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… „Tradycją ten region słynie 

Hen! od Krasnej po Iskrzynię”…

Zwyczaje i obrzędy środowiskowe dla ludności mieszkającej w obrębie swo-

jej miejscowości są swego rodzaju świętością, mającą wpływ na zachowanie

własnej , lokalnej kulturowości. Prawie każda wioska, miasteczko czy przy-

siółek ma swoje uświęcone tradycją zwyczaje i obrzędy, które mieszkańcy

bardzo szanują. Każda rodzina zachowywała własny tryb postępowania 

w określonej porze roku, posiadała odrębny pogląd na obowiązujące od wie-

ków obyczaje i pokoleniową tradycję. 

Takie poglądy i przyzwyczajenia miały bardzo duży wpływ na kulinarną

stronę życia mieszkańców. Gospodynie w czasach dawnych musiały się bar-

dzo natrudzić, by wyżywić swoją liczną rodzinę. Wykorzystywały do przy-

rządzania posiłków wszystko to, co urodziła ziemia, pozyskiwały owoce runa

leśnego, zajmowały się przydomową uprawą warzyw, zbierały zioła nadające

się do przyprawiania potraw i lecznictwa. Przyrządzano potrawy głównie 

z kapusty i ziemniaków, podawano gotowany groch, fasolę, kasze. Do goto-

wania zup, pierogów i różnych placków używano mąki razowej. Do wypieku

ciasta świątecznego stosowano mąkę pytlową. 

Bogatsi gospodarze posiadali krowę „żywicielkę”, chowali świnię, czasem

kozy lub owce. W czasie adwentu dokonywano świniobicia, mięso i jego po-

chodne przeznaczano do spożycia w okresie świąt Bożego Narodzenia. Poza

tym okresem na stole rzadko pojawiało się mięso, a jeżeli już, to podawano

tylko gotowany drób. 

Sposób żywienia rodziny zależny był od zmian zachodzących w przyrodzie

w ciągu całego roku. Najłatwiejszym dla gospodyń domowych był okres je-

sienno-zimowy, który pozwalał na przygotowanie posiłków z zapasów zgro-

madzonych w spichlerzach czy komorach. Po tym okresie następował dla

wielu gospodarzy trudny okres zwany „przednówkiem”, podczas którego

przyrządzało się potrawy postne, często oparte na bazie odrobiny mąki, wody 

i ziemniaków. Oczekiwano z utęsknieniem wiosny, która przynosiła z sobą

nadzieję na możliwość skorzystania z rosnących młodych pędów pokrzywy

czy lebiody, krowy wypędzone na pastwisko dawały więcej mleka. Letnia

pora roku pozwalała na łatwiejsze zaspokojenie potrzeb żywieniowych ro-

dziny. Każda gospodyni dawniej i dziś pragnie swoją kuchnię uczynić lepszą
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i smaczniejszą. Powstawały w ten sposób różne przepisy kulinarne, które by-

wały pilnie strzeżone przez gospodynie, a tajniki przyrządzania potraw prze-

kazywano w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Bywa, że przygotowana

potrawa na bazie jednego przepisu u każdej gospodyni będzie smakować ina-

czej. Po smaku chleba rozpoznawano gospodynię, która go upiekła na włas-

nym rozczynie, nie należało bowiem w żadnym wypadku pożyczać rozczynu

od sąsiadki, ponieważ chleb straciłby swój dobry smak.

Gospodynie zamieszkujące poszczególne wsie Gminy Korczyna od pokoleń

utrzymywały tradycje żywieniowe w swoich rodzinach. Starały się przygo-

towywać  potrawy z naturalnych składników, które dzisiaj nazywamy eko-

logicznymi. Wykorzystywały do tego celu dobre, sprawdzone przepisy

kulinarne zachowane w rodzinie pokoleniowo, często korzystały z ustnego

przekazu wiadomości na temat dawnej sztuki kulinarnej.

Bardzo dużą zasługę w promowaniu dobrego sposobu żywienia rodziny

mają Koła Gospodyń Wiejskich. Te małe wiejskie stowarzyszenia kobiet od

dziesięcioleci organizowały szkolenia, konkursy żywieniowe, prowadziły kul-

turalną działalność środowiskową i zajmowały się upowszechnianiem daw-

nej tradycji kulinarnej. Swoją bogatą działalność prowadzą do dzisiaj.

Z upływem czasu ,jak w każdej innej dziedzinie życia, zachodziły zmiany

w sposobie codziennego żywienia rodziny. Potrawy świąteczne i okoliczno-

ściowe urozmaicano różnymi bakaliami i dodatkami spożywczymi. Zaczęto

stosować różnorodne składniki, z których gospodynie  przyrządzały potrawy

według swoich własnych przepisów. 

W wydanej książce będzie można znaleźć  przepisy kulinarne ściśle zwią-

zane z lokalną tradycją, które będą dobrym przypomnieniem smaków dzie-

ciństwa. Wydanie zawiera także wiele nowatorskich przepisów. Gospodynie

Gminy Korczyna potrafią łączyć tradycję z nowoczesnością, na konkursach

żywieniowych i biesiadach artystycznych, zadziwiają różnorodnością sma-

kową prezentowanych potraw. Wiele gospodyń zaangażowanych w rozwój

kulturalny swojego środowiska, przekazuje młodemu pokoleniu tradycje ku-

linarne, które są ważnym elementem życia każdej społeczności pragnącej być

kontynuatorem zwyczajów i tradycji swoich przodków.

Jan Zych 

Wójt Gminy Korczyna
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KGW w Czarnorzekach

Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnorzekach powstało w 2007 r. Rok później po raz pierwszy w dzie-
jach wsi Czarnorzeki zostały zorganizowane Dożynki Gminne, a w 2009 r. Biesiadę Polsko-Słowacką.
Przewodniczącą koła jest Katarzyna Szmyd. 

Co roku kobiety biorą udział w imprezach organizowanych przez wójta gminy i GOK w Korczynie.
KGW pomaga przy organizacji uroczystości w Szkole Podstawowej w Czarnorzekach. Panie chętnie
uczestniczą również w imprezach szkolnych, tj. Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny,
Festyn Misyjny, Wigilia itp. 

Te szkolne imprezy są szczególnie bliskie paniom z KGW, ponieważ współpraca kobiet – mam i babć
z dziećmi i wnukami – daje niesamowicie wiele radości, uczy poszanowania dla tradycji i utwierdza 
w przekonaniu, że tradycja i folklor powinny być w naturalny sposób przekazywane kolejnym pokole-
niom.

kgw czarnorzeki
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aroniówka

Składniki:
- 1 kg aronii
- 120 liści z drzewa wiśniowego
- 1 kg cukru
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- 1 łyżeczka kwasku cytrynowego
- 1 l wody
- 0,5 l spirytusu

wykonanie:
Aronię i liście wiśni umyć, wrzucić do dużego
garnka, zalać wodą i zagotować. Po 10 minutach od
zagotowania wsypać cukier, cukier waniliowy i goto-
wać jeszcze około 10 minut. Na koniec dodać kwasek
cytrynowy i odstawić na 24 godziny. Po tym czasie od-
cedzić i dodać do tego 0,5 l spirytusu, rozlać do bute-
lek. Im dłużej stoi, tym nalewka jest lepsza. 

Ćwikła z musztardą

Składniki:
- 7 kg buraczków ćwikłowych 
- 270 g tartego chrzanu
- 200 g musztardy
- 2 łyżeczki soli
- 3/4 szklanki cukru
- 180 ml octu 10%
- 1 łyżka mielonego kminku

wykonanie: 
Buraczki ugotować, obrać z łupiny i ze-
trzeć na tarce o drobnych oczkach. Chrzan,
musztardę, cukier, ocet, sól i kminek razem wymieszać
i połączyć z tartymi buraczkami. Gotować ćwikłę w dużym garnku przez 5-10 minut. Go-
rące nakładać do słoików, zakręcać mocno i odwracać do góry dnem. Po wystudzeniu za-
nieść do spiżarni.
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Dżem z cukinii

Składniki:
- 2,5 kg cukinii
- 0,5 kg cukru
- 3 cytryny lub 3 łyżeczki

kwasku cytrynowego

wykonanie:
Cukinię obrać i ze-
trzeć na tarce o du-
żych oczkach,
zasypać cukrem i zos-
tawić na noc. Następ-
nego dnia gotować aż
do odparowania płynu,
co chwilę mieszać aby się
nie przypaliło. Na koniec
dodać kwasek lub sok z cyt-
ryny. Gorące nakładać do
słoików i odwracać do góry
dnem.

Farsz grzybowy do pierogów

Składniki: 
- 25 dag ugotowanych świeżych grzybów
- 1 ugotowane udko z kurczaka 
- 3 większe cebule
- 10 dag margaryny
- sól, pieprz

wykonanie:
Cebulkę drobno pokroić, podsmażyć na tłuszczu, dodać przemielone grzyby - podsmażyć,
następnie dodać zmielone udko. Wszystko razem wymieszać, doprawić solą i pieprzem.
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karkówka w sosie 
paprykowym

Składniki:
- 1,2 kg karkówki 
- 5 łyżek śmietany
- liść laurowy, ziele angielskie,

sól, pieprz
- 4 łyżki suszonej słodkie papryki
- 1 litr wody

wykonanie:
Ok. 1,2 kg karkówki pokroić w plastry.
Mięso dusić na patelni na oleju do miękkości,
podlać 1 litrą wody. Następnie dodać liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz. Na koniec
dodać ok. 4 łyżki suszonej słodkiej papryki i ok. 5 łyżek śmietany. W miarę potrzeby uzu-
pełniać odparowaną wodę. Sos podbić odrobiną mąki. Podawać z buraczkami z lub pap-
ryką.

grzyby marynowane

Składniki:
- 2 kg świeżych grzybów
Grzyby przed marynowaniem spa-
rzyć i ułożyć ciasno w słoiku.

Zalewa:
- 3 szkl. wody 
- 1 szkl. octu 10%
- 1 szkl. cukru 
- 1 szkl. pszczelego miodu
- 1,5 łyżeczki soli
- liść laurowy, ziele angielskie

wykonanie:
Składniki zagotować i gorącą zalewą zalać
grzyby. Pasteryzować 15 minut. 

kgw czarnorzeki
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kartacze

Ciasto:
- 10 większych ziemniaków surowych
- 5 większych ziemniaków gotowanych
- 2-3 łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 jajko

Farsz: 
- 50 dag łopatki
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- majeranek, sól, pieprz
- kilka świeżych grzybów

wykonanie:

ciasto:
Surowe ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce
o drobnych oczkach. Włożyć masę do lnia-
nej ściereczki i dokładnie odcisnąć. Dodać
zmielone, gotowane ziemniaki, mąkę,
jajko, posolić i wyrobić ciasto.

Farsz:
Ugotowane mięso, podsmażone grzyby, ce-
bulę i czosnek zmielić. Doprawić solą, piep-
rzem i majerankiem. Wyrobić farsz.
Nabrać ciasto na dłoń, rozklepać, na śro-
dek położyć farsz i formować podłużne klu-
ski. Gotować w dużej ilości wody na
wolnym ogniu około 30 minut. Bardzo
dobre z sosem cebulowo-śmietanowym. 

Sos:
- 2 duże cebule
- 1 szkl. śmietany
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka mąki
- 1 szkl. wody
- sól, pieprz

wykonanie:
Pokrojoną cebulę podsmażyć ma maśle,
dać śmietanę i pogotować 10 minut. Zagę-
ścić mąką rozmieszaną w wodzie. Dopra-
wić solą i pieprzem.
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kluski kudłate postne

Składniki:
- 10 średnich ziemniaków 
- 1 jajo
- 1 łyżkę mąki pszennej
- sól

wykonanie:
Obrane ziemniaki zetrzeć na tarce
jak na placki ziemniaczane. Odcisnąć
wodę przez gazę, po chwili odlać a skro-
bię (osad) zebrać i dodać do ziemniaczanej
masy. Następnie posolić, dodać jajo
i mąkę. Wyrobić na jednolitą masę. Na-
bierać po kawałku, formować małe kulki,
spłaszczyć i rzucać na gotującą wodę.
Wyjmować po ugotowaniu, podawać ze
skwarkami, śmietaną lub białym serem.

knedle

Składniki:
- 1,5 kg surowych ziemniaków
- 20 dag ugotowanych ziemniaków
- 1/2 szklanki maki pszennej
- 2 małe lub 1 duże jajko
- ok. 30 szt. śliwek z pestkami na

nadzienie

wykonanie:
Ugotowane ziemniaki, zemleć lub przecisnąć
przez praskę. Surowe ziemniaki zetrzeć jak na
placki ziemniaczane, dobrze odcisnąć wodę a skrobię zostawić i dodać do
ziemniaków. Wszystkie składniki dobrze ze sobą wymieszać na jednolitą
masę. Formować kulki, do środka wkładać śliwkę. Wrzucać małymi por-
cjami na gotującą, osoloną wodę. Gotować ok. 10 minut na wolnym
ogniu. Polać śmietaną i posypać cukrem.
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koreczki ogórkowe

Składniki:
- 4 kg świeżych ogórków 
- 4 czerwone papryki
- 1 kg cebuli
- 1 szklanka soli

Zalewa: 
- 5 szklanek wody
- 4 szklanki octu
- 5 szklanek cukru
- liść laurowy
- ziele angielskie

wykonanie:
Ogórki pokroić w korki, paprykę w paski, cebulę w plastry. Wodę rozmieszać z solą i roz-
tworem zalać warzywa. Odstawić na około 3 godziny. Po tym czasie odcedzić ze solanki.
Z wody, cukru, octu i przypraw ugotować zalewę. Odcedzone ogórki poukładać w słoi-
kach, zalać wystudzoną zalewą. Pasteryzować ok. 10 min.

krokodylki

Składniki:
- 3 kg świeżych ogórków
- 2 główki czosnku
- 4 łyżki soli

Zalewa:
- 1 kg cukru
- 1,5 szklanki octu 10%
- 4 łyżki oleju
- 1 łyżeczka płaska chili
- 1 łyżeczka płaska curry

wykonanie:
Ogórki pokroić słupki, posolić i zostawić na noc. Z cukru, octu, oleju i przypraw ugotować
zalewę. Gorącą zalewą zalać ogórki i zostawić na trzy dni. Po trzech dniach układać
ogórki w słoiku, uzupełniać zalewą i pasteryzować przez 5 minut.
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Leczo na zimę

Składniki: 
- 750 g małych słoiczków przecieru 

pomidorowego
- 4 szkl. wody
- 2 kg cukinii
- 1 kg cebuli
- 1,5 kg papryki
- 1 szkl. cukru
- 1 szkl. oleju
- sól, ziele, liść laurowy, pieprz

wykonanie:
Cukinię, cebulę, paprykę pokroić w kostkę, posolić i odstawić na 2 godziny. Przecier  roz-
mieszać z wodą, dodać warzywa i gotować 20 minut na małym ogniu. Dodać 1 szklankę
cukru, 1szklankę oleju, ziele, liść laurowy, pieprz do smaku i wymieszać. Nakładać do
słoików i pasteryzować 20 minut.

Manna z nieba

Składniki: 
- 2 szklanki kaszy manny
- 2 szklanki jogurtu
- 6 łyżek cukru
- 2 jajka
- 2 łyżki proszku do pieczenia
- 100 ml orzechówki lub amaretto
- 1 garść suszonej żurawiny
- 1 garść rodzynek
-  szczypta soli

wykonanie:
Kaszę wymieszać z jogurtem, dodać cukier, jajka i od-
stawić na 2 godziny. Żurawinę i rodzynki zalać wrzątkiem, odsączyć, osuszyć i oprószyć
mąką. Po 2 godzinach dodać do masy proszek do pieczenia, żurawinę, rodzynki i alkohol.
Dokładnie wymieszać. Wlać do formy wysmarowanej masłem i piec w 170 stopniach, ok.
20-40 minut. Sprawdzać patyczkiem czy jest gotowa.
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nalewka malinowa

Składniki:
- 1,2 kg świeżych malin
- 1 litr wody
- 0,5 l spirytusu
- 1 kg cukru

wykonanie:
Zagotować wodę z cukrem i ostudzić, do zimnego syropu dodać 1/2 l spirytusu. Maliny
zalać  przygotowanym syropem i odstawić na 10 dni w ciepłe miejsce. Codziennie deli-
katnie wstrząsać. Po 10 dniach odcedzić, nalewkę rozlać do butelek i odstawić na 2 ty-
godnie. Nalewka jest gotowa do spożycia.

nalewka z malin i rodzynek

Składniki:
- 1 kg malin 
- 1/2 kg cukru 
- 5 dag rodzynki 
- 0,5 l spirytusu
- 0,5 l białej wódki

wykonanie:
Wsypać maliny do słoja dodać cukier, odstawić na
pięć dni aż puści sok. Po pięciu dniach do słoja wlać
spirytus i odstawić na ok. 2 tygodnie. Po dwóch ty-
godniach odcedzić sok, dodać czystej wódki, dosypać
rodzynki i z powrotem wlać do słoja. Nalewka jest go-
towa po 2 tygodniach. Stosować na przeziębienia i jest
mocno rozgrzewająca.
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nalewka z orzecha włoskiego

Składniki:
- 1/2 kg włoskich, zielonych orzechów 
- 1/2 szklanki spirytusu
- 25 dag cukru

wykonanie:
Orzechy włoskie zerwać na przełomie czerwca /
lipca (najlepiej nadają się ze względu na właściwo-
ści lecznicze oraz ze względu na ich łatwiejsze roz-
drobnienie). Zebrane orzechy dokładnie opłukać 
w letniej wodzie. Osuszyć, pokroić w plastry, (czyn-
ność ta powinna być wykonana w rękawiczkach
młode i świeże orzechy pozostawiają na wiele dni
brązowe ślady, których trudno będzie się pozbyć). Po-
krojone orzechy włożyć do w litrowego słoja, zasypać
cukrem i odstawić na 5 dni w suche, zaciemnione
miejsce. Po tym czasie wlać 1/2 szklanki spirytusu. Odsta-
wić na 14 dni. Nalewkę zlać do butelek i stosować przy do-
legliwościach trawiennych.

Papryka konserwowa

Składniki:
- 2 kg papryki
- 1/2 l octu 10%
- 1,5 l wody
- 1,5 szklanki cukru
- 2 łyżki soli
- 1/2 szklanki oleju
- liść laurowy, ziele angielskie,  

gorczyca

wykonanie:
Umyć paprykę i pokroić. Z podanych składników
przygotować zalewę. Do zimnej zalewy wkładać pokrojoną paprykę.
Wszystko razem zagotować i gorące układać do słoików. Uzupełniać
zalewą, zakręcać i stawiać do góry dnem. 
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Pierogi z kaszy gryczanej 
z białym serem

Ciasto:
- 1/2 kg mąki pszennej
- 1-2 jaja
- ok. 1/2 szklanki letniej wody
- 1-2 łyżki oleju
Farsz: 
- 20 dag kaszy gryczanej
- 20 dag sera białego
- masło klarowane
- 1 cebula

wykonanie: 
Do mąki wsypać 1 łyżeczkę soli, wbić 2 całe jajka, dodać wodę i olej. Wyrabiać ciasto do
uzyskania jednolitej masy. Następnie cienko rozwałkować i wykrawać krążki. Kaszę
ugotować na sypko. Cebulę obrać, pokroić w kostkę, zeszklić na maśle i dodać do kaszy.
Połączyć z  pokruszonym białym serem. Wymieszać i dobrze doprawić. Na środek każ-
dego krążka nakładać farsz i dobrze zlepić brzegi. Nadziewać pierożki farszem. Ugoto-
wać w osolonej wodzie. Podawać gorące polane stopionym masłem.

Pierogi z orzechami 
i suszoną śliwką na wigilię

Ciasto:
- 1/2 kg maki pszennej
- 1-2 jaja
- 1 szklanka letniej wody
- 1-2 łyżki oleju
Farsz:
- 20 dag mielonych orzechów włoskich
- 15 dag śliwki suszonej, drobno pokro-

jonej
- 4 łyżki miodu

wykonanie:
Mąkę przesiać, dodawać pozostałe składniki i wyrabiać ciasto do uzyskania jednolitej
masy. Następnie cienko rozwałkować i wykrawać krążki. Zmielone orzechy, drobno po-
krojoną suszoną śliwkę i miód dokładnie zmieszać. Na środek każdego krążka nakładać
farsz i dobrze zlepiać brzegi. Wrzucać na gotującą i osoloną wodę, gdy wypłyną, gotować
ok. 5 minut na wolnym ogniu. Podawać polanę masłem.
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Placek z owocami

Składniki: 
- 6 jaj
- 4,5 szklanki mąki
- 1,5 szklanki śmietany
- 2,25 szklanki cukru
- 3 łyżeczki proszku do pieczenia
- śliwki lub inne owoce sezonowe

wykonanie:
Jajka z cukrem utrzeć na puch, po tro-
chu dodawać śmietanę i dalej ucierać.
Dodać proszek i mąkę. Wszystko razem delikat-
nie ale dokładnie wymieszać i wylać na blachę wyścieloną papierem. Układać połówki
np. śliwek łupką do spodu. Piec w piekarniku 45 minut w temp. 200 stopni.

Pierogi razowe z kapustą 
i grzybami

Ciasto:
- 1/2 kg maki pszennej
- 1/2 kg maki razowej
- 2 jaja
- 2 łyżki oleju
- sól 
- szklanka ciepłej wody

Farsz:
- 1 kg kapusty kiszonej
- garść grzybów suszonych
- 2 cebule
- 1 marchewkę

wykonanie:
Do mąki wsypać 1 łyżeczkę soli, wbić 2 całe jajka i dodać olej. Zarobić ciepłą wodą aby
miało luźną konsystencję. Do kapusty zetrzeć marchew i razem ugotować. Jeżeli będzie
kapusta za kwaśna to odcedzić i ponownie zalać wodą i zagotować. Ostygniętą i dobrze
odciśniętą kapustę pokroić. Ugotowane posiekane grzyby wraz z cebulką podsmażyć na
tłuszczu i dodać do farszu, doprawić solą i pieprzem.
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Pierogi razowe 
ze śliwkami suszonymi
lub świeżymi

Ciasto:
- 1/2 kg maki pszennej
- 1/2 kg maki razowej
- 2 jaja
- 2 łyżki oleju
- sól 
- szklanka ciepłej wody

wykonanie:
Do mąki wsypać 1 łyżeczkę soli, wbić 2 całe jajka
i dodać olej. Zarobić ciepłą wodą aby miało luźną konsystencję. Po 1 śliwce suszonej lub
połówkę śliwki bez pestki kłaść na wykrojone kółko ciasta, dokładnie zlepić brzegi. Ugo-
towane pierogi  polać śmietaną i posypać cukrem.

Pigwówka

Składniki:
- 1 kg pigwy
- 1 kg cukru
- 0,25 l spirytusu

wykonanie:
Do 3 l słoja włożyć starte o grubych oczkach tarki
umyte i pozbawione pestek owoce pigwy. Wsypać do
owoców 1 kg cukru i odstawić na 5 dni aż wytworzy
się sok. Następnie wlać ok. 0,25 l spirytusu i odsta-
wić ponownie na 5 dni w ciemne i suche miejsce.
Przecedzić i zlać do butelek.
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rolada ziemniaczana 
z grzybami lub kapustą

Ciasto:
- 1 kg ziemniaków
- 1 jajo
- 3 łyżki kopiate mąki

ziemniaczanej
- 1 łyżka tartej bułki
- sól, łyżka tłuszczu do

posmarowania ro-
lady

Nadzienie z kapusty:
- 1 mała główka suro-

wej kapusty lub słoik
kapusty kiszonej

- 1-2 cebule
- 10 dag margaryny

wykonanie:
Kapustę ugotować. Miękką odcedzić i dobrze odcisnąć. Cebulę obrać, pokroić w kosteczkę
i usmażyć na złoty kolor. Wszystko razem przepuścić przez maszynkę do mięsa. Wymie-
szać, doprawić solą i pieprzem.

wykonanie ciasta:
Ziemniaki obrać, ugotować i zmielić w maszynce. Wyłożyć je na stolnicę posypaną mąką,
dodać jajo, mąkę i wyrobić ciasto. Zrobić z ciasta gruby wałek. W wałku zrobić rowek do
którego trzeba nałożyć przygotowany farsz. Zwinąć dobrze roladę, ułożyć na blaszce wy-
smarowanej tłuszczem. Po wierzchu posmarować tłuszczem, posypać tartą bułką i zapie-
kać w piekarniku ok. 30 minut w temp. 180 stopni. Podawać z sosem grzybowym.

Sos grzybowy:
- 2-3 świeże pokrojone grzyby
- 1 duża cebula
- 1 - 2 łyżek śmietany
- 1 łyżeczka mąki
- 1 łyżeczka masła
- 1/3 szklanki wody

wykonanie:
Pokrojoną w kostkę cebulę zeszklić na maśle, dodać pokrojone grzyby, chwilkę podsmażyć,
podlać wodą. Podbić mąką ze śmietaną. Doprawić solą i pieprzem do smaku i zagotować.
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rożki z ciasta w wodzie 
podchodzące

Składniki:
- 1/2 kg maki pszennej
- 1/2 kg mąki razowej
- 2 margaryny
- 10 dag drożdży
- 2 szklanki śmietany
- szczypta soli
- 4 łyżki cukru
- 1/2 kg marmolady do nadzienia

wykonanie:
Wymienione składniki posiekać nożem. Wyrobić na jednolitą masę. Gdy ciasto jest go-
towe, owinąć w ścierkę i włożyć do letniej wody. Gdy ciasto wypłynie osuszyć ściereczką
i położyć na stolnicy. Należy rozwałkować cienko, kroić w kwadraty, kłaść marmoladę 
i składać w dowolne kształty. Upiec na zloty kolor w piekarniku, w temperaturze 
180-200 stopni. Gotowe posypać cukrem pudrem.

Sałatka z rydzy

Składniki:
- 1 kg rydzy
- 1/2 kg cebuli
- 1/2 l oleju

Zalewa:
- 1 szklanka wody
- 5 łyżek octu 10%
- 1 słoiczek przecieru pomidorowego

(180-200 g) 
- 1 łyżka soli
- 1 łyżka cukru
- 2 łyżeczki ostrej, mielonej papryki 
- ok. 6 ziaren ziela angielskiego 
- ok. 6 liści liścia laurowego

wykonanie:
Rydze sparzyć, pokroić w paski, cebulę pokroić w plastry i udusić z 1/2 szklanką oleju. 
Z podanych składników ugotować zalewę. Dodać do zalewy cebulę i rydze. Pasteryzować
ok. 15 minut.
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Sos paprykowy 
do wędliny

Składniki:
- 2 kg papryki 
- 25 dag marchewki
- 1/2 kg cebuli

Zalewa:
- 1/3 szkl. octu
- 1 szklanka oleju
- 1 szklanka cukru
- 4 łyżeczki soli
- 2 przeciery pomidorowe
- 2 łyżeczki oregano
- pieprz, papryka w proszku

wykonanie:
Zalewę zagotować i do gotującej wsypać pokrojone w kostkę warzywa. Gotować do mięk-
kości. Gorące nakładać do słoików. Pasteryzować około 15 minut.

Syrop z babki lancetowatej na kaszel

Składniki:
- 30 dag babki lancetowatej
- 1 cytryna
- 1 szklanka cukru 
- 100 g spirytusu

wykonanie:
Do 2 litrowego garnka nazbierać liści babki lancetowatej. Liście ugnieść, zalać wodą, tak
aby były w całości przykryte. Dodać pokrojoną cytrynę, zagotować, odstawić do następ-
nego dnia. Przecedzić. Wygnieść, dodać cukier i zagotować. Można dodać 2 kieliszki spi-
rytusu. 
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Szybki placek z owocami

Składniki:
- 8 jajek
- 10 łyżek oleju
- 2 szklanki cukru
- 4 szklanki mąki pszennej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 szklanka kwaśnej śmietany

wykonanie:
Ubić jajka z cukrem do białości w misce. Do masy jajowej dodać olej, mąkę, śmietanę
i proszek do pieczenia. Wszystkie składniki dobrze ze sobą połączyć. Wylać ciasto na bla-
chę, poukładać dowolne owoce sezonowe, np. śliwki truskawki, gruszki, jabłka itp. Piec
w temp. 180 stopni przez 45 minut. Posypać cukrem pudrem.
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Żur

Kwaszenie żuru

Składniki:
-1 szklanka
mąki żytniej 

- kilka ząbków
czosnku

- mała cebula
- liść laurowy
- pół kromki razo-

wego chleba
- 5 szklanek wody

wykonanie: 
Do kamiennego garnka lub
szklanego słoja wsypać mąkę. Wymie-
szać z taką ilością gorącej wody, aby powstała zawiesina o konsystencji ciasta naleśniko-
wego. Dodać czosnek i liść laurowy. Gdy zawiesina ostygnie wlać 4 szklanki chłodnej
przegotowanej wody, dodać pokrojoną cebulę i chleb. Wymieszać, przykryć ściereczką, od-
stawić w ciepłe miejsce. Po trzech dniach zakwas jest gotowy. 

Przygotowanie żuru

Składniki:
- 1/2 kg białej kiełbasy
- 3 - 4 jajka
- warzywa
- 1/2 litra zakwasu
- 4 ziarna ziela angielskiego
- 2 listki laurowe
- łyżeczka majeranku
- 1 ząbek czosnku
- suszony grzyby
- sól, pieprz

wykonanie:
Oczyszczone i umyte warzywa zalać litrem wody, dodać przyprawy, suszone grzyby, lekko
posolić. Gotować około 20 minut, dodać kiełbasę i dalej gotować na małym ogniu. Jajka
ugotować na twardo. Z wywaru wyjąć warzywa, przyprawy i kiełbasę, dodać do wywaru
zakwas, roztarty ząbek czosnku z solą i majeranek. Całość zagotować. Podawać z pokro-
joną kiełbasą i jajkiem, posypać zieleniną.
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KGW w Iskrzyni
Koło swoją działalność rozpoczęło w 1938 roku. Jego pierwszą przewodniczącą była Karolina Pelczar.

Koło powstało przy Kółku Rolniczym w Iskrzyni. Członkinie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym
swojej miejscowości, pomagają przy organizacji różnych imprez kulturalnych jak: Dzień Kobiet, Dzień
Seniora, Dożynki Gminne oraz prowadzą wypożyczalnię naczyń na 250 osób. Od 1978 roku przewod-
niczącą KGW jest Daniela Rysz. Koło obecnie liczy 37 członkiń. Panie nadal wkładają dużo trudu
i wysiłku dla zachowania kultury i tradycji naszej Małej Ojczyzny, kształtowania właściwych postaw
społecznych w środowisku lokalnym, a ich praca pozostawia piękny ślad, stanowiący wzór do naślado-
wania dla młodszych pokoleń.

W 2011 roku w Ropczycach KGW, jako członkinie reprezentacji Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzy-
żowska Lokalna Grupa Działania, wzięło udział w corocznej imprezie „Konkurs Wielkanocny”, orga-
nizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wraz z KWG z Glinika
Zaborowskiego „Baby Glinickie” panie zdobyły III miejsce w konkurencji „Stół Wielkanocny”. 
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ciasto 
jabłkowo-budyniowe

Ciasto:
- 30 dag  margaryny
- 4 szklanki mąki pszennej
- 3 łyżki miodu płynnego
- 2 łyżeczki sody oczyszczonej
- 2 jajka 
- 0,5 szklanki cukru

Masa:
- 1 kg jabłek
- 2 łyżki cukru
- 1 budyń śmietankowy
- 1 galaretka cytrynowa
- 5 dag masła

wykonanie:
Wsypać na stolnicę przesianą mąkę, wymieszać z sodą, dodać margarynę i dokładnie po-
siekać nożem. Następnie dodać miód, jajka, cukier i zagnieść ciasto. Podzielić wyrobione
ciasto na trzy części, rozwałkować i  upiec 3 placki w piekarniku w temp. 180 stopni.

Masa:
1 kg jabłek obrać - zetrzeć na grubej tarce i smażyć na jednolitą masę, dodając 5 dag
masła i pół  szklanki cukru. Wsypać zawartość torebki budyniu śmietankowego (bez
cukru), dołożyć suchą galaretkę cytrynową i wymieszać z 3/4 szklanki zimnego mleka.
Ugotować 2 szklanki mleka, dodać 2 łyżki cukru, 1 łyżkę masła. Na gotujące mleko wlać
rozmieszany budyń z galaretką. Wszystko razem zagotować. Przekładać upieczony pla-
cek  masą jabłkową i  budyniową. Dekoracja według smaku i uznania.
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kopytka

Składniki:
- 1 kg ziemniaków
- 25 dag mąki pszennej
- 2 jajka
- 10 dag masła
- 3 łyżki bułki tartej
- sól do smaku

wykonanie:
Ziemniaki ugotować, przepuścić przez
praskę, dodać mąkę, jajka i sól. Wyrobić
ciasto. Uformować wałek i pokroić kopytka.
Ugotować w posolonej wodzie. Podawać polane
bułką tartą z masłem. 

Piersi nadziewane

Składniki:
- 4 filety z piersi kurczaka 
- 1 brokuł
- 4-5 marchewek
- 2 jajka
- 2 ząbki czosnku
- olej, sól, pieprz

wykonanie:
Piersi umyć, osuszyć ręcznikiem papie-
rowym, rozbić i natrzeć przyprawami: solą,
pieprzem i czosnkiem. Brokuł i marchew podgo-
tować. Na każdej piersi ułożyć różyczki brokułu
i kawałki marchewki. Każdy filet zawinąć.
Spiąć wykałaczką. Panierować w jajku oraz
bułce tartej i smażyć na oleju. Podawać z ziem-
niakami i dowolną surówką.
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Placek Pycha

Składniki:
- 6 jaj
- szklanka cukru 
- szklanka mąki pszennej 
- 1 plaska łyżeczka proszku do pieczenia

wykonanie:
Białko ubić na sztywno z szklanką cukru. Dodać żółtka i mąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia. Wylać ciasto na wyłożoną papierem blaszkę, piec w temp. 180-200 stopni
przez 30 minut. 2 galaretki truskawkowe rozpuścić w 2 szklankach wody. Do tężejącej
galaretki dodać różne owoce (truskawki, borówki, uprażone w syropie jabłka itp.).
Dobrze wystudzoną, gęstą galaretkę wylać na biszkopt. Przygotować bitą śmietanę:

Bita śmietana:
- 1 śmietana 30%
- mała śmietana 18%
- 6 łyżek cukru 
- 3 łyżeczki żelatyny
- 1/4 szklanki wody
- cukier waniliowy

wykonanie:
Śmietany, cukier i cukier waniliowy ubić. Pod koniec ubijania dodać żelatynę rozpusz-
czoną w 1/4 szklanki wody. Ubitą śmietanę wyłożyć na galaretkę. Placek udekorować
listkami melisy i owocami.
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Placek ze śliwkami

Składniki:
- 1 kostka margaryny
- 1 szklanka cukru
- 2 szklanki mąki pszennej
- 6 jajek
- 2-3 łyżki śmietany kwaśnej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 kg śliwek
- 2 łyżki cukru do piany

wykonanie:
Margarynę utrzeć z cukrem, dodawać kolejno
żółtka, mąkę z proszkiem do pieczenia i śmietanę. Ciasto powinno być gęste. Ubić z bia-
łek pianę,  3-4 łyżki wymieszać z ciastem. Do pozostałej piany dodać 2 łyżeczki cukru
i jeszcze chwilę ubijać. Ciasto wyłożyć na posmarowaną blachę, na wierzch układać
śliwki obtoczone w mące i upiec w piekarniku w temp. 180 stopni. Na upieczony placek
rozsmarować przygotowana pianę z cukrem i piec jeszcze ok. 10 minut. 

Sałatka grecka

Składniki:
- kapusta pekińska lub sałata 

lodowa
- 15 dag oliwek czarnych

i zielonych 
- 1 papryka czerwona świeża
- 2 pomidory
- 1 średni świeży ogórek 
- ser Feta 
- sos  grecki i koperkowo-ziołowy Knorr
- 1 ząbek czosnku, 
- 4 łyżki oleju

wykonanie:
Kapustę pekińską pokroić w piórka, paprykę w paseczki, pomidor i ogórek w kostkę,
oliwki w krążki. Sosy rozmieszać z olejem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem, wlać
do sałatki i wymieszać. Na wierzch wyłożyć pokrojoną w kostkę fetę.
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Sałatka z kalafiorem 

Składniki: 
- 1 kalafior
- 1 brokuł
- 4 pomidory
- 4 jajka
- mały słoik marynowanych 

grzybów 
- 2 konserwowe ogórki
- 15 dag śmietany
- 25 dag majonezu 
- 2 łyżki musztardy 
- 2 łyżeczki cukru
- szczypiorek, sól, pieprz

wykonanie:
Kalafiora i brokuł (osobno) wrzucić na wrzącą wodę chwilkę gotować odcedzić. Pomidory
sparzyć i ściągnąć skórkę. Wszystkie wymienione składniki pokroić. Wymieszać z majo-
nezem, śmietaną cukrem  i musztardą. Dodać przyprawy i przełożyć do salaterek.

Sos tatarski

Składniki:
- 1 słoik marynowanych pieczarek

(30 dag)
- 6 gotowanych jajek
- 6 ogórków konserwowych
- 1 jabłko
- 15 dag majonezu
- 1 łyżka musztardy,
- sól, pieprz do smaku

wykonanie:
Pieczarki, jajka, ogórki, jabłko drobno pokroić
i razem wymieszać. Połączyć z majonezem,
musztardą, solą i pieprzem. Posypać zieloną
cebulką.
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Śliwki z boczkiem 
zapiekane

Składniki: 
- 1/2 kg dobrych, mięsistych 

suszonych śliwek bez pestek
- 30 cienkich plastrów chudego,

wędzonego boczku 
- wykałaczki

wykonanie:
Śliwki umyć i osuszyć. Na każdy pla-
ster boczku nałożyć śliwkę, zawinąć ciasno
i spiąć wykałaczką. Ułożyć na blasze wysmaro-
wanej olejem i włożyć do piekarnika o temperaturze 180 stopni. Piec ok. 20 minut tak,
aby boczek był rumiany. Wyjąć, ułożyć na półmisku i podać na ciepło jako zakąskę.

zapiekanka ryżowa 

Składniki:
- 2 szklanki ryżu 
- 2 filety drobiowe
- mała czerwona papryka
- 5 świeżych pieczarek 
- 1/2 puszki kukurydzy
- 1 duża cebula
- 1/2 szklanki oleju
- 1/2 l rosołu

wykonanie:
Filety przyprawić, podsmażyć, przełożyć do
rondla. Pokrojoną cebulę, paprykę i pieczarki podsmażyć na oleju. Na patelni rozgrzać
olej, wsypać ryż, podsmażyć, dodać rosół i kukurydzę oraz podsmażone wcześniej wa-
rzywa, połączyć z przygotowanym filetem. Przełożyć wszystko do naczynia żaroodpor-
nego. Zapiekać w piekarniku w temp. 160 stopni przez 30 minut.  Podawać z dowolną
surówką.
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zupa gulaszowa z warzywami

Składniki:
- 70-80 dag wołowiny
- 3 l wody
- 2 cebule
- 1 czerwona, świeża papryka 
- 1 kalarepa
- 3-4 duże ziemniaki
- 2 marchewki
- 1/2 selera
- 2 łyżki siekanej pietruszki
- 3 łyżki przecieru pomidorowego
- 3-4 łyżki mąki 
- 1 łyżka gęstej śmietany
- 1 jajko
- sól, pieprz 
- 10 łyżek oleju

wykonanie:
Mięso umyć, pokroić w kostkę, podsmażyć na 5 łyżkach oleju na złoty kolor. Przełożyć do
garnka, zalać wodą i ugotować na pół miękko. Dodać pokrojone w kostkę ziemniaki, mar-
chew, seler i kalarepę. Następnie wsypać pokrojoną w paseczki i podsmażoną paprykę.
Cebulę drobno posiekać, zeszklić na oleju, dodać koncentrat i razem przesmażać jeszcze 
2 minuty, po czym dodać do zupy. Śmietanę rozmieszać z łyżką mąki i odrobiną wody - za-
gęścić zupę. Z jajka i pozostałej mąki zrobić lane ciasto, nakładać kluseczki łyżką na gotu-
jącą się zupę. Gotować przez pięć minut. Przyprawić solą, pieprzem i posypać pietruszką.
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KGW w Komborni
Działalność KGW w Komborni ma swoją długą historię sięgającą 1924 roku. W tym to roku pod prze-

wodnictwem Salomei Pelc zaczęła się praca kobiet w Komborni. Koło liczyło zaledwie 20 kobiet. Dzia-
łalność skierowano głównie na urządzanie święta plonów - dożynek, które odbywały się bardzo
uroczyście. W tym czasie 1924 – 1940 r. były organizowane różnego rodzaju kursy: gotowania, pieczenia,
haftu, szycia, wyszywania. Członkinie darzyły dużą sympatią, zaufaniem i autorytetem byłe przewod-
niczące Anielę Jaszczor i później Czesławę Kłapkowską, ponieważ obie panie były kucharkami wesel-
nymi. Od 1958 r. KGW zostało włączone do struktur Gminnej Spółdzielni. Nawiązało współpracę 
z kółkami rolniczymi. 

Kobiety zajmowały się podnoszeniem produkcji rolnej, uprawą warzyw, uczestniczyły w prelekcjach,
odczytach o tematyce rolniczej, brały czynny udział w czynach społecznych. Lata późniejsze to kursy:
gotowania, pieczenia, wykonywania różnego rodzaju surówek, sałatek, potraw wigilijnych i wielkanoc-
nych. Kobiety trudziły się zamawianiem i rozprowadzaniem piskląt. Uczestniczyły w prelekcjach z le-
karzem medycyny i weterynarii. Koło obecnie liczy 30 członkiń, współpracuje z OSP w Komborni, LZS
Dwór Kombornia i sąsiednimi KGW. Organizują tradycyjne „Andrzejki”, „Śledzik”, Dzień Kobiet, Opła-
tek oraz uczestniczą w kiermaszach tradycyjnych „Stoły Bożonarodzeniowe i Wielkanocne”, organizo-
wane przez RCKP w Krośnie. W roku 2014 KGW pod przewodnictwem Zofii Kosztyły obchodzić będzie
swój jubileusz 90-lecia. Członkinie koła potrafią łączyć tradycje z nowoczesnością, na kursach żywie-
niowych i biesiadach artystycznych zadziwiają różnorodnością smakową prezentowanych potraw
i pragną być kontynuatorem zwyczajów i tradycji swoich przodków. 
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Bigos ze śliwką

Składniki:
- 70 dag kapusty kiszonej
- 70 dag białej kapusty
- 20 dag wędzonego boczku
- 20 dag kiełbasy
- 4 cebule
- 2 dag suszonych grzybów
- 10 dag śliwek suszonych
- sól, pieprz, wegeta, łyżka kminku,

liść laurowy

wykonanie:
Kapustę kiszoną pokroić, zalać wrzątkiem i gotować do miękkości. Surową kapustę po-
szatkować i gotować razem z grzybami, śliwkami i kminkiem. Boczek  i kiełbasę pokroić,
usmażyć  na patelni, dodać posiekaną cebulę i smażyć do momentu aż cebula się zeszkli.
Wymieszać obydwie kapusty w dużym garnku , dodać cebulę z mięsem i przyprawić do
smaku solą, pieprzem i wegetą.

Danuta inglot

chleb z dodatkiem surowych ziemniaków

Składniki:
- 400 g mąki pszennej chlebowej
- 125 g mąki pszennej razowej lub żyt-

niej (jasnej lub razowej)
- 2 łyżeczki soli
- 25 g masła, w temperaturze po-

kojowej
- 250 ml ciepłej wody (30-38ºC)
- 175 g surowych ziemniaków,

umytych i nieobranych (startych
na tarce na papkę, jak na placki)

- 2 łyżki octu balsamicznego lub sło-
dowego

- 5 łyżeczek drożdży suchych (20 g) lub 40 g
drożdży świeżych
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wykonanie:
Do większego naczynia wsypać mąki, suche drożdże (świeże drożdże najpierw dodać do
ciepłej wody i rozpuścić) i sól. Dodać masło i wyrobić lekko między palcami. W drugim
naczyniu wymieszać ciepłą wodę, starte ziemniaki, ocet - dodać do suchych składników 
i wyrobić klejące ciasto, dodając trochę więcej wody, jeśli ciasto wydawać się będzie zbyt
suche. Odłożyć przykryte na 10 minut. Po tym czasie lekko naoliwić dłonie i stolnicę, po-
nownie wyrobić i zagnieść ciasto. Odłożyć przykryte na 10 minut. Ponownie wyrobić i po-
nownie odłożyć pod przykryciem na 10 minut. Po tym czasie uformować bochenek,
przełożyć do oprószonego mąką kosza do wyrastania, łączeniami ku górze. Przykryć lnia-
nym ręczniczkiem i odłożyć w ciepłe miejsce do zwiększenia objętości o połowę, na około
20 - 30 minut. Po tym czasie przełożyć na rozgrzany kamień lub blachę, szybko naciąć
i piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 220ºC, z parą (na dolną półkę w piekar-
niku należy położyć żaroodporne naczynie z gorącą wodą), przez około 40-50 minut. Wy-
studzić na kratce.

Maria kwolek

kotlety z jajek

Składniki:
- 4 ugotowane jajka
- 1 surowe jajko 
- 4 dag sera żółtego
- 1/2  pęczka koperku
- 1/2 pęczka szczypiorku
- sól, pieprz
- 10 dag bułki tartej
- 4 łyżki oleju

wykonanie: 
Ugotowane na twardo jajka, obrać i posiekać,
dodać  zieleninę i wbić surowe jajko, wsypać  2 łyżki bułki tartej, starty żółty ser, przy-
prawić wszystko solą i pieprzem i wyrobić ciasto. Formować płaskie kotlety, obtoczyć 
w tartej bułce i piec na mocno rozgrzanym oleju.                       

Stanisława Juraszek
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kotlety z kalafiora z fasolą

Składniki:
- 1 średniej wielkości kalafior
- 2 łyżki bułki tartej
- sól
- pieprz
- 1 jajko
- łyżeczka cukru
- olej do smażenia
- 1 szklanka gotowanej fasoli koloro-

wej lub białej

wykonanie:
Kalafiora ugotować w lekko osolonej wodzie z dodatkiem łyżeczki cukru. Gdy będzie już
miękki, odcedzić go i zostawić na durszlaku na około 20 minut. Po dokładnym odsącze-
niu ugnieść kalafiora tłuczkiem aż utworzy się jednolita masa. Ugotowaną fasolę posie-
kać  na desce, dodać  do kalafiora,  przyprawić do smaku solą, pieprzem, wbić  jajko
i dokładnie wymieszać. Na koniec dodać bułkę tartą i powtórnie wymieszać. Formować
niewielkie kotlety, obtaczać w bułce tartej i smażyć na mocno rozgrzanym oleju na złoty
kolor. 

Danuta inglot

oponki serowe
lukrowane

Składniki:
- 0,5 kg białego sera
- 0,5 kg mąki pszennej
- 2 jajka
- łyżeczka sody
- szklanka cukru
- 2 łyżki spirytusu lub octu
- olej lub smalec do smażenia

Lukier:
- 20 dag cukru pudru
- sok z jednej cytryny
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wykonanie: 
Ser zmielić w maszynce, wsypać mąkę, dodać jajka, sodę oczyszczoną, cukier i spirytus
lub ocet i dokładnie wymieszać. Ciasto rozwałkować na ok. pół cm. Szklanką wykrawać
krążki, w każdym krążku nakrętką robić dziurkę. Olej lub smalec rozgrzać na głębokiej
patelni, smażyć oponki z obydwu stron na złoty kolor. Dokładnie odsączyć z nadmiaru
tłuszczu na papierze kuchennym. 

Lukier:
Cukier puder utrzeć z sokiem z cytryny, można dodać nieco rumu. Lukrować gorące
oponki.

Danuta inglot

Pierogi razowe

Składniki (ciasto):
- 3 szklanki mąki razowej
- 1,5 szklanki mąki pszennej
- 2 łyżki oleju
- 1 niepełna łyżeczka soli
- 1 szklanka ciepłej wody
- 1 jajko
- 1 główka kapusty słodkiej
- 1 duża cebula
- 15 dag słoniny lub boczku
- sól, pieprz

wykonanie:
Kapustę pokroić w ćwiartki lub w ósemki, sparzyć tak aby była średniej miękkości i od-
cedzić na durszlaku. Po wystudzeniu odcisnąć, zmielić przez maszynkę. Pokrojoną 
w drobną kostkę słoninę lub boczek zrumienić z drobno pokrojoną cebulą. Kapustę dodać
do usmażonej słoniny, dusić kilka minut aby dokładnie odparować kapustę. Przyprawić
solą i pieprzem. Z mąki razowej i pszennej, oleju, soli, jajka i ciepłej wody zarobić luźne
ciasto, rozwałkować je i wykrawać krążki. Wystudzonym farszem nadziewać krążki i do-
kładnie sklejać. Ugotować w osolonej wodzie i podawać polane skwarkami z cebulą. 

zofia kosztyła
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Pierogi ruskie

Ciasto:
- 60 dag mąki pszennej
- 1 jajko
- 1 szklanka ciepłej wody
- sól

Farsz:
- 1,2 kg ziemniaków
- 30 dag białego, odciśniętego sera
- 1 duża cebula
- 15 dag słoniny
- sól, pieprz

wykonanie:
Ziemniaki ugotować, odcedzić, ostudzić i zmielić lub przetrzeć przez praskę razem z bia-
łym serem. Drobno pokrojoną cebulę usmażyć na  pokrojonej w kostkę słoninie i dodać do
farszu. Przyprawić pieprzem i solą do smaku. Zarobić miękkie ciasto, farszem nadziewać
pierogi, ugotowane w osolonej wodzie, podawać polane masełkiem lub słoninką. 

zofia kosztyła

Piróg komborski

Składniki:
- 30 dag ziemniaków
- 0,5 kg kaszy gryczanej
- 1 szklanka śmietany
- 25-30 dag białego sera 

(w kostce)
- kostka margaryny
- 4 jajka
- sól, tłuszcz do formy

wykonanie:
Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie.
Odcedzić. Surową kaszę gryczaną wymieszać z ziemniakami i dobrze ugnieść. W garnku
utopić margarynę, wbić jajka i dodać pokruszony biały ser. Wszystko wymieszać. Do
ziemniaków z kaszą dodać masę serową, wlać śmietanę i przyprawić solą. Przełożyć do
natłuszczonej blachy. Wierzch posmarować żółtkiem. Piec w temp. 220 stopni C ok. 1,5
godz. 

Danuta inglot



kgw koMBornia

39

Puszyste pączki na zimno

Składniki:
- 1 kg mąki pszennej
- 2 szklanki mleka
- 25 dag margaryny
- 4 jajka
- 5 łyżek cukru
- cukier waniliowy
- szczypta soli
- 10 dag drożdży
- 3 łyżki spirytusu
- dowolna marmolada
- cukier puder
- tłuszcz do smażenia

wykonanie:
Drożdże rozrobić z zimnym mlekiem. Mar-
garynę rozpuścić,  stopniowo ostudzić.
Jajka utrzeć z cukrem, dodać do tego mar-
garynę i utrzeć (na tym etapie wygląda jak
zwarzone), dodać mąkę, spirytus, cukier
waniliowy, sól i drożdże a następnie wyra-
biać 5 minut. Naczynie z ciastem włożyć do
większego naczynia  napełnionego zimną
wodą, pozostawić do wyrośnięcia. Stolnicę
posypać mąką, wylać ciasto i rozprowadzić
dłońmi na placek o grubości 2 cm.
Szklanką wycinać krążki, na połowę nało-
żyć marmoladę, a drugą połową krążka
przykryć, dobrze zlepić i formować pączki.
Pozostawić do wyrośnięcia. Pączki smażyć
w gorącym tłuszczu, posypać cukrem. 

Danuta inglot
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racuchy z ziemniaków 
z jabłkami

Składniki:
- 1/2 kg ziemniaków
- 0,5 l mleka
- 2 dag drożdży
- 2 szklanki mąki pszennej
- 3 jajka
- 1 kg jabłek
- 2 łyżki cukru
- cukier waniliowy

wykonanie:
Ugotować  ziemniaki, zmielić je lub dobrze potłuc. 0,5 szklanki mleka rozmieszać z 2 dag
drożdży i 2 łyżkami cukru,  dodać przygotowany rozczyn do letnich ziemniaków. 
2 szklanki mąki i trzy żółtka rozmieszać z ziemniakami dodać ubite z trzech jajek białka,
cukier waniliowy, wymieszać  i pozostawić  do wyrośnięcia. Kłaść łyżką placki na roz-
grzany olej, nałożyć plasterek jabłka i przykryć odrobina ciasta. Smażyć z obu stron na
złoty kolor.

Halina Balawajder

racuszki z kiełbasą

Składniki:
- 1 kg gotowanych ziemniaków
- 2 jajka
- 1 szklanka mąki pszennej
- sól, pieprz
- 20 dag kiełbasy
- 2 łyżki bułki tartej
- tłuszcz do smażenia

wykonanie:
Do ugotowanych i zmielonych ziemniaków
dodać sól, pieprz, mąkę, jajka i pokrojoną 
w drobną kostkę kiełbasę. Wyrobić ciasto, zrobić z niego wałek i kroić placuszki na 1 cm
grubości.  Kotlety panierować  w bułce tartej i smażyć  na tłuszczu do momentu zarumie-
nienia. Tak przygotowane podawać z surówką. 

Stanisława Juraszek 
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rożki

Składniki:
- 3 szklanki mąki pszennej
- 300 ml kwaśnej śmietany
- kostka margaryny
- 0,5 łyżeczki sody
- 0,5 łyżki octu
- ser lub marmolada do przekła-

dania (ok. 30 dag)

wykonanie:
Mąkę z kostką margaryny i sodą posiekać.
Dodać śmietanę, ocet i dokładnie wyrobić. Wyro-
bione ciasto rozwałkować, kroić kwadraty i nakładać ser lub marmoladę, a następnie
składać na pół i brzegi dobrze zlepiać. Tak przygotowane rożki upiec na złoty kolor. Po
upieczeniu  posypać cukrem pudrem.

Janina Mrozek

Szyszki

Składniki: 
- 1 kg mąki
- 10 dag drożdży
- 8 łyżek cukru
- 4 żółtka
- 0,5 l mleka
- niecała roztopiona margaryna
- cukier waniliowy
- szczypta soli

wykonanie:
3 łyżki mąki, 3 łyżki mleka, drożdże i łyżkę cukru
rozetrzeć i zostawić do wyrośnięcia. Jak rozczyn wyrośnie, dodać  mleko, sól, utarte
żółtka z cukrem i cukrem waniliowym i dobrze wyrobić ręką. Pod koniec wyrabiania
dodać roztopioną margarynę i dalej wyrabiać. Pozostawić do wyrośnięcia. Z tego ciasta
można piec drożdżówki, paszteciki, pączki i bułeczki. 

Teresa Szuba
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Uszka wigilijne z bobem

Ciasto: 
- 1 szklanka mąki pszennej
- 1 jajko
- 0,5 szklanki ciepłej wody
- sól

Farsz:
- 0,5 kg bobu zielonego
- 1 cebula
- 1 łyżka masła
- sól, pieprz

wykonanie: 
Bób ugotować i odcedzić, następnie zmielić przez maszynkę. Drobno pokrojoną cebulę ze-
szklić na maśle, dodać zmielony bób i doprawić solą i pieprzem. Z podanych produktów
zarobić luźne jak na pierogi ciasto. Cienko rozwałkować i pokroić na małe kwadraty. Na-
kładać farsz, składać po przekątnej  i dokładnie zlepiać. Gotować w osolonej, wrzącej wo-
dzie. 

zofia kosztyła

zupa chrzanowa

Składniki:
- 4 l wody
- 30 dag surowego boczku
- 20 dag białej kiełbasy
- 20 dag chrzanu (korzeń)
- 0,5 l śmietany
- 1 łyżka mąki
- 2 ząbki czosnku
- sól, pieprz, jarzynka
- 1 gotowane jajko

wykonanie: 
Boczek i kiełbasę gotować kilka minut w 4 l wody, dodać starty na tarce chrzan, przy-
prawy. Boczek i kiełbasę wyjąć, pokroić wraz z jajkiem  i układać na talerzu. Zupę podbić
śmietaną  z 1 łyżką mąki i zagotować. Tak przygotowaną zupą zalać talerz z pokrojonym
boczkiem, kiełbasą i jajkiem. 

irena Podgórska
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Składniki:
- 40 dag startej dyni
- 1/2 l mleka
- szklanka wody
- szczypta soli

Zacierka:
- 1 jajko
- 12 dag mąki
- 3 łyżki wody
- szczypta soli

wykonanie:
Dynię ugotować w mleku i szklance wody
do miękkości. Z  jajka, mąki, wody, soli  za-
gnieść ciasto i tak przygotowaną zacierkę
wsypać do dynianki i chwilę gotować. 

elżbieta Śnieżek

zupa z dyni
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KGW w Korczynie
Koło Gospodyń Wiejskich w Korczynie swoją działalność rozpoczęło w 1912 roku. Pierwszą prze-

wodniczącą koła była Ludwika Pelczarska. Pierwsza wojna światowa przerwała działalność, aż do lat
trzydziestych XX wieku. 

Swoją działalność wznowiły w 1930 r., wówczas koło liczyło 60 członkiń. Przewodniczącą była Maria
Pelczarska. Członkinie koła aktywnie pomagają przy organizacji wigilii dla osób samotnych i bezdo-
mnych, przy Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej „Kropa”, Jarmarku Korczyńskiego oraz w różnych
uroczystościach parafialnych. KGW organizuje co roku Dzień Seniora. Działalność koła została zauwa-
żona i nagrodzona przez starostę powiatu krośnieńskiego w 2006 r. z okazji Dnia Działacza Kultury oraz
2013 r. z okazji 100-lecia koła. Koło obecnie liczy 40 członkiń. Od 2004 r. przewodniczącą jest Maria
Jakubik.

KGW nadal prężnie działa i przekazuje swoje doświadczenia młodym kobietom, matkom oraz służy
swoimi doświadczeniami i pracuje dla naszej Małej Ojczyzny.
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Barszcz czerwony 
z botwinką

Składniki: 
- 2 l wody
- 1 marchewka
- 1 pietruszka
- 2 buraki ćwikłowe z natką
- 3 łyżki śmietany
- 1 łyżka mąki
- koperek
- ocet do smaku
- sól, pieprz, przyprawy

wykonanie:
Do wody wkroić jarzyny i buraki wraz z nacią, dodać trochę octu, aby barszcz nie stracił
koloru. Gdy jarzyny będą miękkie, należy podbić wywar zawiesiną z mąki i śmietany. Po
zagotowaniu barszcz przyprawić, dodać pokrojony koperek i zieloną pietruszkę.

zofia Pelczarska

Farszynki

Składniki:
- 1 kg ziemniaków
- mąka ziemniaczana (czwarta część ziem-

niaków)
- 1 jajo
- sól

wykonanie:
Ziemniaki obrać, ugotować, lekko ostu-
dzone przepuścić przez maszynkę do
mięsa. Zmielone ziemniaki przełożyć do
miski, ręką wyrównać, trochę ubić i podzie-
lić nożem na cztery części z czego jedną
część wyjąć. Na puste miejsce włożyć mąkę
ziemniaczaną, wyciągnięte ziemniaki
dodać 1 jajko, sól i wyrobić ciasto.

Farsz:
- 1/2 kg ugotowanego mięsa (wołowe, wiep-

rzowe, drobiowe) 
- 1 jajko
- 1 cebula
- sól, pieprz do smaku

wykonanie:
Z podanych składników zrobić farsz
mięsny taki jak na uszka.
Nabierać ciasta ziemniaczanego na rękę,
nałożyć farsz mięsny, zawinąć w ciasto
i uformować placki. Smażyć z obu stron na
tłuszczu. Podawać z barszczem czerwonym
lub z sosem grzybowym.

zofia Pelczarska
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kapusta z grochem

Składniki:
- 1 kg kapusty kiszonej
- 1duża cebula
- łyżeczka kminku
- masło (1 łyżka)
- 1łyżka mąki
- 30 dag grochu łuskanego
- pieprz, sól

wykonanie:
Kapustę ugotować z kminkiem, groch na-
moczyć i ugotować.  Z masła, cebuli i mąki przy-
gotować zasmażkę. Połączyć  z ugotowaną kapustą i  grochem. Następnie dodać
zasmażkę, przyprawy i wszystko wymieszać i zagotować.

zofia Pelczarska

kluski kudłate

Składniki: 
- 1,5 kg ziemniaków
- jajo
- 1 łyżeczka soli
- 2 łyżki mąki pszennej

wykonanie:
Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce,
wycisnąć masę ziemniaczaną przez
tetrę lub gazę. Dodać do ciasta ziemnia-
czanego jajo, sól, mąkę i skrobię z ziemnia-
ków (osad po wyciśnięciu ziemniaków). Wyrobić
ciasto. Formować kulki lub paluszki, gotować w osolonej wodzie do miękkości. Podawać
ze skwarkami, masłem, można posypać białym serem. 
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Maleszka

Składniki:
- 1 l wody
- 1 łyżeczka soli
- 40 dag mąki razowej pszennej 
- 2 łyżki masła lub słoniny do

okraszania

wykonanie: 
Na gotującą wodę wsypywać par-
tiami mąkę, ciągle mieszając mątewką,
żeby nie utworzyły się grudki. Gotować
przez 15 minut, bezustannie mieszając. Po ugoto-
waniu wyłożyć na talerz, zrobić na środku dołek i dać roztopione masło lub słoninę.

ogórki konserwowe 
(koreczki)

Składniki:
- 4 kg małych, zielonych ogórków 

(nie obierać)
- 0,5 kg cebuli
- 4 papryki czerwone duże
- kawałek selera
- 4 litry zimnej wody
- 4 łyżki soli

Zalewa:
- 3 szklanki wody
- 3 szklanki octu 10%
- 4 szklanki cukru
- 2 łyżki gorczycy
- 1 łyżka ziela angielskiego
Wszystkie składniki gotujemy kilka minut.

Wykonanie:
Ogórki pokroić w kostkę ok. 2 cm, cebulę w plastry, paprykę w paski, a seler zetrzeć na
tarce. W czterech litrach wody rozpuścić cztery łyżki soli. Do tego roztworu dodać ogórki,
cebulę i seler. Odstawić na ok. 3 godz. Po 3 godz. odlać wodę i przygotować zalewę. Wa-
rzywa umieścić w zalewie, doprowadzić do wrzenia, a następnie dodać paprykę.
Wszystko wymieszać i ciepłe nakładać do słoików. Gotować ok. 10 minut.

zofia Pelczarska



Pierogi kapustą i serem

Farsz:
- 2 kg kapusty świeżej
- 0,5 kg sera białego
- 3 cebule
- pieprz, sól
- skwarki do polania

Ciasto:
- 0,5 kg mąki pszennej
- 1 jajko
- szklanka letniej wody
- sól
- łyżka oleju

wykonanie:
Kapustę drobno pokroić, podgotować, ostudzić i odsączyć. Cebulę pokroić i usmażyć na
złoty kolor. Do rozdrobnionej kapusty dodać rozkruszony ser, usmażoną cebulę, przy-
prawy i dobrze wymieszać. Przygotować ciasto pierogowe, rozwałkować, wyciąć krążki
lub kwadraty, nałożyć farsz i zlepiać pierogi. Wrzucać na wrzącą gotującą wodę i goto-
wać przez ok. 5 minut. Po ugotowaniu polać sklarowanym masłem lub skwarkami.

irena Trznadel

Piwoszki

Składniki:
- 4 szklanki mąki pszennej
- 2  margaryny
- 1 szklanka piwa

wykonanie:
Zarobić ciasto, rozwałkować i po-
kroić na kwadraty. Przekładać
ćwiartką jabłka lub marmoladą i for-
mować rożki. Piec w gorącym piekar-
niku na złoty kolor. Po upieczeniu
posypać cukrem pudrem. 

Maria Jakubik

48

kgw korczYna



kgw korczYna

49

Placek z jagodami

Składniki:
- 6 jaj
- 25 dag maki
- 1,5 szkl. curku
- 3/4 kostki  margaryny
- 40 dag jagód
- cukier puder do posypania

wykonanie:
Białka ubić z cukrem, dołożyć żółtka 
i  ubijać. Margarynę roztopić. Masę jajeczną,
połączyć z mąką i ciepłą roztopioną margaryną.
Przygotowane ciasto wylać na posmarowaną blachę i na wierzch rozsypać jagody. Piec 
w piekarniku w 180 stopniach, ok. 40 minut. Po wystygnięciu posypać cukrem pudrem.

Maria Jakubik

Placek z marmoladą

Składniki:
- 50 dag mąki
- 5 dag drożdży
- szklanka mleka
- 10 dag masła
- 3 żółtka
- 1 jajo
- 10-15 dag cukru
- 10-15 dag marmolady
- cukier waniliowy

wykonanie:
Z drożdży, mleka, 2 szklanek mąki, 
2 łyżek cukru zrobić rozczyn i zostawić 
w cieple do wyrośnięcia. Jajko i żółtka
ubić z resztą cukru i cukrem waniliowym
i dodać do wyrośniętego rozczynu. Doło-
żyć resztę mąki roztopiony tłuszcz 
i dobrze wyrobić. Ciasto wyłożyć na bla-
chę, nałożyć kupki marmolady, rozsypać
kruszonkę. Zostawić do wyrośnięcia
i upiec.

Kruszonka – składniki:
- 1/2 szklanki mąki
- 3 łyżki cukru pudru
- 1/5 kostki masła

wykonanie:
Z podanych składników zrobić ciasto i po-
kruszyć na placek.

zofia Pelczarska
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Prozioki

Składniki:
- 70 dag mąki pszennej
- 0,5 l zsiadłego mleka
- 1 całe jajko
- 1 żółtko
- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
- szczypta soli

wykonanie:
Z podanych składników zarobić ciasto,
rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm i po-
kroić w dowolne kształty. Ciasto ma być luźne
jak na pierogi, a nawet wolniejsze. Piec na kuchennej blasze z obu stron. 

Maria Jakubik

racuchy z jabłkami

Składniki:
- 0,5 l mleka
- 40 dag mąki
- 5 dag drożdży
- 4 jabłka
- 1 łyżka cukru
- 2 łyżki oleju
- 2 jajka (białka ubić)
- szczypta soli

wykonanie:
Drożdże rozpuścić z jedną łyżeczką cukru 
w małej ilości mleka. Do podgrzanego mleka wlać roztwór (rozpuszczone drożdże), dodać
dwa żółtka, dwie łyżki oleju, mąkę i dodać ubite białka. Ciasto rozmieszać mikserem.
Ciasto ma być tak gęste jak śmietana. Jabłka pokroić w kostkę i dodać do ciasta. Po wy-
konaniu wszystkich czynności należy poczekać, aż ciasto podwoi  swą objętość. Piec na
rozgrzanym oleju lub smalcu.

zofia Pelczarska
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rydze po cygańsku

Składniki:
- 1 kg rydzów 
- 1/2 kg cebuli
- 1/2 szklanki oleju
- mały koncentrat pomidorowy Pudliszki 
- 3/4 szklanki wody 
- 5 łyżek octu 10% 
- 1 łyżka soli
- 3 łyżki cukru
- szczypta chili
- łyżeczka mielonej papryki słodkiej
- ząbek czosnku
- 3-4 sztuki  liścia laurowego
- parę ziaren ziela angielskiego

wykonanie:
Rydze pokroić w dużą kostkę lub paski. Gotować 10 minut w osolonej wodzie. Cebulę po-
kroić w kostkę i zeszklić na oleju. Do uduszonej cebuli dodać rydze i dusić jeszcze około
10 - 15 minut. Następnie dodać pozostałe składniki, kilka minut dusić, ażeby smaki się
połączyły. Ciepłe nałożyć do słoików. Pasteryzować w garnku pod przykryciem 10 do 15
minut. Doskonały dodatek do wędlin i na „zagrychę”. 

Maria Jakubik
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KGW w Krasnej
Koło Gospodyń Wiejskich w Krasnej swoją działalność rozpoczęło w 1950 roku. Funkcje przewod-

niczącej pełniła wówczas Maria Sikora. Przez kolejne lata przewodniczące KGW zmieniały się, były to
następujące osoby: Aleksandra Dydko, Stefania Gierlach, Anna Puk, Kazimiera Płonka, Zdzisława Pitera,
Maria Zaguła, Stefania Pietrasz, Kazimiera Kurcoń. Obecnie przewodniczącą jest Elżbieta Pitera. Koło
Gospodyń Wiejskich w Krasnej w liczy 34 członkinie. 

Podczas swojej wieloletniej działalności KGW organizowało różne kursy dla mieszkańców, tj. kurs
pieczenia, gotowania, pokazy robót ręcznych itp. Tradycyjnie od wielu lat organizuje w czasie karnawału
zabawę dla mieszkańców, w której bierze udział bardzo dużo osób. W okresie letnim przy wsparciu
GOK w Korczynie organizuje dla osób starszych Dzień Seniora. Koło współpracuje również z Radą Ro-
dziców, oraz Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Krasnej, biorąc udział w przygotowaniach „Spotkań 
z tradycją polską”. Od kilku lat koło uczestniczy w Dożynkach Gminnych gdzie dwukrotnie zdobyło
czołowe miejsce za najlepiej wykonany wieniec dożynkowy. Bierze również udział w organizowanej
Biesiadzie Artystycznej, gdzie również odnosi sukcesy. 

W przyszłości koło chciałoby nadal rozwijać działalność i w dalszym ciągu podtrzymywać tradycję,
którą przekazały im mamy, babcie oraz sędziwe poprzedniczki KGW.

52
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chleb domowy mieszany

Składniki:
- 6 l wody letniej
- 6 l mąki żytniej
- zakwas (ciasto z poprzedniego pieczenia)
- 10 dag drożdży
- 6 łyżek soli 
- 2 garści słonecznika 
- otręby pszenne (według uznania) 
- otręby orkiszowe (według uznania)
- mąka pszenna I
- mąka  pszenna II
- 2 litry mąki orkiszowej
- 2 łyżki grysiku orkiszowego

wykonanie:
Z wody, maki żytniej, drożdży i ciasta z poprzedniego pieczenia zrobić rozczyn, który na-
leży dobrze wymieszać, odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 10 godzin. Po ty cza-
sie wsypać 6 łyżek soli, 2 garści słonecznika, otręby pszenne lub orkiszowe. Dodać mąki
jasnej I i ciemniejszej II ile ciasto zabierze oraz 2 litry mąki orkiszowej i  2 łyżki grysiku
orkiszowego. Ciasto dobrze zamiesić, bardzo dokładnie wyrabiać przez 30 minut. Pozos-
tawić do wyrośnięcia, miedzy czasie napalić w piecu. Gdy ciasto podrośnie nakładać do
blaszek posmarowanych tłuszczem i pozostawić do wyrośnięcia. Piec w nagrzanym piecu
przez 1,5 godzinę. Po upieczeniu wierzch posmarować skórką ze słoniny lub wodą.

elżbieta Pitera
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gołąbki z tartych młodych
ziemniaków

Składniki:
- 1 główka białej kapusty
- 4 średnie cebule
- 2 kg ziemniaków
- łyżka smalcu
- 25 dag boczku
- sól, pieprz, wegeta (do smaku)
- 330 ml śmietany
- 150 g przecieru pomidorowego

wykonanie:
Boczek i  cebulę pokroić w kostkę, dodać łyżkę i lekko podsmażyć. Ziemniaki obrać, zetrzeć
na tarce z małymi oczkami, trochę odcisnąć. Do ziemniaków dodać podsmażoną cebulę z bocz-
kiem, dodać wegetę, sól i pieprz dobrze wymieszać. Kapustę sparzyć w garnku gorącą wodą
tak aby liście zmiękły. Farsz zawijać w liście i układać w naczyniu żaroodpornym, zalać śmie-
taną wymieszaną z przecierem. Piec w piekarniku około 2 godzin, w temp. 180 stopni. 

Janina wójtowicz

Jabczok

Składniki:
- 3 szklanki mąki
- 3 łyżki cukru pudru
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 25 dag tłuszczu (masło, margaryna)
- 3 jajka
- 3 żółtka
- 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
- 1 kg  jabłek
- 1 szklankę cukru
- cukier waniliowy

wykonanie:
Przesianą mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia, dodać tłuszcz i dobrze posiekać
nożem. Następnie dodać pozostałe składniki i dokładnie wyrobić ciasto. 3/4 ciasta włożyć
do zamrażarki na pół godziny. Białka ubić z 1 szkl. cukru i cukrem waniliowym, dodać
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej. Jabłka pokroić, usmażyć z cynamonem. Na ciasto roz-
łożyć jabłka, na nie położyć ubitą pianę z jajek a na wierzch zetrzeć pozostałą ilość
ciasta. Piec w temperaturze 150 stopni, około 1 godzinę.

Maria zaguła
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kasza gryczana z kurkami

Składniki:
- 200 g kaszy gryczanej (gotowanej)
- 250 g kurek
- 3 ząbki czosnku
- 2 łyżki masła
- 200 g gęstej śmietany
- 0,5 l wywar z rosołu (włosz-

czyzna, mięso z kością)
- pieprz, sól + dekoracja

wykonanie:
Czosnek pokroić w plastry, udusić na maśle,
dodać pokrojone kurki, dolać 0,5 l wywaru rosołowego i dusić około 30 minut. Zaprawić
śmietaną i dodać sól (pieprz do smaku).Kaszę polać sosem, udekorować według uznania.

ewa wajda

kotlety z jajek

Składniki:
- 8 jajek ugotowanych
- 2 jajka surowe
- 1 bułka
- 1 szklanka mleka
- sól, pieprz (do smaku)

wykonanie:
Jajka ugotowane zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach. Bułkę namoczyć 
w mleku, wygnieść i dać do startych jajek.
Dodać dwa surowe jajka, sól, pieprz do smaku, to
wszystko razem wymieszać, gdy jest troszkę za rzadkie dodać bułki tartej. Formować
sznycelki, następnie obtoczyć w bułce tartej i smażyć na maśle lub oleju. Podawać 
z ziemniakami i dowolną surówką.

Danuta Prejznar
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kulki ziemniaczane 
z pieczarkami

Składniki:
- 1 kg mąki pszennej
- 1 kg ziemniaków
- 0,5 kg pieczarek
- 1 duża cebula
- 1 jajko
- 15 dag masło
- szczypta soli i pieprz

wykonanie:
Ziemniaki ugotować i ciepłe zemleć. Połowę ce-
buli pokroić w kostkę, zeszklić na maśle. Z jajka, ziemniaków, mąki zagnieść ciasto. Pie-
czarki zetrzeć na tarce na dużych oczkach, usmażyć dodając sól, pieprz i zeszkloną
wcześniej cebulę i dobrze wymieszać. Z ciasta formować kulki, nadziewać farszem. Goto-
wać uformowane kulki ok. 10 minut. Po ugotowaniu polać cebulką usmażoną na maśle.

emilia Pietrasz

nalewka orzechowa

Składniki:
- 1/2 l spirytusu
- 1/2 l wódki białej
- 1 szklanka przegotowanej zim-

nej wody
- 1/2 kg zielonych, pokrojonych

orzechów
- 1/2 kg cukru
- kawałek cynamonu
- 5 goździków

wykonanie:
Wszystkie składniki włożyć do słoja, zakręcić i postawić na 3-4 tygodnie. Po upływie tego
czasu nalewkę przecedzić przez gazę. 1/2 kg cukru zagotować z 1 szklanką wody. Do go-
rącego syropu wlać przecedzoną orzechówkę. Dobrze wymieszać i zlać do butelek. Prze-
chowywać 3-6 miesięcy.

Józefa gargasz
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nalewka ziołowa „królowa Bona”

Składniki:
- 1 l wody
- 1 garść zielonej macierzanki
- 1 garść zielonej babki lancetowatej
- 1 garść świeżego dziurawca
- 1 butelka wina białego
- 1/2 słoiczka miodu prawdziwego (spadziowy)
- cukier waniliowy
- anyż

Przygotowanie:
Wodę i zioła zagotować, przecedzić i schłodzić wywar.
Do zimnego wywaru dodać wino i miód, cukier waniliowy,
anyż. Zlać do jasnych butelek i odstawić  na 2 tygodnie.

Józefa gargasz

Składniki na farsz:
- 300 g zielonej soczewicy
- 300 g pieczarek
- 2 cebule
- 2 łyżki masła
- sól, pieprz, majeranek

Ciasto:
- 300 g mąki pszennej
- 1 jajko
- 1 łyżka oleju, szczypta soli
- 1/2 szklanki ciepłej wody (lub ile zabierze)

Sposób przygotowania farszu:
Soczewicę opłukać w zimnej wodzie, na-
stępnie zalać wrzącą wodą i ugotować do
miękkości, ostudzić, a następnie rozgnieść.
Cebulę i pieczarki obrać, pokroić i podsma-
żyć na maśle (chwilę dusić). Do soczewicy
dodać cebulę z pieczarkami i wymieszać.
Doprawić do smaku solą, pieprzem i maje-
rankiem.

ciasto:
Z podanych składników przygotować ciasto
jak na pierogi, rozwałkować, wykrawać
szklanką kółka. Na środku układać porcje
farszu i sklejać pierogi. Wrzucać do wrzącej
posolonej wody. Gotować około 3 minuty od
momentu wypłynięcia. Wyłożyć na półmi-
sek i polać podsmażoną cebulką na maśle.

Bogusława gargasz

Pierogi z soczewicą i grzybami
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Placki ziemniaczane 
zapiekane ze śmietaną

Składniki:
- 1 kg ziemniaków (18 placków)
- 1 cebula
- 4 łyżki mąki pszennej
- 1 jajko
- 0,5 szklanki śmietany
- sól, pieprz (do smaku)

wykonanie:
Ziemniaki i cebulę zetrzeć na tarce o drob-
nych oczkach. Do utartych ziemniaków dodać
jajko, mąkę pszenną, sól i pieprz. Wymieszać i piec placki na blasze kuchennej. Upie-
czone placki przełożyć do naczynia żaroodpornego, polać śmietaną ze szczyptą soli i za-
piekać w piekarniku 15 minut.

Urszula Bober

Sernik

Składniki - ciasto:
- jajo
- 2 żółtka
- 30 dag mąki
- 10 dag margaryny
- 1 łyżka smalcu
- 10 dag cukru pudru
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia

wykonanie:
Przesiać mąkę, wymieszać z proszkiem do
pieczenia, dodać  margarynę i posiekać nożem.
Następnie dołożyć pozostałe składniki i do-
kładnie ciasto wyrobić. Ciasto rozwałkować 
i wyłożyć na posmarowaną wcześniej blaszkę. 
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Ser:
- 50 dag
- 5 jaj
- 12,5 dag masła
- budyń śmietankowy
- łyżka mąki ziemniaczanej
- 1 szklanka cukru
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 5 dag rodzynek
- cukier waniliowy
- zapach pomarańczowy

wykonanie:
Ser zmielić w maszynce i dodać budyń
i mąkę ziemniaczaną. Utrzeć na pianę
masło z cukrem dodawać po łyżce masy se-
rowej i po jednym żółtku. Dodać proszek do
pieczenia, zapach oraz rodzynki. Z białek
ubić pianę, dodać do sera i delikatnie wy-
mieszać. Wyłożyć na wcześniej przygoto-
wane ciasto i piec w temp. 180 stopni, 
ok. 1 godziny.

Bożena Hajnas

Skwarki z cebulą

Składniki:
- 2 kg świeżej słoniny
- 5 szt. cebuli
- 25 dag mięsa wieprzowego 

mielonego
- sól

wykonanie:
Słoninę zmielić w maszynce i stopić
na wolnym ogniu, dodać odrobinę soli
do smaku, mięso mielone i pokrojoną 
w paski cebulę. Gdy będzie dobrze wyto-
pione, odstawić do ostygnięcia.

elżbieta Pitera
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zacierka na mleku

Składniki:
- 1 l mleka
- 10 dag mąki pszennej lub żytniej
- 1 jajko
- 1 łyżka cukru
- sól do smaku

wykonanie:
Zagnieść zacierkę z mąki, jajka
i wody. Ścierać na tarce do wrzącego
mleka, gotować chwilkę, aż kluseczki będą
miękkie, dodać cukier do smaku. Zacierki
można też ugotować w wodzie, odcedzić
i zalać mlekiem.

anna Puk

zupa grzybowa 
z łazankami

Składniki:
- 10 dag grzybów suszonych
- 2 marchewki
- cebula
- natka pietruszki
- 20 dag  łazanek (gotowe)
- łyżka masła

wykonanie:
Grzyby ugotować, odcedzić, pokroić, pod-
smażyć na maśle z cebulą. Do wywaru z grzy-
bów dodać podsmażone grzyby z cebulą,
wrzucić łazanki i ugotować. Przyprawić do
smaku pieprzem, magą i solą.

Maria Mateja
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zupa z czereśni
„Jagodzianka”

Składniki:
- 1 kg czereśni
- 2 l wody
- 1 szkl. serwatki
- 1  łyżka cukru
- 1  łyżeczka soli
- 1/2 szklanki wody
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 łyżka śmietany (jeżeli ktoś lubi)
- 30 dag mąki pszennej
- 1 jajko
- troszkę wody

wykonanie:
Czereśnie ugotować  w  2 litrach wody, dodać serwatkę, cukier i sól. Ugotowane czereś-
nie przetrzeć przez grube sito, dodać do wywaru. Wodę i mąkę ziemniaczaną rozrobić,
wlać do wywaru i zagotować. Po ugotowaniu  dodać śmietanę. Z mąki pszennej i jajka,
wody zagnieść ciasto, tak  żeby było twarde. Zetrzeć na grubej tarce i ugotować na wo-
dzie. Połączyć z przygotowaną wcześniej „jagodzianką”. 

Józefa gargasz

Żubrówka - nalewka

Asensja:
- 1 garść trawki żubrówki
- 1/4 l spirytusu
- 1/2 l wódki
- cukier
- 1 łyżeczka imbiru

wykonanie:
Zalać spirytusem trawę i postawić na
2 tygodnie. Wyjąć trawę, do roztworu
dodać 1/2 l wody, 1/2 l białej wódki, cukru
dodać do smaku, 1 łyżeczkę imbiru, wszystko
razem połączyć i wymieszać. 

Józefa gargasz
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KGW w Spornem
Koło powstało 11 lutego 1965 r. z inicjatywy miejscowych kobiet oraz przewodniczącej KGW w Kor-

czynie Marii Szmyd i Marii Pelczarskiej. Początkowo działalność społeczno-gospodarcza i kulturalna opie-
rała się na statucie Kółek Rolniczych i na doświadczeniu gospodyń, które wtedy były już zorganizowane
w kole korczyńskim od prawie 50 lat. Pierwszą przewodniczącą koła została Bronisława Wajda. Przez sze-
reg lat członkinie KGW czynnie uczestniczyły w życiu społecznym i kulturalnym miejscowości.

Dla podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności organizowały rożne kursy i szkolenia dotyczące ho-
dowli zwierząt, stosowania nawozów sztucznych oraz kursy gotowania, pieczenia, szycia, prowadziły
też prenumeratę fachowych czasopism. Środki na swoją działalność panie pozyskiwały od sponsorów
oraz poprzez własną działalność rolniczą: kontraktując len, buraki ćwikłowe, organizując zabawy i fe-
styny. Zdobyte w ten sposób środki przeznaczały na różne cele dotyczące  życia naszej wsi: organizo-
wano opiekę dla dzieci w czasie wakacji, współfinansowano budowę drogi i przystanku autobusowego,
organizowano spotkania towarzyskie z okazji Dnia Kobiet lub Dnia Nauczyciela. 

Od 2004 r.  KGW uczestniczyło w corocznych biesiadach, w dożynkach gminnych, pomagało w or-
ganizacji obchodów 600-lecia  wsi i 80-lecia OSP w Spornem. W marcu 2012 roku nową przewodniczącą
została Krystyna Szmyd. Obecnie koło liczy 30 osób. Koło aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym
miejscowości: w obchodach 90-lecia OSP i Gminnego Dnia Strażaka, organizuje Andrzejki, Sylwester,
uczestniczy w Turniejach Wsi, Dożynkach Gminnych, Biesiadzie Artystycznej oraz poza miejscowością
w pikniku regionalnym organizowanym w Dworze Kombornia. Panie reprezentowały również Gminę
Korczyna na pikniku „Smak tradycji” w Wiśniowej. Działalność społeczna  kobiet jest godna do naśla-
dowania dla młodszych pokoleń. 
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amoniaczki

Składniki:
- 50 dag mąki pszennej
- 1/2 szklanki kwaśnej śmietany
- 2 żółtka
- 1 całe jajko
- 2 łyżki oleju
- 1/2 szklanki cukru pudru
- 1 łyżeczka amoniaku
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 3/4 kostki margaryny

wykonanie:
Przesiać mąkę na stolnicę dodać amoniak, proszek do pieczenia i margarynę. Wszystko
dokładnie wymieszać, dodać pozostałe składniki wyrobić ciasto. Rozwałkować na stolnicy
na grubość 0,5 cm. Wykrawać foremkami ciasteczka. Układać na blasze wyłożonej papie-
rem. Piec w średnio nagrzanym piekarniku na złoty kolor.

Maria wojnar

Bigos

Składniki:
- 0,5 kg kapusty słodkiej
- 0,5 kg kapusty kiszonej
- 0,5 kg mięsa wieprzowego
- 5 dag boczku wędzonego
- 15 dag kiełbasy
- 5 dag cebuli
- 5 dag przecieru pomidorowego
- liść bobkowy, ziele angielskie, sól, pieprz

wykonanie:
Kapustę kiszoną przepłukać, odcisnąć, pokroić, zalać wodą i podgotować w odkrytym 
garnku. Kapustę słodką opłukać, poszatkować, zalać małą ilością wody, ugotować 
w osobnym odkrytym naczyniu. Mięso wieprzowe umyć, pokroić w kostkę, posolić, ob-
smażyć na tłuszczu na rumiano. Przełożyć do garnka ugotowane kapusty, dodać usma-
żone mięso, przyprawy i powoli razem zagotować. Boczek pokroić w kostkę, wytopić nie
rumieniąc, uzyskane skwarki przełożyć do kapusty a na tłuszczu podsmażyć pokrojoną
cebulę, dodać  mąką i przyrumienić jak na zasmażkę. Kiełbasę obrać ze skórki, pokroić 
w grubą kostkę. Gdy kapusty i mięso są ugotowane, dodać zasmażkę, koncentrat pomido-
rowy i przyprawy. Bigos powtórnie zagotować.

Maria wojnar
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ciasteczka kruche z wody

Składniki:
- 1/2 kg mąki pszennej
- 25 dag margaryny
- 4 dag drożdży
- 1 łyżka cukru
- szczypta soli
- woda lub śmietana w zależności

ile ciasto jej zabierze

wykonanie:
Drożdże rozetrzeć z cukrem na płynną
masę. Tłuszcz posiekać z przesianą mąką, połą-
czyć wszystkie składniki i zagnieść ciasto luźne jak na pierogi. Włożyć ciasto do czystej
lnianej ściereczki, zawiązać i wstawić do garnka z zimną wodą na 2 godziny.
Stolnicę posypać mąką, wyłożyć ciasto, rozwałkować na grubość około 2 cm, posmarować
roztrzepanym białkiem, posypać cukrem, pokroić kwadraty. Wykładać na  wyłożoną na-
tłuszczonym papierem blachę. Piec w dobrze nagrzanym piekarniku na złoty kolor.

Maria wojnar

kapuśniaczki 
krucho-drożdżowe

Składniki - ciasto: 
- 1 kg mąki pszennej
- 0,25 dag margaryny
- 1 szklanka gęstej śmietany
- 0,5 szklanki mleka
- 1 łyżka soli
- 1 łyżka cukru
- 3 jajka
- 2 żółtka
- 7 dag drożdży

Nadzienie:
- 1,5 kg ugotowanej kiszonej kapusty
- garść grzybków suszonych
- 2 cebule
- 2 łyżki tłuszczu
- pieprz
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wykonanie - ciasto: 
Drożdże rozpuścić z cukrem, połączyć z mąką, margaryną, śmietaną, mlekiem, dodać
jajka całe i żółtka, wyrobić na stolnicy gładkie ciasto. 

nadzienie:
Grzybki namoczyć, ugotować i posiekać. Cebulę zeszklić na tłuszczu i połączyć z grzy-
bami. Ugotowaną kiszoną kapustę odcisnąć, drobno pokroić  i wymieszać z grzybami.
Można lekko masę odparować. Ciasto rozwałkować, pokroić w prostokąty 8x4 cm. Nakła-
dać farsz i zwijać w rulony i dokładnie zlepić końcówki. Kapuśniaczki posmarować jaj-
kiem i posypać kminkiem. Gdy lekko podrosną włożyć do piekarnika i upiec na złoty
kolor. Kapuśniaczki piec w piekarniku w temp. 200 stopni.  Podawać z czystym czerwo-
nym barszczem.

zofia Magdziak

knedle z truskawkami

Składniki:
- 1 kg ziemniaków
- 25 dag mąki pszennej
- 2 jajka 
- 1/2 kg  truskawek
- 2 łyżki masła lub margaryny
- 1 łyżka tartej bułki
- 2 łyżki cukru do posypania,
- sól

wykonanie:
Ziemniaki ugotować i ciepłe zmielić w maszynce,
następnie wymieszać z surowymi jajkami, dodać mąkę, zagnieść ciasto, krótko wyrabiać.
Na stolnicy posypanej mąką, uformować z ciasta wałek, pokroić na placuszki na które
rozłożyć oczyszczone truskawki i uformować knedle. Po przygotowaniu knedle ugotować
w osolonej wodzie. Bułkę tartą lekko zrumienić bez tłuszczu. Knedle podawać na gorąco,
polane roztopionym tłuszczem i posypane zrumienioną bułką. Można je również spoży-
wać na zimno, polane śmietaną i posypane cukrem. 

Maria wojnar
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kopytka

Składniki:
- 1 kg ziemniaków
- 1 jajko
- 20 dag mąki pszennej,
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej
- 5 dag boczku, lub masła
- sól do smaku

wykonanie:
Ziemniaki dokładnie umyć, ugotować 
w łupinach, obrać, zemleć w maszynce i wy-
łożyć na stolnicę. Z ziemniaków, mąki pszennej 
i ziemniaczanej,  jajka i odrobiny soli zagnieść szybko ciasto. Formować z niego wałeczki
o średnicy około 2,5 cm, spłaszczyć je nożem i kroić ukośne kopytka długości około 3 cm.
Wrzucać delikatnie na wrzącą osoloną wodę. Lekko zamieszać, gotować około 4 minuty.
Podawać polane masłem, lub przysmażonym drobno pokrojonym boczkiem. Można ko-
pytka również podawać z własnym ulubionym sosem.

Maria wojnar

Maleszka - paciara

Składniki na dwie porcje: 
- 0,7 l wody
- 7 czubatych łyżek mąki razowej
- płaska łyżeczka soli

wykonanie:
Zagotować wodę, lekko osolić. Na
wrzątek wsypać mąkę razową
(zmieloną w żarnach lub w śrutow-
niku) i energicznie mieszać, żeby nie
zrobiły się grudki. Gotować na wolnym
ogniu 4 do 5 minut, ciągle mieszając. Można po-
dawać na dwa sposoby: nałożyć na talerz i na środku
zrobić dołek, do którego włożyć kawałek masła, lub
zalać paciarkę przegotowanym mlekiem. 

krystyna Szmyd
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nalewka sosnowa - syrop

Składniki:
- 1 kg młodych pędów sosnowych 
- 2 kg cukru
- spirytus 
- słój o pojemności ok. 5 l

Sposób przyrządzenia:
Umyte, osuszone  młode, wiosenne
pędy sosny układać warstwami do
słoja, posypywać cukrem i mocno ugnia-
tać. Pozostawić na ok. 2 tygodnie w słonecz-
nym miejscu. Od czasu do czasu wstrząsnąć
słojem lub lekko mieszać drewnianą łyżką. Kiedy cukier zamieni się w aromatyczny syrop
zlać go i podzielić na 2 części. Jedną część zostawić w butelce z ciemnego szkła i używać
jako syrop na dolegliwości przeziębieniowe. Do drugiej części dolać spirytus w ilości  1/3 ob-
jętości syropu. Wymieszać,  rozlać do butelek, zakręcić i zostawić do dojrzewania na okres
2-3  tygodni. Stosować na choroby górnego układu oddechowego i na złe samopoczucie. Na-
lewka ma własności wykrztuśne, napotne i wzmacniające odporność.

krystyna Szmyd

nalewka wiśniowa

Składniki:
- 2 kg dojrzałych wiśni
- 0,5 l  spirytusu 96%
- 0,5 l  wódki
- 300 g cukru

Sposób przyrządzenia:
Połowę wiśni wydrylować, a drugą
połowę pozostawić z pestkami. Owoce
zalać wódką i spirytusem, odstawić na
ok. 2 tygodnie. Następnie zlać płyn do in-
nego naczynia, a owoce zasypać cukrem i czekać
żeby puściły sok. Cukier zwykle rozpuszcza się całkowicie po ok. 7 dniach. Od czasu do
czasu należy potrząsać naczyniem. Przecedzić,  połączyć uzyskany syrop z wcześniej zla-
nym płynem, pomieszać i rozlać do butelek. Nalewka jest gotowa po 2-3 tygodniach. Spoży-
wana w małych ilościach stabilizuje pracę serca i obniża poziom cholesterolu. 

krystyna Szmyd
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Pierogi do barszczu

Składniki:
- 3 szklanki mąki pszennej
- 5 dag drożdży
- 2 łyżki cukru
- 3/4 szklanki ciepłego mleka
- 1 żółtko
- kostka margaryny 
- łyżeczka soli 
- 25 dag pieczarek na nadzienie 
- 1 cebula
- tłuszcz do smażenia pieczarek

wykonanie:
Drożdże rozpuścić z cukrem, połączyć z mąką, mlekiem, żółtkiem, margaryną i solą.
Wszystkie składniki dobrze wyrobić na gładkie ciasto. Rozwałkować i wykrawać szklanką
krążki. Pieczarki drobno pokroić i udusić na cebulce. Przyprawić do smaku. Nałożyć farsz 
i dobrze zlepić. Piec w temperaturze 180 stopni C na złoty kolor. Pierogi można upiec
wcześniej i odgrzać w piekarniku. Podawać ciepłe z barszczem.

zofia Magdziak

Placek z jabłkami

Składniki na ciasto:
- 60 dag mąki pszennej
- 30 dag margaryny
- 12 dag  cukru pudru
- 5- 8 łyżek kwaśnej śmietany
- 2 żółtka
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli

Pozostałe produkty:
- 1 kg jabłek
- 1/2 łyżeczki cynamonu
- bułka tarta
- cukier kryształ do posypania jabłek
- cukier puder do posypania placka
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wykonanie:
Mąkę przesiać z proszkiem na stolnicę, posiekać z margaryną, przesiać cukier puder i sól,
dodać żółtka i śmietanę, zarobić ciasto i podzielić na dwie części. Jedną część wyłożyć na
blachę, wyłożoną papierem do pieczenia, ciasto posypać bułką tartą, na to dać starte na
tarce o dużych otworach jabłka, posypać cukrem kryształem i cynamonem. Przykryć drugą
częścią ciasta i piec w temp. 180 – 200 stopni  na zloty kolor. 

Maria wojnar

Proziaki

Składniki: 
- 60 dag mąki
- 5 łyżek płatków owsianych
- 1 łyżka sody oczyszczonej
- 1 jajko
- sól do smaku
- 0,5 l zsiadłego mleka

wykonanie:
Połączyć wszystkie składniki, zarobić luźne ciasto. Rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm.
Kroić niewielkie kawałki i piec na płycie kuchennej lub w piekarniku. Można piec na pa-
telni na tłuszczu. Podawać zamiast pieczywa, najlepiej smakują z masłem i białym serem. 

Helena ciuba
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Smalec do chleba

Składniki:
- 0,5 kg słoniny bez kości
- 0,25 kg boczku wędzonego lub

słoniny wędzonej
- 1 jabłko
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- szczypta majeranku
- sól
- pieprz

wykonanie:
Słoninę i boczek pokroić w kostkę ok. 0,5 cm i osobno stopić. Cebulkę pokroić w drobną
kostkę i usmażyć na tłuszczu. Po wytopieniu połączyć składniki, dodać przeciśnięty czos-
nek, majeranek, sól, pieprz i drobno starte jabłko. Chwileczkę podsmażyć, wlać do glinia-
nego naczynia do zastygnięcia. 

Helena ciuba

Tradycyjna dynianka 

Składniki:
- 1 kg pokrojonej w kawałki dyni 

(dynia żółta jadalna)
- 1 litr mleka do zalania
- 1 i 3/4 szklanki wody
- 30 dag mąki pszennej
- sól i cukier do smaku

wykonanie:
Pokrojoną dynię zalać w garnku mlekiem
i szklanką wody. Gotować do miękkości, mie-
szając aby nie przypalić mleka. Zrobić zacierkę
z mąki pszennej i wody. Ugotowaną dynię roz-
wiercić mątewką, dodać zacierkę, zagotować,
przyprawić do smaku solą i cukrem. 

zofia Bożek
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zupa fasola „na winno”

Składniki:
- 1/2 litra białej fasoli
- 1 duża marchewka
- 1 duża pietruszka
- 1 cebula
- 1 listek bobkowy (laurowy)
- kilka ziarenek ziela angielskiego
- 1 mała łyżka musztardy
- 1 łyżka pasty pomidorowej
- 1 łyżka tłuszczu,
- 1 i 1/2 łyżki mąki 
- sól, ocet do smaku

wykonanie:
Fasolę dobrze opłukać, zalać letnią wodą i pozostawić do drugiego dnia. W następnym
dniu dolać wody i gotować. W połowie gotowania dodać starte na grubej tarce mar-
chewkę i pietruszkę, lekko posolić i wszystko ugotować do miękkości. Cebulę pokroić,
usmażyć na tłuszczu, dodać mąkę i zrobić zasmażkę, którą należy dodać do zupy. Zagoto-
wać, dodać listek bobkowy, ziele angielskie, musztardę, pastę pomidorową i gotować
przez 5 minut. Doprawić octem do smaku i podawać.

Maria wojnar

zupa fasolowa

Składniki:
- 40 dag  fasoli
- 25 dag warzyw
- 15 dag boczku
- 2 l wody
- 1 cebula
- 1 i 1/2 łyżki mąki
- majeranek, sól, pieprz

wykonanie:
Fasolę przebrać, opłukać, namoczyć na noc
w zimnej przegotowanej wodzie. Ugotować w na-
stępnym dniu  dodając wodę i gdy fasola już jest miękka to posolić do smaku. Z wody, wa-
rzyw i boczku (może być kość wieprzowa) ugotować wywar. Obraną cebulę pokroić , dodać
do przygotowanego wywaru. Dodać ugotowany fasolę i pokrajany w kostkę boczek. Mąkę
zrumienić na jasnozłoty kolor, rozprowadzić zimną wodą dokładnie mieszając. Zasmażkę
połączyć z zupą, zagotować. Przyprawić majerankiem, solą i pieprzem do smaku. 

zofia Bożek
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zupa ze świeżych grzybów

Składniki:
- 2 l wywaru z warzyw
- 40 dag grzybów (maślaki, pod-

grzybki, prawdziwki)
- 1 cebula średniej wielkości
- 3 dag mąki
- 3 dag tłuszczu
- 0,5 szklanki mleka lub 10 dag

śmietany
- sól, pieprz, usiekana zielona natka

pietruszki

wykonanie:
Grzyby oczyścić, umyć, pokroić i udusić w małej ilości wody razem z pokrojoną na drobno
cebulą. Dodać do gotującego wywaru. Z mąki i tłuszczu sporządzić jasną zasmażkę, rozpro-
wadzić ją mlekiem lub jak kto woli śmietaną. Dodać zasmażkę do zupy, zagotować, dopra-
wić pieprzem, solą i posiekaną natką pietruszki. Można podawać z ziemniakami lub
makaronem.

Maria wojnar

zupa ziemniaczana

Składniki:
- 2 l wody
- 60 dag  ziemniaków
- 30 dag surowych warzyw
- 5 dag tłuszczu
- 1 i 1/2 łyżki mąki
- cebula
- ziele angielskie, majeranek, natka

pietruszki, sól

wykonanie:
Warzywa umyć, obrać, pokroić w kostkę i podgoto-
wać w 2 litrach wody. Umyte ziemniaki obrać, opłukać, pokroić w kostkę i dodać do podgo-
towanych warzyw. Cebulę posiekać i zrumienić na tłuszczu, wybrać do gotującej zupy. Na
tłuszczu zrumienić mąkę. Przyrumienioną mąkę rozprowadzić zimna wodą i dodać do
zupy. Dodać przyprawy do smaku. Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.

Maria wojnar
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KGW w Węglówce
KGW zostało założone w 1964 roku. Swą działalność prowadziło przy działającym w tym okresie

Kółku Rolniczym. Pierwszą przewodniczącą była Maria Prajznar-Dziadosz, a koło liczyło 20 członkiń.
Działalność KGW to organizowanie kursów takich jak: kursy kroju i szycia, gotowania i pieczenia. 
W 1968 r. przewodniczącą została Rozalia Daszkiewicz. 

W latach 1970-1971 z udziałem członkiń KGW powstaje Zespół Ludowy „Kiczary” pod przewodnic-
twem Lubomiry Kurowskiej-Paulo. Zespół działa przy Zakładzie Kopalni Nafty i Gazu w Krośnie. Za trud
i ciężką pracę w zespole i wystawianie m. in. sztuki „Wesele Rzeszowskie” Kopalnictwo funduje dla człon-
ków zespołu ludowe stroje. Zespół „Kiczary” obsługuje różne uroczystości w miejscowości, gminie i po-
wiecie. Uczestniczy często w imprezach takich jak: dożynki wiejskie, gminne i powiatowe. Daje występy
na „Solińskim lecie”, umila czas kuracjuszom w Iwoniczu Zdroju, Rymanowie, Polańczyku.

W 1989 r. przewodniczącą została Zofia Siuciak, a dekadę później na kolejnym zebraniu powołany
zostaje nowy zarząd, na którym przewodniczącą została Zofia Zielińska.  

Panie organizują zabawę opłatkową, Dzień Seniora, uczestniczą  w Biesiadzie organizowanej przez
Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, w Jarmarku Korczyńskim oraz Dożynkach Gminnych.

Poza tym KGW chętnie współpracuje z organizacjami społecznymi Węglówki, jak: Akcją Katolicką,
Ochotniczą Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową. Dla członkiń koła oraz mieszkańców Węglówki orga-
nizowane są pokazy takie jak: robienie kwiatów z bibuły, bukietów z kwiatów suszonych oraz nowinki
kulinarne. Organizują kursy, jak: „Kierownik małej gastronomi”, „Gospodarstwa agroturystyczne”, „Ob-
sługa komputera”.

Członkinie działają społecznie, nie szczędzą swego czasu ani swych sił na rzecz swojej miejscowości.
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amoniaczki przekładane
masą serową

Składniki ciasta:
- 1 kg mąki pszennej
- 1 margaryna
- 1 łyżka smalcu 
- 2 szklanki cukru pudru 
- 1/2 torebki proszku do pieczenia 
- 1 szklanka gęstej śmietany 
- 1 całe jajko
- 2 łyżeczki amoniaku

Masa do amoniaczków:
- 1 kostka masła 
- 1 szklanka cukru pudru 
- 2 szklanki zmielonego białego sera 
- 2 żółtka 
- olejek cytrynowy

wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto. Wykrawać okrągłe ciasteczka i upiec w piekar-
niku w temp. 200 stopni na złoty kolor. Masło, cukier, żółtka, ser utrzeć na jednolitą
masę. Pod koniec ucierania dodać olejek cytrynowy. Masą smarować ciastka, składać  
i posypać cukrem pudrem.

Maria wożniak

Banianka

Dowolna ilość bani ugotować w wo-
dzie, zmiksować, dodać kluski
tarte i gotować do miękkości klu-
sek. Dodać dowolną ilość przego-
towanego mleka i posolić. 

Maria Mięsowicz
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Barszcz czerwony mojej
babci

Składniki:
- 2 buraki ćwikłowe 
- 2 łyżki śmietany 
- 2 łyżki mąki 
- 1 litr wody
- 3 kwaśne jabłka 
- liść bobkowy, sól, pieprz

wykonanie:
Buraki pokroić w plastry lub zetrzeć na
grubej tarce. Nieobrane jabłka pokroić w kostkę.
Buraki, jabłka  zalać wodą i gotować 1/2 godziny. Rozmie-
szać mąkę ze śmietaną,  dodać do barszczu zagotować, przy-
prawić i podawać z ziemniakami. 

Maria Mięsowicz

„Bliny”

Składniki:
- 1/2 l maślanki lub zwiędłego

mleka
- 1 łyżeczka sody
- mała łyżeczka soli do smaku
- 2 jajka
- 3 łyżki oliwy z oliwek lub oleju
- mąkę – ile zabierze (konsystencja

gęstej śmietany)

wykonanie: 
Zarobić ciasto, zostawić na 30 minut. Smażyć
na oleju.

Urszula Mickowska
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Bułeczki drożdżowe z serem i borówkami

Ciasto:
- 1kg mąki pszennej
- 1/2 szklanki cukru
- cukier waniliowy
- 10 dag drożdży
- 300 ml mleka
- 1/3 kostki masła
- 3 całe jaja 
- 2 żółtka
- szczypta soli

Ser:
- 60 dag twarogu
- 1 żółtko, jedno jajko
- 1/2 szklanki cukru
- 1 cukier waniliowy
- 20 dag borówek

wykonanie:
Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku. Do
dużej misce przesiać mąkę, dodać cukier,
cukier waniliowy i sól. Dodać jajka i żółtka
i długo wyrabiać na gładkie ciasto a  na ko-
niec wlać schłodzone roztopione masło i za-
gnieść ciasto. Odstawić na 1 godz. do
wyrośnięcia. Ser utrzeć z cukrem i jajkami.
Wyrośnięte ciasto przenieść na stolnicę
wysypaną mąką i  nie wyrabiać. Lekko
rozwałkować ciasto, wzdłuż ułożyć masę
serową i posypać borówkami. Zwinąć 
w rulon, posmarować białkiem i pokroić 
w poprzek w małe bułeczki. Przełożyć na
blaszkę i piec około 25 minut w 180 stop-
niach.

grażyna Paradysz
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chleb z pieca

Składniki:
- 1 kg mąki żytniej 
- 1 kg maki pszennej 
- 10 dag drożdży 
- 10 dag roztopionej margaryny 
- 1 litr serwatki 
- sól

wykonanie:
Zarobić rozczyn z mąki żytniej, 5 dag
rozpuszczonych drożdży z łyżką cukru, soli
do smaku oraz 1 litra serwatki. Wymienione
składniki wymieszać i pozostawić w ciepłym miejscu na noc. Na drugi dzień dodać mąkę
pszenną, resztę rozpuszczonych drożdży i roztopioną margarynę. Dobrze wyrobić ciasto,
ma być gęste. Zostawić do wyrośnięcia, gdy podwoi swoją objętość wyłożyć na posmaro-
waną blachę. Zostawić ponownie do wyrośnięcia, po wierzchu  posmarować ciasto rozkłó-
conym jajkiem. Piec w dobrze nagrzanym piecu chlebowym, ok. 1 godziny. 

Maria Mięsowicz

chrust razowy

Składniki:
- 25 dag mąki pszennej
- 20 dag mąki razowej
- 1 jajko
- sól
- ciepła woda
- olej

wykonanie:
Zarobić ciasto, bardzo cienko roz-
wałkować, a następnie zrobić
chrust i piec na oleju.

Danuta Typrowicz



78

kgw węgLówka

„Jabłecznik”

Składniki:
- 1/2 kg mąki
- 1 margaryna palma
- 3 całe jaja
- 3 garści cukru zwykłego
- 1 kg jabłek
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- cukier waniliowy
- śmietana (ile zabierze)

wykonanie:
Zarobić ciasto, schłodzić 30 minut. 3/4 ciasta wy-
łożyć na blachę. Rozsypać obrane jabłka pokrojone w ósemki, posypać cynamonem. Przy-
kryć ciastem posypanym cukrem i cynamonem. Piec 50 minut, w temp. 180 stopni.

Urszula Mićkowska

kalafior zapiekany
z mięsem

Kalafior ugotować w osolonej
wodzie. 

Farsz:
- 20 dag mięsa mielonego
- 1 cebula
- ząbek czosnku
- bułka
- 1 jajko
- 10 dag sera żółtego
- sól, pieprz do smaku

wykonanie:
Bułkę namoczyć w mleku. Wyłożyć do miski mielone mięso. Odciśniętą bułkę, cebulę
i czosnek mielimy w maszynce do mięsa, dodajemy jajko i  przyprawy i dobrze mieszamy.
Farszem nadziewać wszystkie szczeliny w kalafiorze. Kalafiora posmarować majonezem
i piec w piekarniku około 1 godziny. Na wierzch posypać żółtym serem i piec jeszcze 
10 minut.

Jolanta Urbanek
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Składniki:
- 1 średnia główka kapusty 
- 30 dag grzybów 
- 1 łyżeczka drobno posiekanej pietruszki,

sól, pieprz 
- 1 cebula 
- 2-3 jajka
- tłuszcz
- bułka tarta

Ciasto:
- 0,5 l mleka
- szklanka wody
- 2 jaja
- 2 szklanki pszennej mąki 
- sól do smaku

wykonanie:
Kapustę pokroić i ugotować do miękkości.
Grzyby ugotować, następnie drobniutko
pokroić. Pokrojoną w kostkę cebulę usma-
żyć, dodać dobrze odciśniętą kapustę,
grzyby, natkę pietruszki, sól, pieprz 
i wszystko chwilę poddusić. Przeznaczone
składniki na ciasto wymieszać tak, by
uzyskało konsystencję gęstej śmietany.
Upiec  placki naleśnikowe na posmarowa-
nej patelni. Nakładać  na placki  farsz  
i zwijać w rulonik. Panierować ruloniki 
w rozkłóconych jajkach i tartej bułce. Ob-
smażyć na patelni z obu stron, podawać 
z czerwonym czystym barszczem. 

anna Taskin

krokiety do barszczu
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kule ziemniaczane

Składniki:
- 2 kg ziemniaków 
- 2 jajka
- 3 łyżki mąki ziemniaczanej 
- troszkę pieprzu

wykonanie:
Ziemniaki obrać, opłukać. Połowę
ugotować do miękkości a drugą po-
łowę zetrzeć na drobnej tarce i odcis-
nąć. Wyciśnięty sok pozostawić na kilka
minut a następnie zlać ostrożnie i osad z dna,
dodać do odciśniętych ziemniaków. Połączyć ugotowane i surowe ziemniaki, dodać mąkę,
przyprawić do smaku i wyrobić dobrze masę. Formować kule ziemniaczane i ugotować 
w osolonej wodzie.  Okrasić stopioną słoniną lub masłem. 

genowefa Petyniak

Macki razowe

Składniki:
- 1/2 kg grubo zmielonej mąki

pszennej
- 1/2 l mleka kwaśnego
- 2 łyżki oliwy
- 1 jajo
- 1 łyżeczka sody
- 1 łyżeczka soli

wykonanie:
Wszystkie produkty dać do miski, dobrze
rozmieszać, jak za rzadkie dodać mąki. Blaszkę
do pieczenia natrzeć tłuszczem-smalcem. Kłaść na blachę łyżką stołową małe kupki
ciasta w odstępach. Piec w piekarniku 200 stopni około 20-30 minut, muszą być lekko
zrumienione. Przestudzone smarować dobrym masłem, dżemem, smalcem z przypra-
wami  lub z serem rozmieszanym ze śmietaną.

zofia zielińska
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Mleczny deser

Składniki:
- 3/4 szklanki schłodzonego mleka
- 1 truskawkowa galaretka
- 1 śmietana „śnieżka” w torebce
- 1 galaretka cytrynowa 
- 1 galaretka pomarańczowa 
- 2 szklanki wody
- 1/2 kg owoców (maliny, brzoskwi-

nie, ananas)

wykonanie:
Owoce wkładamy do foremki. Galaretkę trus-
kawkową rozpuszczamy w szklance gorącej wody i ostudzoną zalewamy wyłożone do fo-
remki owoce. Śmietanę ubijamy w schłodzonym mleku, pod koniec ubijania dodajemy
schłodzoną galaretkę cytrynową, rozpuszczoną w 1/2 szklane wody i ubijamy do stężenia.
Na wierzch układamy owoce i zalewamy tężejącą galaretką pomarańczową. Po zastyg-
nięciu można posypać startą czekoladą.

Danuta Typrowicz

nalewka 

Składniki:
- 3 litry malin
- 0,5 l spirytusu
- 1 kg cukru

wykonanie:
Zasypać maliny cukrem i pozostawić na 3 tygodnie.
Jak maliny dobrze puszczą sok, przecedzić i zalać
½ l spirytusu. Gdy dobrze się sklaruje można na-
lewki używać jako leku na grypę i przeziębienia. 

Danuta Typrowicz
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Pierogi z jabłkami 
na oleju

Składniki:
- 1 kg mąki 
- 1 margaryna
- 1 jajko
- cukier waniliowy, szczypta soli
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szklanka śmietany kwaśnej

Farsz:
- 2 kg jabłek
- łyżka cynamonu
- 3 łyżki bułki tartej
- cukier kryształ
- cukier puder do posypania

wykonanie:
Przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia posiekać z margaryną. Dodać cukier wani-
liowy, jajko i śmietanę. Wyrobić na jednolitą masę. Jabłka obrać, zetrzeć na grubej tarce,
przełożyć do durszlaka, żeby odsączyć sok. Odsączone jabłka przełożyć do miski, dodać
cynamon i bułkę tartą.  Farsz wymieszać. Ciasto wałkować na cienkie placki, szklanką
wykrawać krążki, które wypełnić farszem. Dokładnie zlepić. Piec z obu stron na patelni
na oleju. 

Teresa Huczwa

Pierogi z kaszą gryczaną 
i boczkiem

Ciasto:
- 50 dag mąki
- łyżeczka soli 
- 1 jajko
- 2 łyżeczki oleju 
- niecała szklanka wody

Zarobić  ciasto z wymienionych
składników. 
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Farsz:
- 20 dag kaszy gryczanej
- 20 dag boczku
- średnia cebula 
- 3 jajka (2 ugotowane, jedno surowe)
- 10 dag masła
- pieprz, sól

wykonanie:
Kaszę ugotować, boczek i cebulę pokroić w kostkę i usmażyć . Wymieszać kaszę z bocz-
kiem, cebulą i jajkami, doprawić solą i pieprzem. Pierogi ugotować a następnie polać ma-
słem. 

Jolanta Urbanek

Pierogi z kaszą gryczaną 
i twarogiem

Ciasto:
- 50 dag mąki
- łyżeczka soli
- 1 jajko 
- 2 łyżki oleju
- niecała szklanka wody
Z podanych składników zarobić
ciasto jak na pierogi.

Farsz:
- 1 szklanka kaszy gryczanej
- 15 dag twarogu
- 5dag masła lub smalcu 
- 2 duże cebule
- sól, pieprz, świeży koperek
- woda

wykonanie:
Kasze ugotować  na sypko, dodać do niej twaróg, 2 cebule (usmażone), koperek oraz sól 
i pieprz do smaku Wszystko razem wymieszać. Ciasto rozwałkować, wykrawać krążki
albo kwadraty, nałożyć farsz i dobrze zlepić. Ugotować pierogi  w lekko osolonej wodzie,
polać sklarowanym masłem lub skwarkami.

Jolanta Urbanek
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Placek „Jabczok”

Składniki:
- 80 dag mąki pszennej
- 1 margaryna
- 5 żółtek
- niepełna szklanka cukru

zwykłego
- 1 cukier waniliowy
- 1 proszek do pieczenia
- niepełna szklanka kwaśnej 

śmietany
- 1 i 1/2 kg jabłek winnych
- kilka łyżek cukru, trochę cynamonu

wykonanie:
Mąkę i margarynę posiekać na stolnicy nożem, dodać żółtka, cukier, proszek, śmietanę
i zarobić ciasto. Zrobić kulę i podzielić na 2 części. Obrać jabłka i pokroić nożem na cien-
kie plasterki. Dużą blaszkę posmarować margaryną. Jedną część ciasta rozwałkować 
i włożyć do blaszki (boki blaszki obłożyć ciastem). Ciasto posmarować białkiem na spodzie
i potrzepać troszkę bułką tartą, na to wyłożyć jabłka, posypać cukrem i cynamonem. Na
jabłka położyć rozwałkowany placek i dobrze zlepić boki. Wierzch ciasta nakłuć widelcem,
lekko posmarować surowym białkiem i posypać cukrem kryształem. Piec w piekarniku
190 stopni około 45 minut aż wierzch się lekko przyrumieni. Wystudzić placek na blaszce.

zofia zielińska

Proziaki

Składniki:
- 1 kg mąki 
- soda 
- cukier, sól 
- kefir
- 2 jajka

wykonanie:
Do mąki dodać 2 łyżeczki sody, 
2 jajka, 2 łyżeczki cukru, 1 łyżeczkę soli.
Wszystko razem połączyć, dodając kefir aż
do uzyskania ciasta jak na pierogi. Rozwałkować
na grubość 1 cm i wykrawać prostokąty. Piec na kuchni węglowej lub na patelni na oleju.  

Janina zdeb
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Pyszne sakiewki

Składniki
- 2 kostki twarogu półtłustego
- 2 kostki margaryny
- 4 szklanki mąki
- 4 jabłka

Na cukier:
- łyżka kwaśnej śmietany
- 1 szklanka cukru pudru

wykonanie:
Twaróg rozdrobnić, dodać margarynę i zagnieść
mąkę. Wstawić do lodówki na godzinę. Jabłka pokroić w drobną kostkę, posypać cynamo-
nem i cukrem waniliowym. Schłodzone ciasto wałkować nieco grubiej niż na makaron, wy-
krawać kwadraty ok. 8x8 cm. Kłaść jabłka, wszystkie rogi łączyć tak, żeby ciasto wyglądało
jak sakiewka. Piec ok. 30-40 minut w piekarniku rozgrzanym do temp. 180 stopni. Do
cukru pudru dodać śmietanę i utrzeć. Gotowym dekorować jeszcze gorące sakiewki.

racuszki z serem

Składniki:
- 1/2 kg białego sera
- 1/2 kg ziemniaków ugotowanych

(mogą być z poprzedniego dnia),
- 3 jajka
- łyżeczka soli
- 1 łyżeczka sody
- około 1/2 kg mąki pszennej

wykonanie:
Na stolnicę wysypać mąkę rozmieszaną 
z sodą, pokruszyć biały ser i przemielone ziem-
niaki, dodać jajka i posolić. Zarobić szybko  ciasto, aż wszystko się połączy. Podzielić na
mniejsze porcje, formować kotlety, obsypać mąką i smażyć na patelni na gorącym oleju 
z obu stron. Spożywać na gorąco.

zofia zielińska
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rogaliki na smalcu

Składniki: 
- 1 kg mąki 
- 24 łyżki mleka słodkiego
- 40 dag smalcu 
- 10 dag cukru
- 8 dag drożdży
- 1/2 kg marmolady na nadzienie

wykonanie:
Mleko lekko podgrzać, rozpuścić  droż-
dże i cukier. Mąkę posiekać ze smalcem,
dodać rozpuszczone drożdże, wyrobić ciasto. Wy-
robione ciasto zawinąć do serwetki i włożyć na 45 minut do zimnej wody. Na stolnicę
wysypać trochę mąki, wyłożyć schłodzone ciasto i chwilę wyrabiać. Ciasto rozwałkować
na grubość 0,5, kroić trójkąty, smarować marmoladą i formować rogaliki. Układać na
wyłożonej papierem blaszce, piec w piekarniku w temp. około 180 stopni. Po upieczeniu
posypać cukrem pudrem. 

Teresa Huczwa

roladki z ziemniaków

Składniki:
- 2 kg ziemniaków 
- 30 dag mąki ziemniaczanej 
- 2 jajka
- sól do smaku 

Farsz:
- 20 dag mięsa ugotowanego 

i zmielonego 
- 30 dag kapusty ugotowanej i odciśniętej
- 1 duża cebula
- sól i pieprz do smaku

wykonanie:
Wszystko razem wysmażyć. Ziemniaki obrać i ugotować. Zimne przepuścić przez ma-
szynkę, dodać jaja, sól i mąkę ziemniaczaną. Wyrobić dobrze masę, uformować roladki 
o długości 10 cm. Do środka wkładać farsz i smażyć na oleju. Ciepłe podawać z sosem lub
innymi dodatkami. 

genowefa Petyniak
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ruskie pierożki razowe 
z miętą

Składniki - ciasto:
- 1/2 kg mąki pszennej
- 1/2 szklanki mąki razowej
- 1 jajko
- 1/2 płaskiej łyżeczki soli
- ok. 3/4 szklanki letniej wody

wykonanie:
Ser biały i ugotowane ziemniaki zmie-
lić, dodać do farszu podsmażoną cebulkę,
pokruszoną mietę, sól, pieprz ziołowy, pieprz
czarny mielony - do smaku. Pierożki wrzucać do lekko osolonej gotującej się wody, gdy
wypłyną - wyjąć. Polać wg uznania masełkiem lub stopioną słoninką.

Jolanta Urbanek

Ser „gomułki”

Składniki:
- 1 kg sera białego
- 1 jajko
- 3 żółtka
- sól do smaku
- 2 łyżeczki kminku

wykonanie:
Ser rozkruszyć, dodać pozostałe
składniki i dość długo wyrabiać. Ufor-
mować placek, ułożyć na blaszkę do piecze-
nia, suszyć w piekarniku w temperaturze 
60-100 stopni, przez 2 godz.

Urszula Mićkowska
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Smaczna owsianka

Składniki:
- 1/2 litra mleka 
- 9 łyżek płatków owsianych 
- 2 łyżki kaszy kukurydzianej 
- 1/2 łyżeczki cynamonu
- 1 cukier waniliowy
- łyżka rodzynek i jabłko

wykonanie:
Mleko zagotować z cukrem waniliowym
i cynamonem. Dodać płatki i kaszę, a na
końcu rodzynki i pokrojone w kostkę jabłko. Go-
tować przez 15 minut, ciągle mieszając, aby się
nie przypaliło.

Maria Mięsowicz

Twarożniki z sera

Składniki:
- 3 kostki sera białego
- 1/2 szkl. cukru kryształu
- 3 jajka
- 2 szkl. mąki pszennej
- 1/2 szkl. oleju

wykonanie:
Ser biały rozkruszyć w misce, dodać
jajka, cukier i mąkę to wszystko wymie-
szać na jednolitą masę. Wyłożyć na stol-
nicę, chwilę jeszcze wyrabiać, formować
twarożniki o grubości 1 cm i obtaczać w mące.
Tłuszcz rozgrzać na patelni i smażyć placki na
złoty kolor z obydwu stron. Posypać cukrem pud-
rem. 

Urszula Prajsnar
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zupa „Dziad z babą”

Składniki:
- 2 marchewki 
- 1 pietruszka
- 5 ziemniaków
- 1 mała cebula
- 1/2 szklanka  mąki razowej 
- 1/2 szklanki mąki pszennej 
- 3 łyżki masła
- pół łyżeczki soli, ziele angielskie, pieprz
- 2 litry wody

wykonanie:
Warzywa pokroić w kostkę, podgotować w około 2 l wody z łyżką masła. 5 ziemniaków po-
kroić w grubą kostkę, wrzucić do jarzyn, dodać 2-3 listki laurowe, kilka ziarenek ziela an-
gielskiego, trochę kminku, razem gotować. Z mąki razowej pszennej,  mąki białej,  jajka 
i soli i odrobiny ciepłej soli zarobić twarde ciasto.  Podzielić na kawałki, szczypać małe klu-
seczki  i wrzucać do gotującego wywaru jarzynowego.  Gotować przez 5 minut, doprawić
solą, pieprzem. Na patelni, rozpuścić pozostałe masło, pokroić  cebulę i usmażyć na złoty
kolor. Dodać do ugotowanej zupy, doprawić do smaku, posypać natką pietruszki.

zofia zielińska
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KGW w Woli Komborskiej
KGW rozpoczynając działalność skupiło w swoich szeregach 18 energicznych, pomysłowych i chęt-

nych do działań kobiet. Przewodniczącą koła została Zofia Długosz. Jako młodziutka organizacja, która
powstała 30 marca 2012 r. zapisała się  już w pamięci mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości
kilkoma udanymi imprezami, zarówno dla starszych, jak i młodszych uczestników. Panie mają wiele
pomysłów na pracę w kole. Pragną, aby wioska jeszcze bardziej tętniła życiem, a goście czuli się w niej
znakomicie. 

Wola Komborska posiada ogromne walory przyrodnicze, a spośród wielu na uwagę zasługuje grupa
15 skałek, blisko siebie, w południowej części lasu Pałki. Wśród nich „Konfederatka” - oryginalna
skałka, przypominająca swoim kształtem czapkę ułańską i „Maczuga” o kształcie zawierającym się 
w nazwie. Prowadzi do nich oznakowana ścieżka z przystanku Orzechówka - Podlesie w kierunku przy-
siółka Woli Komborskiej, Działy. Istnieje wiele dróg o nawierzchni bitumicznej prowadzących przez
piękne tereny leśne, wzgórza, pagórki, na których można uprawiać turystykę pieszą, m.in. Nordic Wal-
king. Warto więc pospacerować po naszych lasach i drogach, gdzie można aktywnie spędzić czas, po-
słuchać śpiewu ptaków, nazbierać grzybów, owoców runa leśnego, ziół i nasycić oczy wspaniałymi
krajobrazami o każdej porze roku. 
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Bigos z kapusty pekińskiej

Składniki:
- 1 główka kapusty pekińskiej
- 25 dag pieczarek
- 30 dag wędliny
- 3 łyżki przecieru pomidorowego
- łyżka wegety
- sól, maga, pieprz, papryka
- 0,5 szklanki oleju

wykonanie:
Pieczarki pokroić, poddusić na trzech łyżkach oleju. Pokrojoną cebulę usmażyć na 2 łyż-
kach oleju. Wymieszać pieczarki, cebulę i jedną łyżką wegety. Wędlinę pokroić w kostkę,
podsmażyć na oleju, wymieszać z pieczarkami. Następnie dodać 3 łyżki przecieru pomi-
dorowego rozpuszczonego w niewielkiej ilości wody i chwilę poddusić. Na koniec dodać
pokrojoną kapustę, dobrze wymieszać, jeżeli będzie za gęste dodać troszkę wody .Przy-
prawić pieprzem ,magą, papryką. Gotować krótko ok. 10 min. Uwaga: wędliny bywają
słone – przed doprawieniem solą sprawdzić!



Biszkopt z wkładką
bakaliową

1. Składniki na biszkopt ciemny
- 4 jajka
- 4 łyżki cukru
- 3 łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki kakao
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia

wykonanie:
4 białka ubić ze szczyptą soli,
dodać 4 łyżki cukru porcjami i ubijać.
Gdy będą ubite, dodać 4 żółtka rozmie-
szane z łyżką wody i dalej ubijać. Wymie-
szać 3 łyżki mąki i 2 łyżki kakao, 
1 łyżeczkę proszku do pieczenia i dodać do
ubitej masy jajecznej. Lekko wymieszać 
i piec w temperaturze 180 stopni.
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2. Biszkopt jasny
Wykonanie jw.: kakao zastąpić czteroma
łyżkami mąki pszennej.

3. Wkładka bakaliowa

Składniki:
- 4 jabłka
- 3/4 szklanki cukru
- 25 dag mąki pszennej
- 3 jajka
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka sody
- 1 mały słoik wiśni w syropie
- bakalie

wykonanie:
4 duże jabłka pokroić w kostkę i zasypać
3/4 szklanki cukru, zamieszać i zostawić
na 0,5 godziny. Dodać garść posiekanych
orzechów, garść rodzynek oraz słoik wiśni
w syropie. Dodać 3 żółtka, 1 łyżeczkę pro-
szku do pieczenia i łyżeczkę sody oraz 25

dag mąki. To wszystko wymieszać. Na ko-
niec dodać pianę ubitą z 3 białek z dwoma
łyżkami cukru. Lekko wymieszać, wylać na
wyłożona papierem blachę i piec w tempe-
raturze 180 - 190 stopni, ok. 50 minut. 

Masa cappuccino
4 jaja ubić na parze z 1/2 szklanki cukru.
Oddzielnie zaparzyć 1/2 paczki kawy cap-
puccino rozpuszczonej w 1/3 szklanki
wody. Połączyć z ubitymi jajami i wystu-
dzić. Rozetrzeć 1 1/2 kostki margaryny
palmy (można palmę zastąpić masłem) na
puszystą masę. Dodawać po 1 łyżce masy
jajecznej. Na koniec do masy dodać spiry-
tusu (można do przełożenia użyć innej
masy np. kawowej lub czekoladowej).

Przekładanie placka:
Biszkopt ciemny + 1/2 masy cappuccino+
wkładka bakaliowa + 1/2 masy cappuc-
cino+ biszkopt jasny. Udekorować polewą
kakaową i posypać kokosem.
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Lazania

Składniki:
- 1/2 l mleka
- 2 jajka
- 2 butelki wody mineralnej
- mąka do zagęszczenia ciasta
- sól

Farsz:
- 1 kg ugotowanych ziemniaków
- 1 cebula
- smalec
- 25 dag twarogu
- sól, pieprz, jarzynka
- 2 łyżki śmietany
- 2 jajka
- zielenina do posypania

wykonanie:
Do mleka dodać mąkę, wodę mineralną,
jajka i sól. Wszystko ubić na jednolitą
masę i smażyć naleśniki. Małą tortownicę
posmarować tłuszczem. Ugotowane ziem-
niaki ubić, dodać twaróg, usmażoną ce-
bulę, pieprz, sól oraz jarzynkę. Wszystko
wyrobić na jednolitą masę. Do tortownicy
włożyć naleśnik i przełożyć farszem, ile
starczy. Na wierzch dać naleśnik i wylać
na niego ubite 2 jajka ze śmietaną i przy-
prawami. Na koniec posypać zieleniną.
Tak przygotowaną lazanię piec w gorącym
piekarniku przez 30 minut. Po upieczeniu
pokroić na porcje i polać sosem pomidoro-
wym. 

kazimiera kłapkowska
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ryżowe pyzy z mięsem

Składniki:
- 2 woreczki ryżu
- 2 żółtka
- 50 g sera żółtego najlepiej par-

mezanu
- 30 dag mięsa mielonego
- 10 dag pieczarek
- 2 łyżki przecieru pomidorowego
- 2 łyżki natki pietruszki
- 1/2 szklanki oleju
- pieprz, sól

wykonanie:
Ryż ugotować w słonej wodzie, schłodzić i dodać żółtka i starty ser na drobnym tarku 
i wymieszać. Można dodać wegetę i mielony czosnek. Pieczarki podsmażyć z cebulą,
dodać mięso i smażyć, podlewając odrobiną wody. Mięso przyprawić pieprzem, solą, prze-
cierem pomidorowym i natką pietruszki. Mięso surowe można zastąpić gotowanym. Ryż
nabierać na dłoń a wkładać do środka mięso i formować kulki. Panierować w jajku 
i bułce tartej. Smażyć w głębokim tłuszczu i na złoty kolor. Danie można podawać z sa-
łatką zieloną lub surówką z kapusty pekińskiej.

Sałatka z kapusty

Składniki:
- biała kapusta
- 2 czerwone papryki
- 2 cebule
- 2 duże marchwie
- zielona pietruszka, szczypiorek, seler
- 3/4 szklanki oleju
- 1/2 szklanki cukru
- 1/2 szklanki octu 10%
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżka soli
- ziele angielskie, liść laurowy, pieprz ziar-

nisty

wykonanie:
Główkę niedużej kapusty poszatkować,
dodać pokrojone 2 papryki, 2 cebule, 
2 duże marchwie starte na tarku o dużych
oczkach. Dodać pokrojony szczypiorek, nać
selera i pietruszki. Wszystko razem wy-
mieszać.

zalewa:
3/4 szklanki oleju, 1/2 szklanki cukru, 1/2
szklanki octu 10%, 2 ząbki czosnku, ziele
angielskie, liść laurowy, pieprz ziarnisty, 
1 łyżka soli. Wszystkie składniki zagoto-
wać, zalać kapustę, wymieszać, ubić, po-
zostawić na 12 godzin.
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Smakosz

Składniki - ciasto: 
- 40 dag mąki pszennej 
- 4 żółtka
- 1 szklanka cukru pudru
- 15 dag masła 
- 3 łyżki kwaśnej śmietany
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia lub amo-

niaku
- 1 łyżka kakao

wykonanie:
Zrobić ciasto, kruche, podzielić na 2 części, 
do jednej dodać 1 łyżkę kakao.

Ciasto jasne - składniki:
- 4 białka
- 1/2 szklanki cukru kryształku
- 1 starta gorzka czekolada 
- 10 dag rodzynek
- 10 dag kokosu
- 1 szklanka krojonych orzechów
- 1 słoik powideł

wykonanie: 
Ciasto jasne wyłożyć na blaszkę, posmaro-
wać powidłami. Ubić pianę z 4 białek z cu-
krem, dodać resztę składników, rozłożyć
na powidłach i upiec placek. 

Ciasto ciemne - składniki:
- białka 
- 1/2 szklanki cukru kryształu 
- 1 kisiel wiśniowy

wykonanie: 
Ubić białka, dodać kisiel, pianę wyłożyć na
ciemne ciasto i upiec. 

Masa budyniowa - składniki:
- 1/2 litra mleka
- 2 budynie
- 1 kostka masła 
- cukier do smaku

wykonanie: 
Z mleka, cukru, budyniu ugotować budyń.
Masło utrzeć, dodając przestudzony budyń. 
Przełożenie ciasta: ciasto jasne - masa
budyniowa - ciasto ciemne - polewa.
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Surówka z kapusty
pekińskiej

Składniki:
- 1/2 główki białej kapusty
- 2 czerwone pomidory
- 1 czerwona papryka
- natka pietruszki i szczypiorku
- sos vinegre lub koperkowo-wa-

rzywny

wykonanie:
Kapustę poszatkować, pomidory i paprykę
pokroić w kostkę, dodać pietruszkę i szczypiorek.
Sos przygotować według przepisu, dodać łyżeczkę musz-
tardy i wymieszać z kapustą. Można przyprawić piep-
rzem i solą.

Torcik „fajny”

Składniki: 
- 1/2 szklanki wody 
- 1/2 szklanki cukru
- 1 margaryna
- 2 szklanki mleka w proszku

(może być granulowane)
- 4 łyżki kakao
- 4 paczki pokruszonych herbatni-

ków
- bakalie: orzechy, rodzynki, morele

śliwki itp. – wszystko pokrojone

wykonanie:
Wodę z cukrem zagotować, dodać margarynę i mieszać do rozpuszczenia. Dodać wszyst-
kie pozostałe składniki i wymieszać (nie gotować!). Wąską blachę wyścielić waflem i na-
łożyć masę. Przycisnąć waflem od góry i pozostawić do wystygnięcia.
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