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Wstęp

K

uchnia od wieków odgrywała ogromną rolę w promocji każdego regionu.
W różnych częściach kraju, w zależności od dostępności źródeł pożywienia i wielowiekowej tradycji, wykształciły się różne zwyczaje kulinarne.
Tradycja, zamożność oraz warunki klimatyczne w głównej mierze decydowały
o rodzaju przyrządzanych potraw.
Kuchnia regionalna obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” od wieków odznaczała się nie tylko prostym zestawieniem produktów, ale także niedużym stopniem ich przetworzenia. Królują w niej potrawy proste, ale pełne smaku.
W potrawach regionalnych wykorzystywano przede wszystkim lokalne surowce,
tym samym przyczyniając się do rozwoju rolnictwa, a z upływem lat – atrakcyjności turystycznej regionu.
Potrawy regionalne naszego obszaru dzięki temu, że były przekazywane z pokolenia na pokolenie – obecnie są doskonałym ambasadorem gmin czy miejscowości,
bowiem ukazują najcenniejsze smaki mijających dekad. Z upływem czasu jednak
regionalne potrawy zostały wzbogacone o nowe składniki i przyprawy, które nadały im nowy wymiar.
Mając na uwadze fakt, że dziedzictwo kulinarne odgrywa dziś niezwykle ważną
rolę w promocji każdego regionu, oddajemy w Państwa ręce publikację Lokalne
Dziedzictwo Kulinarne LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Stanowi ona zbiór najciekawszych, starannie dobranych tradycyjnych potraw wywodzących się z przepisów Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców z obszaru ośmiu gmin objętych
LSR, tj. Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica.
Opracowanie zawiera przepisy i receptury, które są wykorzystywane przez mieszkańców obszaru LGD, ceniących sobie dobrą, tradycyjną kuchnię, jak również tych
wciąż poszukujących smacznych i oryginalnych kulinarnych rozwiązań.
Wyrażamy nadzieję, iż niniejsza publikacja będzie dla Państwa nie tylko inspiracją do odkrywania smaków z naszego obszaru, ale także przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulinarnego regionu.
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Przystawki i przekąski

B

abeczki nadziewane
sałatką

Babeczki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99

60 dag mąki
20 dag margaryny
2 żółtka
1 jajko
½ szklanki śmietany
2 łyżeczki proszku do pieczenia
sól
foremki do babeczek
olej do natłuszczenia babeczek

Farsz:

99
99
99
99
99
99
99
99
99

4 jajka
1 puszka kukurydzy
4 marchewki
3 ziemniaki
1 seler
1 jabłko
½ papryki
3 łyżki majonezu
sól, pieprz

Czas przygotowania: 1 godz. 30 min.
Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 12 zł

Sposób przygotowania:
Ze składników na babeczki wyrabiamy ciasto
i wyklejamy nim natłuszczone foremki. Pieczemy 10 min. w temp. 180 ºC. Marchewki, ziemniaki, seler obieramy, myjemy i gotujemy. Jabłko
obieramy. Jajka gotujemy na twardo, studzimy
i obieramy. Wszystkie składniki kroimy w kostkę, dodajemy odsączoną kukurydzę i mieszamy
z majonezem. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Porcję sałatki nakładamy do babeczek
i dekorujemy według uznania.

Autor: Stowarzyszenie ,,AKTYWNI RAZEM
ZADĄBROWIE”
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Składniki:

Czas przygotowania: 30 minut

99
99
99
99
99
99

Poziom trudności: łatwy

99 2 duże laski chrzanu

6 ugotowanych jaj
3 łyżki musztardy
3 łyżki cukru
sól
1 łyżeczka kwasku cytrynowego
½ l śmietany

Koszty (dla 4 osób): 10 zł

Sposób przygotowania:
Ubić śmietanę, dodać cukier, sól, kwasek cytrynowy, musztardę starty chrzan oraz jajka starte na
drobnym tarku. Wszystko razem wymieszać.

Autor: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki ,,NIE
TYLKO DLA SIEBIE”

G

otowany chrzan

Składniki:

99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 30 minut

½ śmietany 18%
5 jaj całych
2 szklanki startego chrzanu świeżego
5 łyżek octu
sól
2 łyżeczki cukru

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 10 zł

Sposób przygotowania:
Jaja roztrzepać ze śmietaną i dodać pozostałe składniki, następnie całość gotujemy na wolnym ogniu i wsypujemy chrzan.
W dalszym ciągu gotujemy przez 15 minut, ciągle mieszając.

Autor: Stowarzyszenie ,,WSPÓLNA SPRAWA”
w Drohojowie
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Przystawki i przekąski

C

hrzan z jajkiem

Przystawki i przekąski

S

ałatka z selerem naciowym
na kruchych babeczkach

Składniki:

Czas przygotowania: 1 godz. 30 min.

99
99
99
99
99
99

1 seler naciowy
2 piersi z kurczak
10 dag żurawiny
1 puszka kukurydzy
1 szklanka słonecznika łuskanego
20 dag majonezu lub jogurtu
naturalnego
99 sól, pieprz

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 25 zł

Kruche babeczki:

99
99
99
99
99
99

300 dag mąki
100 dag masła
100 dag margaryny
3 żółtka
szczypta soli
foremki do babeczek

Sałatka

Sposób przygotowania:
Żurawinę zalać wrzątkiem, piersi z kurczaka pokroić w kostkę,
posolić i popieprzyć, zostawić na godzinę, delikatnie obsmażyć. Żurawinę odcedzić, seler naciowy kroimy w kostkę, delikatnie
solimy i odstawiamy na godzinę. Następnie odcedzamy. Słonecznik
sparzyć na patelni. Następnie wszystkie składniki mieszamy, łączymy
z majonezem.

Kruche babeczki

Sposób przygotowania:

Wyrobić ciasto z podanych składników i odłożyć do lodówki na 2-3 godziny. Następnie rozwałkować ciasto na
grubość 3-4 mm i wykładać foremki. Piec w temp. 180ºC do
koloru złotego.
Porcję sałatki nakładamy do babeczek i dekorujemy według uznania.

Autor: Stowarzyszenie ,,WSPÓLNA SPRAWA”
w Drohojowie
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Składniki:

99
99
99
99

Czas przygotowania: 30 minut

19 jaj
4 łyżki bułki tartej
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 12 zł

Sposób przygotowania:
Gotujemy 14 jaj. Ugotowane jajka studzimy, obieramy ze skorupek, a następnie drobno siekamy. Do jajek dodajemy 2 łyżki bułki tartej i przyprawy. Z 5 jaj ubijamy pianę, łączymy ze składnikami, następnie dodajemy
żółtka. W środek można dodać gotowane jajko lub kiełbasę.
Pieczemy ok. 1,5 godziny w wąskiej formie, którą wysypujemy resztą bułki tartej.

Autor: Medyckie Koło Gospodyń

W

ieniec wielkanocny

Składniki:

99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 30 minut

2 nóżki wieprzowe
2 nóżki cielęce
3 jajka
włoszczyzna (jak do rosołu, tylko bez kapusty)
sól, pieprz,
czosnek

Sposób przygotowania:
Podciąć nóżki, dodać jarzyny, zalać wodą na 1
cm wyżej, gotować ok. 2-2,5 godzin. Jajka ugotować na twardo. Po ugotowaniu obrać mięso,
ułożyć w formie, przekładając ugotowaną marchewka i jajkami pociętymi w ćwiartki.
Zaleć rosołem, odstawić do zastygnięcia najlepiej na noc.

Autor: Medyckie Koło Gospodyń
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Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Przystawki i przekąski

P

asztet jajeczny

Przystawki i przekąski

P

asztet z selera

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 1 godzina

2 duże selery korzeniowe ( 80 dag)
1 duża cebula
3 łyżki oleju
2 łyżki musztardy
2 jajka
olej
bułka tarta do formy
sól, pieprz
żurawina w słoiku

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 12 zł

Sposób przygotowania:
Selery i cebulę obieramy, kroimy w kostkę, przesmażamy na oleju. Dodajemy musztardę, jajka
i przyprawy. Dokładnie mieszamy. Niedużą, wąska formę natłuść olejem, wsypać tartą bułkę.
Przekładamy masę do wąskiej formy. Pieczemy ok. 40 min w 180 ºC.
Gotowy pasztety możemy delikatnie polać żurawiną.

Autor: Elżbieta Pikłowska
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Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 2 godz. 30 minut

4 plastry schabu B/K (ok. 600 g)
4 plastry szynki wędzonej
4 jajka (ugotowane na twardo)
1 kostka rosołowa (drobiowa)
2 ząbki czosnku
sól, pieprz
żelatyna na 1 l wywaru
kiełki brokułów
Dodatkowo:
gaza lub płótno

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 25 zł

Sposób przygotowania:
Schab rozbić, posypać solą i pieprzem. Położyć plaster szynki i jajko. Zawinąć w gazę lub płótno,
nadając kształt owalny. Gotować w lekko osolonej wodzie przez ok. 15 minut.
Po wystygnięciu przekroić w poprzek i ułożyć w gniazdku z kiełków. Z kostki rosołowej, czosnku,
żelatyny soli i pieprzu ugotować galaretę (auszpik)
Przygotowane gniazdka wygarnirować auszpikiem (galaretką).

Autor: Koło Gospodyń Wiejskich w Hurku
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Przystawki i przekąski

J

askółcze gniazda

Przystawki i przekąski

S

tojący grzyb w trawie

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 1 godz.

1 słoik pieczarek marynowanych
3 pęczki szczypiorku
1 podwójna pierś z kurczaka
5 jaj
1 ogórek zielony
30 dag sera żółtego
majonez
sól, pieprz
papryka słodka mielona
przyprawa gyros

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 30 zł

Sposób przygotowania:
Pierś z kurczaka myjemy, oczyszczamy i kroimy w kostkę, podsmażamy w przyprawie
gyros, odstawiamy do ostygnięcia. Jajka gotujemy na twardo, studzimy i obieramy ze skorupek. Ugotowane jajka ścieramy na tarce
o grubych oczkach. Pieczarki odcedzamy na
sitku z zalewy. Szczypiorek myjemy i drobno
siekamy, ser żółty ścieramy na tarce o grubych
oczkach, ogórek zielony myjemy, nie obieramy
i kroimy w plasterki.
W kwadratowym lub prostokątnym naczyniu
układamy: pieczarki ogonkami do góry, następnie posypujemy posiekanym szczypiorkiem, smarujemy majonezem. Na to doda-
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jemy podsmażoną pierś z kurczaka w grosie
i smarujemy majonezem, posypujemy starym
żółtym serem, następnie posypujemy słodką mieloną papryką, na to ugotowane, starte
jajka, następnie smarujemy majonezem, a na
wierzch układamy plasterki zielonego ogórka.
Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy do lodówki na 2 godziny, a następnie odwracamy
ją delikatnie do góry nogami na płaski talerz.
Taką sałatkę możemy ułożyć na zielonej sałacie
i udekorować pomidorkami oraz rzodkiewką.

Autor: Anna Figiela

Składniki:

99
99
99
99

Czas przygotowania: 1 godz.

80 dag młodych ziemniaków
ok. 18 dag wędzonego boczku
mały pęczek koperku
4 jajka

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 14 zł

Sos:

99
99
99
99
99

2 ząbki czosnku
sól, pieprz
0,5 szklanki kwaśnej śmietany
1 łyżka ostrej musztardy
1 łyżka majonezu

Sposób przygotowania:
Ziemniaki obieramy i gotujemy w osolonej wodzie. Odcedzamy, studzimy. Kroimy w plastry. Boczek kroimy w wąskie
plasterki i podsmażamy na suchej patelni. Studzimy. Jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy i kroimy na ćwiartki. Koperek opłukujemy i siekamy.

Sos:

Śmietanę mieszamy z majonezem, musztardą i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Ziemniaki łączymy z sosem, jajkiem, koperkiem i połową boczku. Mieszamy. Posypujemy pozostałym boczkiem. Na koniec dekorujemy koperkiem.

Autor: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki ,,NIE TYLKO DLA SIEBIE”
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Przystawki i przekąski

S

ałatka z młodych ziemniaków

Przystawki i przekąski

P

roziaki z masłem czosnkowym
Czas przygotowania: 1,5 godz.
Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 12 zł

Składniki:

Sposób przygotowania:

Ciasto:

Mąkę wysypać na stolnicę, dodać żółtka, zsiadłe
mleko w nim rozpuszczoną sodę, sól, cukier.
Zamieszać wszystkie składniki, ciasto ma być
wolniejsze. Następnie urywać kawałki ciasta
rozwałkować na 2 cm i piec na kuchni kaflowej
z obu stron.

Masło czosnkowe:

Sposób przygotowania:

99
99
99
99

½ kg mąki
½ l mleka zsiadłego (lub kefiru)
2 żółtka
1 łyżeczka sody, sól, cukier do smaku.

99 1 kostka masła 84%
99 3 ząbki czosnku
99 Zioła prowansalskie

Masło utrzeć, dodać przeciśnięty przez praskę
czosnek, zioła prowansalskie, szczyptę soli i dobrze utrzeć.
Wystudzone proziaki smarować masłem.

Autor: Katarzyna Foremska

12

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

Składniki:

99
99
99
99
99
99

2 – 3 puszki kukurydzy
1 puszka ananasów
8 jaj
30 dag szynki
majonez
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Jajka gotujemy na twardo, obieramy i kroimy
w kostkę lub trzemy na tarce o grubych oczkach.
Szynkę i ananasy kroimy w kostkę, dodajemy kukurydzę, majonez, dokładnie mieszamy.
Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.

S

Autor: Alicja Kożuch

ałatka z tuńczyka
z warzywami

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 1 godz.

1 puszka tuńczyka w sosie własnym
1 mała puszka kukurydzy
1 nieduży zielony ogórek
biała część pora
1 winne jabłko
2 -3 jajka na twardo
majonez
natka pietruszki
sól, pieprz

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 14 zł

Sposób przygotowania:
Tuńczyka rozdrobić widelcem, ogórek i jajko pokroić w kostkę, dodać odsączoną kukurydzę. Por pokroić
w półpierścienie, jabłko w słupki. Wszystkie składniki
wymieszać z majonezem i przyprawić do smaku solą
i pieprzem. Udekorować zieloną pietruszką.

Autor: Iwona Maciołek
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Przystawki i przekąski

S

ałatka z ananasów
i kukurydzy

Przystawki i przekąski

K

artoflaczki

Czas przygotowania: 1,5 godz.

Sposób przygotowania:

Poziom trudności: średni

Do ciepłego mleka dodać drożdże, sól i troszkę
mąki, rozmieszać. Dodać żółtka, resztę mąki,
wymieszać .
Wlać roztopioną margarynę i wyrobić ciasto.
Musi odchodzić od ręki. Wyrośnięte ciasto wyłożyć na stolnicę podsypana mąką. Rozwałkować i wykrawać koła.

Koszty (dla 4 osób): 20 zł

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

1 kg mąki
10 dag drożdży
½ kostki margaryny Kasi
2 szklanki mleka ciepłego
5 żółtek
1 lub 2 łyżeczki soli
mała miseczka ziemniaków ugotowanych przeciśniętych przez praskę
kawałek sera żółtego
szczypiorek suszon
sól, pieprz
czosnek granulowany
kawałek boczku wędzonego (pokroić
w kostkę i podsmażyć na patelni)
papier do pieczenia

Farsz:

Ugotowane przeciśnięte przez praskę ziemniaki
przyprawić do smaku, solą, pieprzem, czosnkiem, dodać starty ser żółty, boczek i suszony
szczypiorek, wszystkie składniki wymieszać. Na
każdy krążek nałożyć po łyżeczce farszu . Zlepiać jak pączka. Blaszkę wyłożyć papierem, przełożyć bułeczki. Piec w temp 180ºC około 15/ 20
minut mają być rumiane.

Autor: Zofia Koptyńska
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Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 30 minut

0,5 kg ligowy wołowej
4-5 żółtek (najlepiej od kury domowej)
sól, pieprz
papryka słodka
magi
2 średnie cebule
ogórki kiszone
olej

Poziom trudności: trudny
Koszty (dla 4 osób): 40 zł

Sposób przygotowania:
Mięso mielimy na średnich oczkach, dodajemy żółtka,
przyprawy, sól i olej. Wszystko na oko, próbując czy
smak i konsystencja jest odpowiednia. Cebulę i ogórki
kroimy w drobną kosteczkę i dodajemy do mięsnej mieszanki. Wstawiamy na pół godziny do lodówki i podajemy ze świeżym chlebem i kieliszkiem!

Autor: Maria Sydor

S

erek wielkanocny
na słono po medycku

Składniki:

99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 30 minut

1,30 kg sera białego tłustego
7 jaj
½ torebki kminku
sól, pieprz
foremka keksowa
papier pergaminowy

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 14 zł

Sposób przygotowania:
Ser zemleć trzy razy przez maszynkę, utrzeć z jajkami, dodać przyprawy. Otrzymaną
masę serową włożyć do foremki keksowej, wysmarowanej masłem, wyłożyć papierem do pieczenia i piec ok 1 godz. przy uchylonym piekarniku w temp.
150 C.

Autor: Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
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Przystawki i przekąski

T

atar wołowy

Przystawki i przekąski

W

iosenna rolada z żółtego sera

Składniki:

Czas przygotowania: 1,5 godziny

99 40 – 50 dag sera żółtego – np. edamski
99 2 Serki topione ,,edamskie” (tłuste, prostokątne)
99 4 jajka
99 0,5 kostki masła 84%
99 1 duża cebula
99 zielony szczypiorek
99 rzodkiewka
99 1 pęczek zielonej pietruszki
99 10 dag szynki lub gotowanego kurczaka
99 0,5 puszki groszku

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 20 zł

Sposób przygotowania:
Ugotować jajka na twardo. Cebulę, zieloną pietruszkę, ugotowane białka, szynkę pokroić w drobną kostkę. Serki topione, masło i ugotowane żółtka utrzeć na pulchną masę.
Do utartej masy dodać pokrojone w kostkę składniki i wymieszać. W międzyczasie ugotować
wodę i do wrzącej włożyć żółty ser zawinięty w folię i zawiązany sznurkiem w woreczek foliowy
lub rękaw do pieczenia. Gotować aż do zmięknięcia sera. Przy pomocy sznurka wyjąć woreczek
z serem, wyciągnąć z worka i folii i natychmiast rozwałkować w prostokąt. Nałożyć masę i szybko
zwinąć. Gotową roladę zawinąć w folię aluminiową i włożyć do lodówki.

Autor: Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
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Z

upa – krem z brokułów

Składniki:

Czas przygotowania: 30 min.

2 świeże brokuły
½ szklanki śmietany 18 %
2 ząbki czosnku
2 l bulionu warzywnego
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 8 zł

Sposób przygotowania:
Brokuły oczyścić, podzielić na różyczki, opłukać i osączyć. Wrzucić do bulionu i gotować z przyprawami ok. 20 min. Zupę zmiksować blenderem na krem, dodając
śmietanę. Doprawić do smaku mieloną gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Zupę
ponownie podgrzać.

Autor: Stowarzyszenie ,,AKTYWNI RAZEM ZADĄBROWIE”
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Zupy

99
99
99
99
99
99

Z

upa serowa
z tortellini i boczkiem

Zupy

Składniki:

99
99
99
99
99
99

2 l bulionu
100 g sera śmietanowego
½ pora (część zielona)
po szczypcie papryki oraz pieprzu
20-30 dag boczku
1 opakowanie pierożków tortellini z serem lub
grzybami

Czas przygotowania: 1 godzina
Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Sposób przygotowania:
Por oczyścić, umyć, pokroić, dać do garnka. Wlać bulion i gotować razem z porem do momentu,
aż warzywo zmięknie. Do zupy dodać serek i gotować, aby serek się całkowicie rozpuścił, doprawić do smaku. Pierożki tortellini ugotować według przepisu, boczek pokroić w kostkę, podsmażyć i dodać do zupy. Podawać na gorąco.

Autor: Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach
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Z

upa gulaszowa

Składniki:

Czas przygotowania: 1,5 godziny

1 kg mięsa (mieszanego)
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 jajko
kilka łyżek bułki tartej
30 dag pieczarek
3 marchewki
2 pietruszki
1 pora
1 czerwona papryka
1 seler
liść laurowy
ziele angielskie
przyprawy

Poziom trudności: ławy
Koszty (dla 4 osób): 30 zł

Sposób przygotowania:
70 dag mięsa pokroić w kostkę, a 30 dag mięsa zmielić. Do zmielonego mięsa dodać 1 łyżkę mąki
ziemniaczanej i jajko, wyrobić z tego kulki i obtoczyć je w bułce tartej. Zagotować 3 litry wody,
dodać wyrobione kulki i przyprawy, gotować przez około 20 minut.
Pieczarki, marchewki, pietruszki, porę, czerwona paprykę oraz seler pokroić w kostkę, poddusić
te wszystkie składniki z liściem laurowym i zielem angielskim.
Do gotujących się kulek dodać duszone warzywa, a mięso w kostkę zagęścić przecierem pomidorowym i zupą ogonową lub sosem paprykowym.

Autor: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki ,,NIE TYLKO DLA SIEBIE”
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Zupy

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Z

upa fasolowa z lanym ciastem

Zupy

Składniki:

99
99
99
99
99

30 dag fasoli białej ,,jaśka”
4 skrzydełka drobiowe na wywar
2 liście laurowe
2-3 ziela angielskie
włoszczyzna ( 1 marchew, 1 pietruszka, 0,5
selera, 1/5 pora, 1 mała cebula)
99 sól, pieprz

Lane Ciasto:

99
99
99
99
99

2 jajka
4 łyżki mąki
Zasmażka:
1 łyżka mąki
1 łyżka masła

Czas przygotowania: 1,5 – 2 godz.
Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 12 zł

Sposób przygotowania:
Fasolę namoczyć na noc, rano odgotować i odlać wodę. Ze skrzydełek i warzyw gotujemy wywar ( 2-3 l wody), dodajemy fasolę i przyprawy
– gotujemy ok. 1 godziny.
Z mąki i jaj rozrabiamy łyżką ciasto lane (odrobina soli), dodajemy do zupy przez lejek, Zagotowujemy. Z 1 łyżki masła i mąki przygotowujemy
zasmażkę i dodajemy do zupy, Zagotowujemy
i przyprawiamy do smaku.

Autor: Iwona Maciołek
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K

rem z borowików
i groszkiem ptysiowym

Składniki:

Czas przygotowania: 1,5 godziny

50 dag borowików
1 duża cebula ( 150 g)
2 średnie marchewki (200 g)
pół małego selera (150 g)
1 pietruszka (40 g)
kawałek pora ( 50 g)
liść laurowy
ok. 1,5 l wody
1 łyżka sosu sojowego
50 ml słodkiej śmietanki 18%
olej do smażenia

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Groszek ptysiowy:

99
99
99
99
99
99

5 dag masła
10 dag mąki
110 ml wody
1 jajko
1 żółtko
¼ łyżeczki soli

Sposób przygotowania:
W tym celu wystarczy zagotować wodę z masłem i solą, zestawić garnek z ognia, wsypać
mąkę i energicznie ucierać aż do zniknięcia
grudek. Nieco przestudzić, wymieszać bardzo
dokładnie z jajkiem i żółtkiem aż ciasto stanie
się gładkie i przestanie sie kleić do ścianek naczynia. Pozostawić do całkowitego ostudzenia.
Ciastem napełnić szprycę, na papier do pieczenia wyciskać porcje wielkości grochu, zachowując niewielkie odstępy.
Piec na złoto w piekarniku nagrzanym do ok.
200 stopni. Kuleczki powinny urosnąć podczas
obróbki cieplnej.

Borowiki oczyścić, pokroić w plasterki, podsmażyć, a następnie udusić na oleju lub maśle.
Pod koniec smażenia oprószyć solą i pieprzem.
Ugotować wywar na włoszczyźnie z dodatkiem soli oraz liścia laurowego. Wyjąć jedną
lub obie marchewki. Resztę warzyw wraz z wywarem zmiksować na krem. Cebulę pokroić w
pół plastry, zeszklić na oleju, a następnie lekko
zrumienić, ciągle mieszając. Do wywaru dodać
cebulę wraz z usmażonymi grzybami. Gotować na małym ogniu pod przykryciem jeszcze
ok. 20 minut. Przestudzić, połączyć ze słodką
śmietanką. Podawać z groszkiem ptysiowym,
najlepiej własnoręcznie wykonanym.

Autor: Zofia Koptyńska

21

Zupy

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

K

rem brokułowy
z żółtym serem

Zupy

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 40 minut

1,5 l bulionu warzywnego
0,5 kg brokułów
2 ziemniaki
100 ml śmietany 18 %
sól, pieprz
2 łyżki startego sera ementalera
szczypiorek

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 12 zł

Sposób przygotowania:
Brokuły podziel na różyczki i umyj. Ziemniaki obierz i umyj. Szczypiorek posiekaj. Bulion mocno podgrzej i dodaj ziemniaki. Gotuj 15minut. Zdejmij z ognia i dodaj szczypiorek, zmiksuj na
gładki krem. Dodaj śmietanę, przypraw solą i pieprzem, dodaj starty ser i dokładnie wymieszaj.

Autor: Elżbieta Pikłowska
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N

iedzielny rosół z bażanta

Składniki:
1 bażant
5 l wody
pół średniego selera
2 duże marchewki
pietruszka korzeń
por
sól do smaku

Poziom trudności: trudny
Koszty (dla 4 osób): 30 zł

Sposób przygotowania:
Największy kłopot jest z bażantem, trzeba go kupić lub upolować. A sezon na bażanty nie trwa
długo.... Jednak kiedy już mamy tego szlachetnego ptaka porcjujemy go i zaczynamy gotować.
Kiedy zakipi, wylewamy szum. Zalewamy czystą wodą i zaczynamy gotować. Trwa to dość długo,
bo ok 3-4 godzin na małym ogniu. Po 2 h dodajemy warzywa i sól. Gotowy rosół podajemy z makaronem. Osobiście lubię jeszcze posypać natką z pietruszki.

Autor: Maria Sydor
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Zupy

99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 4 godziny

Z

upa chrzanowa

Zupy

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

300 g wędzonki (boczek, baleron)
2 laski dobrej wędzonej kiełbasy
2 kości wędzone
ok. 2 l wody
2 cebule
liść laurowy, ziele angielskie
2 suszone grzyby
sól, pieprz
słoik świeżego tartego chrzanu bez dodatków
3 -4 ząbki czosnku
2 cytryny
śmietana 18 %
4 jajka na twardo
natka pietruszki

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

Sposób przygotowania:
Do garnka włożyć kości wędzone, zalać wodą dodać liście laurowe, ziele angielskie, grzyby i posolić. Gotować do momentu aż kości będą miękkie. Z części baleronu usmażyć chipsy. Wędzonkę,
kiełbasę oraz cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na patelni. Wyjąć ugotowane kości, obrać
mięso, pokroić w kostkę. Podsmażoną wędzonkę z cebulą oraz mięso dodać do wcześniej ugotowanego wywaru. Gotować na niewielkim ogniu. Dodać chrzan i śmietanę, stale mieszając. Wcisnąć cytrynę, sok wlać do zupy. Obrany czosnek rozgnieść w prasce i również dodać do zupy.
doprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać z polówkami ugotowanych jajek, usmażonymi
z baleronu chipsami oraz posypać natką pietruszki.

Autor: Stowarzyszenie Kulturalne ,,JAWOR” w Pikulicach
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Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99

1 podwójna pierś z kurczaka
6 jaj gotowanych
2 jajka do panierki
bułka tarta
mąka do panierowania
sól, pieprz
przyprawa do kurczaka
olej do smażenia

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

Sposób przygotowania:
Piersi z kurczaka podzielić na 6 części i posolić, każdą część rozbić na foli na cienki kotlecik, oprószyć
przyprawą do kurczaka i pieprzem. Ugotowane
i obrane jajka, owijać kotlecikami, panierować tak
jak kotlety i smażyć na oleju z każdej strony. Każdą
porcję dzielimy na pół.

Autor: Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach
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Dania główne

P

iersi z kurczaka nadziewane
gotowanym jajkiem

K

Dania główne

aczka nadziewana pieczarkami

Składniki:
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 1 godz. 45 minut

1 kaczka
250 dag pieczarek
2 łyżki masła
2 cebule
100 ml białego wina
1 łyżka pokrojonej zielonej pietruszki
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 40 zł

Sposób przygotowania:
Sprawioną, umyta kaczkę natrzeć solą i pieprzem. Przesmażyć posiekane i obrane, pokrojone
pieczarki na maśle, wlać wino, doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową, dusić 20 minut.
Dodać posiekaną zieloną pietruszkę. Odparować, ostudzić, nadziać farszem kaczkę , zaszyć i piec
20-25 minut na każde 500 g mięsa w temp. 175ºC.

Autor: Medyckie Koło Gospodyń
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F

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 40 minut

1 op. ciasta francuskiego
300 g fileta drobiowego
½ op. szpinaku mrożonego
100 g sera feta
4-5 ząbków czosnku
30 g masła
100 g boczku wędzonego (w plastrach)
100 g sera żółtego (w plastrach)
1 jajko

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 25 zł

Sposób przygotowania:
Szpinak podsmażyć na maśle, dodać wyciśnięty przez praskę czosnek. Gdy będzie już letni
szpinak, dodać pokruszoną fetę.
Ciasto francuskie podzielić na 6 równych
części i każdą ponacinać w poprzek z dwóch
dłuższych stron, tak aby można było potem
końcówki zlepić, a środek nie był przecięty.
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Nałożyć na ciasto: łyżkę szpinaku, kawałek
fileta, na to boczek, a na wierzch ser żółty. Ciasto skleić w warkocza, posmarować surowym
jajkiem.
Piec w temp. 200ºC przez 15 minut.

Autor: Koło Gospodyń Wiejskich w Hurku

Dania główne

rancuzy

Dania główne

P

ierogi szpinakowe
z ziemniakami

Ciasto:

99
99
99
99
99

Farsz:

99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 2 godz.

½ kg mąki
1 jajko
woda, olej
sól
szpinak rozdrobniony
1 kg ziemniaków
1 cebula
2 ząbki czosnku
30g masła
majeranek
sól, pieprz

Okrasa:

99 2 cebule
99 30 g masła
99 Śmietana 18% (do zup i sosów)

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 25 zł

Sposób przygotowania:
Farsz:

Ziemniaki obrać, ugotować, odcedzić i podusić.
Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę i zeszklić na maśle. Zeszkloną cebulę dodajemy do
ugotowanych i poduszonych ziemniaków oraz
czosnek przeciśnięty przez praskę, doprawiamy
do smaku solą i pieprzem.

Ciasto:

Do mąki wbijamy jajko, dodajemy mleko z wodą
i olejem oraz część szpinaku (ok. 4 łyżki), doprawiamy solą i zagniatamy ciasto. Następnie rozwałkowujemy ciasto, wycinamy szklanką krążki,
nakładamy farsz i zlepiamy pierogi. Zagotowujemy wodę , jak zacznie kipieć powoli wkładamy
pierogi, po włożeniu delikatnie mieszamy, jak
wypłyną na wierzch wyciągamy.

Okrasa:

Cebulę obieramy i kroimy w kosteczkę, smażymy na maśle, jak będzie rumiana dodajemy śmietanę i tak smażyć aż
zgęstnieje. Polać pierogi.

Autor: Anna Figiela
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P

Składniki:

Czas przygotowania: 1,5 godz.

Ciasto:

Poziom trudności: łatwy

99
99
99
99

½ kg mąki
2 żółtka
mleko z wodą
szczypta soli

Koszty (dla 4 osób): 20 zł

Farsz :

99
99
99
99
99

1 kg mięsa (łopatka)
1 jajko
2 – 3 cebule
2 ząbki czosnku
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Farsz:

Mięso ugotować, zmielić, dodać cebulę pokrojoną w kostkę,
czosnek przeciśnięty przez praskę, sól, pieprz, wyrobić farsz.

Ciasto:

Do mąki wbić jajka dodać wodę z mlekiem i sól zagnieść dobrze ciasto. Następnie rozwałkować,
wycinać szklanką krążki, nakładać farsz i zlepiać brzegi .
Wodę zagotować z solą następnie wkładać powoli pierogi, delikatnie zamieszać , wyciągnąć jak
wypłyną na wierzch.
Podawać ze skwarkami.

Autor: Katarzyna Foremska
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Dania główne

ierogi z mięsem

Dania główne

S

iekańce – gołąbki
amerykańskie

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 2,5 godz.

1 kg kapusty
1 kg mięsa (łopatka, szynka)
20 dag kaszy mannej
4 – 5 cebul
5 jajek
sól, pieprz
olej do smażenia
mąka pszenna
przecier pomidorowy

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 25 zł

Sposób przygotowania:
Kapustę siekamy i solimy, mięso mielimy. Kapustę odciskamy, dodajemy pozostałe składniki, razem wszystko mieszamy, doprawiamy do smaku, formujemy kulki o średnicy ok. 5 cm, obtaczamy w mące, podsmażamy z każdej strony. Układamy w rondlu, zalewamy przecierem pomidorowym z wodą i przyprawami. Pieczemy 1 godzinę w temp. 180ºC.

Autor: Alicja Kożuch
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K

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 1,5 godz.

Ciasto naleśnikowe:
500 ml mleka
250 g mąki
2 jajka
szczypta soli
2 łyżki oleju do smażenia
Farsz:
500 g kiszonej kapusty
500 g pieczarek
1 średnia cebula
sól, pieprz
5 łyżek oleju

Poziom trudności: łatwy
Koszty (dla 4 osób): 18 zł

Panierka:

99 1 jajko
99 100 g bułki tartej
99 2 łyżki oleju do smażenia

Sposób przygotowania:
Składniki na ciasto naleśnikowe - wodę,
mleko, 2 jajka, mąkę i sól - włożyć do miski
i wymieszać trzepaczką lub zmiksować na
gładką masę. Smażyć naleśniki na patelni
z odrobiną gorącego tłuszczu i odłożyć do wystygnięcia.
Przygotować farsz: kiszoną kapustę obgotować do miękkości w lekko osolonej wodzie.
Gdy wystygnie - odcisnąć wodę i kapustę
drobno poszatkować. Pieczarki wymyć, obrać
i zetrzeć na tarce, na grubych oczkach.
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Cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę. Na
rozgrzanym na patelni oleju podsmażyć cebulę. Dodać pieczarki i podsmażyć. Gdy odparuje z nich woda - dodać kapustę. Dusić całość
na patelni ok 10 minut. Doprawić do smaku
solą i pieprzem. Na każdy naleśnik nakładać
czubatą łyżkę farszu i zwijać w krokiety, tak
aby nie wypadał. Przed podaniem panierować
krokiety w jajku i bułce tartej, smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor.

Autor: Zofia Koptyńska

Dania główne

rokiety z kapusta i pieczarkami

Dania główne

Z

iemniaczane kotlety
nadziewane szpinakiem

Składniki:

Czas przygotowania: 45 minut

Kotlety:

Poziom trudności: łatwy

99
99
99
99
99

80 dag ugotowanych ziemniaków
jajko
3 łyżki mąki ziemniaczanej
sól, pieprz ziołowy
gałka muszkatołowa

Farsz:

99
99
99
99

ok. 30 dag szpinaku mrożonego
cebula
3 – 4 żabki czosnku
¾ kostki sera feta lub mozzarella

Panierka:

99 jajko
99 bułka tarta
99 olej do smażenia

Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Sposób przygotowania:
Ziemniaki przepuszczamy przez maszynkę do
mielenia. Dodajemy jajko i mąkę ziemniaczaną,
doprawiamy solą, pieprzem ziołowym i gałką
muszkatołową. Mieszamy.

Farsz :

Szpinak, drobno pokrojoną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek smażymy. Gdy szpinak
odparuje, a cebula zrobi się miękka, dodajemy
fetę lub mozzarellę i mieszamy. Porcję masy
ziemniaczanej spłaszczamy na placki, na środek
nakładamy farsz szpinakowy, zlepiamy brzegi,
formując kotleciki. Każdy maczamy w roztrzepanym jajku i bułce tartej. Smażymy na rumiano
na oleju.

Autor: Elżbieta Pikłowska
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Składniki:

99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 2,5 godziny

2 kaczki
1 kg jabłek (kwaśnych)
4 duże cebule
0,5 szklanki wody
sól, pieprz
majeranek

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 40 zł

Sposób przygotowania:
Piekarnik rozgrzać do temperatury 250 C. Pokroić w ćwiartki jabłka, środek z pestkami usunąć, skórkę pozostawić. Cebulę pokroić w ósemki,
posolić. Kaczki natrzeć solą i pieprzem. Umieścić
je w naczyniu żaroodpornym. Do środka kaczek wsadzamy parę ćwiartek jabłek i ósemki cebuli. Posypujemy
kaczki majerankiem i wykładamy resztę jabłek i cebuli.
Wsadzamy do piekarnika i pieczemy ok 20 min. Następnie
zmniejszamy temperaturę do 150 stopni i pieczemy jeszcze 2 h.
Najlepiej podawać z opiekanymi ziemniaczkami.

Autor: Maria Sydor
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Dania główne

D

zika kaczka z jabłkami
i majerankiem

P

Dania główne

odudzia z kurczaka w cieście

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 1 godzina

4 podudzia z kurczaka
200 g grzybów (pieczarek)
200 g ziemniaków
2 – 3 cebule
400 g ciasta francuskiego
sól, pieprz
masło

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Sposób przygotowania:
Podudzia wcześniej zamarynować (sól, pieprz czosnek, majeranek oliwa, zioła prowansalskie,
papryka słodka - zestaw ziół do marynowania według własnych upodobań). Ugotować ziemniaki, dodać masło i doprawić do smaku. Cebulę drobno pokroić i podsmażyć, do cebuli dodać
pokrojone grzyby. Piure ziemniaczane wymieszać z podsmażonymi grzybami. Zamarynowane
podudzia podsmażyć i ostudzić. Z ciasta zrobić kwadraty 15 X 15 cm. Do każdego kwadratu
z ciasta włożyć 2 łyżki ziemniaków z grzybami i podudzia z kurczaka. Zawiązać nitką. brytfankę
wysmarować masłem wyłożyć folią aluminiową i ułożyć na niej woreczki z kurczakiem. wystające
kości z podudzi owinąć folią, żeby się nie spaliły. Piec w piekarniku przez 15 - 20 minut w temperaturze 180 stop C. Przed podaniem zdjąć nitki. Można podawać z surówkami. Smacznego!

Autor: Stowarzyszenie Kulturalne ,,JAWOR” w Pikulicach
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T

Składniki:

Czas przygotowania: 2 godz.

Ciasto:

Poziom trudności: średni

99
99
99
99

0,5 kg szpinaku
10 jaj
2 łyżki masła
2 ząbki czosnku

Koszty (dla 4 osób): 35 zł

Krem:

99
99
99
99
99
99

1 l kremówki
1 serek mascarpone
3 śmietan -fix
1 łyżka żelatyny
4 łyżki cukru pudru
1 granat

Sposób przygotowania:
Szpinak podsmażamy z masłem i czosnkiem do
odparowania. Białka ubijamy na sztywną pianę,
dodajemy żółtka. Z tego pieczemy 2 oddzielne
placki. Kremówkę ubijamy, dodajemy serek mascarpone i śmietan – fix oraz żelatynę rozpuszczoną w ¼ szklance gorącej wody. Gotowym
kremem przekładamy tort. Posypujemy owocem
granatu i kruszonką z ciasta szpinakowego.

Autor: Stowarzyszenie ,,AKTYWNI RAZEM
ZADĄBROWIE”
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Ciasta i desery

ort szpinakowy z granatem

M

Ciasta i desery

azurek różano - bakaliowy

Składniki:

Czas przygotowania: 1 godzina

Ciasto:

Poziom trudności: średni

99
99
99
99
99
99
99

35 dag mąki
20 dag margaryny
2 łyżki cukru pudru
1 jajko
1 żółtko
½ łyżeczki proszku do pieczenia
papier pergaminowy

Koszty (dla 4 osób): 20 zł

Dodatkowo:

99
99
99
99
99

białko
garść orzechów włoskich
ok. 10 suszonych śliwek kalifornijskich
½ słoiczka konfitury różanej
ok. ¾ tabliczki białej czekolady

Sposób przygotowania:
Mąkę przesiewamy na stolnicę. Dodajemy
pozostałe składniki i energicznie zagniatamy.
Ciasto rozwałkowujemy na koło o śr. nieco
większej niż 26 cm. Do ciasta przekładamy
tortownicę, wykrawamy koło i układamy na
dnie wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy. Brzeg ciasta smarujemy białkiem. Z
pozostałego ciasta formujemy kuleczki i układamy dookoła brzegu . Środek ciasta nakłuwa-
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my widelcem. Pieczemy 25-30 min. W 180ºC.
Studzimy.
Ciasto smarujemy konfiturą różaną, wykładamy pokrojone w paski śliwki i posiekane
orzechy. Polewamy roztopioną czekoladą. Odstawiamy do zastygnięcia.

Autor: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
Torki ,,NIE TYLKO DLA SIEBIE”

M

Składniki:

Czas przygotowania: 1 godzina

Ciasto:

Poziom trudności: średni

99 60 dag mąki
99 30 dag tłuszczu (15 dag margaryny,
15 dag smalcu)
99 5 żółtka
99 30 dag cukru pudru
99 3-4 łyżki śmietany
99 3 łyżeczki proszku do pieczenia

Koszty (dla 4 osób): 12 zł

Masa:

99 kostka masła 84%
99 puszka kajmaku
99 powidło

Sposób przygotowania:
Mąkę, tłuszcz posiekać na stolnicy, dodać pozostałe składniki, wyrobić ciasto, podzielić na 3 części i upiec 3 placki.
Masło utrzeć z kajmakiem, posmarować placki masą i powidłem. Wierzch polać polewę i udekorować według uznania i zdolności – masą , orzechami, migdałami, rodzynkami…
Mazurek najlepiej przygotować kilka dni wcześniej, żeby oddał.

Autor: Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach
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Ciasta i desery

azurek

P

Ciasta i desery

ascha wielkanocna

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 40 minut

1 ½ l mleka 3,2 %
1 kubek kwaśnej śmietany 400 ml
5 jaj
¾ kostki masła
¾ szklanki cukru pudru
1 cukier waniliowy
½ tabliczki gorzkiej czekolady
owoce kandyzowane do dekoracji

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Sposób przygotowania:
Zagotować mleko, do ciepłego mleka dodać
śmietanę z roztrzepanymi jajami, mieszać lekko podgrzewając. Wytworzą się grudki sera.
Letnie odcedzić na sitko wyłożone podwójną
gazą. Masło rozetrzeć z cukrem pudrem i cukrem waniliowym i stopniowo wcierać zimny
serek. Masę wyłożyć znowu do sitka z mokrą
gazą, aby odsączyć serwatkę. Roztopić ½ cze-
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kolady, a ½ skroić. Nadebrać ok. 10 łyżek masy,
wymieszać z czekoladą i dodać do całości. Na
noc włożyć do lodówki. Wyłożyć na talerz
i udekorować kandyzowanymi owocami.

Autor: Stowarzyszenie ,,WSPÓLNA
SPRAWA” w Drohojowie

G

Składniki:

99
99
99
99
99
99

1 kg gruszek
500 g cukru
200 ml wody
500 ml spirytusu 95%
sok z cytryny
250 ml czerwonego wina

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

Sposób przygotowania:
Dojrzałe gruszki obrać, usunąć gniazda nasienne. Włożyć je do
zimnej wody zakwaszonej sokiem z cytryny, aby nie ciemniały.
Z cukru i wody ugotować syrop, usunąć tworzące się szumy. Włożyć do niego przygotowane gruszki i gotować na małym ogniu,
aż staną się szkliste. Gruszki wyjąć ostudzić, a syrop gotować aż
zgęstnieje. Ostudzić go, wymieszać ze spirytusem i czerwonym
winem. Ostudzone gruszki rozkładać w słoikach, zalać syropem z alkoholem. Odstawić na 6 tygodni. Następnie przelać
do butelek.

Autor: Anna Figiela
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Ciasta i desery

ruszka w spirytusie

Ciasta i desery

S

zarlotka z jabłek w kruchym
cieście z lodami

Składniki:

Czas przygotowania: 1,5 godz.

Ciasto:

Poziom trudności: łatwy

99
99
99
99
99

450 g mąki
300 g masła
150 g cukru pudru
4 żółtka
sól

Nadzienie:

99
99
99
99
99
99
99

1 - 1,5 kg jabłek (kwaśnych)
100 – 150 g cukru
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżka cukru waniliowego
4 łyżki utartych biszkoptów
lody
cukier puder do posypania

Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Sposób przygotowania:
Z mąki, masła, cukru pudru, żółtek i szczypty
soli zagnieść kruche ciasto. Po ochłodzeniu podzielić na 2 części. Jedną rozwałkować na prostokąt o grubości 5 mm i wyłożyć nim blachę do
pieczenia. Nakłuć widelcem i piec 10-15 minut
w temp. 200ºC.
Jabłka obrać, zetrzeć na tarce o grubych oczkach,
dodać cukier i przesmażyć chwilę, aby jabłka całkiem się nie rozpadły, dodać cukier waniliowy
i cynamon wymieszać. Podpieczone ciasto posypać 2 łyżkami startych biszkoptów, rozłożyć masę z jabłek i posypać reszta
biszkoptów. Rozwałkować drugą połowę ciasta, przykryć
masę z jabłek i piec 45 minut w temp. 180ºC. Gorącą szarlotkę posypać cukrem pudrem.
Podawać z lodami.

Autor: Anna Figiela
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B

Składniki:

Czas przygotowania: 1,5 godz.

Biszkopt:

Poziom trudności: łatwy

99
99
99
99

5 jajek
1 szklanka cukru
1szklanka mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Koszty (dla 4 osób): 18 zł

Kisiel:

99
99
99
99

6 – 7 jabłek
3 szklanki wody
1 zielona galaretka
2 budynie śmietankowe

Wierzch:

99
99
99
99

200 g margaryny
1 szklanka cukru
200 g wiórków kokosowych
3 jajka

Sposób przygotowania:
Biszkopt:

Wierzch:

Składniki wymieszać. Wylać na dużą blachę
i piec 30 minut w temp. 180ºC.

Kisiel:

Jabłka obrać, pokroić w ćwiartki, zalać 3
szklankami wody i ugotować. Owoce wyjąć,
a do kompotu wsypać galaretkę. Ponownie
zagotować, wlać budynie rozpuszczone w wodzie. Zagotować kisiel.
Jabłka rozłożyć na ostudzonym biszkopcie
i zalać lekko przestudzonym kisielem.
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Margarynę rozpuścić, dodać szklankę cukru
i wiórki kokosowe. Zdjąć z ognia i wymieszać z 3 żółtkami i połączyć z ubitymi białkami. Masę rozłożyć na cieście i całość podpiec,
aż wierzch się dobrze zarumieni.

Autor: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi
Torki ,,NIE TYLKO DLA SIEBIE”

Ciasta i desery

iszkopt z jabłkami i kokosem

S

Ciasta i desery

zarlotka z bezą

Składniki:

Czas przygotowania: 2 godziny

Ciasto:

99
99
99
99

Poziom trudności: średni

1 ¼ szklanki mąki pszennej
2 łyżki cukru pudru
10 dag masła lub margaryny (palma)
szczypta soli

Koszty (dla 4 osób): 25 zł

Masa jabłkowa:

99
99
99
99
99
99
99

ok. 60 dag jabłek (kwaśnych)
¼ szklanki mąki
6 żółtek
1 szklanka cukru
szczypta soli
2 łyżeczki cynamonu
200 g śmietany kremówki 30%

Beza:

99 6 białek
99 szczypta soli
99 ½ szklanki cukru

Sposób przygotowania:
Przesiać mąkę, dodać cukier puder, sól, zimne masło, posiekać nożem składniki i rozetrzeć palcami na kruszonkę, wsypać na blachę (blacha 23x34), docisnąć i piec 10-15 min. w temp. 160ºC.

Masa jabłkowa:

Oddzielić żółtka od białek. Do żółtek dodać
cukier, sól, cynamon i utrzeć mikserem na
gładką masę. Dodać śmietanę i mąkę zmiksować na gładką masę. Dodać jabłka pokrojone
w grubszą kostkę – wymieszać, wyłożyć na
podpieczony spód. Piec ok. 60 minut w temp.
160ºC.
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Beza:

Ubić 6 białek na sztywno, dodać cukier. Bezę
wyłożyć na ciasto, tworząc nierówną falistą
powierzchnię. Piec ok. 15 minut lub dłużej
w temp. 160ºC .
Podawać na ciepło lub z lodami i bitą śmietaną.

Autor: Katarzyna Baran

P

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 1,5 godziny

8 jajek
3 szklanki cukru
2 ¼ szklanki oleju
5 ¼ szklanki mąki
3 płaskie łyżeczki cynamonu
3 płaskie łyżeczki sody (rozpuścić w 3
łyżkach wody)
1,5 łyżki kakao
20 dag rodzynek
1,5 kg jabłek (pokroić w kostkę)
biała czekolada

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Sposób przygotowania:
Białka ubić na sztywno, dodać cukier i żółtka, olej, sodę. Mąkę wymieszać z cynamonem i kakao,
dodać do ciasta. Na końcu dodać rodzynki namoczone wcześniej w ciepłej wodzie i jabłka pokrojone w kostkę. Wymieszać i piec ok. 60 minut w temp. 180ºC
Po upieczeniu i wystudzeniu polać białą czekoladą.

Autor: Wiesława Słabicka
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Ciasta i desery

iernik z bakaliami

M

Ciasta i desery

igdałek

Składniki:

Czas przygotowania: 2,5 godz.

99 paczka migdałów (płatki)

Poziom trudności: łatwy

Ciasto:

99
99
99
99

4 szklanki mąki
45 dag margaryny
6 żółtek
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia

Koszty (dla 4 osób): 25 zł

Beza:

99 3 szklanki cukru (niepełne)
99 9 białek

Masa:

99 1 kostka masła 84%
99 1 puszka mleka ,,kajmak”

Sposób przygotowania:
Mąkę, margarynę, żółtka, proszek – posiekać, zagnieść ciasto podzielić na trzy części –v rozwałkować układać do jednakowych blaszek. Ubić pianę z 3 białek i jednej szklanki cukru (niepełnej)
na każdy placek osobno. Na jeden placek dać migdałki. Piec w temp. 150 – 160 ºC przez ok. 40
minut, aż się zarumieni. Masło utrzeć z mlekiem i przełożyć placki – nie wkładać od lodówki.

Autor: Alicja Kożuch
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M

Składniki:

Czas przygotowania: 2,5 – 3 godz.

Ciasto:

Poziom trudności: średni

99
99
99
99
99
99

½ kg mąki
1 szklanka cukru pudru
15 dag masła
2 żółtka
2 jajka
1 łyżka proszku do pieczenia

Koszty (dla 4 osób): 25 zł (całość)

Nadzienie:

99 1 słoiczek powidła śliwkowego lub wiśniowego

Masa makowa:

99
99
99
99

1 szklanka maku
5 dag margaryny
20 dag cukru
1 łyżka miodu

Krem budyniowy:

99
99
99
99
99

½ l mleka
2 budynie śmietankowe
1 kostka masła 84%
¾ szklanki cukru pudru
polewa czekoladowa

Sposób przygotowania:
Ciasto zagnieść podzielić na 4 części. Mak sparzyć, zmielić i wymieszać z pozostałymi składnikami. 1 część ciasta rozwałkować, dać na blaszkę, posmarować powidłem śliwkowym lub wiśniowym, przykryć 2 częścią ciasta – upiec w temp. 150 – 170 ºC czas 30-40 minut.
3 część ciasta rozwałkować, dać na blaszkę, rozsmarować masę makową, przykryć 4 częścią ciasta
– upiec w temp. 150 – 170 ºC czas 30-40 minut. Budyń ugotować , ostudzić, połączyć z masłem
i cukrem pudrem. Przełożyć ciasta (pod spód ciasto z powidłem). Polać polewą czekoladową.

Autor: Iwona Maciołek
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Ciasta i desery

arcepan Zosi

S

Ciasta i desery

ernik smażony

Składniki:

99
99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 2 godz.

400 g mąki pszennej
150 g cukru pudru
150 g masła zimnego
2 duże żółtka
pół szklanki kwaśnej śmietany 18%
1 łyżeczka proszku do pieczenia
papier do pieczenia

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 30 zł

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki włożyć do malaksera i wyrobić gładkie ciasto. Ciasto można również wyrobić ręcznie - wszystkie składniki umieścić w misce, posiekać nożem, szybko zagnieść. Ciasto uformować w kulę, owinąć folią spożywczą i schłodzić w lodówce przez minimum 30 minut. Po tym
czasie ciasto wyjąć, podzielić na 3 równe części. Tortownicę o średnicy 24 cm wyłożyć papierem
do pieczenia. Pierwszą część ciasta rozwałkować i wyłożyć nim tortownicę. Ponakłuwać widelcem i piec w temperaturze 180ºC ok. 25 minut lub do ze złocenia. Po upieczeniu ciasto przełożyć
na kratkę i w taki sam sposób upiec 2 pozostałe placki. Wystudzić

Masa serowa:

99
99
99
99
99
99
99
99

1 kg twarogu półtłustego lub tłustego, zmielonego przynajmniej dwukrotnie
200 g masła, w temp. Pokojowej
300 g drobnego cukru do wypieków
4 duże jajka – białka i żółtka osobno
1 opakowanie budyniu śmietankowego lub waniliowego bez cukru
1/3 szklanki mleka
ekstrakt migdałowy, waniliowy lub ulubiony aromat do smaku
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

Sposób przygotowania:
Masło utrzeć w misie miksera na jasną, puszystą masę. Dodawać cukier i ucierać. Dodawać żółtka, jedno po drugim, ucierając. Dodawać zmielony twaróg i ucierać. Białka ubić na sztywno. Dodać do masy serowej i delikatnie wymieszać.
Masę serową przełożyć do większego garnka i mieszając, zagotować (uwaga: masa łatwo się przypala). Proszek budyniowy rozrobić w mleku i wlać do gotującej się masy serowej. Dodać ulubiony
ekstrakt lub aromat i wymieszać.
Jeden z wcześniej upieczonych placków zapiąć w tortownicy. Na niego wylać połowę masy serowej i przykryć drugim kruchym plackiem. Następnie wylać pozostałą część masy serowej i przykryć trzecim, ostatnim plackiem. Sernik obciążyć i schłodzić przez 12 h (całą noc) w lodówce.
Kolejnego dnia usunąć obciążenie, sernik oprószyć cukrem pudrem i podawać.

Autor: Zofia Koptyńska
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B

Składniki:

Czas przygotowania: 40 minut

Ciasto:

Poziom trudności: łatwy

99
99
99
99
99

40 dag mąki
2 żółtka
3 łyżki cukru pudru
1 margaryna
foremki na babeczki

Koszty (dla 4 osób): 12 zł

Masa:

99
99
99
99

1 szklanka śmietany 30 %
2 -3 łyżki cukru pudru
1 galaretka cytrynowa
kilka połówek brzoskwiń w syropie

Sposób przygotowania:
Z podanych składników zagnieść ciasto i odstawić na ok. 1h do lodówki, aby odpoczęło. Wylepiamy foremki i pieczemy na złoty kolor ok. 15-20 min. Ubijamy śmietanę z cukrem pudrem.
Utrwalamy pianę rozpuszczoną galaretką w 1/2 szklanki gorącej wody. Napełniamy babeczki
masą. Z brzoskwiń formujemy koła, na kształt żółtek jaj i układamy na babeczce.

Autor: Elżbieta Pikłowska
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Ciasta i desery

abeczki a la jaja sadzone

O

Ciasta i desery

mleciki cioci Emilki

Składniki:

Czas przygotowania: 3 godziny

Ciasto:

Poziom trudności: średni

99
99
99
99
99
99

1 szklanka mąki
1 szklanka wod
10 dag masła
cukier waniliowy
4 jajka
szczypta soli i cukier puder do posypania

Koszty (dla 4 osób): 15 zł

Nadzienie:

99
99
99
99

1 budyń waniliowy bez cukru
0,3 l mleka
pół kostki masła 84 %
cukier do smaku ok. 4 łyżki

Sposób przygotowania:
Ciasto i nadzienie:

Wodę, cukier i masło gotujemy na małym
ogniu, kiedy mieszanka zakipi dodajemy mąkę
i energicznie mieszamy. Kiedy ciasto będzie
już jednolitą masą odstawiamy do studzenia.
W tym czasie przygotowujemy budyń. Część
mleka odlewamy i rozpuszczamy tam budyń,
mleko gotujemy i dodajemy cukier, kiedy zakipi dodajemy budyń i mieszamy. Odstawiamy
z ognia kiedy będzie gładką masą. Studzimy.
Wystudzone ciasto miksujemy z jajkami. Piekarnik nastawiamy na 200 C. Na blachę dajemy papier do pieczenia. Masę przekładamy do
rękawa piekarskiego ( no chyba, że ktoś tak jak
ja nie ma takiego profesjonalnego sprzętu to
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daję do woreczka i odcinam jeden róg). Nakładamy ciasto na blachę w równej odległości od
siebie, bo w czasie pieczenia podwoją objętość.
Z tej porcji powinno wyjść ok 20 omlecików.
Wsadzamy do piekarnika i pieczemy ok 20
min, aż się zarumienią. Wyłączamy piekarnik
i wychładzamy go na łyżkę, czyli wsadzamy
łyżkę drewnianą między drzwiczki piekarnika
i czekamy aż ciepło ucieknie :). Chłody budyń
ubijamy z masłem. Pyszną masą nadziewamy
chłodne omleciki. Posypujemy je cukrem pudrem i gotowe! Najlepiej smakują schłodzone
z małą czarną:)

Autor: Maria Sydor

S

Składniki:

Czas przygotowania: 2 godz.

Ciasto:

Poziom trudności: średni

99
99
99
99
99
99

30 dag mąki
2 żółtka
2 łyżki śmietany
1 łyżeczka proszku do pieczenia
10 dag cukru pudru
15 dag margaryny

Koszty (dla 4 osób): 35 zł

Masa serowa:

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

2 kg sera ( przemielić)
1 kostka bielskiej margaryny
1 łyżeczka proszku do pieczenia
12 jajek
50 dag cukru pudru
1 budyń śmietankowy duży
rodzynki
skórka z pomarańczy
1 cytryna
olejek pomarańczowy

Sposób przygotowania:
Zagnieść ciasto i podzielić na ¾ na spód blachy i ¼ na wierzch.
Skórkę z cytryny zetrzeć i sok dać do sera. Margarynę cukier utrzeć , dodać żółtka + ser i bakalie.
Pianę ubić i wymieszać z serem. ¾ ciasta wykładamy blachę nakładamy masę serową i na wierzch
robimy z ¼ ciasta kratkę. Pieczemy w temp. 180ºC przez 1 godzinę.

Autor: Halina Worobiec
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Ciasta i desery

ernik

R

Ciasta i desery

ogaliki z ciasta francuskiego

Składniki:

99
99
99
99
99
99

Czas przygotowania: 2 godziny

200 ml zimnej wody
14 g miałkiej soli ( 1 łyżka)
500 g masła w temperaturze pokojowej
150 g mąki krupczatki
250 g mąki zwykłej
dowolne nadzienie np. powidła

Poziom trudności: średni
Koszty (dla 4 osób): 20 zł

Sposób przygotowania:
Sól rozpuszczamy w wodzie. 75g masła
roztapiamy w rondelku. Obie mąki wsypujemy do miski i mieszamy. Dodajemy wodę
z solą i masło, po czym zagniatamy na gładkie
ciasto. Owijamy je folią spożywczą i wkładamy do lodówki na 2 godziny. Pozostałe masło kładziemy pomiędzy papier do pieczenia
.Rozwałkowujemy je na prostokąt o grubości
mniej więcej 2 cm i wkładamy na 2 godziny
do lodówki. Schłodzone ciasto wyjmujemy
z lodówki na oprószoną mąką stolnicę i rozwałkujemy na prostokąt dwa i pół raza większy
niż przygotowany wcześniej płat masła. Masło
kładziemy na ciasto i przykrywamy z każdej
strony ciastem. Całość składamy na trzy i wałkujemy po obróceniu o 90 stopni na prostokąt
trzy razy dłuższy niż szerszy. Rozwałkowany
prostokąt składamy znowu na trzy i wkładamy
na dwie godziny do lodówki przykryty folią
spożywczą lub aluminiową aby nie wysychało.
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Po dwóch godzinach ponownie wałkujemy
obracając ciasto o 90 stopni, zawsze na prostokąt trzy razy dłuższy niż szerszy. Ponownie
składamy na trzy i wkładamy na dwie godziny
do lodówki. Wałkowanie powtarzamy w sumie 6 razy, zawsze na stolnicy lekko oprószonej mąką. Zawsze też pamiętamy aby ciasto
włożyć do lodówki owinięte folią aluminiową
lub spożywczą. Po tym czasie ciasto jest gotowe Następnie rozwałkować koło i podzielić
na 8 części tak aby utworzyły się trójkąty. Na
każdą część nakładać po łyżeczce marmolady
i zwijać w kierunku wierzchołka. Przekładamy
na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia
i wkładamy do piekarnika . Podajemy oprószone cukrem pudrem.

Autor: Gminne Centrum Kulturalne
w Medyce

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.
Aktywna działalność Stowarzyszenia przyczynia się do lepszego wykorzystania
potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności
jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także
wpływa na aktywizację oraz współpracę 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, czego potwierdzeniem jest niniejsza publikacja.

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
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Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

