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Gołąbki ziemniaczane z okrasą
Składniki:

99główka kapusty,
991kg ziemniaków,
9930dkg boczku,
991kostka białego sera,
99cebula,
991jajko
99sól,
99pieprz do smaku,
99mała śmietana

Czas przygotowania: ok 45min
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): ok 20zł

Okrasa:

991 kostka masła,
991 cebula,
991 duża śmietana

Sposób przygotowania:

K

apustę sparzyć, oddzielić liście, ostudzić. Ziemniaki obrać, zetrzeć na drobnej tarce. Cebulę
pokroić w kostkę usmażyć na łyżce smalcu, dodać pokrojony w kostkę boczek, razem podsmażyć, dodać do startych ziemniaków, na koniec resztę składników; jajko, ser, sól i pieprz do smaku.
Tak przygotowany farsz nakładać w liście kapusty, układać w rondlu, zalać śmietaną, piec w piekarniku
ok. 1,5h w temp. 180°C.

Okrasa:

Masło podgrzać na patelni, dodać pokrojoną w kostkę cebulę, smażyć ok 5 min, na koniec dodać
śmietanę, smażyć aż cebula będzie miękka.
Autor:
Medyckie Koło Gospodyń Działające przy Gminnym Centrum Kultury w Medyce
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Rolada wołowa z grzybami
Składniki Marynaty:

99½ szkl. oleju
99sól
99pieprz,
993 ząbki czosnku,
99słodka papryka

Czas przygotowania: ok 45min,
oprócz marynowania
Poziom trudności: duży
Koszty(dla 4 osób) ok 40zł

Wołowina:

rozciąć

i rozbić z jednej strony, natrzeć
marynatą i pozostawić w niej mięso na
24h.

Farsz:

993 szt. Papryki; czerwona, zielona, żółta
991/2kg sezonowych grzybów,
992 cebule,
9960dkg mielonego mięsa z indyka.
Paprykę

pokroić w paski, pieczarki
podsmażyć z cebulą, farsz doprawić
solą i pieprzem do smaku.

Sposób przygotowania:

N

a mięso wołowe wykładamy farsz, na farsz dajemy pieczarki i paprykę, zwijamy roladę, związujemy sznurkiem. Wstawiamy w rondlu do nagrzanego piekarnika 200°C i pieczemy ok. 1,5h
polewając wodą, potem własnym sosem. Podawać z ziemniakami i surówką.

Autor:
Medyckie Koło Gospodyń Działające przy Gminnym Centrum Kultury w Medyce
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Ryba w sosie sodko-kwaśnym
Składniki:

991 kg filetów rybnych (dowolnych bez ości)
991 łyżeczka Vegety
993 łyżki mąki
992 jajka
99Olej
991 papryka słodka
993 ogórki konserwowe
991 cebula

Czas przygotowania: 1 godz.
Poziom trudności: łatwy
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

Sos:

991 szkl wody
994 łyżki płaskie cukru
991/3 szkl oleju
992 łyżeczki przecieru pomidorowego
993 łyżki octu
99Sól
Wszystko

razem zagotować

Sposób przygotowania:

F

ileta oprószyć Vegetą, panierować w mące, jajku i w mące, usmażyć na oleju, przełożyć do brytfanki, przykryć pokrojoną w kostkę papryką, ogórkami i cebulą, zalać sosem i zapiec 15 min pod
przykryciem w tem. 1800

Autor:
Anna Kopacz, Stubno
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Szaszłyki z bananem
Składniki:

99200g pieczarek
991 filet z kurczaka
991 cebula
991 twardy banan,
99sól,
99pieprz
992 jajka
995 dkg bułki tartej
99olej do smażenia

Sposób przygotowania:

M

Czas przygotowania: 45 min
Poziom trudności: łatwy
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

ięso marynujemy w przyprawach do kurczaka z odrobiną oleju , nabijamy na przemian pokrojone składniki na szpikulce do szaszłyków. Szaszłyki panierujemy w jajku i w bułce. Smażymy na
oleju na złoty kolor i gotowe do podania

Autor:
Iwona Soroka, Stubno
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Sałatka śledziowa SZUBA
Składniki:

995-6 filetów śledziowych,
993 buraki
992 marchewki
991 duża cebula
994 ziemniaki
99Jajko do dekoracji
99majonez

Czas przygotowania: 1 godz.
Poziom trudności: łatwy
Koszty(dla 4 osób): 18 zł

Sposób przygotowania:

Z

iemniaki, buraki, marchew ugotować, obrać. Ziemniaki pokroić w drobną kostkę. Buraki zetrzeć
na tarce do jarzyn o dużych otworach. Śledzie wymoczyć w mleku lub zimnej wodzie i pokroić
w paski. Cebulę drobno posiekać, sparzyć wrzątkiem. Marchew bardzo drobno pokroić. Wszystkie składniki wymieszać z majonezem, doprawić do smaku. Sałatkę udekorować pokrojonym ugotowanym na twardo jajkiem
Autor:
Danuta Ochenduszkiewicz, Stubno
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Roladki naleśnikowe
Składniki ciasta naleśnikowego:

991 szklanka mleka
991 jajko
992 łyżki oleju
991,5 szklanki mąki

Pozostałe składniki:

Czas przygotowania: 45 minut
Poziom trudności: bardzo łatwy
Koszt dla 4 osób: 16 zł

994 kabanosy
991 ogórek zielony
99Papryka konserwowa
99Pęczek szczypiorku
99150 g serka wiejskiego
99Sól i pieprz

Sposób przygotowania:

W

szystkie składniki ciasta wymieszać i smażyć naleśniki. Serek wiejski wymieszać ze szczypiorkiem, doprawić solą i pieprzem wedle uznania, smarować naleśniki gotowym serem na bok
naleśnika układamy kabanosa, słupek ogórka i słupek papryki a następnie zwijamy w rulonik
.Tak zwinięty naleśnik przecinamy na cztery części.
Autor:
Beata Hajduk, Stubno
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Parówki w cieście francuskim
Składniki na ciasto francuskie

991/2kg parówek
99Przyprawa do szaszłyków
99Papryka w proszku słodka
99Zioła prowansalskie
991 całe jajko

Czas przygotowania: 1 godz.
Poziom trudności: bardzo łatwy
Koszty(dla 4 osób): 9zł

Sposób przygotowania:

C

iasto francuskie pokroić w paski o grubości ok.2cm. Parówki przeciąć na pół i na końcach
naciąć na krzyż, następnie owinąć parówkę ciastem, smarujemy jajkiem posypujemy przyprawami i pieczemy ok. 15 minut w 1800C.
Gotowe do podania na ciepło lub zimno.
Autor:
Irena Lew, Stubno
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Paszteciki
Składniki:

991 kg mąki
9930 dkg margaryny
9910 dkg drożdży
995 żółtek
991 szkl mleka
991 szkl śmietany
995 dkg cukru, sół

Czas przygotowania: 2 godz
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

Farsz

991 kapusta(może być kiszona)
99½ kg mięsa mielonego
99½ kg pieczarek
991 cebula

Sposób przygotowania:

S

kładniki na farsz podsmażyć i przyprawić. Mleko, drożdże, cukier, sól i trochę mąki mieszać
i odstawić do wyrośnięcia. Pozostałą mąkę siekać z margaryną, dodać żółtka, śmietanę, rozczyn
i ugniatać ciasto. Ciasto rozwałkować, na kraju nakładać farsz i formować paszteciki. Smarowąć
jajkiem i posypać kminkiem
Autor:
Magdalena Obłoza, Stubno
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Rolada szpinakowa
Składniki:

99Mrożony szpinak- mielony
994 jajka
991 łyżka tłuszcz
99Czosnek
99Sól
99pieprz

Czas przygotowania: 45 min
Poziom trudności: łatwy
Koszty(dla 4 osób): 15 zł

Sposób przygotowania:

T

łuszcz rozgrzać, dodać szpinak, doprawić do smaku i chwilę dusić. Do przestudzonego dodać
żółtka, białka ubić i dodać do szpinaku. Wylać na blachę i upiec.Masło utrzeć, dodać serek i resztę
składników, doprawić do smaku. Rozprowadzić to na szpinaku i zwinąć w rulon. Dać do lodówki.

Autor:
Elżbieta Kądziołka, Stubno
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Bigos
Składniki:

991 kg kiszonej kapusty
991 cebule, drobno posiekane
992 łyżki oleju
991 pętko kiełbasy zwyczajnej, pokrojone w kostkę
99250 g wołowiny bez kości, pokrojonej
w kostkę
99100 g boczku, pokrojonego w kostkę
150 ml czerwonego wina
993 łyżki koncentratu pomidorowego
1/2 garści suszonych grzybów
992 liście laurowe
993 ziarnka ziela angielskiego
99sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

K

apustę przepłukać pod bieżącą wodą.
Odcisnąć i poszatkować. Włożyć do garnka
i zalać wrzątkiem, liście laurowe i ziele
angielskie. Dusić, aż zmięknie.

Zalać suszone grzyby wrzątkiem w małym garnuszku. Odstawić.
Cebulę podsmażyć. Do podsmażonej cebuli
dodać kiełbasę.
Autor:
Iwona Soroka, Stubno
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Czas przygotowania: 2godz i 20 min
Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 30 zł

W oddzielnym garnku ugotować mięso. Gdy
kapusta będzie już miękka, dodać grzyby (odcedzone i pokrojone na małe kawałki), mięso oraz
cebulę z kiełbasą. Gotować na małym ogniu bez
przykrycia przez 20 minut.
Dodać czerwone wino i gotować jeszcze 15
minut. Doprawić, dodać przecier pomidorowy
i podgrzać jeszcze dobrze całość, mieszając.

Karp duszony w cebuli
Składniki

991 1/2 kg karpia
993 cebule
991 margaryna
99 łyżeczka papryki słodkiej
99Szczypta chilii
99Sól,
99pieprz ,
99ziele ang,
99liść laurowy

Czas przygotowania: 90 min
Poziom trudności: średni
Palma Koszty(dla 4 osób): 23 zł

Sposób przygotowania:

K

arpia pokroić w dzwonka, cebulę pokroić w półtalarki i udusić na margarynie. W naczyniu żaroodpornym ułożyć rybę, przykryć cebulą( nie mieszać), dodać przyprawy i dusić pod przykryciem
na małym ogniu 45 min, następnie 10 min bez przykrycia.

Podajemy z pieczywem. Smacznego!
Autor:
Danuta Ochenduszkiewicz, Stubno
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Pierogi z kapustą i grzybami
Składniki:

99100 g grzybów suszonych
99około 1 kg kapusty kiszonej
99sól
99pieprz
992 liście laurowe
99200 g cebuli
9960 g masła

Sposób przygotowania:

G

Czas przygotowania: 45 minut
Poziom trudności: łatwy
Koszt dla 4 osób: 10 zł

rzyby suszone płuczemy moczymy całą
noc. Gotujemy do miękkości w wodzie,
w której się moczyły. Odcedzamy, wywar
zachowujemy.

Ostudzoną kapustę dokładnie odciskamy siekamy. Grzyby siekamy drobno i dodajemy do kapusty wraz z cebulą. Przyprawiamy solą i pieprzem,
dokładnie mieszamy.

Kapustę gotujemy (45-50 minut) w osolonej
wodzie z dodatkiem liścia laurowego oraz wywaru z gotowania grzybów. Studzimy.

Zagniatamy ciasto pierogowe. Wałkujemy,
szklanką lub obręczą wycinamy koła. Na każde nakładamy farsz i lepimy pierogi. Gotujemy
w osolonym wrzątku do momentu, aż wypłyną.
Podajemy ze skwarkami

Cebulę obieramy, siekamy drobno i smażymy na
maśle aż się zeszkli.
Autor:
Irena Lew, Stubno
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Pierogi razowe z kaszą gryczaną
Składniki:

Ciasto:
9960 dag mąki razowej
991 szklanka wody
99Szczypta soli
991 jajko
992 łyżki oleju

Czas przygotowania: 1h
Poziom trudności: Średni
Koszty(dla 4 osób) : 15 zł

Farsz:

990,5 kg kaszy gryczanej
9930 dag grzybów leśnych
992 cebule
99Pół kostki masła
99przyprawy

Sposób przygotowania:

Z

agnieść ciasto. Kaszę ugotować według przepisu na opakowaniu. Dodać podsmażoną cebulkę
z grzybami.
GOTOWE !

Autor:
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZADĄBROWIU
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Galaretka wiosenna
Składniki:

991 brokuł
992 marchewki
99Mały słoik pieczarek marynowanych
9920 dag szynki konserwowej
994 jajka ugotowane na twardo
993 kostki rosołowe
99Pieprz ,wegeta

Sposób przygotowania:

B

Czas przygotowania: 2h z zastygnięciem
Poziom trudności: Średni
Koszty(dla 4 osób) : 15 zł

rokuł i marchewkę ugotować. Ugotowana marchew pokroić w talarki. Poukładać na dnie
foremki. Brokuł pokroić i poukładać na marchewkę. Szynkę zwinąć w ruloniki. Poukładać na
brokuł.. Ugotowane jajka pokroić w ćwiartki i poukładać na brokuł. Na koniec poukładać pieczarki i zalać przygotowanym z kostek rosołowych bulionem.
Autor:
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZADĄBROWIU
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Roladka drobiowa
Składniki:
Omlet:

997 jaj
9920 dag majonezu
9920 dag sera żółtego
99sól,
99pieprz

Czas przygotowania: 2h
Poziom trudności: Średni
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

Warzywa :

9920 dag pieczarek
9920 dag cebuli
992 marchewki
992 pietruszki
991kg fileta z kurczaka

Sposób przygotowania:
Roladka drobiowa: Omlet:

Białka ubić na sztywną pianę. Dodać żółtka, majonez i starty na tarce ser żółty. Piec na dużej blaszce
przez 20 minut w temperaturze 180 stopni.

Warzywa:

Wszystkie zetrzeć na tarce. Podsmażyć na patelni. Filet z kurczaka rozbić i ułożyć na upieczony
omlet. Posypać solą i pieprzem. Na to ułożyć podsmażone warzywa. Zwinąć roladę zawinąć w papier
do pieczenia. Piec w piekarniku przez 40 minut.
GOTOWE.
Autor:
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZADĄBROWIU
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Krokiety z kapustą i grzybami
Składniki na naleśniki

992 jajka,
991/2 l mleka
993/4 kubka mąki gryczanej
991/4 kubka mąki ryżowej
99mąka pszenna (tyle ile zabierze płyn),
993 duże łyżki oleju/oliwy,
99szczypta soli,
99szczypta cukru,
991/2 łyż. kukurkumy.

Czas przygotowania: 1,5 godziny
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): 30 zł

Farsz

99mała kapusta pokrojona w paski,
9925 g grzybów, namoczonych we wrzątku
i pokrojonych w paski,
991 marchewa starta na tarce na grubych okach,
991 średnia cebula, pokrojona w piórka,
992 łyżki sosu sojowo-grzybowego,
994 cm imbiru startego,
994 ząbki czosnku pokrojone w plasterki,
99przyprawy: sól, pieprz, szczypta chili,
99olej do smażenia.

Panierka

992 jaja,
991 łyż. curry,
992/3 szkl. bułki tartej,
991/3 szkl. sezamu.

Sposób przygotowania:

R

ozgrzewamy olej, ciśniemy cebulę, po chwili czosnek, olej sezamowy, imbir. Mieszamy.
Gdy cebula się zeszkli dajemy marchew, kapuchę, na końcu grzyby. Gdy warzywa będą miękkie przyprawiamy sosem sojowym, solą, pieprzem, chili. Zostawiamy do ostygnięcia.

Do miski wbijamy jaja, ubijamy mikserem, dodajemy płyny, wsypujemy mąkę: gryczaną, ryżową, cały
czas miksujemy, dosypujemy mąkę pszenną, aż ciasto będzie konsystencji gęstej śmietany. Dolewamy
olej, wsypujemy sól, cukier, kurkumę. Miksujemy.
Z naleśników i farszu formujemy krokiety.
Obok w jednym talerzu głębokim mamy rozbite jajka z curry i solą, w drugim bułkę tartą z sezamem.,
łapiemy zwiniętego naleśnika i maczamy w jaju. Przerzucamy go do talerza z bułką, obtaczamy krokietka w bułce. Smażymy na oleju na złoto.
Dobrze smakują z sosem chrzanowym (chrzan + śmietana) i sok z cytryny.
Autor:
Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
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Pasztet z królika i sosem żurawinowym
Składniki:

994 skoki z królika (ok. 1 kg)
99300 g wątróbki wieprzowej
99200 g boczku surowego
994 jajka
99100 ml mleka
991 marchewka
992 średnie cebule
991/2 małego selera
993 - 4 łyżki oleju
991,5 l wody
99przyprawy: sól, pieprz, gałka muszkatołowa
99tłuszcz do wysmarowania formy

Czas przygotowania: 3,5 godziny
Poziom trudności: trudny
Koszty(dla 4 osób): 70 zł

Sposób przygotowania:

M

ięso z królika dokładnie opłucz i umieść w garnku. Obraną marchewkę i seler wrzuć do garnka
z mięsem, wszystko zalej wodą i zagotuj. Wątróbkę, boczek oraz cebulę pokrój i podsmaż na
oleju. Czerstwe bułki namocz w mleku. Ugotowane mięso z królika oddziel od kości i ostudź.

Ostudzone mięso z królika, warzywa, cebulę podsmażoną z boczkiem i wątróbką trzykrotnie zmiel
w maszynce do mielenia mięsa. Podczas mielenia dodawaj namoczoną w mleku bułkę, jaja oraz przyprawy. Po zmieleniu całość dobrze wymieszaj. Na wysmarowaną tłuszczem blachę wyłóż przygotowaną masę. Włóż do piekarnika i piecz przez ok. 45 min w temperaturze 180°. Żurawinę dokładnie
wymieszaj z chrzanem. Gotowy pasztet podawaj wraz z wykonanym sosem.
Autor:
Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
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Pierogi ze szpinakiem i fetą
składniki:

9935 dag mąki
99jajko
99125 ml wody lub mleka
99łyżeczka oliwy lub masła
99sól

Czas przygotowania: 1,5 godziny
Poziom trudności: łatwe
Koszty(dla 4 osób): 30 zł

farsz:

9925 dag szpinaku,
9925 dag sera feta,
99masło,
994 ząbki czosnku,
99sól,
99pieprz,
99starty parmezan

Sposób przygotowania:

P

rzygotować farsz.
Na maśle przesmażyć szpinak do odparowania płynu, dodać zgnieciony czosnek i pieprz.
Ostudzić. Do szpinaku dodać rozdrobniony ser. Przygotować ciasto. Wszystkie składniki wymieszać i wyrobić elastyczne ciasto. Szczelnie przykryć i odstawić na mniej więcej godzinę. Na stolnicy
oprószonej mąką rozwałkować ciasto, wyciąć kółka, ulepić pierogi, nakładając na środek każdego krążka porcję farszu i zlepiając boki ciasta. Ugotować porcjami w lekko osolonej wodzie.
Autor:
Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
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Babcine faworki
Składniki:

993 i ½ szklanki mąki pszennej
996 żółtek
991 szklanka gęstej kwaśnej śmietany (u mnie 18%)
991-2 łyżki miękkiego masła
991 łyżka cukru pudru
991 kieliszek spirytusu
99szczypta soli

Czas przygotowania: 1,5 godz.
Poziom trudności: łatwy
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

Dodatkowo:

994-5 kostek smalcu lub 1 l oleju
99cukier puder do oprószenia

Sposób przygotowania:

M

ąkę przesiać do miski. Żółtka utrzeć z cukrem i masłem, dodać do przesianej mąki. Dodać resztę
składników, dokładnie wyrobić miękkie, elastyczne ciasto (o konsystencji miękkiej plasteliny) –
najlepiej robić to kilka minut robotem z końcówką w kształcę haka. Ciasto będzie gotowe, gdy
nie będzie lepiące, a elastyczne i lekko napowietrzone.
Następnie dokładnie i bardzo mocno wybić wałkiem przez około 10 minut.
Wybite ciasto odkładamy na kilka minut, żeby sobie odpoczęło. Następnie ciasto dzielimy na mniejsze części i po kolei rozwałkowujemy je bardzo cienko. Nie podsypujemy zbyt dużo mąką, bo tłuszcz
podczas smażenia będzie się pienił i przypalał. Ciasto powinno być tak cienkie, że prześwitywać przez
nie będzie stolnica. Radełkiem wycinamy z ciasta prostokąty o szerokości 2-3 cm i długości ok. 10-15
cm. Każdy prostokąt nacinamy w środku wzdłuż i przekładamy jeden koniec przez rozcięty środek.
W rondlu rozgrzewamy tłuszcz do temperatury 165-175°C (jeśli nie macie termometru można to
sprawdzić wrzucając kawałek suchego chleba do rozgrzanego tłuszczu, jeśli zarumieni się po 30-40
sekundach to tłuszcz ma odpowiednią temperaturę). Faworki smażymy z dwóch stron na złoty kolor.
Usmażone należy osączyć z tłuszczu na papierowych ręcznikach. Oprószyć cukrem pudrem lub
zmielonym cukrem waniliowym.
Autor:
Świetlica wiejska w Lesznie
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Naleśniki z farszem pieczarkowym
Składniki na ciasto:

991 szklanka mleka
991 szklanka mąki
992 jajka
99łyżka oleju
99szczypta soli
992 łyżki posiekanej natki pietruszki

Czas przygotowania: 1 godz.
Poziom trudności: łatwy
Koszty(dla 4 osób): 25 zł

farsz:

991 cebula
992 łyżki masła
99około 6 dużych pieczarek
9915 dag żółtego sera
99kilka plasterków szynki lub wędzonego
boczku
992 łyżki śmietany
99łyżka koncentratu pomidorowego
99só, pieprz
99bazylia

Sposób przygotowania:

S

kładniki na ciasto miksujemy i odstawiamy na 15 minut. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy cienkie naleśniki. Powinno ich wyjść 5 - 6 sztuk.Cebulę drobno siekamy i szklimy na
maśle. Dodajemy pieczarki, pokrojoną w kosteczkę szynkę i podsmażamy. Dodajemy śmietanę
i przecier pomidorowy. Przyprawiamy. Ser żółty trzemy na dużych oczkach tarki i mieszamy z przygotowanym wcześniej farszem.Rozkładamy farsz na naleśnikach i zwijamy w ruloniki. Układamy ciasno
w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym. Możemy skropić wierzch olejem. Zapiekamy 10 minut
w 180 stopniach.
Autor:
Świetlica wiejska w Lesznie
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Chleb owocowy
Składniki:

99200g pełnoziarnistej mąki pszennej
992 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
994 jajka
992 łyżeczki cynamonu
99150g miodu
99150g posiekanych orzechów laskowych
99150g daktyli suszonych
99150g fig suszonych
99150g rodzynek
99100g kandyzowanej skórki cytrynowej
991 łyżka aromatu rumowego (lub rumu)

Sposób przygotowania:

J

Czas przygotowania: 1,5 godziny
Poziom trudności: łatwy
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

ajka ubić na puszystą masę. Dalej ubijając,
dodać stopniowo miód i aromat rumowy.

Posiekane orzechy, skórkę cytrynową, daktyle,
figi i rodzynki dodać do ciasta i dobrze wymieszać.

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia
i cynamonem. Dodać do ubitej masy jajecznej.

Ciasto wyłożyć do keksówki (o długości 30cm)
wysmarowanej margaryną i posypanej bułką tartą.

Kandyzowaną skórkę cytrynową posiekać
drobno.

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 60min.
w temperaturze 160°C. (Piekłam 40min. w temperaturze 180°C).

Daktyle i figi pokroić w kostkę, ale nie za drobno. (Jeśli daktyle są z pestkami, przeciąć je wzdłuż
i wyciągnąć pestkę.)

Ciasto pozostawić do ostygnięcia. Kolejno owinąć w folię aluminiową i pozostawić na 2 dni, aby
przeszło smakiem.

Autor:
Świetlica wiejska w Lesznie
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Babeczki z serem
I Pasta serowa z ziołami
Składniki pasty zmielić lub utrzeć.

99250 g kremowego twarogu
99zioła prowansalskie
99sól i pieprz do smaku

II Pasta serowa z łososiem

99250 g kremowego twarogu
99paczka łososia sałatkowego
991 ogórek konserwowy
993 małe cebulki
99sól i pieprz do smaku
Paczka

łososia sałatkowego – drobno posiekany, dodajemy szalotki (czyli małe cebulki
posiekane) i posiekany ogórek konserwowy.
Dekoracyjnie nakładamy do babeczek, dekorujemy.

Czas przygotowania: 30 min
Poziom trudności: łatwy
Koszty(dla 4 osób): ok. 15 zł

III Pasta serowa z rzodkiewka

99250 g kremowego twarogu
994 rzodkiewki
993 małe cebulki
99sól i pieprz do smaku
Dekorujemy

natką pietruszki, kawałkiem
papryki, pomidora lub cebulki.
Na
 półmisku powinny się znaleźć cząstki
cytryny lub limonki.

Składniki:

991/2 kg mąki (na 25 babeczek)
9920 dag masła
992 jajka
99sól
991-2 łyżki śmietany 18% do zagniecenia

Sposób wykonania:

M

ąkę przesiać na stolnicę, posiekać z masłem, solą, jajkami, szybko zagnieść i wstawić do lodówki
na co najmniej 2 godziny.

Rozwałkować cienko, wylepić babeczki, ponakłuwać widelcem dziurki. Piec w temp. 160 stopni ok. 20 minut.
Autor:
Świetlica wiejska w Torkach
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Rolada serowa z kurczakiem i pieczarkami
Składniki

99350g sera żółtego typu liliput
99300g pieczarek
991 pierś z kurczaka- około 350g
991 średnia cebula
99½ szkl. majonezu
993 jajka

Czas przygotowania: 3,5 godziny
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

Sposób wykonania:

S

er zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dodać majonez i jajka, wymieszać, następnie wylać na
blachę (wymiary około 30cm x 45cm) wyłożoną papierem i wysmarowaną olejem, piec około
15-20 minut w 180˚C. Pierś pokroić jak na kotlety schabowe i rozbić. Pieczarki obrać, pokroić
w kostkę i udusić z pokrojoną w kostkę cebulą. Na jeszcze ciepły placek serowy ułożyć rozbite piersi
oraz pieczarki. Zwinąć roladę i zapiekać jeszcze 25 minut w 180˚C. Do zapiekania zwiniętej rolady
można użyć wąskiej blachy, by rolada się nie rozpadła. Smacznego :)
Autor:
Świetlica wiejska w Torkach
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Kwasówka
Składniki

990,5 kg kapusty kiszonej,
990,5 szklanki suszonych grzybów,
995 łyżek kaszy jęczmiennej grubej,
992 kostki rosołowe,
992 kostki grzybowe,
993 liście laurowe,
995 ziaren ziela angielskiego,
99wegeta, maga, pieprz,
993 ziarnka czosnku,
99woda,

Sposób wykonania:

D

Czas przygotowania: 3,5 godziny
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

o garnka dać kiszoną kapustę , dodać suszone grzybki, kaszę jęczmienną, ziele, liście laurowe,
zalać wodą, gotować na bardzo wolnym ogniu, gdy kapusta jest miękka dodać kostki rosołowe,
grzybowe, pokrojony czosnek i przyprawy.

(Kwasówka

wymaga długiego gotowania).
Autor:
Świetlica wiejska w Torkach
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Pasztet w cieście kruchym
Składniki dla 20 osób:

9930 dag chudej wieprzowiny
9925 dag surowego boczku
9910 dag słoniny
99olej
9950 dag wątróbki
992 kostki rosołowe
9920 dag włoszczyzny
99listek laurowy
995–6 łyżek bułki tartej
994 jajka
99pieprz
99gałka muszkatołowa
99imbir
992 łyżki kaparów

Czas przygotowania: 2,5 godziny
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): 10 zł

Ciasto:

9940 dag mąki
9925 dag masła
994 żółtka
99jajko
99sól, pieprz

Sposób wykonania:

W

szystkie mięsa (z wyjątkiem wątróbki)
pokrój w drobną kostkę, podsmaż na
oleju. Przełóż do rondla. Dodaj oczyszczoną włoszczyznę i listek laurowy, kostki rosołowe, zalej wodą i wszystko gotuj do miękkości.
Mąkę posiekaj z masłem i szczyptą soli, dodaj
żółtka i dalej siekaj, aż powstaną grudki. Wtedy
energicznie wyrób ciasto, zawiń w folię i ochładzaj 40 minut.

Dwie formy keksowe (spód i brzegi) wyłóż
cienko rozwałkowanym ciastem. Napełnij masą
mięsną. Wierzch przykryj płatami ciasta. Wytnij
otwór lub 2 mniejsze, aby pasztet w trakcie pieczenia mógł parować. Z resztek ciasta porób
dekoracje. Wierzch posmaruj roztrzepanym jajkiem. Formy z pasztetem wstaw do nagrzanego
piekarnika i piecz około 45 minut w temperaturze
180 st. Pasztet studź w formie. Podawaj z żurawiną, chrzanem i piklami.

Mięsa i włoszczyznę wyjmij z wywaru, razem
z wątróbką 3 razy przepuść przez maszynkę.
Dodaj żółtka, bułkę tartą, 2–3 łyżki wywaru
i wyrób masę. Dopraw na ostro. Wymieszaj
z kaparami i sztywną pianą z białek.
Autor:
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI TORKI „NIE TYLKO DLA SIEBIE”
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Żur z białą kiełbasą
Składniki

991/2 kg białej kiełbasy
9920 dag wędzonych żeberek
994 jajka
992 marchewki
992 pietruszki
99kawałek selera
993-4 grzyby suszone
991/2 l zakwasu na żurek
992-3 ząbki czosnku
99łyżka mąki
99gałązka natki
99olej
992 liście laurowe
994 ziarna ziela angielskiego
992 ziarna jałowca
99majeranek
99sól
99pieprz

Czas przygotowania: 1 godzina
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): 25 zł

Sposób wykonania:

W

arzywa obrać, umyć, zalać 1 i 1/2 l wody. Dołożyć grzyby, nakłutą widelcem białą kiełbasę,
żeberka, liście laurowe, ziele angielskie, ziarna jałowca. Gotować na małym ogniu 30 min.

Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać, przekroić na pół. Natkę opłukać. Czosnek obrać,
przecisnąć przez praskę. Warzywa, mięso oraz kiełbasę wyjąć z wywaru. Z żeberek usunąć kości, mięso
pokroić w kostkę. Rozgrzać 1-2 łyżki oleju, obsmażyć białą kiełbasę.
Odlać 1/2 szklanki wywaru, do reszty dodać zakwas, zagotować. Dołożyć mięso z żeberek doprawić
łyżką majeranku, czosnkiem, solą oraz pieprzem. Mąkę wymieszać z 1/2 szklanki wywaru, wlać do
garnka, gotować 2-3 min.Żurek nalać do miseczek, dołożyć po kawałku białej kiełbasy i 1-2 połówki
jajka. Ozdobić natką.
Autor:
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI TORKI „NIE TYLKO DLA SIEBIE”
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Barszcz ukraiński
Składniki

Czas przygotowania: 2 godziny

9945 dag buraczków czerwonych (3 nieduże)
9915 dag marchewki (2 małe)
Poziom trudności: średni
996 dag pietruszki (1 mała)
995 cm kawałek białej części pora
9915 dag kapusty włoskiej
Koszty(dla 4 osób): 25 zł
9930 dag ziemniaków (3 małe)
993/4 szklanki średniej fasoli lub fasoli “Jaś”
991,5 litra wywaru drobiowego (możecie również użyć rosołu :))
99mięso z 5 skrzydełek lub 1 dużego udka z kurczaka
993 czubate łyżeczki koncentratu pomidorowego
991 czubata łyżka masła klarowanego
992 liście laurowe
994 ziarenka ziela angielskiego
99sól, pieprz
99sok z cytryny
991 łyżka mąki pszennej
99100 ml słodkiej śmietany 18 %
99natka pietruszki

Sposób wykonania:

F

asolę płuczemy i zalewamy przegotowaną
wodą mniej więcej 2 cm ponad powierzchnię
fasoli. Odstawiamy na całą noc. Następnie
gotujemy do miękkości. Pod koniec gotowania
solimy.

Buraki dokładnie myjemy, zawijamy w folię spożywczą (błyszczącą stroną na zewnątrz) i pieczemy przez 60 minut w piekarniku nagrzanym do
190 stopni (można je również ugotować, ale wtedy
ich kolor jest mniej intensywny, a i smak barszczu
będzie się nieco różnił). Studzimy, obieramy ze skórki. Kroimy w cienkie słupki o długości około 2 cm.
Marchew i pietruszkę obieramy, płuczemy i kroimy w takie same słupki, jak buraczki. Kapustę
drobno siekamy, por kroimy w cienkie talarki.
Na patelni rozgrzewamy masło klarowane, podsmażamy na nim przez 3-4 minuty marchewkę i pietruszkę. Warzywa przekładamy do garnka, zalewamy

gorącym wywarem z kurczaka. Dodajemy obrane
i pokrojone w drobną kostkę ziemniaki, liście laurowe i ziele angielskie. Gotujemy przez 5 minut.
W tym czasie na pozostałym na patelni maśle podsmażamy kapustę włoską i por. Dodajemy do reszty
składników wraz z mięsem z kurczaka.
Gdy warzywa będą miękkie, wrzucamy buraczki.
Dodajemy 3-4 łyżki soku z cytryny i koncentrat
pomidorowy.
Mąkę rozprowadzamy w kilku łyżkach lodowatej
wody. Dodajemy śmietanę i kilka łyżek wywaru. Od
razu wlewamy do zupy. Zagotowujemy i ściągamy
z ognia, gdy tylko zacznie się gotować. Doprawiamy
do smaku sokiem z cytryny (ja dodałam w sumie
sok z jednej średniej), solą i świeżo zmielonym pieprzem.
Przed podaniem posypujemy drobno posiekaną
natką pietruszki.

Autor:
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI TORKI „NIE TYLKO DLA SIEBIE”
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Gołąbki z kaszy gryczanej
Składniki

99Kapusta włoska,
99400 ml kaszy gryczanej,
99300 gram cebuli,
99120 gram suszonych grzybów,
99sól,
99pieprz,
99kolendra,
992 listki laurowy,
99ziele angielskie,
99olej,
99bulion warzywny, około 200 ml.

Czas przygotowania: 2 godziny
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): 10 zł

Sposób wykonania:

U

sunąć z kapusty uszkodzone liście, wyciąć
głąb, włożyć do dużego garnka i zalać
wrzącą wodą. Obgotować kilka minut.
Wyjąć kapustę, zdjąć delikatnie miękkie liście
i włożyć kapustę ponownie do garnka z wrzącą
wodą – czynność powtarzać aż zdejmiemy
wszystkie liście.
Następnie należy ściąć grube nerwy, cały czas
uważając aby nie uszkodzić liści.
Kaszę umyć, odsączyć i zalać 600 ml zimnej
wody. (Czyli na miarkę kaszy 1,5 miarki wody).
Wodę osolić. Wstawić kaszę na duży gaz, gdy się
zagotuje zmniejszamy płomień i gotujemy około
10 minut aż kasza wchłonie wodę. Wyłączamy
gaz i odstawiamy kaszę na kolejne 10-15 minut.
Kaszę gotujemy pod przykryciem.
Grzyby wypłukać, zalać niewielką ilością zimnej
wody i gotować do miękkości.

Cebulę pokroić w półplasterki i dusić do miękkości na oliwie. Dodać liść laurowy i zmielone
ziele angielskie, pieprz, kolendrę oraz sól.
Autor:
Izabela Chudzio, Torki
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Grzyby odcedzić ( nie wylewać wywaru). Pokroić i dodać do cebuli
Kaszę wymieszać z cebulą z grzybami. Doprawić do smaku.
Brytfankę z pokrywą / gęsiarkę wyłożyć liśćmi
kapusty
Na liść kapusty kłaść trochę farszu, założyć brzegi do środka, zwinąć w rulon i ułożyć
w gęsiarce końcem zwinięcia do dołu. Ułożyć tak
wszystkie gołąbki, dodać liść laurowy, pieprz ziarnisty, ziele angielskie i zalać wywarem z grzybów
i w razie potrzeby bulionem.
Gołąbki przykryć liśćmi kapusty. Przykryć
pokrywką i wstawić do piekarnika nagrzanego do
180 stopni na około godzinę.
Liście kapusty ułożone na dnie i na wierzchu
chronią gołąbki przed przypaleniem

Ryba w zalewie
Składniki:

99ryba (np.: mintaj) 0,80 dag
99przecier pomidorowy 1
99olej pół szkl.
99ocet 6 łyżek
99woda 2,5 szkl.
99sól
991 łyżka pieprz
99ziele 3 ziarenka
99mąka
99jajko
99bułka tarta
99olej
99cebula kilka sztuk

Czas przygotowania: 2 godziny
Poziom trudności: średni
Koszty(dla 4 osób): 20 zł

Sposób wykonania:

O

lej, wodę, sól, przecier, pieprz i ziele wrzucić razem do jednego garnka i zagotować. Następnie
dodać ocet i jeszcze raz zagotować.

Rybę pokroić na mniejsze kawałki przyprawić solą i pieprzem lub wegetą, obtoczyć w mące,
jajku i bułce. Usmażyć na oleju.
Następnie układamy na przemian warstwę ryby i warstwę cebuli pokrojonej w talarki i znowu ryba
i cebula. Zalewamy wszystko zalewą i wkładamy na noc do lodówki w celu przegryzienia:) Smacznego!
Autor:
Ewa Machowska, Torki
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Makówki
Składniki:

Czas przygotowania: ok 40min

Ciasto drożdżowe:

Poziom trudności: łatwy

99500g mąki pszennej
99250ml mleka
9950g cukru
9925g świeżych drożdży
9975g miękkiego masła
991 płaska łyżeczka soli
991 jajko

Koszty(dla 4 osób): ok.13zł

Nadzienie:

99pół puszki masy makowej
991 łyżka miodu
99łyżka pokruszonych orzechów włoskich
991 łyżka ziaren słonecznika
991 łyżka rodzynek
99skórka z 1 pomarańczy
99powidła wiśniowe
99skórka z 1 cytryny
991 łyżka kokosu

Sposób wykonania:

L

ekko ciepłe mleko wymieszać z 1 łyżeczką
cukru, pokruszonymi drożdżami i ok. 4 łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w
ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15min.
Po odczekaniu 15 min dodać resztę z 500g mąki
wsypać do dużej miski. Dodać resztę cukru, sól,
jajko, miękkie masło, startą skórkę cytrynową
i wyrośnięty zaczyn. Wyrobić ciasto. Następnie
przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce
do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość (ok.
1godz).
Po wyrośnięciu ciasto przełożyć na blat posypany mąką ciasto rozwałkować na placek o wymiarach około 30 x 50 cm. Posmarować nadzieniem,
Autor:
Teresa Sosnowska, Orły
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zwinąć w roladę, którą pokroić na kawałki o grubości 3 - 3,5 cm. Powstałe roladki postawić zwinięciem do góry tworząc pierścień.
Odstawić do wyrośnięcia, na 10 - 15 minut.
Kiedy lekko podrosną, posmarować roztrzepanym jajkiem.
Makówki posmarować rozkłóconym jajkiem
z mlekiem.
Piec w nagrzanym piekarniku do180°C około
20 min., do zarumienienia, jedną blachę po drugiej. Przygotować lukier. Rozetrzeć cukier puder
z wrzątkiem. Lekko ciepłe lub zimne makówki
polukrować. Smacznego!

S

towarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”ZIEMIA PRZEMYSKA” zostało powołane
przede wszystkim w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz włączania partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania
lokalnych projektów.

Poprzez swoje działania Stowarzyszenie ma przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału
rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.
Lokalna Grupa Działania ”ZIEMIA PRZEMYSKA” działa na terenie ośmiu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica. Jednym z celów realizowanych przez
Stowarzyszenie jest zachowanie lokalnych tradycji kulinarnych poprzez promocję regionalnych
potraw.

Lokalna Grupa Działania
„ZIEMIA PRZEMYSKA”
Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
tel/fax. 16 676 02 57, kom. 691 079 944
e-mail: lgd@ziemiaprzemyska.pl
www.ziemiaprzemyska.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

