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Przepisy Kulinarne 

na TŁUSTY CZWARTEK 
polecają 

KGW Buczkowice 

KGW Rybarzowice 

KGW Godziszka 

KGW Kalna 
 

 

Członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Buczkowice w ramach 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach przygotowały  

i udostępniły przepisy nawiązujące do tradycji tłustego czwartku czyli ostatniego 

czwartku przed Wielkim Postem. W tym roku ulubiony dzień wszystkich 

łakomczuchów, kiedy bez liczenia kalorii będzie można jeść pączki i faworki, 

przypada 11 lutego. 

Gospodynie wykorzystując znane produkty i przyprawy, czerpiące  

z bogactwa naszego regionu, prezentują najlepsze przepisy na pączki, chrust, 

oponki serowe i smażone precle. Mamy nadzieję, że przepisy te wykorzystacie 

podczas zbliżającego się tłustego czwartku. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Życzymy smacznego! 
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OPONKI SEROWE 

Składniki: 

250 g mąki (najlepiej tortowa) 

250 g sera białego  

2 żółtka 

1 cukier waniliowy 

11/5 łyżeczki  sody 

½ szklanki cukru 

100 g gęstej śmietany lub jogurtu 

1 kieliszek spirytusu 

11/2 l oleju 

 

Sposób przygotowania: 

Do miski wsypujemy przesianą przez sito mąkę i sodę, dodajemy cukier, 

zmielonyser, cukier waniliowy, żółtka, śmietanę, wyrabiamy na jednolitą 

masę. Stolnicę posypujemy mąką (oprószyć też wałek) i po części 

rozwałkowujemy ciasto na grubość około 1 cm. Kółka wycinamy 

szklanką, małe kółeczka w środku wycinamy kieliszkiem lub nakrętką od 

butelki. Ciasto z wyciętych kółeczek jeszcze raz zagniatamy i robimy 

z niego następne oponki. Do zimnego oleju wlewamy kieliszek spirytusu. 

Po rozgrzaniu wrzucamy oponki, przewracamydrewnianym widelcem, 

aby się dobrze upiekły z obu stron. Po usmażeniu wyciągamy i układamy 

na ręcznikach papierowych, następnie posypujemy cukrem pudrem lub 

polewamy polewą czekoladową.  
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SMAŻONE PRECLE 

Składniki:   

500 g mąki 

30 g drożdży 

50 g cukru 

¼ l letniego mleka 

700 g smalcu 

1 jajo  

skórka otarta z ½ cytryny 

po szczypcie: soli, mielonego ziela angielskiego i imbiru 

1 filiżanka cukru 

olej do smażenia 

 

Sposób przygotowania: 

Mąkę przesiać do miski. We wgłębieniu w mące przygotować rozczyn: 

wkruszyć drożdże, dodać trochę cukru, wlać mleko, wymieszać  

z niewielką ilością mąki i pozostawić pod przykryciem przez 15 minut do 

wyrośnięcia. Roztopić smalec i razem z jajem, pozostałym cukrem, solą, 

skórką cytrynową i przyprawami utrzeć na pianę. Dodać do mąki  

z rozczynem i wyrobić niezbyt gęste ciasto. Odstawić ponownie na 15 

minut do wyrośnięcia. Ciasto podzielić na kawałki o wadze 50 g i rękami 

posypanymi mąką formować kule. Z kul formować wałki o długości 40 

cm, a następnie zwijać je w precle. Precle ułożone na poprószonej mąką 

stolnicy pozostawić do wyrośnięcia. We frytkownicy rozgrzać olej do 

temperatury 1750C. Wkładać po 2-3 precle i smażyć z obu stron, aż 

przybiorą złotobrązowy kolor. Na papierowym ręczniku kuchennym 

odsączyć precle z tłuszczu i jeszcze gorące posypać cukrem pudrem.  
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PĄCZKI 

Składniki: 

1,2 kg mąki  

8 jaj 

8 dkg drożdży 

2 szklanki mleka 

4 pełne łyżki cukru 

20 dkg masła 

1 kieliszek spirytusu 

dżem  

tłuszcz do smażenia – smalec i olej 

 

Sposób przygotowania: 

Mąkę przesiać, zrobić wgłębienie i przygotować rozczyn: 2-3 łyżki 

ciepłego mleka, łyżeczka cukru i drożdże. Żółtka jaj utrzeć z cukrem, wlać 

do nich bardzo mocno podgrzane mleko. Do mąki dodać wyrośnięty 

rozczyn, zaparzone żółtka, stopione masło i spirytus. Długo wyrabiać. 

Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 

Wyrabiać pączki i wrzucać na gorący tłuszcz. Pączki nie mogą za szybko 

się rumienić, bo w środku będą jeszcze surowe. Pączki wyławiać łyżką 

cedzakową i odkładać na papierowe ręczniki. Posypać cukrem pudrem.  
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CHRUST 

Składniki: 

25 dkg mąki 

4 żółtka 

4 łyżki śmietany 

1 łyżka spirytusu lub octu 

szczypta soli 

cukier puder 

tłuszcz do smażenia 

 

Sposób przygotowania: 

Ciasto zagnieść, rozwałkować cieniutko, pokroić na paski, przeciąć przez 

środek i przewinąć. Smażyć na głębokim tłuszczu na złoty kolor. Po 

wyjęciu obsypać cukrem pudrem. 

 

 

 

Smacznego! 
 


