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Barszcz burakowy z ziemniakami
gm. Dobryszyce

ZUPY

Barszczyk Mietki i Violetki / gm. Ujazd
SKŁADNIKI:
▪ buraki czerwone 2 1/2 kg
▪ kapusta biała 1/2 główki
▪ ziemniaki 2 1/2 kg
▪ fasola „Jaś” 1/2 kg
▪ marchew 1/2 kg
▪ seler 1/2 szt.
▪ por 1/2 szt.

SKŁADNIKI:
▪ 50 dag buraków ćwikłowych
▪ 1 litr wywaru z włoszczyzny
▪ 1 szklanka mleka
▪ ½ szklanki śmietany
▪ 1 łyżka mąki
▪ 1 łyżka cukru
▪ szczypta pieprzu
▪ szczypta soli
▪ posiekana zielenina (natka pietruszki)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

cebula 3 szt.
natka pietruszki
boczek surowy 1/2 kg
barszcz czerwony „Krakus” 2 szt.
śmietana
mąka pszenna
sól, pieprz, vegeta, kwasek cytrynowy, cukier

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Buraki oczyścić i ugotować w wywarze z włoszczyzny. Doprawić solą,
pieprzem i cukrem. Zaprawić 1 szklanką mleka i ½ szklanki śmietany z mąką,
chwilę podgotować. Odstawić do ostudzenia. Dodać ewentualnie kwasku
cytrynowego do smaku. Podawać z ugotowanymi ziemniakami. Barszcz
posypać zieleniną na talerzu.
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Fasolę namoczyć dzień wcześniej. Ugotować
prawie do miękkości, uzupełnić wodę do ok. 4 l.
Marchew, buraki, seler zetrzeć na tarce jarzynowej,
pora pokroić w krążki, dodać do fasoli i dalej
gotować. Dodać przyprawy: vegetę sól, pieprz
i cukier. Na koniec dodać pokrojone w kostkę
ziemniaki i białą kapustę. Boczek przesmażyć

z pokrojoną cebulką. Dodać do ugotowanych
warzyw. Zakwasić odrobiną kwasku cytrynowego
i koncentratem barszczu czerwonego. Całość
doprawić do smaku. Na koniec zaprawiamy śmietaną
rozmieszaną z mąką pszenną oraz dodajemy
pokrojoną natkę pietruszki.
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Skuboki z wodą śledziową
polecają Gospodynie z Gminy Rozprza / gm. Rozprza
SKŁADNIKI:
▪ 1 śledź solony z mleczem
▪ 1 cebula
▪ 1 łyżka cukru
▪ gęsta, swojska, kwaśna śmietana
▪ świeżo zmielony czarny pieprz

▪
▪
▪
▪

liść laurowy
2-3 ziarna ziela angielskiego
ocet
olej rzepakowy

Zacierki
poleca Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy
gm. Moszczenica

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Śledzia sprawiamy, oczyszczamy i moczymy w wodzie (należy ją 1-2 razy zmienić).
Mlecz zostawiamy! Śledzia kroimy na 3-4 kawałki i razem z mleczem wkładamy
do większego naczynia, dodajemy pokrojoną w półplasterki cebulę, zalewamy
śmietaną. Odstawiamy na 2 godziny. W tym czasie zagotowujemy 1-2 litry wody
(w zależności od tego, ile zupy chcemy otrzymać i jak duży jest śledź) z liściem
laurowym, zielem angielskim, a następnie studzimy.
Po 2 godzinach ze śmietany wyjmujemy mlecz i ucieramy go z cukrem, rozprowadzamy
ostudzonym wywarem i łączymy wszystkie składniki - rozprowadzamy mlecz,
śmietanę z kawałkami śledzia i pozostały wywar. Doprawiamy do smaku octem,
ewentualnie solą i pieprzem. W garnku gotujemy ziemniaki w mundurkach, potem
skubiemy je ze skórki i polewamy olejem rzepakowym. Gotowe! Idealna potrawa
na wielkopostne dni.
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SKŁADNIKI:
▪ 1,5 l mleka
▪ 1,5 szklanki mąki
▪ 1 całe jajko
▪ 1 łyżka cukru
▪ 0,5 łyżeczki soli
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Z mąki, jajka i 4 łyżek wody zagnieść ciasto. Zrobić zacierki,
np. ścierając ciasto na tarce. Włożyć do gotującego się
mleka i ugotować. Doprawić cukrem i solą.
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poleca Stowarzyszenie „Tomawa, Żerechowa i Okolice - Nasza Mała Ojczyzna”
gm. Łęki Szlacheckie
SKŁADNIKI:
▪ 2 l wody
▪ 5 szt. ziemniaków
▪ 15 dag boczku wędzonego
▪ 1 cebula

▪ 0,25 kg grzybów świeżych
(kurki, gąski zielone lub inne sezonowe)
▪ 2 łyżki śmietany
▪ sól, pieprz
▪ 1 ząbek czosnku
▪ barszcz

Zupa śledziowa / gm. Dobryszyce
SKŁADNIKI:
▪ 300g śledzia solonego z beczki, z mleczem
▪ ½ łyżeczki cukru
▪ 2 cebule
▪ 2 liście laurowe
▪ 1 łyżka octu
▪ 1 łyżeczka cukru
▪ 4 łyżki gęstej śmietany
▪ szczypta mielonego pieprzu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ziemniaki i grzyby rozdrabniamy, zalewamy wodą, solimy do smaku,
gotujemy do miękkości. Zalewamy barszczem, zagotowujemy. Boczek i cebulę
z czosnkiem wysmażamy. Dodajemy do zupy (bez tłuszczu). Doprawiamy
solą, pieprzem i śmietaną.

Śledzie namoczyć w wodzie z ½ łyżeczki cukru przez około
3 godziny. Następnie śledzie pokroić na kawałki, mlecz
zostawić. Cebulę pokroić w plastry i sparzyć. Do miski
przetrzeć przez sito mlecz, dodać ½ litra przegotowanej,
zimnej wody, dodać cebulę, 2 liście laurowe, 1 łyżkę
octu, 1/2 łyżeczki cukru, szczyptę pieprzu, 4 łyżki gęstej
śmietany. Dobrze wymieszać. Dodać śledzie i wstawić do
lodówki. Zupę podawać na zimno z ziemniakami ugotowanymi,
nietłuczonymi na ciepło.
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Zupa z kurek poleca Stowarzyszenie „Krośnianki” / gm. Gorzkowice

Zalewajka szlachecka
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SKŁADNIKI:
▪ 1,5 l wywaru z kości lub warzyw
▪ 50 dag grzybów (kurek)
▪ 25 dag ziemniaków
▪ 20 dag pomidorów
▪ 8 dag cebuli
▪ 5 dag słoniny
▪ 150 ml śmietany
▪ natka pietruszki
▪ sól i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Grzyby umyć, oczyścić, opłukać, drobno pokroić, zalać
wrzącym wywarem i gotować. Ziemniaki umyć, obrać,
opłukać, pokroić w kostkę, dodać do grzybów w połowie
gotowania i ugotować. Pomidory umyć, sparzyć wrzącą
wodą, obrać ze skórki, pokroić w cząstki. Cebulę obrać,
opłukać, drobno pokroić. Słoninę pokroić w kostkę,
częściowo stopić, dodać cebulę, podsmażyć, dodać do
zupy razem z pomidorami i śmietaną, chwilę pogotować,
dodać posiekaną natkę pietruszki, doprawić do smaku.

Gęsi pipek po Ujezdzku

SKŁADNIKI:
▪ 6 kalarepek
▪ 0,5 kg mięsa mielonego
▪ łyżka bułki tartej
▪ 1 jajko
▪ sól, pieprz do smaku
▪ mała cebulka, tłuszcz (masło, olej, smalec)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Żołądki i mięso przekręcamy przez maszynkę. Dodajemy jaja, sól, pieprz,
kaszę mannę i natkę. Wszystko razem wyrabiamy na jednolitą masą, dodajemy
żurawinę. Przygotowanym farszem nadziewamy gęsie szyjki. Końce spinamy
wykałaczkami. Nadziane szyjki nacieramy oliwą i oprószamy przyprawami
w/g uznania. Wkładamy do rękawa do pieczenia mięsa i pieczemy około
1/2 godziny.
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poleca Bogusława Misztal / gm. Czarnocin

DANIA
MIĘSNE

SKŁADNIKI:
▪ skóra z szyjki gęsi
▪ żołądki gęsie lub indycze
▪ mięso mielone (biodrówka)
▪ jaja (2-3 szt.)
▪ sól, pieprz
▪ kasza manna
▪ natka pietruszki
▪ żurawina

Kalarepki nadziewane mięsem

poleca gm. Ujazd

Sos:
▪ łyżka mąki
▪ tłuszcz (masło, olej, smalec)
▪ śmietana
▪ koperek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kalarepki umyć, obrać, ściąć wierzchy i dokładnie
wydrążyć. Następnie przyrządzić nadzienie: cebulkę
obrać, pokroić w kostkę i zrumienić na tłuszczu. Do
mięsa dodać jajko, łyżkę bułki tartej, zrumienioną
cebulkę, wszystko doprawić do smaku solą
i pieprzem. Wszystko wyrobić na jednolitą masę.
Wydrążone kalarepki napełnić przygotowa-

nym farszem. Ułożyć w płaskim rondlu, podlać
niewielką ilością wody i dusić pod przykryciem do
miękkości. Miękkie kalarepki wyjąć. Przygotować
zasmażkę z mąki i tłuszczu, rozprowadzić zimnym
wywarem z kalarepek, dodać śmietanę, posiekany
koperek. Kalarepki przełożyć na półmisek
i polać sosem.
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Knedle z mięsem

Pyzy ziemniaczane

poleca Stowarzyszenie „Krośnianki” / gm. Gorzkowice

poleca Stowarzyszenie „Tomawa, Żerechowa i Okolice – Nasza Mała Ojczyzna”

SKŁADNIKI:
Nadzienie:
Ciasto:
▪ 40 dag wołowiny bez kości
▪ 1 kg ziemniaków
▪ 20 dag włoszczyzny
▪ 30 dag mąki
▪ 10 dag cebuli
▪ jajko
▪ tłuszcz
▪ sól do smaku
▪ jajko
▪ sól, pieprz do smaku
▪ 4 dag masła lub margaryny do polania
▪ 2 dag bułki tartej

gm. Łęki Szlacheckie
▪ pietruszka
SKŁADNIKI:
▪ sól, pieprz
▪ 5 kg ziemniaków
▪ 1 kg mięsa (drobiowe, wieprzowe) ▪ przyprawa maggi
▪ 1-2 pazurki czosnku
▪ 2 cebule
▪ 2 jajka
▪ 2 marchewki
▪ 0,5 kg pieczarek
▪ kawałek selera
▪ 2 łyżki masła
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mięso umyć, zalać wrzącą, osoloną wodą, ugotować. Pod koniec gotowania włożyć oczyszczone
i opłukane warzywa. Następnie ugotowane mięso zmielić wraz z warzywami. Cebulę obrać, opłukać,
drobno pokroić, usmażyć, dodać do zmielonej masy wraz z jajkiem. Nadzienie doprawić do smaku.
Ziemniaki umyć, obrać, opłukać, zalać wrzącą, osoloną wodą i gotować pod przykryciem.
Następnie odcedzić, odparować, wystudzić, zmielić, połączyć z przesianą mąką i jajkiem,
posolić, zagnieść szybko ciasto. Ciasto podzielić na części, uformować z nich wałki o średnicy
1,5cm i pokroić na kawałki. Na spłaszczone kawałki ciasta nałożyć nadzienie, uformować kule
i gotować we wrzącej, osolonej wodzie. Po ugotowaniu wyjąć łyżką cedzakową, osączyć, polać
zrumienioną bułką tartą wymieszaną z roztopionym masłem. Gotowego ciasta nie przetrzymywać
długo, gdyż szybko rzednie i rozpływa się w czasie gotowania.
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2 kg ziemniaków ugotować i przepuścić przez praskę, 3 kg ziemniaków
zetrzeć i dobrze odcisnąć. Odciśnięte ziemniaki połączyć z ugotowanymi
i dodać skrobię pozostałą po odciśniętych ziemniakach. Dodać dwa
jajka, sól do smaku i wyrobić na jednolitą masę. Mięso ugotować
z warzywami (bez cebuli). Pieczarki i cebulę pokroić i udusić na
maśle. Wystudzone mięso przepuścić przez maszynkę razem z warzywami
i pieczarkami. Farsz doprawić do smaku solą, pieprzem, maggi i czosnkiem.
Z masy ziemniaczanej tworzyć placuszki, nakładać farsz i formować
kule – pyzy. Wrzucać na lekko osoloną, wrzącą wodę i gotować po
wypłynięciu na wierzch jeszcze 10 minut. Wyjmować łyżką cedzakową.
Przed podaniem polać tłuszczem z zeszkloną cebulką lub sosem
pieczarkowym.
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poleca Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty” / gm. Kodrąb

Pyzy z mięsem
12

SKŁADNIKI:
▪ około 3 kg ziemniaków
Farsz:
▪ 80 dag mięsa mielonego
▪ 1 cebula
▪ 1 ząbek czosnku
▪ sól, pieprz, majeranek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Składniki na farsz mieszamy jak na kotlety mielone.
1,5 kg ziemniaków gotujemy, przeciskamy przez praskę.
Pozostałe ziemniaki trzemy (najlepiej ręcznie), odciskamy
sok z ziemniaków, który potem wylewamy, a pozostały na
dnie krochmal dodajemy do masy ziemniaczanej. Mieszamy
razem z ziemniakami przeciśniętymi przez praskę. Formujemy
pyzy dowolnej wielkości, w środek wkładamy farsz
i wyrzucamy na dobrze posoloną, wrzącą wodę. Woda
musi się ciągle gotować powolutku około 40 min. W garnku
pyzy powinny pływać luźno, żeby można było od czasu
do czasu swobodnie lecz delikatnie pomieszać. Krasimy
dobrymi skwarkami lub boczkiem z cebulką.

Dziad
polecają Gospodynie z Dziewulin / gm. Grabica

SKŁADNIKI:
▪ 2 kg kapusty kwaszonej
▪ 1 kg ziemniaków
▪ ½ słoniny
▪ 1 cebula
▪ pieprz ziołowy, pieprz mielony czarny, sól
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaki obrać i pokroić w drobną kostkę, wrzucić do osolonej wody
i ugotować (nie rozgotować!). Ugotowane ziemniaki odcedzić. Następnie zalać
kapustę 2l wody, ugotować do miękkości - odcedzić. Połączyć ugotowane
ziemniaki z kapustą, doprawić solą, pieprzem i okrasą z przesmażonej
słoniny z cebulką. Wszystko wymieszać i gotowe!
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DANIA
JARSKIE
i INNE

Gołąbki z kaszy i ziemniaków

SKŁADNIKI:
▪ 2 kg gruszek polnych
▪ 2 l wody
▪ śmietana 18 (mały kubek)
▪ cukier do smaku i szczypta soli
▪ 2 kg ziemniaków
▪ 1/2 kg słoniny
▪ 1 cebula

SKŁADNIKI:
▪ 1/2 kg kaszy jęczmiennej
▪ 1 kg ziemniaków
▪ 1 cebula
▪ sól, pieprz do smaku
▪ wysmażone skwarki z boczku lub słoniny
▪ 1 główka kapusty - sparzona

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Gruszki polne (ulęgałki) obrać, wydrążyć gniazda nasienne, wypłukać
i zalać wodą. Gotować aż gruszki będą bardzo miękkie. Zestawić z ognia,
utłuc na gładko (lub zmiksować). Doprawić cukrem, śmietaną i szczyptą
soli do smaku. Ugotować ziemniaki, odcedzić, ugnieść. Usmażyć słoninę
z cebulką (okrasa). Ziemniaki ułożyć na brzeg głębokiego talerza, polać
okrasą i uzupełnić garusem.
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poleca Antonina Ogrodnik / gm. Wola Krzysztoporska

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kapustę obgotowywać w osolonej wodzie, zdejmując kolejno
liście. Na liściach ściąć nożem grubsze części. Kaszę
ugotować i wystudzić. Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce
odcisnąć, połączyć z kaszą. Dodać pozostałe składniki
tj: skwarki, sól, pieprz, cebulę. Wszystko razem wymieszać
i zawinąć w sparzone liście kapusty. Gołąbki układać
w naczyniu lub garnku, zalać do połowy wodą, zagotować,
wstawić do piekarnika i dusić przez ok. 1-1,5 godziny.
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poleca Urząd Gminy w Czarnocinie / gm. Czarnocin

Polecają Gospodynie z Dziewulin / gm. Grabica

Gomółki serowe

Garus

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg białego sera
przekręconego przez maszynkę
▪ 3 żółtka
▪ pęczek szczypiorku lub zioła
▪ sól i pieprz do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki wymieszać i uformować średniej
wielkości kulki. Ułożyć je na brytfannie lekko przyciskając.
Pozostawiać odstępy ok. 5 cm między gomółkami.
W czasie suszenia spłaszczą się niczym ciasteczka.
Suszyć w rozgrzanym piekarniku do 100°C przez około
1 godzinę, aż gomółki będą z wierzchu sztywne, a w dotyku
sprężyste. Piekarnik musi być lekko uchylony, żeby ser
się nie rozpuścił
Po wyjęciu z piekarnika pozostawić na blasze, aby
zesztywniały. Zdejmować plastikową łopatką, bo inaczej
się połamią.

Kapusta z grochem

Kapusta kiszona w słoiku
pod dębową klepką

Kapusta z grzybami
leśnymi

Poleca zespół ludowy Słostowianki / gm. Gomunice

SKŁADNIKI (na słoik 1l):
▪ 0,9 kg kapusty białej
▪ 1 mała marchewka
▪ 1 płaska łyżka soli

SKŁADNIKI:
▪ 2 kg kapusty kiszonej
▪ 2 kg kapusty świeżej
▪ 1 kg grochu okrągłego łupanego
▪ ½ kg ziemniaków
▪ przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy
▪ ½ kg słoniny i boczku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Poszatkowaną kapustę mieszamy ze startą na tarce jarzynowej
marchewką i solimy. Tak przygotowaną kapustę przykrywamy
lnianą ściereczką i odstawiamy na pół dnia, żeby sobie
odpoczęła. Gdy już biała dama "siądzie" i pojawi się sok
wkładamy porcjami wszystko do słoika, mocno ubijając
drewnianą pałką i przyciskamy klepką, najlepiej dębową,
ale równie dobrze sprawi się każda inna, byle z drewna
z drzewa liściastego. Jeśli po ubiciu soku będzie za dużo,
należy go odlać. Słoik stawiamy w ciepłym miejscu na
2 tygodnie. A potem, suróweczki, bigosiki, zasmażana,
jak tylko przyjdzie chęć, słoik masz, tylko odkręć!

Kapustę kiszoną wypłukać, obgotować. Jeśli jest bardzo
kwaśna odlać wodę, dolać świeżą i gotować do miękkości.
Po ugotowaniu odcedzić. W osobnym garnku ugotować
poszatkowaną kapustę świeżą i również odcedzić. Groch,
który najlepiej namoczyć wcześniej, ugotować do miękkości
i również odlać wodę. Ziemniaki ugotować, odcedzić i utłuc.
Wszystkie składniki połączyć w jednym garnku (obie
kapusty, groch, ziemniaki). Wymieszać i przyprawić
do smaku przyprawami. Słoninę i boczek skroić
w kosteczkę. Podsmażyć, aż uzyskamy chrupiące skwareczki.
Część dodajemy do kapusty, a część pozostawiamy do
polania.

polecają Gospodynie z Gminy Rozprza / gm. Rozprza
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polecają Gospodynie z Gminy Rozprza
gm. Rozprza

SKŁADNIKI:
▪ 1,5 kg kapusty kiszonej
▪ 1 kg grzybów leśnych świeżych i/lub
suszonych (obgotowanych i pokrojonych)
▪ 25-30 dag słoninki lub 3/4 kostki masełka
▪ 2 cebule
▪ przyprawy: majeranek, liść laurowy, pieprz,
odrobina jarzynki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kapustę obgotować, odcedzić, żeby nie była
zbyt kwaśna, można przelać wodą. Do dużego
rondla włożyć pokrojoną w kosteczkę słoninkę,
wysmażyć. Dodać pokrojoną w krążki cebulkę,
podsmażyć. Dodać grzyby oraz przyprawy. Na
koniec wrzucić kapustę i całość dusić, często
mieszając około pół godzinki, później, już tylko
patrzeć na zachwycone smakiem, minki!
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Kluski ziemniaczane
na mleku / polecają Gospodynie
z Gminy Rozprza / gm. Rozprza

Kwas z kiszonej kapusty z kapuśniaczkiem

SKŁADNIKI:
▪ 2 kg ziemniaków
▪ 2 jaja
▪ 1,5 łyżki soli
▪ 1 litr mleka
▪ 1 łyżka mąki ziemniaczanej

poleca Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy / gm. Moszczenica
SKŁADNIKI:
Kwas:
▪ 1 kg kapusty kiszonej
▪ 1 cebula
▪ 1 burak czerwony
▪ liść laurowy
▪ pieprz, ziele angielskie
▪ 10 sztuk grzybków suszonych
▪ 5 łyżek oleju

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaki obrać. Połowę ugotować z 1 łyżką soli, drugą połowę zetrzeć (jak na
placki ziemniaczane) i wylać na cedzak, wyłożony gazą. Odsączyć. Ugotowane
ziemniaki odcedzić, dobrze utłuc i wystudzić.
Obie porcje ziemniaków połączyć, wbić całe jajka i wyrobić rękami. Dodać
łyżkę mąki ziemniaczanej. Posolić do smaku. Formować kuleczki albo wałeczki
i ugotować we wrzątku. Gorące prosto z wody przełożyć do gorącego mleka.
Ot taki dawny smak, dzieciństwa smak...
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Kapuśniaczki:
▪ 0,5 kg mąki
▪ 5 dag drożdży
▪ 1 łyżka cukru
▪ 0,5 łyżeczki soli
▪ 2 łyżki oleju
▪ 2 jajka
▪ 0,5 szklanki mleka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Kwas: kapustę obgotować, odcedzić wywar na kwas. Kwas zagotować z burakiem czerwonym,
1 grzybem, liściem, zielem, pieprzem. Doprawić do smaku wodą i cukrem, żeby nie był za kwaśny.
Przygotować farsz na kapuśniaczki; kapustę obgotowaną poszatkować z ugotowanymi grzybkami.
Podsmażoną cebulę na oleju doprawić według smaku. Nadziewać jak pierogi.
Przygotować ciasto; z mleka, drożdży i cukru zrobić rozczyn. Gdy wyrośnie dodać mąkę, jajko,
przyprawy, olej. Zostawić do wyrośnięcia. Następnie wyrobić, rozwałkować i wykroić kółka za
pomocą szklanki. Na środku położyć farsz i sklejać jak pierogi. Posmarować roztrzepanym
jajkiem. Można ozdobić makiem. Piec ok. 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do 210 stopni.
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Pasztet z warzyw
Makaron na zimno
poleca Bogusław Wencel
gm. Bełchatów
SKŁADNIKI:
▪ makaron świderki/wstążki - 400g
▪ jogurt naturalny - 12 łyżek
▪ dżem (dowolny smak)
- 12 łyżeczek
▪ miód prosto od pszczelarza

poleca Urząd Gminy w Czarnocinie / gm. Czarnocin
SKŁADNIKI:
▪ 15 dag marchwi
▪ 15 dag kalafiora
▪ 15 dag zielonej i żółtej fasoli
▪ 15 dag mrożonego groszku
▪ 1 kostka rosołowa (na ½ l wody)
▪ 20 g masła

▪
▪
▪
▪

5 jaj
100 ml śmietany
sól, świeżo zmielony biały pieprz
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Makaron gotujemy al. dente, odcedzamy na durszlaku a następnie dzielimy go na 4 porcje.
Do naczynia odmierzamy 12 łyżek jogurtu oraz 12 łyżeczek
dowolnego dżemu. Wszystko mieszamy i wylewamy po
całości na makaron. Na koniec wszystko polewamy miodem
od pszczelarza.
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Marchewkę obrać i pokroić w niezbyt cienkie
plasterki. Kalafior rozdrobnić na różyczki,
zaś fasolę pokroić na niewielkie części. Kostkę
rosołową rozpuścić w wodzie, zagotować, dodać
wszystkie warzywa. Gotować na małym ogniu pod
przykryciem przez około 15 min, następnie odcedzić.
Formę do pasztetu nasmarować masłem. Jajka

rozbić ze śmietaną, dodać sól i pieprz do smaku,
następnie wsypać mąkę ziemniaczaną i wymieszać.
Kawałki ugotowanych jarzyn ułożyć w formie
i zalać śmietaną z jajkami. Formę przykryć
folią aluminiową, pasztet piec około 40-45 min
w temperaturze 200 stopni C.
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Pierogi z farszem rybnym
poleca Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych "SZYK" / gm. Budziszewice
SKŁADNIKI:
Farsz:
▪ 30 dag fileta z białej ryby
(morszczuk, panga lub karp )
▪ 8 średniej wielkości pieczarek
▪ 1 por
▪ masło
▪ sól i pieprz

Ciasto:
▪ 50 dag mąki
▪ 2 jajka + 1 żółtko
▪ gorące mleko z wodą
(pół na pół)
▪ 2 łyżki oleju
▪ 3 łyżki posiekanej natki
pietruszki (wgnieść w ciasto)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Farsz; rybę ugotuj. Pieczarki posiekaj i podsmaż. Pora pokrój na cienkie
paseczki i podsmaż na maśle. Wszystkie składniki połącz ze sobą, dopraw
pieprzem i solą do smaku.
Ciasto; do mąki dodaj jajka i żółtko, mleko z wodą, olej, natkę pietruszki
i zagnieć elastyczne, gładkie ciasto. Przykryj, aby nie obsychało. Porcje
ciasta rozwałkuj na cienkie placki (ok. 3mm). Szklanką wykrój krążki.
Na każdym układaj po porcji farszu, zlep brzegi. Pierogi gotuj porcjami
w posolonej wodzie, 2–3 min od momentu wypłynięcia na powierzchnię.
Pierogi te to doskonałe danie na wigilijny stół. Można podawać z bułeczką
przesmażoną na maśle.

2

Pierogi z kaszą gryczaną i borowikami
poleca Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych "SZYK" / gm. Budziszewice
SKŁADNIKI:
Farsz:
▪ 1 szkl. kaszy gryczanej niepalonej
▪ 50 dag borowików świeżych
lub mrożonych
▪ 50 dag surowego boczku
▪ 1 cebula
▪ pieprz i sól

Ciasto:
▪ 50 dag mąki
▪ 2 jajka + 1 żółtko
▪ gorące mleko z wodą
(pół na pół)
▪ 2 łyżki oleju

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Farsz; ugotuj kaszę gryczaną. Borowiki uduś z cebulą. Boczek podsmaż na patelni. Borowiki
i boczek zmiel na grubych oczkach, dodaj kaszę, dopraw pieprzem i solą do smaku.
Ciasto; do mąki dodaj jajka i żółtko, mleko z wodą, olej, natkę pietruszki i zagnieć elastyczne,
gładkie ciasto. Przykryj, aby nie obsychało. Porcje ciasta rozwałkuj na cienkie placki (ok.
3mm). Szklanką wykrój krążki. Na każdym układaj po porcji farszu, zlep brzegi. Pierogi gotuj
porcjami w posolonej wodzie, 2–3 min od momentu wypłynięcia na powierzchnię.
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SKŁADNIKI:
Pażuchy
▪ 1,5 kg ziemniaków
▪ 3/4 szklanki mąki pszennej
▪ 1/3 szklanki mąki ziemniaczanej
▪ 1 łyżka soli
▪ 2 cebule
▪ 0,5 kg boczku wędzonego, podgardla,
słoniny (do wyboru)

Prażuchy

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg ziemniaków
▪ 1 szkl. mąki pszennej
▪ 1 szkl. mąki ziemniaczanej
▪ 1 jajko
▪ 1/2 kg kapusty kiszonej
▪ 2 garście grzybów suszonych
▪ 1/2 kg boczku
▪ 1 duża cebula
▪ 2 ząbki czosnku
▪ sól, pieprz

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg ziemniaków
▪ ½ szklanki mąki ziemniaczanej
▪ ½ szklanki mąki pszennej
▪ sól
▪ słonina na skwareczki
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ziemniaki obrać, ugotować. Tuż przed końcem gotowania,
kiedy ziemniaki już są prawie miękkie, odlać wodę
pozostawiając jej nieco na dnie (ok 2-3 cm). Zmniejszyć
ogień pod garnkiem, wsypać obie mąki. Ziemniaki lekko
wymieszać z mąką i pozostawić chwilę aby mąka się
zaparowała. Ukłuć drewnianą pałką, tak aby mąka
połączyła się z ziemniakami i nie było grudek. Jeśli
masa jest za rzadka dodać nieco mąki i ponownie utłuc.
Wyjmować łyżką na talerz, formując małe kluseczki
mniej więcej wielkości dużego kopytka. Polać stopioną
słoninką.

Ziemniaki gotujemy, odcedzamy, wsypujemy obie mąki,
wbijamy jajko, tłuczemy wszystko razem i odstawiamy do
wystygnięcia. Farsz - gotujemy kapustę, gotujemy grzyby
i kroimy je w paski. Cebulę pokrojoną w prążki podsmażamy
na złoty kolor. Do cebuli dodajemy kapustę i grzyby,
wszystko razem dusimy 10 min. Studzimy.
Ciasto formujemy w kulki i robimy małe placuszki, mogą być
okrągłe lub owalne grubości 1 cm. Nakładamy na ciasto
farsz i zlepiamy. Pieczemy na patelni lub w piekarniku,
aż się zarumieni. Polewamy tłuszczem z boczku
wędzonego.
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polecają Gospodynie z Gminy Rozprza / gm. Rozprza

poleca zespół ludowy Słostowianki / gm. Gomunice

Prażuchy i fitka z nowalijek

poleca Danuta Jabłońska / gm. Wola Krzysztoporska

Prażuch w powijakach

Wybornie smakuje Każdemu, dziecku małemu i bardzo dużemu!
Zupa:
▪ wywar z kury lub kości
▪ 2 marchewki
▪ 4 ziemniaki
▪ 2 pietruszki
▪ 1 mały seler
▪ 1 cebula
▪ liść laurowy, sól, pieprz, natka pietruszki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pażuchy; obrane ziemniaki nastawić do gotowania.
W tym czasie pokroić w kostkę boczek i wysmażyć na
patelni, gdy się wytopi i zrumieni, dodać pokrojoną
w kostkę cebulkę. Zrumienić. Po około 20 minutach,
gdy ziemniaki nie będą jeszcze całkiem miękkie,
na całą powierzchnię wsypać obie porcje mąki
i gotować ziemniaki, aż zmiękną. Odcedzić wodę,
a następnie bardzo dokładnie utłuc ziemniaki, aż
nie będzie widać maki. Na wierzchu uklepujemy
ziemniaki i polewamy częścią krasiwa. Dużą łyżką

maczaną za każdym razem w tłuszczu z patelni
"uszczypujemy" prażuchy i wykładamy na talerz.
A do prażuchów... Zupa fitka!
Zupa; ugotować wywar z dodatkiem liścia
laurowego, solą i pieprzem. Włoszczyznę obrać
i zetrzeć na tarce jarzynowej, cebulę pokroić
w półkrążki. Wszystko dodać do wywaru i gotować
20 minut. Zrobić zasmażkę na maśle, rozprowadzić
odrobiną wywaru i wlać do zupy. Doprawić do
smaku i posypać posiekaną natką pietruszki.
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poleca Gospodarstwo Agroturystyczne „ROKICIE” we wsi Pudzików / gm. Gomunice

Ser podpuszczkowy krótko-dojrzewający

Smalec / gm. Rzgów
SKŁADNIKI:
▪ 5l świeżego mleka
▪ kilka kropel podpuszczki
▪ woda
▪ sól

SKŁADNIKI:
▪ 0,5 kg podgardla
▪ 0,5 kg brzucha
▪ 0,3 kg słoniny
▪ natka pietruszki
▪ 6/7 drobno zmielonych orzechów włoskich
▪ 5 szt. suszonej śliwki
▪ 1 cebula
▪ 0,25 szkl. mleka
▪ pieprz, sól do smaku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Świeże mleko lekko podgrzewamy, dodajemy kilka kropli
podpuszczki, odstawiamy do uformowania się skrzepu.
Po około 2 godzinach skrzep kroimy w małe kawałeczki
i podgrzewamy aż zacznie się sklejać. Lepką grudę sera
przelewamy do chusty narożnej i pozostawiamy do odsączenia
na około 12 godzin. Odsączony ser zanurzamy w solance
o stężeniu soli tak żeby pływał a nie tonął na 24 godziny.
Wyjmujemy ser z solanki pozostawiamy do obeschnięcia,
następnie pozostawiamy go w lodówce na kilka/kilkanaście
tygodni. Możemy spożywać świeży bądź dojrzewający przez
kilka tygodni o mocno intensywnym smaku.
Wyśmienicie smakuje na kanapki, zapiekanki bądź smażony
w plastrach podawany z konfiturą z żurawiny bądź
powidłami śliwkowo-pomidorowymi.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Podsmaż: podgardle, brzuch, słoninę. Dodaj natkę pietruszki, 6,7 szt. drobno
zmielonych orzechów włoskich, 5 szt. suszonej śliwki, podsmażoną cebulę.
Wszystko wymieszaj i dodaj 0,25 szklanki mleka oraz pieprz i sól do smaku.
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Strudel z kapustą i grzybami

Chrusty

polecają Panie KGW z Drzazgowej Woli / gm. Będków
SKŁADNIKI:
Ciasto:
▪ 8 dag drożdży
▪ 4 szklanki mąki
▪ 1,5 szklanki mleka
▪ 1 łyżka smalcu
▪ szczypta soli
▪ 1 całe jajko + żółtko
▪ 1 łyżeczka cukru

polecają Gospodynie z Dziewulin / gm. Grabica
SKŁADNIKI:
▪ 3-4 szklanki mąki pszennej
▪ 5 żółtek
▪ 1 całe jajko
▪ 200 ml śmietany kwaśnej
▪ szczypta soli
▪ cukier puder do posypania
▪ olej lub smalec do smażenia

Farsz:
▪ 1 kg kiszonej kapusty
▪ garść grzybów
▪ 1 duża cebula
▪ smalec
▪ sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ciasto; mleko podgrzać do temp. 40°C, dodać drożdże, cukier, 2 łyżki mąki, wymieszać i odstawić do
wyrośnięcia. Resztę mąki przesiać do miski, dodać smalec, jajka, sól i wyrośnięte drożdże. Wszystko
razem wyrobić i odstawić do wyrośnięcia.
Farsz; ugotować kapustę oraz grzyby, odcisnąć wodę, przekręcić przez maszynkę. Cebulę obrać,
pokroić w kostkę i przesmażyć na smalcu na żółty kolor. Połączyć razem z kapustą i grzybami,
doprawić do smaku solą i pieprzem.
Wyrośnięte ciasto podzielić na dwie części, rozwałkować na grubość ok. 1 cm w kształcie prostokąta.
Każdy prostokąt posmarować białkiem i nałożyć farsz, rozprowadzając go równomiernie po całym
prostokącie, następnie zwinąć w rulon i dokładnie zlepić brzegi i położyć na wyłożonej pergaminem
brytfance. Każdy strudel posmarować na wierzchu białkiem i wstawić do piekarnika na ok. 50 minut
w temp. 180° C. Podawać gorące do zup czystych lub jako samodzielne danie z sosem
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę przesiej do miski, dodaj żółtka, jajko, śmietanę oraz sól i zagnieć
wszystko na gładkie ciasto. Następnie rozwałkuj i wytnij paski wielkości
około 12 cm i na ich środkach zrób otwór nożem, następnie przełóż przez
dziurkę jeden róg ciasta i gotowe. Smaż na rozgrzanym oleju na złoty
kolor. Pamiętaj, aby wyłożyć je na ręcznik papierowy, dopiero później ułóż
na talerzu i posyp cukrem pudrem. Jeśli starczy Ci sił możesz z ciasta
wyciąć również serca lub z trzech krążków wyciętych szklanką, literatką
i kieliszkiem zrobić róże karnawałowe.
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NA
SŁODKO

poleca zespół ludowy Chrzanowianki i Dwa Janki / gm. Gomunice

Ciasteczka młynarzowej bez cukru

SKŁADNIKI:
▪ 20 dag żółtego sera
▪ 20 dag masła
▪ 20 dag mąki
▪ 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia
▪ 1 jajko do posmarowania
▪ nasiona do posypania
np. kminku, słonecznika, czarnuszki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ciasteczka owsiane

Ciasto z marchewką

polecają Gospodynie z Dziewulin / gm. Grabica

poleca zespół ludowy Chrzanowianki i Dwa Janki / gm. Gomunice

SKŁADNIKI:
▪ 3 szkl. płatków owsianych
▪ 1,5 szkl. mąki pszennej
▪ 1 szkl. orzechów włoskich
▪ ½ szkl. rodzynek
▪ 1 tabliczka gorzkiej czekolady
▪ 2 czubate łyżki masła
▪ ½ szkl. oleju
▪ 1,5 szkl. cukru
▪ 3 całe jajka
▪ 2 łyżki proszku do pieczenia
▪ 1 łyżka kakao
▪ 1 aromat waniliowy

SKŁADNIKI:
Ciasto:
▪ 3 szklanki mąki
▪ 1,5 szklanki cukru
▪ 4 jajka
▪ 2 szklanki startej na tarce
o grubych oczkach marchwi
▪ 1 szklanka oleju
▪ 1 łyżka cynamonu
▪ 1 łyżeczka proszku do pieczenia
▪ 1 łyżeczka sody oczyszczonej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Czekoladę i masło rozpuścić w kąpieli wodnej, lekko
przestudzić, dodać żółtka, cukier, olej - wszystko
wymieszać. Do masy dodać mąkę z proszkiem i pianę
z białek. Wymieszać i dodać kakao, płatki, rodzynki,
orzechy i aromat. Na wysypaną mąką blachę nakładać
ciastka łyżką. Piec w temperaturze 1800C na rumiano.

Do mąki dodaj starty ser, masło, proszek do pieczenia.
Dokładnie wymieszaj i zagnieć ciasto. Następnie ciasto
rozwałkuj na około 3 mm i wytnij różnego kształtu ciasteczka.
Posmaruj je roztrzepanym jajkiem i posyp ulubionymi
nasionami. Piecz około 20 min. w temperaturze 180
-2000C.
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Polewa:
▪ 0,5 kostki margaryny
▪ 0,5 szklanki miodu
▪ 0,5 szklanki cukru
▪ 2 łyżki kakao
▪ olej arakowy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ciasto: Jajka ubić z cukrem, dodać mąkę, olej,
cynamon, proszek do pieczenia i sodę. Wszystko
zmiksować. Następnie dodać startą marchew
i dokładnie wymieszać. Piec około 40 minut
w temperaturze 1800C.
Polewa: Składniki polewy wymieszać i zagotować
na wolnym ogniu. Polać wystudzone ciasto.
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Racuszki z kwaśnego mleka
poleca Bogusława Misztal / gm. Czarnocin
SKŁADNIKI:
▪ 0,5 l kwaśnego mleka
▪ 0,5 kg mąki
▪ łyżeczka sody oczyszczonej
▪ 3 jajka
▪ olej do smażenia
▪ cukier puder do posypania racuszków
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mąkę przesiać, kwaśne mleko rozmącić starannie z jajkami i mąką, pod
koniec dodać sodę. Ciasto powinno mieć gęstość śmietany. Łyżką kłaść na
rozgrzany tłuszcz i smażyć z obu stron na złoty kolor. Podawać gorące,
posypane cukrem pudrem z konfiturami.
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Rogaliki cioci Iwonki
poleca Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy / gm. Moszczenica
SKŁADNIKI:
Ciasto:
▪ 2,5 szklanki mąki
▪ 13 dkg margaryny
▪ 2 łyżki cukru
▪ 2 całe jajka + 1 żółtko
▪ 1-2 łyżki drożdży
▪ 1 łyżka mleka, szczypta soli

Nadzienie:
▪ jagody, wiśnie,
truskawki, wszelkie dżemy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Na stolnice przesiewamy mąkę. Drożdże rozrabiamy w ciepłym mleku z łyżką cukru i łyżką mąki,
zostawiamy do ruszenia. Do przesianej mąki dodajemy pozostałe składniki tj. miękką margarynę,
jajka, sól, śmietanę i na końcu wyrośnięte drożdże. Wszystkie składniki wyrabiamy na jednolitą
masę. Ciasto wałkujemy na grubość ok. 0,5 cm. Wykrawamy trójkąty, na cieście układamy
owoce lub dżem i zwijamy formując rogaliki. Gotowe rogaliki pozostawiamy na kilka minut do
wyrośnięcia. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni C. Układamy rogaliki na blasze wysmarowanej
olejem. Pieczemy 15-20 minut na złoty kolor. Po wystygnięciu posypujemy rogaliki cukrem pudrem
lub polewamy rozpuszczoną (z 1 łyżką margaryny) czekoladą.
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Wystrzałowe pączki karnawałowe
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poleca zespół ludowy Chrzanowianki i Dwa Janki / gm. Gomunice

Rozkoszny deser gospodyni

polecają Gospodynie z Gminy Rozprza / gm. Rozprza

SKŁADNIKI:
▪ 1,5 szklanki śmietany kremówki
▪ 1 łyżka cukru pudru
▪ 1 łyżka kakao
▪ 5 dag rodzynek
▪ małe bezy lub biszkopty

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg mąki pszennej
▪ 7 żółtek
▪ 2 szklanki mleka
▪ 12 łyżek cukru
▪ 10 dag drożdży
▪ 2 łyżki spirytusu
▪ 1/2 kostki margaryny
▪ 2 łyżki oleju
▪ marmolady ile pączek zapragnie
▪ cukru pudru ile zabierze
▪ oleju ile podczas smażenia wypije

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Rodzynki umyć i odsączyć. Śmietankę ubić z cukrem pudrem,
podzielić na dwie części. Do jednej dodać część rodzynek
a do drugiej kakao. Na dnie kompotierek ułożyć bezę lub
biszkopt i nałożyć porcję bitej śmietany z rodzynkami,
a następnie porcję z kakao. Deser posypać pozostałymi
rodzynkami a z boku położyć bezę lub biszkopt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Mleko i margarynę podgrzać. Żółtka, cukier, pokruszone drożdże, spirytus
zmiksować. Wszystko dodać do mąki + 2 łyżki oleju. Dobrze wyrobić ciasto,
uformować pączki i nadziać marmoladą. Jak się "ruszą", to znak, że smażenia
nadszedł czas. Na złoto z obu stron. A przy tym piękna, kusząca woń.
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Naleweczkę, by w dobrej kondycji serduszko mieć,
Cytrynówka

Najlepsza naleweczka
na serce

poleca Klub Przyjaciół Żeromina / gm. Tuszyn

polecają Gospodynie z Gminy Rozprza / gm. Rozprza

WINA
i
NALEWKI

SKŁADNIKI:
▪ 1 porcja spirytusu
▪ 1 porcja żurawiny
▪ owoce dzikiej róży
▪ 2 szkl miodu

SKŁADNIKI:
▪ 6 cytryn
▪ 3 szklanki cukru
▪ 1 litr spirytusu
▪ 1 litr wody
▪ 1 łyżka miodu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cytryny sparzyć, przekroić na pół i zalać litrem spirytusu, odstawić na 24
godziny. Następnie odlać spirytus i zalać cytryny litrem wody. Dodać cukier
i gotować 5 minut. Poczekać aż wystygnie, odcedzić cytryny i połączyć ze
spirytusem, dodać łyżkę miodu, odstawić na tydzień. Po tygodniu przecedzić
i rozlać do butelek.

W równych proporcjach 1:1, zalewamy spirytusem
porcję żurawiny i osobno owoce dzikiej róży.
Zakręcamy szczelnie i zostawiamy na dwa tygodnie,
aż owoce naciągną.
Po dwóch tygodniach do dużego naczynia wlewamy:
2 szklanki nalewki żurawinowej, 2 szklanki nalewki
z dzikiej róży i 2 szklanki miodu. Wszystko razem
dobrze mieszamy i odstawiamy na dwa tygodnie,
aż się przegryzie.

po małym codziennie można sobie pić. Na zdrowie!
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Nalewka Bożonarodzeniowa
poleca Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty” / gm. Kodrąb
SKŁADNIKI:
▪ 10 dag fig suszonych
▪ 10 dag daktyli
▪ 10 dag suszonych śliwek
▪ 10 dag moreli
▪ 10 dag rodzynek
▪ 10 dag obranych orzechów
włoskich
▪ 10 dag suszonej żurawiny

Nalewka cytrynowa
poleca Stowarzyszenie „Tomawa, Żerechowa i Okolice - Nasza Mała Ojczyzna”

▪ 1 pomarańcza
▪ 25 dag cukru
▪ alkohol 50%, bądź mieszanka rumu
i wódki w takiej ilości by owoce
były przykryte
▪ cynamon, goździki, kardamon,
laska wanilii

gm. Łęki Szlacheckie
SKŁADNIKI:
▪ 4 cytryny
▪ 0,5 szkl. cukru
▪ 0,5 l wódki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Bakalie pokroić, z wyjątkiem daktyli, których należy użyć w całości gdyż
inaczej nalewka będzie mętna. Układać warstwami w słoiku i zalać alkoholem
z rozpuszczonym w nim cukrem. Pozostawić na 4-6 tygodni w ciepłym miejscu.
Po tym czasie jest gotowa do degustacji!

2

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Cytryny obieramy dokładnie ze skórki, tniemy w plastry, dodajemy cukier, miksujemy i zalewamy
0,5 l dobrej 60% wódki. Dodajemy sparzoną skórkę z jednej cytryny, którą wyjmujemy po dwóch
godzinach (żeby nie oddała goryczy). Słoik z nalewką codziennie wstrząsamy.
Po czterech dniach przecedzamy zawartość słoika i mamy niezwykle zdrowy „napój” z witaminą C na
wszelkie przeziębienia. Pijemy profilaktycznie, żeby się nie przeziębić albo w czasie przeziębienia.
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Watro, warto zaczekać cierpliwie, bo nikt nie oprze się takiej "pigwie"!
Nalewka pigwówka
polecają Gospodynie z Gminy Rozprza / gm. Rozprza
SKŁADNIKI:
▪ 1 kg dojrzałych owoców pigwy
▪ 1,5 l wódki (40%)
▪ 1 szklanka cukru
▪ 4 łyżki płynnego miodu
▪ 1/2 łyżeczki korzenia arcydzięgla
▪ 2 cząstki skórki pomarańczowej (bez białej części)
▪ sok z 1/2 pomarańczy
▪ 50 ml rumu
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce pigwy umyć, oczyścić z gniazd nasiennych i drobno
pokroić, włożyć do słoja i zalać wódką.
Po 2-3 tygodniach alkohol zlać do butelki i zakręcić
a pigwę zasypać cukrem, zakręcić słój i ustawić w ciepłym
miejscu, aż wydzieli się syrop (ważne, żeby codziennie
wstrząsać naczyniem). Syrop zlać i połączyć z odlanym
wcześniej alkoholem, dodać pozostałe składniki i odstawić
na kolejne dwa tygodnie.
Po tym czasie nalewkę zlać przez sito wyłożone ręcznikiem
papierowym i pozostawić do sklarowania.
Nalewka powinna dojrzewać 2-3 miesiące.
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Nalewka wiśniowa
poleca Klub Przyjaciół Żeromina / gm. Tuszyn
SKŁADNIKI:
▪ 4 kg dorodnych wiśni
▪ 3,5 kg cukru
▪ 1 litr spirytusu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wiśnie drylujemy a kilkanaście pozostawiamy z pestkami (tj. na 4 kilogramy
około 20 sztuk wiśni zostawiamy z pestkami). Warstwowo zasypujemy do słoika,
raz wiśnie, raz cukier. Odstawiamy na około 4-5 dni. Jeżeli jest dużo soku
a cukier nie rozpuścił się to możemy od czasu do czasu pomieszać drewnianą
łyżką. Ważne aby wiśnie na wierzchu były nabrzmiałe. Po 4-5 dniach można już
dobrze wymieszać, żeby cukier się rozpuścił. Odcedzamy nalewkę do garnka,
dolewamy litr spirytusu, delikatnie mieszamy i wlewamy w butelki. Po miesiącu
nalewka jest gotowa do picia. Pozostałe wiśnie można zalać wódką lub spirytusem
i wykorzystać do ciast i deserów. Trzymać w lodówce.
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poleca Klub Przyjaciół Żeromina / gm. Tuszyn

Nalewka z aronii

Nalewka z aronii

SKŁADNIKI:
▪ 1,5 kg aronii
▪ 1 kg cukru
▪ 1 litr spirytusu
▪ 3 litry wody
▪ 1 łyżeczka kwasku cytrynowego
▪ 200 liści z wiśni

poleca Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb
„Polne Kwiaty” / gm. Kodrąb
SKŁADNIKI:
▪ 60 dag aronii
(przemrożone w zamrażarce 20 min)
▪ 200 szt. liści z wiśni sokowych
▪ 1 kg cukru
▪ 3/4 kwasku cytrynowego (duże opakowanie)
▪ 2 l wody
▪ 1 l spirytus bądź mocna wódka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Aronie i liście umyć, zalać wodą, gotować pół godziny.
Pod koniec dodać cukier i kwasek. Wystudzić i przecedzić
przez gazę, połączyć ze spirytusem, nalać do butelek
i gotowe.

Wszystkie składniki zagotować około 10 min
i przecedzić. Wystudzić, dodać spirytus lub
mocnej wódki. Pozostawić na 2 tygodnie.
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Nalewka z czarnej porzeczki
„Wenclówka”
poleca Pan Bogusław Wencel / gm. Bełchatów
SKŁADNIKI:
▪ porzeczka pozostała po odciągnięciu soku
▪ spirytus 96%
▪ wódka 40%
▪ 0,9 l miodu wielokwiatowego

Nalewka z ciemnych winogron
polecają Panie KGW z Wykna / gm. Będków
SKŁADNIKI:
▪ 2 kg ciemnych winogron ogrodowych
▪ 1,5 kg cukru
▪ 1 litr wódki 40%
▪ 0,5 litra spirytusu 96%
▪ 4 goździki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce umyć, oderwać je od gałązek i przełożyć do wysokiego naczynia. Zasypać cukrem i odstawić
na 2 dni. Co jakiś czas zamieszać, aby cukier się rozpuścił a owoce puściły sok. Po 2 dniach owoce
zalać wódką i wrzucić goździki, odstawić na tydzień. Po tym czasie zamieszać w naczyniu i wlać
spirytus. Odstawić na 2 tygodnie. Zamieszać i przelać nalewkę z owocami przez sito (nie przecierać),
przefiltrować nalewkę przez gazę. Przelać do butelek i odstawić na trzy miesiące, po czym można
delektować się wspaniałym trunkiem.
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W czasie domowego odciągania soku z czarnej porzeczki zawsze pozostaje
miazga, z której można zrobić dżem lub nalewkę zdrową, smaczną i krzepiącą.
Po odciągnięciu soku z czarnej porzeczki miazgę wkładamy do balonu 5-o
litrowego, tak aby miazga stanowiła połowę objętości balonu. Zalewamy to do
pełna roztworem spirytusu zmieszanego z wódką czystą. Mieszamy wszystko ruszając
balonem co 3-4 dni przez 2 miesiące. Po tym czasie filtrujemy a płyn zlewamy do
mniejszego balonu dodając 0,9 litra miodu wielokwiatowego. Po rozpuszczeniu
miodu mieszamy to co 3-4 dni i po miesiącu zlewamy do butelek pisząc nazwę
i datę zlania. Im dłużej stoi tym lepsze.
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Wino z dzikiej róży

Orzechówka

poleca Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy / gm. Moszczenica

gm. Rzgów

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg owoców z dzikiej róży
▪ 2,5 l wody
▪ 0,8 kg cukru
▪ 10 kg kwasu cytrynowego
▪ 8 g pożywki dla drożdży
▪ metka drożdżowa typu Madera lub Sherry

SKŁADNIKI:
▪ 1 kg orzechów włoskich
▪ 1 litr spirytusu
▪ 20 goździków
▪ łyżeczka imbiru
▪ 1/2 kg miodu gryczanego
▪ sok z 2 cytryn

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Orzechy włoskie zielone zerwane na przełomie czerwca - lipca nakłuć
szpikulcem i zalać spirytusem razem z goździkami i imbirem, odstawić na
okres minimum 3 miesięcy. Następnie płyn odlać, dodać do niego rozpuszczony
w niewielkiej ilości przegotowanej wody miód i sok z cytryny. Odstawić na
kilka dni najlepiej 2 tygodnie. Po tym okresie można leczniczo konsumować.

2

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Owoce dzikiej róży po uprzednim odszypułkowaniu i oberwaniu ogonka, płuczemy. Następnie
po odsączeniu mielemy w maszynce do mięsa przez siatkę o grubych oczkach (12 mm) aby nie
rozdrobniły się nasiona, gdyż mają gorzkawy posmak. Zmielone owoce zalewamy przegotowaną
i przestudzoną wodą (około 2,5 na jeden kilogram owoców) i dokładnie mieszamy. Gdy nasiona
wpłyną na powierzchnię zbieramy je łyżką cedzakową. Powtarzamy tę czynność, aż do zebrania
wszystkich nasion. Następnie wlewamy płyn do balonu dodając rozpuszczony cukier w ilości
0,8 kg na jeden kilogram owoców. Na dziesięć litrów nastawu dajemy 10 kilogramów kwasu
cytrynowego, 8 gramów pożywki dla drożdży oraz dobrze przefermentowaną metkę drożdżową
typu Madera lub Sherry. Zakładamy rurkę fermentacyjną. Wstępna fermentacja trwa około 6-8
tygodni w temperaturze 20-30 stopni Celsjusza. Po tym czasie przecedzamy wino do drugiego
balonu w celu fermentowania. Po 3 miesiącach dokonujemy pierwszego obciągu młodego wina
i tą samą czynność przeprowadzamy jeszcze 2 razy w odstępie 3 miesięcy. Po 12 miesiącach wino
nadaje się do degustacji. Bardziej wyrazisty bukiet smakowo-zapachowy uzyskuje po 3 latach.
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