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Przepisy Kulinarne 
 

 

 

 

 

na WIELKANOC 
 

Przedstawione poniżej przepisy kulinarne powstały w celu promowania trady-

cyjnych, regionalnych receptur kuchni regionalnej, jako jeden z rezultatów szkolenia 

kulinarnego, w ramach dwóch projektów „Dialog z tradycją” oraz „Z tradycją  

w przyszłość”.  

Publikacja zawiera przepisy wybranych potraw przyrządzanych podczas warsz-

tatów kuchni regionalnej oraz szkolenia kulinarnego przez uczestniczki zajęć pod okiem 

wykwalifikowanego instruktora zajęć. 

W publikacji  można znaleźć potrawy nawiązujące do przeszłości, wykorzystujące 

znane przed laty produkty i przyprawy, czerpiące z bogactwa regionu.   

Przepisy kulinarne, które Państwo teraz przeglądacie w formie publikacji online,  

zostały zebrane, opracowane i opublikowane w formie książeczek kulinarnych w ramach 

obu projektów. Mamy nadzieję, że przygotowanie regionalnych potraw, w niej zawar-

tych, urozmaici Państwa kuchnię podczas zbliżającej się Wielkanocny i sprawi 

Państwu wiele przyjemności podczas ich degustacji w gronie rodzinnym. 

 
 

 

 Życzymy smacznego! 
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PRZYSTAWKI/SAŁATKI/ 

SOSY/PASTY  
1. ROLADA ŚLEDZIOWA 

Składniki: 

250 ml wody    

50 g masła lub margaryny 

100 g mąki pszennej 

3 jajka  

40 g sera żółtego 

  

Nadzienie: 

200 g filetów śledziowych 

1 jabłko 

1 mały por 

250 g twarożku homogenizowanego 

50 g majonezu 

sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

Nastawić piekarnik na 200°C, wodę zagotować w garnku, dodać tłuszcz, wsypać mąkę  

i mieszać, aż ciasto zacznie odchodzić od garnka. Ciasto zdjąć z ognia, przestudzić, 

wbijać po jednym jajku energicznie mieszając na koniec dodać ser żółty. Ciasto rozłożyć 

na formie wyłożonej papierem do pieczenia i piec około 20 minut. Przygotować 

nadzienie – filety drobno posiekać, jabłka pokroić w kostkę, por w paseczki,  wymieszać 

z serem, majonezem, doprawić solą i pieprzem. Nadzienie rozsmarować na ostudz-

onym cieście i ciasno zwinąć. 
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2. ŚLEDZIE PO NASZEMU 

Składniki: 

500 g śledzia (wymoczyć w wodzie)  

 

Składniki na sos: 

2 czubate łyżki majonezu 

2 czubate łyżki śmietany 

150 g cebuli  

1 łyżka szczypiorku i koperku  

3-4 ogórki konserwowe  

1 łyżka  ketchupu 

 

 

Sposób przygotowania: 

Namoczone śledzie pokroić w kostkę, wymieszać z pokrojoną w kostkę cebulą. 

Śmietanę i majonez połączyć z całą resztą  składników. Na koniec  dodajemy pokrojony 

koperek, szczypiorek oraz kapary. Powstały sos wymieszać ze śledziami i zostawić na 

około 12 godz. Po upływie tego czasu doprawić do smaku cukrem oraz pieprzem. 

 

3. HEKELE 

Składniki: 

6 filetów śledziowych 

2 jajka 

2 ogórki kiszone 

1 mała cebula 

pieprz, musztarda 

 

Sposób przygotowania: 

Wymoczone śledzie, ugotowane jajka, ogórki kiszone i cebulę pokroić w kostkę. Całość 

wymieszać razem i przyprawić do smaku pieprzem i musztardą. Druga wersja tej 

potrawy występuje w postaci zmielonej. Hekele podaje się z masłem i pieczywem. 
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4. PIECZARKI PO ŚLĄSKU 

 

Składniki: 

8 dużych pieczarek  

2 łyżki startego sera żółtego  

1 łyżka margaryny do wysmarowania formy  

1 łyżka margaryny 

 

Nadzienie: 

100 g bryndzy 

1 cebula  

1 łyżka margaryny 

1 łyżeczka soku z cytryny 

3 łyżki natki pietruszki  

szczyptę cukru, sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

Pieczarki umyć, osuszyć, odciąć trzonki bardzo drobno pokroić. Kapelusze ułożyć na 

blaszce i na 5 min. wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 200°C. Kape-

lusze nadziewać wcześniej przygotowanym farszem, ułożyć w żaroodpornym naczyniu 

wysmarowanym margaryną, posypać startym żółtym serem, obłożyć wiórkami 

pozostałej margaryny. Zapiekać około 20 min. 

 

Sposób przygotowania nadzienia: 

Cebule obrać, pokroić i razem z trzonkami pieczarek przesmażyć na margarynie. 

Przestudzić i utrzeć  z bryndzą, natką pietruszki dodając sok z cytryny. Doprawić solą  

i pieprzem. 
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5. SAŁATKA BESKIDZKA 

Składniki:  
1 kalafior 

1 sałata 

2 pomidory 

2 jajka 

1 cebula 

1 pęczek rzodkiewki 

1 pęczek szczypiorku 

4 łyżki majonezu  

sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

Kalafior myjemy, dzielimy na małe różyczki. Gotujemy w osolonej wodzie na półtwardo, 

dokładnie osączamy na sicie. Sałatę myjemy, osuszamy mielimy na małe kawałki, 

kładziemy na kalafiora. Pomidory myjemy kroimy na cząstki. Układamy w salaterce. 

Jajka gotujemy na twardo, obieramy. Rzodkiewki myjemy osuszamy. Na pomidorach 

układamy pokrojone rzodkiewki oraz pokrojoną w krążki cebulę. Oprószamy solą, 

pieprzem, posypujemy szczypiorkiem i polewamy majonezem. Wstawiamy na pół 

godziny do lodówki, aby się „przegryzła”. 

6. SAŁATKA Z FASOLI SZPARAGOWEJ 

Składniki: 

½ kg fasoli szparagowej 

4 jajka 

3 łyżki majonezu 

dużo szczypiorku 

sól, pieprz 

słoik pieczarek marynowanych 

 

Sposób przygotowania: 

Fasolę kroimy na kawałki, gotujemy na półtwardo odcedzamy i studzimy. Dodajemy 

ugotowane na twardo i pokrojone w kostkę jajka. Dodajemy drobno pokrojony 

szczypiorek osaczone z zalewy pieczarki i majonez. Mieszamy doprawiamy. 

 

 

 



6 

 

7. GRZYBY JAK RYBY 

Składniki:  
1 kg pieczarek dużych 

3 średnie cebule 

3 ogórki konserwowe 

2 jajka 

sól, pieprz, wegeta 

olej 

bułka tarta 

 

Składniki na zalewę: 

4 szkl. wody 

12 łyżek octu 

6 łyżek cukru 

6 łyżek keczupu 

1 słoik koncentratu pomidorowego 

1 łyżka soli 

pieprz ziarnisty 

liść laurowy 

 

Sposób przygotowania: 

Kapelusze odcinamy od nóżek. Nóżki można wykorzystać do innego dania. Kapelusze 

panierujemy w jajku przyprawionym wegetą, solą i pieprzem oraz w bułce tartej. 

Smażymy na gorącym tłuszczu na złoty kolor. Cebulę i ogórki kroimy w plastry.  

Z podanych składników gotujemy zalewę. W misce układamy warstwami, smażone 

pieczarki, ogórki konserwowe, cebulę. Danie zalewamy gorącą zalewą, a gdy wystygnie 

wkładamy do lodówki. 
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9. PTYSIE  Z PIECZARKAMI 

Składniki na ciasto: 

1 szklanka wody  

½ kostki margaryny 

1 szklanka mąki 

½ łyżeczki proszku do pieczenia 

4 jajka 

 

Sposób przygotowania: 

Wodę z margaryną zagotować, dodać szklankę mąki i prażyć 5 minut ciągle mieszając. 

Odstawić do ostygnięcia. Po ostudzeniu, dodać jajka i proszek do pieczenia, wszystko 

razem ubić mikserem. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, ciasto nakładać łyżką, 

upiec. 

 

Składnik na farsz: 

40 dkg  pieczarek  

2 łyżki masła lub margaryny 

1 łyżka mąki  

1 szklanka śmietany 

sól 

pieprz  

zielenina 

1 łyżka sera żółtego 

 

Sposób przygotowania: 

Pieczarki umyć, pokroić i podsmażyć  na tłuszczu. Oddzielnie przyrządzić jasną zasma-

żkę z masła i mąki, rozprowadzić ją śmietaną, połączyć z pieczarkami, zagotować  

i przyprawić do smaku. Po przestudzeniu wymieszać ze startym serem. Przed samym 

podawaniem odkroić wierzch z każdego ptysia, nałożyć farsz i zapiec w gorącym  

piekarniku. 
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10. PASZTECIKI  Z PIECZARKAMI 

Składniki na ciasto:  
70 dkg mąki  

3 żółtka  

30 dkg tłuszczu (margaryny) 

6 dkg drożdży   

½  szklanki mleka 

szczypta soli 

1 łyżeczka cukru 

 

Sposób przygotowania: 

Drożdże rozpuścić w ½ szklanki mleka z łyżeczką cukru. Zaczyn wlać do dołka 

zrobionego w mące, dodać żółtka, sól i półpłynny tłuszcz. Wyrabiać ciasto i zostawić  na 

stolnicy do wyrośnięcia. 

 

Składniki na farsz: 

1 kg pieczarek 

½ kg łopatki wieprzowej bez kości 

1 kg boczku świeżego 

cebula 

wegeta 

czosnek 

pieprz 

sól 

gałka muszkatołowa 

białko z 3 jaj 

5 łyżek bułki tartej 

 

Sposób przygotowania: 

Pieczarki usmażyć z cebulą i wegetą. Mięso pokroić i dusić w sosie własnym. Uduszone 

mięso i pieczarki zmielić, dodać zgnieciony czosnek, pieprz, sól, pianę z 3 białek, bułkę 

tartą (ok. 5 łyżek), gałkę muszkatołową. Wszystko razem wymieszać. Ciasto rozwał-

kować na kształt prostokąta o grubości 1-2 mm. Farsz nie może być ani za suchy ani za 

mokry. Włożyć wałek farszu, zwinąć i podzielić. Piec w temperaturze ok. 180-200
0
C.  
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11. SAŁATKA RYŻOWA Z KOPERKIEM 

Składniki:  
1 woreczek ryżu 

2 ogórki zielone (świeże) 

5 jajek 

½ pęczka koperku 

2 łyżki majonezu, sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

Ryż gotujemy na sypko, jajka na twardo – wszystko studzimy. Ogórki myjemy i ścieramy 

na tarce o dużych oczkach. Lekko solimy, odstawiamy na 10 min. następnie odciskamy. 

Koperek myjemy, osuszamy i siekamy. Jajka obieramy i kroimy w kostkę. Do ryżu 

dodajemy ogórka, jajka, koper, doprawiamy solą, pieprzem, wszystko razem mieszamy 

z majonezem. 
 

12. JAJA FASZEROWANE 
 

Składniki (opcja I): 

10 jaj 

2 serki topione z szynką (prostokątne) 

2 plastry szynki 

zielenina do przybrania 
 

Sposób przygotowania (opcja I): 

Jaja ugotować i obrać ze skorupek. Kroić wzdłuż na połowę. Wyjąć żółtka, białka ułożyć 

na talerzu. Żółtka ucieramy z serkami, drobno pokrojoną szynką, doprawiamy do 

smaku. Nadziewamy białka, formując zgrabne kopczyki. Porcje układamy na półmisku 

wyłożonym liśćmi sałaty. Posypujemy papryką i przybieramy. 
 

Składniki (opcja II): 

10 jaj 

puszka sardynek w oleju 

cebula  

cytryna 

majonez 

sól, pieprz 
 

Sposób przygotowania (opcja II): 

Żółtka utrzeć z sardynkami, dodać majonez, cukier, przyprawy. Nakładać na białka, 

udekorować. 
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13. ŚLEDZIE POD PIERZYNKĄ 

Składniki: 

1 kg śledzi (solone, wymoczone) 

3 cebule 

sól, pieprz 

1 słoik konserwowej papryki lub 1 świeża czerwona papryka 

5 ugotowanych jaj 

30 dag twardego żółtego sera w całości 

1 mały majonez  

1-2 duże jogurty naturalne 
 

Sos: majonez + jogurt +sól + pieprz (wszystko razem połączyć i wymieszać) 
 

Sposób przygotowania: 

Wymoczone śledzie pokroić w kostkę ewentualnie  w paski, cebulę i paprykę drobno 

pokroić w kostkę, ugotowane jajka pokroić na ćwiartki. Do przezroczystej  miski 

przekładać w następującej kolejności: śledzie – sos, cebulę – sos, paprykę – sos, jajka 

– sos, a na górę zetrzeć na drobnej tarce ser żółty (pierzynka).  

 

14. SOS TATARSKI 

Składniki: 

1 słoik majonezu (290g) 

3-4 łyżki gęstej śmietany 

1 łyżka chrzanu 

1 łyżeczka musztardy 

grzybki marynowane 

2 ogórki konserwowe 

1 łyżka posiekanego koperku 

pieprz biały mielony 

odrobina cukru 
 

 

Sposób przygotowania: 

Grzybki i ogórki drobniutko posiekać, majonez wymieszać ze śmietaną, chrzanem  

i musztardą. Dodać grzybki, ogórki, koperek, doprawić do smaku solą i pieprzem, 

dokładnie wymieszać. Odstawić pod szczelnym przykryciem na kilka/kilkanaście godzin 

do lodówki. Podawać do ryb pieczonych, smażonych, mięs, wędlin, jaj na twardo  

i kanapek. 
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19. SOS CHRZANOWY, CZOSNKOWY, MUSZTARDOWY 
 

Składniki: 

1 mały jogurt naturalny 

2 łyżki majonezu 

1 łyżka musztardy, chrzanu lub 2-4 ząbki czosnku (w zależności od rodzaju sosu) 

sól, pieprz 
 

Sposób przygotowania: 

W zależności od rodzaju sosu odpowiednie składniki połączyć z jogurtem i majonezem, 

doprawić do smaku sola i pieprzem. 
 

20. PASTA NA BAZIE TWAROGU ZE SZCZYPIORKIEM 
 

Składniki: 

250 g twarogu 

2 łyżki majonezu 

pęczek szczypiorku 

sól, pieprz 
 

Sposób przygotowania: 

ser, majonez i posiekany szczypiorek wymieszać, doprawić do smaku solą i pieprzem 

(szczypiorek można zastąpić papryką czerwoną lub kukurydzą). 
 

21. PASTA JAJECZNA 
 

Składniki: 

3-4 jajka 

pęczek szczypiorku 

2 łyżki majonezu 

pierz, sól 
 

Sposób przygotowania: 

Jajka ugotować na twardo, rozgnieść widelcem, dodać posiekany szczypiorek, majonez, 

wszystko wymieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem. 
 

22. PASTA NA BAZIE ŻÓŁTEGO SERA 
 

Składniki: 

20 dag żółtego sera 

2 łyżki majonezu 

sól, pieprz 
 

Sposób przygotowania: 

Ser zetrzeć, dodać majonez, wymiesza, doprawić do smaku solą i pieprzem. 
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23. PIECZARKI NADZIEWANE BRYNDZĄ 

Składniki:  
8 dużych pieczarek  

2 łyżki startego sera żółtego  

1 łyżka margaryny do wysmarowania formy  

1 łyżka margaryny 

 

Nadzienie: 

100 g bryndzy 

1 cebula  

1 łyżka margaryny 

1 łyżeczka soku z cytryny 

3 łyżki natki pietruszki  

szczyptę cukru, sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

Pieczarki umyć, osuszyć, odciąć trzonki bardzo drobno pokroić. Kapelusze ułożyć na 

blaszce i na 5 min.  wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 200°C. Kape-

lusze nadziewać wcześniej przygotowanym farszem, ułożyć w żaroodpornym naczyniu 

wysmarowanym margaryną, posypać startym żółtym serem, obłożyć wiórkami pozo-

stałej margaryny. Zapiekać około 20 min. 

 

Sposób przygotowania nadzienia: 

Cebule obrać, pokroić i razem z trzonkami pieczarek przesmażyć na margarynie. 

Przestudzić i utrzeć  z bryndzą, natką pietruszki dodając sok z cytryny. Doprawić solą 

i pieprzem. 
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ZUPY 

 

1. ZUPA CEBULOWA PO STAROPOLSKU 
 

Składniki: 

750 g cebuli 

2 pietruszki (korzeń)   

1 łyżka masła 

1 por  

½ szklanki śmietany 

2 żółtka 

sól 
 

Sposób przygotowania: 

Obrane umyte warzywa pokroić i lekko poddusić z dodatkiem masła. Gdy warzywa 

zmiękną zalać wodą, posolić i zagotować. Następnie całość zmiksować  lub przetrzeć 

przez sito. Przetartą zupę zaprawić żółtkami wymieszanymi ze śmietaną. Przyprawić 

solą, można magą do smaku. Podawać z grzankami z chleba lub łazankami  

z naleśników.  
 

 

 

2. ZUPA KRÓLEWSKA 

Składniki: 

½ małego kurczaka 

1 marchewka 

1 seler 

1 pietruszka (korzeń) 

1 mały por 

1/3 szklanka śmietany 

1 żółtko 

1 łyżeczka posiekanego zielonego koperku 

sól, mąka pszenna 

przyprawa do zup  
 

Sposób przygotowania: 

Kurczaka ugotować wraz z włoszczyzną, wywar odcedzić do czystego garnka. Mięso 

obrać z kości, zmielić z warzywami, wszystko razem połączyć z wywarem, zagęścić 

niewielką ilością zawiesiny z mąki pszennej i wody, zagotować. Zagotowaną zupę 

wzbogacić żółtkiem roztrzepanym w śmietanie – zahartować gorącą zupą, następnie 

razem połączyć, doprawić do smaku. Podawać z grzankami i posypanym koperkiem. 
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3. ZUPA CHRZANOWA 
 

Składniki:  

700 g białej kiełbasy surowej  

150 g chrzanu 

sok z cytryny 

2 łyżki mąki pszennej  

1 szklanka śmietany 

5 jaj ugotowanych na twardo 

liść laurowy 

pieprz 

sól 

ziele angielskie 
 

Sposób przygotowania: 

Do garnka włożyć liść laurowy, ziele angielskie i pieprz, zalać dwoma litrami wody. 

Zagotować. Włożyć kiełbasę i gotować na małym ogniu około godziny. Wyjąć kiełbasę, 

odłożyć. Chrzan zetrzeć, dodać do wrzącego wywaru i gotować 10 minut. Wywar 

przecedzić. Mąkę rozmieszać zimną wodą, dodać do zupy, zagotować. Odstawić  

i doprawić sokiem z cytryny. Wlać śmietanę, wymieszać, doprawić solą i pieprzem. 

Dodać posiekane jajka  oraz pokrojoną w plasterki kiełbasę. Podawać z ugotowanymi 

ziemniakami. 
 

4. CHLEB (dodatek do zup) 
 

Składniki: 

1,5 szklanki otrąb pszennych 

1/3  szklanki słonecznika łuskanego 

1/3 szklanki siemienia lnianego 

1/3 dyni łuskanej 

5 dkg drożdży  

1 łyżka soli  

1 łyżeczka cukru  

4 szklanki ciepłej wody 

1 kg mąki wrocławskiej 
 

Sposób przygotowania: 

Otręby, słonecznik, siemię lniane, dynie, drożdże, sól, cukier oraz wodę razem wymie-

szać – odczekać, aż zakwas wybuzuje. Dodać 1 kg mąki wrocławskiej – wymieszać 

wyłożyć na 2 blaszki (keksówki) wysmarowane tłuszczem i posypane bułką tartą. 

Zaczekać, aż ciasto chlebowe wyrośnie. Piec w temperaturze 180-200°C, przez 1 godz. 
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DANIA GŁÓWNE  
 

 

 

1. KURCZAK PO WIEJSKU 
 

Składniki: 

1 kurczaka (ok. 2 kg) 

200 g mięsa wieprzowego  

30 g suszonych grzybów 

10 małych ziemniaków  

1 duża cebula 

1 płaska łyżka majonezu 

sól, pieprz 

4 łyżki masła 
 

Sposób przygotowania: 

Kurczaka oczyścić, obluzować z kości, natrzeć solą, pieprzem i odstawić na ok.  

2 godziny. Mięso wieprzowe zmielić, grzyby oczyścić, cebule pokroić w kotkę  

– podsmażyć na maśle, dodać grzyby, mięso i wszystko razem podsmażyć ok. 15 min. 

Następnie dodać ziemniaki obrane, pokrojone w ćwiartki, cały farsz do kurczaka razem 

wymieszać, kurczaka wypełnić farszem i zaszyć. Ułożyć kurczaka w brytfannie wstawić 

do piekarnika i piec w temperaturze ok. 180°C około 1,5 godziny – polewać wytwo-

rzonym sosem własnym z kurczaka. 
 

2. ŻEBERKA NA SŁODKO 
 

Składniki: 

1 kg żeberek 

1 średni słoik keczupu 

1 słoik żurawiny do mięsa 

sól, pieprz 

majeranek 

czosnek 

kminek  

ziele angielskie 

liść laurowy 
 

Sposób przygotowania: 

Żeberka kroimy nacieramy solą, czosnkiem, majerankiem, kminkiem. Stawiamy  

w chłodne miejsce na około 2 godz. Żurawinę mieszamy z keczupem, odrobiną oleju, 

zielem i listkiem laurowym. Smakujemy żeberka z każdej strony układamy na naczyniu 

żaroodpornym, przykrywamy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika na około 1,5 godz. 

w tem.180-190
0
C. 
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3. GARNUSZEK GÓRNICZY 
 

Składniki:  

400 g wołowiny 

400 g wieprzowiny 

1 kg ziemniaków 

500 g fasoli szparagowej 

250 g ogórków kiszonych 

1,5 szklanki rosołu 

50 g mąki pszennej 

50 g margaryny 

70 g smalcu 

pieprz czarny, sól, pieprz ziołowy 

 

Sposób przygotowania: 

Wołowinę i wieprzowinę pokroić na plastry, rozklepać, posolić, oprószyć mąką  

i obsmażyć z obu stron. Obsmażone mięso podlać rosołem, dusić do miękkości. 

Ziemniaki obrać, ugotować, pokroić w kostkę. Z margaryny i mąki zrobić zasmażkę, 

rozprowadzić wodą i sporządzić sos. Do sosu dodać naturalny sos ze zrazów, 

ugotowaną i pokrojoną fasolę szparagową oraz pokrojone w kostkę ogórki kiszone. Sos 

doprawić do smaku. w naczyniu żaroodpornym układać ziemniaki, uduszone zrazy 

(jeden wołowy, drugi wieprzowy, naprzemiennie), całość zalać sosem. Naczynie 

wstawić do nagrzanego piekarnika na kilkanaście minut. Podawać bezpośrednio w tym 

samym naczyniu. Potrawę można wzbogacić dodatkiem cebuli lub skwarkami boczku 

wędzonego. 
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4. PIECZEŃ HUZARSKA 
 

Składniki: 

1 kg wołowiny (zrazowej) bez kości 

40 g tłuszczu 

150 g włoszczyzny  

(70 g marchwi, 30 g pietruszki, 1,5 pora, 30 g selera) 

10 g mąki 

sól 
 

Składniki na zalewę: 

1 szklanka wody 

80 g cebuli 

½ szklanki octu 

liść laurowy, ziele angielskie 
 

Składniki na farsz: 

100g cebuli 

20g bułki tartej 

20g masła 

sól, pieprz 
 

Sposób przygotowania: 

Z mięsa zdjąć błony. Z podanych składników sporządzić zalewę octową, włożyć do niej 

mięso na 2-4 dni. Wyjąć z zalewy, oprószyć solą i zrumienić na połowie oleju z obu 

stron. Następnie włożyć do rondla, dodać resztę tłuszczu, niewielką ilość wody, cebulę  

z zalewy oraz pokrojoną włoszczyznę. Dusić pod przykryciem często obracając. 

Sporządzić farsz: cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na tłuszczu. Gdy przestygnie 

zmieszać z bułką tartą i masłem. Uduszoną pieczeń porcjować w cienkie podwójne płaty 

nie przecinając do końca. Między dwa płaty nakładać farsz. Mięso ułożyć w brytfannie, 

podpiec, podprawić sporządzoną z mąki i tłuszczu zasmażką. Podawać z ziemniakami  

i makaronem.  
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5. SCHAB SZTYGARSKI 

Składniki: 

1,5 kg schabu 

250 g kiełbasy toruńskiej 

200 g smalcu 

1 ząbek czosnku 

1 duża cebula 

2 płaskie łyżki koncentratu pomidorowego 

papryka słodka 

papryka ostra 

pieprz 

sól 

kminek 

2 szklanki wywaru warzywnego (bulionu) 

 

Sposób przygotowania: 

Mięso umyć, poziomo wyciąć otwór, włożyć opłukaną kiełbasę osznurować. Natrzeć 

solą i obsmażyć na rozgrzanym tłuszczu. Schab wraz z połową tłuszczu włożyć do 

piekarnika posypując kminkiem, papryką oraz pieprzem. W czasie pieczenia podlewać 

wywarem. Na pozostałej części tłuszczu przesmażyć cebulę pokrojoną w kostkę, 

dodając pod koniec koncentrat pomidorowy. Upieczone mięso zluzować ze sznurka 

pokroić i ułożyć w ciepłym miejscu. Sos połączyć z przesmażoną cebulą i zagotować 

dodać niewielka ilość zawiesiny z mąki i roztarty czosnek. Całość zagotować, doprawić. 

Schab wyjąć z ciepłego miejsca i ułożyć  na półmisku obok dodatków na sosie. 
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6. KOTLETY PO GÓRALSKU 
 

 

 

Składniki: 

300 g wieprzowiny 

300 g wołowiny 

¾ szklanki mleka  

1 kajzerka 

1 cebula 

1 jajko 

5-6 ogórków konserwowych 
 
 

Sposób przygotowania: 

Czosnek obrać, wycisnąć. Wymieszać z octem, musztardą i szczyptą soli, pieprzu, 

oleju. Mięso opłukać pokroić polać marynatą odstawić na godzinę do lodówki. Ogórki 

pokroić wzdłuż na ćwiartki. Osączyć na sicie. Cebulę obrać pokroić w kawałki. Kajzerkę 

namoczyć w mleku. Mięso odsączyć z marynaty zemleć z cebulą i kajzerką dodać jajko, 

przyprawić solą, pieprzem, dokładnie wymieszać. Po 2-3 kawałki ogórka obtaczać  

w masie mięsnej tworząc wałeczki, smażyć na rozgrzanym tłuszczu lub grillować. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PASZTET MIĘSNY 
 

Składniki: 

600 g piersi kurczaka 

2 szklanki kremówki 

1 duża cebula 

2 ząbki czosnku  

2 jajka 

800 g małych pieczarek 

1 łyżka oleju 

1 łyżka masła 

sól, pieprz, szczypta gałki muszkatołowej 
 

 

 

Sposób przygotowania: 

Cebulę i czosnek pokroić w plasterki i zeszklić na oleju. Mięso zmielić, połączyć ze 

śmietaną, jajkami, cebulą i czosnkiem, zmiksować. Doprawić do smaku solą, pieprzem, 

gałką muszkatołową. Umyte i osuszone pieczarki z przyciętymi nóżkami przekroić na 

połówki, odparować bez tłuszczu na dużej patelni, zrumienić na maśle i posolić. Dodać 

do mięsnej masy, wymieszać, włożyć do nasmarowanej tłuszczem formy i piec w kąpieli 

wodnej w temperaturze 160ºC około 1,5 godziny. 

 

Marynata: 

1 łyżka musztardy 

2 łyżki octu winnego 

2 łyżki oleju 

2 ząbki czosnku 

sól, pieprz 
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8. PIECZEŃ W SERZE 

 

Składniki: 

300 g sera żółtego startego 

4 jajka 

1 szklanka majonezu 

 

Farsz: 

300 g pieczarek 

500-600 g mięsa mielonego 

2 jajka 

1 czerwona papryka 

sól, pieprz, tłuszcz do smażenia i formy 

 

Sposób przygotowania: 

Ser mieszamy z jajkami i majonezem. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. 

Wylewamy masę serową i zapiekamy 20 minut w temperaturze 160ºC (termoobieg). 

 

Sposób przygotowania farszu: 

Pieczarki drobno kroimy i wraz z cebulą dusimy na patelni, aż woda odparuje. Paprykę 

kroimy w kostkę. Do warzyw dodajemy mięso i jajka, doprawiamy, mieszamy. Podpie-

czoną masę serową wyjmujemy z papierem. Na ser nakładamy farsz, zwijamy i przekła-

damy do foremki keksowej, łączeniem do dołu. Pieczemy 30 minut w temperaturze 

180ºC.  
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9. KOLOROWE ŁÓDECZKI NA SAŁACIE  

 

Składniki:  

1 podwójna pierś kurczaka 

30 dag szynki konserwowej 

1 mały słoik pieczarek konserwowych 

30 dag boczku wędzonego 

3 cebule 

3 plastry ananasa (ew. brzoskwini) lub 1 czerwoną, zieloną, żółtą paprykę 

3 plastry sera żółtego 

1 główka sałaty 

 

Sposób przygotowania: 

Pierś z kurczaka pokroić wzdłuż (jak na kotlety) i rozbić na cienkie plastry. Pozostałe 

produkty (oprócz żółtego sera) pokroić w kostkę. Na patyczek do szaszłyka nadziewać 

naprzemiennie kostki szynki, pieczarek, boczku, cebuli, ananasa (brzoskwini lub 

papryki). Gotowy szaszłyk owinąć plastrem kurczaka, zasmażyć w tłuszczu ok. 10 

minut, schłodzić, wyciągnąć patyczek, rozkroić wzdłuż i wyłożyć na liściu sałaty. Wbić 

patyczek i zrobić „żagielek” z trójkąta żółtego sera. 

 

10. KARCZEK W SOSIE CYTRYNOWYM 

Składniki: 

1,5 kg karczku 

100 ml oleju 

200 g boczek wędzony 

1 paczka (100 g) płatków migdałów 

5 cytryn  

1 litr śmietany 30% (może być 18%)  

2 opakowania papryki czerwonej mielonej 

sól, pieprz, przyprawa do zup 

 

Sposób przygotowania: 

Karczek pokroić w paski. Boczek pokroić w kostkę, podsmażyć na oleju. Do przesma-

żonego boczku dodać pokrojony karczek, podsmażyć, podlać wodą, dusić do miękkości. 

Śmietanę połączyć z papryką czerwoną, dodać wyciśnięty sok z cytryny, odstawić. Pod 

koniec duszenie karczku dodać śmietanę, wymieszać z cytryną, zagotować doprawić do 

smaku. Podawać z knedlami lub bułką francuską posypane migdałami. 
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CIASTA I DESERY 

1. MAKÓWKI NA MLEKU 

Składniki: 

30-40 dag sucharów 

500 g maku 

1 litr mleka 

1 łyżka masła 

5-6 łyżek cukru lub miodu 

1 opakowanie cukru waniliowego 

80 g łuskanych orzechów włoskich 

50 g migdałów 

8-10 g fig 

10 dag rodzynek 

30 g wiórków kokosowych 

 

Sposób przygotowania: 

Mak sparzyć gorącą wodą wieczorem i pozostawić na noc. Rano odcedzić i zemleć  

2 razy. Mleko zagotować z masłem, cukrem (lub miodem) i cukrem waniliowym, dodać 

zmielony mak. Jeśli masa będzie za gęsta, można dodać przegotowanej wody. 

Gotować na małym ogniu 10-15 minut ciągle mieszając. Migdały sparzyć, obrać, pokroić 

w paski, orzechy posiekać, figi pokroić w plasterki. Wszystkie bakalie wraz z rodzynkami 

wrzucić do gotującego się maku, odstawić z ognia. Przygotować salaterki. Suchary 

zwilżyć lekko w osłodzonej wodzie i układać warstwami w salaterkach zalewając 

makiem. Górną warstwę maku udekorować połówkami orzechów i posypać kokosem. 
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2. TORT Z MARCHWI 
 

Składniki: 

300 g marchewki 

5 jajek 

250 g cukru pudru 

100 g łuskanych orzechów laskowych 

150 g bułki tartej 

50 ml spirytusu lub rumu 

1 łyżka soku z cytryny 

skórka z cytryny 

szczypta cynamonu, tłuszcz do formy 
 

 

Sposób przygotowania: 

Orzechy zetrzeć w maszynce. Marchew umyć, obrać, zetrzeć na drobnej tarce. Jajka 

umyć, oddzielić białka od żółtek. Żółtka ubić z cukrem pudrem na parze. Białka ubić na 

sztywną pianę. Do ubitych żółtek dodać do nich marchew, orzechy, bułkę tartą, alkohol, 

cynamon, sok z cytryny i skórkę z cytryny, wszystko wymieszać. Na koniec dodać ubitą 

pianę z białek i wymieszać. Przełożyć do formy wysmarowanej tłuszczem i wysypanej 

bułką tartą. Piec około 1 godziny w średnio nagrzanym piekarniku. Tortu nie trzeba 

przekładać masami, lecz należy posypać cukrem pudrem.  

 

 

 

 

 

 

3. ŚLĄSKI DESER – KOPA 
 

 

Składniki: 

0,5 kg biszkoptów 

100 ml wódki 

1 puszkę brzoskwiń 

1 puszkę ananasów 

1 paczka orzechów włoskich (100g) 

1 paczka migdałów (100g) 

100 g rodzynek 

0,5 litra kremówki 36% 

owoce do przybrania (kiwi, winogrona)  
 

 

 

 

Sposób przygotowania: 

Rodzynki namoczyć. Biszkopty pokruszyć lub pokroić i namoczyć w syropach z owoców 

z wódką. Ananas, brzoskwinie pokroić w kostkę. Śmietanę ubić na sztywno. Na talerz 

układać namoczone biszkopty posypać rodzynkami i orzechami. Na nich ułożyć 

ananasy, brzoskwinie. Następnie na wierzch dać warstwę bitej śmietany. Na śmietanę 

nałożyć znowu biszkopty i czynność powtórzyć 3 razy. Udekorować wierzch według 

uznania. 
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4. PASCHA WIELKANOCNA 

Składniki: 

500 g białego sera 

250 g masła 

4 ugotowane jajka 

100 g płatków migdałów 

150 g cukru pudru 

100 g gorzkiej czekolady 

1 cukier waniliowy 

bakalie 

orzechy włoskie 

wiórki czekoladowe 

konfitury 

 

Sposób przygotowania: 

Ser mielimy 3 razy. Dodajemy tylko żółtka z ugotowanych jaj. Masło ucieramy z cukrem 

do białości dodajemy ser z żółtkami. Dzielimy masę na 2 części. Do jednej dodajemy 

czekoladę do drugiej bakalie namoczone w wodzie. Wkładamy do gazy jedną warstwę 

na drugą, formujemy kopczyk i przyciskamy deseczkę. Wstawiamy do lodówki na około 

12 godz. Obsypujemy orzechami, konfiturami i wiórkami czekolady. 

 

5. ROGALIKI 

Składniki: 

1 kg mąki 

1,5 szklanki  mleka 

150 g masła lub margaryny 

2 jajka 

100 g drożdży 

7 łyżeczek cukru 

sól 

farsz do rogalików: ser, marmolada, dżem 

 

Sposób przygotowania: 

Drożdże rozpuścić w ½ szklanki mleka, resztę mleka zagotować z tłuszczem (masło lub 

margaryna), zaparzyć mąkę z cukrem, po przestudzeniu dodać drożdże, jajka zarobić 

ciasto i pozostawić do wyrośnięcia. Ciasto rozwałkować, pociąć w prostokąty, nakładać 

ser zwijać rogaliki, piec w temperaturze 200
0
C.  
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5. MOKRY MAKOWIEC Z JABŁKAMI 
 

Składniki na ciasto: 

25 dag maku 

40 dag jabłek 

6 żółtek 

30 dag cukru 

13 g margaryny 

6 łyżek kaszy manny 

1 aromat migdałowy 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

6 białek 
 

Składniki na polewę: 

2 łyżki mleka 

łyżka kakao 

¾ szklanki cukru 

½ kostki margaryny 
 

Sposób przygotowania ciasta: 

Mak sparzyć, zmielić 2 razy. Jabłka zetrzeć na grubej tarce. Żółtka utrzeć z cukrem 

i margaryną, dodać zmielony mak, utarte jabłka, kaszę mannę, aromat migdałowy, 

proszek do pieczenia i ubitą pianę z białek. Ciasto upiec.  

 

Sposób przygotowania polewy: 

Wszystko rozpuścić i wymieszać w rondlu, polać upieczone ciasto. 
 

9. BABECZKI 
 

 

Składniki na ciasto: 

30 dag mąki 

20 dag margaryny 

6 dag cukru pudru 

1 jajko 
 

Składniki na masę: 

3 kolorowe galaretki (czerwona, żółta, zielona), może być masa budyniowa lub bita 

śmietana (kremówka, ubita). 
 

Sposób przygotowania: 

Z mąki, margaryny, cukru pudru i jajka wyrobić ciasto, wylepić foremki, upiec na złoty 

kolor. Nałożyć masę. 
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6. TASIEMIEC 

Składniki:  
 

I ciasto: 

3 jajka 

¾ szklanki cukru 

1 szklanka mąki krupczatki 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

6 łyżek wody 

9 łyżek oliwy 
 

Sposób przygotowania: 

Żółtka i cukier utrzeć, dodać wodę i oliwę. Białka ubić na sztywną pianę. Dodać mąkę 

wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Połączyć z ubitą pianą.  
 

II ciasto: 

Zrobić tak samo jak ciasto I. Dodać kakao. Piec w podłużnych foremkach. 
 

Masa: 

½ litra mleka 

¾ szklanki cukru pudru 

1 cukier waniliowy 

2 łyżki mąki ziemniaczanej 

1 łyżka mąki pszennej 

1 kostka margaryny lub masła 

 

Sposób przygotowania: 

Margarynę utrzeć z cukrem. Mleko z mąką ugotować jak budyń. Po ostygnięciu 

połączyć składniki. Ciasta pokroić, kawałki smarować kwaskowatym dżemem, później 

na to masą. Zlepiać na zmianę ciasto jasne-ciemne-jasne-ciemne. Gotowe ciasto kroić 

„pod skosem”.  

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

7. SERNIK CIEPANY 

 
Składnik na ciasto:  

1 margaryna 

1 szklanka cukru 

1 cukier waniliowy 

4 łyżki kakao 

½ szklanki wody 

6 jajek 

2 szklanki mąki 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

Składniki na masę serową: 

½ kg sera 

2 jajka 

½ szklanki cukru 

2 łyżki suchego grysiku (kaszy manny) 

1 cukier waniliowy 

 

Sposób przygotowania ciasta: 

Margarynę, cukier, cukier waniliowy, kakao i wodę zagotować i ostudzić. Do wystu-

dzonej masy dodać 6 żółtek, mąkę i proszek do pieczenia. Na koniec dodać ubitą pianę 

z białek. 

 

Sposób przygotowania masy serowej: 

Żółtka utrzeć z cukrem waniliowym, dodać ser, kaszę manną oraz ubitą pianę z białek. 

Masę serową kłaść łyżką na ciasto. Piec 45 minut w temperaturze 180°C. 

  

      Smacznego! 
 


