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Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. 
George Bernard Shaw

Nie od dziś wiadomo, że bogactwem każdego regionu jest tradycja, czy-
li przekazywane z pokolenia na pokolenie treści uznawane przez daną 
społeczność za ważne. Wśród nich istotne miejsce pełni kształtowana 
przez stulecia tradycja kulinarna. Upływający czas, a także zmiana stylu 
życia społeczeństwa spowodował, że utraciliśmy wiele z tego co w regio-
nie ukształtowali i przez wieki kultywowali nasi przodkowie. Tendencja ta 
dotyczy wielu sfer życia, także tej związanej z lokalną kuchnią. Aby ocalić 
od zapomnienia, jak również choć w niewielkim stopniu przeciwdziałać 
tym tendencjom, podjęliśmy działania zmierzające do poznania,  
a w niektórych przypadkach jedynie odświeżenia i upowszechnienia 
wiedzy o lokalnej tradycji gastronomicznej poprzez organizację warsztatów 
kulinarnych na terenie gmin Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz  
i Stryszów. Taka inicjatywa umożliwiła nie tylko odtworzenie, przygotowanie 
i degustację, ale także popularyzację w środowisku lokalnym przepisów 
na tradycyjne specjały takie jak: chrzanówka, barszcz czerwony z kiszoną 
kapustą, poleśniki czy wionki jastrzębskie. 
Poprzez organizację warsztatów kulinarnych i przygotowanie niniejszej 
publikacji chcemy promować lokalne produkty i potrawy nie tylko wśród 
mieszkańców, ale również wśród turystów odwiedzających nasze oko-
lice. Nie ulega wątpliwości, że tradycja kulinarna może być jednym  
z istotnych elementów aktywności lokalnej, przedsiębiorczości i roz-
woju mikroregionu. Naszym życzeniem jest, aby opracowanie to było 
inspiracją do rozbudzenia zainteresowania tradycją regionu. 
Receptury wszystkich dań ukazanych w opracowaniu zostały spisane pod-
czas warsztatów kulinarnych przeprowadzonych w ramach projektu „Wiem 
co jem” ochrona dziedzictwa produktów spożywczych jako perspektywa 
lokalnego rozwoju współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwaj-
carskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.
Pragniemy podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia niniejszej publikacji, w szczególności Kołom Gospodyń Wiejskich  
z Barwałdu Średniego, Bugaja, Izdebnika, Jastrzębi, Jaszczurowej, 
Łękawicy, Stryszowa i Świnnej Poręby.   
Oddając Państwu do rąk ten zbiór lokalnych dań jesteśmy przekonani, 
że zachęcimy Państwa do spróbowania swych sił  i samodzielnego przy-
gotowania opisanych specjałów. 

Życząc smacznego, 

Zarząd Stowarzyszenia Perspektywy

Wstęp





Stowarzyszenie powstało w 2013 roku w Lanckoronie z inicjaty-
wy młodych pełnych energii ludzi, aby wyjść naprzeciw potrzebom 
środowiska lokalnego, w szczególności  kobiet, dzieci i młodzieży. 
Działania stowarzyszenia są ukierunkowane przede wszystkim  
na rozwijanie aktywności mieszkańców całego obszaru województwa 
małopolskiego poprzez realizację projektów lokalnych. Tematyka pro-
jektów dotyczy w szczególności kultywowania tradycji rękodzielniczej 
i kulinarnej, pielęgnowania dziedzictwa kulturowego oraz odtwarzania 
starych umiejętności i lokalnych zwyczajów.    
Celem stowarzyszenia jest:
• działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego  
   i kulturowego regionu, 
• podniesienie znaczenia regionalnej kultury ludowej oraz promocja  
   tradycyjnych produktów lokalnych, 
• promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie 
   środowiska, edukacji ekologicznej, oraz edukacji w zakresie rozwoju 
   zrównoważonego, 
• wspieranie inicjatyw i działań kobiet i młodzieży, podejmowanych  
   na rzecz rozwoju lokalnego zarówno w sferze intelektualnej,  
   sportowej jak i wytwórczej, 
• działanie na rzecz równouprawnienia i poprawy sytuacji  
   ekonomicznej i społecznej kobiet, dzieci i młodzieży, 
• integracja młodych ludzi ze społeczeństwem oraz kształtowanie 
   postawy odpowiedzialności za sprawy społeczności lokalnej poprzez  
   motywowanie do kreatywnego działania na jej rzecz. 

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia znajdą Państwo na 
stronach internetowych:

www.iperspektywy.pl  
www.produkty.iperspektywy.pl  
www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Perspektywy

O stowarzyszeniu





Stowarzyszenie „Perspektywy” wraz ze Stowarzyszeniem „Kleks” 
zrealizowały projekt „Wiem co jem” ochrona dziedzictwa produktów 
spożywczych jako perspektywa lokalnego rozwoju. Projekt dedykowany 
był mieszkańcom gmin Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz 
i Stryszów. 
Działania projektowe skierowane były do dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców czterech gmin. Mieszkańcy uczestniczyli 
warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowane zostały lokalne 
potrawy ujęte w niniejszej publikacji. Na terenie każdej z gmin zorga-
nizowano po dwa warsztaty kulinarne. Uczniowie Szkół Podstawowych 
uczestniczyli w warsztatach z edukacji konsumenckiej dotyczących 
ekologicznych i zdrowotnych walorów produktów lokalnych oraz ich 
kulturowych, społecznych i ekonomicznych aspektów. 
 Projekt „Wiem co jem” był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Projekt „Wiem co jem” ochrona dziedzictwa produk-
tów spożywczych jako perspektywa lokalnego rozwoju uzyskał wspar-
cie finansowe za pośrednictwem Funduszu Grantowego w ramach Pro-
jektu Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonom-
icznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów  
z Małopolski realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla 
Środowiska.

Informacje o projekcie „Wiem co jem” oraz Szwajcarsko-Polskim  
Programie Współpracy dostępne są na stronach:

www.produkty.iperspektywy.pl 
www.produktlokalny.pl/fundusz-grantowy
www.wwpe.gov.pl
www.programszwajcarski.gov.pl

O projekcie
“Wiem co jem“
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Barwałd Średni

Ma się dar Boży zmarnować, lepiej zjeść i odchorować

Koło Gospodyń Wiejskich w Barwałdzie Średnim powstało w 2012 r.  
z inicjatywy sołtysa. Na pierwsze spotkanie przyszło trzynaście Pań. 
Z perspektywy czasu „13” okazała się szczęśliwa, gdyż  liczba kobiet 
działających w kole została podwojona. Obecnie KGW liczy 27 kobi-
et i działa pod nazwą “Swojskie Klimaty”. Panie organizują warsztaty 
kulinarne, florystyczne oraz imprezy integracyjne. Dużym zaintereso-
waniem mieszkańców cieszą się  organizowane przez KGW w okresie 
karnawałowym zabawy przebierańców, gdzie każdy uczestnik może 
wykazać się dużą wyobraźnią w doborze kostiumu.

Koło Gospodyń Wiejskich



Barszcz czerwony

SKŁADNIKI:

• 2,5 l wody 
• 1/2 kg kości wędzonych  
  wieprzowych lub żeberek 
• 5 buraczków czerwonych 
• 1 cebula 
• parę  suszonych grzybów 
• 1/2 kg kiszonej kapusty 

1,5 h              8             łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Ugotować wywar na kościach lub żeberkach wraz z cebulą i grzy-
bami. Z wywaru wyjąć kość  dodać pokrojone buraczki i dalej gotować.  
Po 15 minutach dodać rozdrobniony czosnek i kapustę kiszoną.  
Gotować aż kapusta zmięknie. Zatrzepać mąkę ze śmietaną i krótko 
zagotować. Dodać przyprawy i kawałki ugotowanego mięsa. Podawać  
z ziemniakami i chlebem.

• 1/2 szklanki śmietany 
• 3 łyżki mąki 
• 2 ząbki czosnku 
• przyprawy: majeranek, 
   tymianek, estragon, 
   sól, pieprz

z kapustą kiszoną
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CIASTO SKŁADNIKI:

• 40 dkg mąki tortowej  
   lub poznańskiej 
• 1 margaryna mleczna  
• 3 żółtka 
• 3 dkg drożdży – rozrobić 
• 1/2  szklanki kwaśnej 
  śmietany

FARSZ SKŁADNIKI: 

• 1/2 kg kapusty kiszonej 
• garść suszonych grzybów  
• 2 cebule 
• 1-2 jajka 
• przyprawy: sól, pieprz  

2 h               8            łatwy

Paszteciki kapuśniaczki

PRZYGOTOWANIE:

Kapustę kiszoną ugotować i odcedzić. Grzyby namoczyć i ugotować 
w wodzie z kapusty. Cebulę posiekać i zeszklić. Do zeszklonej cebuli 
dodać zmieloną kapustę z grzybami. Następnie poddusić, przyprawić 
do smaku, wbić jajka, wymieszać. Gdy masa będzie za rzadka dodać 
trochę tartej bułki. 

Wszystkie składniki na ciasto posiekać na stolnicy (dość długo). Cias-
to krótko zarobić, następnie wałkować w prostokąt. Na brzegu ciasta 
układać farsz, zwijać w rulon i pokroić w romby. Paszteciki posmarować 
białkiem.  Ułożyć na blaszce i piec w dobrze nagrzanym piekarniku. 

12



PRZYGOTOWANIE:

Ziemniaki, marchewkę, pietruszkę obrać i pokroić w kostkę, następnie 
usmażyć na niewielkiej ilości oleju. Przełożyć do garnka. Cebulę pokroić 
w kostkę a mięso w paski, chwilę podsmażyć i przełożyć do garnka  
z warzywami. Warzywa i mięso zalać 1 szklanką bulionu i dusić na małym 
ogniu do miękkości. Kapustę poszatkować, pieczarki i cukinię pokroić  
w kostkę, przełożyć do garnka z warzywami i mięsem. Dodać pozostałą 
część bulionu, koncentrat pomidorowy i przyprawy, dusić do miękkości.  

SKŁADNIKI:

• 3 ziemniaki 
• 1/2 główki małej białej  
   kapusty 
• 1/2 kg mięsa wieprzowego 
   na pieczeń  
• 2 marchewki 
• 2 pietruszki 
• 1 cukinia 

1,5 h            8            łatwy

• 1/2 kg pieczarek 
• 1 duża cebula 
• 3 łyżki koncentratu  
   pomidorowego 
• olej 
• 1/2 litra rosołu lub bulionu 
• przyprawy: sól, pieprz,  
   oregano, tymianek

Garnek rozmaitości 13



Kasza gryczana

SKŁADNIKI:

• 1/2 kg kaszy gryczanej 
• 2 cebule 
• 2 marchewki 
• 1 mały seler 
• 1 por 

1 h               4            łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Kaszę opłukać i ugotować w osolonym wrzątku przez 15 minut. Przelać 
zimną wodą, odcedzić i wymieszać z dwoma łyżkami oleju. Warzywa 
drobno pokroić i usmażyć na oleju do miękkości i wystudzić. Warzywa 
wymieszać z kaszą, doprawić solą i pieprzem. Białka oddzielić od żółtek 
i ubić na sztywną pianę. Do białek dodać żółtka i delikatnie wymieszać. 
Pianę połączyć z kaszą i przełożyć do żaroodpornego naczynia i zapiec 
przez ok. 30 minut w temperaturze 200o C.  

• 4 ząbki czosnku 
• 4 jajka 
• olej 
• pęczek zielonej pietruszki 
• przyprawy: sól, pieprz  

zapiekana z jarzynami
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PRZYGOTOWANIE:

Pora i kapustę włoską drobno poszatkować. Jabłka i ogórki zetrzeć  
na tarce o grubych oczkach. Resztę warzyw zatrzeć na tarce o małych  
oczkach. Wszystkie warzywa połączyć, doprawić, solą, pieprzem i cukrem 
do smaku. Śmietanę wymieszać z musztardą i połączyć z warzywami.    

Surówka jarzynowa

SKŁADNIKI:

• 2 marchewki  
• 2 pietruszki 
• 1 mały seler 
• 1 por 
• 1/2  kapusty włoskiej 
• 2 kiszone ogórki 
• 2 jabłka 

40 min         8            łatwy

• 1 szklanka kwaśnej 
   śmietany 
• 2 łyżki musztardy 
• przyprawy: sól, pieprz, 
   cukier do smaku

15



Bugaj

Dobra to wieść, kiedy niosą jeść

Koło Gospodyń Wiejskich w Bugaju powstało w 2004 roku z inicjatywy 
sołtysa i przyjęło nazwę „Bugajanki”. Obecnie koło zrzesza 20 osób. 
Celem KGW jest integracja miejscowej społeczności, poprzez organizację 
imprez lokalnych takich jak: Mikołajki, Dzień Kobiet, Opłatek, Andrzejki 
i Piknik Rodzinny, na które przygotowywane są kulinarne smakołyki: 
ciasta, ogórki kiszone i chleb ze smalcem. Ponadto KGW organizuje dla 
najmłodszych warsztaty kulinarne, dzięki którym zacieśniają się więzy 
pokoleniowe.

Koło Gospodyń Wiejskich



17Kaczka nadziewana

SKŁADNIKI:

• 1 kaczka około 2 – 2,5 kg 
• 6 – 7 sztuk niedużych jabłek 
• 10 dkg suszonych polskich 
   śliwek  
• 4 ząbki czosnku 

2,5 h            4            łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Kaczkę umyć i osuszyć. Rozetrzeć czosnek z majerankiem, solą  
i pieprzem. Tuszkę kaczki mocno natrzeć przyprawami od wewnątrz  
i z zewnątrz. Jabłka umyć, obrać i pokroić na ćwiartki. Następnie owoce 
włożyć do środka kaczki. Kaczkę zaszyć bawełnianą nicią i włożyć do 
lodówki na 0,5 godziny. W gęsiarce rozgrzać smalec i ułożyć kaczkę. 
Naczynie włożyć do piekarnika nagrzanego na 180o C na około 1 -1,5 
godziny. W trakcie pieczenia polewać kilkakrotnie kaczkę tłuszczem. 
Podczas pieczenia kaczki przygotować glazurę z miodu i wódki. Pod ko-
niec pieczenia nasmarować kaczkę glazurą. Piec do uzyskania lśniącej 
skórki.

• 3 łyżki miodu 
• 100 ml wódki 
• przyprawy: majeranek 
   sól, pieprz



18

PRZYGOTOWANIE:

Jabłka umyć, odciąć wierzchy i wydrążyć gniazda nasienne. Migały 
posiekać. Jabłka nadziać żurawiną i migdałami, zalać miodem. Jabłka 
przykryć „kapeluszami” i nakłuć. Piec przez 15-20 minut w temperaturze 
180o C.

Pieczone Jabłka

SKŁADNIKI:

• 15 jabłek 
• 10 dkg migdałów 
• miód 
• świeża lub suszona żurawina  
   ewentualnie borówka brusznica

30 min        15           łatwy
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PRZYGOTOWANIE:

Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce i odcisnąć. Powstały sok odstawić by  
na dole osadziła się skrobia. Sok delikatnie wylać, skrobię dodać do startych 
ziemniaków. Do masy ziemniaczanej wbić jajka, wsypać mąkę, doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać.  
W garnku zagotować wodę z solą, wrzucać na wrzątek kluski kształtowane 
łyżką. Gotować około 3-4 min od wypłynięcia na wierzch. Wyciągać łyżką 
cedzakową. 

Przygotować skwarki. Na rozgrzaną patelnię wrzucić smalec. Kiedy się 
rozpuści dodać pokrojony w kostkę boczek. Po podsmażeniu boczku 
dodać pokrojoną w kostkę cebulę i uprażyć. Doprawić niewielką ilością 
soli i pieprzu. Polewać gotowe kluski. 

Kluski ziemniaczane

SKŁADNIKI:

• 1 kg ziemniaków 
• 2 jajka 
• 1 szklanka mąki pszennej 
• przyprawy: sól, pieprz

1 h               4            łatwy

• 15 dkg wędzonego boczku 
• 1 duża cebula 
• 5 dkg smalcu



20 Kolorowy szaszłyk 

SKŁADNIKI:

• 1 kg mielonej łopatki  
   wieprzowej 
• 2 jajka 
• 2 łyżki mąki 
• 1 cebula 
• 20 marynowanych  
   pieczarek 

• 20 czarnych oliwek 
• 4 ogórki konserwowe 
• 4 kawałki papryki  
   konserwowej 
• 100 g sera żółtego 
• przyprawy: sól, pieprz,  
   bazylia, oregano

1 h               8            łatwy

w mięsie mielonym

PRZYGOTOWANIE:

Do mięsa mielonego dodać przyprawy, jajka, mąkę i utartą na tarce 
cebulę. Dobrze wymieszać mięso i odstawić. Paprykę, ogórki, żółty ser 
pokroić w większą kostkę. Oliwki oraz pieczarki odsączyć z zalewy.  
Na patyki do szaszłyków ułożyć kolejno: pieczarkę, ogórek konserwowy, 
paprykę konserwową, żółty ser i oliwkę. Czynność powtórzyć do mo-
mentu  wypełnienia warzywami całego patyka. Przygotowane szaszłyki 
warzywne obłożyć wokół patyka mięsem mielonym i zawinąć w folię 
aluminiową.  Piec w piekarniku nagrzanym do 180° C przez 30 minut. 
Wyjąć z piekarnika, wyciągnąć patyk, rozwinąć folię i przed podaniem 
przekroić szaszłyk wzdłuż.
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SKŁADNIKI:

• 20 dkg margaryny 
• 30 dkg mąki  
• 2 łyżki wody

 

1 h               6            łatwy

FARSZ:

• 1 duży por 
• 4 łyżki mąki 
• 10 dkg masła 
• 0,5 litra mleka 
• 20 dkg sera żółtego  
   typu ementaler 

na kruchym cieście

• 0,25 łyżeczki gałki  
   muszkatołowej 
• przyprawy: sól, 
   pieprz, szczypta gałki 
   muszkatołowej   
• olej do smażenia

PRZYGOTOWANIE:

Ze składników zagnieść kruche ciasto. Ciasto rozwałkować i wyłożyć 
na posmarowaną tłuszczem i wyłożoną papierem do pieczenia formę, 
nakłuć widelcem. Rozgrzać piekarnik do temperatury 180o C i podpiec 
ciasto przez 15 minut.

Pora umyć, poszatkować i podsmażyć. Masło roztopić w rondelku, dodać 
mąkę i chwilę  razem smażyć. Następnie dodać mleko, sól, pieprz i gałkę 
muszkatołową. Dokładnie wymieszać i zagotować. Ser zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach. Do sosu beszamelowego dodać pora i dokładnie 
wymieszać. Następnie dodać ser i ponownie dokładnie wymieszać. Sos 
doprawić do smaku solą i pieprzem. Sosem przykryć ciasto i zapiec  
do zrumienienia w temperaturze 180o C przez około 20-30 minut.  



Izdebnik

Każdemu smacznego, według smaku jego!

Według przekazu ustnego Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebniku 
powstało w 1924 roku. Po dziewięćdziesięciu latach - w 2014 r. koło 
wznowiło swoją działalność i obecnie zrzesza 24 panie. Celem KGW jest 
kultywowanie tradycji regionu, upowszechnianie lokalnej kultury, prze-
kazywanie młodszemu pokoleniu zachowanych od zapomnienia zwyc-
zajów i obrzędów. KGW swoje założenia realizuje podczas festynów, 
dożynek i pozostałych wydarzeń organizowanych na terenie Gminy 
Lanckorona.

Koło Gospodyń Wiejskich
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z konfiturą jarzębinową
Kruche ciasteczka

SKŁADNIKI:

• 1 kg mąki 
• 25 dkg margaryny
• 25 dkg masła
• 30 dkg cukru kryształu 

• 6 żółtek
• 0,25 l kwaśniej śmietany
• 1 cukier waniliowy 
• 1 proszek do pieczenia 

12 h            10           łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Mąkę przesiać razem z proszkiem do pieczenia. Żółtka roztrzepać  
ze śmietaną cukrem kryształem i cukrem waniliowym, połączyć z mąką, 
masłem i margaryną.  Krótko zarobić ciasto kruche, które następnie 
pozostawić do schłodzenia w lodówce przez noc. Następnego dnia  
ciasto rozwałkować i powycinać foremką ciastka. Z połowy porcji  wyciąć 
okrągłe ciastka a z drugiej połowy ciastka z dziurką w kształcie kwiat-
ka. Ciastka połączyć. Wierzch posmarować białkiem i posypać cukrem 
kryształem. Piec na złoty kolor w temp. 180o C przez około 10 minut.  
Po upieczeniu i wystygnięciu nałożyć konfiturę z jarzębiny. 
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ze smalcem
Domowy chleb

SMALEC SKŁADNIKI

• 0,5 kg słoniny
• 0,5 kg boczku surowego
• 2 cebule
• przyprawy: sól, pieprz, 
   majeranek

 

CHLEB SKŁADNIKI:

• 2 kg mąki
• 10 dag drożdży 
• 0,5 l mleka 
• 0,5 l wody
• 2 łyżki soli

12 h             8            łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Słoninę z boczkiem przetopić 
i zrumienić. Dodać pokrojoną 
w drobną kostkę cebulę  
i przesmażyć. Przyprawić solą, 
pieprzem i majerankiem. Przelać 
do miseczki i zostawić do 
wystygnięcia.

PRZYGOTOWANIE:

Przygotować rozczyn z drożdży, 
letniej wody i mąki. Zostawić 
do wyrośnięcia przez 30 min. 
Następnie połączyć pozostałe 
składniki z rozczynem i wyrobić cias-
to.  Ponownie zostawić do wyrośnięcia 
przez 30 min. Uformować okrągły  
chleb i zostawić do wyrośnięcia 
przez kolejne 30 minut na wys-
marowanej tłuszczem brytfannie  
(o wymiarach 39 x 40 cm). Piec przez 
1 godzinę w piekarniku nagrzanym 
do temperatury  180 – 200o C.
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PRZYGOTOWANIE SOKU:

Cytrynę pokroić (razem ze skórką).  Zagotować wodę z cukrem i cytryną.  
Następnie odstawić do schłodzenia.  Do syropu dodać kwiaty bzu (bez 
ogonków). Zostawić na 48 godzin w chłodnym miejscu.  Powstały sok 
po przecedzeniu przelać do słoików i pasteryzować przez 15 minut  

Napój: do litra wody dodać 150 ml przygotowanego wcześniej soku.  
Udekorować plasterkiem cytryny i miętą. 

Bzianka

SKŁADNIKI:

• 20 sztuk baldachów kwiatu czarnego bzu  
• 1 l wody 
• 1 kg cukru  
• 1 cytryna

50 h            30           łatwy
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PRZYGOTOWANIE:

Wyluzować kości z kurczaka, pozostawić jedynie skrzydełka. Natrzeć 
kurczaka solą i pieprzem, następnie odstawić do zamarynowania  
na godzinę. Bułkę namoczyć w mleku. Mięso pokroić. Wątróbkę z mięsem 
ugotować w dwóch litrach wody, następnie zmielić razem z namoczoną 
bułką. Do przygotowanej masy dodać jajka, tartą bułkę i przyprawy. 
Całość wymieszać, dodać pietruszkę i koperek. Masą wypełnić kurc-
zaka. Kurczaka zaszyć bawełnianą nicią. Piec w temperaturze 180o C 
przez około 1,5 godziny.

Kurczak nadziewany

SKŁADNIKI:

• 1 cały kurczak 
• 30 dkg wątróbki 
• 0,5 kg mięsa  
   wieprzowego  
   lub drobiowego 
• 1 kajzerka 
• 1 szklanka mleka  

• 2 jajka 
• 2 łyżki bułki tartej 
• przyprawy: pietruszka, 
   koperek, sól, pieprz,  
   gałka muszkatołowa

2 h               8            łatwy
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PRZYGOTOWANIE:

Warzywa obrać i umyć. Marchewkę i pietruszkę pokroić w plasterki  
a ziemniaki w kostkę.  Żeberka pokroić na małe kawałki. Wszystkie 
składniki zagotować. Gdy warzywa i mięso będą miękkie zalać wywar 
białym barszczem. gotować przez chwilę. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem i lubczykiem. 

Zalewajka

SKŁADNIKI:

• 0,5 kg żeberek 
• 0,5 kg ziemniaków  
• 3 marchewki  
• 2 pietruszki

1,5 h            8            łatwy

• 0,25 l barszczu białego 
• 2 litry wody 
• przyprawy: sól, pieprz, 
   lubczyk 



Jastrzębia

Lepiej, żeby grzeszne ciało pękło, aniżeli dobra Boże miały się zmarnować

Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi obecnie zrzesza 25 kobiet. Za-
kresem swego działania obejmuje wieś Jastrzębia oraz okoliczne 
miejscowości na terenie Gminy Lanckorona. Celem KGW jest kulty-
wowanie tradycji i kultury ludowej w szczególności związanej z kuchnią 
regionalną. Panie z KGW odtwarzają lokalne przysmaki takie jak wielok-
rotnie nagradzaną na różnych festiwalach kulinarnych zupę chrzanówkę, 
gibcoki, czy wionki. Koło Gospodyń Wiejskich bierze udział w targach, 
festynach, dożynkach oraz samo organizuje  wydarzenia kulturalne takie 
jak, warsztaty rękodzielnicze (wyplatanie palm wielkanocnych i wicie 
wianków), Wiosenne Zapusty, Sobótki, Dożynki i Biesiadę Jesienną - 
Pieczenie Ziemniaka.

Koło Gospodyń Wiejskich
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SKŁADNIKI:

• 1l serwatki 
• 4-5 łyżeczek startego  
   świeżego chrzanu 
• 10 dag mięsa  
   z wędzonego żeberka 
• 10 dag kiełbasy

• łyżka oleju 
• 3 jajka 
• łyżka śmietany 
• łyżka mąki 
• przyprawy: sól, pieprz,  
   2 ząbki czosnku,  
   lubczyk, natka, koperek  
  

1 h               4           średnio trudny

PRZYGOTOWANIE:

Serwatkę podgrzać i dodać do niej chrzan. Na łyżce oleju podsmażyć 
kiełbasę i mięso z wędzonego żeberka, następnie dodać do wywaru. 
Jajka ugotować na twardo, wystudzić i pokroić w kostkę. Do wywaru 
dodać jajka i gotować przez kilka minut, na sam koniec doprawić solą  
i pieprzem. Śmietanę i mąkę roztrzepać z niewielką ilością ciepłej wody. 
Zabielić zupę. Na minutę przed końcem gotowania dodać do chrzanów-
ki drobno posiekany lubczyk oraz wyciśnięty czosnek. Każdą porcję 
zupy posypać na talerzu szczyptą posiekanej natki i kopru. Podawać  
z osobno ugotowanymi i pokrojonymi w kostkę ziemniakami.
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PRZYGOTOWANIE:

Drożdże zalać letnią wodą (1/5 szklanki około 50 ml), następnie staran-
nie wymieszać. Do miski wlać 3/5 szklanki (około 150 ml) letniej wody, 
wbić jajko, dodać cukier, sól, zioła, czosnek i mąkę. Wyrobić ciasto. 
Ciasto przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na ok. 40 minut  
w temperaturze pokojowej. Po wyrośnięciu uformować „wionki ”.  Odstawić 
wionki do napuszenia przez 20 minut. Przed włożeniem do piekarnika 
posmarować mlekiem. Piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury  
180o C przez około 20 minut lub do chwili, gdy „wionki” się zarumienią.

Najlepiej smakują z czosnkiem niedźwiedzim, ciepłe prosto z piekarnika.

Jastrzębskie Wionki

SKŁADNIKI:

• 50 dkg mąki 
• 25 g świeżych drożdży 
• 1 jajko 
• 0,2 szklanki oleju  
  (50 ml) 
• 1 łyżeczka cukru  

2 h               8            łatwy

• 1 łyżeczka soli 
• niepełna szklanka wody 
• mleko do posmarowania  
   wionków  
• 2-3 ząbki czosnku lub   
   czosnek niedźwiedzi, 
   kminek lub inne zioła
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SKŁADNIKI:

• 0,5 kg mięsa mielonego 
• 2-3 łyżki kaszy manny  
• 1 cebula  
• 1 duże jajko lub 2 małe 
• 0,5 litra kwaśnej 
   śmietany 

• 1-2 łyżki mąki 
• 2 liście laurowe 
• 4-5 ziarenek ziela angielskiego 
• 1-2 łyżeczki majeranku 
• 1 łyżeczka cukru  
• przyprawy: sól, pieprz,  
   natka pietruszki

1,5 h            8            łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Cebulę pokroić w kostkę. Mięso dokładnie wymieszać z jajkami, kaszą 
manną i cebulą, doprawić solą i pieprzem. Następnie uformować mięsne 
kulki. Zagotować 2-3 litry wody. Na gotującą się wodę powoli wkładać 
klopsiki. Po ugotowaniu klopsy wyjąć łyżką cedzakową. 

Do powstałego wywaru dodać liście laurowe, ziele angielskie, majer-
anek, łyżeczkę cukru, sól, pieprz i zagotować. Po zagotowaniu doprawić 
śmietaną i łyżką octu. Połączyć z klopsikami posypać i natką pietruszki. 
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SKŁADNIKI:

• 2,5 szklanki mąki 
• 25 dkg zimnej margaryny 
• 5 żółtek 
• 2 łyżeczki proszku do 
   pieczenia 
• 3 łyżki cukru pudru 
• 50 dkg malin 
• masło do formy

 PIANA:

• 5 białek  
• 1 szklanka cukru pudru  
• 1 cukier waniliowy  
• 2 budynie śmietankowe  
   lub waniliowe bez cukru 
• 1/2 szklanki oleju 
   słonecznikowego

2 h              16           łatwy

PRZYGOTOWANIE:
Z podanych składników zagnieść kruche ciasto. Ciasto podzielić na 
dwie części – mniejszą i większą. Ciasto włożyć do zamrażalnika na 
godzinę. Blachę o wymiarach 30 x 20 posmarować masłem i wyłożyć 
papierem. Większą część ciasta zetrzeć na tarce nad blachą i lekko 
docisnąć dłonią, wyrównać i piec około 20 minut w temperaturze 190o C.  
Po upieczeniu ciasto wystudzić.

Białka ubić na sztywną pianę. Podczas ubijania powoli po łyżce dodawać 
cukier. Następnie wsypać budynie cały czas miksując. Na końcu wlać 
olej i miksować do połączenia się składników.  

Na spód ciasta wyłożyć ubitą pianę, wyrównać powierzchnię i gęsto 
ułożyć maliny, otworkami do góry. Na wierzch zetrzeć resztę ciasta. Piec 
przez 30 minut w temperaturze 190o C
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CIASTO SKŁADNIKI:

• 1,5 kg białego sera 
• 1 kostka masła  
• 0,5 szklanki oleju 
• 5 żółtek 
• 2 jajka 
• 1,5 szklanki cukru 
• 1 budyń waniliowy 
• 1 cukier waniliowy 
• szczypta soli

BEZA SKŁADNIKI:

• 5 białek 
• 6 łyżek cukru 
• 1 cytryna

1,5 h           16           łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Wszystkie składniki zmiksować, następnie wylać na posmarowaną 
margaryną i posypaną mąką brytfannę (o wymiarach 24 x 39 cm). Piec 
przez 45 minut w temperaturze 170-180o C.

Przygotować bezę:  
białka ubić z cukrem, następnie dodać sok z 1 cytryny.

Po 45 minutach wyjąć ciasto z piekarnika i przykryć je pianą.  
Ponownie wstawić ciasto do piekarnika na około 20 minut.



Jaszczurowa

Lepiej żołądek popsować, niźli dar Boży zmarnować

„Jaszczurowianki” - nazwa koła wzięła się od miejsca zamieszkania 
wszystkich członkiń, czyli Jaszczurowej. Koło powstało w 1989 roku 
i obecnie liczy 11 osób.  Koło skupia się głównie na działalności artysty-
cznej. Jaszczurownianki śpiewają przyśpiewki, które same  wymyślają. 
Ich ulubiona piosenka to „Wiązanka góralska”. Poza śpiewem zajmują 
się gotowaniem tradycyjnych potraw, biorą udział w kulinarnych konkur-
sach wigilijnych i wielkanocnych. Czują się dobrze nie tylko na scenie 
ale również w kuchni, dlatego też podejmują każde wyzwanie zarówno 
kulinarne jak i artystyczne.

Koło Gospodyń Wiejskich
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SKŁADNIKI:

• 30 dkg mąki 
• 6 żółtek 
• 2 łyżki masła 
• 3 łyżki śmietany 
• 2 łyżki cukru pudru 
• 1 łyżka spirytusu

• szczypta soli 
• 1 białko do smarowania 
• 500 g tłuszczu do smażenia 
• cukier puder do posypania 
• 100 g wiśni z konfitury

1,5 h           10           średnio trudny

PRZYGOTOWANIE:

Żółtka utrzeć z cukrem pudrem, następnie dodać masło, wlać spirytus  
i utrzeć na jednolitą masę. Mąkę wymieszać ze śmietaną. Dodać 
żółtka z cukrem i masłem oraz sól, wymieszać i zagnieść cias-
to. Następnie należy wybijać je drewnianym wałkiem przez 10 – 15 
minut. Ciasto cienko rozwałkować i wykrawać z niego kółka o średnicy 
6, 5 i 4 cm. Należy wyciąć taką samą ilość kółek każdej wielkości. 
Brzegi kółek ponacinać w kilku miejscach, środki posmarować 
białkiem. Nakładać na siebie kółka jedno na drugie od najmniejszego 
do największego. Przycisnąć w środku palcem, tak by wszystkie kółka 
zlepiły się ze sobą. Smażyć na rozgrzanym smalcu, następnie odsączyć 
na papierowych serwetkach. Ciepłe posypać cukrem pudrem. Do środka 
każdej róży włożyć wiśnię. 
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PRZYGOTOWANIE:

Jajka, majonez i ser żółty roztrzepać razem. Przygotowane ciasto wylać 
na nasmarowaną tłuszczem i wyłożoną papierem blachę. Piec 20 minut 
w temperaturze 200o C.

Upieczone ciasto ostudzić. Pieczarki pokroić i usmażyć z cebulą na maśle. 
Piersi z kurczaka rozbić tłuczkiem i przyprawić. Wyłożyć na ciasto kurc-
zaka razem z pieczarkami. Zwinąć roladę i zapiec w piekarniku przez  
40 minut w temperaturze 180o C.

Rolada serowa

1,5 h            4            łatwy

SKŁADNIKI:

• 0,5 kg  piersi z kurczaka 
• 4 jajka  
• 0,5 szklanki majonezu 

• 60 dkg pieczarek 
• 1 cebula 
• 40 dkg tartego sera żółtego

z kurczaka faszerowana pieczarkami
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SKŁADNIKI:

• 3 kg ziemniaków 
• 2 jajka 
• 25 dkg mąki  
   ziemniaczanej

FARSZ: 

• 1 kg łopatki mielonej 
• 1,5 kg kapusty kiszonej 
• 2 cebule 
• ziele angielskie 
• liście laurowe

2 h              15           łatwy

z mięsem

PRZYGOTOWANIE:

2 kg ziemniaków ugotować i przecisnąć przez praskę. 1 kg surowych 
ziemniaków zetrzeć na tarce (jak na placki ziemniaczane) 
i wycisnąć przez ścierkę. Ziemniaki połączyć z jajkami i mąką. Jeśli 
masa będzie za rzadka dodać więcej mąki. Mięso pokroić i usmażyć 
z cebulką. Kapustę gotować z liściem laurowym i zielem angiels-
kim przez godzinę, odcedzić. Mięso i kapustę zmielić i doprawić.  
Z ciasta uformować okrągłe kluski. Masą  wypełnić kluski. Kluski gotować 
w osolonej wodzie przez 20 minut. 
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SKŁADNIKI:

• ciasto francuskie 
• 2 podwójne piersi z kurczaka 
• 30 dkg sera żółtego typu ementaler 
• przyprawy: słodka papryka,  
   majeranek, sól, pieprz

1 h              15           łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Pierś pokroić na mniejsze kawałki i przyprawić. Ser żółty zetrzeć  
na tarce o grubych oczkach. Ciasto francuskie przeciąć na trzy lub  
cztery paski (w zależności  od ciasta jego wielkości). Boki każdego 
paska ciasta ponacinać w jodełkę. Na środku każdego paska ułożyć 
kawałki kurczaka i posypać serem, nacięcia  (jodełkę) zapleść w war-
kocz. Posmarować żółtkiem lub wodą. Piec 40 minut w temperaturze 
180o C.
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PRZYGOTOWANIE:

Żeberka pokroić w mniejsze kawałki, natrzeć czosnkiem, papryką i imbi-
rem, posmarować olejem. Kapustę przepłukać. Do żaroodpornego nac-
zynia przełożyć połowę kapusty, następnie ułożyć warstwami połowę 
ananasa, kawałki żeberek. Pozostałą część ananasa  ułożyć na żeberkach 
i przykryć resztą kapusty. Zalać zalewą pozostałą z ananasów.  Piec przez 
2,5 godziny w temperaturze 180o C.     

Żeberko

SKŁADNIKI:

• 2 kg żeberek 
• 1,5 kg kapusty kiszonej 
• 1 puszka ananasów

3 h              15           łatwy

• olej 
• przyprawy: czosnek, słodka 
   papryka, imbir

w kapuście kiszonej z ananasem



Świnna Poręba

Dobra żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi

Koło Gospodyń Wiejskich to koło z długoletnim stażem, gdyż powstało 
w 1958 roku. Koło obecnie liczy 16 osób. Panie aktywnie uczestniczą 
w życiu kulturalnym gminy Mucharz organizując zabawy, festyny i dożynki. 
Od roku 2000 koło bierze udział w konkursach kulinarnych zdobywając 
nagrody i wyróżnienia. W 2012 roku KGW Świnna Poręba reprezentowało 
Lokalną Grupę Działania Gościniec 4 Żywiołów na II Festiwalu Rosołu 
w Tomaszkowicach pod Wieliczką, gdzie zdobyło I miejsce za “Najs-
makowitszy Rosół Polski”. W 2013 roku Koło uczestniczyło w “Festi-
walu Smaku” w Puszczy Bolimowskiej pod Warszawą, gdzie wspólne 
z KGW z Łękawicy i Jastrzębi zdobyło II miejsce za barszcz czerwony  
z poleśnikami oraz III miejsce za ciasteczka.

Koło Gospodyń Wiejskich
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ROSÓŁ SKŁADNIKI:

• 30 dkg mięsa wołowego 
   na rosół  
• kawałek kury  

• szczypta cukru, sól, 
   pieprz, nać pietruszki

• 30 dkg włoszczyzny 
  (marchewka, pietruszka, kapusta  
   włoska, seler, por, przypieczona na  
   ogniu cebula)

3 h              10           łatwy

PRZYGOTOWANIE ROSOŁU:
Zagotować wodę z mięsem. Zaraz po zagotowaniu odlać pierwszy wywar 
i wypłukać mięso. Cebulę pokroić w krążki i przypiec na ogniu. Mięso 
ponownie zalać wodą dodać sól, warzywa i szczyptę cukru. Gotować 
przez około 3 godziny. Przecedzić i podawać z zieloną pietruszką i przy-
gotowanym wcześniej kolorowym makaronem.

z kolorowym makaronem

CIASTO SKŁADNIKI:

• 25 dkg mąki 
• 2 jajka  
• trochę wody  
  (ile ciasto „zabierze”) 

DODATKI:

• 2 łyżki drobno startej 
   surowej marchewki 
• 2 łyżki świeżej  
   poszatkowanej pietruszki

PRZYGOTOWANIE CIASTA:
Ze składników na bazę zarobić ciasto. Aby uzyskać odpowiedni kolor do 
bazy ciasta dodać odpowiednio drobno startą surową marchewkę lub 
posiekaną pietruszkę.  Następnie ciasto rozwałkować i pociąć ręcznie 
nożem. Gotować w osolonej wodzie przez 5 minut.
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PRZYGOTOWANIE:

Groch dzień wcześniej namoczyć. Kapustę ugotować do miękkości. Boc-
zek i cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć. Groch osobno ugotować  
do miękkości. Ugotowany groch i boczek wrzucić do kapusty i podgotować. 
Zrobić zasmażkę i dodać do grochu. Razem wszystko zagotować  
i odstawić.

Kapusta z grochem

SKŁADNIKI:

• 1 kg kapusty kiszonej 
• 0,5 kg wędzonego boczku 
• 30 dkg czerwonego grochu 
• 1 cebula 
• 1 łyżeczka kminku 
• przyprawy pieprz, sól, 
   czosnek, lubczyk 

14 h            10           łatwy

ZASMAŻKA:

•2 łyżki mąki   
•0,5 kostki margaryny



43Krówki Babusie

CIASTO SKŁADNIKI:

• 30 dkg mąki  
• 4 żółtka 
• 20 dkg margaryny 
• 10 dkg cukru pudru

MASA SKŁADNIKI:

• 30 dkg margaryny 
• puszka mleka  
   skondensowanego  
   słodzonego gotowanego 
• czekolada

1,5 h            20          średnio trudny

PRZYGOTOWANIE CIASTA:

Ze składników zagnieść kruche ciasto. Uformować małe kuleczki. 
Wylepić ciastem nasmarowane tłuszczem foremki na babeczki (foremki 
o średnicy 4,5 cm) i piec na złoty kolor w temperaturze 180o C.

PRZYGOTOWANIE MASY:

30 dkg margaryny roztopić w rondelku i dodać puszkę mleka skonden-
sowanego. Wymieszać mleko z margaryną za pomocą blendera. Masę 
wystudzić i nadziać babeczki, udekorować tartą czekoladą.



Łabędzie

CIATO SKŁADNIKI:

• 0,5 kostki margaryny 
• 1 szklanka wody 
• 15 dkg mąki pszennej 
• 4 jajka 
• 0,5 łyżeczki proszku  
  do pieczenia

MASA ŚMIETANOWA:  

• 0,5 l śmietany kremówki 
   opcjonalnie fix do ubijania  
   śmietany lub śnieżka 
• 2 łyżki cukru pudru,  
• 2 galaretki cytrynowe  
   rozpuszczone w jednej  
   szklance wody

2 h              10           średnio trudny

PRZYGOTOWANIE CIASTA:

Wodę zagotować z margaryną, do gotującej się wody dodać mąkę  
i szybko wymieszać. Odstawić z kuchenki i dalej mieszać. Gdy ciasto 
przestygnie wbijać po jednym jajku i ucierać. 

Po dokładnym połączeniu składników dodać proszek do pieczenia  
i przez chwilę ucierać. Wysmarować blachę tłuszczem i z ciasta łyżką 
formować tułów łabędzia, natomiast szprycą (ewentualnie użyć worec-
zka foliowego) formować szyję wraz z głową (kształt pytajnika).

Ciasto piec w dobrze nagrzanym piekarniku w temperaturze 190o C 
 na złoty kolor (przez pierwsze 15 minut nie należy otwierać piekarnika 
bo ciasto opadnie). 

PRZYGOTOWANIE MASY:

Śmietanę ubić (można dodać fix lub śnieżkę) z cukrem. Następnie dodać 
letnią galaretkę i delikatnie wymieszać.

Upieczone ciasto (tułów) przeciąć na 2 części. Do dolnej części nałożyć  
masę śmietanową i z przodu wbić szyję łabędzia. Górną część tułowia 
przeciąć na pół uzyskując skrzydła. Skrzydła ułożyć po obu stron-
ach tułowia delikatnie przykrywając wierzch bitej śmietany. Łabędzie 
posypać cukrem pudrem.
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PRZYGOTOWANIE:

Kapustę poszatkować i ugotować w lekko osolonej wodzie. Następnie 
odcedzić i wystudzić. Grzyby drobno pokroić i usmażyć. Kapustę połączyć 
z grzybami i doprawić. Zawijać naleśniki tak jak krokiety, panierować  
i smażyć. Podawać z barszczem.

Poleśniki

Naleśniki usmażyć według własnego przepisu, mają być 
lekko słone.

FARSZ: 

• 1 kg grzybów leśnych 
• 1 kg kapusty słodkiej  
• olej 
• przyprawy: sól, pieprz 

2 h               20          średnio trudny

PANIERKA: 

• jajko 
• bułka tarta 





Łękawica

Apetyt przychodzi w miarę jedzenia

Stowarzyszenie KGW powstało w 2011 roku. Uzyskanie osobowości 
prawnej przez KGW było kontynuacją wcześniejszej, 50-letniej tradycji 
działalności organizacji kobiecej w Łękawicy. W zebraniu  założycielskim 
Stowarzyszenia uczestniczyło 17 Pań. Obecnie stowarzyszenie liczy 31 
członkiń. Celem działalności KGW jest m.in. kultywowanie kulinarnych 
tradycji regionu, upowszechnianie zwyczaju chodzenia w stroju ludow-
ym oraz budowanie potencjału społecznego. Cele stowarzyszenia real-
izowane są poprzez: organizację spotkań dla Pań seniorek, uczestnic-
twie w konkursach kulinarnych, organizację dożynek oraz religijnych 
uroczystości w Łękawicy.  

Koło Gospodyń Wiejskich



PRZYGOTOWANIE:

Mięso obsmażyć na smalcu. Następnie przełożyć do garnka i zalać wodą 
tak, aby mięso było przykryte. Dodać ziele angielskie i liście laurowe. 
Dusić do miękkości. Następnie do mięsa dodać wątróbkę i dusić przez  
10-20 minut. Mięso i wątróbkę zmielić dwukrotnie. Cebule pokroić   
w kostkę i usmażyć. Marchew zetrzeć na tarce i dodać razem z cebulą  
i jajkiem do mięsa. Wszystkie składki dokładnie wymieszać. Dwie 
formy do pieczenia (o wymiarach 31 x 11 cm x 7 cm) natrzeć tłuszczem  
i posypać bułką tartą. Przełożyć mięso do formy i piec około godziny  
w temperaturze 180o C.

Pasztet

SKŁADNIKI:

• 1 kg wołowiny 
• 1 kg wieprzowiny 
• 0,5 kg wątroby wieprzowej 
• 2 średnie marchewki 
• 2 średnie cebule 
• jajko 

3 h               20          łatwy

• bułka tarta 
• przyprawy: gałka 
   muszkatołowa, pieprz, sól, 
   ziele angielskie, liść  
   laurowy 
• smalec

wołowo-wieprzowy
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Rolada z kurczaka

SKŁADNIKI:

• 1 kurczak o wadze około 2 kg 
• 30 dag wędzonego boczku 
• 0,5 kg mięsa mielonego 
  wieprzowego np. łopatki 

1,5 h           10           łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Wyluzować kości z kurczaka  i ściągnąć skórę. Mięso przyprawić. 
Boczek, paprykę i ogórek pokroić w paski. Na środku mięsa ułożyć  
w kolejności: pasek ogórka, pasek boczku i pasek papryki. 

Kurczaka zwinąć i ułożyć na brytfannie. Piec przez godzinę w temper-
aturze 180-200 °C.

• 1 ogórek 
• 1 papryka 
• przyprawy: majeranek, 
   tymianek, sól, pieprz, 
   papryka słodka, 
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Ryba
po łękawsku

SKŁADNIKI:

• 1 kg filetów z dorsza 
• 1 szklanka oleju 
• 1 szklanka cukru 
• 0,5 szklanki octu 
• 1 szklanka wody 
• cebula 

• 1 słoik dużego przecieru  
   pomidorowego 
• 0,5 kg pieczarek 
• ogórek konserwowy 
• przyprawy: gorczyca, 
   papryka słodka, kolendra,  
   tymianek, pieprz, sól

2 h              6             łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Filety z dorsza usmażyć w panierce, wystudzić i pokroić na małe kawałki. 
W osobnym naczyniu zagotować olej z cukrem, octem i wodą. Cebule 
i pieczarki pokroić w kostkę, podsmażyć na patelni. Ogórek pokroić  
w kostkę. Warzywa i przecier dodać do zalewy i gotować przez chwilę. 
Rybę przełożyć na półmisek i połączyć z przygotowanym sosem.
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PRZYGOTOWANIE:

Jajka ugotować na twardo, wystudzić. Każde jajko przekroić na pół  
i wyciągnąć żółtko. Ogórek i żółtka pokroić w drobną kostkę, szczypi-
orek drobno posiekać. Do warzyw dodać po łyżce musztardy i majon-
ezu, wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Masą nadziać połówki jaj  
i udekorować pozostałym szczypiorkiem.

Jaja faszerowane

SKŁADNIKI:

• 6 jajek 
• 3 ogórki konserwowe 
• pęczek szczypiorku  
• 1 łyżka musztardy 

30 min        6             łatwy

• 1 łyżka majonezu 
• przyprawy: sól, pieprz
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Sos czosnkowy

SKŁADNIKI:

• 1 duże opakowanie jogurtu naturalnego 
• 1 płaska łyżeczka majonezu 
• 3 ząbki czosnku 
• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki 
• przyprawy: sól, pieprz

10 min        4             łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Jogurt z majonezem dokładnie wymieszać ze sobą za pomocą  
trzepaczki, aby nie powstały grudki. Następnie dodać przeciśnięty przez 
praskę czosnek i posiekaną natkę pietruszki. Schłodzić przez minimum 
godzinę.
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Stryszów

Kto gotuje, tej smakuje

Koło Gospodyń Wiejskich w Stryszowie wznowiło swoją działalność 
w 2013 roku. Obecnie do koła należy 16 Pań, które na spotkaniach 
doskonalą swoje umiejętności i talenty kulinarne. Specjałów KGW  
można posmakować m.in. podczas wydarzeń organizowanych na tere-
nie Gminy Stryszów i LGD Gościniec 4 Żywiołów. Specjalnością KGW są 
pierogi z różnorodnym farszem oraz drożdżowe kołacze.

Koło Gospodyń Wiejskich



Sałatka Śledziowa

SKŁADNIKI:

• 80 dkg śledzi (matias solony) 
• 4 czerwone cebule 
• słoik śliwek w occie 
• majonez 
• jogurt 
• przyprawy: sól, pieprz 
 

PRZYGOTOWANIE:

Śledzie namoczyć w wodzie przez godzinę i odcedzić. Następnie zalać 
marynatą ze śliwek i wstawić do lodówki na 12 godzin. Cebulę pokroić 
w dużą kostkę i sparzyć wrzątkiem.  Śledzie odcedzić i pokroić razem 
ze śliwkami w dużą kostkę. Cebulę wystudzić, zmieszać z jogurtem 
i majonezem, dodać śliwki i śledzie. Doprawić do smaku. 

13 h            10           łatwy

55



PRZYGOTOWANIE:

Drożdże rozrobić z cukrem, jajkiem i ciepłym mlekiem. Dodać pozostałe 
składniki i wyrobić ciasto. Pozostawić do wyrośnięcia na 30 minut.  
Z ciasta uformować koło o średnicy około 38 cm, przełożyć na brytfannę 
(o wymiarach 39 x 40 cm) i ponownie pozostawić do wyrośnięcia na 
30 minut. Posmarować białkiem i udekorować jabłkami, masą serową  
i makową. Piec w temperaturze 180o C przez 30 minut. 

Kołacz

SKŁADNIKI:

• 0,5 kg mąki  
• 4 dkg drożdży  
• szklanka mleka 
• 4 łyżki cukru 
• 1 jajko 
• 1 żółtko 
• 6 dkg masła 
• 0,5 łyżeczki soli

2 h              10           łatwy
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Pasztet drobiowy

SKŁADNIKI:

• 1 kurczak 
• 20 dkg słoniny 
• 20 dkg wątróbki 
• 10 dkg marchewki 
• 10 dkg pietruszki 

2 h              10           łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Kurczaka poćwiartować i obsmażyć a następnie udusić razem  
z cebulką, pietruszką i marchewką. Pod koniec duszenia dodać wątróbkę. 
W wywarze z duszenia namoczyć bułkę i odcisnąć. Wszystkie składniki 
zmielić, doprawić i wymieszać z jajkami na jednolitą masę. Przełożyć 
do dwóch foremek (o wymiarach 31 x 11 cm). Piec przez godzinę  
w temperaturze 180o C.

• 10 dkg cebuli 
• 1,5 bułki pszennej 
• 2 jajka 
• przyprawy do smaku:  
   majeranek, sól, pieprz
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PRZYGOTOWANIE:

Wyluzować kości z kurczaka. Kurczaka rozbić tłuczkiem i przyprawić do 
smaku. Bułkę namoczyć i odcisnąć. Łopatkę opłukać, zmielić, wymieszać 
razem z jajkami, bułką i przyprawami. Farsz nałożyć na płat kurczaka  
i zwinąć roladę. Związać sznurkiem i piec w temperaturze 200o C przez 
godzinę.

Rolada z kurczaka

SKŁADNIKI:

• 1 duży kurczak 
• 80 dkg łopatki wieprzowej 
• 1 bułka pszenna  
• 2 jajka  
• przyprawy: sól, pieprz, majeranek, tymianek

2 h              10           średnio trudny
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Kotlet 
ze szpinakiem

SKŁADNIKI:

• 2 filety z kurczaka 
• 10 dkg sera żółtego  
   typu ementaler 
• 10 dkg mrożonego szpinaku 
• 1 łyżka masła 

• 2 ząbki czosnku 
• przyprawy: sól, pieprz,  
   tymianek, papryka słodka

1 h               4            łatwy

PRZYGOTOWANIE:

Czosnek pokroić na plasterki i podsmażyć na maśle razem ze szpi-
nakiem. Piersi przekroić na pół i rozbić. Mięso przyprawić, posmarować 
szpinakiem i nałożyć plasterek sera. Zwinąć, panierować i usmażyć  
na złoty kolor.  
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