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Stare ludowe porzekadło głosi: Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a ko-
lację oddaj wrogowi. W kontekście przytoczonej mądrości nie można zapomnieć o racjonalnym i pra-
widłowym żywieniu. Śmiało można rzec, iż różnorodność produktów i potraw wynika z naturalnego 
rytmu natury, zmiany pór roku i dostępności sezonowych surowców. 

Kuchnia domowa jest najbardziej naturalnym i uproszczonym sposobem przygotowywania po-
traw opierających się na lokalnych surowcach, recepturach i sposobie wytwarzania. Pełen wachlarz 
możliwości kulinarnych przedstawiają organizacje i stowarzyszenia, w tym koła gospodyń wiejskich, 
które propagują dziedzictwo kulinarne naszego regionu. Niniejsze opracowanie zawiera propozycje 
kulinarne na każdą z czterech pór roku z wykorzystaniem sezonowych składników specyficznych dla 
lokalnych społeczności.

/// Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”

Stowarzyszenie założone w 2004 roku skupia blisko połowę dorosłych mieszkańców wsi 
Aniołowo. Głównym celem działań jest poprawa poziomu życia jego mieszkańców, stąd też ini-
cjatywy na rzecz osób poszukujących źródeł dochodu, zajmujących się różnego typu twórczością. 
Poprzez swoją działalność ułatwia dostęp do nowoczesnych nośników informacji dla rolników, 
osób poszukujących pracy, a także seniorów. Troszczy się również o rozwój dzieci i młodzie-
ży poprzez działania w grupie kuglarskiej. Organizator spotkań, szkoleń i wyjazdów studyj-
nych, które mają na celu podniesienie świadomości na temat wykorzystania lokalnych zasobów. 
Z pietyzmem kultywuje tradycje i zwyczaje, co wpływa na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Dba 
o świetlicę wiejską „Pod Dobrym Aniołem”, będącej centrum aktywności lokalnej. 

Stowarzyszenie zajmuje się promocją terenów wiejskich, biorąc udział w jarmarkach, targach, 
wystawach w kraju i za granicą, ale też organizuje wydarzenia w Aniołowie. Podejmuje działania 
na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i budowania poczucia dumy z miejsca zamieszkania. Od 15 lat 
tworzy anielską wioskę tematyczną, której pomysł stał się wzorem do powielenia w regionie. We wsi 
wszechobecne są anioły, które stoją w wielu miejscach, prawie każdy dom ma swoją płaskorzeźbę 
z aniołem i numerem posesji. Wszędzie powiewają biało-niebieskie flagi. Stowarzyszenie opracowało 
ofertę „Anielskie smaki diabelskie atrakcje”, która przyciąga do Aniołowa dorosłych i dzieci. Od 2009 
roku rozwija partnerstwo z wioską we Francji, które służy integracji europejskiej i wymianie doświad-
czeń społeczności wiejskich położonych na dwóch krańcach Europy.

Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów o różnych źródłach finansowania. W 2007 i 2016 
roku uzyskało miano Godnych Naśladowania. Prezesem stowarzyszenia jest Halina Cieśla. Sztan-
darowym wydarzeniem odbywającym się w miejscowości jest coroczny Zlot Miłośników Aniołów, 
podczas którego goszczą tutaj miłośnicy aniołów z miast i wsi, twórcy ludowi, a także zainteresowani 
ofertą wioski tematycznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie aniolowo.pl.

1. Wstęp

2. O autorach przepisów kulinarnych
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Autorami przepisów na potrawy sezonowe charakterystyczne dla anielskiej wioski tematycznej 
są: Wanda Rączka, Teresa Gębczyk, Danuta Jasek, Jolanta Wróblewska, Krystyna Nosowska, Joan-
na Kamińska, Halina Cieśla, Bartosz Jasek.

/// Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim

Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu powstało w 1947 roku. Po jakimś czasie zaprzestało dzia-
łalności. Zostało reaktywowane 27 marca 1963 r. Chlubą koła jest utworzony w 1983 r. zespół pod 
nazwą Byle Babki, który koncertował na wielu festynach i festiwalach. Koło także brało udział w kon-
kursach, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Od 2011 r. zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu”. 
Jest organizatorem wielu cyklicznych wydarzeń na terenie gminy, np. Dnia Kobiet, Wiejskiego Dnia 
Dziecka, Dnia Seniora. W kalendarz wydarzeń wpisał się Przegląd Zespołów Wiejskich „Początek 
Lata im. Anny Grzywacz” oraz Festiwal Piosenki Patriotycznej. Koło uczestniczy w wielu konkursach, 
z których nagrody wzbogacają wyposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury, m.in: Święto Gęsi w Bi-
skupcu (I miejsce w 2011 i 2015 r.), Festiwal Wieprzowiny w Iławie (II miejsce za sakiewki drożdżowe 
z farszem), Święto Pszczelarzy (I miejsce za gruszki w sosie miodowo-orzechowym). Obecnie Stowa-
rzyszenie liczy 53 członkiń. Funkcję prezesa od 17 marca 2017 r. pełni Małgorzata Szustak. Więcej 
informacji o działalności KGW można znaleźć na stronie mojekgw.pl.     

/// Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu”

Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim rozpoczęło działalność w marcu 2011  roku. 
Jest organizacją nieformalną, do której należy 15 osób, w tym jeden mężczyzna. Zaangażowanie i ak-
tywność wynika z przywiązania do lokalnego środowiska, z którego pochodzą mieszkańcy, zachowania 
tradycji, zwyczajów, kultury. Poprzez swoje działania stowarzyszenie popularyzuje kulturę regionalną, 
dziedzictwo kulinarne oraz rękodzieło. Jest organizatorem uroczystości okolicznościowych, tj. festy-
nów, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, spotkań wigilijnych. W czasie ferii zimowych przeprowadza pokazy 
przygotowania zdrowych potraw dla dzieci i młodzieży. Swoją pasją zaraża młodych mieszkańców, 
dzieląc się w ten sposób z nimi doświadczeniem i kreatywnością.

Członkowie ze swoimi potrawami biorą udział w konkursach i imprezach kulinarnych. Odno-
szą  wiele sukcesów na szczeblu lokalnym, jak również regionalnym. Od wielu lat poprzez swoje 
działania promują regionalne rękodzieło, dziedzictwo kulturowe oraz tradycje ludowe. Jedną z nich 
jest wykonywanie wieńców z darów ziemi: zbóż, ziół i kwiatów z zachowaniem elementów tradycji 
i nowoczesności. Koło podejmuje również  wiele inicjatyw wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Jakubowie Kisielickim.

Przynależność do koła oznacza poświęcenie i pracę, ale również przyjemność i odskocznię od co-
dzienności. Spotkania integracyjne to forma aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy 
zawodowej. W trakcie spotkań członkowie dzielą się swoimi pomysłami, pasjami i „dobrym sercem”.
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3. Przepisy kulinarne na cztery pory roku

• • • ŚNIADANIE
 � Domowy chleb ziarnisty (własny wypiek) posmarowany masłem
 � Jaja gotowane o twardości według upodobania
 � Pokrzywa, szczypiorek, stokrotki, rzodkiewka do posypania
 � Miód, kawa z mlekiem, kawa naturalna, herbata 

  
/// Anielski chleb ziarnisty

• Składniki: 2 kg mąki pszennej, 0,5 kg mąki 
żytniej albo orkiszowej, po 1 szklance: płatków 
żytnich, pszennych, owsianych, kukurydzianych 
(do wyboru lub łącznie), 1 szklanka siemienia 
lnianego, szklanka słonecznika łuskanego, 5 ły-
żeczek soli, 5 ząbków czosnku, ok. 15 dag świe-
żych drożdży.
• Wykonanie: Odmierzone produkty wsypać do 
miski, dodać sól, przeciśnięty czosnek. Wymie-
szać wszystko na sucho, np. drewnianą łyżką. 
Następnie partiami dodać drożdże rozrobione 
w 1 litrze ciepłej wody. Cały czas mieszać, za-
garniając coraz więcej mąki i dolewając jeszcze 
ok. 0,5 l dobrze ciepłej wody. Po dokładnym 
wyrobieniu ciasta (ok. 5 minut), pozostawić go 
do wyrośnięcia na ok. 0,5 godziny. W tym cza-
sie przygotować 3 wąskie blaszki, które należy 
dokładnie wysmarować, np. olejem i obsypać 
otrębami. Ciasto wykładać do blaszek, w których 
ponownie ma rosnąć około 0,5 godziny. Nagrzać 
piekarnik do 200°C i piec w nim wyrośnięty chleb 
przez jedną godzinę. Wyjęty z pieca smarować 
po wierzchu wodą, olejem, białkiem itp. Natych-
miast wykładać z blaszek i przykryć czystą ser-
wetą do wystudzenia.

WIOSNA
/// Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”

Szyjka nadziewana

Anielskie ruchańce

Kapuśniak z baraniną „parzybroda” Tereni
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Do pieczonego chleba można dodać: kminek, czarnuszkę, żurawinę, pokrojone morele i suszone 
śliwki, rodzynki. Można posypać po wierzchu makiem albo sezamem. Dodawane płatki można za-
stąpić opakowaniem musli. Chleb można przechowywać w lodówce ok. tygodnia. 

• • • OBIAD
 � Zupa botwina lub szczawiowa z grzankami
 � Karkówka po anielsku, ziemniaki gotowane, zielona sałata lub mizeria z ogórków lub ogórki 

małosolne lub surówka z kapusty Wandzi
 � Anielskie ruchańce
 � Kompot z dostępnych owoców albo woda z miętą i cytryną

///  Zupa botwina   
     
• Wykonanie: Młode buraczki z liśćmi dokładnie umyć. Obciąć końcówki liści. Gotować do miękko-
ści w niewielkiej ilości wody. Do wszystkiego dodać pokrojony w niewielkie cząstki ogórek i spory 
pęczek koperku. Doprawić do smaku solą, cukrem i pieprzem. Przy podaniu na ciepło ugotowane 
warzywo zaprawić śmietaną. Przy podaniu na zimno do odcedzonych buraków dodać roztrzepane 
mleko zsiadłe albo jogurt własnej roboty.
         

/// Szczawiowa z grzankami 

• Wykonanie: Świeży szczaw dokładnie wypłukać i pokroić na niewielkie kawałki. Gotować kilka 
minut w wywarze z jarzyn (marchew, pietruszka, liście selera i lubczyka). Zupę doprawić śmietaną, 
dosmaczać solą i cukrem. Podawać z grzankami. Chleb po odkrojeniu skórki pokroić w niewielką 
kostkę. Smażyć na posmarowanej tłuszczem patelni do uzyskania rumianego koloru. Następnie moż-
na nim posypać talerze z zupą szczawiową.

/// Karkówka po anielsku

• Składniki: karkówka ok.2,5 kg, sok z jednej cytryny, czubata łyżka soli, 4 ząbki czosnku, łyżeczka     
grubo zmielonego pieprzu, olej do posmarowania mięsa.
• Wykonanie: Mięso umyć i osuszyć. Czosnek rozgnieść i dokładnie wymieszać z solą. Przyprawami 
natrzeć mięso. Odłożyć na kilka godzin do lodówki. W międzyczasie obrócić na drugą stroną. Przed 
włożeniem do piekarnika mięso posmarować olejem. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 2 godziny, 
najpierw ok. 0,5 godziny w temp. 200°C, resztę w temp. 180°C. Można piec w rękawie. Podawać na 
gorąco lub na zimno. 

/// Surówka z kapusty

• Składniki: 60 dag kapusty, 1 cebula, 1-2 marchewki.
• Składniki do zalewy: po ¼ szklanki: cukru, wody, oleju, octu, 1 łyżeczka gorczycy, 1 łyżeczka soli.
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• Wykonanie: Kapustę pokroić na pół, a następnie w cienkie paseczki. Cebulę poszatkować w  nie-
dużą kostkę, a marchewkę zetrzeć na jarzynowej tarce. Wszystkie składniki zalewy wymieszać i za-
gotować. Letnią zalać kapustę wymieszaną z marchewką i cebulą. Przykryć i pozostawić w chłodnym 
miejscu. Surówkę można przygotować dzień wcześniej. 

/// Anielskie ruchańce

• Składniki: 1 kg mąki pszennej, 6 świeżych jaj, ok. 1 litra mleka, 5 dag drożdży, 1 sztuka laski wani-
liowej, 5 dag cukru, cukier puder do posypania, olej do głębokiego smażenia (około litra). 
• Wykonanie: Zagrzać mleko, najlepiej z lokalnego gospodarstwa. Odlać ok.150 ml i rozrobić w nim 
pół kostki drożdży z odrobiną cukru. Najlepiej, by w mleku wcześniej była zanurzona laska wanilio-
wa. Przesiać mąkę do miski, zrobić w niej dołek i wlać rozrobione drożdże. Wyrabiać ciasto kolistymi 
ruchami drewnianą łyżką. Dodawać po trochu ciepłego mleka i zagarniać coraz więcej mąki, aż do 
wyczerpania.
Następnie oddzielić żółtka od białek. Żółtka dodać do wyrabianej mąki. Białka ubić ze szczyptą soli 
i dodać na końcu wyrabiania ciasta. Starannie wyrobione ciasto odstawić do wyrośnięcia. W głę-
bokim garnku rozgrzać tłuszcz i kłaść łyżką niewielkie porcje ciasta, zagarniając po brzegu miski. 
Placki powinny szybko wypływać na powierzchnię. Obracać tak, aby usmażyły się równomiernie 
z każdej strony. Gotowe układać na papierze do odsączenia nadmiaru tłuszczu. Posypywać cukrem 
pudrem. 

• • • KOLACJA
 � Pasztet z wątróbek z chlebem
 � Dżem z cukinii Joli, pieczywo własnego wypieku
 � Herbata, woda do picia

/// Pasztet z wątróbek z chlebem

• Składniki: wątróbki drobiowe, 2-3  cebule.
• Wykonanie: Odpowiednią do ilości osób porcję wątróbek krótko podsmażyć na oleju. Oddzielnie 
poddusić cebule. Po wystudzeniu zmiksować z dodatkiem roztopionego masła. Wymieszać, dopra-
wić solą i pieprzem. Smarować chleb. Można dodać plasterki warzyw.

/// Dżem z cukinii Joli

• Składniki: 3 kg cukinii (obranej ze skórki i wydrążonej), 2 łyżki cukru, 1 aromat pomarańczowy, 2 opa-
kowania kandyzowanej skórki pomarańczowej, 2 galaretki pomarańczowe.
• Wykonanie: Cukinie obrać i wydrążyć. Połowę porcji zetrzeć na tarce o oczkach do jarzyn. Połowę  
pokroić w kostkę o boku ok. 1 cm. Dusić w garnku do odparowania wody. Dodać wszystkie składniki 
i podgotować do rozpuszczenia i dokładnego wymieszania. 
Dżem można wykorzystać do rogalików lub pieczywa.
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/// Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim

• • • ŚNIADANIE                                                                                                                                     
 � Kakao
 � Pieczywo mieszane, masło
 � Pasta jajeczna, sałata    

/// Chleb pszenno-żytni

• Składniki: 0,5 kg mąki pszennej, 0,2 kg mąki żytniej, około 0,5 l wody (w zależności od konsystencji cia-
sta), 3-4 łyżki zakwasu, 2 łyżeczki soli, ziarna słonecznika, płatki owsiane, otręby pszenne, siemię lniane. 
• Wykonanie: Mąkę, sól, ziarna wymieszać. Wodę podgrzać (powinna być ciepła). Dodać zakwas, po-
łączyć ze składnikami i wymieszać. Wyrobić ciasto i pozostawić w ciepłym miejscu na około 30 minut. 
Następnie lekko wymieszać i włożyć do blaszki (długość ok. 24 cm). Odstawić na 12 godzin. Piec 
w temperaturze 200°C przez godzinę. 

/// Pasta jajeczna 

• Składniki: 3 jaja, majonez, szczypiorek, rzodkiewka, sól, pieprz.
• Wykonanie: Jaja ugotować na twardo. Wystudzić i obrać, a następnie drobno posiekać i wrzucić do 
miseczki. Następnie dodać drobno posiekany szczypiorek, rzodkiewkę, majonez, sól i pieprz. Całość 
dokładnie wymieszać.

/// Kakao

• Składniki: 4 szklanki mleka, 2 łyżki prawdziwego kakao, cukier.
• Wykonanie: Mleko wlać do garnka i zagotować. Kakao wsypać do szklanki i dodać odrobinę wody, 
by je rozmieszać do jednorodnej konsystencji. Dosłodzić mleko. Do gotującego się wlać rozmieszane 
kakao z cukrem. Wymieszać. 

• • • OBIAD
 � Zupa koperkowa
 � Racuchy
 � Deser truskawkowy

/// Zupa koperkowa

• Składniki: 2 litry wody, duży pęczek koperku, 0,5 kg żeberek, 2 marchewki, 4 ziemniaki, mały 
kawałek selera, pietruszka, śmietana, mąka, pieprz, sól.                                              
• Wykonanie: Do około 2 litrów gotującej się wody wrzucić żeberka. Gotować około 30 minut. Po tym 
czasie do wody wrzucić pokrojone w niewielką kosteczkę ziemniaki, marchewkę, seler i pietruszkę. 
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Gotować do miękkości warzyw. Następnie do zupy dodać drobno posiekany koperek. Chwilę goto-
wać. Następnie zupę zabielić śmietaną rozmieszaną z jedną łyżeczką mąki i niewielką ilością płynu 
z zupy. Całość jeszcze raz zagotować. Doprawić solą i pieprzem. 

/// Racuchy 

• Składniki: 1,5 szklanki mąki, 3 dag drożdży, 3 jaja, 3 łyżki cukru, 0,5 szklanki mleka, 1,5 łyżki 
masła, konfitury lub dżem, cukier puder, tłuszcz do smażenia. 
• Wykonanie: Mleko podgrzać, drożdże rozpuścić, dodać 1 łyżkę cukru i troszkę mąki. Pozostawić 
do wyrośnięcia. Z białek ubić sztywną pianę, wsypać cukier. Ubijając dodawać po jednym żółt-
ku. Wszystkie składniki, tj. mąkę, stopione masło, rozczyn z drożdży i ubite jaja wyłożyć do miski 
i dokładnie wymieszać. Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 45 minut. Smażyć na 
rozgrzanym oleju na złoty kolor. Odsączyć na ręczniku papierowym. Podawać z dżemem lub cukrem 
pudrem.

/// Deser truskawkowy

• Składniki: 0,30 kg truskawek, 0,5 szk. cukru, niepełna szklanka wody.
• Wykonanie: W garnku zagotować wodę z cukrem. Zmniejszyć ogień i gotować ok. 10 minut. Ostu-
dzić. Owoce oczyścić, umyć, zmiksować blenderem. Dodać syrop z cukru, wymieszać.       

• • • KOLACJA
 � Naleśniki nadziewane szpinakiem
 � Owoce sezonowe

/// Naleśniki nadziewane szpinakiem

• Składniki: naleśniki, 2 szklanki mleka, 1 szklanki mąki, 2 jaja, 1 łyżka oleju, sól.
• Wykonanie: Wbić jaja, wlać mleko. Dodać olej, mąkę, sól. Wyrobić i piec placki naleśnikowe na roz-
grzanej patelni.
• Nadzianie: 60 dag szpinaku (świeży sparzyć), 10 dag sera typu feta, 2-3 łyżki śmietany, 2 ząbki 
czosnku, masło, sól, pieprz.
• Wykonanie: Na patelni rozgrzać masło, skroić czosnek, podsmażyć. Następnie dodać szpinak, 
śmietanę i fetę. Doprawić solą i pieprzem. Farsz położyć na naleśnikach i zwinąć. Podawać z sosem 
pomidorowym. 
• Składniki na sos pomidorowy: 4 pomidory, cebula, 2 ząbki czosnku, zioła, 350 ml bulionu, 130 ml 
soku pomidorowego, olej. 
• Wykonanie sosou pomidorowego: Na patelni rozgrzać olej. Pokroić cebulę, czosnek, a następnie 
dodać pomidory. Dusić do momentu, gdy pomidory będą miękkie. Wlać bulion, sok pomidorowy, zioła. 
Przyprawić solą i pieprzem. 
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/// Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu”

• • • ŚNIADANIE
 � Chleb z masłem
 � Jaja ugotowane na twardo, ser żółty
 � Pomidor, keczup

/// Chleb pszenno-razowy z nasionami

• Składniki: 2,5 szklanki mąki pszennej (szklanka 250 ml), 3/4 szklanki mąki pszennej razowej, 5 łyżek 
oleju, 2 płaskie łyżeczki soli, 1 łyżka cukru, 30 g drożdży świeżych, 2 szklanki ciepłej wody, garść 
ziaren słonecznika, opcjonalnie trochę maku do posypania chleba.
• Wykonanie: Ciepłą wodę wlać do miski, dodać drożdże, cukier, sól, ziarna, olej i wymieszać do 
rozpuszczenia drożdży. Dodać mąkę razową, potem pszenną, a następnie wymieszać. Miskę owinąć 
folią i wstawić na noc do lodówki. Następnego dnia podsypać obficie blat mąką, wyłożyć ciasto 
i chwilkę wyrabiać. Wstawić naczynie do piekarnika, w którym będzie się piec chleb i nastawić na 
230°C. Po 10 minutach obniżyć temperaturę do 200°C. Ostrożnie wyciągnąć naczynie, by się nie po-
parzyć, włożyć do niego ciasto. Wierzch opcjonalnie posypać makiem i piec (oczywiście z pokrywą). 
Po 25 minutach ściągnąć pokrywę i piec jeszcze około 20-25 minut. Chleb ma być złocisty.

/// Keczup

• Składniki: 2,5 kg pomidorów, 2 papryki, 1,5 kg cebuli, 2 łyżki soli, łyżeczka słodkiej papryki, łyżecz-
ka imbiru, kilka tłuczonych goździków, pół łyżeczki pieprzu, 1/8 l octu jabłkowego, 3 łyżki cukru. 
• Wykonanie: Warzywa pokroić na kawałki (pomidory można wcześniej sparzyć i obrać ze skórki). 
Gotować od czasu do czasu mieszając. Następnie przetrzeć przez sito, dodać przyprawy (bez octu 
i miodu lub cukru). Gotować mieszając, aż sos zgęstnieje (ok. 50 minut). Dodać ocet i cukier, goto-
wać. Gorący sos przełożyć do słoików, natychmiast zakręć. Odwrócić do góry dnem. Po wystygnię-
ciu sprawdzić, czy słoiki szczelnie się zamknęły.

• • • OBIAD 
 � Zupa rosołowa z ziemniakami i lanymi kluseczkami 
 � Pierś grillowana z kalafiorem, marchewką, fasolką szparagową i ryżem     
 � Lody śmietankowe z nutką polewy malinowej oraz pałeczkami czekoladowymi   

/// Zupa rosołowa z ziemniakami i lanymi kluseczkami 

• Składniki: 5 skrzydeł drobiowych, 2 średnie ziemniaki, marchewka, pietruszka, lubczyk, ziele an-
gielskie, listek laurowy, lane kluski, pieprz i sól.
• Wykonanie: Ze skrzydełek ugotować bulion. Następnie dodać ziemniaczki, marchewkę, pietruszkę, 
przyprawy. Gotować na małym ogniu do miękkości. Następnie zrobić lane kluski z 2 jaj oraz 2 czuba-
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tych łyżek mąki. Przygotowane ciasto wlać łyżką do zupy i chwilę gotować. Na koniec dodać posiekany 
lubczyk.

/// Pierś grillowana z kalafiorem, marchewką, fasolką szparagową i ryżem     

• Składniki: 1 filet z piersi kurczaka, woreczek ryżu, 20 dag fasolki szparagowej, 1 duża marchewka, 
3 gniazdka kalafiora, pieprz, przyprawa do grilla, łyżeczka masła i majonezu.
• Wykonanie: Filet z piersi usmażyć na patelni z przyprawą do grilla na złoty kolor. Ryż ugotować 
i odcedzić. Wymieszać z masłem i majonezem. Następnie ugotować kalafior i fasolkę szparagową 
z marchewką z dodatkiem soli. Całość ułożyć na talerzu.

/// Lody śmietankowe z nutką polewy malinowej oraz pałeczkami czekoladowymi  

• Składniki: 50 ml wody, 100 g cukru, 4 jaja, 150 g mleka skondensowanego, 600 ml śmietanki 30% UHT.
• Wykonanie: Z wody i cukru ugotować syrop. Białka oddzielić od żółtek, ubić na sztywną pianę. Po 
ubiciu połączyć z syropem, wlewając go wolno małym strumieniem. Chwilę ubijać i pojedynczo doda-
wać żółtka, stale miksując. Mleko skondensowane delikatnie podgrzać, dodać je do masy. Całość ubijać 
do momentu ostygnięcia. Śmietankę ubić, a następnie połączyć z masą. Gotową masę przełożyć do 
plastikowego pojemnika. Zamknąć i wstawić do zamrażalnika do całkowitego zamrożenia. Lody włożyć 
w pucharki i polać syropem malinowym. Udekorować pałeczkami czekoladowymi, np. merci.

• • • KOLACJA
 � Smażona kiełbasa z cebulką i cukinią 

/// Smażona kiełbasa z cebulką i cukinią 

• Składniki: kiełbasa szynkowa, 1 mała cukinia, sól i pieprz, 1 cebula. 
• Wykonanie: Kiełbaski pokroić na ćwiartki i obsmażyć. Cukinię i cebulę pokroić w talarki. Przypra-
wić solą i pieprzem, również usmażyć. Układać na talerzu wg uznania.

/// Kiełbasa szynkowa

• Składniki: 1,5 kg surowej szynki wieprzowej, 500 g surowej łopatki wieprzowej, 800 g wędzonego 
boczku, 8-10 ząbków czosnku, 3 łyżki peklosoli, 3 łyżki majeranku, ziarenka ziela (roztarte), 3 łyżecz-
ki gorczycy, łyżeczka pieprzu, kolendra (doprawić według własnego smaku).
• Wykonanie: Najchudszą część łopatki i szynki pokroić w drobną kostkę. Pozostałe mięso zmielić ra-
zem z boczkiem. Całość wymieszać, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, majeranek, chili,  liście 
laurowe, gorczycę, ziele angielskie i doprawić do smaku solą. Całość odstawić do lodówki na całą noc. 
Następnego dnia mięso przełożyć do słoików (najlepiej nie za dużych), szczelnie zamknąć i pasteryzo-
wać 3 razy co 24 godziny. Na dnie szerokiego naczynia ułożyć ścierkę, ustawić słoiki i zalać wodą do 
3/4 wysokości. Gotować przez 45 minut codziennie. Jeśli woda wyparuje, należy ją uzupełnić.
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• • • ŚNIADANIE 
 � Kasza jaglana na mleku
 � Twarożek z dodatkami warzywnymi
 � Miód, dżem i własne bułeczki z piekarnika
 � Jogurt własnej roboty 
 � Herbata

/// Kasza jaglana na mleku

• Wykonanie: Kaszę jaglaną prażyć na gorącej patelni przez ok. 5 minut. Przesypać na sito i przelać 
gorącą wodą. Gotować w wodzie, zachowując proporcję 1:2 przez ok. 15 minut pod przykryciem. Do 
mleka dodać dowolną ilość kaszy według upodobań. 

/// Jogurt własny

• Wykonanie: 2 l mleka przegotować i wystudzić do temp. ok. 35°C. Dodać kubeczek jogurtu natu-
ralnego i dokładnie wymieszać ze sobą. Zamknięty garnek okręcić kocem i zostawić na noc. Rano 
jogurt jest gotowy. Możemy go przechowywać w lodówce nawet tydzień czasu. Ostatni kubeczek 
wytworzonego samodzielnie jogurtu może służyć do zarobienia następnej porcji. 

• • • OBIAD
 � Koktajl z pomidorów
 � Ryba po anielsku, ryż
 � Lody
 � Kompot z sezonowych owoców

/// Koktajl z pomidorów

• Wykonanie: 4-5 pomidorów obrać ze skórki i zmiksować. Wymieszać z litrem soku warzywnego, 
(np. mieszanka selera i marchwi) i 4 łyżkami posiekanej bazylii. Podawać schłodzony. 

/// Ryba po anielsku 

• Składniki: 1 kg ryby, ok. 0,5 l gęstej lekko kwaśnej śmietany, warzywa z ogródka (świeże) korzenie: 
marchwi, pietruszki, selera, por. 

LATO
/// Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”
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• Wykonanie: Warzywa korzeniowe zetrzeć na tarce jarzynowej, por pokroić na półkrążki. Wszystkie 
podsmażyć na maśle klarowanym. Doprawić solą i pieprzem. Sprawioną rybę podzielić na porcje, 
można filetować. Lekko podsmażyć na klarowanym maśle z dodatkiem oleju. Na gotowe warzywa 
położyć usmażoną rybę. Zalać śmietaną. Poddusić ok. 10 minut. Można podawać z ryżem albo 
chlebem.

• • • KOLACJA
 � Naleśniki Wioli
 � Pasta z gotowanych jaj z dodatkiem cebuli, musztardy i majonezu z chlebem albo bułeczkami 

z piekarnika

/// Naleśniki Wioli

• Składniki: 0,5 l mleka, 0,2 l wody, 50 g roztopionego masła, 4 jaja, 250 g mąki, szczypta soli, cukier, 
cukier waniliowy – wg uznania.
• Wykonanie: Wszystkie składniki dokładnie wymieszać mikserem. Pozostawić na godzinę. Następ-
nie smażyć na gorącej patelni. Podawać z dowolnym dżemem, twarogiem itp.

• • • ŚNIADANIE
 � Zacierki na mleku
 � Pieczywo, masło, dżem truskawkowy

/// Zacierki na mleku

• Składniki: 1 l mleka, 100 g mąki, sól, 1 jajo, woda do ciasta.
• Wykonanie: Zagotować mleko z dodatkiem soli. Z mąki, wody i jaja zagnieść ciasto. Uformować 
małe zacierki ręcznie. Wrzucać zacierki na gotujące się mleko. Gotować do miękkości. Zacierkę 
można również ugotować osobno na wodzie z dodatkiem soli, odcedzić i dodać do mleka.

/// Dżem truskawkowy  

• Składniki: 1 kg truskawek, 0,80 kg cukru.                         
• Wykonanie: Owoce umyć. Przełożyć do garnka. Podgrzać na niewielkim ogniu. Dodać połowę 
cukru. Gdy się rozpuści, zwiększyć ogień, żeby syrop z truskawkami zaczął dość mocno bulgotać, 
ale nie wykipiał. Za pomocą łyżki cedzakowej zdjąć powstałą pianę. Mieszać dżem od dna, zwłasz-
cza w końcowej fazie jego gotowania. Po ok. 1 godzinie dodać resztę cukru. Kiedy syrop zacznie 
ciemnieć i gęstnieć (po ok. 2 godzinach), sprawdzić gęstość (wylać kroplę na schłodzony talerzyk 
i odwrócić pionowo). W momencie, gdy dżem nie ścieka, oznacza, że jest gotowy.   

/// Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim
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• • • OBIAD
 � Rosół z wołowiny
 � Zrazy wieprzowe nadziewane
 � Kluski jarzynowe
 � Surówka z marchwi z porem
 � Karpatka

/// Rosół z wołowiny 

• Składniki: 1 kg wołowiny (krzyżowa, antrykot), 1 cebula, 2 marchewki, 1 korzeń pietruszki, 0,5 sele-
ra, koper, 0,5 pęczka pietruszki, 2 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu, sól.
• Wykonanie: Zagotować 3l wody. Dodać liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, umyte mięso oraz 
cebulę uprzednio podpieczoną na ogniu. Doprowadzić do zagotowania, zmniejszyć ogień, gotować 
na niewielkim ogniu. Po 15-20 minutach włożyć obrane i umyte warzywa, doprawić solą i pieprzem. 
Gotować 30-40 minut. Rosół podawać z makaronem. Posypać posiekaną zieleniną. 

/// Zrazy wieprzowe nadziewane

• Składniki: 1 kg schabu bez kości, 0,5 kg mięsa z łopatki, 3 cebule, 5 ogórków korniszonów, 1 łyżka 
mąki, sól, pieprz, majeranek, czosnek, olej, mąka.
• Wykonanie: Mięso umyć, osuszyć. Pokroić na plastry. Schab rozbić, a następnie posypać solą, 
pieprzem, majerankiem. Mięso z łopatki zmielić, dodać cebulę i ogórki. Wyrobić, doprawić do smaku 
pieprzem i solą. Na rozbite kawałki schabu układać niewielkie porcje, zawinąć i spiąć wykałaczka-
mi. Na patelni rozgrzać olej. Zrazy dokładnie usmażyć, następnie przełożyć do rondla, zalać przego-
towaną wodą. Dusić pod przykryciem na wolnym ogniu. Doprawić do smaku.     

/// Kluski jarzynowe

• Składniki: Ugotowana włoszczyzna, po 2 łyżki: otrąb, płatków owsianych, mąki pszennej, 2 jaja, 
łyżka masła, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, sól, pieprz.
• Wykonanie: Ugotowaną włoszczyznę zmiksować. Żółtka utrzeć z masłem, połączyć z zmiksowanymi 
warzywami. Dodać otręby, płatki owsiane, natkę pietruszki. Przyprawić pieprzem i solą. Na koniec dodać 
ubitą pianę z białek i mąkę. W garnku zagotować wodę, osolić. Na wrzątek łyżką kłaść kluski. Pozo-
stawić do wypłynięcia, wyjmować na sito. Podawać okraszone lekkim tłuszczem (masłem) lub sosem.

/// Surówka z marchwi i pora

• Składniki: 4 marchewki, 1 por, 2 jabłka, natka pietruszki, olej, sól, pieprz, cukier.
• Wykonanie: Warzywa umyć i obrać. Marchew zetrzeć na małych oczkach na tarce jarzynowej. 
Jabłka zetrzeć na dużych oczkach. Pora pokroić na małe kawałki. Wszystkie składniki połączyć, wy-
mieszać, doprawić pieprzem, solą, cukrem. Dodać posiekaną pietruszkę, polać olejem i wymieszać.
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/// Karpatka 

• Składniki na ciasto parzone: 1 szklanka wody, 150 g masła, 1 szkl. mąki pszennej, 5 jaj, szczypta soli.
• Wykonanie ciasta: Zagotować wodę z masłem. Zestawić z ognia, dodać mąkę, wymieszać,  goto-
wać mieszając. Odstawić z ognia i wystudzić. Kolejno wbić jaja, miksować 5 minut na gładką masę. 
Ciasto podzielić na dwie części. Piec na blaszce w 190°C ok. 30 minut.
• Składniki na masę: 3 szkl. mleka, 30 g masła (ilość masła można zmniejszyć, jeśli nie lubi się 
bardzo maślanej masy), ¾ szkl. cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 5  łyżki mąki pszennej, 3  łyżki 
mąki ziemniaczanej, 3 jaja.
• Wykonanie masy: Jaja ubić z cukrem, dodać mąkę. Mleko, masło, cukier wanilinowy zagotować. 
Odstawić z ognia, wlać ubite jaja z mąką. Mieszać aż masa zgęstnieje. Ciepłą masą przełożyć cia-
sto. Wierzch posypać cukrem pudrem.

• • • KOLACJA
 � Bułki drożdżowe z serem
 � Kakao
 � Owoce sezonowe

/// Bułki drożdżowe z serem 

• Składniki: 2 jaja, 250 ml mleka, 120 g masła, 0,5 kg mąki, 20 g drożdży, 0,5 łyżeczki soli, 650 g 
cukru.
• Składniki na nadzianie: 150 g  twarogu, 80 g cukru, skórka otarta z cytryny lub pomarańczy, 1 jajo 
do posmarowania drożdżówek.
• Wykonanie: Masło rozpuścić w rondelku, dodać mleko. Podgrzać do temperatury ciała. Rozpuścić 
drożdże i odstawić na 5 minut. Następnie dodać cukier, sól i jaja. Wymieszać, dodawać stopniowo 
mąkę, cały czas mieszając. Zagnieść ciasto. Odstawić na 30 minut. Po tym czasie formować bułecz-
ki i znów odstawić na 30 minut. W tym czasie przygotować nadzienie. Połączyć ser, cukier i skórkę 
z pomarańczy. Rozgrzać piekarnik do 225°C. W bułeczkach zrobić wgłębienie, smarować roztrzepa-
nym jajem. Wgłębienie wypełnić serowym nadzieniem. Piec 10 minut.

• • • ŚNIADANIE                                           
 � Grzanka z bagietki z ogórkiem, szynką, serem, pomidorem oraz swojskim masełkiem         

/// Grzanka z bagietki z ogórkiem, szynką, serem, pomidorem oraz swojskim masełkiem         

• Składniki: 1 długa bagietka, 1 pomidor, 1 ogórek, 5 plasterków szynki, 10 dag startego sera i swoj-
skie masło. 

/// Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu”
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• Wykonanie: Bagietkę pokroić na ćwiartki i zapiec w piekarniku, aby była ciepła i chrupiąca. Cie-
plutką posmarować masłem. Położyć ogórek, szynkę, pomidora, posypać startym serem. Można 
dodać listek rukoli i polać majonezem.

/// Swojskie masełko

• Składniki: 600 g tłustej 30% śmietany.
• Wykonanie: Śmietanę ubijać przez ok. 5 minut. Następnie przecedzić przez sito. Odsączone masło 
zdjąć z sita i uformować bryłkę. Przełożyć bryłkę do miski z wodą i płukać do czasu, aż woda będzie 
czysta. Otrzymane masełko odstawić do lodówki na kilka dni.

/// Bagietka/bułka pszenna 

• Składniki: 1 szklanka mleka, 2 łyżeczki masła, 2 łyżeczki cukru, 1 szklanka wody o temperaturze 
pokojowej, 2 łyżeczki suchych drożdży lub 16 g świeżych drożdży, 2 łyżeczki soli, 4 szklanki mąki 
pszennej.
• Wykonanie: Szklankę mleka zagotować. Następnie dodać masło i cukier. Dokładnie wymieszać, aż 
masło się rozpuści. Następnie dolać szklankę wody i całość ostudzić. Mieszanina powinna być letnia. 
Do całości dodać suszone drożdże (w przypadku drożdży świeżych, należy je wcześniej rozpuścić w ły-
żeczce cukru), sól oraz stopniowo mąkę. Ciasto powinno mieć konsystencję delikatnie lepką, ale powin-
no również odchodzić od ręki. Gdyby jednak ciasto było zbyt rzadkie, można dodać nieco mąki, jednak 
nie za dużo, ponieważ bagietki wyjdą wtedy zbyt twarde. Mąki należy dodać tylko tyle, aby ciasto się nie 
rozlewało i można było uformować z niego kulę. Ciasto przełożyć do wysmarowanej olejem miski. Przy-
kryć folią spożywczą i pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na ok. 1,5 godziny lub do podwo-
jenia objętości. Należy uformować bagietki i przenieść je do formy wysypanej mąką. W przypadku, jeśli 
nie dysponujemy formą do bagietek, bez problemu można upiec je na zwykłej blaszce piekarnikowej.

• • • OBIAD 
 � Zupa truskawkowa z makaronem świderki
 � Naleśniki z jogurtem greckim, malinami i jagodami
 � Mus truskawkowy z bitą śmietaną 

/// Zupa truskawkowa z makaronem świderki

• Składniki: makaron, 1 kg truskawek, 0,5 szklanki cukru, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1/3 szklanki 
śmietany.
• Wykonanie: Truskawki przepłukać i odszypułkować. Włożyć do garnka z gorącą wodą (ok. 2,5 
litra). Zagotować tak, żeby truskawki zaczęły się rozgotowywać. Dosypywać cukier. Powstającą zupę 
zagęścić mąką (można zamiast niej dodać kisiel truskawkowy). Pod koniec zabielić delikatnie śmie-
taną. W osolonym wrzątku ugotować makaron. Po ugotowaniu połączyć z zupą. Zależnie od tempe-
ratury na zewnątrz, można podawać na gorąco, jak też na zimno. 
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/// Makaron

• Składniki: 1,5 szklanki mąki, 2 jaja, spora szczypta soli, mąka do posypywania makaronu w trakcie 
wyrabiania.
• Wykonanie: Mąkę z jajem i solą wymieszać na gładką masę konsystencji miękkiego, sprężystego 
ciasta. Wyrobić i przepuścić przez maszynkę do makaronu np. świderki. Przesypywać mąką, aby 
makaron się nie skleił, następnie ugotować.

/// Naleśniki z jogurtem greckim, malinami i jagodami

• Składniki na ciasto naleśnikowe: 1 szklanka mąki, 2 jaja, 1 szklanka mleka, 3/4 szklanki wody 
(najlepiej gazowanej), szczypta soli, 3 łyżki masła lub oleju roślinnego.
• Wykonanie ciasta naleśnikowego: Mąkę wsypać do miski, dodać jaja, mleko, wodę i sól. Zmikso-
wać na gładkie ciasto. Dodać roztopione masło lub olej roślinny i razem zmiksować (lub wykorzystać 
tłuszcz do smarowania patelni przed smażeniem każdego naleśnika). 
• Wykonanie naleśników: Maliny i jagody (po 30 dag) połączyć z jogurtem greckim (50 dag). Tak 
przygotowaną masą smarować naleśniki i zwijać w rulon. Można udekorować listkami mięty.

/// Mus truskawkowy z bitą śmietaną 

• Składniki: 500 g truskawek, 3 łyżeczki żelatyny, 2-3 łyżki cukru, 120 ml wody, 200 ml śmie-
tany 36%.
• Wykonanie: W gorącej wodzie rozpuść żelatynę. Truskawki umyć i usunąć z nich szypułki. Następ-
nie przełożyć do pojemnika blendera i zmiksować z cukrem na gładką masę. Wszystko połączyć, 
podzielić na porcje i włożyć do lodówki, aby stężało. Śmietanę ubić i kłaść na mus. Całość udeko-
rować truskawką i miętą.

• • • KOLACJA
 � Rolada z indyka faszerowana szpinakiem

/// Rolada z indyka faszerowana szpinakiem

• Składniki: 1 filet z piersi indyka, 30 dag szpinaku, 2 ząbki czosnku, 10 dag masła, 1 jajo, 2 łyżki 
bułki tartej, pieprz, sól. 
• Wykonanie: Pierś z indyka zmielić, dodać jajo i bułkę tartą z odrobiną soli i pieprzu. Wszystko 
wyrobić i farsz szpinakowy rozłożyć na placek. Przygotowane mięso zwijać w roladę i upiec w folii 
aluminiowej 60 minut w 180°C. Po upieczeniu odstawić do ostygnięcia. Odwinąć z folii i pokroić 
w plasterki. Udekorować wg uznania.
• Farsz szpinakowy: Liście szpinaku wypłukać. Na suchą patelnię wrzucić szpinak, smażyć go, aż 
zwiędnie i cała woda wyparuje. Wówczas dodać przeciśnięty przez praskę czosnek. Wymieszać 
i smażyć jeszcze 1 minutę. Szpinak zdjąć z ognia i ostudzić.
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JESIEŃ
/// Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”

• • • ŚNIADANIE
 � Fasola z warzywami
 � Wędliny własne albo mięso pieczone na zimno
 � Chleb ziarnisty

/// Fasola z warzywami 

• Składniki: 400 g suchej fasoli białej (namoczonej na noc), 5 - 6 okazałych marchwi, 3 korzenie 
pietruszki, jeden mały seler korzeniowy, 4 cebule, 3 ząbki czosnku, 200 g koncentratu pomidoro-
wego, 3 pomidory (opcjonalnie ale jest zalecane), sól, czarny lub kolorowy pieprz do smaku, 4 łyżki 
oleju, świeże zioła typu tymianek lub estragon, 3 listki laurowe, 5 kulek ziela angielskiego, 2-3 litry 
wody.
• Wykonanie: Fasolę zalać wodą i zostawić na noc do napęcznienia. Rano warzywa korzeniowe obrać 
i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Powinny powstać wiórki. Cebule obrać i pokroić w kostkę. Pomi-
dory obrać ze skórki i pokroić w kostkę lub mniejsze kawałki. W dużym garnku o grubym dnie usmażyć 
cebule. Gdy stanie się złota, dodać warzywa i przesmażyć przez kilka minut. Dodać pomidory i dusić, 
aż staną się miękkie razem z przyprawami. Dołożyć fasolę i około 2 litów wody. Przykryć i gotować 
około 40 minut. Gdy fasola będzie miękka, dodać koncentrat pomidorowy, obrane i zgniecione w pra-
sce ząbki czosnku oraz świeże zioła. Wymieszać i podać.

• • • OBIAD
 � Kapuśniak z baraniną „parzybroda” Tereni
 � Kaczka faszerowana
 � Ciasto z owocami sezonowymi (śliwki, jabłka itp.)

/// Kapuśniak z baraniną „parzybroda” Tereni

• Składniki: ok. 0,5 kg żeberek baranich, niewielka główka kapusty, warzywa korzeniowe, dużo 
zielonego kopru, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, 2-3 ząbki czosnku.
• Wykonanie: Do garnka włożyć baraninę oraz obraną włoszczyznę, upaloną cebulę, a także pokro-
joną w duże kawałki kapustę. Wrzucić ziele angielskie i liście laurowe. Zalać wszystko dwoma litrami 
wody i gotować na wolnym ogniu przez około 2 godziny. Wyjąć z zupy miękkie mięso, oddzielić od 
kości i dodać do zupy. Zupę można zaprawić mąką zasmażoną na maśle. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem i czosnkiem. Można dodać 2-3 łyżki octu lub kwasku cytrynowego. Zagotować i podać 
z zieleniną.
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/// Kaczka faszerowana

• Składniki: kaczka bez podrobów, 2-3 kwaśne jabłka, kilka suszonych śliwek, po garści suszonych śli-
wek, moreli, rodzynek i suszonej żurawiny, czosnek, czerwone wino, trochę oliwy, rosół do podlewania.
• Wykonanie: Kaczkę natrzeć przyprawami z zewnątrz i w środku, skropić obficie czerwonym winem 
i wstawić na kilka godzin do lodówki. Potem włożyć do środka pokrojone jabłka wymieszane z suszony-
mi owocami. Zszyć skórę i wstawić do piekarnika nagrzanego do 160°C na około 2,5 godziny. Obrócić 
ją i polać najpierw rosołem, potem wytworzonym sosem. Podawać z kaszą pęczak i buraczkami.

/// Ciasto z owocami sezonowymi (śliwki, jabłka itp.)

• Składniki: 6 jaj, 1 szklanka cukru, 1 cukier waniliowy, 2 szklanki mąki pszennej, 1 szklanka mąki 
ziemniaczanej lub 2 budynie, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 szklanka oleju.
• Wykonanie: Całe jaja i cukier utrzeć na jednolitą masę. Dodawać stopniowo i naprzemiennie po-
zostałe składniki, cały czas mieszając. Na koniec przełożyć do wysmarowanej blaszki. Do ciasta 
powtykać cząstki sezonowych owoców obsypane mąką. Piec w piekarniku godzinę w temp. 160°C.

• • • KOLACJA
 � Leczo z kabaczka 
 � Pasta rybna z wędzonej makreli
 � Wino z dzikiej róży Zbyszka

/// Leczo

• Składniki: 1 kg (1 sztuka) kabaczka, 2-3 cebule, 3-4 pomidory, masło klarowane do duszenia warzyw.
• Wykonanie: Podsmażyć cebulkę i kawałki wędlin na maśle klarowanym na lekko złoty kolor. Do-
dać obranego ze skórki i pokrojonego w kostkę kabaczka, a na koniec pokrojone w nieduże cząstki 
obrane pomidory. Podlać niewielką ilością wody. Doprawić solą, pieprzem oraz bazylią i tymiankiem 
z ogródka. Dusić przez chwilę. Podawać na ciepło z pieczywem.

/// Pasta z makreli

• Składniki: 1-2 wędzone makrele, 2 łyżki ketczupu, 2 łyżki jogurtu naturalnego, łyżeczka chrzanu, 
2 cebule, sól, pieprz do smaku.
• Wykonanie: Makrelę starannie obrać z ości i skóry. Podsmażyć na złoto cebule. Rozetrzeć widel-
cem albo zmiksować z podanymi składnikami. Podawać z własnym pieczywem jako kanapki. 

/// Wino z dzikiej róży Zbyszka

• Składniki: 10 kg dzikiej róży, 10 litrów przegotowanej letniej wody, ok. 3 kg cukru, 1 opakowanie 
drożdży winnych, 1 opakowanie pożywki dla drożdży.
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• Wykonanie: Przed przystąpieniem do wyrobu wina rozczynić drożdże wg. przepisu na opakowaniu. 
Owoce, najlepiej po pierwszych przymrozkach, zebrać w ekologicznym miejscu. Oczyścić z szypułek 
i wrzucić do szklanego naczynia (gąsior). Cukier rozpuścić w ciepłej wodzie. Wlać do owoców. Wlać 
roztwór drożdży. Zatkać korkiem z rurką do wina. Naczynie postawić w ciepłym miejscu do fermenta-
cji, do czasu kiedy w rurce przestaną pojawiać się pęcherzyki gazu.

• • • ŚNIADANIE
 � Kawa zbożowa
 � Pieczywo
 � Schab ze śliwką
 � Surówka z sałaty i pomidora                                                                                                    
 � Rolada czosnkowo-ziołowa                                                                                                                                                                                                               

/// Kawa zbożowa

• Wykonanie: Zagotować mleko. Następnie przygotować napar zbożowy. Zagotować szklankę wody, 
wsypać kawę zbożową. Gotować na małym ogniu przez 3 minuty. Schłodzić przez 5 minut. Napar 
kawy połączyć z mlekiem. Dodać cukier.

/// Rolada czosnkowo-ziołowa

• Składniki: 1,5 kg boczku surowego (bez kości), 6 ząbków czosnku, 1 łyżka wytrawnego wina, 
majeranek, bazylia, 0,5 kostki masła, pietruszka, 20 dag pieczarek, sól, pieprz.                   
• Wykonanie: Czosnek utrzeć z solą, połączyć z ziołami, pieprzem, masłem i winem. Pieczarki 
podsmażyć na cebulce. Boczek dokładnie natrzeć przygotowaną pastą. Wyłożyć pieczarki, zrolo-
wać, owinąć folią wstawić do lodówki na około 24 godzin. Następnie wyjąć, z folią ułożyć w blasz-
ce. Piec 90 minut w temperaturze 180-200°C. Pod koniec pieczenia odwinąć folię, aby mięso się 
zrumieniło.

/// Schab ze śliwką

• Składniki: 1,5 kg schabu,10 dag suszonych śliwek, sól, pieprz, majeranek, 3 ząbki czosnku, olej. 
• Wykonanie: Mięso umyć, osuszyć. Następnie natrzeć porządnie solą, czosnkiem, pieprzem i ma-
jerankiem. Polać olejem, pozostawić na 12 godzin w lodówce. Schab naciąć ostrym nożem ze szpi-
czastym zakończeniem, wbijając nóż z obu stron w środek. W kieszeń w środku kawałka należy 
wepchnąć śliwki suszone. Przełożyć do rękawa do pieczenia, ułożyć w naczyniu żaroodpornym. 
Piec w piekarniku około 1,5 godziny w temperaturze 170°C. Po upieczeniu rozciąć rękaw. Podawać 
na ciepło, jak również na zimno.   

/// Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim



Cztery pory roku w domowej kuchni

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2017 r.22

/// Surówka z sałaty i pomidora

• Składniki: sałata, pomidory koktajlowe,1 marchewka, sok z cytryny, olej, cukier, pieprz i sól.
• Wykonanie: Sałatę umyć i porwać na mniejsze kawałki. Pomidorki kroić na połówki, a marchew 
zetrzeć na tarce. Wymieszać składniki, doprawić pieprzem i solą, sokiem z cytryny, cukrem. Wymie-
szać, dolać olej. Ponownie wymieszać i podawać.

• • • OBIAD
 � Zupa pomidorowa  z makaronem
 � Pierogi
 � Szarlotka

/// Zupa pomidorowa

• Składniki: 0,5 kg pomidorów świeżych, 0,3 kg żeberek wieprzowych, 2 marchewki, 1 pietruszka, 2 łodygi 
selera, biała część pora, 1 łyżka masła, 6 szt. pieprzu ziarnistego, sól, 1 ząbek czosnku, 2 łyżki posiekanej 
naci pietruszki i kopru, śmietana.
• Wykonanie: Mięso umyć, zalać 2 litrami wody i gotować na małym ogniu około godziny. Warzywa 
umyć, obrać i pokroić. Włożyć do wywaru mięsnego, dodać pieprz ziarnisty, sól i gotować. Pomidory 
umyć, pokroić, włożyć do rondla z masłem. Wlać 3 łyżki wody i dusić pod przykryciem 25 minut. Wy-
war przecedzić przez sito, dodać do gotującej się zupy. Doprawić solą i pieprzem. Zabielić śmietaną, 
posypać pietruszką i koprem. Podawać z dodatkiem łazanek lub makaronu.

/// Makaron domowy

• Składniki: 3 szklanki mąki, 3 jaja, sól. 
• Wykonanie: Mąkę przesiać, uformować wianuszek. Wbić jaja, posolić, wyrobić. Można dodać tro-
chę wody, następnie zagnieść. Wyrobione ciasto powinno być jednolite i elastyczne. Podzielić na 
3-4 porcje, podsypać mąką. Wałkować placki o grubości 3-4 mm, pokroić w paski o szerokości 5 cm, 
układać po 4 paski jeden na drugi, podsypując każdy pasek mąką. Kroić na drobny makaron. Wrzu-
cać partiami na wrzącą osoloną wodę. Gotować do wypłynięcia makaronu, odcedzić.  

/// Pierogi 

• Składniki na ciasto: 0,5 kg mąki, jajo, ciepła woda, szczypta soli, olej. 
• Składniki na farsz: 2 szklanki kaszy gryczanej, szklanka suszonych grzybów prawdziwków, 3 ce-
bule, jajo, 0,3-0,5 kg mięsa mielonego, masło, sól, pieprz, 0,3 kg boczku.
• Wykonanie farszu: Z mąki, jaj, ciepłej wody z dodatkiem soli i oleju zagnieść ciasto. Grzybki na-
moczyć. Zagotować i odcedzić, pozostawiając wodę. Grzyby wystudzić i pokroić w kostkę. Na patelni 
rozgrzać masło. Cebulę pokroić w drobną kostkę i zeszklić. Dodać grzyby i lekko podsmażyć. Wy-
warem z grzybków zalać kaszę gryczaną, jeśli jest brak wody uzupełnić. Ugotować (2 szklanki kaszy, 
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4 szklanki wody). Kaszę wystudzić. Wszystkie składniki włożyć do miski, tj. kaszę, mięso, grzyby. 
Doprawić pieprzem i solą. Na koniec dodać jajo, wyrobić farsz.
• Wykonanie pierogów: Stolnicę posypać mąką. Ciasto rozwałkować dosyć cienko, wyciskać krążki fili-
żanką. Na każdy nałożyć łyżeczkę farszu, zlepić mocno brzegi, formując falbankę. Wrzucać partiami na 
osolony wrzątek, gotować do wypłynięcia. Wyjmować łyżką cedzakową. Na patelni podsmażyć pokrojony 
w kostkę boczek z cebulką. Pierogi podsmażyć na patelni, po wyjęciu okrasić boczkiem z cebulą.

/// Szarlotka

• Składniki: 250 g masła, ¾ szkl. cukru, 2,5 szkl. mąki, 2 jaja, 6 dużych jabłek, 3 łyżki cukru, 
2 szczypty cynamonu.
• Wykonanie: Masło utrzeć z cukrem pudrem, dodać jaja i wymieszać. Następnie dodać mąkę, ca-
łość wyrobić na gładką masę. Ciasto podzielić na dwie kule, schłodzić w lodówce. W tym czasie 
jabłka obrać i pokroić. Uprażyć z cukrem i cynamonem, odstawić do wystygnięcia. Ciasto wyjąć 
z lodówki, wyłożyć dno blaszki o średnicy 25 cm. Na ciasto wyłożyć jabłka, na wierzch zetrzeć na 
tarce pozostałe ciasto. Piec 40 minut w 180-190°C.

• • • KOLACJA
 � Kawa z mlekiem
 � Chleb z dyni
 � Sałatka jarzynowa
 � Śledź
 � Szynka
 � Owoce sezonowe

/// Sałatka jarzynowa 

• Składniki: 4 ziemniaki, 3 marchewki, 1 pietruszka, 5 jaj, pół pora (część biała), 4 ogórki kiszone, 1 
jabłko, 1 mała puszka zielonego groszku,1 słoik (ok. 300 g) majonezu, 2 łyżeczki musztardy.
• Wykonanie: Ziemniaki, marchewkę i pietruszkę umyć (nie obierać). Włożyć do dużego garnka, 
zalać wodą i gotować pod przykryciem do miękkości. Odcedzić, wystudzić, obrać ze skórek. Pokroić 
w kosteczkę, włożyć do dużej miski. Jaja ugotować na twardo (ok. 6 minut od zagotowania się wody), 
pokroić w kosteczkę, dodać do miski. Pora i jabłko obrać, pokroić w małą kosteczkę. Ogórki obrać, 
jeśli mają twardą skórkę, pokroić w kosteczkę. Dodać do miski razem z odsączonym groszkiem. 
Doprawić solą i pieprzem. Dodać majonez z musztardą, wymieszać. Przełożyć do czystej salaterki 
i pokryć resztą majonezu. Udekorować wedle uznania.

/// Chleb z dyni

• Składniki: 0,5 kg mąki pszennej, 5 g drożdży,1 szklanki puree z dyni, 1 szklanka zsiadłego mleka, 
ziarna z dyni, 1 łyżeczka soli.                               
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• Wykonanie: Mąkę z solą i drożdżami wymieszać. W drugiej misce zmiksować puree z dyni z letnim 
zsiadłym mlekiem. Następnie dosypać małymi ilościami mąkę z solą i drożdżami. Wyrabiać ciasto. 
Na koniec wyrabiania dodać pestki dyni i wymieszać. Ciasto przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia na ok. 1 godzinę. Po tym czasie ponownie zagnieść. Przełożyć ciasto do 
blaszki 25x10 cm. Przykryć i odstawić na ok. 30 minut do momentu wyrośnięcia. Piec w temperaturze 
200°C przez 40 minut.
• Puree z dyni: Dynię przeciąć na ćwiartki, obrać ze skóry i pozbyć się pestek. Sam miąższ pokroić 
w kostkę. Całość zagotować w garnku do miękkości. Zmiksować na gładki krem.

• • • ŚNIADANIE
 � Miks kanapkowy: kanapki z twarożkiem, rzodkiewką, pomidorem, papryką i dżemem żurawi-

nowym
 � Kakao

/// Bułeczki grahamki 

• Składniki: 20 g świeżych drożdży, 1 łyżeczka cukru, 2 łyżki letniego mleka, 450 mąki pszennej typ 
550, 100 g mąki pszennej razowej typ 1850 lub 2000, 1 łyżeczka soli, 50 g oleju, 0,5 litra letniego 
mleka, 100 g płynnego jogurtu naturalnego.
• Wykonanie: Drożdże rozkruszyć w miseczce, dodać cukier i 2 łyżki mleka. Wymieszać do rozpusz-
czenia cukru. W dużej misce wymieszać oba rodzaje mąki razem z solą. Następnie dodać rozpusz-
czone drożdże, olej, mleko i jogurt. Wyrobić gęste i elastyczne ciasto (mikserem z hakiem chlebowym 
ok. 6 minut, ręcznie ok. 10 minut). Gdyby ciasto było zbyt mokre, można dodać jeszcze odrobinę 
mąki lub gdyby było zbyt suche – mleka.
Ciasto przełożyć do miski wysmarowanej olejem, przykryć szczelnie folią spożywczą i pozostawić 
w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na ok. godzinę. Ciasto powinno podwoić swoją objętość. Wyro-
śnięte ciasto podzielić na 12 części. Z każdej uformować bułki o dowolnym kształcie. Bułki ułożyć 
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrośnięte bułki posmarować mlekiem. Przykryć ście-
reczką i pozostawić do wyrośnięcia na ok. 30 minut lub do czasu, gdy wyraźnie urosną. Piekarnik 
nagrzać do temperatury 200°C, program góra i dół. Bułki wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 
ok. 20-30 minut do czasu, gdy staną się ładnie zrumienione.

/// Swojski twarożek 

• Składniki: 2 litry mleka. 
• Wykonanie: Mleko odstawić do ciepłego pomieszczenia, aby się zsiadło. Następnie podgrzać kilka 
minut i wylać na sito. Po ostudzeniu dodać rzodkiewkę i szczypiorek.
 

/// Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu”
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/// Dżem żurawinowy 

• Składniki: 1 kg żurawiny, 1 kg cukru.
• Wykonanie: Żurawinę włożyć do garnka, zasypać cukrem i podgrzewać na małym ogniu, aż puści 
sok, a następnie rozgnieść. Gotować na wolnym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż owoce będą 
szkliste. Można dosłodzić do smaku. Wyłożyć trochę dżemu na spodeczek, jeśli krzepnie, to znaczy, 
że jest gotowy.

• • • OBIAD
 � Zupa kremowa z dyni   
 � Gęś pieczona w czerwonym winie z modrą kapustą i kopytkami
 � Jabłecznik z pierzynką malinową

/// Zupa kremowa z dyni   

• Składniki: 500 g dyni, natka pietruszki, seler, pieprz, sól, imbir, 2 łyżki jogurtu greckiego, koperek.
• Wykonanie: Dynię obrać ze skóry, usunąć nasiona, dodać pietruszkę i seler. Po ugotowaniu wszyst-
ko razem zmiksować. Dodać pieprz, sól oraz imbir. Przygotowaną zupę udekorować jogurtem grec-
kim i koperkiem.   

/// Gęś pieczona w czerwonym winie z modrą kapustą i kopytkami

• Składniki: 1 kg gęsiny, kieliszek czerwonego wina, pieprz, sól, 50 dag modrej kapusty, 1 jabłko, 
cukier, ocet do smaku, 50 dag ugotowanych ziemniaków, 20 dag mąki, 1 jajo.
• Wykonanie: Gęsinę podsmażyć, następnie podlać czerwonym winem, szklanką wody i dusić do 
miękkości. Kapustę i jabłko poszatkować. Zasmażyć na patelni. Dodać sól, ocet do smaku.

/// Kopytka

• Składniki: 500 g ugotowanych ziemniaków, 200 g mąki, 1 jajo, odrobina soli.
• Wykonanie: Ugotowane ziemniaki zmielić. Dodać mąkę, jajo, odrobinę soli, a następnie zagnieść. 
Formować kopytka, gotować we wrzątku do momentu wypłynięcia na wierzch.  

/// Jabłecznik z pierzynką malinową

• Składniki: 4 jaja, 1 szklanka mąki, 1,5 szklanki cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, 500 ml śmie-
tany 36% , 250 g malin, 1 kg jabłek.  
• Wykonanie: Upiec biszkopt z jaj, mąki, cukru i proszku do pieczenia. Przestudzony mus jabłkowy 
(z ugotowanych jabłek z łyżką cukru) położyć na biszkopt. Śmietanę ubić i dodać maliny oraz pół 
szklanki cukru. Masę wylać na jabłka.
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• • • KOLACJA
 � Kotlet schabowy z grzybami i serem
 � Sałatka z pomidora, ogórka, czerwonej cebuli z sosem jogurtowym

/// Kotlet schabowy z grzybami i serem

• Składniki: 0,5 kg schabu wieprzowego, 20 dag sera, 2 pomidory, 1 ogórek, 1 czerwona cebula, 
jogurt naturalny, sól, pieprz, 30 dag grzybków, 2 jaja, bułka tarta, 2 ząbki czosnku.
• Wykonanie: Kotlet usmażyć tradycyjnym sposobem obtoczony w jaju i bułce tartej. Grzybki pod-
smażyć i ułożyć na kotleta. Całość posypać startym serem i zapiec. Pomidory, ogórki i cebulę pokro-
ić. Posypać solą i pieprzem. Polać sosem jogurtowym (jogurt naturalny, 2 posiekane ząbki czosnku, 
pieprz i sól, odrobina posiekanego kopru).

Kotlet schabowy z grzybami i serem, sałatka 
z pomidora, ogórka, czerwonej cebuli

Bułeczki grahamki ze swojskim twarożkiem
i dżemem żurawinowym

Gęś pieczona z modrą kapustą i kopytkami Zupa kremowa z dyni
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ZIMA
/// Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”

• • • ŚNIADANIE 
 � Zacierki na mleku
 � Jajecznica na boczku z cebulką 
 � Chleb ziarnisty
 � Własne bułeczki, dżem z piwnicy, miód
 � Kawa, herbata

/// Zacierki na mleku

• Wykonanie: Z mąki, wody, jaja i odrobiny soli zagnieść ciasto (proporcje niewielkie w zależności od 
liczby osób). Następnie ręcznie formować zacierki, powinny być niewielkiej rozmiarów. Na gotujące 
się mleko wrzucać stopniowo, jednocześnie mieszając od dna, by nie przywarły. Gotować do mo-
mentu wypłynięcia na wierzch i miękkości. Najlepiej smakują bezpośrednio po ugotowaniu z własnej 
roboty pieczywem oraz dżemem ze spiżarni. 

/// Powidła Asi

• Wykonanie: Obrany z szypułek zupełnie dojrzały agrest opłukać. Rozgotować bez dodania wody, 
mieszając ciągle, żeby się nie przypalił. Dodać cukier (na ok. 1 kg owoców – 0,5 kg). Gotować aż do 
uzyskania pożądanej gęstości. Powidła można przyrządzić z innych sezonowych owoców, dowolnie 
je mieszając. Cukier można zastąpić cukrem żelującym.

• • • OBIAD
 � Rosół z kury z makaronem
 � Piekielne żeberka, kasza gryczana, buraczki
 � Drożdżówka Krysi z kruszonką 

/// Rosół z kury z makaronem 

• Składniki: 1 kura, 2-3 litry wody, 1 cebula, włoszczyzna (najlepiej z własnej spiżarni), sól, natka 
pietruszki.
• Wykonanie: Przygotowaną kurę z podrobami włożyć do zimnej, lekko posolonej wody. Gotować 
około trzech godzin. Na ostatnie 40 minut wrzucić włoszczyznę i cebulę upieczoną na płytce kuchen-
ki. Kura jest ugotowana wtedy, kiedy mięso odchodzi od kości. Rosół przecedzić i posypać drobno 
posiekaną natką pietruszki. Mięso z kury pokroić i włożyć do rosołu lub podawać w inny sposób. 
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Można wykorzystać, np. do pierogów lub pasztecików albo zmielone zapiec w piekarniku i podawać 
do pieczywa. Rosół można przyrządzić z innego mięsa i wykorzystywać jako baza do wielu zup. 

/// Piekielne żeberka

• Składniki: 2 kg żeberek, 2 łyżki ketchupu, 1 łyżka musztardy, 1 łyżka miodu rozpuszczonego, garść 
suszonej żurawiny, sól, pieprz czarny zmielony.
• Wykonanie: Żeberka podzielić na ładne porcje. Przyprawy, poza żurawiną, wymieszać i natrzeć 
nimi mięso. Pozostawić na kilka godzin w chłodnym miejscu. W międzyczasie wymieszać. Obsma-
żyć na patelni z niewielką ilością tłuszczu, uważając aby nie przypalić. Obsmażone żeberka wkładać 
najlepiej do szybkowaru. Posypać żurawiną. Podlać niewielką ilością wody i dusić ok. 20 minut. 
Jeśli wkładamy do brytfanny, to pod przykryciem dusimy ponad godzinę. Podawać z kaszą gryczaną 
i buraczkami. 

/// Drożdżówka Krysi z kruszonką

• Składniki: 70 dag mąki tortowej, 2 jaja, 10 łyżek cukru, 1 kostka masła, 1,5 szklanki mleka, szczypta soli.
• Składniki na kruszonkę: 15 dag tłuszczu (masła, margaryny), 2 łyżki cukru, 4 łyżki mąki.
• Wykonanie: Drożdże rozrobić w ciepłym mleku. Odstawić na 15 minut. Tłuszcz posiekać z mąką 
wymieszaną z pozostałymi składnikami. Dodać wyrośnięte drożdże i wszystko dokładnie zagnieść. 
Wyłożyć na blaszkę wyścieloną papierem do pieczenia. Pozostawić do wyrośnięcia na 1,5 godziny. 
Posypać kruszonką. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 40 minut w temperaturze 170°C.

• • • KOLACJA
 � Szyjka kacza nadziewana (może być gęsia lub indycza)

/// Szyjka kacza nadziewana (może być gęsia lub indycza)

• Składniki: 1 szyjka, wątróbka drobiowa (najlepsza kacza), jajo, bułka kajzerka, 1 łyżka mąki pszen-
nej, 1 surowy starty ziemniak, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, zielona pietruszka, majeranek.
• Wykonanie: Szyjkę oczyścić, wątróbkę drobno posiekać. Dodać namoczoną w mleku bułkę kajzerkę 
(dobrze odcisnąć). Następnie dodać utarte żółtko, starkowany ziemniak. Przyprawić solą, pieprzem, 
gałką muszkatołową, majerankiem. Ubić białko na sztywną pianę i delikatnie wymieszać z farszem. 
Skórkę nadziać nadzieniem niezbyt ściśle. Nakłuć szpilką w kilku miejscach, aby nagromadzone 
powietrze podczas gotowania miało ujście. Sporządzić warzywny wywar, posolić i gotować około 50 
minut. Szyjkę można również upiec. Przy podaniu na zimno, obciążyć deseczką. 

/// Sałatka jarzynowa

• Składniki: ugotowane warzywa korzeniowe, jaja, ogórek kiszony, kwaśne jabłko, majonez, 
musztarda.
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• Wykonanie: Ostudzone warzywa obrać ze skórki. Pokroić na małą kostkę. Wymieszać z majone-
zem, musztardą. Można posypać zieleniną. Zajadać z pieczywem lub jako samodzielne danie.

• • • ŚNIADANIE
 � Bułki grahamki
 � Konfitura ze śliwek
 � Masło
 � Twaróg biały

/// Bułki grahamki

• Składniki: 400 g mąki pszennej pełnoziarnistej, 200 g mąki pszennej, 350 g mleka lub wody, 1,5 ły-
żeczki soli, 35 g drożdży, 1 łyżeczka cukru.                                 
• Wykonanie: Przygotowanie zaczynu: Do miski wkruszyć drożdże, dodać łyżeczkę cukru, łyżkę 
mąki pszennej i trochę ciepłego mleka. Wszystko razem wymieszać i odstawić na 15 minut, aby droż-
dże zaczęły pracować. Po upływie tego czasu dodać pozostałe mleko, sól, obie mąki, olej i wszystko 
razem wymieszać, aż ciasto wchłonie olej. Ciasto przełożyć na podsypane dno miski, odstawić do 
wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość. Gdy  podrośnie, należy je wyłożyć na blat i krótko 
wyrabiać. Podzielić na 9 części, z każdej z nich formować okrągłą bułeczkę. Bułki układać na dużej 
blaszce, nakryć czystą ściereczką i zostawić na 15 minut do podrośnięcia. W tym czasie nagrzać 
piekarnik do temperatury 180°C. Piec 25 minut. 

/// Konfitura ze śliwek 

• Składniki: 70 dag śliwek, 100 ml wody, 200 g cukru.
• Wykonanie: Śliwki umyć, wyjąć pestki. Następnie włożyć do garnka o grubym dnie. Dodać wodę i go-
tować co pewien czas mieszać. Dodać cukier, którego ilość dopasować do swoich upodobań. Podczas 
gotowania mieszać, aby śliwki się nie przypaliły. Gotowa konfitura stanie się gęsta i szklista.

• • • OBIAD   
 � Barszcz z królika
 � Królik ze śliwkami z kluskami z fasoli i surówką z marchwi
 � Sernik z kakao

/// Barszcz z królika

• Składniki: 0,7 kg mięsa z królika, 3 l wody, włoszczyzna, 1 cebula, śmietana zakwaszana, sól, 
pieprz, cytryna, skrobia.

/// Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim
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• Wykonanie: Mięso umyć, skropić cytryną. Zalać zimną wodą, zagotować. Zmniejszyć płomień i deli-
katnie gotować. Cebulkę opiec jak do rosołu. Włoszczyznę opłukać, dodać do wywaru wraz z cebulą. 
Gotować do miękkości mięsa ok. 1 godziny, doprawić pieprzem i solą do smaku. Skrobię rozmieszać 
w około pół szklanki zimnej wody. Dodać do wywaru, zagotować. Gotować kilka minut, odstawić. Do 
śmietany dodać 1 chochelkę zupy, dokładnie rozmieszać i przelać do wywaru, wymieszać.

/// Królik ze śliwkami z kluskami z fasoli i surówką z marchwi

• Składniki: ok. 2 kg królika, około 20 dag boczku, cebuli, suszonych śliwek, czosnek, sok z jednej 
cytryny lub wino wytrawne białe, łyżka mąki, śmietana, sól, pieprz, po łyżeczce tymianku, rozmarynu, 
liść laurowy.
• Wykonanie: Rozkruszyć liść laurowy, a następnie wymieszać z rozmarynem, tymiankiem, solą 
i pieprzem. Oczyszczonego pokrojonego królika natrzeć przyprawami, skropić cytryną lub winem. 
Odstawić w chłodne miejsce na 24 godziny. Następnego dnia śliwki umyć, zalać wodą, pozostawić na 
1 godzinę. Boczek pokroić w plastry i podsmażyć. Zdjąć z patelni, gdy się zrumieni i wytopi tłuszcz. 
Na pozostałości podsmażyć mięso z królika, przełożyć do rondla. Dodać cebulkę pokrojoną w kostkę 
i boczek. Podlać marynatą, przykryć. Dusić na wolnym ogniu. Po 1 godzinie dołożyć śliwki, po pół 
godzinie wlać śmietanę i zagotować. Gdy sos będzie rzadki, można zaprawić mąką. Do smaku przy-
prawić pieprzem i solą. Gotową potrawę przełożyć na półmisek, posypać natką pietruszki. Podawać 
z kluskami z fasoli i surówką z marchwi.

/// Kluski z fasoli

• Składniki: 2 szklanki fasoli, 1 szklanka mąki pszennej, 2 jaja, śmietana, 2 łyżki wody, cebula, 
masło, sól, pieprz.
• Wykonanie: Umyć fasolę, zalać wodą i pozostawić przez noc. Następnego dnia ugotować i odcedzić. 
Następnie ostudzić i zmielić przez maszynkę. Pozostałe produkty, tj. jaja, śmietanę, wodę, mąkę, sól 
i pieprz wyrobić do smaku. Uformować kluski. Ugotować w osolonym wrzątku do wypłynięcia, wyjąć. 
Na patelni rozgrzać masło podsmażyć cebulkę polać kluski (można polać samym masłem).

/// Surówka z marchwi

• Składniki: 4 marchewki, 1 łyżeczka chrzanu, por, jabłko, sól, cukier, pieprz, olej, sok z cytryny, 
pietruszka świeża.
• Wykonanie: Marchew i jabłko zetrzeć na tarce. Świeży chrzan zetrzeć, dodać do marchwi. Następ-
nie dodać sok z cytryny, pietruszkę, sól, pieprz, olej. Wszystko wymieszać.

/// Sernik z kakao

• Składniki na ciasto: 3 szklanki mąki, 3 jaja, ¾ szklanki cukru, 1 kostka masła, 1 cukier wanilinowy, 
1 łyżka kakao, 2 łyżeczki proszku do pieczenia.
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• Składniki na masę twarogową: 70 dag twarogu, 1 szklanki cukru, 4 żółtka, 15 dag masła, 1 łyżka 
skrobi, starta skórka z pomarańczy lub cytryny, rodzynki.
• Wykonanie ciasta: Wszystkie składniki włożyć do miski, posiekać nożem. Następnie zagnieść 
ciasto, podzielić na dwie części. Wstawić do lodówki na 3 godziny. W tym czasie zmielić twaróg. 
Masło utrzeć z cukrem, dodać żółtka, zmielony twaróg, skrobię, skórkę z cytryny, rodzynki. Wszystko 
dokładnie wymieszać. Ciasto wyjąć z lodówki, wyłożyć dno blaszki. Na ciasto wyłożyć masę twaro-
gową, na wierzch zetrzeć na tarce pozostałe ciasto. Piec około 60 minut w 180°C.

• • • KOLACJA 
 � Karp smażony w panierce z sosem i warzywami
 � Owoce sezonowe

/// Karp smażony w panierce z sosem i warzywami

• Składniki: 1 kg karpia, 2 cebule, ząbek czosnku, pęczek włoszczyzny, szklanka mąki, szklanka kaszy 
kukurydzianej, cytryna, pieprz, sól, masło, olej, 2 marchewki, 30 dag brokułów, paczuszka ryżu 125 g.

/// Sos beszamelowy

• Składniki: 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki,1,5 szklanki mleka (mleko lub śmietana), sól, pieprz, gałka 
muszkatołowa, sok z cytryny, zioła względem smaku i gustu.
• Wykonanie: Umyty oczyszczony filet skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą i pieprzem. Paniero-
wać w kaszy kukurydzanej z dodatkiem mąki. Na patelni rozgrzać masło i usmażyć fileta. Gotową 
rybę przełożyć na talerz i polać sosem. Podawać z ryżem na sypko i warzywami. Warzywa oczyścić, 
obrać, ugotować z dodatkiem soli. Następnie wyjąć z wody, podsmażyć lekko na maśle. Osobno 
ugotować ryż. Przygotować sos beszamelowy. Masło włożyć na patelnię i rozpuścić na niewielkim 
ogniu. Do już rozpuszczonego tłuszczu dodać 2 łyżki mąki. Na małym ogniu mieszać tak długo, aż 
mąka połączy się z masłem i nie będzie grudek. Do jednolitej masy dodać mleko o temperaturze 
pokojowej. Mieszać cały czas, dodać gałkę muszkatołową, szczyptę soli i pieprzu. Kiedy wszystko 
będzie gładkie i kremowe, polać rybę.

• • • ŚNIADANIE
 � Jajecznica na boczku
 � Grzanki z chleba pszenno-razowego z nasionami

/// Jajecznica na boczku

• Składniki:10 dag boczku wędzonego, 5 jaj, pęczek szczypiorku, sól i pieprz.

/// Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu”
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• Wykonanie: Boczek pokroić w kostkę i podsmażyć. Wlać roztrzepane jaja i smażyć. Na koniec 
posypać szczypiorkiem. Można podawać z grzankami zapiekanymi w tosterze.      

/// Chleb pszenno-razowy z nasionami (na grzanki)

• Składniki: 2,5 szklanki mąki pszennej (szklanka 250 ml), 3/4 szklanki mąki pszennej razowej, 5 łyżek 
oleju, 2 płaskie łyżeczki soli, 1 łyżka cukru, 30 g drożdży świeżych, 2 szklanki ciepłej wody, garść 
siemienia lnianego, garść ziaren słonecznika, opcjonalnie trochę maku do posypania chleba.
• Wykonanie: Ciepłą wodę wlać do miski, dodać drożdże, cukier, sól, ziarna, olej i wymieszać do roz-
puszczenia drożdży. Dodać mąkę razową, potem pszenną i wymieszać. Miskę owinąć folią i wstawić 
na noc do lodówki. Następnego dnia podsypać obficie blat mąką, wyłożyć ciasto i chwilkę wyrabiać. 
Następnie wstawić do piekarnika naczynie, w którym będziemy piec chleb i nastawić na 230°C. Po 
10 minutach obniżyć temperaturę do 200°C, ostrożnie wyciągnąć naczynie, żeby się nie poparzyć. 
Włożyć do niego ciasto, opcjonalnie posypać makiem i upiec (oczywiście z pokrywą). Po 25 minu-
tach ściągnąć pokrywę i upiec jeszcze około 20-25 minut. Chleb ma być złocisty. 

• • • OBIAD
 � Rosół z kury 
 � Karkówka z farszem pieczarkowym
 � Tort śmietankowo-kakaowy z kremem adwokatowym

/// Rosół z kury 

• Składniki: swojska kura, sól, pieprz, makaron, marchew, seler, korzeń i nać pietruszki.
• Wykonanie: Kurę z warzywami gotować na wolnym ogniu, doprawić do smaku solą i pieprzem.

/// Makaron

• Składniki: 1,5 szklanki mąki, 2 jaja, spora szczypta soli, mąka do posypywania makaronu w trakcie 
wyrabiania. 
• Wykonanie: Mąkę z jajkiem i solą wymieszać na gładką masę konsystencji miękkiego, sprężystego 
ciasta. Wyrobić i przepuścić przez maszynkę do makaronu lub pokroić w cienkie paski nożem. Prze-
sypywać mąką, aby makaron się nie skleił. Następnie ugotować.

/// Karkówka z farszem pieczarkowym

• Składniki: 0,5 kg karkówki, 40 dag pieczarek, pieprz, sól.
• Wykonanie: Karkówkę rozbić, ułożyć podsmażone pieczarki i zwijać. Piec 60 minut. Podawać 
z ziemniakami i surówkami na bazie zielonej kapusty: z dodatkiem marchewki, pietruszki i oleju 
doprawionej solą i pieprzem, z kukurydzą i ananasem, z odrobiną majonezu, soli i pieprzu, a także 
z porem, koperkiem i majonezem.
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/// Tort śmietankowo-kakaowy z kremem adwokatowym

• Składniki: 500 ml śmietany 36%, 250 ml adwokata, 7 jaj, 2 szklanki mąki, łyżka kakao, łyżeczka 
proszku do pieczenia, 0,5 szklanki cukru pudru.
• Wykonanie: Upiec biszkopty. Pianę z jaj ubić. Dodać żółtka, proszek i mąkę. Delikatnie wymieszać. 
Rozdzielić na dwie połowy i do jednej dosypać kakao. Upiec dwa biszkopty po 30 minut każdy. Ostu-
dzić i przekroić na pół. Biszkopty nasączyć adwokatem i przełożyć kremem.
Krem: śmietanę ubić, dodać cukier puder.

• • • KOLACJA
 � Tortilla z szynką

/// Tortilla z szynką

• Składniki: 1 opakowanie tortilli, 250 g szynki wędzonej, sałata lodowa, serek mascarpone.
• Wykonanie: Tortille posmarować serkiem, położyć sałatę, szynkę i ciasno zwinąć w rulonik. Odsta-
wić do lodówki, następnie kroić na ruloniki o długości 4 cm.

Rosół z kuryKarkówka z farszem pieczarkowym

Tortilla z szynką Tort śmietankowo-kakaowy 
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4. Planowanie dziennych posiłków

Przy komponowaniu jadłospisu, należy wziąć pod uwagę nie tylko kulinarne preferencje własne 
i rodziny, ale także postępować zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz zapewnić różnorod-
ność posiłków.

• Pełnowartościowość dań 
Układając dzienne racje pokarmowe należy pamiętać, by dania były w pełni pełnowartościo-

we. Oznacza to, że w każdym posiłku należy wykorzystać produkty, które dostarczają energii, są 
źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego, a także bogate w witaminy, składniki mineralne 
oraz błonnik.

• Częstotliwość jedzenia
Najwłaściwszym rozwiązaniem żywieniowym jest spożywanie od czterech do pięciu posiłków 

dziennie. Regularność w ich spożywaniu umożliwia dostarczenie organizmowi niezbędnych do funk-
cjonowania składników odżywczych. Spożywanie kilku mniejszych posiłków zapobiega odkładaniu 
tkanki tłuszczowej. Pokarm dostarczany organizmowi na bieżąco jest przetwarzany na energię.

Podstawę jadłospisu stanowią trzy główne posiłki, tj. śniadanie, obiad, kolacja. Zaleca się, by 
dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym spożywała drugie śniadanie. Natomiast, przy wcześniejszym 
obiedzie, należy planować podwieczorek, który jest spożywany przed kolacją. Przyjmuje się, iż przy 
trzech posiłkach dziennie, przerwa pomiędzy nimi nie powinna być krótsza niż 4 godziny, a jedno-
cześnie nie dłuższa niż 6 godzin.

Tab. 1. Rozkład całodziennej racji pokarmowej na poszczególne posiłki (w zależności od 
ich liczby i rodzaju)

źródło: Praca zbiorowa „Praktyczny poradnik rodzinny”, Wydawnictwo Publicat 

RODZAJ POSIŁKU PROCENTOWY ROZKŁAD DOSTARCZONEJ ENERGII

śniadanie 30-35 25-30 25-30

drugie śniadanie – 5-10 5-10

obiad 35-40 35-40 35-40

podwieczorek – – 5-10

kolacja 25-30 25-30 15-20

liczba posiłków 3 4 5
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• Różnorodność menu
Jedną z istotniejszych spraw jest wykorzystywanie różnorodnych technik kulinarnych, tj. gotowa-

nia, smażenia, duszenia, pieczenia. Należy pamiętać również o tym, by ten sam produkt nie pojawiał 
przy tym samym posiłku w różnych potrawach. 

Planując dzienne menu, należy wziąć pod uwagę, iż w przeciętnej rodzinie prócz osób w średnim 
wieku produkcyjnym, mogą znajdować się dzieci i młodzież, a także osoby starsze. W zależności od 
ich statutu w rodzinie, dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze i kalorie, powinno być zróż-
nicowane. Tak więc przeciętne dzienne zapotrzebowanie domowników kształtuje się w przypadku:

 � małego dziecka na poziomie ok. 1300 kcal;
 � dorosłej kobiety pracującej w biurze – 1800-2400 kcal, na takim samym poziomie znajduję 

się dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej;
 � kobiety karmiącej piersią, dorastającego chłopca, a także mężczyzny o umiarkowanej aktyw-

ności fizycznej – ok. 3000 kcal.

• Dzienne posiłki 
Zgodnie z ludową mądrością: Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację 

oddaj wrogowi, najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia jest śniadanie, gdyż jest spożywane 
po długiej przerwie nocnej. Organizm człowieka w trakcie snu wykorzystuje znaczną część zapasów 
węglowodanowych, którą należy uzupełnić porannym posiłkiem. Brak śniadania skutkuje zmniejsze-
niem sprawności umysłowej, wydolności fizycznej oraz koncentracji.

Drugie śniadanie głównie regeneruje siły pomiędzy porannym pożywieniem a obiadem. Z kolei 
obiad jest najbardziej obfitym posiłkiem w ciągu całego dnia. Zaspokaja ok. 40 proc. zapotrzebowa-
nia na energię. Pełnowartościowy obiad powinien składać się z 2-3 dań oraz dostarczyć odpowied-
nie ilości białka w postaci potraw z mięsa, ryb, jaj, twarogu lub nasion strączkowych. Posiłek ten 
może być uzupełniany deserem w postaci świeżych sezonowych owoców i warzyw, a także przetwo-
rami owocowymi. W przypadku jednego dania obiadowego należy stosować zasadę, iż jego wartość 
odżywcza powinna być zbliżona do obiadu kilkudaniowego.

Podwieczorek spożywa się zazwyczaj, gdy czas oczekiwania między obiadem a kolacją jest 
bardzo długi. Jego wartość odżywcza oraz obfitość powinna być zbliżona do drugiego śniadania. Co 
do kolacji to często zdarza się, iż późny obiad jest łączony z wczesną kolacją. Ostatni posiłek należy 
zjeść najpóźniej 2 godziny przed pójściem spać.
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5. Podstawowe zasady przechowywania produktów żywnościowych

Właściwe przechowywanie żywności wymaga przestrzegania trzech podstawowych czynników 
gwarantujących jakość produktów żywnościowych, tj.: miejsce przechowywania, temperatura, czas. 

• Warunki przechowywania żywności
Przechowując świeże, surowe lub gotowane produkty, najlepiej umieszczać je w lodówce lub 

zamrażarce. Resztki z posiłku można przechowywać w lodówce, pod warunkiem, że zostaną zużyte 
w ciągu najbliższych dwóch dni. Natomiast, jeśli nie będą spożywane w tym czasie, najlepiej posta-
wić je w zamrażarce. 

Niezwykle istotne jest miejsce przechowywania produktu w lodówce. Na górnych półkach tem-
peratura jest z reguły wyższa niż na dolnych. Jest to idealne miejsce na mleko, kefiry, jogurty, które 
bogate są w dobroczynne bakterie wrażliwe na zimno. Produkty o krótkiej trwałości, takie jak biały ser, 
twarożek, pokrojona wędlina czy ugotowana zupa najlepiej przechowywać na środkowej półce. Z kolei 
dolna półka najlepsza jest na warzywa i owoce. Maliny czy truskawki można przechowywać dzień 
lub dwa. Natomiast sałatę i szczypiorek nawet kilka dni. Dolna szuflada jest także idealna na twarde 
sery w pojemnikach, które właśnie w tym miejscu najlepiej dojrzewają. Na bocznych półkach najlepiej 
przechowywać olej roślinny, słoiki z przetworami, soki w kartonach, ketchup czy jaja.

Ponadto warto zapamiętać kilka wskazówek:
 � Mięso, ryby i inne produkty łatwo się psujące należy zawinąć w folię lub włożyć do pojemni-

ka, a następnie umieścić w najzimniejszym miejscu lodówki.
 �  Świeżą rybę można przechowywać najdłużej 1 dzień.
 �  Mięso mielone powinno być przetworzone w tym samym dniu ze względu na namnażanie 

się w nim drobnoustrojów. Mięso niemielone również powinno być zużyte jak najszybciej. 
Natomiast konserwowane w oleju, ze względu na brak dostępu powietrza, może być przecho-
wywane dłużej.

 �  Warzywa liściaste i zioła utrzymają świeżość dłużej, jeśli będą owinięte w ponakłuwaną folię 
i zamknięte w pojemniku na warzywa na dnie lodówki.

 �  Ziemniaki, inne korzenie i bulwy najlepiej przechowywać w otoczeniu suchym, w odkrytym 
pojemniku na warzywa lub zimnej piwnicy.

 � Pomidory, paprykę i inne warzywa należy przechowywać w otwartym pojemniku na warzywa na 
dnie lodówki. Nie należy układać obok nich ogórków, bulw i korzeni, gdyż mogą szybko zwiędnąć.

 �  Produkty typu jaja, napoje, masło najlepiej przechowywać w pojemnikach na drzwiach lodów-
ki. Niemyte jaja zachowują trwałość nawet do 3 tygodni.

 �  Sery i inne produkty mleczne należy przechowywać zawinięte w podziurawioną folię w strefie 
średnich temperatur. 

Jednym z odpowiednich miejsc do przechowywania żywności w domu, prócz lodówki, jest zamra-
żalnik. Jednakże warto pamiętać, by przestrzegać czasu przechowywania mrożonek oraz możliwości 
chłodniczych lodówki. 
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• Temperatura i czas przechowywania żywności
Istotnymi czynnikami w przechowywaniu produktów żywnościowych są temperatura i czas. Odpo-

wiednia kompilacja tych determinantów jest gwarancją odpowiedniej jakości produktu żywnościowego.

 �  Mięso – w stanie surowym powinno być przechowywa-
ne w temperaturze 0-2°C. Wcześniej należy je dokładnie 
umyć, osuszyć i włożyć do pojemnika. Można je prze-
chowywać do 2 tygodni. Porcjowane i w torebce foliowej 
może leżeć w zamrażalniku nawet do 3 miesięcy.

 �  Ryby i owoce morza – w lodówce mogą spędzić do 
2 dni, jednak nie powinny leżeć w pobliżu masła lub 
serów, gdyż mogą nabrać nieprzyjemnego zapachu. 
Rybę wędzoną przed wstawieniem do lodówki należy 
zamknąć w szczelnym pojemniku. Natomiast surowe 
ryby i owoce morza można przechowywać w zamra-
żarce nawet do 8 miesięcy.

 �  Nabiał – nie powinien być przechowywany w lodów-
ce dłużej niż kilka dni. Wyjątkiem jest pasteryzowa-
ne mleko i mleczne napoje w kartonach – można je 
przechowywać do kilku miesięcy. Warto pamiętać, że 
nabiału nie należy zamrażać – po rozmrożeniu nie na-
daje się do spożycia.

 �  Tłuszcze – olej i oliwę przechowuje się w tempera-
turze 6-7°C do 3 miesięcy. Z kolei tłuszcze w formie 
stałej należy trzymać w szklanych lub kamionkowych 
pojemnikach.

 �  Produkty zbożowe – mąkę, kaszę i płatki należy 
przetrzymywać w słojach lub plastikowych pojemni-
kach w szafkach. Najlepszym miejscem na pieczy-
wo jest drewniany lub plastikowy chlebak. Pieczywo 
można również przechowywać w zamrażalniku nawet 
przez kilka miesięcy.

 �  Owoce i warzywa – można je przechowywać w za-
mrażalniku nawet przez cały rok. Wyjątkiem są wa-
rzywa kapustne, których struktura zostaje uszkodzona 
pod wpływem niskiej temperatury.



Cztery pory roku w domowej kuchni

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2017 r.38

Wśród produktów żywnościowych, preferowaną grupą do przechowywania poprzez zamrażanie, 
są warzywa i owoce. Są one cenione głównie ze względu na dużą zawartość witamin i składników 
mineralnych. Z warzyw warto zamrażać boćwinę, bób, brokuły, kalafiory, koperek, fasolkę szpara-
gową, natkę pietruszki, paprykę i szpinak. Natomiast z owoców wszystkie jagodowe: truskawki, po-
rzeczki czarne, agrest, borówki, maliny. W dalszej kolejności wiśnie, jeżyny i śliwki.

Warto pamiętać o zachowaniu kliku zasad:
 � Wybierać świeżo zebrane najwyższej jakości warzywa i owoce w najbardziej optymalnym 

okresie dojrzałości.
 � Przed zamrożeniem produkt należy przebrać, oczyścić, umyć i dokładnie osączyć z wody. 

Nadmiar wody można usunąć poprzez osuszanie papierowym ręcznikiem. Z zasady nie myje 
się delikatnych owoców typu maliny, poziomki, czarne jagody.

 � Warzywa wymagające rozdrobnienia, podzielić na mniejsze części, np. kalafior, brokuły, pa-
pryka, Natomiast natkę pietruszki oraz koperek drobno posiekać. 

 � Większość warzyw przed zamrożeniem należy zblanszować, tj. obgotować 1-3 minuty we 
wrzątku. Zabiegu tego wymagają kalafiory, brokuły, fasolka szparagowa, bób, groszek zielo-
ny, szpinak, marchew.

 � Co do owoców pestkowych, to należy usunąć z nich pestki. Wiśnie wydrylować i pozostawić 
do odcieknięcia wody. Morele i śliwki przeciąć wzdłuż z jednej strony i usunąć pestkę.

 � Surowce wkładać do nowych torebek foliowych i dokładnie zamykać, wypychając z nich 
powietrze. Każdą porcję opatrzyć nazwą oraz datą zamrożenia.

 � Porcje mrożone z reguły powinny być nieduże, do użycia na raz, co zdecydowanie ułatwia 
korzystanie z mrożonek. 

 � Temperatura zamrażania powinna wynosić co najmniej -18°C, gdyż gwarantuje odpowiednią 
jakość mikrobiologiczną i organoleptyczną produktu.

 � Warunkiem zachowania dobrej jakości mrożonek jest utrzymanie ciągłości łańcucha chłod-
niczego, czyli niedopuszczenie do rozmrażania w czasie przechowywania i transportu.
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