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Przepisy Kulinarne 

#DANIA MIĘSNE# 

 

 

 
Niniejsze przepisy zostały zgłoszone w ramach gminnego konkursu 

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” przez członkinie czterech  
Kół Wiejskich z terenu gminy Buczkowice. 

Członkinie kół gospodyo wiejskich w ramach konkursu przyrządziły 

potrawy nawiązujące do przeszłości, wykorzystujące znane przed 

laty produkty i przyprawy, czerpiące z bogactwa regionu  

w różnych kategoriach. 

Dziś prezentujemy Paostwu dania mięsne.  

 

Życzymy smacznego. 
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OŚMIORNICZKI 

 
Składniki 
 
1 kg schabu 
parówki cienkie (1 szt. na 1 plaster) 
olej do smażenia 
sól, pieprz, papryka czerwona słodka 
 
Sposób przygotowania 

Schab pokroid w plastry, rozbid na cienkie i przyprawid solą, pieprzem i papryką 
czerwoną słodką. Na każdy plaster położyd nacięte z obu stron parówki (wystają kooce 
poza mięso), zwinąd w roladę, spiąd wykałaczką i piec w głębokim oleju lub w rękawie 
w piekarniku do uzyskania pożądanej miękkości mięsa.  

OZORKI  W SOSIE CHRZANOWYM 
 
Składniki 
 
1 kg ozorków wieprzowych 
2 łyżki mąki 
0,2 l śmietany 
0,5 kg włoszczyzny 
sól, pieprz 

 
Sposób przygotowania 
 
Ozorki ugotowad, ostudzid a następnie obrad ze skóry. Pokroid w plastry. Ugotowad 
wywar z włoszczyzny, następnie zagęścid zawiesiną z mąki i śmietany. Dodad chrzan. Do 
tak przygotowanego sosu włożyd plastry ozorków. Podawad na gorąco. 
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KARCZEK ZAWIJANY 

Składniki 

1 cały karczek 
 ½ kg mielonego mięsa drobiowego 
1 papryka czerwona 
1 paczka szpinaku mrożonego rozdrobnionego  
sól, pieprz, czosnek 
 
Sposób przygotowania 

Karczek rozbid, przyprawid solą, pieprzem i posmarowad szpinakiem przyprawionym 
czosnkiem. Nałożyd mięso mielone, słupki papryki i zwinąd jak roladę. Zawinąd w folię 
aluminiową i gotowad ok. 1,5 godziny.  

KURCZAK FASZEROWANY Z KAPUSTĄ 

Składniki 

8 szt. udek z kurczaka  
1 kg mięsa mielonego 
 ½ kg pieczarek 
½ kg cebuli 
2 szt. kapusty białej 
4 łyżki smalcu 
4 łyżki mąki 
 koperek 
pieprz, sól, ocet 
kminek, majeranek, czosnek 
3 jajka 
 
Sposób przygotowania 

Udka wytrybowad. Z mięsa mielonego, pieczarek i cebuli przygotowad farsz. 
Nafaszerowad nim udka. Piec ok. 1 godziny w nagrzanym piekarniku. Kapustę 
poszatkowad i ugotowad w osolonej wodzie. Ze smalcu i mąki przygotowad zasmażkę. 
Kapustę z zasmażką zagotowad, dodad posiekany koperek i przyprawy. 
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FLAKI 

Składniki 

1 kg flaków wołowych 
40 dag włoszczyzny (marchewka, seler, pietruszka) 
½ kg kości wołowych 
6 dag tłuszczu 
1 łyżka mąki 
gałka muszkatołowa, pieprz, majeranek, sól 
 
Sposób przygotowania 

Flaki ugotowad, gdy już będą miękkie pokroid w paseczki. Z kości i włoszczyzny 
ugotowad bulion, następnie dodad do niego pokrojone flaki i jeszcze pogotowad. Na 
tłuszczu zrobid zasmażkę na złoty kolor, zalad zimnym wywarem, połączyd z flakami  
i dodad przyprawy do smaku. Marchewkę, seler, pietruszkę zetrzed na grubej tarce 
dodad do wywaru, wszystko razem wymieszad.  

BIGOS 
 
Składniki 
 
1 kg kapusty kiszonej 
1 kg kapusty białej 
500 gmięsa z łopatki wieprzowej 
400 g boczku wędzonego 
400 g kiełbasy 
100 g słoniny 

50 g suszonych grzybów 
1 łyżka koncentratu pomidorowego 
2 cebule 
tłuszcz do smażenia 
sól, pieprz 

 
Sposób przygotowania 
 
Grzyby namoczyd w wodzie. Kapustę białą poszatkowad, ugotowad z posiekanymi 
grzybami. Mięso i cebulę pokroid, przesmażyd, dodad boczek, kiełbasę i koncentrat 
pomidorowy. Wszystkie składniki dodad do kapusty kiszonej i dusid do miękkości. 
Połączyd z kapustą białą i grzybami. Ze słoniny zrobid zasmażkę, wszystko wymieszad, 
zagotowad, doprawid solą i pieprzem. 
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ROLADA WIEJSKA 

 

Składniki 

10 szt. udźca z kurczaka  
1 kostka masła 
sól, trochę natki pietruszki i przyprawy typu wegeta 
bułka tarta, jajko 
 
Sposób przygotowania 

Udziec wytrybowany, rozklepad, posolid. Do środka zawinąd masło wymieszane  
z przyprawą typu wegeta i pietruszką. Roladki panierowad w jajku i  bułce tartej i piec 
na oleju do uzyskania złocistego koloru oraz miękkości mięsa. 

 

GOLONKO GOTOWANE W KISZONEJ KAPUŚCIE 

Składniki 

2-3 golonka świeże, wędzone lub peklowane 
1 kg kapusty kiszonej 
1 łyżka smalcu  
1 kopiata łyżka mąki 
5 ziarenek ziela angielskiego, 1 liśd laurowy 
sól, pieprz 

Sposób przygotowania 

Golonka ugotowad na miękko z przyprawami. Wyjąd z wywaru. W wywarze po 
golonkach ugotowad kapustę kiszoną, doprawid do smaku. Z łyżki mąki i smalcu zrobid 
zasmażkę, wymieszad z kapustą. Pokroid golonko w plastry o grubości 1 cm, układad na 
kapuście. Można podawad z ziemniakami. 
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GOLONKO W RĘKAWIE  

Składniki 

2 duże golonka bez kości  
1 kg kapusty kiszonej 
300 g pieczarek 
1 duża cebula 
1 łyżka ketchupu 
ziemniaki 
½ szklanki oleju + olej do smażenia 
mąka ziemniaczana 
przyprawa typu wegeta, pieprz 
 
Składniki na marynatę do golonek 
 
½ szklanki oleju 
4 ząbki czosnku  
czosnek 
przyprawa typu wegeta 
 

Sposób przygotowania 

Przygotowad marynatę – czosnek zetrzed, wymieszad z olejem i przyprawą typu 
wegetą. Natrzed golonka i odstawid na noc. Następnego dnia golonka włożyd do rękawa 
do pieczenia, oba jego kooce zawiązad i włożyd do piekarnika nagrzanego do 180°C na 
półtorej godziny. Po upieczeniu wyjąd mięso z rękawa. Kapustę kiszoną zagotowad, 
odcedzid. Cebulę pokroid i zeszklid, dodad pokrojone pieczarki, połączyd z kapustą 
kiszoną. Wszystko razem dusid, dodad ketchup, doprawid do smaku. Ziemniaki 
ugotowad, odcedzid i zgnieśd. Podzielid na 4 części. Dodad tyle mąki ziemniaczanej, ile 
zajmuje jedna częśd ziemniaków. Wyrobid masę, doprawid do smaku, formowad 
nieduże kulki. Smażyd na gorącym oleju. Golonko podawad z kulkami ziemniaczanymi  
i kapustą kiszoną. 
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SCHAB WIEPRZOWY  
KRÓTKO GOTOWANY 

 
Składniki 
 

      2 kg schabu  
      1 l wody  

1 łyżka cukru 
1 łyżeczka pieprzu czarnego 
1 łyżeczka pieprzu ziołowego 5 ząbków czosnku  
1 łyżka majonezu 
1/3 szklanki soli 
1 łyżeczka majeranku 
5 ziaren jałowca 
5 ziaren angielskiego ziela 
2 listki laurowe 
 
Sposób przygotowania 
 
Do wody włożyd wszystkie przyprawy z majonezem i zagotowad. Do letniego 
wywaru włożyd schab i gotowad przez 5 minut. Zestawid z ognia, przykryd  
i odstawid do następnego dnia. Na 2 dzieo znów gotowad przez 5 minut i odstawid 
pod przykryciem. W 3 dzieo schab wyjąd z zalewy, zawinąd w folię. Jest gotowy do 
spożycia. Podawad na gorąco z sosem beszamelowym – do drugiego dania,  
z ziemniakami, sałatką, ewentualnie z ryżem z warzywami. 
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ROLADA MIELONA 
 
Składniki 
 
Mięso 
70 dkg mięsa mielonego wieprzowego 
1 duża cebula 
2 ząbki czosnku 
1 łyżka mąki 
1 jajko 
sól, pieprz, czerwona słodka papryka w proszku 

 
Nadzienie 
2 średnie cebule 
10 dkg pieczarek 
15 dkg boczku wędzonego 
1 bułka 
2 łyżki masła 
2 łyżki posiekanej natki pietruszki 
1 łyżeczka majeranku 
2 ząbki czosnku 
sól, pieprz 

 
Sposób przygotowania 

 
Do mięsa mielonego dodad posiekaną cebulę, pieprz, dwa zmiażdżone ząbki czosnku, 
jajko, przyprawy i łyżkę mąki. Wymieszad, rozwałkowad na grubośd palca na foli. 
Pokroid cebulę w kostkę, dodad dwa zmiażdżone ząbki czosnku, posiekane pieczarki  
i podsmażyd na gorącym maśle. Dobrze zmieszad z odciśniętą bułką, solą, pieprzem, 
majerankiem i natką pietruszki. Masę równomiernie wyłożyd na mielone mięso. 
Zawinąd roladę. Pokryd ją cieniutkimi plastrami boczku. Piec ok. 40 min.  w temp. 
200°C. 
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ROLADA Z JABŁKIEM 

Składniki 

60 dkg schabu 
3 jabłka winne 
5 plastrów boczku wędzonego 
5 plastrów sera żółtego 
olej, masło, sok z cytryny, natka pietruszki, pieprz, przyprawa typu magi 
 
Sposób przygotowania 

Schab pokroid w plastry i rozklepad. Dwiartkę jabłka owinąd boczkiem i serem, 
zawinąd w schab i obtoczyd  w mące. Obsmażyd ze wszystkich stron na rozgrzanym 
oleju do zarumienienia. 

Sos do schabu 

20 dkg boczku i 2 jabłka pokroid w kostkę i usmażyd na maślę. Dodad sok z cytryny, 
pieprz, przyprawę typu magi. Do powstałego sosu wkładamy rolady schabowe  
i dusimy na wolnym ogniu ok. 40 minut do uzyskania miękkości mięsa. 

 

ROLADKI Z BOCZKU 
 
Składniki 
1 szeroki wędzony boczek 
0,5 kg sera żółttego 
3 ogórki konserwowe lub kiszone 
1 papryka czerwona  
 
Sposób przygotowania 
 
Boczek wędzony pokroid w plastry, ser żółty i ogórek pokroid w słupki, paprykę pokroid 
w paski.  Na pasku z boczku układamy pokrojone wszystkie składniki, zwijamy roladki, 
spinamy je wykałaczką i obsmażamy na tłuszczu z każdej strony aż do zarumienienia 
boczku. 
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ROLADA Z PIERSI KURCZAKA 
Z SEREM ŻÓŁTYM 

 
Składniki na ciasto 
 
40 dkg startego żółtego sera 
6-8 jajek 
200 ml majonezu kieleckiego 
 
Sposób przygotowania ciasta 
 
Wszystko razem wymieszad. Dużą blachę posmarowad i wyłożyd papierem do 
pieczenia. Ciasto wylad na blachę i piec w piekarniku w temp. 180°C ok. 30 minut. 

 
Składniki na farsz mięsny 
 
80 dkg zmielonego fileta z kurczaka 
1 pokrojona cebula  
4 starte ząbki czosnku 
natka pietruszki zielonej lub pomidory suszone - pokrojone 
1 drobno pokrojona papryka czerwona 
przyprawa do kurczaka 
1 jajko 
 
Sposób przygotowania rolady 

 
Fileta smażymy razem z cebulą. Dodajemy resztę składników. Wszystko razem 
mieszamy i doprawiamy do smaku. Farsz wyłożyd na upieczone ciasto, zawinąd jak 
roladę i piec w piekarniku w temp. 180°C ok. 30 minut. 
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SZASZŁYKI CZERWONO-ZIELONE 

Składniki 

50 dkg mielonego mięsa drobiowego 
1 jajko 
5-6 łyżek tartej bułki 
30 dkg pomidorków czereśniowych 
3 cebulki dymki ze szczypiorkiem 
4 łyżki oleju 
sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania 

Mięso z cebulką dymką (posiekaną bez szczypioru) połączyd w misce z jajkiem, 
dosypując bułkę tartą i przyprawy do smaku. Następnie uformuj małe kuleczki z masy 
mięsnej (wielkości pomidorków). Odcięty szczypior cebulki polej wrzątkiem,  
a następnie włóż do miseczki z wodą i kostkami lodu - na chwilę aby zachował zielony 
kolor, aby zmiękł. Owio kulki mięsne szczypiorem. Nabij na patyczki na przemian 
pomidorek / kulka mięsna / posmaruj olejem (ewentualnie posyp przyprawą). 
Szaszłyczki piec w piekarniku w 180°C przez 25-30 minut. 

 
„WYROLOWANY BOCZEK” 

Składniki 

2 kg chudego, świeżego boczku  wieprzowego 
czosnek ew. marynata do wieprzowiny 
sól peklowana 
 
Sposób przygotowania 

Boczek dzieo wcześniej zapeklowad (ew. zostawid w marynacie). Zrolowad, spiąd 
wykałaczkami lub owinąd nitką, piec w piekarniku (w rękawie) do miękkości lub  
w rondlu, wysmażyd aby był rumiany. 
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UDZIEC Z INDYKA 
 

Składniki 
 
2 udźce z indyka 
70 dag mięsa mielonego 
1 jajko 
1 marchewka 
4 ogórki kiszone 
1 kg boczku wędzonego chudego 
pieprz, sól 

  
Sposób przygotowania 
 
Z udźca wyciąd kości, skórę ściągnąd, jeśli jest za gruby to przeciąd. Do miski pokroid  
w kostkę marchewkę i ogórki, wymieszad z mielonym mięsem i przyprawid do smaku. 
Wyłożyd na udziec mielone mięso na górę dodad paski boczku wędzonego. Zwinąd na 
roladę dad do foli aluminiowej dobrze docisnąd, dad do wody i gotowad 2 godziny. 

KIEŁBASA Z OWOCAMI 

Składniki 

½ kg cienkiej kiełbasy  
3 średnie cebule 
1 puszka czerwonej fasoli 
1 puszka ananasa 
2 łyżki przecieru pomidorowego 
½ l bulionu 
2 łyżki bazylii 
 
Sposób przygotowania 

Kiełbasę i cebulę pokroid w kostkę i przesmażyd na oleju. Do tego dodad odcedzoną 
czerwoną fasolę, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, ½ l bulionu oraz bazylię. Na 
koniec należy dodad całą puszkę pokrojonego ananasa razem z sokiem (mogą byd inne 
owoce, np. suszone śliwki). 
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ROLADKI Z FARSZEM  
WIEPRZOWO-WARZYWNYM,  

ZIEMNIAKAMI I SAŁATKĄ Z BIAŁEJ KAPUSTY 
 
Składniki 
 
6 plastrów karczku /ok. 1kg/ 
O,5 kg zmielonej łopatki wieprzowej 
2 cebule 
2 marchewki 
1 mały seler 
2 jajka 
2 łyżki smalcu 
2 łyżki mąki 
sól, pieprz do smaku 
 
Sposób przygotowania 
 
Karczek rozbid na cienko i pokroid na mniejsze kawałki, zmieloną  łopatkę i drobno 
pokrojoną cebulę podsmażyd na smalcu, ostudzid, marchewkę i seler zetrzed na grubej 
tarce. Mięso mielone połączyd ze startymi warzywami, dodad jajka, doprawid solą  
i pieprzem dobrze wymieszad farsz. Nakładad  farsz na przygotowane plastry karczku, 
zwinąd małe roladki, obsmażyd i dusid pod przykryciem ok. 40 minut. Wyjąc na 
półmisek, a na wywarze  zrobid sos z 0,5 szklanki wody i 2 łyżek mąki. Obrad 2kg 
ziemniaków i ugotowad. Przygotowad sałatkę z białej kapusty: główkę białej kapusty 
posiekad, posolid i sparzyd przez ok. 15 min. i ostudzid, zetrzed ze skórką zielony ogórek 
na grubej tarce, drobno posiekaną cebulę (ewentualnie szczypiorek lub zieloną 
pietruszkę) i ogórek dodad do kapusty, doprawid olejem, cukrem i sokiem z cytryny do 
smaku albo 2 łyżkami majonezu kieleckiego, wszystko razem wymieszad. Podawad na 
talerzu: gniecione ziemniaki roladki w sosie i sałatką z białej kapusty. 
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KARCZEK WIEPRZOWY  
Z MAJONEZEM NA KAPUŚCIE 

 
Składniki 
 
1 karczek wieprzowy 
1 woreczek kapusty kiszonej 
majonez 
żurawina do mięs 
olej 
czosnek 
pieprz 
majeranek 
kminek 
 
Sposób przygotowania 
 
Marynata do mięsa: wymieszad olej z przyprawami(według własnego uznania). 
Natrzed karczek marynatą i odstawid na noc do lodówki.  Karczek zamarynowany 
pokroid w plastry i obsmażyd  z obu stron. Kapustę kiszoną odcedzid  i pokroid, blachę 
posmarowad olejem, rozłożyd na blachę warstwę kapusty, na kapuście ułożyd 
pokrojony karczek (razem z tłuszczem ze smażenia). Całośd pieczemy do miękkości 
mięsa w piekarniku w temperaturze ok. 180°C przez 40 min. Pod koniec pieczenia 
każdy plaster mięsa smarujemy majonezem, na majonez kładziemy łyżeczkę „żurawiny 
do mięs” i jeszcze przez chwilę zapiekamy w piekarniku ok. 10 min. 
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ŚWIOSKIE LICKO W SOSIE  
CHRZANOWYM PO RYBARSKU 

 
Składniki 
 
policzki wieprzowe 
1 cebula 
smalec 
masło 
2 ząbki czosnku 
chrzan tarty 
3 łyżki śmietany słodkiej 
ziemniaki 
buraki 
mąka ziemniaczana 
świeży koperek 
sól, cukier, ocet 
 
Sposób przygotowania 
 
Świoskie lica w sosie chrzanowym 
Pokroid cebulę w kostkę i podsmażyd na smalcu, dodad policzki wieprzowe wszystko 
razem dusid pod przykryciem dodając od czasu do czasu niewielką ilośd wody. Wszystko 
doprawid do smaku czosnkiem, solą. Po uduszeniu policzków dodad chrzan tarty  
i zagęścid wszystko wodą z mąką, na koniec dodajemy śmietanę.  
Ziemniaki z cebulką i koperkiem 
Ziemniaki obrad i ugotowad na półtwardo, cebulę pokroid w kostkę podsmażyd na 
maśle. Ziemniaki po wystudzeniu pokroid w plastry, następnie w naczyniu 
żaroodpornym  przekładad ziemniaki przesmażoną cebulą i zapiekad w piekarniku ok. 
15 minut na koniec posypad posiekanym koperkiem.  
Buraczki 
Buraki  obrad i zetrzed na tarce o grubych oczkach, dusid na maśle, po ugotowaniu 
zagęścid wodą z mąką ziemniaczaną doprawid do smaku solą, cukrem i octem. 

 

 


