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Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce folder kulinarny zawierający przepisy tradycyjnej kuchni
obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka z terenu gmin: Łańcut,
Białobrzegi, Rakszawa, Żołynia oraz Grodzisko Dolne. Wszystkie te miejscowości
połączone terytorialnie tworzą bowiem integralną całość.
Udział we wspólnych wydarzeniach, migracje ludności i wymiana doświadczeń
sprawiają, że kuchnia z tych obszarów przenika się tworząc specyficzną kuchnię
regionu. Nie sposób więc traktować je jednostkowo. W sumie zebrano przepisy
ponad 20 Kół Gospodyń Wiejskich przedstawiające tradycyjne potrawy przyrządzane
dawniej głównie z płodów ziemi, przeważnie sezonowych oraz potrawy przyrządzane
dzisiaj, kiedy nie ma problemu z dostępnością produktów również tych egzotycznych.
Folder podzielony został na działy tematyczne - cztery pory roku. Każdy z rozdziałów
oparty jest głównie na kuchni sezonowej bądź tej związanej ze świętami i obrzędami.
Znajdują się w nim przepisy na dania tradycyjnie wytwarzane oraz takie, które przez
lata ewaluowały poprzez wpływy z innych kultur oraz większą dostępność produktów.
Wszystko to jest zbiorem, który pokazuje różnorodność kuchni obszaru LGD nadal
opartej jednak na tym co tradycyjne i przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Różnorodność spowodowana jest m. in. położeniem poszczególnych miejscowości.
Gmina Łańcut to w większości obszar typowo rolniczy o urodzajnej glebie, na której z
łatwością można uprawiać warzywa, zboża i drzewa owocowe. Pozostałe Gminy to
obszary o glebie często piaszczystej, ale pokrytej lasami. Potrawy oparte są więc nie
tylko na płodach rolnych i przetworach mięsnych, ale także na tym, co oferują nam
lasy, czyli grzyby, owoce leśne i dziczyzna. Niewątpliwy wpływ na kształt tradycji
kulinarnych ma również ludność żydowska przebywająca na tych terenach
w czasach międzywojennych.
Wójt Gminy Łańcut
Jakub Czarnota
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Wiosna
Wiosna dzisiaj, a wiosna za życia naszych pradziadków różnią się od siebie
diametralnie. Dawniej koniec zimy i początek wiosny tzw. „przednówek” był to czas
kiedy kończyły się zeszłoroczne zapasy pożywienia, a nowe nie miały możliwości
jeszcze urosnąć. Jedzono wtedy bardzo ubogo, niejednokrotnie wykorzystując
chwasty i trawy czy najgorsze rodzaje mąki. Zdarzało się, że czas ten trwał nieraz do
kwietnia. Z biegiem lat i wraz z rozwojem technologicznym przednówek przestawał
być najtrudniejszym okresem w roku.
W poniższym rozdziale znajdziemy przepisy nie tylko na potrawy przygotowywane na
bazie wiosennych nowalijek, ale także tradycyjne Wielkanocne dania oraz ciasta,
których obecnie na naszych stołach nie brakuje.
Tradycyjną potrawą podawaną podczas śniadania wielkanocnego był żur
przygotowywany na zakwasie. Żur dawniej był także podstawą żywienia ludności
wiejskiej i spożywano go przeważnie na śniadanie. Podawany był w zależności od
miejscowości oraz zamożności rodziny z ziemniakami albo serem, a czasem
zabielany mlekiem. Żury wielkanocne serwowane były natomiast z kiełbasą i jajkiem.
Niejednokrotnie dodawano też grzyby. W Handzlówce głównym daniem
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wielkanocnym była serwatka handzlowska, do której dodawane były święcone
pokarmy. Również tradycja pieczenia serników głęboko zakorzeniona jest w
Handzlówce - miejscowość ta słynęła bowiem z wytwarzania sera białego. Na stołach
wielkanocnych gościły również gomółki - niewielkie przekąski z sera białego w
kształcie stożka. Gomółki dawniej były również przysmakiem przyjęć weselnych i
świetnie nadawały się jako przekąski do piwa. Oprócz tradycyjnie wypiekanego
chleba na zakwasie podczas świąt gościły różnego rodzaju bułki i ciasta drożdżowe
wypiekane w przeddzień świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, a także
większych uroczystości rodzinnych. W Handzlówce zwane bułką pszenną, a w
bliskiej Markowej chlebem białym - plockiem markowskim. W rejonach gmin
Białobrzegi i Rakszawa z okazji świąt i innych uroczystości podawano również
amoniaczki. Mieszkańcy Markowej natomiast byli specjalistami w wytwarzaniu
wyrobów mięsnych. Umiejętność ta rozprzestrzeniła się również na okoliczne wioski i
tak przed świętami bito świnię i wytwarzano m.in. wędzone kiełbasy, szynki i boczki
oraz salcesony. Większość tych tradycyjnych dań podawana jest nadal podczas
śniadania Wielkanocnego.
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KGW Wola Dalsza

Gomółki

Składniki:


2 kg sera,



5 żółtek,



5 ząbków czosnku,



1 łyżka soli

Wykonanie:
Dobrze odciśnięty ser przemleć przez maszynkę lub zmiksować. Dodać żółtka,
przeciśnięty przez praskę czosnek i sól. Wymieszać i formować gomółki. Położyć na
deseczce i suszyć w ciepłym miejscu. Gdy podeschną posmarować żółtkiem i włożyć
na chwilkę do piekarnika.
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KGW Wola Dalsza

Kapusta z jabłkami
Składniki:


1 główka kapusty (wczesnej),



1 kg jabłek (najlepiej papierówki),



szklanka kwaśnej śmietany,



przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, kminek, świeży koperek.

Wykonanie:
Kapustę pokroić, zasolić i pozostawić na 30 minut, po czym odcisnąć. Jabłka obrać,
pokroić i rozgotować. Przygotować 1 litr wywaru z warzyw, w którym należy
ugotować do miękkości odciśniętą kapustę. Dodać puree z jabłek i zagotować. Na
końcu dodać śmietanę i przyprawy do smaku. Podawać na ciepło z młodymi
ziemniakami.
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KGW Wola Dalsza

Jajka faszerowane

Składniki:


7 jajek,



1 laska kiełbasy wiejskiej,



½ pęczka szczypiorku,



majonez,



sól, pieprz,

Wykonanie:
Jajka gotujemy na twardo, obieramy, przekrawamy wzdłuż i wyciągamy żółtka.
Kiełbasę i żółtka rozdrabniamy – najlepiej zmielić. Do powstałej masy dajemy
pokrojony lub razem zmielony szczypiorek. Faszerujemy jajka. Układamy na tacy.
Polewamy sosem, posypujemy słodką papryką i pozostałym szczypiorkiem.
Sos:


5 łyżek majonezu,



5 łyżek śmietany,



1 łyżka musztardy,



sól, pieprz, cukier – do smaku.
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KGW Handzlówka

Babka drożdżowa

Składniki:


1 szklanka mleka,



6 żółtek,



4 dkg drożdży,



10 łyżek cukru,



1 łyżeczka soli,



15 dkg topionego masła,



około 1/2 kg mąki



rodzynki według uznania.

Wykonanie:
Z mleka, drożdży i odrobiny cukru zrobić rozczyn, zostawić w ciepłym miejscu do
wyrośnięcia. Rodzynki zalać ciepłą wodą i odstawić na moment. Żółtka utrzeć z
resztą cukru, dodać sól i wymieszać z rozczynem, następnie wyrobić ciasto. Pod
koniec dodać roztopione masło oraz odcedzone rodzynki. Przełożyć do foremki i
zostawić na chwilę do ponownego wyrośnięcia. Można ciasto rozdzielić na dwie
mniejsze babki. Piec w temperaturze 180°C.
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KGW Handzlówka

Serwatka handzlowska

Składniki:


serwatka (dowolna ilość),



utarty z korzenia chrzan,



ser suchy (gomółki),



jaja gotowane,



dowolna wędlina,



chleb.

Wykonanie:
Mleko ukwasić. Podgrzać na małym ogniu, aż dojdzie do ścięcia i powstania twarogu.
Gdy przestygnie, przecedzić przez sito z małymi otworami. Serwatkę zagotować, zlać
do słoja, dodać skórkę (skrawek) czerstwego chleba i zostawić w ciepłym miejscu.
Kisić ją od kilku do kilkunastu dni, nie ściągając piany, która wytworzy się na
powierzchni. Po tym czasie zdjąć kożuch wraz ze skórą, cedzić serwatkę i
zagotować. Zlać czystą serwatkę, posolić do smaku i dodać chrzan, gomółki, jaja,
wędlinę i chleb. Serwatka najlepiej smakuje na zimno lub lekko podgrzana.
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KGW Handzlówka

Sernik
Składniki:
Ciasto:


1 szklanka mąki,



2 żółtka,



1 łyżeczka proszku do pieczenia,



garść cukru pudru,



2 łyżki kwaśnej śmietany,



¼ kostki margaryny.

Ser:


2 kg sera twarogu,



10 jaj,



1 ½ szklanki cukru,



1 ½ kostki topionej margaryny,



3 budynie śmietankowe,



3 ugotowane i zmielone ziemniaki,



sok z ½ cytryny



olejek pomarańczowy, rodzynki.

Wykonanie:
Wszystkie składniki wysiekać i zarobić. Ciasto wyłożyć na blachę z papierem. Z
białek ubić pianę. Ser zemleć i utrzeć z cukrem, żółtkami, margaryną. Dodać
budynie, ziemniaki, sok z cytryny, olejek i rodzynki. Na koniec wymieszać z pianą.
Wyłożyć masę na kruche ciasto. Piec 1½ godziny w 180°C.
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KGW Albigowa

Staropolski żurek

Składniki:


3 marchewki,



2 pietruszki,



3-4 łodygi selera naciowego,



kawałek selera,



biała część pora,



1/2 cebuli opalonej nad ogniem,



przyprawy: sól, 3 listki laurowe, 1/2 ziarenek pieprzu, 1-2 ziarenka ziela angielskiego,
3 ząbki czosnku,



1/2 kg pieczarek lub grzyby suszone,



kości wędzone, szynka lub boczek.

Wykonanie:
Zakwas:
8 łyżek mąki żytniej zalać ciepłą wodą, tak aby otrzymana mieszanina miała gęstość ciasta
naleśnikowego. Zakwas pozostawić na 24 godziny w ciepłym miejscu. Porcja na 3 l rosołu.
Gotujemy wywar z jarzyn 2 l. Osobno gotujemy rosół z kości wędzonych, czy szynki lub
boczku 2 l. Cedzimy i łączymy razem. Dodajemy 0,5 l zakwasu żytniego lub żurku z butelki,
zaprawiamy 0,5 l śmietany. Można dodać 0,30 kg kiełbasy wiejskiej, 0,50 kg pieczarek
usmażonych lub 0,05 dag grzybów suszonych ugotowanych pokrojonych + wywar grzybowy.
Doprawić solą, pieprzem, ziołami, 3 ząbki czosnku zgniecionego przez praskę.
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KGW Albigowa

Ser smażony

Składniki:


2 l mleka,



2 kg wiejskiego sera,



1 kostka masła,



5 jaj,



przyprawy: soda, sól, kminek.

Wykonanie:
Zagotować 2 l mleka i na gotujące się mleko pokruszyć 2 kg wiejskiego sera. Gdy ser
zacznie się ciągnąć i wyjdzie z niego serwatka należy go odcedzić i wycisnąć
najlepiej przez ściereczkę. Do brytfanny dać 1 kostkę masła 5 jaj i odcedzony ser.
Dodać 1 łyżeczkę soli, kminek według uznania i szczyptę sody. Gotować na wolnym
ogniu do uzyskania jednolitej masy. Odstawić. Z masy formować wałki. Pozostawić
do zastygnięcia.
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KGW Albigowa

Kruchy placek z rabarbarem

Składniki:


1,5 kg rabarbaru,



60 dag cukru,



2 budynie śmietankowe.

Ciasto:


2 szklanki mąki pszennej,



1 szklanka mąki ziemniaczanej,



1 szklanka cukru,



1 margaryna,



2 jaja,



1 łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta amoniaku.

Wykonanie:
1,5 kg rabarbaru pokroić w kostkę i zasypać 60 dag cukrem, pozostawić na 12
godzin. Na drugi dzień odcedzić rabarbar i na tym soku ugotować 2 budynie
śmietankowy (na ¾ l). Zagnieść ciasto. ⅓ część ciasta włożyć do lodówki. Resztę
rozwałkować i wyłożyć na blachę. Na ciasto wyłożyć masę z rabarbaru. Na wierzch
zetrzeć pozostałą część ciasta. Piec w 180 °C.
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KGW Rakszawa Mościny

Barszcz chrzanowy

Składniki:


25 dag kości cielęcych, lub wołowych,



15 dag wędzonki, boczku,



25 dag włoszczyzny,



2-4 jaja ugotować na twardo,



5 łyżek startego chrzanu,



4 ząbki czosnku



łyżka mąki,



pół szklanki śmietany,



listek laurowy natka pietruszki pieprz, sól.

Wykonanie:
Kości umyć, warzywa obrać i opłukać, ugotować pięć szklanek wywaru, odcedzić
dodać, starty chrzan, pokrojoną i podsmażoną wędzonkę oraz czosnek roztarty z
solą. Zabielić barszcz śmietaną rozmieszaną z mąką. Zagotować i doprawić do
smaku. Na talerzach ułożyć przekrojone jajko, wlać barszcz, posypać zieleniną.
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KGW Rakszawa Mościny

Amoniaczki

Składniki:


1 szklanka mąki,



1 kostka margaryny,



1 łyżka smalcu,



1 cukier waniliowy,



3 łyżki cukru pudru,



3 żółtka,



3 płaskie łyżeczki amoniaku,



3 łyżki słodkiej śmietany.

Wykonanie:
Ciasto dobrze wyrobić. Gotowe owinąć w ściereczkę i chłodzić przez godzinę w
lodówce. Następnie rozwałkować i wycinać ciastka o dowolnym kształcie. Każde
ciastko zamoczyć w białku, a później w cukrze. Ułożyć na blaszce i piec w
temperaturze 180 °C, aż nabiorą złotego koloru.

18

KGW Rakszawa Mościny

Smażone pierogi z kapusty i sera

Składniki:
Farsz:


1 mała główka kapusty,



2 cebule,



25 dag sera białego,



sól, pieprz, olej do smażenia.

Ciasto:


1 kg mąki,



2 jaja,



2 łyżki oleju,



2 szklanki mleka,



1 łyżeczka cukru,



5 dag drożdży,



sól do smaku.

Wykonanie:
Poszatkowaną kapustę ugotować i odcisnąć. Dodać biały ser, przyprawy i drobno
pokrojoną, usmażoną cebulę. Wymieszać. Drożdże rozprowadzić w letniej wodzie z solą
i cukrem. Dodać pozostałe składniki i wyrobić ciasto. Rozwałkować i wykrawać szklanką
kółka. Nakładać farsz i lepić pierogi. Smażyć na złoty kolor w głębokim tłuszczu.

19

KGW Kopanie Żołyńskie

Bigos pieczarkowy

Składniki:


1 kg pieczarek,



1 kg kiełbasy,



2 kg cebuli.

Wykonanie:
Wszystkie składniki pokroić, cebulę zeszklić, dodać pieczarki, następnie kiełbasę
smażyć na smalcu, dodać przecier pomidorowy, dosolić, dopieprzyć, dodać liść
laurowy, ziele angielskie. Pod koniec smażenia można podbić mąkę jeżeli trzeba
dodać wody.
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KGW Kopanie Żołyńskie

Chrzan

Składniki:


1 szklanka kwaśnej śmietany,



2 żółtka,



3 całe jaja,



1 szklanka tartego chrzanu,



1 łyżka octu,



1 łyżka cukru,



1 łyżeczka soli.

Wykonanie:
Śmietanę z jajkami oraz pozostałymi składnikami podgrzewając na kuchni ubić na
gęsto, nie dopuścić do zagotowania. Zmielony lub starty na drobno chrzan dodajemy
do ubitej masy i przez chwilę gotujemy. Połowę chrzanu przelewamy wrzącą wodą,
aby nie był bardzo ostry.
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KGW Kopanie Żołyńskie

Mazurek orzechowo-makowy

Składniki:
Ciasto:


30 dag mąki,



25 dag margaryny,



3 żółtka,



3 łyżki zimnej wody,



ciasto podzielić na dwie części.

Masa:


30 dag maku,



30 dag orzechów mielonych,



12 jaj,



45 dag cukru pudru.

Wykonanie:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać orzechy, mak zmielony, trochę proszku do pieczenia,
pianę z białek, wymieszać, wylać na ciasto, przykryć drugą częścią ciasta, piec ok.
50 minut.
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Lato
Okres letni był dla mieszkańców wsi czasem pracy w polu, czasem żniw i czasem
robienia przetworów i zabezpieczania żywności, która miała zapewnić przeżycie
zimy. W czasach kiedy nie było lodówek mieszkańcy musieli zapewnić również
miejsce, w którym mogliby przechowywać choćby mleko by uchronić je przed
szybkim skwaszeniem. Przechowywanie produktów spożywczych i gotowych
wyrobów było dużym problemem. Umieszczano je z reguły w komorze, w
zamożniejszych chałupach w spiżarni, w różnego rodzaju piwnicach, w lodowniach, a
niekiedy również na strychu. Sposób przechowywania zależał od rodzaju produktu.
Mieszkańcy wsi przygotowywali pożywienie z tego co rosło na polu, w lesie i sadzie.
Przyrządzano wtedy zupy, chłodniki i kompoty. Z owoców i jagód robiono przetwory,
suszono je, smażono powidła i tłoczono soki. W Smolarzynach i okolicznych wsiach
robiono syrop z pędów sosny, który wykorzystywano jako lekarstwo, podobnie jak
sok z borówek. Z czasem zaczęto owoce dodawać do alkoholi. Albigowa i okolice
słynęły z sadownictwa. Jeszcze przed II wojną światową w Albigowej z rosnących w
tym rejonie owoców krzewów derenia na folwarku wytwarzano dereniówki oraz inne
nalewki i likiery. W okolicach Rakszawy słynne były miodówki. Pragnienie żniwiarzy i
rolników często gasiła natomiast kawa zbożowa, robiona z palonych ziaren różnych
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zbóż. W latach 50. XX wieku w Handzlówce mocno rozwinęła się uprawa ogórków,
które potem kiszono w dębowych beczkach. Wiedziano bowiem, że kiszenie to
najlepszy i najzdrowszy sposób konserwacji żywności. Kiszono również kapustę, a z
kapustą często także zimowe, kwaśne jabłka. Z kwaśnych jabłek przygotowywano
również ocet jabłkowy.
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KGW Albigowa Honie

Sałatka kalafiorowo-ogórkowa

Składniki:


4 kg ogórków,



3 cebule,



2 papryki czerwone,

solanka:


9 szklanek wody,



¾ szklanki soli,

zalewa:


2 szklanki octu,



4 szklanki cukru,



1 łyżka ziarenek smaku,



6 szklanek wody.

Wykonanie:
Ogórki pokroić w plastry (nie strugać), cebulę w półplastry, paprykę w plastry. Zalać
solanką i odstawić na 2 godz. Po 2 godz. odcedzić warzywa i połączyć z kalafiorem i
pieczarkami. Wcześniej 1,5 kg pieczarek pokroić w plastry i obgotować dodając ½
kwasku cytrynowego, 2 kalafiory pokroić w cząstki i obgotować z 1 łyżką soli. Po
obgotowaniu odcedzić i połączyć wszystkie składniki, włożyć do słoików i zalać
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zalewą. Pasteryzować 5-10 min. Po otwarciu słoika – dodajemy 10 jaj, groszek,
kukurydzę, majonez, wymieszaną sałatkę podajemy na stół.
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KGW Albigowa Honie

Ogórki kiszone

Składniki:


2 kg ogórków gruntowych,



1 średnia główka czosnku,



duży pęczek kopru z baldachami,



kawałek korzenia chrzanu – ok. 15 cm,



2 litry wrzątku,



4 płaskie łyżki soli kamiennej,



opcjonalnie: liście chrzanu, dębu, porzeczki lub wiśni.

Wykonanie:
Przygotować 2 kilogramy ogórków. Dobrze by było, gdyby to były sztuki średniej
wielkości. Przed przystąpieniem do kiszenia, warto namoczyć ogórki w zimnej wodzie
przez 2-3 godziny, by były jędrne. Można ten etap pominąć o ile ogórki nie były
zrywane o wiele wcześniej ani nie były zrywane w pełnym słońcu. Po namoczeniu
ogórki należy umyć pod zimną, bieżącą wodą. Przepłukać też koper, chrzan oraz
liście. Następnie korzeń chrzanu obrać i pokroić na mniejsze kawałki, najlepiej na nie
za grube paski, które oddadzą więcej smaku i aromatu. Czosnek pozbawić łupinek, a
następnie każdy ząbek zgnieść nożem (dociskając go na płasko, by nieco zmiażdżyć
ząbek czosnku). Ewentualnie można czosnek pokroić na plasterki. Przygotować 5
czystych słoików o pojemności 810 ml każdy oraz 5 czystych i nieuszkodzonych
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zakrętek. Wszystkie powyższe produkty z listy składników podzielić na 5 równych
części. Na dno słoika wyłożyć część kopru, część ząbków czosnku oraz część
kawałków chrzanu. Następnie pionowo, jasną częścią ku górze powkładać ciasno
ogórki do słoika. Można poukładać między ogórki pozostały koper, chrzan i czosnek,
a na górę wyłożyć liście. W ten sposób należy wypełnić wszystkie słoiki. Przygotować
zalewę: zagotować 2 litry wody i wsypać do niej cztery płaskie łyżki soli kamiennej
niejodowanej do przetworów. Mieszać do czasu aż sól się dokładnie rozpuści.
Przestudzoną wodą (może być letnia) wypełnić wszystkie słoiki z ogórkami. Zalewa
powinna zakryć ogórki w całości. Słoiki z ogórkami mocno zakręcić i odstawić na trzy
dni do pomieszczenia o temperaturze pokojowej (ale nie stawiać ich w słońcu, ma to
być miejsce zacienione). Ogórków kiszonych nie trzeba poddawać procesowi
pasteryzacji. Po 3 dniach (lub szybciej) w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej
zakrętki powinny się zassać. Wtedy można przenieść ogórki do piwnicy. Ogórki są
gotowe do zjedzenia po około 2-3 tygodniach.
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KGW Albigowa Honie

Nalewka z malin na miodzie

Składniki:


1 kg malin,



2 szklanki miodu prawdziwego,



½ l spirytusu,



½ l wódki.

Wykonanie:
Maliny wymieszać z miodem i zostawić na 24 h. Przecedzić, zalać sok spirytusem,
rozmieszać i rozlać do butelek (po 24 g). Pozostałe maliny – zalać wódką i zostawić
24 godz. w zakręconym słoju. Wycisnąć przez firankę i zlać do butelek. Spożywamy
po ok. 3 miesiącach. Można zmieszać oba gatunki dopiero po 3 dobie.
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KGW Głuchów

Dżem z malin i ostrężyn

Składniki:


2 kg malin,



1 kg ostrężyn,



1,5 kg cukru.

Wykonanie:
Owoce zasypać cukrem – część soku odlać, resztę gotować, przetrzeć przez gęste
sitko lub zblendować. Dodać pektynę. Gorący dżem nakładać do słoików (można
zapasteryzować).
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KGW Głuchów

Dżem z zielonych pomidorów

Składniki:


3 kg zielonych pomidorów,



2 kg cukru,



4 cytryny.

Wykonanie:
Pomidory umyć, osuszyć i pokroić w plasterki, zasypać cukrem i pozostawić do
drugiego dnia. Na drugi dzień pomidory stawiamy na kuchenkę i gotujemy, gdy są
półmiękkie dodajemy cytrynę pokrojoną w plasterki. Gotujemy jeszcze chwilę.
Następnie zblendować, dodać pektynę i gorące nakładać do słoików (można
pasteryzować).
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KGW Głuchów

Sałatka z ogórków z ananasem

Składniki:


5 kg ogórków,



2 puszki ananasa,



4 cebule.

Zalewa:


70 dag cukru,



½ l octu,



3 łyżki soli.

Wykonanie:
Ogórki obrać i pokroić w plasterki. Ananasa pokroić w kostkę, a cebulę w półplastry.
Wszystkie składniki zalać sokiem z ananasa i przestudzoną zalewą. Na drugi dzień
nałożyć do słoików i gotować około 15 minut.
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KGW Brzóza Stadnicka

Placek ze śliwkami

Składniki:


8 jajek,



szklanka cukru,



1,5 szklanki mąki pszennej,



2 łyżki mąki ziemniaczanej,



cukier waniliowy,



2 łyżeczki proszku do pieczenia,



¾ szklanki oleju,



0,5 kg śliwek.

Wykonanie:
Białka oddzielić od żółtek i ubić z cukrem na sztywną pianę, dodać żółtka a następnie
obie mąki i proszek, zmiksować na gładką masę na końcu dodać olej. Ciasto wylać
na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Na wierzch układać połówki śliwek. Piec
40 minut w temperaturze 180°C. Wystudzone ciasto posypać cukrem pudrem.
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KGW Brzóza Stadnicka

Sałatka na każdą okazję

Składniki:


1 kg świeżej papryki,



1 kg świeżych ogórków,



½ kg cebuli,



1-2 puszki kukurydzy,

zalewa:


¾ szklanki octu,



1 szklanki cukru,



1 łyżka soli,



2 szklanki wody.

Wykonanie:
Paprykę, cebulę i ogórki pokroić w drobną kostkę, dodać kukurydzy i wymieszać,
warzywa włożyć do słoików, składniki zalewy zagotować i zalać warzywa.
Pasteryzować 15 minut. Do warzyw (po odsączeniu z zalewy) dodajemy do 1
słoiczka 3 ugotowane jajka, pokrojone w kostkę, szynkę pokrojoną w kostkę i 2 łyżki
majonezu.
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KGW Brzóza Stadnicka

Gołąbki bez zawijania

Składniki:


1 kg kapusty,



0,5 kg mięsa mielonego,



0,5 szklanki kaszy manny,



0,5 szklanki ryżu,



0,5 szklanki kaszy gryczanej,



3 jajka,



2 cebule,



sól, pieprz

Wykonanie:
Kapustę poszatkować, zasolić i odstawić na godzinę, następnie odcisnąć. Do
kapusty dodać pozostałe składniki i dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą i
pieprzem. Gotową masę formować w niewielkie kulki, następnie obsmażyć na oleju.
Układać w formie, podlać bulionem warzywnym i dusić około 1 godziny. Podawać z
ulubionym sosem. Z podanej ilości wychodzi ok. 18 szt. gołąbków.
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KGW Smolarzyny

Syrop z szyszek

Składniki:


80 sztuk zielonych szyszek,



1 l wody,



1 kg cukru.

Wykonanie:
80 szt. zielonych szyszek zalać 1 litra wody i gotować do miękkości. Odcedzić wywar
i uzupełnić do 1 litra wodą przegotowaną (jak wyparuje). Na 1l wywaru dać 1 kg
cukru. Gotować na wolnym ogniu przez 3-4 dni około 1 godz. dziennie aż do
zgęstnienia. Można dodać sok z cytryny.
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KGW Smolarzyny

Rogaliki z borówkami

Składniki:
Ciasto:


5 dag drożdży,



1 szklanka mleka,



2 łyżki oleju lub masła,



3 łyżki cukru,



1 cukier waniliowy,



2 żółtka,



1 całe jajko,



3 szklanki mąki tortowej lub pszennej,



szczypta soli.

Wykonanie:
Drożdże z cukrem rozpuścić dodać odrobinę mąki i mleka, pozostawić do
wyrośnięcia. Jak zaczyn podrośnie dodać resztę składników. Będzie gotowe jak
podwoi objętość. Wykrawać trójkąty, dać do środka dżem borówkowy albo borówki
obtaczane w mące i cukrze.

37

KGW Smolarzyny

Karkówka z borowikami

Składniki:


0,5 kg karkówki,



2 cebule,



dwie garści suszonych grzybów (borowików).

Zalewa:


3 łyżki octu,



mały koncentrat pomidorowy,



8 łyżek wody,



2 łyżki cukru,



woda z moczenia grzybów.

Wykonanie:
Karkówkę pokroić w plastry i obsmażyć w tłuszczu, obłożyć cebulą i wcześniej
namoczonymi grzybami. Zalać zalewą i piec w piekarniku do miękkości.
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KGW „Klub Miłośników Wsi Smolarzyny

Smolarzyński syrop z pączków sosny

Smolarzyński syrop najczęściej wyrabiano na wiosnę na dwa sposoby. Pierwszy
sposób mówi o zerwanych młodych pędach sosny, które umieszcza się w słoju i
przysypuje są warstwami cukru. Słój odstawia się w nasłonecznione miejsce, od
czasu do czasu mieszając. Po około 3 tygodniach syrop zlewany jest do słoika, a
pędy wyrzucane. Drugi sposób, uznany za pewniejszy sugeruje zerwane młode pędy
sosny opłukać i zalać zimną wodą. Gotować je przez godzinę w metalowym garnku,
odstawić w zimne miejsce na 3 dni. Po tym okresie syrop zlewa się przez gazę. Na
litr powstałego wywaru dodaje się 1 kg cukru. Wywar gotuje się przez minimum
godzinę. Ugotowany syrop przelewa się do wyparzonych słoików.
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KGW Cierpisz

Żeberka z kapustą

Składniki:


1 kg kapusty kiszonej z marchewką (może być także młoda kapusta),



1 kg żeberek mięsnych,



liście laurowe, ziele angielskie, czosnek, majeranek, kminek, sól, pieprz.

Wykonanie:
Kapustę lekko wyciskamy i gotujemy do miękkości. Wcześniej dodajemy liści
laurowych, ziela angielskiego i kminku. Gdy będzie miękka robimy zasmażkę i
doprawiamy. Żeberka lekko solimy, posypujemy pieprzem, czosnkiem i majerankiem.
Pieczemy w brytfance (do brytfanki dodajemy troszkę oleju) do miękkości w
temperaturze ok. 200 °C.
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KGW Cierpisz

Rogaliki drożdżowe z powidłem

Składniki:


3 szklanki mąki,



1 szklanka mleka,



3 żółtka,



3 łyżki cukru,



cukier waniliowy,



5 dag drożdży,



5 łyżek oleju.

Wykonanie:
Mąkę przesiać do miski, dodać szczyptę soli, połączyć z resztą składników. Odstawić
ciasto do wyrośnięcia. Później formować rogaliki i piec.
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KGW Cierpisz

Naleśniki z jabłkami prażonymi

Składniki:
Ciasto naleśnikowe:


1,5 szklanki mleka,



½ szklanki wody mineralnej,



1,5 szklanki mąki,



3 jajka,



1 łyżka cukru,



½ łyżeczki soli,



3 łyżki oleju.

Jabłka prażone:


1 kg jabłek,



½ szklanki cukru.

Wykonanie:
Mąkę przesiać, wsypać do garnka, dodać mleko, jajka, olej, cukier i wodę.
Zmiksować lub roztrzepać trzepaczką na gładką masę. Nakładać chochlą na
rozgrzaną patelnię. Jabłka obrać, pokroić i zasypać cukrem na noc. Na drugi dzień
podsmażyć i nakładać na naleśniki.
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Jesień
Jesień, podobnie jak i lato, była czasem zbiorów i przygotowań do zimy. Kiszono
kapustę w dębowych beczkach, zbierano grzyby, które później suszono lub kiszono.
Ze świeżych grzybów w okolicach Rakszawy przyrządzano pasztety.
Najczęściej w jesieni urządzano również wesela, ponieważ prace w polu dobiegały
końca i był czas na zabawę. Na wesela przyrządzano potrawy, które spożywane były
m.in. podczas świąt. Odbywało się także „świniobicie”. W okolicach Korniaktowa z tej
okazji pieczono tort chlebowy (jedna z niewielu słodkości w dawnych czasach)
przyrządzany z resztek razowego chleba i przekładany słodką masą z masła. W
Grodzisku pieczono szyszki z ciasta drożdżowego oraz zoibak, którego pochodzenie
mieszkańcy zawdzięczają ludności żydowskiej przebywającej na tych terenach.
Często w obrzędowości weselnej pojawiał się także chleb weselny w tej części
obszaru LGD zwany „korowalem” - w smaku podobnym do chleba jednak o lżejszej
konsystencji i słodkawym smaku.
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KGW Grodzisko Dolne

Gołąbki z kaszy gryczanej z tartymi
ziemniakami i sosem grzybowym

Składniki:


główka białej kapusty,



2 szklanki kaszy gryczanej,



4 szklanki wody,



5-6 ziemniaków



5 cebul,



25 dag masła,



sól, pieprz.

Sos:


25 dag grzybów,



2 cebule,



1 szklanka kwaśnej śmietany,



1 łyżeczka masła.

Wykonanie:
Z kapusty wykroić głąb, po czym włożyć kapustę do wrzącej wody i obgotować.
Kolejno zdjąć delikatnie liście. Przygotować farsz. Kaszę przepłukać i ugotować w 4
szklankach wody, ziemniaki obrać, umyć i zetrzeć na drobnej tarce, cebulę pokroić w
kostkę i usmażyć na maśle. Do ugotowanej i przestudzonej kaszy dodać starte
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ziemniaki i podsmażoną cebulę. Doprawić do smaku solą i pieprzem i dokładnie
wymieszać. Na każdy liść ułożyć farsz i uformować wałeczek zwijając do środka boki
(zwijać zawsze od nasady liścia). Dno garnka wyłożyć liśćmi kapusty, wtedy gołąbki
nie będą przywierały do garnka, ułożyć jeden obok drugiego. Dodać masło i piec w
piekarniku nagrzanym do temperatury ok. 180°C. Gdy gołąbki się wypiekają
przyrządzić sos grzybowy. Namoczone wcześniej grzyby wypłukać, posiekać i chwilę
gotować. Dodać pieprz i sól do smaku. Zagęścić śmietaną i mąką. Gorące gołąbki
polać sosem grzybowym.
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KGW Grodzisko Dolne

Zoibak

Składniki:


4 jaja,



cukier,



mąka,



migdały,



rodzynki,



bułka tarta.

Wykonanie:
Jajka zważyć i tyle dać cukru i tyle mąki. Utrzeć żółtka z cukrem do białości. Dodać
mąkę, filiżankę poszatkowanych na paski migdałów i filiżankę rodzynek. Wymieszać.
Dodać ubitą z białek pianę. Jeszcze raz wymieszać. Wylać na wysmarowaną i
posypaną bułką tartą blachę. Piec 30 min. w temperaturze ok. 170°C.
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KGW Grodzisko Dolne

Kasza pęczak z suszkami

Składniki:


kasza jęczmienna (pęczak),



woda,



suszone gruszki, śliwki, jabłka,



cukier do smaku.

Wykonanie:
Kaszę wypłukać kilkakrotnie, sparzyć wodą na sicie. Wsypać do gorącej wody, dodać
suszone owoce, wcześniej namoczone i wypłukane oraz cukier do smaku. Gotować
ok. 1,5 godziny na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając drewnianą łyżką, aż
kasza zgęstnieje i będzie miękka. Po czym odstawić. Ugotowaną kaszę z suszkami
podajemy schłodzoną.
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KGW Korniaktów Południowy

Hrecznioki z sosem grzybowym

Składniki:


1 kg kaszy gryczanej,



½ kg twarogu,



5 jajek,



1 szklanka bułki tartej,



cebula,



zielona pietruszka,



przyprawy (sól, pieprz)

Wykonanie:
Kaszę zaparzyć, połowę zemleć, połowę pozostawić w całości. Dodać uduszoną
cebulę i pozostałe składniki. Formować kotlety. Zmoczone w rozbitym jajku i bułce
tartej, smażyć na złoty kolor. Podawać z sosem grzybowym i surówką.

48

KGW Korniaktów Południowy

Dżem z dyni

Składniki:


2,5 kg obranej dyni,



1 kg cukru,



1 cukier waniliowy,



2 żelfiksy małe lub pektyna,



olejek pomarańczowy lub sok i skórka z pomarańczy,



1 łyżka kwasku cytrynowego.

Wykonanie:
Dynię pokroić w kostkę, wsypać cukier i odstawić na noc. Całość dusić do miękkości.
Zmiksować, dodać pozostałe składniki i zagotować. Gorący dżem włożyć do
słoiczków i zapasteryzować.

49

KGW Korniaktów Południowy

Zapiekanka z dynią

Składniki:
ciasto:


50 g drożdży,



½ szklanki mleka,



2 jajka,



1 łyżeczka soli,



½ łyżeczki śmietany 12% lub 18%,



2 szklanki mąki,



1 łyżka cukru

farsz:


1 średnia dynia,



1 czerwona cebula,



1 czerwona papryka,



1 szklanka startego żółtego sera,



1 garść kukurydzy,



200 g swojskiej kiełbasy,



szczypta soli i pieprzu.

Wykonanie:
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Mleko lekko podgrzać, mieszając dodać łyżkę mąki i łyżkę cukru oraz drożdże.
Rozetrzeć składniki i odstawić rozczyn do wyrośnięcia (20 min). Do miski włożyć
resztę składników, wlać rozczyn i zagnieść ciasto (ma się lepić). Odstawić na 30
min. Ponownie zagnieść i przełożyć do wyłożonej papierem blachy. Rozciągnąć
zwilżonymi dłońmi. Dynię pokrojoną w kostkę lekko wcisnąć w ciasto. Cebulę i
kiełbasę pokrojoną w plastry, paprykę w paski ułożyć na cieście, posypać
kukurydzą i serem oraz sola i pieprzem. Piec w temperaturze 180°C, 30-40 min.
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KGW „Krokus”

Tort chlebowy

Składniki:


10 jaj,



12 łyżek cukru,



proszek do pieczenia,



olejek do ciast,



cukier waniliowy,



2 szklanki utartego razowego chleba,



bułka tarta,



2 łyżki mąki.

Masa kawowa:


25 dag masła,



25 dag cukru,



25 dag kawy,



2 dag kakao,



olejek arakowy.

Wykonanie:
10 żółtek utrzeć do białości z 12 łyżkami cukru, dodać 1 paczkę proszku do
pieczenia, olejek, cukier waniliowy. Z pozostałych białek ubić sztywną pianę. Dodać
do utartych żółtek, do tego 2 szklanki utartego razowego chleba, 4 łyżki bułki tartej i 2
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łyżki mąki. Wszystko razem lekko wymieszać. Wyłożyć do tortownicy wysmarowanej
tłuszczem, potrzepanej bułką tartą i wyłożonej pergaminem. Piec 30 minut. Po
wypieczeniu i wystygnięciu przełożyć masą kawową.
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KGW Rogóżno

Buraki w zalewie

Składniki:


3 kg buraków,



3 cebule,



6 ząbków czosnku,



2 łyżki soli

zalewa:


3 szklanki wody,



1,5 szklanki cukru,



1 szklanki octu,



po 8 sztuk: liść laurowy i ziele angielskie.

Wykonanie:
Buraki ugotować i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Do buraków dodać 6 utartych
ząbków czosnku lub więcej i dwie łyżki soli oraz cebulę pokrojoną w piórka lub
kostkę. Przygotować zalewę gotować ją 5 min., ostudzić i zalać buraki. Odstawić na
24 h następnie włożyć buraki do słoików i zalać niewielką ilością oleju. Gotować 5
min. Buraki przed włożeniem do słoików odcedzić, a odlaną zalewę wlać do
słoiczków zakręcić i zagotować. Sok buraczany wykorzystujemy do barszczu.
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KGW Rogóżno

Schab z kapustą

Składniki:


8 porcji schabu,



½ kg kapusty kiszonej,



½ kg pieczarek,



sól, pieprz,



2 cebule

Wykonanie:
Schab pobić, posypać solą i pieprzem, kapustę ugotować oddzielnie – wycisnąć,
dodać wysmażone pieczarki na cebuli. Rozbity schab nadziać farszem, związać
sznurkiem, owinąć folią aluminiową. Piec 1h w piekarniku (formę posmarować
tłuszczem – dodać olej i wodę).
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KGW Rogóżno

Placek z wiśniami

Składniki:
ciasto:


3 szklanki mąki,



1 szklanka śmietany 18%,



4 żółtka,



25 dag margaryny,



2 łyżeczki proszku do pieczenia,

piana kisielowa:


8 białek,



½ szklanki cukru pudru,



czerwony kisiel,



drylowane wiśnie,

masa budyniowa:


2 budynie waniliowe gotujemy w 3 szklankach mleka.

Wykonanie:
Zagniatamy ciasto, wkładamy do lodówki na 2 godziny, dzielimy na 6 części i
rozwałkowujemy cienkie placki. Z białek cukru pudru i kisielu ubijamy pianę. Na blachę
wykładamy jeden placek i 1/3 piany 1/3 wiśni i przykrywamy drugim plackiem. Pieczemy
tak samo 3 placki. Ostudzone przekładamy masa budyniową, wierzch ciasta posypujemy
cukrem pudrem.
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KGW Kraczkowa

Sałatka z dyni

Składniki:


1 dynia,



2 cebule

Zalewa na 1 kg obranej dyni:


0,5 l wody,



15 dag cukru,



0,10 litra octu 10%,



liść laurowy, ziele angielskie.

Wykonanie:
Dynię obrać z łupy i skroić na tarce o dużych oczkach, cebulę 2 sztuki pokroić w
plasterki. Wszystko razem wymieszać i zasolić ok. garść soli. Odstawić na ok.
godzinę, aż trochę zmięknie i odcisnąć wodę. Następnie zagotować zalewę i wrzucać
odciśniętą dynie z cebulą. Krótko zagotować, włożyć do słoików i pasteryzować ok.
10-15 minut nie dłużej bo dynia zrobi się miękka (zagotowany słoik długo trzyma
ciepło i dynia może się rozgotować).
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KGW Kraczkowa

Kotlety z jaj gotowanych

Składniki:


10 jaj ugotowanych na twardo,



2 jajka surowe,



1 pęczek szczypiorku,



½ szklanki mleka,



3 łyżki bułki tartej,



sól, pieprz,



bułka tarta do obtaczania.

Wykonanie:
Ugotowane na twardo jaja zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Dodać surowe jaja,
mleko, bułkę tartą, szczypior, sól, pieprz i wszystko razem wymieszać. Uformować
małe kotleciki i obtoczyć w bułce tartej. Smażyć na rozgrzanym ogniu na złoty kolor.
Gotowe kotleciki można podawać z ziemniakami i ćwikłą.
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KGW Kraczkowa

Kapusta kiszona

Składniki:


kapusta biała - 3kg,



marchew - jedna duża sztuka lub dwie mniejsze,



sól - 3 łyżki.

Wykonanie:
Marchew obrać, a następnie zetrzeć na tarce. Kapustę poszatkować, zasolić i
wymieszać z marchewką. Kapustę partami ubijać w beczce. Na koniec przyłożyć
dębową drewnianą deseczkę i docisnąć ciężkim kamieniem. Postawić w ciepłym
miejscu do ukiszenia. Do całkowitego ukiszenia przebijać co trzy dni patykiem bądź
trzonkiem drewnianej łyżki w celu odgazowania.
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KGW Budy Łańcuckie Prawe

Pierogi z kaszą gryczaną i pieczarkami

Składniki:
Farsz:


100 g kaszy gryczanej,



300 g pieczarek,



1 duża cebula,



1 łyżka masła,



sól, pieprz.

Ciasto:


4 szklanki mąki,



2 łyżeczki soli,



1 łyżka masła,



2 jajka roztrzepane



2 szklanki ciepłej wody.

Wykonanie:
Do garnka z osoloną wrzącą wodą wsypać opłukaną kaszę gryczaną i gotować do
miękkości. Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę i zeszklić na roztopionym maśle
na rozgrzanej patelni, mieszając żeby się nie przypaliła. Następnie dodać pokrojone
w plastry pieczarki i razem z cebulą dalej smażyć. Całość doprawić do smaku solą i
pieprzem. Mąkę przesiać na stolnicę, żeby nabrała puszystości. W mące zrobić
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wgłębienie, dodać sól, masło, roztrzepane jajka. Powoli dolewać ciepłą wodę,
zagnieść ciasto, a następnie cienko je rozwałkować. Na rozwałkowanym cieście
kubkiem wykrawać kółka, nakładać farsz łyżeczką i dokładnie sklejać pierogi. W
dużym garnku zagotować osoloną wodę, pierogi wrzucać na wrzątek i gotować, aż
wypłyną na wierzch. Następnie łyżką cedzakową delikatnie wyjąć z wrzątku i
odcedzić na durszlaku. Usmażyć drobno pokrojoną słoninę i suto okrasić gorące
pierogi.
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KGW Budy Łańcuckie Prawe

Sos boloński

Składniki:


1 szklanka oleju, 2 łyżki curry,



1 opakowanie papryki słodkiej



½ łyżeczki chili



1 płaska łyżeczka pieprzu mielonego



6 ząbków czosnku



2 papryki żółte



3 kg pomidorów



1 kg cebuli



2 kopiate łyżki soli



1 puszka ananasów



1 puszka kukurydzy



1 szklanka octu



3 szklanki cukru



2 papryki czerwone

Wykonanie:
Pomidory obrać ze skórki, cebulę pokroić w kostkę – gotować godzinę. Pozostałe
składniki gotować pół godziny. Pod koniec połączyć z pomidorami i cebulą, dodać 2
łyżki mąki ziemniaczanej rozprowadzonej w małej ilości wody. Zagotować, gorące
wlewać do słoików, stawiać słoiki dnem do góry.
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KGW Budy Łańcuckie Prawe

Krem z kalafiora z pulpecikami drobiowymi

Składniki:
Pulpety:


½ kg fletów kurczaka,



1 jajo,



30 g bułki tartej,



1 łyżeczka soli,



½ łyżeczki imbiru mielonego,



½ łyżeczki papryki słodkiej,



½ łyżeczki chili.

Krem z kalafora:


70 dag kalafora,



15 dag ziemniaków,



1 l wody,



bulion drobiowy.

Wykonanie:
Mięso zmielić w maszynce, dodać przyprawy, jajo i bułkę tartą. Formować pulpeciki i
ugotować. Cebulę z przyprawami oraz ugotowany kalafor i pokrojone ziemniaki,
dokładnie zblendować, przelać do miseczek i udekorować drobno pokrojonym
szczypiorkiem.
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Zima
Zima była dla mieszkańców dawnej wsi czasem odpoczynku po pracowitym okresie
zbiorów i prac polowych. W okresie zimowym gospodynie przygotowywały potrawy
ze zgromadzonych darów natury. Na stołach królowały kiszonki w postaci kiszonej
kapusty i potraw na jej bazie, kiszonych ogórków, podawano także żur i barszcz
czerwony na zakwasie. Zdarzało się, że podawano także do obiadu kompot z
suszonych owoców. Ilość i jakość posiłków zależała w głównej mierze od urodzaju
jaki panował w danym roku. Gospodarze mieli także na względzie ciężki czas
przednówka. Ważnym było więc by racjonalnie zarządzać zawartością spiżarni i
ziemianek. Do wykarmienia bowiem byli nie tylko ludzie ale także i zwierzęta, które
dawały mleko i mięso. Wypiekano chleby i proziaki, które jedzono z masłem, serem
białym i przepijano mlekiem. Proziaki czyli placki wypiekane na kuchni jedzono
również z powidłami. Zima była także czasem przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia. Na świątecznym stole gościł barszcz czerwony z kiszonych buraków, do
którego w niektórych miejscowościach dodawano ugotowany groch lub bób, kapusta
z grochem, a w Kosinie i okolicach pieczono również pączki. Nie brakowało także
różnej maści pierogów z grzybami tzw. „uszek”, ruskich, z kapustą słodką bądź
kiszoną oraz z suszonymi śliwami. Kuchnia staropolska słynęła bowiem z dań
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mącznych. Były one tanim pożywieniem. Zdarzało się, że w najbiedniejszych domach
podawano danie składające się tylko z mąki i wody doprawione np. tylko czosnkiem.
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KGW Wysoka

Staropolski piernik dojrzewający

Składniki:


szklanka płynnego miodu,



szklanka cukru,



½ kostki masła,



½ kg mąki,



2 jajka,



1/3 szklanki mleka,



czubata łyżeczka sody,



torebka przyprawy do piernika, sól,



słoik powideł śliwkowych,



20 dag masy marcepanowej,



kieliszek rumu,



3 łyżki cukru pudru,



tabliczka czekolady deserowej.

Wykonanie:
Sodę rozpuścić w mleku. Miód z cukrem i masłem zagotować na małym ogniu. Wystudzić
mieszając. Wyrabiać, stopniowo dodając mąkę, jajka i szczyptę soli. Gdy masa będzie jednolita,
wlać rozpuszczoną w mleku sodę, wsypać przyprawę do piernika i dokładnie wymieszać. Ciasto
włożyć do kamionkowego naczynia przykryć lnianą ściereczką i odstawić w chłodne miejsce
(piwnica lub dolna część lodówki) na co najmniej dwa tygodnie. Dojrzałe ciasto przełożyć do
natłuszczonej formy, piec 50-60 minut w temperaturze 180 °C. Po trzech dniach piernik przekroić
na 4 plastry. Marcepan wyrobić z cukrem pudrem i rumem, rozwałkować. Ciasto przełożyć
marcepanem i powidłami, polać roztopioną czekoladą.

66

KGW Wysoka

Sałatka jako samodzielne danie lub dodatek do
mięs

Składniki:


2 torebki kaszy jęczmiennej pęczak,



2 torebki kaszy bulgur,



1 duży słoik pieczarek marynowanych,



2 papryki surowe,



2 cebule,



oliwki zielone,



puszka kukurydzy,



puszka fasoli czerwonej,



natka pietruszki, sól , pieprz,



majonez,



oliwa.

Wykonanie:
Kaszę ugotować z 1 łyżeczką soli i wystudzić. Dodać pieczarki pokrojone w plasterki,
cebulę pokrojoną w drobną kostkę, paprykę pokrojoną w kostkę, kukurydzę, groch,
oliwki, zieleninę, majonez, oliwę oraz sól i pieprz do smaku. Wymieszać wszystko.
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KGW Wysoka

Zupa grzybowa z uszkami

Składniki:


2 garści suszonych grzybów (najlepiej prawdziwków)



3 szklanki maślanki



1 szklanka śmietany



2 łyżki mąki pszennej



2 łyżki masła



4 l wody



sól, pieprz, majeranek, liść laurowy, ziele angielskie

Uszka:


2 szklanki mąki pszennej



około 2/3 szklanki gorącej wody



2 łyżki oleju roślinnego



1/3 płaskiej łyżeczki soli.

Wyrobić ciasto w misce, powinno być miękkie i elastyczne. Odłożyć na ok. 30 minut
Farsz do uszek:


60 g suszonych grzybów



1 średnia cebula



2 łyżki masła lub olej do smażenia
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1 żółtko jajka,



przyprawy: 1/4 płaskiej łyżeczki soli, pół płaskiej łyżeczki pieprzu

Wykonanie:
Grzyby dobrze wypłukać, zalać wodą i odstawić na noc. Następnego dnia dolać wody
do ok 4 litrów, ugotować do miękkości grzyby, (odcedzić nie wylewając zupy).
Drobno pokrojoną cebulę poddusić na maśle. Posiekane grzyby dodać do cebuli i
razem poddusić. Cebulę z grzybami wlać do zupy i zagotować. Dodać przyprawy: liść
laurowy, ziele angielskie, majeranek, pieprz, sól. Wymieszać razem: 3 szklanki
maślanki + 1 szklanka śmietany + 2 łyżki mąki; zahartować i wlać do zupy.
Zagotować zupę. Zupę odstawić i dodać 2 łyżki masła. Podawać z ugotowanymi
uszkami grzybowymi. Grzyby po wcześniejszym namoczeniu ugotować do miękkości
odcedzić i drobniutko pokroić lub ewentualnie zmielić na maszynce na grubszych
oczkach. Cebulę usmażyć na maśle lub oleju dodać pokrojone grzyby i dalej
wysmażyć dodać sól, pieprz, żółtko surowego jajka wymieszać i odstawić do
wystygnięcia. Zamiast grzybów suszonych można użyć pieczarki lub zrobić pół na
pół. Ciasto rozwałkować cienko wykrawać małe kółeczka, ulepić uszka i ugotować w
lekko posolonej wodzie.
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KGW Białobrzegi

Sznycel barani z fasolą

Składniki:


1 kg baraniego udźca,



1 l maślanki lub zsiadłego mleka,



2 cebule,



3 ząbki czosnku,



2 jajka,



2 czerstwe bułki,



½ szklanki mleka,



2 łyżki musztardy,



pieprz, sól, kminek mielony, majeranek, natka pietruszki i lubczyku,



3 łyżki masła,



3 łyżki smalcu do smażenia,



3 łyżki bułki tartej,



3 łyżki mąki do panierki,



250 g fasoli Jaś,



4 ząbki czosnku,



natka pietruszki,



2 łyżki masła,



sól, pieprz
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Wykonanie:
Marynowanie baraniny: W kamiennym garnku ułożyć kawałki baraniego udźca, zalać
maślanką lub zsiadłym mlekiem (mięso powinno być całkiem przykryte). Nakryć
lnianą ściereczką i pozostawić w chłodnym miejscu np. w zimnej piwnicy na 2-3 dni
lub co najmniej 12 godzin. W czasie marynowania (leżakowania) obracać mięso kilka
razy dziennie.
Wykonanie sznycli: Baraninę opłukać, osuszyć, podzielić na mniejsze kawałki i
dwukrotnie zmielić (mięso powinno być jednolite i gładkie). Cebulkę i czosnek pokroić
w drobną kosteczkę, podsmażyć na maśle na małym ogniu na patelni (ma się tylko
zeszklić a nie zbrązowieć) i odstawić do przestygnięcia. Bułkę namoczyć w mleku i
odstawić na 3-4 min. Do mięsa dodać przestudzoną cebulkę z czosnkiem, jajka,
odciśniętą bułkę, musztardę, doprawić solą, pieprzem, kminkiem, majerankiem,
posiekaną natką pietruszki i lubczykiem. Wilgotnymi dłońmi formować płaskie
kotleciki i obtaczać je w panierce (bułka tarta z mąką). Smażyć kotlety na smalcu i
maśle z obu stron na złoty kolor, przełożyć do suchego naczynia i przykryć pokrywką.
Podawać z fasolą.
Wykonanie fasoli: Fasolę kilkakrotnie opłukać, zalać zimną wodą (tak aby było ok. 2
cm wody nad fasolą) i odstawić na noc. Fasolę gotować w zimnej wodzie, w której się
moczyła z dodatkiem soli, do momentu aż będzie miękka ale nadal jędrna. Nie
należy jej rozgotować. Na patelni podgrzać masło i podsmażyć na niej czosnek a
następnie dodać fasolę. Wymieszać aby każde ziarenko pokryło się tłuszczem. Zdjąć
z ognia, posypać pieprzem i posiekaną natką pietruszki (powinno być jej sporo).
Wyśmienita na ciepło.
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KGW Białobrzegi

Proziaki - „Hajduczki białobrzeskie”

Składniki:


0,5 kg mąki pszennej typu 450 lub 500



200 ml maślanki lub kefru,



1 łyżka sody oczyszczonej



1/2 łyżki soli,



1/2 łyżki cukru,



3 dag drożdży

Wykonanie:
Drożdże wymieszać z cukrem, mąkę z sodą i solą przesiać na stolnicę. Następnie
zrobić wgłębienie i dodać pozostałe składniki. Przesiekać nożem zgarniając mąkę do
środka (aby maślanka się nie rozlała). Wyrobić ciasto, w miarę potrzeby podsypując
mąką, aby się nie przyklejało. Rozwałkować ciasto na grubość ok. 0,5 cm, formować
owalne placuszki na wielkość dłoni, przykryć czystą ściereczką i zostawić na pół
godziny. Rozgrzać piekarnik do temp. 180 °C i piec placki z obu stron po około 10
minut. Cieszyć się smakiem i zjeść wszystkie póki ciepłe.
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KGW Białobrzegi

Grochówka z fasolą na wędzonce

Składniki:


300 g grochu łuskanego,



200 g białej fasoli,



250 g wędzonego boczku,



350 g wędzonej kiełbasy,



2 l wody,



1 cebula,



4 ząbki czosnku,



3 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego,



1 marchew,



1 pietruszka,



1 łyżeczka kminku, 1 łyżeczka majeranku, sól, pieprz

Wykonanie:
W osobnych naczyniach moczymy groch i fasolę w zimnej wodzie ok. 12h. Na rozgrzanej
patelni podsmażamy pokrojony boczek i kiełbasę. Do zrumienionej wędzonki dodajemy
cebulę pokrojoną w kostkę oraz rozdrobniony czosnek, liście laurowe i ziele angielskie.
Następnie do podsmażonych składników dolewamy ok. 2 litry wody. Wrzucamy
pokrojoną w kostkę marchew, pietruszkę oraz groch. W osobnym garnku gotujemy do
miękkości fasolę. Po ugotowaniu wszystkich składników wszystkie składniki łączymy.
Przyprawiamy majerankiem, kminkiem, solą i pieprzem.
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KGW Kosina

Pączki

Składniki:


0,50 dag mąki,



4 dag drożdży,



6 dag masła,



6 dag cukru,



2 całe jajka,



3 żółtka,



1 szklanka mleka,



szczypta soli,



kieliszek spirytusu,



zapach rumowy

Wykonanie:
Wsypać mąkę do miski, zrobić wgłębienie, wkruszyć drożdże, dodać 2 łyżki cukru i
nie wielką ilość letniego mleka. Zarobić rozczyn o konsystencji gęstej śmietany.
Pozostawić do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie, dodać jajka i żółtka z cukrem oraz sól.
Wyrabiać ręką, dodając mleko w miarę potrzeby. Dalej, nie przerywając wyrabiania
dodać roztopiony tłuszcz, spirytus i zapach. Wyrabianie należy zakończyć, gdy ciasto
jest gładkie, lśniące i odchodzi od ręki i naczynia. Pozostawić przykryte w ciepłym
miejscu w celu wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm.
Foremką lub szklanką wykrawać krążki o średnicy ok. 5 cm. Na środek każdego
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krążka położyć nadzienie (marmoladę, dżem lub konfturę), przykryć drugim krążkiem
i dokładnie zlepić brzegi. Powtórnie wykrawać pączki foremką lub szklanką. Ułożyć
pączki na posypanej mąkę stolnicy (deseczce) w odpowiednich odstępach. Przykryć
czystą ściereczką i pozostawić do ponownego wyrośnięcia. Wyrośnięte pączki
wrzucać na rozgrzany tłuszcz wierzchnią stroną i smażyć powoli pod przykryciem,
aby ciasto równomiernie wyrosło. Po przewróceniu na drugą stronę należy smażyć
pączki bardzo wolno i bez przykrycia. Usmażone pączki wyjąć z tłuszczu łyżką
cedzakową i przestudzone posypać cukrem pudrem lub polukrować.
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KGW Kosina

Placek orzechowo-makowy w cieście francuskim

Składniki:
Ciasto:


3 żółtka,



30 dag mąki,



25 dag margaryny,



3-4 łyżki zimnej wody

Masa:


30 dag sparzonego maku zemleć,



30 dag mielonych orzechów,



45 dag cukru pudru,



12 żółtek

Wykonanie:
Ciasto zarobić nożem na noc. Na następny dzień żółtka utrzeć z cukrem do białości,
dodać orzechy, mak i ubić pianę z 12 białek. Wlać na formę i piec.
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KGW Kosina

Sałatka z suszonymi pomidorami i kurczakiem

Składniki:


1 słoik ogórków konserwowych,



2 podwójne flety z kurczaka,



1 puszka ananasa,



2 słoiki pomidorów suszonych z żurawiną,



słonecznik,



2 ząbki czosnku,



kukurydza,



jogurt,



majonez,



pieprz, sól (można dodać paprykę chili)

Wykonanie:
Filet podsmażyć na oleju z pomidorów pokrojony w kostkę i doprawić przyprawą do
kurczaka, słonecznik sprażyć na patelni, czosnek przecisnąć przez praskę, wszystko
razem wymieszać i doprawić do smaku.
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KGW Rakszawa Środkowa

Pasztet grzybowy

Składniki:


2 kg świeżych grzybów,



4 duże cebule,



5-6 jajek



25 dag kiełbasy



2 pęczki natki pietruszki,



przyprawy: sól, pieprz, kminek mielony, pieprz ziołowy



10 dag tłuszczu do smażenia,



1 bułka

Wykonanie:
Grzyby drobno pokroić, usmażyć z cebulą, dodać kawałki gotowanych jaj i wiejskiej
kiełbasy oraz namoczoną i odciśniętą bułkę. Do całości dodać również jedno surowe
jajko i pokrojoną natkę pietruszki. Wszystko dobrze wyrobić, układać w foremkach i
zapiec.
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KGW Rakszawa Środkowa

Chleb pszenno-żytni

Składniki:


3 szklanki mąki żytniej



5 szklanek mąki pszennej



3 łyżeczki soli



1 łyżeczka cukru



50 g świeżych drożdży



1 1/3 szklanki ciepłej wody



1 1/2 szklanki jogurtu lub maślanki

Wykonanie:
Przygotować zaczyn: do 1/3 szklanki letniej wody wsypać 2 łyżki mąki, pokruszone
drożdże i cukier, wymieszać i odstawić na 15 min by zaczyn zaczął „pracować”. Do
miski wsypać obie mąki, sól, wlać jogurt i wymieszać wszystkie składniki, powoli cały
czas mieszając wlewać zaczyn drożdżowy, zagniatać ciasto aż stanie się gładkie i
elastyczne i przestanie się kleić do ręki. Miskę z ciastem przykryć i odstawić w ciepłe
miejsce na 1 godzinę do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto wyłożyć na stolnicę i jeszcze
raz zagnieść podsypując mąką. Z ciasta uformować bochen lub włożyć do 2
keksówek wyłożonych papierem do pieczenia i odstawić na 30 min do wyrośnięcia.
Piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 190oC aż chleb się dobrze zrumieni.
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KGW Rakszawa Środkowa

Kapusta z grochem i grzybami

Składniki:


1 kg kapusty kiszonej,



1 mała główka kapusty białej,



10 dag suszonych grzybów (borowików lub podgrzybków),



40 dag grochu,



60 dag ziemniaków,



3 cebule,



2 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego,



25 dag tłuszczu do smażenia,



sól, pieprz

Wykonanie:
Grzyby suszone i groch dokładnie płuczemy na sicie, zalewamy zimną wodą i
odstawiamy na kilka godzin. Kapustę białą szatkujemy, zalewamy wodą i osobno
gotujemy. Kiszoną odciskamy, kroimy na mniejsze kawałki, zalewamy wodą, tak by
kapusta była przykryta i gotujemy na małym ogniu do miękkości, dodajemy ziele i liście
laurowe. Po namoczeniu grzybów gotujemy je 35 min, później kroimy na paseczki i
podsmażamy na maśle lub smalcu. Groch gotujemy do miękkości. Cebulę kroimy w
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kostkę i smażymy. Ziemniaki obieramy i gotujemy. Łączymy wszystkie składniki i
przyprawiamy.
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KGW Sonina

Trufle fasolowe

Składniki:


1 szklanka fasoli Jaś



1 tabliczka czekolady gorzkiej



4 łyżki cukru pudru



1 łyżka kakao

Wykonanie:
Fasolę namoczyć na noc, ugotować. Czekoladę zetrzeć na tarce, dodać do
ugotowanej, jeszcze gorącej fasoli, dodać cukier puder, kakao i dokładnie rozetrzeć
blenderem. Z powstałej masy uformować kulki, obtaczać w kokosie, mielonych
orzechach lub tartej czekoladzie.
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KGW Sonina

Zapiekanka z kapustą

Składniki:


½ główki kapusty,



1 opakowanie makaronu rurki,



1 cebula,



2 jajka,



100 g sera żółtego



2 łyżki kaszy manny,



½ szklanki mleka,



2 łyżki posiekanej natki pietruszki,



2 łyżki margaryny + do posmarowania formy,



sól, pieprz, listki bazylii do dekoracji

Wykonanie:
Żółty ser zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Kapustę oczyścić z zewnętrznych liści,
poszatkować. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Wsypać na rozgrzaną w garnku margarynę,
smażyć mieszając aż się zeszkli. Wsypać kapustę, podsmażyć mieszając, podlać wodą i
udusić do miękkości. Kaszę mannę ugotować w niewielkiej ilości wody. Przełożyć z natką do
kapusty i wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Makaron ugotować al dente w osolonej
wodzie, odcedzić i wymieszać z białkami. Połowę makaronu wyłożyć do natłuszczonej
brytfanny, posypać serem, włożyć kapustę, posypać serem i przykryć makaronem. Resztę
sera wymieszać z mlekiem i żółtkami i polać zapiekankę. Piec 30 minut w 180oC.
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KGW Sonina

Zawijak jabłkowy

Składniki:
Ciasto:


1 kg mąki,



5 żółtek,



12 dkg drożdży,



10 dag tłuszczu (w tym 1 łyżka smalcu),



10 dag cukru,



0,5 l mleka,



1 olejek cytrynowy lub pomarańczowy,



1 łyżka spirytusu,



jajko do posmarowania ciasta,



cukier do posypania ciasta

Nadzienie:


1 kg jabłek kwaśnych,



cukier wanilinowy

Wykonanie:
W dużej misce przygotowujemy rozczyn. Wlewamy ciepłe mleko, do którego dajemy
łyżkę cukru, mąki i pokruszone drożdże. Przykrywamy miskę lnianą ściereczką i
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pozostawiamy w ciepłym miejscu tak długo, aż rozczyn podrośnie. Rozpuszczamy
tłuszcz, żółtka ucieramy z cukrem na puszystą masę. Do rozczynu dodajemy utarte z
cukrem żółtka, mąkę i olejek cytrynowy. Całość mieszamy, powinno powstać dość
kleiste ciasto. Następnie dodajemy płynny, ciepły tłuszcz i łyżkę spirytusu.
Wyrabiamy ciasto, dopóki nie zacznie odstawać od ręki. Przykrywamy je i
pozostawiamy do wyrośnięcia. W tym czasie obieramy jabłka, drobno kroimy lub
ścieramy na tarce o grubych oczkach. Pokrojone jabłka mieszamy z cukrem
wanilinowym i cynamonem. Wyrośnięte ciasto rozwałkujemy na prostokąt o grubości
1 cm. Na nim wykładamy przygotowane nadzienie, po czym zwijamy w rulon.
Gotowego „zawijaka” przekładamy do dużej keksówki. Ciasto zostawiamy do
ponownego wyrośnięcia. Następnie smarujemy je rozmąconym jajkiem i obsypujemy
cukrem. Ciasto pieczemy w rozgrzanym piekarniku przez około 45 minut.
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KGW Laszczyny

Barszcz wigilijny

Składniki:


4 duże buraki,



4 buraki na zakwas,



kości wędzone,



włoszczyzna,



jedna kromka razowego chleba,



ziarnisty czarny pieprz, ziele angielskie, listek laurowy,



letnia przegotowana woda na zakwas,



sól, majeranek, czosnek

Wykonanie:
Zakwas najlepiej przygotować nawet 7 dni przed Wigilią. Buraki starannie umyć, obrać ze
skórki i pociąć na plasterki. Włożyć do słoja lub najlepiej do glinianego garnka. Włożyć
kromkę razowego chleba. Zalać letnią wodą, tak aby przykryła buraki. Słój przykryć lnianą
ściereczką lub gazą, aby był dopływ powietrza, odstawić w ciepłe miejsce. Po 4-5 dniach na
powierzchni słoja wytworzy się kożuch, który należy zebrać i wyrzucić.
Zakwas natychmiast zużyć lub zlać do butelek, zakorkować. Szczelnie zamknięty może stać
nawet kilka miesięcy. Do zrobienia barszczu przygotować włoszczyznę i gotować razem z
wędzonymi kośćmi. Buraki umyć, obrać ze skórki, pokroić w plasterki. Dodać do wywaru
razem z przyprawami. Na końcu wlać szklankę zakwasu.

86

KGW Laszczyny

Kapuśniaki

Składniki:
Ciasto:


500 g mąki



250 ml ciepłego mleka



15 g świeżych drożdży



2 małe jajka



1,5 łyżeczki soli



1,5 łyżeczki cukru



50 g stopionego masła

Farsz:


500 g kapusty kiszonej



300 g pieczarek lub suszonych grzybów



2 średnie cebule,



2 łyżki oleju



szczypta cukru,



4 liście laurowe, 4 ziela angielskie, 1 łyżka majeranku, 1/2 łyżki tymianku, sól,
świeżo mielony czarny pieprz

Wykonanie:
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W ciepłym mleku rozpuścić drożdże. Dodać cukier i łyżkę mąki. Odstawić do
podrośnięcia. Do mąki dodać sól, podrośnięte drożdże, rozkłócone jajka i wyrobić
ciasto stopniowo dolewając rozpuszczone masło. Miskę z wyrobionym ciastem
przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na ok. 1 godzinę.
Kapustę przepłukać. Poszatkować drobno, zalać wodą i ugotować do miękkości z
liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Usunąć ziele i liście. Odcedzić i przestudzić.
Cebule pokroić w drobną kostkę. Zarumienić na oleju. Doprawić solą i cukrem.
Razem z cebulą podsmażyć starte na dużych oczkach pieczarki. Do cebuli z
pieczarkami dodać ugotowaną kapustę. Dodać łyżkę oleju i podsmażyć na patelni.
Doprawić solą, pieprzem i ziołami.
Ciasto rozwałkować w prostokąt. Na brzeg nałożyć farsz, zawinąć w rulon i odciąć
resztę rozwałkowanego ciasta. Powstały wałek ciasta z nadzieniem pokroić na ok. 4
cm kawałki pod skosem. Ponownie nałożyć farsz na brzeg ciasta i zwinąć, odciąć
resztę ciasta. Kapuśniaczki ułożyć na blaszce (łączeniem do dołu) wyłożonej
papierem do pieczenia, posmarować jajkiem i posypać kminkiem oraz startym żółtym
serem. Piec w piekarniku nagrzanym do 200°C przez ok. 20-25 minut.
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KGW Laszczyny

Uszka wigilijne

Składniki:
Ciasto:


600 g mąki



200 ml gorącej wody



Olej



2 jajka



płaska łyżka soli

Farsz:


1 kg pieczarek



100 g suszonych grzybów np. podgrzybków



1 łyżka masła



3-4 łyżki bułki tartej



2 cebule,



2 jajka



1/2 łyżeczki soli



pieprz ziołowy do smaku

Wykonanie:

89

Suszone grzyby gotujemy przez 5-10 minut. Następnie je płuczemy i odcedzamy.
Pieczarki, suszone grzyby i cebulę kroimy dosyć drobno. Podsmażamy na maśle na
małym ogniu. Podsmażone i przestudzone grzyby przepuszczamy przez maszynkę
do mielenia. Zmielone grzyby mieszamy z jajkami, bułką tartą, a także doprawiamy
solą i pieprzem do smaku. Na stolnicę wsypujemy mąkę, na jej środku robimy
wgłębienie i wbijamy jajka, a także dodajemy miękkie masło oraz sól. Siekamy
nożem dolewając stopniowo gorącą wodę. Zagniatamy gładkie ciasto, wałkujemy
cienko, kroimy kwadraty. Do każdego nakładamy łyżeczkę farszu. Gotujemy we
wrzącej wodzie, aż uszka wypłyną na wierzch.
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Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka jest jedną z wielu działających w
Polsce na prawach stowarzyszenia organizacji, powołanych ustawą, które między
innymi pośredniczą w rozdziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w tzw. podejściu LEADER.
LGD Ziemia Łańcucka działa od 2008 roku. W skład LGD wchodzą przedstawiciele
władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz
mieszkańcy. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich.
Gminy członkowskie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka
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