrzynią jest papryka - która, stanowi źródło flawonoidów,
prowitaminy A, witaminy E, witaminy C oraz potasu, wapnia, magnezu
i żelaza. Warto wiedzieć, że samej witaminy C jest w papryce pięciokrotnie więcej, niż w cytrynie.
Właśnie z papryki węgierski badacz Albert Szent-György wyizolował krystaliczny kwas ascorbinowy, czyli witaminę C, za co otrzymał nagrodę
Nobla w 1937 r.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Domaradzu

KROKIETY Z KAPUSTĄ
I GRZYBAMI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg kapusty kiszonej,
• 1 mała główka kapusty
słodkiej.
Farsz:
• 3 garści grzybów
suszonych,
• 2 cebule,
• 2 ząbki czosnku,
• sól, pieprz,
pieprz ziołowy.
Ciasto na naleśniki:
• 1 l mleka,
• 1/3 szkl. wody gazowanej,
• 1 szkl. mąki pszennej,
• 1 jajko,
• szczypta soli,
• 1 łyżka oleju.

1. Grzyby namoczyć w zimnej wodzie i po dwóch godzinach zagotować w tej samej wodzie.
2. Kapustę ugotować na miękko i drobno pokroić.
3. Na patelni podsmażyć cebulę z czosnkiem i drobno
pokrojonymi grzybami.
4. Połączyć z kapustą, doprawić do smaku i nakładać
na naleśniki.
5. Można podsmażyć w jajku i bułce, ale równie smaczne są podsmażane bez panierki.

Krokiet to po prostu naleśnik z farszem, tyle, że zapiekany. Podobnie
zatem jak naleśnik, zyskał ogromną popularność w całym świecie, występując w wielu wariantach i odmianach. Nazwa pochodzi od francuskiego czasownika croquer czyli chrupać a jej etymologia dla każdego
miłośnika krokietów nie wymaga żadnych dalszych tłumaczeń.
Zarówno stosowany do naleśników farsz jak i inne szczegóły potrawy
mogą się znacznie różnić. Dla kuchni francuskiej krokiet winien być raczej mięsny, podobnie dla żydowskiej, portugalskiej, holenderskiej i belgijskiej, kraje niemieckie najbardziej lubią wypełnić go ziemniakami, zaś
w Azji używane są rzecz jasna także ryby i owoce morza, choć japońskie korokke często wypełnia się pasztetem, stanowiącym połączenie
wszystkich tych składników. Dla kuchni polskiej najbardziej klasyczny
jest krokiet z nadzieniem z kapusty z dodatkiem grzybów, do tego koniecznie podawany jako dodatek do czerwonego, czystego barszczu.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrnej

KRÓLIK W SOSIE
Z OWOCÓW LASU
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 tuszka z królika,
• mieszanka owoców
leśnych świeżych
lub mrożonych: 350 g,
• 1 cytryna,
• 2 łyżki miodu,
• 1 łyżka cukru,
• 0,5 główki kalafiora,
• 5 łyżek masła,
• 100 ml czerwonego wina,
• 100 ml białego wina,
• rozmaryn,
• tymianek,
• owoc jałowca i/lub
odrobina przyprawy
korzennej,
• koperek suszony,
• sól,
• pieprz,
• szczypiorek do dekoracji.
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1. Umyte, oczyszczone i pokrojone mięso królika natrzeć przyprawami i obsmażyć na maśle na rozgrzanej patelni przez kilka minut.
2. Po chwili dodać białe wino i odrobinę wody.
3. Następnie przełożyć do naczynia żaroodpornego
oraz dodać na wierzch odrobinę masła.
4. Piec w temperaturze 180°C do miękkości (zależy od
wielkości królika). W międzyczasie odwrócić mięso
na druga stronę.
5. Przygotować sos. Na patelnię, na której smażyło się
mięso z królika wlać czerwone wino i podgrzewać, aż
część płynu odparuje zeskrobując osad z dna.
6. Po kilku minutach dodać owoce leśne, cukier i miód,
całość podgrzewać rozgniatając owoce (około 4 minuty), po tym czasie sos zacznie gęstnieć.
7. Doprawić go pieprzem i przyprawą korzenną lub jałowcem. Skropić cytryną. Całość wymieszać. Spróbować i ewentualnie jeszcze doprawić do smaku.
8. Kalafior zblanszować i usmażyć na oleju na rozgrzanej patelni. Doprawić solą, pieprzem i koperkiem.
9. Dodać masło i wymieszać.
10. Na talerzu wyłożyć usmażone kalafiory, obok wyłożyć sos z owoców leśnych i na nim ułożyć mięso
z królika.
11. Udekorować szczypiorkiem.

Sympatyczny symbol płodności i Wielkanocy trafiał na stoły od niepamiętnych czasów - tak jako trofeum z polowań na dzikie króliki jak
i produkt hodowli, którą zajmowali się już starożytni Rzymianie. Jest ona
sporym wyzwaniem ze względu na delikatność królików, jednak walory
króliczego mięsa i jego wartość skłaniają wielu rolników do podejmowania tego ryzyka. Szacuje się, że rocznie na świecie produkowanych
jest ok. 200 mln ton króliczego mięsa. Najwięcej na głowę mieszkańca
spożywa się go na Malcie (aż 8,89 kg rocznie), we Włoszech (5,71 kg) i na
Cyprze (4,37 kg). W Polsce jest to niespełna 0,5 kg.
Tymczasem mięso z królika należy do wyjątkowo zdrowych, łatwostrawnych, delikatnych i soczystych, charakteryzuje się wysoką zwartością
białka i niską zawartością tłuszczu. Mięso królicze ze względu na wysoką wartość odżywczą polecane jest dzieciom już od 6. miesiąca życia
jako pierwszy pokarm mięsny. Nie wywołuje przy tym reakcji alergicznych - jest zatem to najbezpieczniejszą propozycją dla alergikow.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Jasienickiej

MAKARON Z KURCZAKIEM
I SZYNKĄ SZWARCWALDZKĄ
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• pierś z kurczaka,
• kilka plastrów
szynki szwarcwaldzkiej,
• makaron grube wstążki,
• czosnek - 3 ząbki,
• śmietana słodka 30%,
• suszone pomidory.
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1. Pierś z kurczaka dokładnie umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem.
2. Następnie pokroić w długie paski, owinąć szynką
i obsmażyć na oleju.
3. Pomidory pokroić a na oleju z tych pomidorów podsmażyć czosnek, dodać pomidory a na końcu śmietanę.
4. Makaron ugotować, mięso pokroić na mniejsze kawałki i polać wszystko sosem.

Szynka szwarcwaldzka (Schwarzwälder schinken) to znany i polskiej
kuchni wariant wędzenia szynki wieprzowej wędzonej na zimno. Ponoć
niepowtarzalny jej smak i aromat bierze się ze specjalnej mieszanki
szyszek, igieł i drewna świerkowego, które muszą rzecz jasna pochodzić ze Szwarcwaldu – zwanego z polska Czarnym Lasem, położonego
w południowo-zachodnich Niemczech, na granicy z Alzacją i Lotaryngią.
Szynka pochodzi z całych udźców wieprzowych, a po uwędzeniu powinna jeszcze dojrzewać, nawet 4 tygodnie. Obok szynki Szwarcwald znany
jest szeroko z ... zegarów z kukułką, przez wieki był bowiem centrum ich
produkcji, a wg legend także tu zostały one wynalezione.
Prezentowana potrawa jest ciekawą wariacją na temat makaronu, jednego z najpopularniejszych półproduktów w dziejach kuchni, który jako
pasta – jest symbolem kuchni włoskiej. Można zresztą zamiast szwarcwaldzkiej użyć szynki parmeńskiej, także podsuszanej na surowo. Będzie bardziej po włosku...
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Koło Gospodyń Wiejskich w Bliznem

NALEŚNIKI Z SEREM
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 2 szkl. mąki tortowej,
• 1,5 szkl. mleka,
• 1 szkl. wody gazowanej,
• szczypta soli;
Nadzienie:
• 40 dag sera białego,
• 4 łyżki cukru pudru,
• 1 cukier waniliowy,
• 2 żółtka.

1. Jajka roztrzepać, dodać wodę i mleko.
2. Stopniowo dodawać mąkę, wszystko wymieszać (najlepiej mikserem).
3. Na patelni rozgrzać tłuszcz, wlać ciasto i smażyć
z obu stron.
4. Ser utrzeć z cukrem waniliowym i żółtkami na puszystą masę.
5. Przygotowane nadzienie nakładać na placki, zwijać
w rulon.

Naleśniki uznawane są za jedną z najstarszych potraw w dziejach kuchni, wypiekali je już pierwotni zbieracze, choć pewnie ich składniki odbiegały od dzisiejszego kanonu, o ile mamy jakikolwiek kanon...
Kilka mocno odmiennych rodzajów naleśników znano już w starożytnej
Grecji a i dziś pod pojęciem naleśnik rozumie się stosunkowo odmienne
potrawy, choć oparte na smażonym na patelni cieście wyrabianym na
bazie mąki, jajek i mleka. Są one rozpowszechnione niemal na całym
świecie, a odmiana znana w Polsce jest blisko spokrewniona z tradycją
włoską i francuską (crespella, crêpe od łacińskiego słowa crispus - kręcony, falisty, kędzierzawy) - oznaczającą cienkie ciasto, w które zawija
się słodkie lub też mniej lub bardziej pikantne nadzienie.
Wbrew stereotypom angielskie pancakes są do nich podobne, natomiast
różne jest to, co pod tą nazwą rozumie się w USA. Tutejsze naleśniki są
bowiem grube, dodaje się do nich proszek do pieczenia i układa w małe
stosy, dodając najczęściej syrop klonowy albo ...bekon czy kiełbasę.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy

PIERŚ W ZAPRAWIE
MUSZTARDOWEJ
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 8 pojedynczych piersi
z kurczaka;
Zalewa:
• 6 łyżek oleju,
• 2 łyżki musztardy
sarepskiej,
• 2 łyżki ketchupu,
• 1 łyżeczka soli,
• 2 łyżeczki majeranku.
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1. Piersi przekroić wzdłuż na połowy.
2. Przygotować zalewę i posmarować nią piersi z kurczaka, ułożyć na blasze i odstawić na dwie godziny.
3. Następnie piec w piekarniku przez dwie godziny
w temperaturze 180°C.

Wśród licznej rodziny roślin kapustowatych znajdziemy także gorczycę
białą (Sinapis alba), która po angielsku zwie się white mustard, po francusku moutarde blanche, po niemiecku Weißer Senf. A więc dokładnie
tak, jak musztarda (ang. mustard, franc. Moutarde, niem, Senf), która powstaje z ziaren gorczycy, najczęściej mielonych, zmieszanych z octem.
Wynalezienie musztardy zawdzięczamy starożytnym Rzymianom, a jej
liczne gatunki uzyskiwane są dzięki zastosowaniu różnorodnych odmian
gorczycy, m.in. popularnej w Rosji odmiany sarepskiej, o azjatyckim pochodzeniu, popularnie rosnącej m.in. w Chinach. Klasyczna biała gorczyca pochodzi natomiast z basenu Morza Śródziemnego.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Jasienickiej

PODKARPACKIE GOŁĄBKI
Z KASZĄ PERŁOWĄ
I GRZYBAMI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
(na około 16 sztuk)
• 1 większa główka kapusty
białej,
• 0,5 kg kaszy jęczmiennej
perłowej,
• 10 dag suszonych
grzybów,
• 2 cebule,
• 0,5 kostki masła,
• 1 konserwa gulaszu
angielskiego,
• sól,
• pieprz,
• przyprawa maggi
w płynie.
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1. Suszone grzyby zalać 3 szklankami wody i gotować
do miękkości około 45 minut.
2. Odcedzić, ale nie wylewać wywaru. Będzie potrzebny
do duszenia gołąbków.
3. Kaszę ugotować wg. przepisu na opakowaniu.
4. Z kapusty wykroić głąb.
5. Zagotować wodę, włożyć kapustę, lekko obgotować
i ściągać liście.
6. Z każdego liścia odciąć nożykiem nerw, aby liście były
jednakowej grubości na całej długości.
7. Cebulę pokroić na drobną kostkę i podsmażyć na maśle. Gdy zmięknie, dodać pokrojone grzyby.
8. Smażyć wszystko jeszcze przez chwilę.
9. Grzyby i cebulę przełożyć do kaszy i dodać pokrojony
w kostkę gulasz, przyprawić, dokładnie wymieszać.
10. Liść kapusty ułożyć na dłoni, następnie umieścić na
nim farsz i ciasno zwinąć.
11. Naczynie wyłożyć pozostałymi liśćmi kapusty, ułożyć
gołąbki ciasno, jeden obok drugiego.
12. Zalać posolonym wywarem z grzybów, przykryć liśćmi kapusty, następnie nakryć naczynie pokrywką.
13. Wstawić do gorącego piekarnika, około 180°C grzałka
góra – dół.
14. Piec do miękkości około 45 minut.

Gołąbki to potrawa popularna nie tylko w regionie brzozowskim i całej
Polsce, ale są także charakterystyczne dla kuchni bałkańskiej, środkowej, północnej i wschodniej Europy, Armenii, Grecji, Azerbejdżanu, Iranu, Azji Zachodniej oraz północnych Chin. Do farszu używa się różnych
gatunków mięsa, jęczmienia, kasz oraz ryżu, które nadziewa się w liście
kapusty, kapusty włoskiej, pekińskiej a nawet - na Bałkanach - winogron
czy rabarbaru. W Azji nie brakuje gołąbków z farszem z owoców morza.
Różne są także sosy - od ostrego pomidorowego poprzez jogurt w Libanie po... dżem borówkowy w Szwecji.
Co ciekawe, w znacznej części krajów sąsiednich zachowało się - podobnie jak w Polsce - odniesienie nazwy do ptaków, podczas gdy na Bałkanach dominuje określenie od tureckiego słowa sarma czyli zawijać.
Od 2 tys. lat jako holishkes obecne są w kuchni żydowskiej, zwłaszcza
na święto Simchat Tora (Radość Tory), ponoć dlatego, że dwie nadziewane rolki kapusty umieszczone obok siebie przypominają zwoje Tory.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Baryczy

ROLADA
PIECZARKOWO-DROBIOWA
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 30 dag żółtego sera,
• 12 łyżek majonezu
(najlepiej rzymski),
• 6 jaj,
• 3 duże, pojedyncze
filety drobiowe,
• 50 dag pieczarek.

1. Ser zetrzeć na tarce o grubym oczku, ubić z jajkami
i majonezem. Ciasto wylać na tackę aluminiową.
2. Następnie upiec w piekarniku, w temperaturze 180°C.
Piec około 30 minut.
3. Filety drobiowe rozbić, posolić i potrzepać pieprzem.
4. Pieczarki pokroić w plasterki i podsmażyć.
5. Na upieczony placek rozłożyć filety i pieczarki.
6. Zawinąć roladę i piec 20 minut bez przykrycia, a potem 40 minut pod folią aluminiową w temperaturze
180°C.
7. Można podawać na zimno lub jako drugie danie z kaszą lub ziemniakami i sałatką.

Kupując w sklepie czy to do prezentowanej tu rolady czy z innym przeznaczeniem zapewne mało kto zdaje sobie sprawę, że pieczarka (łac.
Agaricus) to grzyb występujący w samej tylko Europie w liczbie ponad
100 gatunków, czasami bardzo trudnych do rozróżnienia między sobą.
Większość gatunków to grzyby jadalne, zdarzają się jednak i trujące.
Podstawowy gatunek hodowlany to pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus), która akurat w stanie naturalnym spotykana jest w Polsce
bardzo rzadko. Dominuje za to na plantacjach, będąc najważniejszym na
świecie grzybem uprawnym. Wiodącym jego producentem jest Polska,
która dostarcza na rynki 20% jego światowej produkcji.
Przez lata uważano, że, jakkolwiek smaczne, nie niosą z sobą pieczarki
zbyt wielu wartości odżywczych, ale ostatnie badania przeczą tym stereotypom. Zawierają choćby błonnik, są bardzo dobrym źródłem witamin z grupy B (lepszym niż większość warzyw), szczególnie ryboflawiny
(wit. B2), niacyny (wit. B3) i kwasu pantotenowego (wit. B5) zawierają
też kwas foliowy (wit. B9) i kobalaminę (wit. B12). Dzięki innym cennym
związkom bioaktywnym działają przeciwnowotworowo.

84

85

Koło Gospodyń Wiejskich w Witryłowie

ZAPIEKANKA
Z MIĘSA MIELONEGO
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg mięsa mielonego,
• 2 ząbki czosnku,
• 2 łyżki mąki
ziemniaczanej,
• przyprawa do
mięsa mielonego,
• przyprawa do gyrosa,
• 3 – 4 duże ziemniaki
(podgotowane
w osolonej wodzie),
• 2 pomidory,
• 1 mała cukinia,
• 2 cebule,
• ok. 25 plasterków
sera salami,
• sól,
• zioła prowansalskie,
• świeża bazylia.
Sos pomidorowy:
• puszka pomidorów,
• 3 łyżki koncentratu
pomidorowego,
• 2 łyżki keczupu pikantnego,
• pół łyżeczki cukru,
• 1 łyżeczka papryki
słodkiej w proszku,
• 1 łyżeczka ziół
prowansalskich,
• sól, pieprz do smaku
• ok. 50 ml wody.
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1. Mięso mielone wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, mąką ziemniaczaną oraz przyprawami do mięsa mielonego i gyrosa.
2. Ulepić średniej wielkości kotleciki.
3. Podgotowane ziemniaki pokroić w plasterki, posypać
przyprawą do ziemniaków.
4. Cebulę i pomidora również pokroić w plastry.
5. Naczynie do zapiekania posmarować koniecznie olejem lub oliwą.
6. Poukładać naprzemiennie pionowo: kotleciki, ziemniaki, cebulę, pomidory, salami i cukinię.
7. Warzywa posypać ziołami prowansalskimi.
8. Piec ok. 50 minut w temperaturze 190°C.

Zapiekanka – co zresztą sugeruje nazwa – to danie zapiekane, w piecu
czy piekarniku, należące do kategorii posiłków jednodaniowych, może
nie najbardziej wysublimowanych, ale za to bardzo pożywnych. Klasyczne zapiekanki to mieszanki różnych produktów, z reguły układane
warstwami. Najsłynniejsze w kuchni europejskiej zapiekanki to włoska
lasagne i grecka musaka z bakłażanami, najpopularniejsze są chyba
jednak w kuchni niemieckiej, jak zresztą wszystkie jednodaniówki (eintopf) i Ameryki Północnej.
Najczęściej jako bazę używa się kasze, ryż, makarony lub ziemniaki,
z dodatkiem mięsa i warzyw, choć w średniowieczu, kiedy zapiekanka
się rodziła, miała charakter potrawy słodkiej, na bazie ciasta z nadzieniem, a pierwsze zachowane przepisy dotyczą zapiekanek opartych na
budyniu ryżowym.
Nie sposób tu nie wspomnieć także o angielskich cottage pie z ziemniaków i wołowiny czy sheppard’s pie z jagnięciną, szwedzkiej pokusie
Janssona (Janssons frestelse) z ziemniaków, cebuli i szprotek czy lotaryńskiej quiche. Do kategorii zapiekanek zaliczyć też trzeba na pewno
prezentowaną wcześniej babkę ziemniaczaną.

Sos pomidorowy:
9. W międzyczasie przygotować sos.
10. Do blendera włożyć pomidory z puszki, koncentrat,
keczup, cukier, paprykę w proszku, zioła, sól, pieprz
i zblendować.
11. Na koniec dodać wodę.
12. Po podanym wyżej czasie pieczenia sos wylać na
mięso i warzywa.
13. Zapiekać jeszcze około 25 minut w temperaturze
190°C.
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CIASTA,
CIASTECZKA,
DESERY
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Koło Gospodyń Wiejskich w Bliznem

AMONIACZKI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 2 łyżeczki amoniaku,
• 1 szklanka mleka,
• 6 łyżek mąki,
• 6 łyżek cukru,
• 1 całe jajko,
• 2 żółtka,
• 1 margaryna.

1. Mleko podgrzać, rozpuścić w nim margarynę. Ostudzić, dodać wszystkie składniki zmieszać razem i zostawić na 6 godzin.
2. Następnie dodać mąkę, wyrobić.
3. Wykrawać ciastka.
4. Maczać w białku i w cukrze.
5. Piec w temp. 180°C na złoty kolor.

Amoniaczki, jak sama nazwa wskazuje, to ciasteczka pieczone z dodatkiem amoniaku (czyli wodorowęglanu amonu), który nadaje im chrupkość i kruchość a do tego pozwala na długie zachowanie świeżości. Są
potrawą o polskim rodowodzie, znaną w całym kraju, uznaną zresztą
za tradycyjną dla Mazowsza i Pomorza, na Podkarpaciu zaś dość popularną. Wywodzą się z Polski wschodniej, ich obecność na Pomorzu to
właśnie wynik migracji ludności ze wschodu.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo kanonem powinny być
niewielkie (ok. 5-7 cm średnicy), ich kształt zależy od użytej foremki
i w zasadzie możliwy jest niemal każdy - od kółeczka przez półksiężyc
i gwiazdkę aż po formy konika, kotka czy innych zwierzątek. Powinny
mieć złotą, mocno kremową barwę oraz być posypane cukrem.
Używany amoniak czuć nieco w trakcie pieczenia, ale zapach szybko się
ulatnia, nie wpływając w żadnym stopniu na smak ciasteczek.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy

CHRUST DROŻDŻOWY
CZYLI FAWORKI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 6 jajek,
• 8 szklanek mąki,
• 10 dag drożdży,
• pół szklanki oleju,
• 2 szklanki mleka,
• 5 łyżek cukru,
• pół łyżeczki soli.

1. Drożdże rozpuścić w jednej szklance letniego mleka
i odstawić na 5 minut.
2. Do dużej miski włożyć wszystkie składniki i zagnieść
ciasto. Odstawić do wyrośnięcia.
3. Rozwałkować ciasto na stolnicy, wyciąć prostokąty,
naciąć na środku i przeciągnąć, aby powstał chrust.
4. Smażyć na oleju.

Chrust czyli faworki znane są przede wszystkim w kręgu kultury kulinarnej polskiej, kresowej (zatem także białoruskiej i ukraińskiej) oraz niemieckiej (Raderkuchen). Pieczone były z ciasta kremowego, tradycyjnie
na zakończenie karnawału, jako rodzaj przesyconej tłuszczem „bomby”
dającej zapasy na okres Wielkiego Postu. Posiadają charakterystyczny
kształt wynikający z zapętlenia ciasta, przypominający nieco kokardy
czy wstążki. Stąd wywodzi się ich określenie faworki - nawiązujące do
wstążek, które damy przypinały swoim rycerzom (franc. faveurs).
Niektórzy początków chrustu szukają w dalszej przeszłości, sięgając do
czasów rzymskich. Coś w tym może być, bowiem podobne ciasta, smażone na głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, znajdziemy
m.in. w tradycji bułgarskiej (zwą się... faworki), centralnej Francji (Lyon
– określane tu jako bugnes), włoskiej (w zależności od regionu różnią się
nieco składem i nazwą) a nawet angielskiej, gdzie zwą się anielskimi
skrzydłami (angel wings) i przynoszą obdarowanym nimi szczęście.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

CIASTO CZEKOLADOWE
Z WIŚNIAMI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 2 słoiczki wiśni drylowanych,
• 200 g rodzynek.
Biszkopt kawowy:
• 8 jaj, 1 szkl. cukru,
• 7 łyżek mąki tortowej,
• 6 łyżek kakao,
• 1½ łyżeczki proszku
do pieczenia.
Wkładka orzechowa:
• 5 jaj, 5 łyżek cukru,
• 15 dag orzechów włoskich
pokrojonych,
• 5 łyżek mąki tortowej,
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia.
Masa czekoladowa:
• 2 szkl. mleka,
• 1 szkl. cukru,
• 5 żółtek,
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej,
• 2 cukry waniliowe,
• 4 łyżki kakao,
• 50 g gorzkiej czekolady,
• 3 kostki masła,
• odrobina spirytusu.
Polewa:
• ½ kostki masła,
• 4 łyżki kakao,
• 3 łyżki cukru pudru,
• 3 łyżki śmietany.
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Biszkopt kawowy:
1. Ubić jak na biszkopt.
2. Upiec 2 placki w temp. 180°C.
Wkładka orzechowa:
3. Upiec 1 placek w temp. 180°C.
Masa czekoladowa:
4. Ugotować budyń i ostudzić.
5. Utrzeć masło powoli dodawać zimny budyń.
6. Na koniec dodać alkohol.
7. 200 g rodzynek namoczyć w alkoholu na noc.
8. 2 słoiczki wiśni drylowanych odcedzić.
Przełożenie placka:
9. Biszkopt kakaowy posmarować dżemem porzeczkowym.
10. Dodać 1/3 masy czekoladowej.
11. Dodać wkładkę orzechową.
12. Dodać 1/3 masy czekoladowej.
13. Dodać placek kakaowy.
14. Dodać resztę masy czekoladowej.
15. Na wierzch wyłożyć rodzynki namoczone w alkoholu.
16. Polać polewą.

95

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej

CIASTO KRUCHE
Z RABARBAREM
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
Ciasto:
• 1 kg rabarbaru,
• 2 szklanki mąki,
• ½ szklanki cukru pudru,
• 20 dag masła
lub margaryny,
• 1 całe jajko,
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia,
• 6 łyżek cukru;
Kruszonka:
• 1 szklanka mąki,
• ½ kostki masła,
• 1/3 szklanki
cukru pudru,
• cukier waniliowy.

Ciasto:
1. Wszystkie składniki ciasta posiekać i zagnieść.
2. Podpiec w piekarniku nagrzanym do 180°C na lekko
złocisty kolor.
3. Rabarbar pokroić na 1 cm kawałki, wrzucić na rozgrzaną suchą patelnię, następnie posypać cukrem.
4. Podgrzewać aż rabarbar puści sok (ok. 3 minuty).
5. Przełożyć rabarbar na durszlak i odcisnąć z nadmiaru
soku.
Kruszonka:
6. Mąkę wymieszać z cukrem i cukrem waniliowym.
7. Masło roztopić w małym rondelku i gorącym zalać
suche składniki, dobrze wymieszać.
8. Przestudzone ciasto posmarować cienko dżemem,
wyłożyć na nie odsączony rabarbar, posypać łyżką
startej bułki i na końcu posypać kruszonką.
9. Piec około 30 minut.
10. Przestudzić i posypać cukrem pudrem.

Rabarbar, zwany też rzewieniem, jakkolwiek przywędrował do nas aż
z Azji, wyjątkowo o mocno wkomponował się w rodzime tradycje kulinarne. Któż nie kojarzy kwaskowatego, nieco cierpkiego ale jakże orzeźwiającego smaku kompotu z rabarbaru! Smak ten doskonale przełamuje
słodkość różnych ciast, zwłaszcza tych z kruszonką - jak prezentowany
tu przepis.
Jeden z oryginalnych gatunków rabarbaru zwany jest rabarbarem lekarskim, co najlepiej sugeruje korzystny wpływ tej rośliny na ludzki organizm. Co prawda nie całej - bowiem blaszki liściowe, ze względu m.in..
na wysoką zwartość kwasów szczawiowego, nie nadają się do spożycia.
Dlatego wykorzystujemy powszechnie uznawane za łodygi same ogonki
liściowe rabarbaru.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrnej

CZEKOLADOWO-MALINOWA
POKUSA
PRZYGOTOWANIE
Składniki na 1 biszkopt:
• 2 duże jajka (bez rozdzielania na białka i żółtka),
• 50 g drobnego cukru
do wypieków,
• 40 g mąki pszennej,
• 16 g skrobi ziemniaczanej,
• 13 g masła.
Czekoladowa wkładka:
• 75 g czekolady gorzkiej,
• 75 ml śmietany kremówki
30 lub 36%.
Mus malinowy:
• 250 ml śmietany kremówki
30% lub 36% schłodzonej,
• 500 g malin (świeżych
lub mrożonych),
• 1 łyżka soku z cytryny,
• 100 g cukru,
• 14 g żelatyny w proszku
(3,5 łyżeczki).
Polewa:
• 175 g białej czekolady,
posiekanej,
• 75 ml wody,
• 150 g cukru,
• 100 g mleka skondensowanego słodzonego,
• 10 g żelatyny w proszku,
• czerwony barwnik
spożywczy.
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Biszkopt:
1. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
2. Jajka ( w całości, w skorupkach) pół godziny wcześniej włożyć do bardzo ciepłej (nie wrzącej) wody by
się ogrzały.
3. Mąkę i skrobię przesiać, odłożyć. Masło roztopić, wystudzić do temperatury pokojowej.
4. Formę kwadratową o boku 24 cm wyłożyć papierem
do pieczenia (samo dno).
5. Do misy miksera wbić ogrzane jajka, wsypać cukier.
Ubijać na najwyższych obrotach miksera do momentu uzyskania jasnej, puszystej masy, która nawet potroi swoją objętość.
6. Do masy jajecznej przesiać mąkę i skrobię ziemniaczaną, wymieszać delikatnie rózgą kuchenną do połączenia.
7. Podczas ostatniego mieszania dodać wystudzone
masło (wymieszane wcześniej z 1 łyżką masy jajecznej), delikatnie wymieszać.
8. Masę przelać do formy i wyrównać szpatułką lub delikatnie przechylając blachą.
9. Piec w temperaturze 170°C przez około 12 – 15 minut
lub do tzw. suchego patyczka. Przestudzić.
10. Po wystudzeniu przejechać ostrym nożem z piłką pomiędzy biszkoptem i formą, uwolnić go z formy.
11. Wyciąć kółka odpowiadające wielkości foremek.
Czekoladowa wkładka:
12. W garnuszku podgrzać śmietanę kremówkę, prawie
do wrzenia, zdjąć z palnika.
13. Dodać posiekaną czekoladę, odstawić na 2 minuty.

14. Po tym czasie wymieszać do otrzymania gładkiego
sosu czekoladowego.
15. Po wystudzeniu masy czekoladowej przełożyć ją do
małych foremek silikonowych z wgłębieniami lub do
pustego opakowania po bombonierce i zamrozić.
16. Można przygotować też wersję z białą czekoladą
w proporcji 75 g czekolady i 35 ml śmietanki.
Mus malinowy:
17. Maliny (mrożonych nie rozmrażamy wcześniej), sok
z cytryny i cukier umieścić w garnuszku.
18. Podgrzać i zagotować do rozpuszczenia się cukru,
zdjąć z palnika.
19. Przetrzeć przez sitko, wyrzucić nasionka – nie będą
potrzebne.
20. Żelatynę zalać wodą tylko do jej przykrycia, odstawić
na 10 minut do napęcznienia.
21. Postawić na palniku i podgrzewać. Mieszać do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny lub podgrzać w mikrofali. Nie doprowadzać do wrzenia (żelatyna straci
swoje właściwości żelujące).
22. Zdjąć z palnika, dodać do ciepłych malin, dokładnie
wymieszać, przestudzić, ale nie można dopuścić do
stężenia.
23. W misie miksera umieścić schłodzoną śmietanę kremówkę i ubić.
24. Dodać maliny. Delikatnie lecz dokładnie wymieszać.
Polewa:
25. Żelatynę w proszku zalać wodą tylko do jej przykrycia, odstawić na 10 minut do napęcznienia.
26. W garnuszku umieścić cukier i wodę. Podgrzać do
rozpuszczenia się cukru.
27. Dodać mleko skondensowane słodzone i podgrzać.
28. Zdjąć z palnika i dodać posiekaną czekoladę oraz napęczniałą żelatynę.
29. Wymieszać, do rozpuszczenia się żelatyny i czekolady, dodać barwnik spożywczy, następnie zmiksować
blenderem do gładkości.
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30. Przetrzeć przez drobne sitko, by pozbyć się pęcherzyków powietrza.
31. Odstawić do wystudzenia do temperatury 30-35°C
i polać nią przygotowany deser.
Wykończenie:
32. Przygotować formę silikonową w kształcie półkul,
rozdzielić pomiędzy nie mus, nakładając go do ¾ wysokości foremki.
33. W musie umieścić zamrożone czekoladki.
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34. Przykryć 1 łyżką musu malinowego.
35. Przygotowane kółka biszkoptowe wyłożyć na mus,
lekko je dociskając.
36. Zamrozić – umieścić wszystkie foremki w zamrażarce na minimum 4 godziny lub na całą noc.
37. Przygotowaną polewę wylewać na deser, chwilę odczekać, aż przestanie kapać, następnie udekorować
wiórkami czekoladowymi.
38. Schłodzić i przechowywać w lodówce.

101

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

DESER MAŚLANKOWY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 3 galaretki
(różne kolory),
• 1200 ml maślanki
(można użyć kefiru
lub jogurtu),
• cukier do smaku,
• owoce – wg uznania –
do dekoracji.

1. Galaretkę rozpuścić w 1 szkl. wody, ostudzić i połączyć z 400 ml maślanki.
2. Przelać do pucharków lub wysokich szklanek, ustawić pod kątem i wstawić do lodówki do całkowitego
stężenia.
3. Gdy zastygnie pierwsza warstwa, wlać druga galaretkę (drugi kolor) połączoną z maślanką.
4. Po zastygnięciu dodać trzecią galaretkę (trzeci kolor).
5. Podawać z bitą śmietaną i/lub owocami.

Maślanka należy do najzdrowszych produktów mlecznych, co jest o tyle
ciekawe, że jest produktem ubocznym wytwarzania masła. Tradycyjnie maślanka powstawała po oddzieleniu głównego produktu procesu
– czyli masła - z ubitej śmietany. Dziś jest także uzyskiwana w mniej
naturalny sposób, z odtłuszczonego mleka przy wykorzystaniu kultur
bakteryjnych, występujących w naturalnym produkcie.
Walory maślanki to niska kaloryczność i lekkostrawność, wysoka
wartość biologiczna zawartego w niej białka czy niewielka zawartość
tłuszczu. Wykazuje też działanie odkwaszające i regulujące trawienie,
poprawia pracę jelit, m.in. dzięki zapewnianiu równowagi flory jelitowej.
Zawiera także wapń, wpływający pozytywnie na stan układu krwionośnego i przeciwdziałający osteroporozie. W maślance znajdziemy także
witaminy z grupy B, lecytynę, poprawiającą pamięć i koncentrację oraz
zapobiegającą starzeniu.

102

103

Koło Gospodyń Wiejskich we Wzdowie

LEGUMINA Z JABŁKAMI,
BITĄ ŚMIETANĄ I MIGDAŁAMI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
Biszkopt:
• 8 jaj,
• 8 łyżek mąki,
• 2 łyżki mąki
ziemniaczanej,
• 8 łyżek cukru,
• 2 łyżeczki proszku
do pieczenia,
• cukier waniliowy;
Wkładka z białek
z migdałami:
• 6 białek,
• 1 szklanka cukru,
• 3 łyżki mąki ziemniaczanej,
• 1 łyżka mąki pszennej,
• 2 łyżeczki proszku
do pieczenia,
• szczypta soli,
• 15 dag migdałów
prażonych;
Masa z jabłek:
• 1,5 kg kwaśnych jabłek,
• 2 galaretki wiśniowe,
• cukier do smaku;
Masa śmietanowa:
• ½ l. śmietany 30%,
• 1 galaretka cytrynowa,
• ½ szklanki wrzącej wody,
• 3-4 łyżki cukru pudru,
• łyżeczka ekstraktu z wanilii.
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Biszkopt:
1. Białka ubić na sztywno, ubijając porcjami dodawać
cukier kryształ i cukier waniliowy, następnie dodać
żółtka.
2. Mąkę pszenną wymieszać z mąką ziemniaczaną oraz
proszkiem do pieczenia, dodać do masy jajecznej,
delikatnie wymieszać, wylać na blachę o wymiarach
22/36 cm.
3. Piec około 30 minut w temp. 175°C.
Wkładka z białek z migdałami:
4. Białka ubić na sztywną pianę dodając szczyptę soli
i stopniowo cukier.
5. Mąkę ziemniaczaną wymieszać z mąką pszenną oraz
proszkiem do pieczenia, dodać do masy białkowej
i zamieszać łopatką.
6. Przełożyć do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i posypać migdałami i raczej ususzyć ciasto niż
piec. Najpierw nastawić piekarnik 130°C i piec przez
25 min, potem zmniejszyć temperaturę do 110°C
i piec jeszcze 20 min, w ostatnim stadium zmniejszyć
temperaturę do 80°C i dosuszyć ciasto przez 12-15
min, uważając by wierzch się nie zrumienił.
7. Wyjąć i ostudzić.
Masa z jabłek:
8. Jabłka obrać, opłukać, pokroić na mniejsze kawałki, dusić pod przykryciem. Do rozgotowanych jabłek
dodać cukier, suche galaretki dokładnie wymieszać
przestudzić.
9. Przestudzone jabłka wyłożyć na biszkopt, schłodzić.

Legumina to tradycyjne polskie określenie na szereg deserów, dziś już
nieco zapomniane, zdecydowanie niesłusznie. Co ciekawe, choć Słownik Języka Polskiego definiuje leguminę jako słodką potrawę mączną
podawaną jako deser, jej nazwa wywodzi się z łacińskiego określenia na
...jarzyny. Źródła literackie XIX w. wskazują, że pod pojęciem leguminy,
serwowanej po zupie i drugim daniu, rozumiano m.in. budynie, kremy,
kisiele, kaszki na słodko z sosem, ryż z jabłkami, suflety, a nawet omlety,
naleśniki, racuchy, makarony z twarogiem na słodko, pierogi z owocami
czy ze słodkim twarogiem. Znaczna część tych potraw w okresie kryzysu zaopatrzeniowego PRL weszła do naszej kuchni jako dania główne
i dziś niekoniecznie kojarzy się z leguminą czyli faktycznie deserem.

Masa śmietanowa:
10. Galaretkę cytrynową rozpuścić w ½ szklanki wody,
przestudzić.
11. Śmietanę ubić z cukrem pudrem i wanilią, ubijając
wlać rozpuszczoną galaretkę.
12. Śmietanę wyłożyć na biszkopt z jabłkami wyrównać
i posypać uprażonymi na suchej patelni płatkami
migdałowymi.
Przekładanie:
13. Przekładać: biszkopt – masa jabłkowa – masa śmietanowa – wkładka z białek z migdałami.

Koło Gospodyń Wiejskich w Baryczy

MAZUREK UCIERANY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
(porcja na 3 foremki)

• 10 jaj,
• 1½ szklanki cukru pudru,
• 3 szklanki mąki pszennej,
• 1½ kostki margaryny
(palma),
• 3 płaskie łyżeczki proszku
do pieczenia,
• 3 łyżeczki kakao,
• 2 olejki cytrynowe,
• cukier puder do posypania.
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1. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia.
2. Żółtka oddzielić od białek.
3. Margarynę utrzeć z cukrem, dodawać stopniowo po
jednym żółtku.
4. Kiedy masa będzie puszysta dodać mąkę, olejki, dokładnie wymieszać, a następnie ubitą pianę z białek.
5. Oddzielić trochę ciasta i do niego domieszać kakao.
6. Obie masy wykładać warstwami do foremek posmarowanymi tłuszczem i obsypanych bułka tartą.
7. Lekko zamieszać nożem. Wstawić do nagrzanego
piekarnika i piec około 50 minut w temp. 180°C.
8. Po upieczeniu można potrzepać cukrem
pudrem, polać lukrem lub polewą.

W żadnej opowieści o polskiej tradycji nie może zabraknąć mazurka - ani
tańca ani deseru. Ten ostatni narodzi się w kontekście Świąt Wielkanocnych i trafił do kanonu polskich potraw narodowych, od 2011 r. uznawany jest oficjalnie za potrawę tradycyjną. Znawcy tematu wskazują, że to
raczej nazwa ciasta pochodzi od nazwy tańca, wszak taniec wspomiany
jest już w XIV w., a jego znaczeniu dla polskiej kultury może świadczyć
nawet i nasz hymn, który przecież jest właśnie mazurkiem!
Przepis na ciasto wydaje się znacznie młodszy, pierwsze informacje
o cieście zwanym mazurkiem pochodzą z wieku XVII i do tego pojawiają
się w kontekście wykorzystania importowanych z Turcji bakalii.
Nie ma za to sporu, że tak jedna jak i druga nazwa (podobnie zresztą jak
określenie Mazur na mieszkańca Mazowsza) pochodzi od popularnego
określenia wróbla polnego (Passer montanus), zwanego wróblem mazurkiem bądź po prostu mazurkiem.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Domaradzu

MUFFINKI CZEKOLADOWE
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1½ szklanki mąki,
• 2 łyżeczki proszku
do pieczenia,
• ½ łyżeczki sody,
• 2 łyżki stołowe kakao,
• ¾ szklanki cukru pudru,
• ¾ szklanki czekolady
do posypania,
• 1 szklanka mąki,
• 1/3 szklanki oleju,
• 1 jajko,
• 1 łyżeczka aromatu
do ciast - waniliowego.
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1. Mąkę, proszek, sodę, kakao oraz cukier dać do naczynia, a (mokre) mleko, olej, olejek, jajko – do drugiego.
2. Zmiksować dokładnie wszystko razem, dodać czekoladę pokruszoną i wymieszać.
3. Nakładać do foremek.
4. Posypać resztą czekolady.
5. Piec 20 min. w temperaturze 180°C.

Poszukiwania początków muffinków wiodą nieco na manowce – jedni bowiem twierdzą, że owe wysokie babeczki powstały w Niemczech
(muffen to małe ciastka, znane w Niemczech Północnych), inni, że we
Francji (mou-pain - miękki chleb) a jeszcze inni, że w Grecji (chlebek zwany maphula). Na pewno na Ziemię Brzozowską trafiły via USA, gdzie od
połowy XIX w. biją rekordy popularności, zwłaszcza odkąd pełnią rolę
sztandarowego ciastka amerykańskich sieci, od Sturbacksa po Maca.
Dzięki globalizacji popkultury przeniknęły i do kuchni polskiej, zyskując
tu jednak nieco zdrowszy od oryginału charakter.
Pokrewieństwo z rodzimymi babeczkami jest oczywiste, warto jednak
pamiętać, że muffiny są cięższe, a ich struktura bardziej zbita, czym
przypominają chleb a nie ciasta. Mogą występować w wersji słodkiej
(najczęściej z czekoladą lub rodzynkami) lub wytrawnej, np. ze szpinakiem i serem. W przeciwieństwie do babeczek, rzadziej są ozdabiane.

Koło Gospodyń Wiejskich w Trześniowie

OCZY KATARZYNY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 200 ml zaparzonej kawy,
• 12 dag biszkoptów
podłużnych,
• 1 galaretka (czerwona
lub zielona);
Ciasto jasne:
• 6 białek,
• 33 dag cukru,
• 16 dag mąki
ziemniaczanej,
• 1 łyżka octu,
• 1/3 szkl. oleju;
Ciasto ciemne:
• 6 żółtek,
• 2 całe jajka,
• 6 łyżek cukru,
• 4 łyżki mąki,
• 2 płaskie łyżki kakao,
• 2 płaskie łyżeczki proszku
do pieczenia,
• 70 ml oleju;
Krem:
• 1 1/2 szklanki mleka,
• 1 cukier waniliowy,
• 2 łyżki cukru,
• 1 budyń śmietankowy,
• 250 g masła.
.
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1. Białka ubić z cukrem, następnie dodać mąkę, ocet,
olej i wymieszać.
2. Jajka i żółtka utrzeć z cukrem, dodać resztę składników i wymieszać.
3. Na wyścieloną pergaminem formę dawać łyżką
(na przemian kupkami) raz ciemne raz jasne ciasto.
4. Piec 40 min.
5. Ostudzony placek przekroić na pół.
6. Ugotować budyń i ostudzić. Zimny dodać do utartego
masła.
7. Galaretkę rozpuścić w szklance wrzątku. Ostudzić
żeby była prawie tężejąca.
Przełożenie:
8. Na jedną połowę placka dać ½ kremu oraz biszkopty
nasączone w kawie. Pomiędzy nimi dać galaretkę,
potem drugą część kremu i przykryć drugą połową
placka a wierzch pokrasić czekoladową polewą.

Oczy Katarzyny nie są oczyma jakiejś tam Kachny, Katarzynki czy Kasieńki. Ciasto nosi swoja nazwę na cześć Carycy Katarzyny Wielkiej,
zwanej u nas raczej Katarzyną II, z tej chyba racji, że akurat w polskich
dziejach zapisała się raczej...niechlubnie. Cześciej nawet znajdziecie
przepis na ciasto określane po prostu jako Oczy Carycy.
Nie jest to zresztą jedyne ciasto z imieniem czy postacią w nazwie.
Dość popularna jest Pani Walewska, w dwóch co najmniej wersjach migdałowej i orzechowej, każda z nich jest zwana także Pychotką,
z czym Napoleon pewnie by się zgodził. Swoją drogą jako pamiątka po
nim upatrywana jest Napoleonka czyli kremówka, choć tu etymologia
budzi pewne spory.
Mniej kontrowersyjne są Usta Adama - z kremem budyniowym i ułożonymi właśnie w usta biszkoptami, ciasta różnych babć (Zosi, Stasi czy Agnieszki) oraz oczywiście najpopularniejsze bezimienne babki czy baby.
Jest też oczywiście dziad, jest piernik królewicz a nawet jest ...popapraniec. Ale tu oczywiście trudno mieć na myśli konkretną osobę...

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Poręby

PLACEK Z WIŚNIAMI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
Biszkopt ciemny:
• 5 jajek,
• po 1 szkl. cukru
i mąki pszennej,
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej,
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia,
• 2 duże łyżki kakao;
Biszkopt jasny:
• 3 jajka,
• ½ szklanki cukru,
• ¾ szklanki mąki pszennej,
• 2 łyżeczki mąki
ziemniaczanej,
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia;
Na masę:
• ½ puszki kremu
czekoladowego,
• 2 galaretki wiśniowe,
• 1 słoik litrowy wiśni
drylowanych w syropie,
• 3 łyżki cukru zwykłego,
• 1 śmietanka (30%) 330 ml,
• 2 śnieżki,
• 1 śmietanfix,
• 3 łyżki cukru pudru,
• 1 cukier waniliowy,
• 1 gotowa polewa
czekoladowa.
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Biszkopt ciemny:
1. Białka oddzielić od żółtek, ubić z cukrem.
2. Gdy cukier się rozpuści dodać żółtka i dalej ubijać.
3. Mąkę wymieszać z mąką ziemniaczaną, proszkiem
do pieczenia i kakao, lekko wymieszać z masą jajeczną, wylać na blaszkę wysmarowaną tłuszczem.
4. Piec około 20 minut w temp. 160°C.
Biszkopt jasny:
5. Wykonać jak wyżej, piec około 15 minut w temp.
160°C.
Przełożenie:
6. Syrop odcedzamy, dodajemy wody, tak, aby było
2 szklanki, gotujemy i rozpuszczamy w tym 2 galaretki.
7. Wiśnie posypujemy 3 łyżkami cukru i chwilę smażymy aby odparowały, studzimy, mieszamy tężejącą
galaretkę.
8. Ciemny biszkopt kroimy na połowę. W białym wycinamy otwory literatką. Na ciemny placek smarujemy kremem czekoladowym, kładziemy na nim jasny
z otworami lekko przyciskając. Do otworów dodajemy
wiśnie z mieszaną i tężejącą galaretką.
9. Śmietanę miksujemy z cukrem pudrem i wanilią, gdy
jest ubita dodajemy dwie śnieżki i śmietanfix, miksujemy 2 minuty.
10. Przykrywamy galaretkę i przykrywamy drugim ciemnym biszkoptem lekko przyciskając.
11. Polewamy polewą, dekorujemy dowolnie.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Poręby

SERNICZKI MUFFINKI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 20 dag ciastek oreo,
• 0,5 kg sera białego
mielonego,
• 1 serek mascarpone,
• 2/3 szklanki cukru,
• 1 cukier waniliowy,
• 1 budyń waniliowy;
Do dekoracji:
• masa kajmakowa
w puszce,
• borówki lub maliny.
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1. Wszystko zmiksować, na końcu dodać 1 jajko.
2. Na spód muffinek dać ciastko oreo i dodać pół mufinki sera.
3. Piec na złoty kolor w temperaturze 180°C, tak, aby się
zrumieniły.
4. Ostudzić i ozdobić masą kajmakową, na wierzch dać
borówkę lub malinę.

Sernik dość powszechnie jest uważany za deser typowo polski, zwłaszcza przez Polaków i Francuzów, jednakże ciasto to jest znacznie starsze niż Polska. Już w IV w. p.n.e. filozof Ajgimos napisał małe dziełko
na temat sztuki pieczenia ciasta serowego. Ponoć ciasto to było jedną
z potraw serwowanych zwycięzcom Igrzysk Olimpijskich.
Sernik stał się także popularny w inspirującym się mocno grecką kulturą
starożytnym Rzymie. Swoje przepisy na to ciasto opublikowali nawet
słynni skądinąd Katonowie - Starszy, znany z konsekwentnego domagania się zniszczenia Kartaginy oraz Młodszy, słynny przeciwnik Juliusza
Cezara. Ich zainteresowanie tym deserem potwierdza jego ogromną popularność, przynajmniej w czasach republikańskich.
Z Rzymu popularność ta trafiła do poszczególnych prowincji i tak, jak
z łaciny powstały różne języki romańskie, tak z klasycznego sernika
powstały jego liczne wariacje, różniące się przede wszystkim rodzajem
sera. O ile np. Włosi sięgają po ricottę, o tyle Polacy i Niemcy preferują
zdecydowanie zmielony twaróg.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Witryłowie

SZPINAKOWO-PORZECZKOWA
FANTAZJA ELŻBIETY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
Ciasto:
• 450 g szpinaku,
• 2 duże jajka,
• 124 g cukru,
• 125 ml oleju,
• 250 g mąki krupczatki,
• 1½ łyżeczki proszku
do pieczenia,
• odrobina aromatu do ciast
- cytryna lub pomarańcza;
Poncz:
• ok. 120 ml wody z cukrem
i sokiem z cytryny;
Masa czekoladowa:
• 250 ml kremówki,
• 200 g białej czekolady,
• 1 czubata łyżka żelatyny,
• 50 ml wrzątku;
Masa owocowa:
• 250 g mascarpone,
• 250 ml jogurtu greckiego,
• 2 szklanki porzeczek,
• 4 łyżki cukru pudru,
• 3 czubate łyżki żelatyny,
• 100 ml wrzątku;
Galaretka:
• 3 galaretki przeźroczyste
(opcjonalnie można dodać
owoce sezonowe),
• 500 ml wrzątku.
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1. Szpinak połączyć z olejem i zmiksować na mus.
2. Jaja połączyć z cukrem i miksować na najwyższych
obrotach przez ok. 7 min.
3. Do masy dodać szpinak, mąkę, aromat do ciast oraz
proszek do pieczenia.
Masa czekoladowa:
4. Żelatynę rozpuścić we wrzątku.
5. Kremówkę podgrzać i kiedy zaczyna parować zdjąć
z palnika.
6. Do gorącej kremówki dodać czekoladę, zamieszać.
7. Następnie dodać żelatynę.
Masa owocowa:
8. Porzeczki połączyć z cukrem i miksować na mus.
9. Następnie dodać żelatynę.
10. Mascarpone zmiksować z jogurtem i dodać do nich
porzeczki.
11. Masę przelać na ciasto.
Masa owocowa:
12. Rozpuścić galaretki.
13. Gdy galaretki stężeją, wylać na masę owocową.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Trześniowie

SZYSZKI WESELNE
DROŻDŻOWE
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 l mleka,
• 2½ kg mąki,
• 70 dag cukru,
• 10 jaj,
• 20 dag drożdży,
• ½ l oleju,
• szczypta soli.

1.
2.
3.
4.

Mleko lekko podgrzać.
Drożdże rozrobić z cukrem i wbić jaja.
Rozmieszać, dodać mąkę i zarobić ciasto.
Wlać olej, dodać sól i dalej wyrabiać, aż ciasto będzie
odstawać od ręki.
5. Zaczekać aż wyrośnie.
6. Następnie formować szyszki, na końcu posmarować
jajkiem.
7. Piec w piekarniku 180°C do zrumienienia.

Ciasto drożdżowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów ciasta, jak
sama nazwa wskazuje, wyrabia się je w oparciu o drożdże. Jego podstawowym składnikiem jest mąka oraz płyn - w naszym wypadku mleko.
Rola drożdży jest tu kluczowa, są one bowiem odpowiedzialne za proces
fermentacji alkoholowej, w którym cukry zawarte w cieście zamieniane
są na alkohol (etanol) i dwutlenek węgla. Ten ostatni tworzy w cieście
pęcherze gazu, powodując wyrastanie ciasta.
W opozycji do ciasta drożdżowego stoi wypiek bazujący na tzw. zakwasie (mieszance wody i mąki, w odpowiednich proporcjach), w którym za
wyrastanie ciasta odpowiadają bakterie kwasu mlekowego. Fermentacja oparta na zakwasie trwa przy tym znacznie dłużej, nawet do kilku
dni, podczas gdy ciasto drożdżowe rośnie nawet w kilka godzin.
Ciasto drożdżowe jest podstawą do wyrobu zarówno potraw słodkich
jak i wytrawnych, jako przykłady można tu wymienić: baby drożdżowe
(np. baba wielkanocna), kołacze, kulebiaki, chałki, pączki, drożdżówki
oraz inne popularne w regionie słodkie bułeczki drożdżowe, racuchy czy
naleśniki. Rodzajem ciasta drożdżowego jest także ciasto na pizzę.
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PRZETWORY
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Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej

BÓB MARYNOWANY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg bobu,
• łyżka soli,
• 4 szklanki wody,
• płaska łyżeczka
kwasku cytrynowego.

1. Młody bób wyłuskać, wrzucić do wrzącej, lekko osolonej wody.
2. Obgotować do miękkości, odcedzić, przelać zimną
wodą, wkładać do słoików.
3. Zagotować wodę z solą i kwaskiem cytrynowym,
zalać bób gorącym płynem.
4. Zakręcić słoiki i pasteryzować 1 godzinę.

Bób to jedna z najstarszych roślin uprawnych, dziś już nieco zapomniana. Bardzo kiedyś popularny został bób z czasem wyparty przez kasze
zbożowe a te z kolei musiały popularności ustąpić ziemniakom. Tymczasem większość roślin strąkowych - a bób w szczególności - przewyższa je wartościami odżywczymi. Zawiera tak dużo białka, że może być
alternatywą nawet dla mięs - w 100 g ugotowanego bobu jest aż 7,60 g
białka. Alternatywą zdrowszą, bowiem nie wiążącą się ze spożywaniem
niezdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, obecnych zwłaszcza w niektórych rodzajach mięsa. W połączeniu z niską zawartością
sodu, jaką cechuje się bób, jawi się on jako danie idealne dla osób cierpiących na choroby układu krążenia.
Ponadto bób jest bogaty w potas oraz rozpuszczalny błonnik, który
sprzyja redukcji poziomu złego cholesterolu we krwi, dzięki czemu reguluje ciśnienie. Jest przy tym skarbnicą kwasu foliowego, niezbędnego
zwłaszcza dla kobiet w ciąży.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej

DŻEM Z PIGWY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1½ kg pigwy,
• 1 kg cukru.

1. Owoce umyć, obrać i zetrzeć na tarce.
2. Następnie smażyć na wolnym ogniu, mieszając aż
owoce będą miękkie.
3. Dodać cukier i trzymać na ogniu aż masa będzie mieć
szklistą konsystencję.
4. Gorąca masę nakładać do słoików.

Pigwa, jakkolwiek dziś wciąż nieco zapomniana, jest rośliną o wielu walorach. Jest wykorzystywana jako roślina owocowa, ozdobna i lecznicza
zarazem, choć wciąż pozostaje w pewnym zapomnieniu. Surowcem
zielarskim jest nawet nasienie pigwy, które stosuje się jako środek przeczyszczający, a także zewnętrznie jako przeciwzapalny.
Surowe owoce są twarde i opisywane jako niesmaczne, jednak po ugotowaniu ich smak staje się całkiem przyjemny. W kuchni zaś pigwa to zdecydowanie owoc idealny na przetwory. Do najpopularniejszych należą
wzmacniające soki i syropy, dżemy, powidła, konfitury oraz przepyszne
nalewki, które na półkach koneserów zajmują najwyższe miejsca.
W postaci suszu z kolei nada kwintesencję smaku każdej herbatce,
doskonale zastępując cytrynę, od której jest znacznie cenniejsza, jeśli
chodzi o walory prozdrowotne. Sok z kolei warto stosować z miodem,
przeciwko przeziębieniu i grypie oraz na spadek odporności.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

GRZYBKI MARYNOWANE
PRZYGOTOWANIE:
Składniki:
• ziele angielskie,
• liść laurowy,
• marchewka,
• cebula;
Zalewa:
• 3 szkl. wody,
• 1 szkl. octu,
• 1 łyżka soli,
• 1 łyżka cukru.

1. Składniki zalewy zagotować.
2. Grzyby oczyścić i ugotować do miękkości.
3. Przełożyć do słoików, dodać pozostałe przyprawy
i zalać zalewą.
4. Tak przygotowane słoiki dobrze zakręcić i pasteryzować około 10 minut.

Grzyby to jedna ze specjalności kuchni regionu a zarazem i kuchni polskiej, na zachodzie Europy znacznie mniej popularna z oczywistego
względu - znacznie mniejszej dostępności. Grzyby nie zawierają prawie
żadnych tłuszczów ani węglowodanów, dlatego są mało kaloryczne. Są
natomiast interesujące z perspektywy prozdrowotnej ze względu na
zawartość białka, witamin i minerałów - w uproszczeniu można powiedzieć, że składają się z wody i białka, przy czym białko to jest wyjątkowo
dobrze przyswajalne.
Warto dodać także, że grzyby są bogate w cenny błonnik, który poprawia perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. Z minerałów na pierwszym
miejscu wymienić trzeba potas, który kontroluje ciśnienie krwi oraz poprawia koncentrację. Zawierają również: żelazo, wapń, fosfor, jod, selen,
sole magnezu a przy tym obfitują w witaminy, zwłaszcza z grupy B.
O ich popularności w kuchni decydują jednak walory smakowe - dobrze
przyrządzone grzyby potrafią zachwycić najwybredniejszych smakoszy.
Polecając grzyby musimy jednak ostrzec mniej wytrwanych amatorów
ich zwiedzania cytując znane powiedzenie: Wszystkie grzyby są jadalne.
Z tym, że niektóre tylko raz...
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

KECZUP Z CUKINI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 2 kg cukinii,
• ½ kg cebuli,
• 1 mała główka czosnku,
• 4 czerwone papryki,
• 2 papryczki chili,
• 1 łyżeczka pieprzu,
• 1 łyżeczka carry,
• 30 dkg cukru,
• ½ szkl. octu,
• 2 słoiki koncentratu pomidorowego Pudliszki.
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1. Cukinię lub cukinie zetrzeć na tarce, posolić, odstawić na 2 godziny.
2. Następnie odcisnąć, cebulę pokroić w kostkę. Kiedy
puści sok, odcisnąć.
3. Do rondla dać paprykę pokrojoną w kostkę, cukinie
oraz cebulę, gotować do miękkości.
4. Dodać czosnek i resztę składników, zblendować.
5. Doprawić do smaku.
6. Włożyć do słoików.
7. Pasteryzować 20 minut.

Cukinia to odmiana dyni (zwyczajnej), stworzona najpewniej przez
włoskich mistrzów ogrodnictwa, w każdym razie z Włoch pochodzi jej
nazwa - po włosku dynia to zucca (wym. dzukka), dodając -ina uzyskamy zdrobnienie - określenie małej dyni - zucchina (wym. dzukkina). Stosowane w języku polskim zamiennie określenie kabaczek wywodzi się
z kolei z hiszpańskiego (calabacín).
Wg części znawców zresztą dynia i kabaczek to określenia na różniące
się między sobą rośliny. Inna szkoła z kolei sugeruje, że kabaczek i cukinia to ten sam gatunek rośliny, ale w różnym okresie wzrostu i na różnym
etapie dojrzewania. Cukinia jest młoda, może być zarówno żółta, jak
i zielona, zaś kabaczek to nazwa cukinii dojrzałej, większej, z pestkami.
W każdym razie, obok dyni cukini/kabaczka w gatunku dyni zwyczajnej
(łac. Cucurbita pepo) wyróżniamy jeszcze odmianę zwaną patisonem,
pochodząca z Ameryki Północnej. Wszystkie są doskonałe na przetwory
oraz na leczo z pomidorami i papryką.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

OGÓRKI PO ŻYDOWSKU
PRZYGOTOWANIE:
Składniki:
• 4 kg ogórków,
• 1 pęczek zielonego kopru,
• 1 pęczek liści selera,
• 1 pęczek natki pietruszki,
• 2 marchewki,
• 1 duża cebula
Zalewa:
• 6 szklanek wody,
• 1 szklanka octu,
• 5 łyżek cukru,
• 1½ łyżki soli.

1. Ogórki obrać, pokroić wzdłuż na ćwiartki, ale nie
do końca.
2. Na dno słoików włożyć koper, natkę pietruszki, liście
selera (tak po gałązce).
3. Następnie do słoików włożyć ogórki.
4. Na wierzch włożyć po 2, 3 plasterki marchewki i po
1 plastrze cebuli.
5. Przygotować zalewę, wykorzystując podane w przepisie składniki.
6. Gorącą zalewą zalać słoiki z ogórkami.
7. Słoiki zakręcić i pasteryzować 10 minut.

Wieki współistnienia diaspory żydowskiej i społeczności polskiej przyniosły sporo wspólnych potraw, wymienianych zarówno w katalogach
dań kuchni polskiej jak i tych odnoszących się do kuchni żydowskiej - od
bułek drożdżowych przez gołąbki aż po pierogi.
Obok potraw wspólnych, różniących się co najwyżej składnikami (o czym
najczęściej decydował wymóg koszerności lub jego brak), znajdziemy
także takie potrawy, które znalazły się w kuchni polskiej z określnikiem
po żydowsku - obok proponowanych tu ogórków, sztandarowym przykładem będzie karp po żydowsku. Potrawa na tyle charakterystyczna, że
stała się jednym z dań kanonu wigilijnego, stanowiącego kwintesencję
polskiej tradycji kulinarnej, przynajmniej w jej wegetariańskiej części.
Danie odwołuje się do niezwykle popularnej wśród polskich Żydów potrawy zwanej Gefilte fisz, przygotowywanej najczęściej z karpia, ale
także np. szczupaka) i podawanej z chałką.
Co ciekawe, nie ma jednolitego przepisu na karpia po żydowsku, jednak
różne warianty łączy to, że ryba podawana jest na zimno, w słodkiej galarecie, z dodatkiem np. rodzynek, migdałów, marchwi czy jajka. Galareta powstaje z ryby i warzyw, niekiedy jednak na bazie wieprzowiny.
Wtedy jednak jest to już jednak danie wyłącznie kuchni polskiej.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

OGÓRKI W ZALEWIE
MUSZTARDOWEJ
PRZYGOTOWANIE:
Składniki:
• 4 kg ogórków,
• 1 pęczek zielonego kopru,
• 1 korzeń chrzanu,
• 2 ząbki czosnku,
• 4 ziarenka ziela angielskiego,
• kilka liści wiśni;
Zalewa:
• 5 szklanek wody,
• 1 szklanka octu,
• 1 szklanka cukru,
• 5 łyżek musztardy stołowej.
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1. Ogórki obrać, pokroić na 4 części wzdłuż i włożyć do
słoików.
2. Dodać czosnek, koper, chrzan, liście wiśni, ziele angielskie.
3. Musztardę rozmieszać w małej ilości zagotowanej
zalewy.
4. Następnie rozmieszać z resztą zalewy, po czym zalać
ogórki w słoikach.
5. Zakręcić.
6. Pasteryzować 5 minut.

Ogórki, idealne warzywo dla odchudzających się, doczekały się szczególnie wiele przepisów jako składnik czy główny element przetworów.
Na pierwszym miejscu rzecz jasna trzeba wymienić ogórki kiszone. Aby
je sporządzić wystarczy osolona woda, trochę chrzanu, czosnku i pieprzu, aby uzyskać smak idealny - jeszcze lata praktyki. Kiszone ogórki
dostarczają organizmowi wielu witamin, poprawiają trawienie i wspomagają pracę jelit, a nawet działają antydepresyjnie.
Ogórki małosolne - uwielbiane przez niektórych smakoszy - przygotowuje się tak samo, tyle, że proces kiszenia ogórków trzeba przerwać
wcześniej. Inny jeszcze smak mają ogórki konserwowe, które marynuje się w zalewie z wody, octu, cukru, soli oraz przypraw. Mają słodszy
i jednocześnie ostrzejszy smak niż kiszone.
Innym wartym uwagi wyborem przy przetworach z ogórków jest zalewa
musztardowa. Nadaje im jeszcze inny, słodko-kwaśny smak, który także
ma wielu zagorzałych entuzjastów.
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Składniki:
• 3-4 kg papryki,
• liść laurowy,
• ziele angielskie,
Zalewa
• 5 szkl. wody,
• 2 szkl. octu,
• 1 szkl. cukru.
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PAPRYKA MARYNOWANA

PAPRYKA Z MIODEM

PRZYGOTOWANIE:

PRZYGOTOWANIE:

1. Składniki zalewy zagotować.
2. Oczyszczoną paprykę sparzyć we gorącej wodzie
przez 2 minuty. Nie gotować.
3. Paprykę włożyć do słoików, dodać przyprawy i zalać
zalewą.
4. Pasteryzować przez 10 minut.

1. Przygotować zalewę, wykorzystując składniki podane w przepisie, zagotować.
2. Paprykę pokroić w paski układać w słoikach.
3. Do każdego słoika włożyć liść laurowy, ziele angielskie, 1 łyżkę oliwy.
4. Zalać zimną zalewą. Zakręcić słoiki.
5. Pasteryzować 10 minut.

Składniki:
• 6 kg papryki,
• 1 szklanka octu,
• 8 szklanek wody,
• 1 szklanka cukru,
• 2 łyżki soli,
• 4 łyżki miodu,
• oliwa.
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PESTO
Z CZOSNKU NIEDŹWIEDZIEGO
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• liście czosnku
niedźwiedziego,
• sól,
• sok z cytryny,
• olej rzepakowy,
tłoczony na zimno.

1. Liście czosnku umyć i przemielić przez maszynkę do
mięsa.
2. Do miazgi dodać sól, sok z cytryny, olej i wszystko
zmiksować blenderem. Ilość soli, oleju i cytryny według własnego uznania.
3. Pesto przełożyć do słoików.
4. Zakręcić i przechowywać w lodówce.
5. Idealny dodatek do mięsa, sera oraz zup.

Czosnek niedźwiedzi spożywali już starożytni Celtowie i Rzymianie.
Znalazł się wśród czterech różnych gatunków czosnku wspomnianych
przez Dioskurydesa, opisany jako roślina o właściwościach leczniczych
i odtruwających. Był także rośliną użytkową dla wczesnośredniowiecznych Słowian.
Świeżutkie liście idealnie komponują się w wiosennym twarożku, jajecznicy, także jako dodatek do kanapek w roli sałaty. Niektórzy nie wyobrażają sobie szpinaku bez czosnku niedźwiedziego, który w jego obecności jest przepyszny i najlepszy! Podawany z ryżem czy makaronem
w obecności dobrego sera to przepyszna sezonowa potrwa.
W postaci kiszonki warto stosować go także do kapuśniaku czy bigosu.
Czosnek jest nie tylko smaczny ale i wybitnie zdrowy. Roślina ta posiada wszystkie właściwości czosnku pospolitego, przeważa jednak
nad nim pod względem pewnych składników np. aktywnej siarki, która jest silnym przeciwutleniaczem – chroni nasz organizm przed
wolnymi rodnikami oraz pobudza układ odpornościowy do walki
z komórkami nowotworowymi. Związki siarki są także pomocne w bólach reumatycznych.
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PIGWA W SYROPIE
DO HERBATY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg pigwy,
• 80 dag cukru.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Owoce pigwy pokroić w cienkie paski.
Zasypać pigwę cukrem, pozostawić na jeden dzień.
Zlać syrop, zagotować i włożyć owoce do syropu.
Czynność tę powtarzać przez 3-4 dni.
Jeżeli syrop zgęstnieje przełożyć do słoików.
Pasteryzować.

Pigwa, jak wspomniano, jest surowcem zielarskim - nawet nasienie pigwy, które stosuje się jako środek przeczyszczający, a także zewnętrznie
jako przeciwzapalny. Napar z nasion pigwy łagodzi niestrawności, zgagę, refluks żołądkowy.
Owoc z kolei wzmacnia układ odpornościowy, a to za sprawą bogactwa
witaminy C. Jest jej w pigwie 7 razy więcej niż posiada cytryna!
Wykazuje także działanie antywirusowe, reguluje przemianę materii,
oczyszcza jelita z niestrawionych resztek pokarmu. Spożycie pigwy zalecane jest także dla osób odchudzających się.
Kolejnym jej atutem jest fakt, że działa wzmacniająco na wątrobę, działa
przeciwmiażdżycowo, obniża poziom złego cholesterolu LDL oraz stabilizuje ciśnienie krwi.
Pigwa to także źródło cennych pektyn, które oczyszczają jelita z niestrawionych resztek pokarmu.
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PIKLE
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 4 kg małych ogórków,
• 0,5 kg cebuli,
• 1 kg papryki;
Roztwór do namaczania
ogórków:
• 9 szklanek wody,
• 1 szklanka soli;
• Marynata
• 9 szklanek wody,
• 4 i 1/2 szklanki cukru,
• 2 i 1/2 szklanki octu
• cząber, estragon
i gorczyca
- po 1 i 1/2 łyżeczki.

140

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ogórki pokroić w ćwiartki.
Cebulę pokroić w talarki.
Paprykę pokroić w kostki.
Rozpuścić sól w wodzie (9 szklanek wody), w roztworze moczyć ogórki przez 3 godziny.
Odcedzić i nakładać do słoików, razem z cebulą i papryką.
Cukier i ocet rozpuścić w wodzie (9 szklanek wody),
zagotować i wrzucić po 1,5 łyżeczki cząbru, estragonu i gorczycy. Zagotować wszystko razem.
Wlewać tą marynatę do słoików z ogórkami.
Zakręcać i pasteryzować 10 minut.

Czasownik to pickle w języku angielskim oznacza kwasić, marynować,
peklować - jako rzeczownik pickle to kiszonka, marynata, trudna sytuacja i ogórek, skąd już blisko to polskiego określenia na pikle - stanowiące adaptację anglosaskiego sposobu konserwacji ogórków.
Wyróżnia go wyższy niż w rodzimych przepisach na przetwory poziom
pikantności, wskazujący, że tak naprawdę marynata na pikle została
przez Anglików zaimportowana z Indii, zyskała jednak tak dużą popularność w samej Anglii i Ameryce Północnej, że dziś uchodzi tam za
tradycje rodzimą. W porównaniu z polską tradycja na pewno bliżej im
do ogórków konserwowych niż kiszonych tradycyjnie, o ile oczywiście
uznać ogórki konserwowe za tradycyjne.
O odrębnym smaku pikli decyduje połączenie octu z papryką, cukrem
oraz solą, w połączeniu z pozostałymi składnikami stanowią idealny dodatek do mięs i serów, a szczególnie zalecane są do... burgerów.
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PRAWDZIWKI MARYNOWANE
PRZYGOTOWANIE:
Składniki:
• 1 kg grzybów
prawdziwków,
• 5 szkl. wody,
• 1 szkl. octu,
• kilka ziarenek
ziela angielskiego,
• liść laurowy,
• 1 cebula,
• 10 łyżeczek cukru,
• 1 łyżka soli.

1. Obrać grzyby.
2. Obrane grzyby zagotować w soli i kwasku cytrynowym około godziny.
3. Wodę, ocet, liść laurowy, ziele, cukier oraz sól gotować przez 10 minut.
4. Dodać pokrojoną w piórka cebulę i gotować przez kolejne 10 minut.
5. Następnie dodać grzyby i gotować 15-20 minut.
6. Gotujące nakładać do słoików i odwracać do góry
dnem.

Borowik (łac. Boletus edulis) jest nie tylko wyjątkowo smaczny, ale i pożywny - wyróżnia się na tle innych grzybów szczególnie wysoką zawartością białka. Być może temu właśnie zawdzięcza swój status i wyjątkową pozycję, której wyrazem jest oficjalny przydomek „szlachetny”. Jest
przy tym „prawdziwym” grzybem - stąd tradycyjne polskie określenie
„prawdziwek” czy też zanotowane lokalnie: grzyb prawy, prawak, prawdziwiec a nawet grzyb sprawiedliwy.
Najlepiej jednak pozycję borowika oddał nasz wieszcz narodowy w dziele, które jest kwintesencją polskości, choć rozpoczyna się od nazwania
Ojczyzną Litwy:
Panienki za wysmukłym gonią borowikiem,
Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem.
Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy
I mniej sławny w piosenkach (...),
Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku
Dla szkodliwości albo niedobrego smaku;
lecz nie są bez użytku, one zwierza pasą
I gniazdem są owadów i gajów okrasą.
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PRZECIER Z JABŁEK
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 5 kg jabłek,
• 1/2 szkl. wody,
• 1 kg cukru.
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1. Jabłka umyć i usunąć części uszkodzone, nie obierać.
2. Włożyć do rondla, podlać niedużą ilością wody.
3. Przykryć i podgrzewać, aby jabłka się rozpadły, gorące przetrzeć przez sito.
4. Dodać cukier według własnego uznania, wymieszać
i zagotować.
5. Włożyć do słoików.
6. Pasteryzować ok. 10 minut.

Jabłko w kuchni to temat rzeka, podobnie jak jabłko w kulturze - począwszy od Adama i Ewy przez jabłko niezgody, które wywołało wojnę
trojańską aż po zatrute jabłko podane królewnie Śnieżce. Wiadomo też,
że jedzenie jabłek służy zdrowiu, ale najnowsze badania wskazują na
szczególne znaczenie jabłek w profilaktyce antyrakowej.
Po badaniach na zwierzętach i analizach danych epidemiologicznych
stwierdzono, że regularne spożywanie jabłek obniża ryzyko rozwoju
raka jelita grubego i odbytnicy. Dzieje się tak za sprawa obecnych w tych
owocach flawonoidów - naturalnym antyoksydantów, które przeszkadzają w powstawaniu i mnożeniu się nieprawidłowych komórek. Z kolei
składniki skórki jabłka zabijają komórki nowotworowe raka wątroby, jelit
i piersi a przynajmniej hamują ich rozwój.
Regularne spożywanie jabłek zmniejsza także ryzyko rozwoju chorób
sercowo-naczyniowych, astmy i zaburzeń czynności płuc oraz cukrzycy.
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SAŁATKA OGÓRKOWA
NA SŁODKO
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 3 kg obranych ogórków,
• 1½ kg cebuli,
• 1 kg marchewki startej
na tarce (grube oczko);
Zalewa:
• 4 szklanki wody,
• 2¼ szklanki octu,
• 2¼ szklanki cukru,
• kilka ziaren ziela
angielskiego
• kilka liści laurowych.
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1. Ogórki pokroić w plasterki, posolić wg uznania.
2. Cebulę pokroić w plastry, posolić.
3. Marchew zetrzeć na tarce (grube oczko), następnie
posolić i odstawić na noc.
4. Kolejnego dnia rano ugotować zalewę, wrzucić odciśniętą marchew, cebulę oraz ogórki.
5. Gotować przez 30 minut, gorące wkładać do słoików
i odwracać. Nie trzeba już pasteryzować.

Ogórek (łac. Cucumis) zaliczany jest do rodziny dyniowatych, wyróżnia
się aż 52 jego gatunki, wliczając w to gatunek o nazwie ogórek melon
(Cucumis melo), który dla nas jest po prostu melonem. Najpopularniejszy jest z pewnością ogórek siewny (Cucumis sativus), który uprawiany był już w starożytnym Egipcie, w Polsce pojawił się powszechniej
w wieku XVI, w którym nasi przodkowie odkryli większość najpopularniejszych dziś warzyw.
Kariera ogórka wynika raczej z wartości smakowych niż odżywczych,
jakkolwiek bowiem zawiera nieco witamin i mikroelementów, to ustępuje
pod tym względem większości warzyw. Ponadto znajdują się one przede
wszystkim w skórce, której często się pozbywamy. W zasadzie przy takiej papryce to nie powinien nawet stawać...
Jest za to niezastąpiony we wszystkich niemal dietach, z racji symbolicznej raczej zawartości kalorii. Właściwość ta wynika z faktu, że ogórek
w 97% składa się z wody.
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SAŁATKA PAPRYKOWA
Z PIECZARKAMI
PRZYGOTOWANIE:
Składniki:
• 1 kg pieczarek,
• 4 papryki,
• ½ kg cebuli,
• kwasek cytrynowy,
• sól,
• 1 łyżka oliwy na 1 słoik;
Zalewa:
• 5 szkl. wody,
• ½ szkl. octu,
• 4 łyżki cukru,
• 1 łyżka soli,
• liść laurowy,
• pieprz,
• ziele angielskie.

1. Pieczarki oczyścić, pokroić w plastry i gotować
przez 15 minut w zakwaszonej kwaskiem wodzie.
2. Paprykę umyć, pokroić w plastry. Posolić i odstawić.
3. Cebulę pokroić w krążki posolić i odstawić.
4. Zalewę zagotować i wrzucić odcedzone pieczarki, odciśniętą paprykę i cebulę.
5. Wymieszać i zagotować.
6. Przełożyć do słoików dodać oliwę i zakręcić.
7. Pasteryzować 10 minut.

Najzdrowsze są rzecz jasna warzywa świeże, każda obróbka termiczna – a takiej poddawane są przetwory robione na zimę - ma wpływ na
utratę zawartych w nich cennych substancji. Niemniej jednak od 40 do
60% ich dobroczynnych składników pozostaje, a w zimie o produkty
z grządki jest bardzo trudno. Aby jednak uzyskać jak najzdrowsze przetwory warto pamiętać o kilku zasadach.
Pierwsza z nich mówi o tym, by dodawać konserwanty tylko w takich
ilościach, w jakich są niezbędne. Chodzi tu oczywiście o ocet, sól czy
cukier, które w przetworach muszą się znaleźć ale których nie musi być
za dużo.
Druga jest podobna – pasteryzujmy tylko tyle, ile jest to niezbędne małe słoiki krócej, większe dłużej. Jeśli przepis mówi o granicy (15-20
min.), stosujemy tę niższą.
Gorące słoiki warto od razu postawić do góry dnem i przechowywać
w chłodzie, najlepiej w piwnicy a nie w temperaturze pokojowej.
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SAŁATKA Z ZIELONYCH
POMIDORÓW
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 2 kg zielonych pomidorów,
• 1 kg cebuli,
• 2 szklanki 10% octu,
• 6 szklanek wody,
• 1 szklanka cukru,
• 5 ziaren ziela angielskiego,
• 2 liście laurowe,
• łyżeczka goździków,
• sól.

1. Pomidory umyć i pokroić w cienkie talarki.
2. Układać w misce, przesypując warstwy solą.
3. Nakryć pokrywką i zostawić w chłodnym miejscu na
12-16 godz.
4. Po tym czasie wylać wytworzony sok, a pomidory
wymieszać z obraną, pokrojoną w cienkie talarki cebulą i odstawić na 15 min.
5. W dużym emaliowanym garnku zagotować wodę
z octem i przyprawami, włożyć pomidory i cebulę, zagotować.
6. Zmniejszyć ogień i gotować warzywa jeszcze przez
10 min.
7. Gorącą sałatkę przełożyć do wyparzonych słoików
(opcjonalnie pasteryzować), zamknąć nakrętkami.
8. Po wystudzeniu odstawić w chłodne, suche miejsce.

Pomidory powinny oczywiście być czerwone, ale w naszym klimacie
z całą pewnością nie wszystkie zdążą dojrzeć. Sezon się kończy, pomidory jeszcze zielone, co robić? Wyrzucić? Zostawić? Spożyć na zielono!
Czerwone pomidory są z całą pewnością zdrowe, zawierają mnóstwo
witamin, potas, błonnik, są silnymi antyoksydantami, wspomagają układ
krążenia, wzmacniają odporność, łagodzą stres. A przecież w zielonych
mamy to samo, może tylko w nieco mniejszej ilości. Z kolei problem
bakteriobójczej tomatyny, obecnej w zielonych pomidorach, rozwiązujemy konserwując warzywa i przetwarzając je termicznie, np. zgodnie
z prezentowanym tu przepisem. Zresztą, tomatyna może być szkodliwa
dla człowieka tylko w większych dawkach. W mniejszych jej działanie
jest zdecydowanie korzystne, może nawet hamować rozwój nowotworu,
a przecież nikt nie zjada na raz kilku kilogramów zielonych pomidorów.
Nawet w formie tak wybornej sałatki.
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SOS DO SPAGHETTI
PRZYGOTOWANIE:
Składniki:

(porcja na 20 słoików
półlitrowych)

• 4 kg papryki,
• 2 kg pieczarek,
• 1 kg cebuli,
• 1 kg marchewki,
• ewentualnie 2 puszki
ananasa;
Zalewa:
• 2 szklanki oleju,
• ½ szklanki octu
(dodajemy później),
• 6 płaskich łyżek soli,
• 2 szklanki cukru,
• 3-4 słoiki koncentratu
pomidorowego (200 g),
• oregano i bazylia.

1. Paprykę, pieczarki i cebulę pokroić w kostkę.
2. Marchewkę ugotować w łupinie. także pokroić
w kostkę.
3. Zalewę zagotować, wymieszać z przecierem (bez
octu i marchwi).
4. Dodać warzywa i dusić do miękkości.
5. Następnie dodać ocet, marchewkę – raz zagotować
dodając oregano i bazylię (1-2 łyżki).
6. Wykładać do słoików i pasteryzować 20-30 minut.

Włosi tak bardzo kochają makaron, że na każdy jego rodzaj mają odrębną nazwę - popularne i u nas są tagliatelle, gnocchi czy penne, ale nade
wszystko faktycznie spaghetti. Jest to szczególnie długi (nawet ok. 80
cm) i cienki makaron, tworzony przez proste i cienkie rurki. Jest tak powszechnym symbolem kuchni włoskiej, oczywiście w połączeniu z odpowiednim sosem – że w wielu językach słowiańskich - w tym polskim słowo spaghetti stało się synonimem makaronu z sosem pomidorowym.
A przecież spaghetti może być podawane także z sosem carbonara, który nie tylko nie jest czerwony ale nawet w swojej recepturze w ogóle nie
zawiera pomidorów. Ustępuje on popularnością tylko słynnemu sosowi
bolońskiemu, który winien być mięsną pulpą w kolorze brązowawym.
W tej sytuacji za protoplastę sosu pomidorowego wypada uznać pochodzący z Mediolanu sos milanese, który bazuje na pomidorach i jest
w związku z tym czerwony, ale w oryginale nie zawiera mięsa...
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Koło Gospodyń Wiejskich we Wzdowie

ŚLIWKI W OCCIE
PRZYGOTOWANIE:
Składniki:
• 1,5 kg śliwek;
Zalewa:
• ½ litra octu 6%,
• ½ litra wody,
• 1 łyżka goździków,
• ½ kg cukru,
• laska wanilii.

1. Śliwki umyć, usunąć pestki ale niekoniecznie – jak
kto woli.
2. Z podanych składników przygotować zalewę i ostudzić.
3. Ostudzoną zalewą zalać śliwki i pozostawić na następny dzień.
4. Zlać zalewę, podgrzać syrop do letniego i znów zalać
nim owoce.
5. Trzeciego dnia zlać syrop, zagrzać do gorącego, zaś
czwartego dnia musi być wrzący.
6. Wrzątkiem zalewamy owoce w słoikach, po ostygnięciu słoiki zakręcamy – nie pasteryzujemy.
7. Marynowane śliwki podajemy do mięs, sałatek jarzynowych, do gulaszu, sosów.

Sięgając po owoce, przetwory z nich czy spożywając je w rozmaitych
daniach z pewnością rzadko zastanawiamy się nad ich systematyką.
Tymczasem pokrewieństwa roślin owocowych bywają zaskakujące.
W rodzaju śliwa (łac. Prunus) znajdziemy dla przykładu ponad 430 gatunków! Przy czym do rodzaju śliwa zalicza się obok gatunków śliw m.in.
morele, migdały, czeremchy brzoskwinie czy wiśnie, której z kolei jednym z gatunków jest czereśnia. Wszystkie one zaliczane są do rodziny
Różowatych (Rosaceae), w której znajdują się rzecz jasna liczne gatunki
róż, ale także jeżyny, poziomki (a więc i truskawki), głóg, aronia, pigwa,
jabłoń i grusza. Od samego początku systematyki roślin, a więc od czasów Karola Linneusza (+1778) podziały te budziły spory i przyniosły chyba rekordową liczbę wersji.
Tym bardziej, że poszczególne gatunki łatwo się ze sobą krzyżują, tworząc kolejne zagadki dla systematyków. Np. śliwa domowa (Prunus domestica) to gatunek stworzony samoistnie dzięki naturalnemu krzyżowaniu się śliwy tarniny ze śliwą ałyczą, występujący obecnie w liczbie
...2000 odmian!
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ZDROWIE
W ZIOŁACH
I OWOCACH
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NALEWKI - LEKARSTWO
Z NATURY

Zalany surowiec roślinny odstawiamy na 14-21 dni w szczelnie zamkniętym naczyniu (długość macerowania zależy od
tego, czy naczyniem potrząsamy, jeśli tak to ilość dni jest
mniejsza - szczegóły na pewno można znaleźć w konkretnych przepisach.

Alkohol szkodzi, tyle, że w nadmiarze. Odpowiednio używany będzie służył zdrowiu i konserwował nasz organizm - dlatego myli się ten, kto w tradycji sporządzania nalewek nie
dostrzega przede wszystkim pełnej tradycji sztuki zachowania zdrowia. Spójrzmy na to dla przykładu z ziołowego
punktu widzenia.

Po tym czasie wyciąg alkoholowy starannie filtrujemy przez
gazę i zlewamy go do ciemnych butelek szczelnie je zamykając. Na butelce warto umieścić etykietę, która powinna
zawierać: datę produkcji, skład, zalecane dawkowanie. Taka
praktyka znacznie ułatwia doskonalenie się w sztuce uzyskiwania zdrowia z procentów.

Jak wiadomo, najpopularniejszą formę leku ziołowego
stanowią różnego rodzaju mieszanki ziołowe, które składają się z dwóch lub więcej rozdrobnionych surowców
zielarskich. Można zalać je wodą i otrzymać z nich napój
zawierający substancje czynne. Są to wówczas tzw. leki
nietrwałe, które należy spożyć maksymalnie do 24 godzin.
W tej grupie znajdują się świeżo przyrządzone wyciągi wodne z surowców zielarskich, które dzieli się na napary, odwary i maceraty.

Bardzo zdrowe są nalewki zawierające zioła, ponieważ alkohol „wyciąga” z nich lecznicze właściwości i powoduje łatwe
ich przyswajanie przez organizm.

Można jednakże, zamiast wody, użyć cukru lub/i alkoholu,
a wówczas otrzymujemy leki trwałe, które można przechowywać nawet kilka lat, takie jak: wina ziołowe, miody lecznicze, syropy czy soki a przede wszystkim nalewki.
Są one zdecydowanie najtrwalsze, a zwłaszcza te, w których płynny wyciąg alkoholowy sporządzony jest z suchego
rozdrobnionego surowca roślinnego (kwiat, ziele, owoc, korzeń). Sporządza się je zwykle w stosunku: 1 część surowca
na 5 części rozpuszczalnika.
Nalewki – jak sama nazwa wskazuje – uzyskuje się zalewając alkoholem owoce, korzenie, kwiaty czy zioła;
w wyniku wspomnianego procesu zwanego maceracją powstaje wyciąg z tychże wskaźników. Zawartość alkoholu
w nalewce to z reguły 40-45%, serwuje się ją więc w małych
kieliszkach (idealna pojemność to 50 ml).
Ale do serwowania jeszcze sporo czasu!
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Walory zdrowotne nalewek oraz wielu innych tradycyjnych
produktów spirytusowych są trudne do przecenienia i coraz
częściej na nowo wykorzystywane w leczeniu rozmaitych
infekcji oraz schorzeń. Przepisy na nie przekazywane są
z pokolenia na pokolenie, a każdy z nich posiada określone
właściwości lecznicze i profilaktyczne, niezależnie od tego,
czy oparty jest na bazie owoców czy ziół, warzyw czy miodu, produktów leśnych czy ogrodowych.
Wg najstarszych opowieści procentowe napitki odkryto zupełnie przypadkowo – po prostu jakiś człowiek wypił pozostawiony na słońcu sok z owoców i poczuł, że nie jest to
napój jak każdy inny…
Za najstarszy napój alkoholowy uchodzi miód pitny, nieco
młodsze są piwo i wino, proces destylacji, umożliwiający
produkcję mocniejszych napojów alkoholowych, odkryto
znacznie później.
W regionalnej tradycji kulinarnej trunków oczywiście nie
brakowało, a szczególne miejsce zajmowały w niej właśnie nalewki. Alkohol służący zdecydowanie bardziej poprawie zdrowia niż jego psuciu. Nie bez przyczyny wg znanej
legendy pierwszą nalewkę sporządził sam Hipokrates –
słusznie uważany za ojca medycyny.
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W kuchni staropolskiej nalewki podawano przede wszystkim do mięs, ułatwiają bowiem trawienie (zwłaszcza
orzechówka), a przy tym posiadają wybitne właściwości
smakowe. Znawcy doskonale wiedzieli np., że piołunówka
pobudza apetyt, do pieczeni idealnie pasuje wiśniówka,
a do indyka morelówka. Oczywiście zdrowiu służą i wybornie smakują przede wszystkim nalewki wytwarzane tradycyjnie, zgodnie ze starymi recepturami, a nie przemysłowe
mikstury, które pod nazwą „nalewka” straszą niekiedy ze
sklepowych półek.
Nalewki wymagają pewnego doświadczenia, a przede
wszystkim cierpliwości – sama maceracja trwa kilka tygodni, kolejne miesiące trzeba czekać, aby napój „dojrzał”
i nabrał walorów. Przed wiekami kordiały – bo tak z racji
dobroczynnego wpływu na serce zwano nalewki – znaleźć
można było niemal w każdym dworze i to w sporym asortymencie. Uchodziły wręcz za trunek narodowy. Sporządzali
je także chłopi, z tym że medycyna ludowa widziała w nich
bardziej lekarstwo niż napój alkoholowy.
Stosowano je w przeziębieniach (malinówka), zaburzeniach
przewodu pokarmowego (miętówka), osłabieniach odporności (nalewka czosnkowa), a nawet w stanach gorączkowych
(nalewka z dzikiego bzu). O nietuzinkowej roli nalewek na
Ziemi Brzozowskiej świadczy wymownie pieczołowite przechowywanie przepisów, które w znacznej części pozostają
rodzinną tajemnicą, którą Gospodynie i Gospodarze dzielą
się tylko w drodze wyjątku.
Dziś tradycyjne przepisy to prawdziwe „procentowe” niematerialne dziedzictwo, niestety rzadko już spotykane. Wytwórców prawdziwych, tradycyjnych nalewek jest już niewielu. Głównie dlatego, że dobrą nalewkę otrzymuje się po
wielu miesiącach, niekiedy nawet latach starań. A my wciąż
gonimy i wciąż brakuje nam czasu...
Obok nalewek, których przepisy prezentujemy, warto wspomnieć choćby nalewkę żurawinową, bazującą na owocach
o szczególnych walorach zdrowotnych. Sama nalewka pomaga w przeziębieniach, nawet ostrzejszych, działa także
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w przypadku chorób nerek i prostaty. Zawartość alkoholu
powinna pozostawać zgodna z przeciętną dla nalewek a więc ok. 40-45%. Zbyt mocna żurawinówka może nieco
stracić swoje walory.
Mocniejsza może być orzechówka, zawartość alkoholu
może tu sięgać nawet 60%. W przeciwieństwie do tradycyjnej żurawinówki, której recepturę stworzyły podobno wiejskie gospodynie, przypisuje się orzechówce pochodzenie
szlacheckie, a nawet magnackie.
Zdecydowanie warta uwagi jest także nalewka z pigwy.
Podobno spopularyzowały ją w regionie klasztory, stąd zapewne ostrożne podejście do procentów (40-45% alkoholu).
Lekko żółty, bardzo aromatyczny napój cechują wyjątkowe
walory zdrowotne, nade wszystko jednak zabezpiecza pigwówka przed zimowymi infekcjami, w czym nie ma sobie
równych wśród procentowych sióstr i braci.
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AGRESTÓWKA
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg agrestu (nie powinien
być przejrzały,
• 30 dag cukru,
• 1 litr spirytusu 50%,
• 1/2 laski wanilii,
• kawałek korzenia imbiru.

1. Agrest umyć, osuszyć, obrać z ogonków i szypułek,
wsypać do słoja. Owoce lekko rozgnieść, aby popękały, ale ich nie miażdżyć.
2. Zalać spirytusem i dodac przyprawy. Naczynie pozostawić na 3 tygodnie w ciepłym miejscu.
3. Po tym czasie nalew zlać, przecedzić, odstawić do
ciemnego i chłodnego pomieszczenia. Owoce zasypać cukrem, pozostawić, aż się rozpuści. Co kilka dni
wstrząsać naczyniem.
4. Po ok. 2 tygodniach syrop zlać, połączyć z nalewem.
5. Trunek przefiltrować i przelać do butelek.
6. Pozostawić na co najmniej 2 miesiące w ciemnym
i chłodnym pomieszczeniu do dojrzewania.

NALEWKA Z CZARNEJ
PORZECZKI
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1 kg czarnych porzeczek,
• 50 dag cukru,
• 500 ml wody,
• 1 litr spirytusu 70%.
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1. Porzeczki umyć, osuszyć, oczyścić z szypułek i ogonków, wrzucić do słoja, zalać spirytusem.
2. Naczynie zamknąć, postawić na 6 tygodni w ciepłym
miejscu.
3. Cukier wymieszać z wodą, podgrzać, z syropu zebrać
szumowiny, wystudzić. Nalew z owoców zlać, połączyć z syropem, odstawić na 1 tydzień.
4. Następnie nalewkę przefiltrować przez gazę lub bibułę i przelać do butelek.
5. Trunek powinien dojrzewać co najmniej 5 miesięcy
w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu.
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NALEWKA Z ARONII
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 1,5 kg aronii,
• 400 liści z wiśni,
• 3 litry wody,
• 2 kg cukru,
• 50 g kwasku cytrynowego,
• 1 litr spirytusu.

1. Aronię oraz liście z wiśni zalać wodą na 1 dzień.
2. Następnie zagotować przez 10 min.
3. Odcedzić przez sitko, następnie dodać cukier i kwasek cytrynowy.
4. Ponownie zagotować.
5. Do ostudzonego soku z aronii wlać spirytus.

Aronia trafiła do nas z Rosji, ale pochodzi z Ameryki Północnej. Przywieziono ją do Rosji w końcu XIX w. i tu właśnie zrobiła karierę, docierając
w czasach naszej „przyjaźni” ze Związkiem Radzieckim i do Polski.
Kariera ta oparła się na odkryciu jej fenomenalnych właściwości
prozdrowotnych, dla których zwana jest „cudem natury”. Zawiera zestaw
witamin i związków mineralnych, którego próżno szukać w większości
innych owoców. W owocach aronii występują zarówno garbniki, witaminy C, B2, B6, E, PP, P, jak i składniki mineralne takie jak: miedź, kobalt, bor,
lit, mangan, molibden będące dla człowieka pierwiastkami śladowymi.
Dzięki tym składnikom znacznie wzmacnia odporność , oczyszcza organizm oraz łagodzi stany zapalne. Pomaga w walce z chorobami, nawet
tak groźnymi jak miażdżyca, nadciśnienie, infekcje dróg moczowych czy
nowotwory. Wzmacnia, uelastycznia i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, pomaga także obniżyć ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom
złego cholesterolu, co w oczywisty sposób zmniejsza ryzyko choroby
serca - powinna być zatem stałym składnikiem diety osób zagrożonych
zawałem i udarem.
Cechą aronii jest przy tym cierpki i niezbyt atrakcyjny smak owoców,
które jednak znacznie zyskują na walorach smakowych po przetworzeniu - inaczej mówiąc przetwory są znacznie smaczniejsze niż świeże.
Zwłaszcza soki i przetwory na bazie alkoholowej.
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Składniki:
• 5 dag kminku,
• 75 dag cukru,
• 1 litr wody,
• 1 litr spirytusu 95%.

LIKIER KMINKOWY

NALEWKA ORZECHOWA

PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE

1. Kminek utłuc w moździerzu, wrzucić do słoja, wlać
spirytus, wstrząsnąć.
2. Naczynie odstawić na 2 tygodnie. Codziennie nim
wstrząsnąć.
3. Po tym czasie nalew zlać. Wodę zagotować z cukrem.
Z syropu zebrać szumowiny, delikatnie wlać do niego
nalew, likier szczelnie przykryć, lekko podgrzać.
4. Wystudzony trunek przefiltrować. Odstawić na 4 dni
w ciemne miejsce.
5. Następnie ponownie przefiltrować i przelać do butelek. Pozostawić na co najmniej 1 miesiąc, aby dojrzał.

1. Orzechy umyć i osuszyć, następnie drobno pokroić wraz z łupinami i włożyć do słoja. Wlać wódkę,
szczelnie zamknąć i odstawić na miesiąc.
2. Nalewkę przefiltrować i zlać, a orzechy zasypać cukrem do smaku i odstawić na 2 tygodnie, pamiętając
o poruszaniu słojem, aby cukier się rozpuścił.
3. Przefiltrowany syrop połączyć z nalewką, rozlać do
butelek, następnie odstawić w chłodne miejsce do
wyklarowania.

Składniki:
• 10 zielonych, niedojrzałych
orzechów włoskich,
• 1 litr wódki,
• 3 łyżki cukru.

LIKIER ORZECHOWY
PRZYGOTOWANIE

1. Orzechy umyć i osuszyć, następnie pociąć na ćwiartki. Dodać cynamon, goździki i migdały. Następnie
wlać spirytus i wodę, szczelnie zamknąć i odstawić
na 2 tygodnie.
2. Przygotować syrop w proporcjach: 1/4 litra wody i pół
kilograma cukru, odszumować podczas gotowania.
3. Do wystudzonego syropu wlać przefiltrowaną nalewkę, dobrze wymieszać.
4. Rozlać do butelek, zakorkować i odstawić na rok.
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Składniki:
• 1/2 kg młodych, zielonych,
orzechów włoskich,
• 1 litr spirytusu,
• 1/4 litra wody,
• 3 łyżki cukru,
• kawałek laski cynamonu,
• 10 goździków,
• 3 gorzkie migdały;
syrop:
• 1/2 kg cukru,
• 1/4 wody.
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Składniki:
• 1 kg malin,
• 1 kg cukru,
• 1 litr wódki.

NALEWKA MALINOWA
NA PRZEZIĘBIENIE

SYROP Z MNISZKA
LEKARSKIEGO

PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE

1. Wszystkie składniki wymieszać razem, do momentu
rozpuszczenia cukru.
2. Nalać do słoiczków i zakręcić.

1. Kwiaty umyć, włożyć do garnka, wlać wodę i dodać
pokrojoną w plastry 1 cytrynę. Gotować 1 godzinę.
2. Syrop wydusić przez sito, wlać z powrotem do garnka, wsypać cukier i gotować 1 godz. 45 min. na wolnym ogniu, ciągle mieszając.
3. Z pozostałych cytryn wycisnąć sok, dodać do syropu,
gotować 15 minut.
4. Następnie nalewamy gorący syrop do butelek. Nie
pasteryzować.

Składniki:
• 500 kwiatów mniszka
lekarskiego, zbieranych
w pełnym słońcu,
w południe,
• 4 cytryny,
• 2 kg cukru,
• 1 litr wody.

Malina jest jedną z tych roślin owocowych, które w naszym regionie
możemy spożywać zarówno w stanie naturalnym, „dzikim”, jak i w ucywilizowanej przez plantatorów formie. Jakkolwiek jej forma uprawna nie
powstała w Polsce, to nasz kraj należy do największych producentów
i eksporterów malin na świecie. Popularne są także związane z Polską
odmiany - np. Niemcy bardzo doceniają Polkę, cechującą się aromatycznymi i dużymi owocami, dojrzewającymi w połowie sierpnia oraz Pokusę,
posiadającą jeszcze większe owoce, typowo deserowe, cenione także
przez amatorów ogrodnictwa. Swoją drogą Polka stanowi w Polsce ok.
90% wszystkich upraw. Ciekawostką jest malina żółta czyli „Poranna
Rosa” oraz malina czarnoowocowa (odmiana Litacz), charakteryzująca
się szczególnie wysokimi walorami dietetycznymi i zdrowotnymi.
Wracając do dzikich malin trzeba wspomnieć o ich bliskim pokrewieństwie z jeżynami - obie należą do rodzaju Rubus, w którym wyróżniono
kilkadziesiąt gatunków, w tym malinę właściwą (Rubus idaeus) i kilkanaście popularnych gatunków jeżyn, najpowszechniejsze to jeżyna wzniesiona (Rubus nessensis), jeżyna gruczołowata (Rubus hirtus) oraz jeżyna
popielica (Rubus caesius), zwana popieluchą.

168

169

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

NALEWKA Z MIĘTY
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 100 g suszonych liści mięty
lub pęczek świeżych liści
mięty pieprzowej,
• 0,5 l spirytusu,
• 1 l wody,
• 8 łyżek cukru.

1. Liście mięty włożyć do litrowego słoika tak by zapełniły jego połowę.
2. Następnie zalać spirytusem i odstawić na jedną dobę.
3. Po tym czasie odcedzić i przeleć do butelek.
4. Przegotować wodę z cukrem. Po ostudzeniu dolać do
mięty.

Działanie lecznicze mięty jest bardzo wszechstronne. Działa uspokajająco na żołądek, jelito i psychikę (zwłaszcza w postaci herbatki i proponowanej tu nalewki).
Stosowana jest w zaburzeniach przewodu pokarmowego takich jak: odbijanie, zgaga, wzdęcia, brak łaknienia, w niedostatecznym wydzielaniu
soków trawiennych, nadkwasowości soku żołądkowego, schorzeniach
wątroby i pęcherzyka żółciowego. Pomocna bywa także w zaburzeniach
układu krążenia, jak nerwica serca , osłabienie mięśnia sercowego.
Działa także łagodnie przeciwzapalnie i odkażająco (za sprawą zawartego w niej olejku eterycznego) a do tego łagodzi stany zapalne skóry: opryszczka, poparzenia słoneczne, ukąszenia, jak i zmiany skórne
spowodowane trądzikiem.
Wskazana jest także w zapaleniu nerek, kamicy dróg moczowych, nerek
i pęcherza. Wykazuje przy tym działanie orzeźwiające i energetyzujące, łagodząc objawy potu, daje uczucie chłodu, a także pobudza dodając
energii. Pomocna w bólach głowy, bólach mięśniowych, nerwobólach
a nawet zadba o dobry sen gdyż działa relaksacyjnie.
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NALEWKA STARY KAWALER
PRZYGOTOWANIE

1. Układać warstwami owoce, cukier, wódka.
2. Przełożyć w ten sposób 4 razy i pozostawić na 2 miesiące w ciepłym miejscu.

Składniki:
• 1 litr owoców - najlepiej
czerwona porzeczka,
czarna porzeczka, wiśnia,
truskawka,
• 1/2 litra wódki,
• 1/2 litra cukru.

NALEWKA GRAPEFRUITOWO-POMARAŃCZOWA
PRZYGOTOWANIE

1. Grapefruit i pomarańczę wyszorować, osuszyć, cienko obrać, wycisnąć sok. Do słoja włożyć skórki z cytrusów, wlać sok, wrzucić drobno pokrojoną wanilię.
2. Przygotować syrop, następnie zagotować wodę i rozpuścić w niej cukier, wystudzić.
3. Wlać wystudzony syrop do słoja, dodać wódkę
i spirytus, wymieszać. Szczelnie zakręcić i odstawić
w ciepłe miejsce na 1 tydzień.
4. Po tym czasie nalew przefiltrować przez gazę lub filtry do kawy.
5. Nalewkę przelać do butelek. Pozostawić na co najmniej 1 tydzień do dojrzewania.
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Składniki:
• 1 grapefruit,
• 1 pomarańcza,
• 400 g cukru ,
• 500 ml wody,
• 1 l spirytusu 95%,
• 500 ml wódki czystej 40%,
• 1/2 laski wanilii.
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SYROP Z KWIATÓW
CZARNEGO BZU
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• 35 kwiatów (baldachimów)
czarnego bzu,
• 2 kg cukru ,
• 2 litry wody,
• 3 cytryny,
• 3 łyżeczki kwasku
cytrynowego.

1.
2.
3.
4.

Cytryny sparzyć i pokroić w plastry.
Z cukru, wody i cytryny ugotować syrop.
Do gotującego się syropu dodać kwasek cytrynowy.
Do zimnego syropu dodać suche kwiaty i odstawić
na 3-4 dni.
5. Po 3-4 dniach zlać, wycisnąć kwiaty.
6. Przegotować, mieszając od czasu do czasu.
7. Gorący zlać do butelek.

Czarny bez znany był już podobno ludziom pierwotnym, w starożytności
stosowano roślinę jako środek moczopędny, przeciw ukoszeniom żmij,
oparzeniom. W medycynie ludowej kwiaty czarnego bzu stosowane
były jako lek napotny, przeciwgorączkowy, znane też były właściwości syropu z kwiatów czarnego bzu, który doskonale zwalczał kaszel.
Z suszonych kwiatów tworzono także napary, które wykorzystywano
w celu oczyszczenia organizmu z toksyn, przeciwko bólom reumatycznym oraz na „duszności” i przeziębienie.
Współcześnie stosowanie kwiatów czarnego bzu zalecane jest w leczeniu przeziębień oraz gorączki gdyż kwiaty działają wykrztuśnie, napotnie
oraz rozrzedzają katar. Są także doskonałe w oczyszczaniu organizmu
gdyż pomagają pozbyć się toksyn działając moczopędnie, na dodatek
dodadzą siły na wiosnę wzmacniając odporność naszego organizmu.
Nie można także zapominać, że hamują one proces starzenia organizmu
dzięki zawartości naturalnych przeciwutleniaczy oraz stabilizują krwiobieg. Kwiaty bzu uszczelniają naczynia włoskowate poprawiając ich elastyczność. Pomocne są także przy stanach zapalnych skóry.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

ZDROWOTNA NALEWKA
Z CZOSNKU NIEDŹWIEDZIEGO
PRZYGOTOWANIE
Składniki:
• świeże, młode liście
czosnku niedźwiedziego,
• alkohol 40%.

1. Czosnek niedźwiedzi rozdrobnić i włożyć do litrowego słoika, tak aby liście zapełniły jego połowę.
2. Następnie zalać alkoholem pamiętając, aby sięgał ok.
1 cm ponad liście.
3. Odstawić w ciemne miejsce na 2-3 tygodnie, nie zapominając o codziennym mieszaniu (wstrząsaniu).
4. Po tym czasie odcedzić, przelać do butelek. Już można go zażywać.
5. Nalewka jest świetna przy przeziębieniach ale i także przy problemach z układem krążenia – zaleca się
stosować łyżeczkę nalewki dziennie (można rozcieńczyć ją w przegotowanej ostudzonej wodzie).

O walorach zdrowotnych czosnku niedźwiedziego sporo wspomniano
już wcześniej, dodajmy jednak, że jest to także doskonały środek oczyszczający wątrobę – filtruje metale ciężkie łącząc je w związki, które wydala nasz organizm. Do tego wspomaga proces trawienny przyśpieszając
wydzielanie żółci, pracę jelit, co zapobiega powstawaniu wzdęciom, obniża ciśnienie krwi. Obniża także zbyt wysoki poziom złego cholesterolu, podwyższając poziom tego dobrego, dzięki czemu zmniejsza ryzyko
miażdżycy.
Czosnek niedźwiedzi to także doskonały środek przeciwko zawałom
serca i udarom mózgu. Pomaga zarazem zwalczyć bakterie, grzyby oraz
pasożyty występujące w naszym organizmie.
Kolejna właściwość - czosnek niedźwiedzi działa podobnie jak antybiotyk, dzięki czemu zabija bakterie chorobotwórcze wzmacniając nasz
układ odpornościowy. Przeciwdziała infekcjom wirusowym w szczególności chorobom związanym z układem oddechowym.
Na koniec wspomnijmy, że wzmacnia także włosy, skórę i paznokcie,
a to za sprawą siarki, która odpowiedzialna jest za ich dobrą kondycję.
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19 października 2019 r. w Domu Strażaka w Jasienicy Rosielnej odbyła się Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu brzozowskiego, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” z Jasienicy Rosielnej.
Spotkanie było elementem projektu „Poprawa jakości oferty kulturowej Stowarzyszenia Gosposiada w Jasienicy Rosielnej”, wspartego przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Brzozowska”, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania doskonałego kunsztu kulinarnego, przejawiającego się nie tylko w doskonałych potrawach, serwowanych uczestnikom Biesiady,
ale także prezentowanym produktom i przetworom, przygotowanym zgodnie z tradycyjnymi przepisami i w oparciu
o naturalne bogactwo składników, typowych dla Ziemi Brzozowskiej.
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