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SZANOWNI PAŃSTWO SMAKOSZE TRADYCJI,
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce książkę z przepisami kulinarnymi Ziemi Kolbuszowskiej. Publikacja jest podsumowaniem 
cyklu warsztatów zrealizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury  
w Kolbuszowej w ramach projektu pn.: „Popularyzacja smaków Kolbuszowszczyzny” ze środków szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
W XXI wieku kurczy się świat i wszelkie jego miejsca i smaki stają się dla nas coraz bardziej dostępne, na co dzień spożywamy potrawy 
z różnych jego stron. Nagle zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie własnej autentyczności i odmienności. Przygotowując 
materiał do tej książki, podczas cyklu ośmiu warsztatów na nowo odkrywaliśmy smaki naszego dzieciństwa pod okiem doświadczonych 
Kół Gospodyń Wiejskich, bowiem przepisy i tajniki kuchni naszych babć to nasze dziedzictwo, a kultura stołu jest integralną częścią 
kultury narodu. Potrawy, które kiedyś pozwalały przetrwać dziś stają się dobrem, którego szukamy, które przyciągają nas swoją prostotą. 
Uciekamy od konserwantów, masowo produkowanych potraw i na nowo odkrywamy smaki darów natury, owoców, warzyw z własnego 
ogródka oraz naturalnych ziół i przypraw. 
Nasza książka pełna jest receptur na proste, naturalne świeże dania dla szczęśliwych ludzi, którzy nie zamęczają się dietami  
i daremnym liczeniem kalorii. Prezentujemy staropolskie receptury, które od pokoleń były wykorzystywane przez mieszkańców 
obszaru LGD „Siedlisko”, ceniących sobie smaczną, tradycyjną kuchnię. Mamy nadzieję, że książka stanie się inspiracją do 
odkrywania smaków naszych przodków i niepowtarzalnego klimatu regionu. Wykorzystacie Państwo zawarte w niej przepisy 
i pomysły, nie tylko od święta, ale także w przygotowywaniu codziennej rodzinnej kuchni.
    
                                                                                                                                  Życząc smacznego
                                                                                                                                     Monika Fryzeł
                                                                                                 Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „SIEDLISKO”

„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą
czasy, pozostanie - jak u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy

dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków …”

                                                           Jan Paweł II
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SKŁADNIKI:
1 kg mąki
2-3 jaja

1 łyżeczka soli
1 łyżeczka sody

ok. ½ l mleka kwaśnego / maślanki

Brozioki / Lyjoski

SPOSÓB WYKONANIA CIASTA:
Z podanych składników zarobić ciasto 
(ma być wolne). Formować placuszki 
różnej wielkości, piec na ciepłej blasze 
kuchennej. Podawać z masłem lub 
powidłem.
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SKŁADNIKI:
krochmal 

(ze startych, odciśniętych 
ziemniaków)

2-3 łyżki mąki
sól

masło / twarożek

SPOSÓB WYKONANIA CIASTA:
Podczas siekania ziemniaków, po ich 
odciśnięciu (odcedzeniu), powstaje 
krochmal. Z tego krochmalu pieczemy 
lyjoski. 
Do 1 szkl. krochmalu dodać 2-3 łyżki 
mąki pszennej, posolić do smaku. 
Ciasto ma być lejące. Jeśli ciasto jest 
zbyt gęste można dodać wody. Piec 
na blasze kuchennej z obu stron na 
złoty kolor.
Można podawać z masłem lub 
twarożkiem. 

SPOSÓB WYKONANIA:
Fasolę umyć i zalać wodą (drugie tyle objętości), zostawić na noc. 
Na drugi dzień w tej samej wodzie ugotować fasolę (posolić wodę 
jak fasolka będzie miękka). Buraki, marchew, pietruszkę, por i cebulę 
pokroić w paseczki, tak aby później łatwo było wyjąć. Warzywa 
ugotować do miękkości.  
Gotowy wywar zalewamy białym barszczem. Nie dużo, aby nie był 
zbyt gęsty ani kwaśny. Doprawić śmietaną, przyprawami według 
uznania. 
Ugotowaną fasolę nakładać na talerze i zalać barszczem.

Piękny Jaś 
w czerwonej koszuli

SKŁADNIKI:
0,5 kg buraków

0,5 kg fasoli Jaś duży
1 por

mała cebula
1 marchewka
1 pietruszka

barszcz biały dobrze ukiszony
śmietana 30%

sól, pieprz
przyprawy do smaku
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SPOSÓB WYKONANIA:
¼ ziemniaków ugotować i zemleć. Resztę ziemniaków obrać  
i zetrzeć na drobnej tarce. Lekko wycisnąć. Wyciśnięty sok zostawić 
aby się ustał. Następnie zlać z wierzchu płyn, a pozostałą skrobię 
dodać do odciśniętych ziemniaków (można wykorzystać do lyjosków). 
Połączyć z ugotowanymi ziemniakami, posolić i zagnieść ciasto. 
Jeżeli ciasto jest zbyt rzadkie można dodać ok. 3 łyżki mąki pszennej. 
Formować gałki wielkości orzecha, gotować 5-8 minut. 
Po wyjęciu przelać zimną wodą, podawać ze słoninką lub gorącym 
mlekiem.

Kacapoły górniańskie

SKŁADNIKI:
3 kg ziemniaków

sól
słonina do polania
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Jabłka pieczone ze śliwką

SPOSÓB WYKONANIA:
Jabłka odciąć (od strony ogonka), 
wydrążyć gniazda nasienne, włożyć 
troszkę dżemu, śliwkę, rodzynki  
i kolejną warstwę dżemu. Przykryć 
odciętą częścią jabłka i zapiec  
w 160oC przez ok. 15-20 minut.

SKŁADNIKI:
jabłka
śliwka
dżem 

(morelowy lub brzoskwiniowy)
rodzynki
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Mazury
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH / GM. RANIŻÓW

Panie od lewej: Kazimiera Kaczor, Renata Śliż - przewodnicząca, Genowefa Makusak,
Emilia Adamczyk, Maria Sondej



SPOSÓB WYKONANIA:
Mleko zagotować i włożyć ser (wcześniej rozkruszyć), chwilę 
gotować mieszając, odcedzić  na sicie, włożyć do garnka, dodać 
masło, jajka, sól i smażyć ok. 10 min. Dodać kminek i na koniec 
sodę, jeszcze chwilkę smażyć ciągle mieszając. 
Gorący przełożyć do pojemnika i pozostawić do wystygnięcia.

Ser smażony z kminkiem

SKŁADNIKI:
1 kg sera białego 
ok. 1 litr mleka

2 jajka
15 dkg masła
1 łyżeczka soli

1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka kminku

11



SPOSÓB WYKONANIA:
Kapustę odgotować, odcisnąć, zalać rosołem z żeberek, dodać 
boczek pokrojony w cienkie plastry,  garść kaszy, szczypta kminku, 
kilka ziaren ziela ang., kilka liści laur. I gotować ok. 30 min. Osobno 
ugotować fasolę (wcześniej namoczoną) i dodać do kapusty. Dodać 
podsmażoną cebulę i  zasmażkę, doprawić do smaku solą i pieprzem.

Kapusta lasowiacka z zasypką
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Barszcz biały

SPOSÓB WYKONANIA:
Przygotować zaczyn: 3-4 łyżki mąki 
żytniej zalać letnią wodą, dodać 
kawałek chleba ze skórką i pozostawić 
w ciepłym miejscu na 2-3 dni.
Zagotować wodę, dodać zaczyn, 
zabielić śmietanką lub mlekiem 
doprawić do smaku solą, można 
dodać ząbek czosnku.
Podawać z ugotowanym jajkiem   
i skwarkami.

SKŁADNIKI:
3-4 łyżki mąki żytniej

chleb ze skórką
śmietanka / mleko

sól
ząbek czosnku
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SKŁADNIKI:
1 kg kapusty kiszonej

ok. 30 dkg boczku wędzonego
ok. 20 dkg żeberek

garść kaszy jęczmiennej
ok. 20 dkg ciemnej fasoli

1-2 cebule
sól, pieprz

ziele angielskie
liść laurowy

kminek
zasmażka



SPOSÓB WYKONANIA:
Wyrobić ciasto drożdżowe i odstawić do wyrośnięcia. 
Zagotować wodę i wsypać kaszę, jak tylko powtórnie się zagotuje 
wylać na sito, a następnie wsypać do gotującego się mleka. Dodać 
szczyptę soli i gotować do miękkości kaszy, ciągle mieszając. Na 
koniec dodać masło i cukier do smaku. Kasza ma być gęsta i słodka. 
Wyrośnięte ciasto podzielić na 2 części, jedną wyłożyć na blachę, 
wyłożyć na nią przestudzoną kaszę (dobrze ugnieść) i przykryć 
drugą częścią ciasta. Posmarować ciasto roztrzepanym jajkiem. 
Piec ok. 1 godz. w temp. ok. 180°C.

Kasiok

CIASTO:
ok. 3 szklanki mąki

3 dag drożdży
szklanka mleka (podgrzać)

5 łyżek cukru
3 jajka

10 dkg masła
szczypta soli

CIASTO DROŻDŻOWE Z KASZĄ JAGLANĄ

KASZA:
1 kg kaszy jaglanej
2-2,5 litra mleka 
szczypta soli
½ kostki masła
15 dkg cukru
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Kupno
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH / GM. KOLBUSZOWA

Panie od lewej: Krystyna Blicharz - przewodnicząca, Zofia Jakubczyk,
Barbara Drożdż, Danuta Szalony, Maria Mazur



SPOSÓB WYKONANIA:
Marchewkę, pietruszkę oraz seler obrać, umyć i zagotować  
w 2 litrach osolonej wody z dodatkiem listków laurowych i ziela 
angielskiego. Następnie oczyścić porcję karpia, lekko nacinając 
skórki w dwóch, trzech miejscach. Wrzucić do wrzątku z jarzynami 
i gotować na wolnym ogniu przez 20 minut, po czym wyjąć rybę, 
zdjąć skórkę i usunąć ości. Rybę ułożyć dekoracyjnie na półmisku.  
Do pozostałego wywaru dodać rozpuszczoną żelatynę, ocet i ubite 
na pianę białka. Doprawić i przez chwilę gotować, ciągle mieszając. 
Po kilku minutach sklarować wywar: przecedzić przez sito i gęstą 
gazę. Tężejącym zalać dekoracyjnie przybrane porcje ryby.
Karpia podawać skropionego sokiem z cytryny lub z sosem  
tatarskim.

Karp w galarecie
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SKŁADNIKI:
5/6 porcji karpia 

1 marchewka 
1 pietruszka

1/2 selera 
kilka ziaren ziela angielskiego 

kilka listków laurowych 

5-6 łyżeczek żelatyny 
   (na 1l wywaru) 
2 białka (na 1l wywaru) 
1 łyżka octu 
   (na 1l wywaru) 
sól, pieprz



SPOSÓB WYKONANIA:
Z mąki żytniej i wody robimy zaczyn, odstawiamy w ciepłe miejsce 
do zakiśnięcia. 
Suszone grzyby gotujemy w osolonej wodzie, odcedzamy i kroimy 
w mniejsze kawałki.
Ziemniaki obieramy i gotujemy. Pokrojoną w kostkę cebulkę smażymy 
na smalcu, dodajemy do ziemniaków i mieszamy drewnianą łyżką.
Nastawiamy wodę na barszcz. Do gotującej się wody wlewamy 
zakwas ciągle mieszając. Gotowy barszcz przyprawiamy do smaku 
solą. Można na kolor barszczu dodać wody z gotujących grzybów. 

Barszcz wigilijny
z grzybami i ziemniakami
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SKŁADNIKI:
zaczyn

suszone grzyby
ziemniaki

cebula
smalec 

sól, pieprz

SPOSÓB WYKONANIA CIASTA:
Z podanych składników, które 
dobieramy w zależności od ilości 
pierogów zarabiamy ciasto. Wyra- 
biamy tak, aby było gładkie  
i odstawiamy do odpocznienia.
Kapustę płuczemy, kroimy i nasta-
wiamy do gotowania. Po ugotowaniu 
odciskamy kapustę do której 
dodajemy wcześniej ugotowane 
grzyby i usmażoną na smalcu 
cebulkę. Gotowy farsz odstawiamy 
do wystygnięcia.
Ciasto wałkujemy, wykrawamy 
od szklanki okrągłe placki i lepimy 
pierogi. 
Ulepione pierogi wsypujemy na 
wrzącą, osoloną wodę i gotujemy 
od chwili wypłynięcia na wierzch 
około 4 minut. 
Ugotowane pierogi okraszamy 
cebulką usmażoną na smalcu.

CIASTO:
mąka 
woda 
jajko 
sól
 

FARSZ:
cebula 

kapusta 
smalec 
grzyby

Pierogi z kapustą i grzybami
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Piernik kiszony

SPOSÓB WYKONANIA:
Rozpuścić margarynę i uprażyć w niej cukier na ciemny karmel. 
Karmel zalać ostrożnie kawą i jeżeli są jeszcze grudki cukru zagotować. 
Zdjąć z ognia i dodać drugą margarynę, smalec i miód. Wszystko 
rozprowadzić aż powstanie syrop. Odstawić do wystygnięcia.
Jajka wybić w całości do większego garnka i zmiksować albo ubić. 
Mąkę przesiać do większej miski, do niej dodać: 2 łyżki sody, 
przyprawy do piernika i na sucho przemieszać ręką. Następnie wlać 
jajka i syrop (może być letni ). Całą mąkę wymieszać z tą zawartością 
na ciasto. Gdyby ciasto było za rzadkie można dodać jeszcze mąki. 
Gdy już jest ciasto wyrobione to na samym końcu rozpuścić amoniak 
i wlać na ciasto i jeszcze raz zamieszać z amoniakiem. Ciasto musi 
być dość tęgawe.
Tak gotowe ciasto wyrównać, na wierzch trochę posypać mąką, 
nakryć folią i przykrywką by naciskała trochę na ciasto. Odłożyć do 
wypoczynku (Ciasto musi być koniecznie w zimnej temperaturze. 
Może w suchym i zimnym miejscu stać nawet kilka tygodni). Do 
wypieku musi odpoczywać najmniej dwa dni.
Ciasto dzielimy na porcje i pieczemy cienkie placki w temperaturze 
200 stopni. Przy wyjmowaniu uważać by nie było przeciągów, bo 
opadnie. Nie można wyjmować za wcześnie. Blachy pod piernik 
smarujemy smalcem.

SKŁADNIKI:
3,5 kg mąki pszennej 

1,30 kg cukru 
 1 kg miodu sztucznego 

2 kostki margaryny 
4 łyżki kopiaste smalcu 

15 jaj 
6 paczek przyprawy do piernika 

1 paczka cynamonu 
1 paczka goździków 
3/4 dag amoniaku 

0,5 litra kawy INKA
(4 łyżki rozpuścić i zagotować) 

2 łyżki sody oczyszczonej

20

0,5kg cukru pudru przesiać przez 
sitko, połowę z tego dać do 1,5 
litrowego garnka, zrobić dołek  
i dać do niego 3 białka i miksować. 
Dosypywać powoli cukier, a gdy  
lukier będzie już gęsty dać 3 łyżki octu 
10% i dolać wrzątku ciągle mieszając. 
Dosypywać cukier i wlewać wodę aż 
będzie odpowiedni do malowania 
pędzelkiem po pierniku.
Z tej porcji ciasta wychodzą dwa 
duże pierniki lub można z niego 
upiec pierniczki świąteczne.

Komorowianki z Komorowa
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH / GM. MAJDAN KRÓLEWSKI

Panie od lewej: Krystyna Zięba, Barbara Kosiorowska, Zofia Wagner, Helena Łeptuch,
Jolanta Baracz - przewodnicząca, Marzena Kosiorowska, Józefa Kwarta, Dorota Rębisz,

Kazimiera Kopeć, Irena Rębisz, Maria Furtak, Maria Bomba



SPOSÓB WYKONANIA:
Wodę, grzyby i ziemniaki pokrojone w grubą kostkę gotujemy, 
do czasu, do kiedy grzyby i ziemniaki będą miękkie. Dodajemy 
przyprawy, zalewamy zakwasem i podbijamy  mlekiem. Gotujemy 
jajka, kroimy w ósemki i dodajemy.

Zalewajka staropolska
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Twarożek z jajkiem

SPOSÓB WYKONANIA:
Ser mielimy, dodajemy jajka prze-
tarte przez sito przyprawiamy do 
smaku pieprzem i solą. Dodajemy 
szczypiorek, posiekany na drobno 
i śmietanę, aby powstała masa  
serowa.

SKŁADNIKI:
0,5 kg sera białego wiejskiego
5 jaj ugotowanych na twardo 

szczypiorek
śmietana

sól i pieprz
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SKŁADNIKI:
woda

ziemniaki
zakwas

 susz grzybowy
 jajka
mleko 

sól, pieprz
czosnek
lubczyk



SPOSÓB WYKONANIA:
Grzyby i fasolę płuczemy, zalewamy zimną wodą i moczymy przez 
noc. Następnie gotujemy w tej samej wodzie, w której były moczone  
i odcedzamy. Cebulę kroimy w piórka i rumienimy na oleju lub smalcu. 
Fasolę z grzybami i zarumienioną cebulą mielimy, wbijamy jajko, 
doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem, a następnie wszystko 
mieszamy. Z mąki, jajka, ciepłej wody, oleju i soli zagniatamy 
ciasto. Rozwałkowujemy na cienki placek i szklanką wygniatamy 
krążki. Nakładamy farsz i sklejamy pierogi. Pierogi wkładamy 
do wrzącej i osolonej wody, gotujemy. Gdy pierogi wypłyną na 
wierzch, odcedzamy. Podajemy okraszone usmażonym, pokrojonym  
w drobną kostkę boczkiem.

Pierogi z grochem
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CIASTO:
3 szklanki mąki pszennej 

                                    2 łyżki 
oleju 

                                    sól  
                                    woda

FARSZ:
50 dag białej grubej fasoli 
jajko
3 cebule                                    
3-4 suszone grzyby 
olej lub smalec 
2 łyżki majeranku 
sól, pieprz  
wędzony boczek 
(do okrasy pierogów)



Ryż zapiekany ze śliwkami

SPOSÓB WYKONANIA:
Ryż gotujemy na wodzie i mleku, 
dodajemy troszkę masła, laskę wanilii 
startą na tarce, cukier do smaku oraz 
szczyptę soli. 
Śliwki suszone namaczamy w wo-
dzie około 2 godziny, a następnie 
odcedzamy. Jabłka obieramy i kroimy 
w plastry. 
Do naczynia żaroodpornego lub na 
brytfannę nakładamy na przemian 
ryż, śliwki, jabłka tak, aby górną 
warstwę stanowił ryż i podpiekamy 
w piekarniku około pół godziny. 
Ubijamy białka, dodajemy stopniowo 
10 łyżek cukru, żółtka oraz 10 łyżek 
śmietany. 
Wlewamy na podpieczony ryż z owo-
cami i pieczemy do zarumienienia.

SKŁADNIKI:
 1 kg ryżu 

1 kg śliwek suszonych 
masło 
cukier 

laska wanilii 
4 świeże jabłka 

woda 
mleko 
4 jajka

słodka śmietana
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Dworzanki z Huty Komorowskiej
KOŁO GOSPODYŃ / GM. MAJDAN KRÓLEWSKI

Od lewej: Krystyna Żarkowska, Maria Miroś, Barbara Skura, Barbara Starzec, Aleksandra Wójcik, 
Urszula Czyżewska-Kulig - przewodnicząca, Krzysztof Podsiedlik, Katarzyna Byczek, Elżbieta Piechota



SPOSÓB WYKONANIA:
KAPUŚNIACZKI - drożdże wymieszać z cukrem, dodać wszystkie 
produkty wymieszać, ostawić w ciepłe miejsce przykryć, ciasto 
rośnie szybko.
Kapustę kiszoną wypłukać, obgotować, odcisnąć drobno skroić, 
dodać ugotowane grzyby, drobno pokroić, dodać podsmażaną 
cebulkę, doprawić solą i pieprzem. 
BARSZCZ  - buraki obrać, pokroić w kostkę, zalać letnią przegotowaną 
osoloną wodą, dodać liść laurowy, ziele angielskie, czosnek, kminek, 
przykryć odstawić w ciepłe miejsce na 5-6 dni. Do gorącego rosołu 
dodać przecedzony zakwas, 
nie gotować.

Kapuśniaczki z barszczem 
czerwonym
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CIASTO:
3 szklanki mąki

1 szklanka mleka ciepłego
0,5 szklanki oleju

2 jaja
0,5 dkg drożdży

1 łyżka cukru 
sól

FARSZ:
kapusta kiszona
suszone grzyby
cebula
sól, pieprz

BARSZCZ:
3 kg buraków czerwonych 
lisc laurowy, ziele angielskie 
czosnek, kminek 



Kapuśniak na żeberkach

SPOSÓB WYKONANIA:
Żeberka i kapustę zalać wodą, dodać 
kaszę drobno pokrojony boczek  
i gotować do miękkości kapusty.  
Na końcu dodać osobno ugotowany 
groch i kiełbasę. Dosolić i popieprzyć 
do smaku. 

SKŁADNIKI:
2 kg kapusty kiszonej 

½ szkl. kaszy jęczmiennej 
30 dkg boczku 
30 dkg grochu 

(ugotować osobno) 
sół, pieprz

pas żeberek wędzonych
wiejska kiełbasa
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SPOSÓB WYKONANIA:
Do mielonego sera dodać sól i pieprz do smaku, oraz dwa jajka  
i wymieszać rękami. Ziemniaki podzielić na dwie cześci. Jedną 
ugotować, obierać i przecisnąć przez praskę. Pozostałą część zetrzeć 
na tarce o najdrobniejszych oczkach, przełożyć na gęste sito i po 
odciśnięciu soku wylać go. Skrobię z dna naczynia przełożyć do 
ziemniaków i wyrobić masę.
Podsmażyć podkrojoną w kostkę słoninę z cebulą.
Zwilżonymi wodą rękami nabierać porcje masy ziemniaczanej 
wielkości małego jabłka i rozpłaszczyć je na dłoni. Na środki układać 
porcje sera i oblepiać je ciastem. Gotować po 5 klusek w osolonej  
wodzie ok. 10 minut. Podawać z podsmażoną słoniną z cebulą.

Kacapoły z omastą faszerowane

SKŁADNIKI:
5 kg ziemniaków

1 kg sera 
2 jajka

sól i pieprz  do smaku
słonina

1 cebula
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SPOSÓB WYKONANIA:
Ser zmielić w maszynce, dodać 6 żółtek i 4 całe jaja (roztrzepać). 
Połączyć masę z budyniem, cukrem puderem, cukrem wanilinowym, 
masłem. Wszystko wyrobić ręką z ryżem ugotowanym na mleku.
Przygotowac ciasto drożdżowe z jaj i mąki, drożdży, cukru i mleka.

Ryziok dworski
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CIASTO:
0,5 kg mąki

1/2 kostki drożdży
5 dag cukru

4 jaja
0,5 szkl mleka

MASA:
1 kg sera

0,5 kg ryżu
10 jaj

1 litr mleka 2%
1 budyń na 3\4 l 

(śmietankowy lub waniliowy)
1 cukier waniliowy

1 kostka masła
20 dkg cukru pudru

Prymule z Mechowca
STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH / GM. DZIKOWIEC

Panie od prawej: Wiesława Serafin – Prezes Stowarzyszenia, Maria Serafin, Anastazja Ślęzak, 
Maria Rzucidło, Bogumiła Kosiorowska, Lucyna Kosiorowska, Wiesława Serafin



SPOSÓB WYKONANIA:
Słoninę drobno pokroić w kostkę. Do szerokiego garnka wrzucić 
słoninę, powoli wytapiać na małym ogniu, lekko posolić i wrzucić  
2 ząbki czosnku, uważać żeby czosnek się nie przypalił, gdy się 
lekko zezłoci wyciągnąć go z garnka, ma dać tylko lekko czosnkowy 
posmak. Kiełbasę surową polską obrać z osłonek, rozdrobnić na 
mniejsze kawałki i dodać do smalcu. Topić na małym ogniu, aby 
słonina się wytopiła a skwarki były miękkie, a jednocześnie aby 
kiełbasa się nie przypaliła. Gdy wystygnie  dodać posiekane drobno 
jabłko, przelać do słoików lub miseczek. Wstawić do lodówki, 
przemieszać co jakiś czas, chodzi o to by skwarki i kiełbasa nie 
opadły na dno, tylko były w całej strukturze smalcu. Podawać ze 
swojskim chlebem i ogórkiem.

Smalczyk z ogórkiem

SKŁADNIKI:
1 kg słoniny

1 kwaśne jabłko
½ kg kiełbasy surowej polskiej 

(może być mięso zmielone wieprzowe)
80 dag cebuli

ogórek kiszony
sól i pieprz do podania

35



SPOSÓB WYKONANIA:
Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Odczekać, 
aż się ustoją i odcisnąć przez gęstą gazę, albo zwykłą pieluszkę 
tetrową. Domieszać ziemniaki ugotowane, przetarte przez gęste 
sito. Wyrobić ciasto dodając ustany krochmal, z naczynia po odlaniu 
odciskanej wody, jajo, pieprz i sól. 
Pieczarki drobno posiekać, odparować na suchej patelni. Na tłuszcz 
(masło sklarowane) wrzucić posiekaną cebulkę - zeszklić, dodać 
pieczarki i usmażyć. Przyprawić solą i pieprzem do smaku.
Z ciasta ziemniaczanego formować na dłoni placki, nakładać farsz – 
formować owalne kacapołki, zawijając brzegi, by farsz nie wypłynął. 
Wrzucać na wrzątek i gotować ok. 20 min.
Ugotowane zawijać w przygotowane jak na gołąbki liście kapusty. 
Zapiekać 15- 20 min w nagrzanym piecu. Przed podaniem polać 
zrumienioną na maśle bułką tartą.

Kacapoły w kapuście
faszerowane pieczarkami
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SPOSÓB WYKONANIA CIASTA:
Kaszę dokładnie wypłukać, następnie 
zalać wodą, posolić i gotować powoli 
aż lekko zmięknie. 
W drugim garnku ugotować pocięte 
żeberka z liściem laurowym, kminkiem 
i zielem angielskim. 
Ziemniaki pokroić w kostkę a wło-
szczyznę zetrzeć na tace. Po ok. 30 
minutach gotowania mięsa dodać 
do niego ziemniaki i włoszczyznę.
Następnie dodać do zupy kaszę wraz 
z płynem w którym się gotowała, jeśli 
będzie taka konieczność uzupełnić 
płyn wodą. 
Gotować zupę jeszcze ok. 20 minut. 
Ziemniaki i kasza powinna być 
zupełnie miękka.  
Na koniec zaciągnąć zupę 3 łyżkami 
kwaśnej śmietanki. Gotową zupę 
podawać z mięsem. Mieso z żeberek 
wkroić do krupniku. 

SKŁADNIKI:
0,6 szkl. kaszy jęczmiennej 

300 g żeberek wieprzowych
1 marchew

1 por
1/2 selera

200 g ziemniaków
2 liście laurowe
szczypta kminku

3 ziernka ziela angielskiego
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Krupnik staropolski z mięsem

SKŁADNIKI:
kapusta

1 kg ziemniaków surowych
25 dkg ziemniaków gotowanych

1 jajko
sól, pieprz 

FARSZ:
1 kg pieczarek
2 cebule
sól, pieprz 



Sernik śnieżynka z syropem malinowym

SPOSÓB WYKONANIA:
Mąkę z margaryną posiekać, 
dodać żółtka i cukier waniliowy,  
1 łyżeczkę proszku do pieczenia,  
1 łyżkę śmietany oraz cukier puder.
Następnie szybko zarobić i podzielić 
na dwie części. Utrzeć ser z cukrem 
pudrem, śmietaną, zapachem, mąką 
i proszkiem do pieczenia. Na koniec 
dodać ubitą na sztywno pianę  
z 10  białek. 
Na blachę wyłożyć jedną część ciasta, 
następnie cały ser i przykryć drugą 
częścią ciasta. 
Po upieczeniu wierzch ciasta posypać 
cukrem pudrem.
Podawać z syropem malinowym.

SKŁADNIKI CIASTO:
40 dkg mąki 

1 kostka margaryny
niepełna szklanka cukru pudru

5 żółtek
2 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier waniliowy
1 łyżka śmietany

SKŁADNIKI MASA SEROWA:
1 i 1/5 kg zmielonego sera

1 cukier waniliowy
30 dag cukru pudru
1 szklanka śmietany

zapach
4 łyżki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku
10 ubitych białek

rodzynki (opymalnie)

38

Kopcie
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH / GM. DZIKOWIEC

Panie od lewej: Maria Ślęzak, Grażyna Pasek - przewodnicząca, Krystyna Stępień,
Krystyna Sobala, Maria Serafin, Anna Klecha, Marta Kaczorowska



SPOSÓB WYKONANIA:
Rosół  gotujemy z trzech rodzajów mięsa: kurczaka, kaczki, gęsi 
lub indyka. Następnie dodajemy warzywa i gotujemy na wolnym  
ogniu.
Składniki na ciasto łączymy i wyrabiamy. Następnie  rozwałkowujemy, 
podsuszamy  , podsypujemy mąką, zwijamy w rulon i kroimi ostrym 
nożem w nitki. Potem gotujemy w osolonej wodzie ok. 8-10 minut. 
Na koniec odcedzamy i przelewamy zimną wodą.

Rosół z makaronem domowym

SKŁADNIKI NA ROSÓŁ:
mięso z kurczaka

mięso z kaczki
mięso z indyka / gęsi

włoszczyzna

SKŁADNIKI NA MAKARON:
0,5 kg mąki

5 jaj
odrobina wody
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SPOSÓB WYKONANIA:
Z rapetek wieprzowych, wody, warzyw i przypraw ugotować wywar. 
Na koniec dodać żelatynę.
Polędwicę wieprzową przyprawić solą, pieprzem, majerankiem, 
czosnkiem. To wszystko dusić przez około 2 godziny. Po wystygnięciu 
pokroić w plastry, ułożyć na płaskim naczyniu i zalać galaretą  
z nóżek wieprzowych przygotowaną wcześniej.
Odstawić do zastygnięcia.

Polędwica w galarecie

SKŁADNIKI:
0,5 kg polędwicy wieprzowej

sól, pieprz
majeranek

czosnek
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ZUPA ZIEMNIACZANA NA ŻEBERKACH

SKŁADNIKI NA 
GALARETĘ:
2 rapetki wieprzowe
3 l wody
warzywa
czosnek
liść laurowy
ziele angielskie
sól, pieprz
3 łyżki żelatyny



SPOSÓB WYKONANIA:
Kaczkę natrzeć zewnątrz i wewnątrz przyprawami. Wątróbkę 
podsmażyć z wystudzoną cebulką i przemielić przez maszynkę.
Do mięsa dodać namoczoną bułkę, jajko, drobno pokrojoną cebulę 
oraz przyprawić do smaku. Wyrobić dobrze masę. Przygotowanym 
farszem nadziać kaczkę i dobrze zaszyć. Piec w piekarniku ok.  
2 godzin w temperaturze 180oC. W trakcie pieczenia polewać wodą 
lub smarować olejem z przyprawami lub bulionem wg uznania.

Kaczka faszerowana po staropolsku

SKŁADNIKI:
kaczka

sól
majeranek
czosnek

SKŁADNIKI NA FARSZ:
0,5 kg mięsa mielonego

1 jajko
20 dag wątróbki drobiowej

1 czerstwa bułka
cebula

sół, pieprz
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Sernik na zimno z brzoskwinią

SPOSÓB WYKONANIA CIASTA:
Margarynę utrzeć z żółtkami  
i cukrem, dodać zmielony ser. Żela-
tynę rozpuścić w szklance gorącej 
wody i zmieszać  z 1 szklanką zimnego 
mleka i dodać przegotowaną drugą 
szklankę mleka. Przemieszać, aż 
wystygnie i dodać stopniowo do sera. 
Na wierzch położyć owoce  i zalać 
je tężejąca galaretką.
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SKŁADNIKI:
1 margaryna

4 żółtka
0,5 kg sera

2 szkl. cukru pudru
cukier waniliowy

2 szkl. mleka
5 dag żelatyny

2 galaretki 
(rozpuszczone w 3 szkl. wody)

Nowa Wieś
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH / GM. KOLBUSZOWA

Panie od lewej: Zofia Hałdaś, Danuta Róg, Magdalena Hałdaś - przewodnicząca,
Władysława Cebula, Kazimiera Zalewska, Grażyna Maziarz



SPOSÓB WYKONANIA:
Kilka suszonych grzybków namoczyć, pokroić w paski i gotować 
do miękkości. Żeberka opłukać wrzucić do zimnej wody. Dodać liść 
laurowy, ziele angielskie, pietruszkę, seler i trochę soli.  Cebule opiec 
na płycie kuchennej i dodać do gotujących się żeberek. Gdy żeberka 
będą miękkie wyjąć, a wywar przecedzić. Do przecedzonego bulionu 
dodać ziemniaki pokrojone w kostkę, zetrzeć na tarce marchewkę  
i gotować do miękkości. W międzyczasie usmażyć na maśle dwie 
łyżki mąki. Ostudzone żeberka pokroić na małe kawałki. Gdy 
ziemniaki będą miękkie dodać do zupy czosnek, żeberka, grzyby  
i zasmażkę. Zagotować, doprawić do smaku solą, pieprzem ziołowym 
i gałką muszkatołową.

Przypalanka

SKŁADNIKI:
20 dag żeberek
6-7 ziemniaków

2 marchewki
1 pietruszka

1/2 selera
1 średnia cebula

3 ząbki czosnku (optymalnie)
2 litry wody
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ZUPA ZIEMNIACZANA NA ŻEBERKACH

liść laurowy
ziele angielskie
gałka muszkatołowa
suszone grzyby

Studzienina

SPOSÓB WYKONANIA:
Nóżki ugotować z golonką w osolonej 
wodzie z dodatkiem liścia laurowego, 
ziela angielskiego i czosnku. Pod 
koniec gotowania dodać jarzyny. 
Mięso wystudzić obrać i pokroić 
na drobne kawałki. Przełożyć do 
foremek i zalać gorącym rosołem 
doprawionym do smaku solą  
i pieprzem. 
Ostawić do zastygnięcia.

SKŁADNIKI:
2 nóżki wieprzowe
1 większa golonka 

marchewka
pietruszka

seler
3 ząbki czosnku

liść laurowy
ziele angielskie
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GALARETA WIEPRZOWA



SPOSÓB WYKONANIA:
Z powyższych składników zarabiamy ciasto dodając kwaśnej 
śmietany tyle żeby ciasto nie było twarde.
Blachę to pieczenia wykładamy pergaminem i smarujemy tłuszczem. 
¾ ciasta wałkujemy i kładziemy na spód blachy nakłuwamy widelcem  
i posypujemy bułką tartą. Obranych ok 1,20 kg jabłek kroimy  
w ósemki lub trzemy na tarce o grubych oczkach. Układamy na  
cieście, posypujemy cukrem waniliowym i cynamonem. Rozwał-
kowujemy pozostałą część ciasta przykrywamy jabłka i nakłuwamy 
widelcem. Wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy.  
Po wystygnięciu posypujemy cukrem pudrem.

Placek z jabłkami

SKŁADNIKI:
3 szklanki mąki

¾ szklanki cukru pudru
3 żółtka

1 całe jajko
łyżeczka proszku do pieczenia

kostka margaryny
duża łyżka smalcu
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Pierogi z płuckami i kiszoną kapustą / Pierogi ruskie

SPOSÓB WYKONANIA CIASTA:
Do mąki dodać 1 jajko, wlać olej 
oraz partiami dodawać gorącej wody  
i zarobić ciasto.

PIEROGI z PŁUCKAMI:
Ugotować płucka. Kapustę opłukać 
i również ugotować. Słoninę pokroić 
w drobną kostkę i usmażyć. Cebulę 
pokroić i zeszklić na smalcu. Gdy 
płucka przestygną, przemielić je przez 
maszynkę. Ugotowaną kapustę 
dobrze wycisnąć i również przemielić 
przez maszynkę razem z cebulą.  
Dodać sól i pieprz do smaku. 
Ciasto rozwałkować wykrawać 
kółka i nakładając na nie farsz i lepić 
pierogi. Ugotować w osolonej wodzie.
Polać przygotowanymi wcześniej 
skwarkami.

PIEROGI RUSKIE:
Wszystkie składniki zmielić na 
drobnym sitku. Dodać sól i pieprz 
do smaku. Lepić pierogi, gotować. 
Podawać z roztopionym masłem lub 
usmażonym skwarkami.
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CIASTO:
1 kg mąki pszennej 

1 jajko całe  
ok.1,5 szklanki gorącej wody 

5 łyżek oleju
 

FARSZ z PŁUCKAMI 
i KAPUSTĄ:
1 kg płucek   

2 kilogramy kapusty kiszonej   
kawałek słoniny 
2 większe cebule   

sól  
pieprz 

FARSZ z SEREM:
1 kg sera białego

1 kg ugotowanych ziemniaków
2-3 cebule zeszklone na maśle



Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


