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Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce publikację promującą regionalne
dziedzictwo kulinarne gminy Bircza.
Niniejsza publikacja jest niezwykła, a swoją wyjątkowość
zawdzięcza mieszkankom naszej gminy. To właśnie Panie: Józefa
Barszczak, Stanisława Cap, Rusłana Gibała, Grażyna Grygier,
Teofila Janiszewska, Helena Kleban, Beata Kozanecka, Agnieszka
Król, Elżbieta Kunik, Stanisława Maciołek, Zofia Majewska,
Anna Ruda, Anna Tomusiak, Grażyna Witko, Krystyna Wojtowicz
i Jolanta Woźniak, podzieliły się z nami przepisami na niezwykłe
potrawy, zapraszając niejako do swoich kuchni. Mam nadzieję,
że wśród przepisów każdy miłośnik dobrego smaku odnajdzie
coś dla siebie.
Dziękuję wszystkim, dzięki którym ta szczególna publikacja
mogła powstać.
Życzę Państwu, aby potrawy, które tutaj odnajdziecie, smakowały
i często gościły na Państwa stołach, dobrze kojarząc się
z naszą gminą.

Grzegorz Gągola
Wójt Gminy Bircza

Zupy
Bez zupy trudno wyobrazić
sobie tradycyjny polski obiad.
Przedstawimy tutaj kilka prostych
i smacznych przepisów, które
w naszym regionie są szczególnie
znane i lubiane, a także tradycyjne
polskie zupy, które kochamy od
pokoleń.

Zupa śliwkowa
z fasolą Jaś

Dziad z babą
Składniki:
B 30 dag makaronu
B 7 ziemniaków
B 1 łyżeczka masła
B 4 szklanki mleka
B 0,5 kg kapusty słodkiej
B sól

Makaron:
B 30 dag mąki
B 1 żółtko
B 1 szklanka mleka
B 1 łyżeczka oleju
B sól

Składniki:
B 30 dag białej fasoli
B 20 dag suszonych śliwek
B cukier

B 1 łyżka mąki
B 0,5 szklanki wody
B sól do smaku

Wykonanie:

Wykonanie:
Fasolę namoczyć dzień wcześniej.
Fasolę gotować do miękkości w lekko osolonej wodzie. Umyte
śliwki gotować osobno z odrobiną cukru. Po ugotowaniu, odsączoną fasolę połączyć ze śliwkami. Zagęścić 1 łyżką mąki, rozmieszaną w 0,5 szklanki wody i zagotować. Przyprawić do smaku cukrem
i solą.
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Ziemniaki pokroić w kostkę i ugotować w lekko osolonej wodzie.
Kapustę posiekać i ugotować, a następnie odcedzić i odcisnąć. Ze
składników na makaron zagnieść ciasto i „skubać” (odrywać) małe
kawałki ciasta, tzw. kluseczki. Kluseczki ugotować. Odlać połowę
wody i dodać ugotowane ziemniaki i kapustę. Do całości dolać
mleko, następnie dodać masło i sól do smaku.
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Zupa z brązową fasolą

Kapuśniak
Składniki:

Składniki:
B 0,5 kg fasoli brązowej (opcjonalnie czerwonej)
B 8 średniej wielkości ziemniaków
B 0,5 l śmietany 18%
B 1 płaska łyżka mąki
B 1 łyżeczka masła
B sól do smaku

B 0,5 główki świeżej kapusty
B 20 dag kapusty kiszonej
B 2 l wywaru mięsnego
B włoszczyzna (seler, marchewka, pietruszka)
B 4 ziemniaki
B 1 łyżka masła
B 1 łyżka mąki
B przyprawy: majeranek, ziele angielskie, liść laurowy
B sól, pieprz

Wykonanie:

Wykonanie:
Fasolę umyć i namoczyć dzień wcześniej. Gotować w lekko osolonej wodzie do miękkości. Ziemniaki pokroić w kostkę, ugotować
osobno z dodatkiem soli i dodać do wody z fasolą. Zupę zagotować, a następnie podbić śmietaną, wymieszaną z mąką. Na koniec
dodać łyżeczkę masła i sól do smaku.
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Przygotować wywar. Świeżą kapustę oczyścić, pokroić i razem
z włoszczyzną dodać do wywaru. Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę i wrzucić do zupy. Dodać przyprawy.
Kapustę kiszoną posiekać, zalać wrzątkiem i gotować do miękkości, a następnie dodać do zupy wraz z wodą. Kapuśniak doprawić
solą i pieprzem. Na koniec dodać zasmażkę z mąki i masła.
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Dynia z zacierkami

Zupa szczawiowa
Składniki:

B 0,5 szklanki śmietany 18%
B 1 żółtko
B 2 liście laurowe, ziele an-

B 2 l wywaru mięsnego (lub kostki rosołowe)
B 2 marchewki
B 1 korzeń pietruszki
B kawałek selera
B 1 mały por
B 2 pęczki świeżego szczawiu
(dwie duże garście)

Składniki:
B 1 kg dyni
B 1 szklanka wody
B 5 szklanek mleka
B zacierki z ciasta lanego
B sól

Zacierki:
B 5 jaj
B 10 łyżek mąki
B 2 łyżki wody
B sól

gielskie

B 3 ziarenka pieprzu
B sól, pieprz do smaku

Lane kluski:
B 4 jaja
B 5 łyżek mąki
B 2 łyżki mleka
B szczypta soli

Jajka zmiksować
z mąką, dodać wodę
i sól. Miksować,
aż ciasto będzie
jednolite.

Jajka roztrzepać widelcem, dodać
mleko, sól i mąkę. Dokładnie
wymieszać na jednolitą masę.
Wlewać cienkim strumieniem na
gotujący się wywar.

Wykonanie:

Wykonanie:
Dynię obrać, pokroić w kostkę, zalać wodą, ugotować z dodatkiem
soli i zmiksować. Mleko zagotować. Do gotującego się mleka
wlewać małym strumieniem ciasto, przerywając do uzyskania
zacierek. Następnie do mleka dodać dynię, wymieszać i doprawić
do smaku.
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Do gotującego się czystego wywaru dodać ziele angielskie, ziarenka pieprzu i liście laurowe. Warzywa obrać, zetrzeć na tarce o grubych oczkach, wrzucić do wywaru i gotować do miękkości. Szczaw
dokładnie umyć, odsączyć i posiekać. Gotować w niewielkiej ilości
wody ok. 15 minut. Przetrzeć przez sito i wlać do wywaru. Następnie dodać śmietanę połączoną z surowym żółtkiem i zagotować.
Zupę podawać z jajkiem ugotowanym na twardo, ziemniakami lub
lanymi kluskami.
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Kwasówka

Zupa cebulowa
Składniki:
B 2 l wywaru warzywnego
B 6 cebul
B 1 łyżka mąki pszennej
B 2 ząbki czosnku
B 0,5 kostki masła
B mielony kminek
B tymianek
B cukier
B sól, pieprz
B 1 łyżka mąki do zasmażki

Składniki:

B 3 łyżki mąki
B sól
B pieprz
B 1 łyżeczka cukru

B 1 l wywaru
B 2 szklanki soku z kapusty kwaszonej
B 2 żółtka
B 2/3 szklanki śmietany

Wykonanie:
Przygotować wywar warzywny. Cebulę pokroić w plastry i zeszklić
na maśle. Dodać sól, mąkę i smażyć przez ok. 10 minut. Następnie
całość połączyć z gotowym wywarem warzywnym, dodać kminek,
tymianek, czosnek, przeciśnięty przez praskę, i gotować przez ok.
20 minut, od czasu do czasu mieszając. Podprawić zasmażką, przyprawić do smaku solą, pieprzem i cukrem i chwilę gotować. Zupę
podawać z grzankami lub pulpetami, posypaną natką pietruszki.
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Wykonanie:
Do gotującego się wywaru wlać sok z kapusty kwaszonej. Mąkę
i żółtka wymieszać ze śmietaną i połączyć z zupą. Przyprawić do
smaku solą, pieprzem i cukrem. Podawać z ziemniakami okraszonymi słoniną.
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Krupnik
z ziemniakami

Barszcz
ukraiński

Składniki:
B 2 litry wywaru mięsnego
B 4 ziemniaki
B 1 marchew
B 1 korzeń pietruszki
B 0,5 selera
B 1 cebula
B 4 suszone grzyby
B 1 szklanka kaszy jęczmiennej
B przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie
B natka pietruszki
B masło do smażenia

Wykonanie:

Składniki:

B 1 łyżka mąki
B 0,5 l śmietany 18%
B 1 płaska łyżeczka cukru
B przyprawy: 3 ziela an-

B 1 udko
B 4 średnie buraki
B 5 ziemniaków
B 2 średnie marchewki
B kawałek selera
B 0,5 kg kapusty kiszonej
B 70 dag fasoli Jaś

gielskie, 2 liście laurowe
B natka pietruszki
B sól do smaku

Wykonanie:

Grzyby umyć i namoczyć, a następnie razem z kaszą i przyprawami dodać do gotującego się wywaru. Dodać pokrojone w kostkę
ziemniaki i starte na tarce o grubych oczkach marchewkę, pietruszkę i seler. Cebulę pokrojoną w kostkę podsmażyć na maśle
i dodać do zupy. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Gotowy
krupnik posypać pokrojoną zieleniną.
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Fasolę namoczyć dzień wcześniej. Udko ugotować z przyprawami
w lekko osolonej wodzie. Dodać starte buraki, marchewkę, seler
i ziemniaki pokrojone w kostkę. Fasolę ugotować z odrobiną soli
do miękkości, a następnie odcedzić. Kapustę ugotować osobno,
po ugotowaniu dodać razem z wodą do wywaru. Na koniec dodać
fasolę, cukier i podbić śmietaną, rozmieszaną z mąką. Barszcz
podawać posypany natką pietruszki.
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Żurek
Składniki:

Barszcz kiszony
z 10 składników

B 4–5 grzybów suszonych
B przyprawy: 2–3 liście laurowe,

B 2 l wody
B zakwas do smaku
B 0,5 kg białej kiełbasy

5 ziarenek ziela angielskiego,
3 ziarenka jałowca
B sól, pieprz, majeranek
B 3 ząbki czosnku
B 3–4 łyżeczki chrzanu
B 4 łyżki śmietany
B jajka ugotowane na twardo

(ok. 4 pętelki)
B ok. 30 dag kości wędzonych
B 2 marchewki
B 1 pietruszka
B kawałek selera

Zakwas:

 szystkie składniki wymieszać
W
w glinianym garnku lub słoju,
przykryć ściereczką, trzymać 4–5
dni w ciepłym miejscu, raz dziennie mieszając.

B 3 szklanki żytniej mąki
B 1,5 l ciepłej przegotowanej wody
B 5 ząbków czosnku
B pół korzenia chrzanu

Wykonanie:
Grzyby umyć i namoczyć dzień wcześniej. Kości wędzone ugotować z przyprawami. Odcedzić, pozostawiając czysty wywar, dodać
warzywa starte na tarce o grubych oczkach, grzyby i gotować. Na
koniec dodać zakwas do smaku, śmietanę i zagotować. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, chrzan i majeranek. Białą kiełbasę
pokroić w talarki i podsmażyć na patelni. Żurek podawać z jajkiem
i podsmażoną kiełbasą. Posypać posiekaną natką pietruszki.
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Składniki:
B 2 kg buraków
B 0,5 kg marchewki
B 0,5 kg pietruszki
B 1 seler
B 3 korzenie chrzanu
B 2 główki czosnku
B nasiona kopru
B liść laurowy
B ziele angielskie
B kminek, sól i cukier do smaku

Wykonanie:
Warzywa pokroić w paski lub krążki, ułożyć w słoju lub glinianym
garnku, zalać zimną przegotowaną wodą, dodać pozostałe składniki i przykryć ściereczką na ok. 4 dni. Następnie próbować, czy
smak nam odpowiada. Odlać do słoików i przechowywać w lodówce. Pić co najmniej szklankę barszczu raz dziennie.
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Barszcz z uszkami
Składniki na ciasto:
B 0,5 kg mąki pszennej
B 5 dag masła
B 2 żółtka
B 1 całe jajko
B ok. 1 szklanki letniej wody
B 1 łyżeczka soli

Barszcz:
B 0,5 kg kości wędzonych
B 5–6 buraków
B 3 marchewki
B 2 pietruszki
B kawałek selera
B 1 cebula
B 3 ząbki czosnku
B sól, pieprz
B majeranek
B 4 liście laurowe
B 5 ziarenek ziela angielskiego
B 8 ziarenek pieprzu ziarnistego

Kości wędzone zalać zimną
wodą, dodać ziele angielskie,
liście laurowe, pieprz ziarnisty
oraz sól i zagotować. Dodać
obraną marchewkę, pietruszkę,
seler i cebulę oraz buraki pokrojone w plastry. Gotować ok.
30 minut do miękkości warzyw.
Barszcz odcedzić, dodać majeranek i czosnek przeciśnięty
przez praskę. Doprawić solą,
pieprzem i zakwasić łyżką soku
z cytryny lub octu.

czarnego
B 1 łyżka soku z cytryny lub octu

Farsz:

Wykonanie:
Mąkę przesiać na stolnicę, dodać masło i posiekać nożem. Dodać
żółtka, jajko, sól i wlewając stopniowo wodę, wyrabiać ciasto, aż
będzie elastyczne i gładkie. Ciasto przełożyć do miski, przykryć
ściereczką i pozostawić na ok. 15 minut. Porcję ciasta rozwałkować
na podsypanej mąką stolnicy, wycinać małe kółeczka i nakładać
farsz. Złożyć na pół i dokładnie zlepić brzegi. Końcówki sklejać
razem, owijając uszko wokół palca. Uszka gotować w osolonym
wrzątku. Wyjmować po wypłynięciu.
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B 3 szklanki suszonych grzybów
B 1 cebula
B 3 łyżki oleju
B 2 łyżki bułki tartej
B sól, pieprz do smaku
Grzyby namoczyć na kilka godzin, ugotować do miękkości, odcedzić
(nie wylewać wody z grzybów), ostudzić i zemleć. Cebulę pokroić
w kostkę, oprószyć solą i podsmażyć na oleju. Do cebuli dodać grzyby,
wymieszać, podlać wodą z grzybów, doprawić i chwilę smażyć. Farsz
wystudzić i wymieszać z bułką tartą.
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Zupa ogórkowa

Grochówka
Składniki:

B 0,5 kg mięsa (łopatka,

B 4 marchewki
B 2 pietruszki
B 1 seler
B 2 cebule
B 4 ząbki czosnku
B 3 liście laurowe
B 6 ziaren ziela an-

karkówka)
B 0,5 kiełbasy (według
uznania)
B 7 dużych ziemniaków

gielskiego
B 3 łyżki majeranku
B 1 łyżka soli
B sól, pieprz do smaku

B 4 l wody
B 60 dag grochu
B 0,5 kg kości wędzonych
B 30 dag boczku

Składniki:
B 2 l wywaru mięsnego
B 6 ziemniaków
B 4 marchewki
B kawałek selera
B 2 cebule

wędzonego

B 5 ogórków kiszonych
B 2 łyżki masła
B 1 żółtko
B 4 łyżki śmietany 18%
B koper
B sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Wykonanie:
Ziemniaki pokroić w kostkę, warzywa zetrzeć na tarce, wrzucić do
gotującego się, czystego wywaru i gotować do miękkości. Cebulę
pokrojoną w kostkę zeszklić na maśle, dodać starte ogórki, podsmażyć i dodać do zupy. Na koniec połączyć ze śmietaną wymieszaną z żółtkiem i doprawić do smaku solą i pieprzem. Posypać
koperkiem.

22

strona

Groch, namoczony dzień wcześniej, ugotować do miękkości w lekko osolonej wodzie. Kości wędzone zalać wodą i ugotować wywar.
Do czystego wywaru dodać starte warzywa, ziemniaki pokrojone
w kostkę, liście laurowe, ziele angielskie, sól i gotować. Mięso,
boczek i kiełbasę pokroić w kostkę i smażyć z cebulą, a następnie
połączyć z zupą. Pod koniec dodać ugotowany groch, majeranek
i czosnek przeciśnięty przez praskę. Przyprawić do smaku solą,
pieprzem i gotować na małym ogniu, ciągle mieszając. Podawać
z natką pietruszki.
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Zupa gulaszowa
Składniki:
B 3 l wywaru z warzyw
(2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek selera
starte na tarce o grubych
oczkach, ziele angielskie, liść laurowy, sól)
B 1 kg mięsa wieprzowego
B 0,5 kg pieczarek
B 3 świeże papryki
czerwone

B 2 cebule
B 4 ząbki czosnku
B 1 mały słoik przecieru
pomidorowego

B 1 puszka kukurydzy
B 1 sos pieczeniowy
B zmielona papryka słodka
i ostra

B pieprz
B majeranek
B olej do smażenia

Wykonanie:
Cebulę i mięso pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju, przyprawić
papryką i przełożyć do większego garnka. Zalać wywarem z warzyw, dodać podsmażone pieczarki i gotować do miękkości. Pod
koniec gotowania dodać paprykę pokrojoną w kostkę, kukurydzę,
majeranek i czosnek przeciśnięty przez praskę. Zaprawić sosem
pieczeniowym wymieszanym z przecierem pomidorowym, zagotować i przyprawić do smaku. Podawać z pieczywem.
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Pierogi, pierożki…
Kluski, kluseczki…
Ziemniaczane cuda…
…były specjalnością polskiej kuchni
już w średniowieczu. Podawano je na
wiele sposobów: w zupie, w mleku,
ze skwarkami i z rozmaitych
rodzajów mąki – od mącznych klusek
do klusek ziemniaczanych. Jedno
jest pewne: takich przysmaków nie
znajdzie się nigdzie na świecie…

Pierogi razowe
z kaszą gryczaną
Ciasto:
B 70 dag mąki pszennej
razowej
B 30 dag mąki pszennej
zwykłej
B 1 jajko
B 1 łyżka soli
B 0,5 l letniej wody
Z podanych składników
wyrobić ciasto.

Farsz:
B 0,5 kg kaszy gryczanej
B 2 cebule
B 4 ziemniaki
B 0,5 kostki masła
B sól, pieprz

Składniki na ciasto:
Wykonanie:
Kaszę ugotować na sypko.
Ziemniaki ugotować, podusić
i odstawić do ostygnięcia. Cebule zeszklić na maśle. Wszystkie
składniki połączyć i doprawić
do smaku.
Ciasto rozwałkować i wykrawać
szklanką kółka. Na każde kółko
nakładać łyżką farsz i starannie
zlepiać. Pierogi wrzucać do
wrzącej, osolonej wody i gotować
do wypłynięcia. Podawać polane
tłuszczem lub z tzw. „maczką do
pierogów”.

Maczka do pierogów:
B 0,5 l mleka
B 1 żółtko
B 1/3 szklanki śmietany 12%
B 2 łyżki mąki pszennej
B sól

Pierogi z kapustą
i grzybami

Mleko zagotować i podbić
śmietaną rozmieszaną z mąką
i żółtkiem. Zagotować i wystudzić.
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B 0,5 kg mąki
B 1 jajko
B 1 łyżka oleju
B ok. 1 szklanki letniej wody
B sól

Farsz:
B 0,5 kg kiszonej kapusty
B 20 dag grzybów leśnych
B 0,5 kostki masła
B 2 cebule
B sól, pieprz

Do miski wsypać mąkę, jajko, odrobinę soli, łyżkę oleju
i stopniowo wlewać letnią wodę.
Wyrobić ciasto.

Wykonanie:
Grzyby umyć i namoczyć. Gotować do miękkości w lekko osolonej
wodzie i zemleć. Kapustę wypłukać, odcisnąć, a następnie ugotować. Po ugotowaniu ostudzić i odcisnąć z nadmiaru wody. Cebulę
pokroić w kostkę i zeszklić na maśle. Dodać posiekaną kapustę,
zmielone grzyby i chwilę smażyć, od czasu do czasu mieszając.
Doprawić solą i pieprzem.
Ciasto rozwałkować na cienkie placki. Wycinać koła, nakładać
farsz i lepić pierogi. Gotować w osolonej wodzie ok. 3 minuty. Pierogi podawać z podsmażoną cebulką lub ze skwarkami.
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Czebureki
Składniki na ciasto:

Kluski śląskie
Składniki:
B 1 kg ziemniaków
B 1 jajko
B 1 żółtko

B mąka ziemniaczana
B sól, pieprz do smaku

B 3,5 szklanki mąki
B 0,5 łyżeczki soli
B 1 szklanka letniej wody
B 10 dag masła
B 1 jajko
Z podanych składników wyrobić ciasto, a następnie rozwałkować. Wykrawać kółka wielkości talerzyka deserowego.

Składniki na farsz:
B 0,5 kg mięsa mielonego
B 4 cebule
B sól, pieprz do smaku
B masło
Cebule pokroić w małą kostkę, zeszklić na maśle, wymieszać z mięsem, wyrobić na gładką masę. Doprawić solą
i pieprzem. Farsz nakładać na krążki, tak by brzegi były
czyste i formować w kształt pieroga. Smażyć na głębokim
oleju, na małym ogniu.
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Wykonanie:
Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie. Odcedzić, przecisnąć przez praskę, pozostawiać do ostygnięcia. Masę wyrównać w misce i podzielić na 4 równe części. Jedną ćwiartkę wyjąć
i wypełnić to miejsce mąką ziemniaczaną. Lekko posolić, dodać
jajko i żółtko. Zagnieść na gładkie ciasto. Formować kulki, lekko
spłaszczyć w dłoni i dużym palcem robić niewielkie wgłębienie
(charakterystyczne dla klusek śląskich). Wodę posolić i gotować
kluski ok. 5 minut od wypłynięcia.
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Knedle
ze śliwkami

Oszukane knedle
Składniki:

Składniki:
B 4 szklanki mleka
B 2 szklanki kaszy manny
B 1 jajko
B mąka pszenna /ile zabierze/
B cynamon

B ok. 20 śliwek
B cukier
B masło

B 1 kg gotowanych ziemniaków
B 6 sztuk surowych ziemniaków
B 2 łyżki grysiku
B 0,5 kg mąki ziemniaczanej
B 1 jajko
B sól, pieprz
B 30 dag twarogu
B masło do omaszczenia

Wykonanie:
Mleko zagotować z solą, wsypać kaszę i ciągle mieszając, gotować
ok. 5 minut. Kasza ma być gęsta. Ugotowaną kaszę odstawić do
wystygnięcia. Do kaszy dodać roztrzepane jajko i mąkę pszenną.
Mąkę należy dodawać stopniowo, tak aby ciasto nie kleiło się
i odstawało od ręki.
Węgierki rozcinać na pół (nie do końca), wyjąć pestkę i faszerować
je cukrem z cynamonem. Z ciasta formować placuszki, nakładać
śliwkę i formować kulkę.
Knedle gotujemy 5 minut od wypłynięcia. Podawać polane śmietanką i posypane cynamonem lub z bułką tartą podsmażoną na
masełku z odrobiną cukru.
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Wykonanie:
Ziemniaki zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, odcisnąć sok
i dodać ugotowane, poduszone ziemniaki, jajko, mąkę, grysik oraz
sól i pieprz. Wyrobić ciasto (musi być gładkie i elastyczne). Formować małe kuleczki, wrzucać na gorącą, osoloną wodę i gotować
5 minut od momentu wypłynięcia. Odcedzić, omaścić masłem
i oprószyć twarożkiem.
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Pierogi kudłate
Składniki ciasto:
B 3 kg surowych ziemniaków
B 2 kg gotowanych ziemniaków
B 2 łyżki mąki ziemniaczanej

B 1 jajko
B 3 łyżki stołowe kaszy manny
B sól, pieprz do smaku

Farsz 1:
B 2 kg ziemniaków
B 0,5 kg sera białego
B 1 cebula
B masło
B sól i pieprz

Farsz 3:

Ziemniaki ugotować i podusić.
Cebulę zeszklić na maśle i połączyć z serem i ziemniakami.
Doprawić do smaku.

B 1 kg kapusty kiszonej
B 2–3 cebule
B ok. 0,5 kg suszonych grzybów
lub pieczarek

Farsz 2 (do wyboru):

B ziele angielskie
B liść laurowy
B tłuszcz do smażenia
B sól, pieprz do smaku

B średniej wielkości główka
kapusty
B 4 cebule
B masło
B pieprz i sól

Wykonanie:
3 kg surowych ziemniaków zetrzeć na tarce i odcisnąć sok przez
lnianą ściereczkę. Do startych ziemniaków dodać ugotowane,
poduszone ziemniaki, jajko, mąkę ziemniaczaną, kaszę mannę
i przyprawić. Zagnieść ciasto, formować niewielkie placki, nakładać farsz i zlepiać kule, zamykając farsz w środku. Pierogi wrzucać
do kipiącej osolonej wody i chwilę gotować.
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Kapustę wypłukać, zalać wodą,
dodać liść laurowy, ziele angielskie, ugotować i odcisnąć.
Cebulę drobno pokroić i usmażyć
na tłuszczu. Grzyby ugotować,
odcisnąć, pokroić i dodać do kapusty. Całość doprawić do smaku
solą i pieprzem.

Kapustę na farsz posiekać, ugotować i odcisnąć. Cebulę zeszklić
na maśle, wymieszać z kapustą
i doprawić.
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Łazanki z kiszoną
kapustą i grzybami

Domowe łazanki
Składniki:
B 0,5 kg mąki pszennej
B 2 jajka i 2 żółtka
B ok. 0,5 szklanki wody
B szczypta soli

Składniki:
B 1 kg kiszonej kapusty
B 5 dag suszonych grzybów (najlepiej borowików)
B 3 duże cebule
B 2 marchewki
B 0,5 kostki masła
B przyprawy: sól i świeżo zmielony pieprz
B liść laurowy
B 3 ziarna jałowca
B 0,5 łyżeczki kminku całego
B 0,5 łyżki posiekanej natki pietruszki
B ok. 20 dag gotowego makaronu w kształcie łazanek (małych kwadracików) lub domowe łazanki
Grzyby umyć, zalać zimną wodą i odstawić na noc do namoczenia.
Następnie ugotować do miękkości, odcedzić i pokroić w paski. Cebulę
posiekać w kostkę i zeszklić na maśle w rondlu. Kapustę przelać zimną
wodą i lekko odcisnąć, posiekać i dodać do cebuli. Marchewkę zetrzeć
na tarce o grubych oczkach i dodać do rondla. Wymieszać, dodać przyprawy, podlać wodą z grzybów i gotować, od czasu do czasu mieszając.
Następnie dodać grzyby, przyprawić do smaku i gotować do miękkości
kapusty i odparowania nadmiaru wywaru.
Gotowy makaron łazanki (lub inny) ugotować i połączyć z przygotowaną masą.
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Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto, wygniatać przez 10 minut,
aż będzie elastyczne. Rozwałkować i pokroić najpierw na paski
o szerokości 2 cm, następnie w poprzek na 2–3 cm kawałki. Łazanki wrzucać na osolony wrzątek i gotować do wypłynięcia.
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Nadziewany
pieróg drożdżowy

Farsz z kapustą i grzybami:
B 1 kg kapusty kiszonej
B 2–3 cebule
B ok. 0,5 kg suszonych grzybów lub pieczarek
B tłuszcz do smażenia
B sól, pieprz do smaku
Kapustę wypłukać, ugotować i odcisnąć. Cebulę drobno pokroić i usmażyć na tłuszczu. Grzyby ugotować, odcisnąć, pokroić i dodać do kapusty.
Całość doprawić do smaku solą i pieprzem.

Farsz z ziemniakami i kaszą:
B ok. 1,5 kg ziemniaków
B 1 szklanka kaszy gryczanej
B 2 cebule
B tłuszcz do smażenia
B sól, pieprz do smaku

Rozczyn:
B 1 szklanka mleka
B 0,5 kostki drożdży
B szczypta soli
B 1 łyżka cukru
B 3 łyżki mąki

Ciasto:
B 3 żółtka
B 4 łyżki oleju
B 4 szklanki mąki

Mleko lekko podgrzać, drożdże rozetrzeć z cukrem. Do
mleka dodać sól, mąkę, drożdże i odstawić, by rozczyn
„urósł”. Gdy rozczyn urośnie, dodać żółtka, olej i stopniowo
mąkę. Wyrobić jednolite ciasto. Odstawić do wyrośnięcia.
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Ziemniaki i kaszę ugotować osobno. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić
na tłuszczu. Do ziemniaków dodać kaszę, cebulę, sól, pieprz i dobrze
wymieszać (można tłuczkiem do ziemniaków), ewentualnie doprawić
jeszcze solą i pieprzem do smaku.

Wykonanie:
Na stolnicy rozwałkować w miarę cienko ciasto i wyłożyć na nie
farsz. Brzegi ciasta zawinąć i tak uformowaną „kulę” przełożyć na
blachę gładką stroną do góry. Delikatnie dłonią spłaszczyć, nakłuć
widelcem. Całość smarować roztrzepanym jajkiem. Piec w temperaturze 180°C przez ok. 30 minut.
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Gołąbki ziemniaczane
z kaszą gryczaną
Składniki:

Zapiekanka z ziemniaków
i kiszonej kapusty
Składniki:

B 1 główka kapusty
B 2 kg ziemniaków
B 1 szklanka kaszy gryczanej
B 2–3 łyżki kaszy manny
B 1 namoczona bułka

B 2 cebule
B 1 szklanka bulionu (kostka
rosołowa rozpuszczona
w wodzie)
B 1 kostka masła
B sól, pieprz

B 0,5 kg ziemniaków
B 40 dag odciśniętej kapusty

B 4 łyżki gęstej kwaśnej śmietany
B 1 liść laurowy
B ziarna jałowca
B 1 łyżka oleju
B natka pietruszki
B tłuszcz do wysmarowa-

kiszonej

B ¾ szklanki wywaru z warzyw
B 1 cebula
B 1 jabłko
B 10 dag startego żółtego sera

nia formy
B sól i pieprz

Wykonanie:
Kapustę sparzyć, oddzielić liście. Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce
o drobnych oczkach (nie odciskać). Kaszę gryczaną ugotować na
sypko. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na maśle w dużym
rondlu. Dodać starte ziemniaki, gorącą kaszę, odciśniętą bułkę
oraz kaszę mannę. Doprawić do smaku i dokładnie mieszać na
małym ogniu do uzyskania jednolitej masy. Farsz zawijać w liście
kapusty. Dno rondla wyścielić liśćmi kapusty i układać gotowe
gołąbki. Całość zalać szklanką bulionu i oprószyć posiekanym
masłem. Górę przykryć liśćmi kapusty, włożyć do piekarnika i piec
w temperaturze 180°C przez ok. 60–90 minut lub dusić na kuchni
w rondlu pod przykryciem ok. 60 minut do miękkości kapusty. Gołąbki podawać polane masłem z cebulką lub ulubionym sosem.
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Wykonanie:
Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie, odcedzić i przecisnąć
przez praskę, a następnie przyprawić solą i pieprzem. Cebulę podsmażyć na tłuszczu, dodać kiszoną kapustę, liść laurowy i dusić
pod przykryciem. Śmietanę wymieszać z ziemniakami i natką
pietruszki. Na koniec dodać starte jabłko i wywar, dusić jeszcze
15 minut.
W żaroodpornym naczyniu, wysmarowanym masłem, układać
warstwami ziemniaki i kapustę, kończąc warstwą ziemniaków.
Piec ok. 40 minut w temperaturze 180°C. Pod koniec posypać
żółtym serem.
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Babka ziemniaczana

Placki ziemniaczane
Składniki:
B 1 kg ziemniaków
B 2 cebule
B 2 jajka
B 1 łyżka mąki ziem-

Składniki:

niaczanej
B 1 łyżka śmietany
B sól, pieprz
do smaku
B olej roślinny do
smażenia

B 10 ziemniaków
B 2 jajka
B 2 łyżki kaszy manny
B 2 cebule
B 50 dag chudego boczku
B sól i pieprz

Wykonanie:
Wykonanie:
Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce, dodać jajka i kaszę. Boczek
pokroić w paski i smażyć na patelni do wytopienia tłuszczu, dodać
cebulę pokrojoną w kostkę i zrumienić. Do masy ziemniaczanej
dodać boczek z cebulą i przełożyć do formy. Babkę piec w piekarniku w temperaturze 180°C, do momentu aż na wierzchu utworzy
się rumiana skorupka. Podawać na gorąco ze śmietaną.
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Ziemniaki i cebulę zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Masę
wylać na sitko ustawione na naczyniu i lekko odcisnąć. Cały
odsączony płyn zlać do osobnej miseczki i zachować na później.
Do startych ziemniaków dodać mąkę, jajka i śmietanę, a następnie
całość dokładnie wymieszać. Dodać sól i pieprz. Z płynu wyciśniętego z ziemniaków zlać powolutku wszystko oprócz białego osadu
z dna miski. Jest to skrobia ziemniaczana, którą należy dodać do
masy i jeszcze raz całość wymieszać. Na patelni rozgrzać mocno
olej roślinny. Tłuszczu powinno być raczej dużo, tak by przykrywał
dno patelni warstwą 1–2 mm. Placki smażyć po 3–5 minut z każdej
strony, a następnie odkładać na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym w celu odsączenia zbędnego tłuszczu. Podawać je zaraz po
usmażeniu ze śmietaną lub ulubionymi dodatkami.
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Chleb z mąki pszennej
Składniki:
B 60 dag mąki pszennej
B 3 łyżki płatków

Chleby i bułeczki
Prawdziwy, domowy chleb kojarzony jest
z polską wsią, gdzie był stałym pożywieniem
i gościł na stołach każdej rodziny. Przestano
go jednak wypiekać z chwilą pojawienia się
na sklepowych półkach „białych bułeczek”.
Na szczęście ponownie odkryto najstarszą
prawdę, że domowe znaczy najzdrowsze,
najsmaczniejsze i wypiek domowych bochenków
chleba wraca do łask. Nie dość, że jest zdrowy,
to jeszcze długo zachowuje świeżość. Oto kilka
sprawdzonych i udoskonalonych przepisów na
pyszne domowe pieczywo.

owsianych
B 0,5 łyżeczki cukru
B 5 dag drożdży
B 1 łyżeczka soli
B 0,5 l wody letniej
B mała kostka sera
żółtego
B (można dodać ziarna
sezamu, słonecznika,
dyni lub inne)

Wykonanie:
Drożdże rozpuścić z cukrem w 1/3 szklanki letniej wody i odstawić
do wyrośnięcia na ok. 5 minut. Do przesianej mąki dodać pozostałe składniki, resztę wody oraz podrośnięte drożdże. Wyrabiać
ciasto tak, by odchodziło od ręki i od miski, następnie wykładać na
przygotowaną wąską formę, wysmarowaną tłuszczem i posypaną
płatkami kukurydzianymi. Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Gdy ciasto podwoi swoją objętość, zetrzeć na górę żółty ser
i włożyć do nagrzanego piekarnika. Piec ok. 60 minut w temperaturze 180°C.
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Chleb razowy

Składniki:
B 1 kg mąki żytniej razowej
B 1 kg mąki pszennej razowej
B 1 kg mąki orkiszowej
B 10 dag drożdży
B sól (trzy łyżki stołowe)
B 1 l wody lub maślanki

B ziarna (słonecznik, dynia, siemię lniane, sezam, kminek
lub inne)
B ok. 40 dag rozczynu (gotowego
z piekarni lub własnego wcześniej przygotowanego)

Przepis na 3 keksówki
Wykonanie:

Zakwas:
B 1 l ciepłej wody
B ok. 10 kopiatych łyżek mąki żytniej razowej
B 2 łyżki cukru
B 4 ząbki czosnku
B kawałek chrzanu
Wszystko włożyć do 2-litrowego słoja, zalać
wodą i wymieszać. Odstawić w ciepłe miejsce
na 5–7 dni.
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Do mąki żytniej razowej dodać wcześniej przygotowany zakwas,
letnią wodę lub maślankę, wymieszać i odstawić na 24 godziny.
Po 24 godzinach ok. 40 dag rozczynu ubrać do słoika i włożyć do
lodówki (użyć go do następnego wypieku). Do pozostałej części
rozczynu dodać mąkę pszenną i mąkę orkiszową oraz sól. W 1 l
wody (lub maślanki) rozpuścić 3 łyżki cukru i 10 dag drożdży. Gdy
drożdże zaczną pracować, wlać do miski z mąką, dodać pozostałe
składniki, wyrabiać do czasu, aż ciasto odejdzie od miski. Ciasto
wyłożyć na stolnicę i dalej przez chwilę wyrabiać, a następnie
podzielić na 3 części. Foremki wysmarować tłuszczem i obsypać
bułką tartą, wyłożyć ciasto, posmarować żółtkiem i posypać ziarnami dyni. Odstawić do wyrośnięcia na ok. 60 minut, aż podwoi swoją
objętość.
Piekarnik ustawić na 230°C (do nagrzania), włożyć chleb na 15 minut. Po tym czasie zmniejszyć temperaturę do 190°C i piec jeszcze
45 minut.
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Chleb na zakwasie

Składniki:
B 0,5 l zakwasu
B 40 dag mąki pszennej razowej
B 40 dag mąki orkiszowej
B 0,7 l przegotowanej let-

B 0,5 szklanki siemienia lnianego
B 0,5 łyżeczki papryki słodkiej
czerwonej
B 1 łyżeczka przyprawy do pizzy
lub czubrycy
B 1 łyżeczka ziół prowansalskich
B 1 łyżeczka kminku, słonecznik,
ziarna dyni

niej wody
B 1,5 łyżki soli
B ¾ szklanki otrębów pszennych

Wykonanie:
Zakwas:
B 0,5 szklanki mąki żytniej
B 0,5 szklanki letniej wody
W szklanym 2-litrowym słoiku zmieszać mąkę z letnią wodą. Słoik przykryć nakrętką, nie zakręcać i odstawić w ciepłe miejsce. Następnego
dnia zakwas dokarmić (czyli dodać 0,5 szklanki mąki i 0,5 szklanki letniej
wody). Zamieszać i przykryć. Czynność powtarzać przez następne 2 dni.
Zakwas powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Czwartego dnia
dodać 2 łyżki mąki, 2 łyżki wody, zamieszać i pozostawić w ciepłym
miejscu. W piątym dniu wstawić do lodówki na 2–3 dni. Po tym czasie
wyjąć z lodówki, odstawić w ciepłe miejsce na ok. 3 godziny, dokarmić,
wsypując 1 łyżkę mąki, 1 łyżkę letniej wody i ponownie odstawić w ciepłe
miejsce, aż zakwas zacznie „pracować”. Zakwas jest już gotowy. Można
go odstawić do lodówki i pozostawić do pieczenia, dokarmiając raz w tygodniu (2 łyżki mąki, 2 łyżki letniej wody), aby się nie zestarzał.
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Odmierzyć wymaganą ilość zakwasu, dodać mąkę, otręby, siemię
lniane, paprykę, czubrycę, sól, ziarna i stopniowo wodę. Mieszać,
uzupełniać wodę i wyrabiać na gładkie, sprężyste ciasto. Następnie pozostawić ciasto na ok. 30 minut do podrośnięcia. Formy
wysmarować masłem i oprószyć bułką tartą. Ciasto ponownie
ugniatać, by było elastyczne. Podzielić na 2 części, przełożyć do
form i wyrównać ciasto (najlepiej łyżką namoczoną w wodzie,
wówczas unikniemy nierówności i sklejania się ciasta). Foremki
przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce. Ciasto powinno
urosnąć po krawędzie form (zależne to jest jednak od prawidłowo
zrobionego zakwasu). Piekarnik nagrzać do temperatury 250°C (na
spód można położyć naczynie z wodą, aby chleb się równo piekł).
Wyrośnięte ciasto na chleb delikatnie spryskać wodą i posypać
słonecznikiem. Włożyć foremki i zmniejszyć temperaturę piekarnika do 200°C. Piec ok. 55 minut, pamiętając o tym, by podczas pieczenia nie otwierać piekarnika. Po wyłączeniu piekarnika, odczekać kilka minut i wyjąć chleb. Kroić po całkowitym wystygnięciu.
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Chleb pszenno-żytni

Bułeczki maślane
Składniki:

Składniki:

B 0,5 kg mąki orkiszowej lub pszennej (może
być pół na pół)
B 0,3 l mleka
B 2 łyżki masła
B 5 dag drożdży
B 1 łyżeczka soli
B 1 łyżeczka cukru

B 50 dag mąki żytniej
B 50 dag mąki pszennej
B 1 szklanka mleka
B 4 dag drożdży
B 0,5 l ciepłej wody lub serwatki
B 1 łyżka soli
B 1 łyżka cukru
B kminek

Wykonanie:
Wykonanie:
Drożdże rozpuścić z cukrem w letnim mleku. Do miski wsypać
mąkę pszenną i żytnią, dodać sól, kminek i podrośnięte drożdże.
Dolewać stopniowo ciepłą wodę i wyrobić ciasto. Ciasto ma być
gładkie, elastyczne i odchodzić od miski. Gotowe ciasto obsypać
lekko mąką, odstawić do podrośnięcia. Gdy ciasto podwoi swoją objętość, wyłożyć na stolnicę, dobrze ugnieść, przełożyć do
dwóch keksówek i ponownie pozostawić do wyrośnięcia. Piekarnik
nagrzać do temperatury 250°C. Włożyć formy i zmniejszyć temperaturę do 230°C. Piec ok. 60 minut.
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Drożdże i cukier rozpuścić w 0,5 szklanki letniego mleka. Masło
roztopić i pozostawić do ostygnięcia. Mąkę wsypać do miski,
dodać rozpuszczone drożdże, sól, masło oraz pozostałe mleko
i dokładnie wymieszać do połączenia się składników, a następnie
przełożyć na stolnicę i zagnieść na gładkie, elastyczne ciasto. Ciasto dzielić na małe części i formować bułki (z podanych proporcji
wyjdzie ok. 10 sztuk). Każdą bułkę delikatnie spłaszczyć i ułożyć na
blaszce, wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryć i odstawić na
trochę do wyrośnięcia. Piekarnik nagrzać do temperatury 200°C.
Bułki naciąć nożem po przekątnej, spryskać wodą lub mlekiem
i wstawić do piekarnika. Piec ok. 15–20 minut, aż skórka się zrumieni. Wyjąć, przykryć ściereczką i pozostawić do ostygnięcia.
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Proziaki na kuchni
Składniki:

Proziaki
na patelni

B 4 jajka
B 1 płaska łyżeczka sody
B 0,5 l zsiadłego mleka (opcjo-

B 1 kg mąki pszennej
B 1 płaska łyżeczka soli
B 3 łyżki stołowe cukru

nalnie kefiru)

Składniki:
B 1 kg mąki
B 2 żółtka
B 1 łyżeczka soli
B 1 łyżeczka sody
B 2 szklanki zsiadłego mleka

Wykonanie:

Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto. Ciasto powinno być luźne, odchodzić od ręki i od miski. Uformować nieduże placki i piec
na kuchni opalanej drewnem, na małym ogniu.
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Z podanych składników zagnieść ciasto i zostawić do wyrośnięcia.
Ciasto rozwałkować dość grubo i wykrawać niezbyt duże placki.
Placki smażyć na oleju.
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Szarlotka
Składniki:

Ciasta
i inne słodkie przekąski
Nic tak nie jednoczy rodziny, jak domowe,
świeżo upieczone ciasto. Niewiele jest kuchni,
które mogłyby pochwalić się taką ilością
i różnorodnością wypieków jak kuchnia polska.
Tradycyjne pierniki, świąteczne makowce i babki
czy szarlotki przypominające smak dzieciństwa,
to tylko niektóre przykłady. A naleśniki i słodkie
racuchy skuszą nawet największą marudę

B 5 jaj
B 1,5 szklanki cukru
B 3 szklanki mąki
B 1 margaryna
B 1,5 łyżeczki proszku do

B 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
B cynamon
B 1 kg jabłek
B tłuszcz
B bułka tarta

pieczenia

Wykonanie:
Do miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia i wymieszać. Dodać
żółtka, 0,5 szklanki cukru, margarynę i zagnieść ciasto. Podzielić
na 3 równe części. Dwie części ciasta włożyć do zamrażarki na
30 minut. Trzecią część rozwałkować i wyłożyć na blachę wysmarowaną tłuszczem i oprószoną bułką tartą. Jabłka zetrzeć na tarce
o grubych oczkach, wyłożyć na ciasto i posypać cynamonem.
Jabłka przykryć kolejnym startym ciastem. Z białek i szklanki cukru
ubić pianę. Następnie dodać mąkę ziemniaczaną, wymieszać i wyłożyć na blachę. Na wierzch zetrzeć ostatnie ciasto. Piec od 30 do
40 minut w temperaturze 180°C.
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Sernik
Składniki:
B 1 kg sera
B 10 jajek
B 40 dag cukru pudru
B 15 dag masła
B 1 olejek pomarańczowy
B 1 budyń śmietankowy
B 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Piernik
Składniki:
B 3 szklanki mąki
B 1 szklanka miodu naturalnego
B 1 szklanka oleju
B 5 jajek
B 1 szklanka cukru
B 1 łyżeczka sody
B 2 łyżeczki kakao
B 1 łyżeczka proszku do pieczenia
B 1 przyprawa do piernika
B 3 łyżeczki esencji herbacianej
B bakalie
B tłuszcz i bułka tarta

Wykonanie:

Wykonanie:
Ser zemleć przez maszynkę 2 razy. W makutrze utrzeć cukier
z margaryną. Żółtka oddzielić od białek i dodać do masła. Następnie dodać ser, budyń, proszek do pieczenia i olejek pomarańczowy. Z białek ubić sztywną pianę, dodać do sera i lekko wymieszać.
Piec ok. 60 minut w temperaturze 200°C.

54

strona

Do miski wsypać mąkę, cukier, sodę, kakao, proszek do pieczenia,
przyprawę do piernika i wymieszać. Dodać miód, olej, roztrzepane
jajka i esencję herbacianą. Na koniec dodać bakalie i wszystko
dokładnie wymieszać. Ciasto wyłożyć na wysmarowaną i posypaną
bułką blachę. Piec ok. 40 minut w temperaturze 180°C.
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Sękacz

Mazurek kokosowy
Składniki:

Składniki:
B 0,5 kg mąki
B 1 kostka masła
B 0,5 szklanki cukru
B 2 łyżeczki proszku do pieczenia
B 4 jajka
B 2 łyżki kakao

B cynamon, cukier wanilinowy
B aromat rumowy
B 2 łyżki smalcu
B 8–9 jabłek (pokrojone w małe
ćwiartki)

Wykonanie:
Mąkę przesiać na stolnicę, dodać 3 łyżki cukru, proszek do
pieczenia i wymieszać. Następnie dodać posiekane masło, żółtka
i zagnieść ciasto. Ciasto podzielić na 3 części. Jedną część ciasta
wyłożyć na blachę. Na ciasto ułożyć ćwiartki jabłek, posypać cukrem wanilinowym i tartą bułką oraz cynamonem.
Drugą część ciasta zagnieść z 2 łyżkami kakao, schłodzić w lodówce, a następnie zetrzeć na tarce o grubych oczkach, bezpośrednio
na jabłka. Białka ubić z 1 szklanką cukru i wyłożyć na ciemne
ciasto. Do trzeciej części ciasta dodać aromat rumowy i zetrzeć na
pianę. Piec ok. 60 minut w temperaturze 200°C.
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B 40 dag mąki
B 20 dag masła
B 20 dag cukru pudru
B 15 dag wiórek kokosowych
B 3 łyżeczki proszku do pieczenia
B 3–4 łyżki gęstej śmietany
B 3 żółtka
B dżem wiśniowy lub porzeczkowy
B 3 białka
B 0,5 szklanki cukru pudru
B aromat rumowy lub cytrynowy

Wykonanie:
Do przesianej na stolnicy mąki dodać masło, cukier, proszek do
pieczenia, wiórki kokosowe i siekać nożem do czasu, aż znikną
grudki tłuszczu. Żółtka rozmieszać ze śmietaną i połączyć z ciastem. Ciasto włożyć na godzinę do lodówki. ¾ ciasta rozwałkować
na placek i wyłożyć na blachę. Ciasto nakłuć widelcem, posmarować dżemem. Białka ubić z cukrem i dodać aromat. Pianę rozsmarować na całej powierzchni ciasta. Pozostałą część ciasta zetrzeć
na tarce na pianę. Piec ok. 60 minut w temperaturze 180–200°C.
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Miodownik
Masa grysikowa:
B 1 żółtko
B 0,5 l mleka
B 3 łyżki grysiku
B 15 dag masła
B 2 cukry wanilinowe
B 15 dag cukru pudru

Składniki:

Grysik ugotować na
mleku i wystudzić. Masło
utrzeć z cukrem pudrem
i żółtkiem, dodać cukier
wanilinowy i stopniowo
wystudzony grysik. Gotową
masą grysikową przekładać placki.
Całość polać polewą czekoladową.

Polewa czekoladowa:

Ciasto:
B 3 szklanki mąki
B 1,5 szklanki cukru
B 0,5 kostki masła
B 3 jajka
B 3 łyżki miodu
B 0,5 opakowania przyprawy do piernika
B 3 łyżeczki proszku do pieczenia

B 0,5 kostki margaryny
B 5 łyżek mleka
B 0,5 szklanki cukru
B 2 łyżki kakao
Margarynę roztopić, dodać cukier i mleko. Na końcu dodać
kakao. Dobrze wymieszać i zagotować. Miodownik polać
polewą.

Z podanych składników wyrobić ciasto, podzielić na 3 części i piec każdy osobno w temperaturze 180°C przez ok. 20 minut.
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Babka
wielkanocna
Składniki:
B 25 dag mąki
B 25 dag cukru
B 4 jajka
B 0,5 szklanki oleju

Rogaliki drożdżowe
z marmoladą
Składniki:

B 0,5 szklanki letniej wody
B 1 cukier wanilinowy
B 1 łyżeczka proszku do pieczenia
B 3–4 łyżki kakao
B 2 cytryny

B 1 kg mąki
B 10 dag drożdży
B 0,5 kostki margaryny
B 0,5 szklanki cukru

B 2 szklanki mleka
B 6 żółtek
B cukier wanilinowy
B 70 dag marmolady

Wykonanie:
Wykonanie:
Żółtka utrzeć z cukrem. Mąkę wymieszać z cukrem wanilinowym
i proszkiem do pieczenia. Do utartych żółtek dodawać na zmianę
mąkę, wodę, olej, cały czas mieszając. Na koniec dodać ubite białka i lekko wymieszać. Ciasto podzielić na dwie części (mniejszą
i większą). Do mniejszej dodać kakao, a do większej startą skórkę
z cytryny. Ciasto wlewać do formy na babkę, zaczynając od środka
(raz białe raz ciemne ciasto). Piec ok. 60 minut w temperaturze
150–170°C. Upieczoną babkę posypać cukrem pudrem.
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Do letniego mleka dodać 2 łyżki cukru, pokruszone drożdże
i 6 łyżek mąki. Wymieszać i odstawić do wyrośnięcia. Żółtka utrzeć
z 0,5 szklanki cukru. Następnie roztopić margarynę i odstawić do
przestygnięcia. Do wyrośniętego rozczynu dodać żółtka utarte
z cukrem, mąkę i cały czas mieszać. Do całości wlewać porcjami przestudzony tłuszcz, nie przerywając wyrabiania. Ciasto na
rogaliki rozwałkować na placek w kształcie koła i dzielić na równej
wielkości trójkąty. Na środek trójkąta dajemy łyżeczkę marmolady
i zwijamy na kształt rogalika. Piec w temperaturze 200–220°C przez
ok. 15 do 20 minut.
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Składniki:
B 0,5 kg sera półtłustego
B 0,5 kg mąki
pszennej
B 10 dag cukru
B 2 łyżeczki cukru
wanilinowego
B 4 żółtka
B 1 łyżeczka sody
oczyszczonej

Oponki
B 2 łyżki spirytusu
lub octu

Faworki

B ok. 1 szklanki
kwaśnej śmietany

Składniki:
B 2 szklanki mąki
B 4 żółtka
B 1 łyżka spirytusu lub octu
B 0,5 łyżeczki cukru
B 0,5 łyżeczki soli
B 1 mały kubeczek gęstej, kwaśnej śmietany
B olej do smażenia
B cukier puder do posypania

Wykonanie:

Wykonanie:

Ser zemleć przez maszynkę. Mąkę przesiać na stolnicę, dodać ser,
cukier, żółtka, sodę, cukier wanilinowy, ocet (lub spirytus) i śmietanę. Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość ok. 1–1,5 cm.
Z ciasta wykrawać szklanką kółka. Następnie na środku kółek
wykrawać kieliszkiem lub zakrętką mniejsze kółka. Ciasto, powstałe po wycięciu kieliszkiem, można ponownie zagnieść i od nowa
wycinać oponki. W dużym garnku rozgrzać tłuszcz. Oponki smażyć
z obu stron na złoty kolor. Gotowe układać na ręcznikach papierowych, aby ociekły z tłuszczu. Lekko ciepłe posypać cukrem
pudrem. Najsmaczniejsze są świeże, od razu po usmażeniu.
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Mąkę przesiać na stolnicy, zrobić dołek, dodać sól, cukier, następnie żółtka, spirytus i wymieszać widelcem. Dolać śmietanę. Ciasto
wyrobić dobrze ręką.
Podzielić na 3–4 części i po kolei rozwałkowywać, jak najcieniej.
Kroić w paski szerokości ok. 3 cm i długości 9 cm. W środku zrobić nacięcie ok. 2 cm, przez które przełożyć jeden koniec paska,
tak aby utworzył się węzeł. Faworki smażyć na dobrze rozgrzanym
oleju, na złoty kolor. Po usmażeniu posypać cukrem pudrem.
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Ciasto naleśnikowe
Składniki:
B 1,5 szklanki mąki
B ¾ szklanki mleka

B ¾ szklanki wody mineralnej gazowanej
B szczypta soli
B 3 jaja
B 2 łyżki oleju

Racuchy
na kwaśnym mleku
Składniki:

B 0,5 łyżki soli
B 1 łyżka proszku do pieczenia
B cukier wanilinowy
B cukier puder do posypania
B olej do smażenia
B jabłka

B 60 dag mąki
B 2 jaja
B 1 l kwaśnego mleka (lub
maślanki)

B 1 łyżka cukru

Wykonanie:
Mąkę wymieszać dokładnie z mlekiem i wodą mineralną, dodać
żółtka, sól i olej. Na końcu dodać pianę, ubitą na sztywno (ciasto
powinno być lejące). Smażyć naleśniki, układać na talerzu. Podawać z dowolnym farszem, zwinięte w rulon lub złożone w trójkąty.

Nadzienie owocowe:

Truskawki lekko rozdrobnić,
zasypać cukrem i delikatnie wymieszać z twarożkiem. Podawać
posypane cukrem pudrem.

B 0,5 kg truskawek
B 2 twarożki homogenizowane
B cukier do smaku
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Wykonanie:
Z podanych składników wyrobić ciasto (ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany). Jabłka pokroić w kostkę i wrzucić do
przygotowanego ciasta. Smażyć na oleju z obu stron na złoty kolor.
Po smażeniu ciepłe posypać cukrem pudrem.
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Bigos
Składniki:

B 3 cebule
B 4 liście laurowe
B 6 ziarenek ziela angielskiego
B 8 ziarenek jałowca
B majeranek
B kminek
B pieprz
B zmielona papryka słodka

B 3 kg kiszonej kapusty
z marchewką
B 1,5 kg mięsa (np. karkówka,
łopatka, mięso od szynki)
B 0,5 kg boczku wędzonego
B 30 dag kiełbasy
B garść suszonych grzybów
(opłukać i namoczyć)

Swojsko,
czyli coś na ząb…

i ostra

Wykonanie:
Kapustę dobrze wypłukać (nie powinna być zbyt kwaśna), pokroić,
zalać wodą (wody tyle, by przykryć kapustę), dodać sól i przyprawy (ziele angielskie, liść, kminek, jałowiec) i gotować ok. 60 minut.
Grzyby namoczyć na kilka godzin i gotować w lekko osolonej wodzie. Mięso pokroić w kostkę, posolić, posypać papryką, pieprzem
i zrumienić na patelni. Pod koniec podlać małą ilością wody.
Grzyby odsączyć, pokroić i dodać do kapusty razem z mięsem.
Boczek pokroić w paski, kiełbasę w półplasterki, cebulę w kostkę i podsmażyć na patelni. Wszystko lekko zrumienić i dodać do
kapusty. Całość dobrze wymieszać (jeśli bigos będzie zbyt suchy,
można podlać wywarem z grzybów) i gotować na małym ogniu
ok. 60 minut, od czasu do czasu mieszając. Przyprawić według
uznania i odstawić do ostygnięcia. Bigos można podawać z domowym pieczywem lub jako dodatek do drugiego dania. Wielokrotnie
odgrzewany i schładzany jest jeszcze smaczniejszy.
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Kaczka wójta
Składniki:
B 1 kaczka
B marynata: 1 opakowanie majeranku,
0,5 opakowania słodkiej papryki, ok. 100
ml oleju, łyżeczka
soli

Schab ze śliwkami
Składniki:

B farsz: 1 por, 10 dag suszonych śliwek,
2 jabłka pokrojone w ćwiartki, 1 łyżka majeranku

Wykonanie:

B 1,5 kg schabu

B ziele angielskie
B liście laurowe

bez kości
B przyprawa do
mięs Knorr
B 10 dag śliwek
B czosnek granulowany
B kminek

B sos pieczeniowy ciemny

B 2 łyżki śmietany

Wykonanie:

Kaczkę umyć, natrzeć dokładnie marynatą (także w środku) i odstawić do lodówki na min. 2 godziny. Następnie wyjąć z lodówki
i nadziewać farszem. Przygotowaną kaczkę włożyć do naczynia
żaroodpornego, podlać niewielką ilością wody i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w temperaturze 180°C pod przykryciem
przez ok. 2 godziny. Na 15 minut przed końcem czasu zdjąć pokrywę, aby delikatnie zrumienić skórkę. Kaczka idealnie komponuje
się z kluskami śląskimi.
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Mięso nacinać nożem po bokach z dwóch stron i w otwory wkładać suszone śliwki (można nacinać również od góry i faszerować). Nadziany śliwkami schab natrzeć przyprawą do mięs, solą,
czosnkiem i oprószyć kminkiem. Przełożyć do naczynia żaroodpornego, podlać niewielką ilością oleju i ciepłej wody. Dodać liście
laurowe i ziele angielskie. Piec pod przykryciem 1,5–2 godziny
w temperaturze 180°C. Gdy mięso jest miękkie, wyjąć i odstawić
do ostygnięcia. Sos przelać do garnka, zagęścić sosem pieczeniowym ciemnym, rozmieszanym w wodzie z dodatkiem śmietany.
Mięso pokroić w plastry i polać sosem. Podawać z ziemniakami
lub kluskami śląskimi.

69

strona

Krokiety
z pieczarkami
Składniki:

Karp
Składniki:

B 1 kg pieczarek
B 4 cebule
B 30 dag sera żółtego
B 5 jaj
B bułka tarta
B tłuszcz do smażenia
B sól, pieprz

B 3 kg karpia (ok. 3 sztuki)
B 0,5 kostki masła
B 2 cytryny
B przyprawa do ryb
B sól, pieprz do smaku
B 2 cebule

Wykonanie:
Pokrojoną w kostkę cebulę zeszklić na tłuszczu, dodać pieczarki
starte na tarce o grubych oczkach i razem smażyć. Farsz odstawić do ostygnięcia. Następnie dodać starty żółty ser, wymieszać
i doprawić.

Wykonanie:
Karpia pokroić w dzwonki, skropić cytryną i natrzeć przyprawą do
ryb, solą i pieprzem. Odstawić na 12 godzin do lodówki. Brytfannę
wyłożyć posiekanym masłem, na górę ułożyć karpia i posypać
pokrojoną w talarki cebulą. Włożyć do piekarnika nagrzanego do
temperatury 140°C na ok. 6 godzin.

Ciasto naleśnikowe – według przepisu na stronie 64.
Na placki nakładać farsz, zwinąć w rulon, panierować w roztrzepanych
jajkach i obtaczać bułką tartą. Smażyć na tłuszczu. Podawać z czystym
barszczem.
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Kapusta z fasolą

Kapusta
zasmażana

Składniki:
B 1 pietruszka
B 1 marchewka
B przyprawa Maggi do zup
B sól, pieprz

B 1 kg kiszonej kapusty
B 0,5 kg brązowej fasoli
B 0,5 kg fasoli Jaś
B 8 ziemniaków

Składniki:
B 0,5 kg kiszonej kapusty
B 10 dag masła
B 1 kostka rosołowa
B 2 łyżki mąki ziemniaczanej
B liść laurowy
B ziele angielskie
B sól, pieprz

Wykonanie:
Wykonanie:
Fasolę brązową i fasolę Jaś namoczyć dzień wcześniej. Ziemniaki pokroić w kostkę i razem z fasolą ugotować do miękkości.
Kapustę przelać wodą, lekko odcisnąć, dodać startą na grubych
oczkach marchewkę i pietruszkę i ugotować. Fasolę z ziemniakami
zmiksować i połączyć z kapustą. Można dodać skwarki stopione
z cebulką.
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Kapustę przelać zimną wodą, lekko odcisnąć i posiekać. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na maśle. Dodać kapustę, kostkę
rosołową, przyprawy, podlać wodą i dusić pod przykryciem. Mąkę
rozmieszać w szklance wody, podlać kapustę i chwilę gotować.
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Pasztet z królika

Omlet po chłopsku

Składniki:
B 2 kg królika
B 0,5 kg pieczarek
B 2 cebule
B 0,5 kostki masła
B 30 dag wątróbki z królika

B pieprz, sól
B 2 bułki
B 0,5 kg boczku
B 2 jajka
B liść laurowy
B ziele angielskie

Składniki:
B 4–5 ugotowanych ziemniaków
B 4 jaja
B 10 dag słoniny lub boczku
B sól, pieprz, szczypior według uznania

Wykonanie:
Mięso wraz z boczkiem zalać w garnku wodą, tak by wszystko
przykryć. Dodać ziele angielskie, liść laurowy, czarny pieprz i gotować do miękkości przez ok. 60 minut. Po tym czasie dodać wątróbkę i gotować na małym ogniu przez krótką chwilę. Mięso, wątróbkę
oraz boczek wyjąć z rosołu i wystudzić. Następnie oddzielić mięso
od kości, a w rosole namoczyć bułki. Cebulę i pieczarki zeszklić
na maśle. Całość zemleć w maszynce z nakładką o drobnych
oczkach. Gdy masa będzie zbyt sucha, dodać rosół, następnie
jajka, sól i pieprz. Wszystko starannie wymieszać i doprawić do
smaku według uznania. Masę układać do natłuszczonych foremek
aluminiowych. Starannie ubić i wstawić do nagrzanego piekarnika.
Piec przez około 60 minut w temperaturze 180°C. Pasztet powinien
oddzielić się od ścianek foremki.
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Wykonanie:
Słoninę lub boczek pokroić w kostkę, przysmażyć na patelni,
aż tłuszcz się wytopi. Dodawać ugotowane, zimne, pokrojone
w plasterki ziemniaki i lekko zrumienić. Roztrzepać widelcem jaja
(można dodać mleka), przyprawić i zalać nimi ziemniaki. Smażyć
krótko, do ścięcia się jajek. Podawać z kwaszonymi ogórkami.
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Smalec swojski

Sos
chrzanowy

Składniki:
B 1 kg słoniny
B 30 dag boczku wędzonego surowego
B 2 cebule
B 1–2 jabłka kwaśne
B zioła prowansalskie,
majeranek, pieprz,
rozmaryn, sól, pieprz

Składniki:
B 5 jaj
B 1 kopiata łyżeczka masła
B 2 łyżeczki musztardy
B 1 łyżka chrzanu
B 2 łyżki majonezu lub śmietany
B sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Słoninę i boczek pokroić w drobną kostkę, wrzucić do rondla
i smażyć na wolnym ogniu, często mieszając. Gdy tłuszcz się
dobrze wytopi, a skwarki zrumienią, dodać pokrojoną w kostkę
cebulę, przyprawy i nadal smażyć, od czasu do czasu mieszając.
Następnie dodać jabłka pokrojone w kostkę i nadal smażyć. Na
koniec doprawić do smaku solą i pieprzem. Gotowy smalec przelać do słoików lub glinianego naczynia i odstawić do ostygnięcia.
Smalec przechowywać w lodówce.
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Wykonanie:
Jajka ugotować na twardo i oddzielić żółtka od białek. Żółtka utrzeć
z masłem. Białka drobno posiekać i połączyć z żółtkami. Do masy
dodać pozostałe składniki i doprawić do smaku.
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Spis treści
Słowo wstępne Wójta Gminy Bircza

B

5

Zupy

B

Zupa śliwkowa z fasolą Jaś
Dziad z babą
Zupa z brązową fasolą
Kapuśniak
Dynia z zacierkami
Zupa szczawiowa
Zupa cebulowa
Kwasówka
Krupnik z ziemniakami
Barszcz ukraiński
Żurek
Barszcz kiszony z 10 składników
Barszcz z uszkami
Zupa ogórkowa
Grochówka
Zupa gulaszowa

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24

Pierogi, pierożki… Kluski, kluseczki…
Ziemniaczane cuda…

B

Pierogi razowe z kaszą gryczaną
Pierogi z kapustą i grzybami

B
B
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25
26
27

Czebureki
Kluski śląskie
Knedle ze śliwkami
Oszukane knedle
Pierogi kudłate
Łazanki z kiszoną kapustą i grzybami
Nadziewany pieróg drożdżowy
Gołąbki ziemniaczane z kaszą gryczaną
Zapiekanka z ziemniaków i kiszonej kapusty
Babka ziemniaczana
Placki ziemniaczane

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

28
29
30
31
32
34
36
38
39
40
41

Chleby i bułeczki

B

Chleb z mąki pszennej
Chleb razowy
Chleb na zakwasie
Chleb pszenno-żytni
Bułeczki maślane
Proziaki na kuchni
Proziaki na patelni

B
B
B
B
B
B
B

42
43
44
46
48
49
50
51

Ciasta i inne słodkie przekąski

B

Szarlotka
Sernik
Piernik
Sękacz
Mazurek kokosowy
Miodownik
Babka wielkanocna

B
B
B
B
B
B
B

79

strona

52
53
54
55
56
57
58
60

Rogaliki drożdżowe z marmoladą
Oponki
Faworki
Ciasto naleśnikowe
Racuchy na kwaśnym mleku

B
B
B
B
B

61
62
63
64
65

Swojsko, czyli coś na ząb…

B

Bigos
Kaczka wójta
Schab ze śliwkami
Krokiety z pieczarkami
Karp
Kapusta z fasolą
Kapusta zasmażana
Pasztet z królika
Omlet po chłopsku
Smalec swojski
Sos chrzanowy

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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