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Przepisy Kulinarne 

#PRODUKTY REGIONALNE#  

#PRZEKĄSKI# SAŁATKI# SURÓWKI# 

 

 

Niniejsze przepisy zostały zgłoszone w ramach gminnego konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” przez członkinie czterech  

Kół Wiejskich z terenu gminy Buczkowice. 
Członkinie kół gospodyń 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 Państwu produkty 

regionalne, przekąski, sałatki i  surówki. 

 

Życzymy smacznego. 
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PASZTET DZIADUNIA 
Składniki 
 
50 dkg wieprzowiny 
50 dkg wołowiny 
50 dkg mięsa drobiowego 
50 dkg wątróbki drobiowej 
1 marchewka 
1 kawałek selera 
1cebula 
1 kajzerka  
2 jajka 
1 liść laurowy, kilka ziarenek ziela angielskiego, gałka muszkatołowa, sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania 
 
Mięso zalać zimną wodą, zagotować, dodać marchewkę, seler, cebulę oraz przyprawy. 
Całość dusić na małym ogniu, aż mięso będzie miękkie. 10 min przed końcem duszenia 
dodać wątróbkę i wyjąć warzywa. Odcedzić mięso i wątróbkę z wywaru, wszystko 
ostudzić. Wywar zostawić. Zmielić maszynką do mięsa wszystko dwa razy. Kajzerkę 
namoczyć w pozostałym wywarze. Dokładnie odcisnąć i zmielić. Powstałą masę 
wymieszać z jajkami, przyprawami gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Przełożyć do 
podłużnej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piec ok. 1,5 godz. w temperaturze 
1800C. 
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KAPUSTA KISZONA Z CZERWONĄ FASOLĄ 
 
Składniki 
 
1 kg kapusty kiszonej 
30 dkg boczku wędzonego 
30 dkg czerwonej fasoli 
mąka 
sól, pieprz 
pieczywo (chleb zwykły, tostowy) 
czosnek 
 
Sposób przygotowania 
  
Kapustę kiszoną ugotować, boczek podsmażyć na skwarki, na wytopionym tłuszczu 
zrobić zasmażkę do kapusty. Boczek podsmażony dodać do ugotowanej kapusty. 
Ugotować fasolę w osolonej wodzie, połączyć z   kapustą i boczkiem, doprawić solą  
i pieprzem. Podawać na kromce chleba podpieczonej na blaszce i posmarowanej 
czosnkiem lub na chlebie tostowym. 
 

RYBA W CEBULI 
 
Składniki 
 
2 kg filetów z mintaja 
1 kg cebuli 
 ½ l ketchupu ostrego 
bułka tarta 
4 jajka 
 olej  
 
Sposób przygotowania 
 
Ryby posolić, opanierować i usmażyć. Cebulę pokroić w wiórki i zeszklić na patelni. 
Ryby i cebulę pozostawić do ostudzenia. Następnie przekładać warstwami: ryba, 
cebula, ketchup. 
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RYBA PO GRECKU 
 
Składniki 
 
1 kg ryby 
4 duże cebule 
1 duży lub 2 małe koncentraty pomidorowe  
½ szklanki oleju 
1 szklanka wody 
 ocet i przyprawy do smaku - pieprz, sól 
 
Sposób przygotowania 
 
Ryby pokroić w dowolne kawałki, posolić, opanierować i usmażyć. Sos – olej rozgrzać  
i usmażyć na nim pokrojoną cebulę na złoty kolor. Dodać koncentrat, wodę  
i przyprawy. Gotować do zagęszczenia. Przekładać w półmisku na przemian sos i ryby. 
 
 

SAŁATKA Z FASOLI I CEBULI 
 
Składniki 
 
40 dkg suchej fasoli 
10 dkg cebuli czerwonej 
15 dkg kiszonych ogórków 
sól, pieprz, olej 
 
Sposób przygotowania 
 
Fasolę opłukać i zalać zimną wodą. Następnego dnia gotować w wodzie, w której się 
moczyła, odcedzić. Do fasoli dodać drobno posiekaną cebulę i kiszonego ogórka. 
Doprawić do smaku olejem wymieszanym z solą i pieprzem. 
 
 
 
 



5 

 

SAŁATKA Z FASOLI SZPARAGOWEJ 
 

Składniki 
 
½ kg fasoli szparagowej mrożonej: żółtej i zielonej 
4 jajka ugotowane i pokrojone w kostkę 
3 łyżki majonezu 
1 słoik pieczarek, pokrojonych grubiej 
szczypiorek 

 
Sposób przygotowania 
 
Fasolkę gotować w osolonej wodzie około 10 minut, odcedzić, pokroić, dodać resztę 
składników i wszystko wymieszać. Doprawić solą, cukrem i pieprzem. 
 
 

ZDROWY TALERZ Z OMLETEM DROBIOWYM 
 

Składniki 
 
1 kg piersi z kurczaka 
6 jaj 
30 dkg startego twardego żółtego sera 
1 średni słoik majonezu kieleckiego 
 
Sposób przygotowania 
 
Jajka zmiksować z serem i majonezem. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia i wylać 
na nią ciasto. Piec 30 min. w temp. 170°C. Ciepłe ciasto zwinąć jak roladę. Piersi zmielić, 
przyprawić jak mielone (bez bułki), można dodać czerwoną paprykę lub inne warzywa. 
Roladę rozwinąć dodać farsz i ponownie zwinąć. Roladę owinąć papierem i piec 30 min. 
Pokroić w plastry – można podawać na ciepło i zimno. 
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FASOLA W JARZYNACH 
 

Składniki 
 
1 główka średniej wielkości kapusty włoskiej 
30 dkg fasoli białej 
30 dkg fasoli czerwonej 
2 średnie marchewki 
1 średni seler 
1 średnia cebula 
1 mały przecier pomidorowy 
olej, sól, pieprz, kminek, majeranek, troszkę chili 
 
Sposób przygotowania 
 
Marchew, seler i cebulę zetrzeć na tarce i udusić na oleju. Kapustę poszatkować i 
ugotować z kminkiem. Fasolę ugotować. Kapustę połączyć z jarzynami i doprawić 
do smaku. 

 

 
KOLOROWE KORECZKI 

 
Składniki 
 
300 g cienkiej kiełbasy 
300 g sera żółtego 
5 ogórków konserwowych 
2 papryki czerwone 
 
Sposób przygotowania 
 
Wszystko pokroić w plasterki i nabijać na wykałaczki w kolejności: papryka, ogórek, ser, 
kiełbasa. 
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PASZTET Z SELERA 
 

Składniki 
 

1 kg selera 
2 średnie cebule 
1 kostka margaryny 
5 jaj 
1½  szklanki bułki tartej 
½  szklanki kaszy manny 
2 kostki rosołowe Winiary 
3-4 ząbki polskiego czosnku 
sól, pieprz, ostra papryka 
 
Sposób przygotowania 
Obrać selera, pokroić w ćwiartki i gotować ok. 30 min. Ostudzonego zetrzeć na tarce o 
grubych oczkach, cebule i czosnek również zetrzeć i dodać do selera. Zagotować  
1 szklankę wody z margaryną, rosołkami i zalać warzywa. Gotować ok. 20 minut na 
małym ogniu, ostudzić, dodać jaja, bułkę tartą, kaszę mannę, wyrobić masę. Podłużną 
foremkę wyłożyć papierem do pieczenia, wyłożyć masę. Piec ok. 1½  godziny w temp. 
180°C (aż się przyrumieni). 
 

ŚLEDZIE W OLEJU 
 
Składniki 
 
1kg śledzi solonych matias 
3 cebule 
1 łyżeczka cukru 
olej roślinny 
 
Sposób przygotowania 
 
Śledzie wymoczyć w wodzie przez około 3 godziny. Cebulę pokroić w plastry, dodać 
cukier i zostawić na 2 godziny. Śledzie pokroić na kawałki, przełożyć cebulą i zalać 
olejem. 
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BRUKSELKA FASZEROWANA 
Składniki 
 
½  kg brukselki świeżej 
250 g mięsa mielonego wieprzowego 
250 g mięsa mielonego drobiowego 
2-3 średnie cebule 
2-3 jajka 
1-2 szklanki bułki tartej 
1 pęczek zieleniny 
olej do smażenia 
sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania 
Brukselkę zanurzyć we wrzątku, poczekać aż zmięknie, wyłyżeczkować środek. Środki 
brukselek drobno pokroić, dodać mięso mielone, wszystko przyprawić solą, pieprzem, 
przesmażyć na oleju  na patelni. Dodać 1 jajko, jeszcze raz podsmażyć masę. Wypełnić 
wydrążone brukselki farszem. Przygotować jajko i bułkę tartą na panierkę, otoczyć kulki 
brukselki w jajku i bułce tartej. Smażyć w głębokim tłuszczu na rumiano. 

 
KOTLETY ZIEMNIACZANE Z KAPUSTĄ 

Składniki 
 
1 ½ kg ziemniaków  
1 średnia cebula  
750 g kapusty kiszonej  
1 jajko 
tłuszcz do smażenia 
sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania 
Ziemniaki ugotować i zmielić. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić. Kapustę kiszoną 
ugotować i przesmażyć na tłuszczu z cebuli, wymieszać z cebulką, doprawić solą  
i pieprzem. Do zmielonych ziemniaków dodać jajko, doprawić solą i pieprzem. 
Formować placuszki, nałożyć do środka placuszka farsz z kapusty i skleić jak kotlecik. 
Smażyć na gorącym tłuszczu. Podawać z sosem grzybowym. 
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ZAPIEKANE ZIEMNIAKI PO BESKIDZKU 
 

Składniki 
 
10 ziemniaków 
200 g boczku wędzonego 
2 cebule 
2 łyżki oleju 
600 g kapusty kiszonej 
4 jaja gotowane na twardo 
2 łyżki masła 
2 łyżki mąki ziemniaczanej 
szczypiorek 
sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania 
 
Ziemniaki ugotować w mundurkach na pół twardo, przeciąć na połowę, wydrążyć 
miąższ. Boczek i cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na oleju, dodać poszatkowaną 
kapustę, pół szklanki wody i dusić do miękkości, ostudzić. Dodać obrane i posiekane 
jajka, wymieszać z ostudzoną kapustą. Ziemniaki napełnić farszem, na wierzch dodać 
szczyptę masła. Ułożyć w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym, zapiekać 30 minut  
w 180°C. Podawać z posiekanym szczypiorkiem. 
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PIECZARKI ZAPIEKANE Z JABŁKIEM 
 
Składniki 
 
12 pieczarek średniej wielkości  
1 jabłko średnie kwaskowate 
½ kostki sera typu feta 
100 g sera żółtego  
 
Sposób przygotowania 
 
Pieczarki umyć, osuszyć, oddzielić nóżki od kapeluszy. Ser żółty zetrzeć na grubych 
oczkach tarki. Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia, ułożyć na niej kapelusze 
pieczarek. Jabłko obrać ze skórki, wydrążyć środek, zetrzeć na tarce o grubych oczkach  
i razem z nóżkami pieczarek oraz serem typu feta rozetrzeć w misce. Dokładnie 
wymieszać, tak żeby powstała gęsta masa. Gotowy farsz można trochę dosolić, 
pamiętając że ser typu feta jest słony. Napełniać kapelusze powstałą masą i wstawić do 
piekarnika rozgrzanego do 180ºC. Piec około 20 minut. Po wyjęciu z piekarnika posypać 
żółtym serem i podawać z bagietką. 

SAŁATKA ZIEMNIACZANA 

Składniki  
 
6 ziemniaków 
1 ogórek zielony 
1 cebula 
1 pęczek koperku lub szczypiorku 
2 łyżki majonezu 
sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania 
  
Ziemniaki ugotować, ostudzić, pokroić w kostkę. Ogórek i cebulę obrać, pokroić  
w kostkę lub zetrzeć na grubej tarce, wymieszać z ziemniakami. Dodać majonez, 
posiekany koperek lub szczypiorek.  
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SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY 
 
Składniki  
 
1 kapusta czerwona, średnia 
1-2 jabłka 
1-2 cebule 
1 cytryna 
5 łyżek oleju 
2 łyżki cukru 
sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania 
 
Kapustę czerwoną zetrzeć na grubej tarce, odcisnąć sok. Jabłka obrać, pokroić  
w drobną kostkę, dodać drobno posiekaną cebulę. Wymieszać, doprawić solą, 
pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny, skropić olejem. 
 

 
KALAREPKA ZASMAŻANA 

 
Składniki 
 
4 kalarepki 
½ kostki margaryny 
woda z mąką 
sól, pieprz, cukier 
 
Sposób przygotowania 
 
4 kalarepki obrać, zetrzeć na grubej tarce, ½ kostki margaryny roztopić, połączyć  
z kalarepą i piec do miękkości. Zagęścić wodą z mąką. Doprawić do smaku (sól, pieprz, 
cukier). 
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PASZTECIKI Z FARSZEM MIĘSNYM 

 
Składniki na ciasto 
 
50 dag sera białego (zmielonego) 
50 dag mąki tortowej 
50 dag margaryny 
 
Sposób przygotowania ciasta 
Wszystko razem połączyć, wyrobić ciasto, podzielić na 3 części, rozwałkować na plastry. 
 
Składniki na farsz 
 
1 kg łopatki wieprzowej 
2-3 cebule 
3 jajka 
sól, pieprz do smaku 
 
Sposób przygotowania farszu 
Mięso wieprzowe ugotować, ostudzić, zmielić, dodać drobno pokrojoną cebulę, jajka, 
sól, pieprz, wszystko razem wymieszać i podzielić na 3 części.  
 
Sposób przygotowania pasztecików 
 
Na rozwałkowane krążki ciasta nałożyć farsz mięsny, całość zwinąć w roladę, pokroić na 
kawałki i nakładać na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę. Piec w temperaturze 
180°C  ok. 20-30 minut na złoty kolor. 
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GALARETKA WIEPRZOWA 

 
Składniki 
 
1 golonko wieprzowe 
2 nóżki wieprzowe (przednie) 
2 marchewki 
2 liście laurowe 
2 łyżeczki soli 
1 łyżeczka pieprzu 
4 ziarenka ziela angielskiego 
1 cebula  
1 cytryna 
 
Sposób przygotowania 
 
Mięso umyć, przełożyć do garnka i zalać zimną wodą, dodać marchewkę i przyprawy, 
gotować wszystko do miękkości. Mięso i warzywa wyjąć z garnka, wywar odcedzić  
i zachować. Mięso obrać z kości i pokroić. Obrane i pokrojone mięso jeszcze raz 
zagotować w wywarze, doprawić do smaku solą i pieprzem, gotową galaretkę wylać do 
foremki. Po wystygnięciu posypać pokrojoną cebulą i polać sokiem z cytryny. 
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ZAPIEKANKA MIĘSNO-SEROWA 

 
Składniki 
 
1 kg fileta z kurczaka  
1 kg mięsa wieprzowego(mielonego) 
1 kg pieczarek 
60 dag sera żółtego 
2 zupy cebulowe 
2 łyżeczki soli 
2 łyżeczki pieprzu 
czosnek 
 
Sposób przygotowania 
 
Filet z kurczaka zapeklować w przyprawach  (sól, pieprz, czosnek) i pokroić w paski. 
Mięso mielone doprawić solą i pieprzem, pieczarki pokroić i udusić. Wyłożyć na blachę 
warstwami: filet, mięso mielone i pieczarki, piec w temperaturze 180°C ok. 40 minut. 
Następnie na zapieczone mięso i pieczarki wyłożyć plastry sera i zalać rozpuszczoną  
w szklance wody zupą cebulową. Piec w temperaturze 180°C ok. 20 minut. 
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BURACZKI GLAZUROWANE  
Z SOKIEM Z CZARNEJ PORZECZKI 

 
Składniki 
 
2 kg buraczków konserwowych 
1 cebula 
sól, pieprz 
ocet 
cukier 
masło 
sok z czarnej porzeczki 
 
Sposób przygotowania 
 
Cebule posiekać w drobną kostkę, podsmażyć na maśle, dodać buraczki i 100 ml soku  
z czarnej porzeczki. Dusić do czasu odparowania soku (około 5 minut). Doprawić solą, 
pieprzem, octem i cukrem.  
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SAŁATKA ZIEMNIACZANA 
Składniki 
 
1 kg ziemniaków 
1 puszka fasoli 
5 ogórków kiszonych 
1 papryka żółta 
olej 
sól, pieprz 
czosnek 
 1 pęczek szczypiorku 
natka pietruszki 
 
Sposób przygotowania 

 
Ziemniaki ugotować w mundurkach, obrać. Resztkę warzyw pokroić w kostkę.  
Z przypraw sporządzić sos, wymieszać razem z ziemniakami, dodać zieleninę. 

 
BUŁECZKI FASZEROWANE PIECZARKAMI 

 
Składniki 
 
5 bułek kajzerek 
50 dag pieczarek 
1 cebula 
4 łyżki oliwy 
mleko, jajko, bułka tarta – do panierowania 
sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania 
 
Na patelni podsmażyć pieczarki z cebulą, doprawić do smaku. Bułki rozciąć na 2 
połówki, każdą zanurzyć w mleku, wyłożyć po łyżce farszu i zlepić w półksiężyce. 
Panierować w jajku i bułce tartej, smażyć na oleju. 
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SAŁATKA Z BOCZKIEM I KAPARAMI 
 
Składniki 
 
 5 jajek 
20 dkg sera żółtego 
1 puszka kukurydzy 
1 słoiczek kaparów 
20 dkg chudego boczku wędzonego 
3 łyżki majonezu 
3 łyżki tartego chrzanu 
3 łyżki jogurtu naturalnego 
szczypiorek 
 
Sposób przygotowania 
 
Boczek pokroić w drobną kostkę i przetopić, zlać z niego tłuszcz. Jajka ugotować  
i pokroić  w kostkę, ser żółty zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Zrobić sos - połączyć 
majonez, chrzan i jogurt naturalny. Wszystkie składniki ze sobą połączyć, zalać sosem  
i posypać szczypiorkiem. 
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PLACKI ZIEMNIACZANE  

Z RODZYNKAMI I CYNAMONEM 
Składniki 

 
75 dag ziemniaków 
5 dag rodzynek 
3 łyżki rumu 
1 cytryna 
2 jajka 
25 dag chudego twarogu 
6 łyżek cukru pudru 
12 ½  dag mąki 
 
 
Sposób przygotowania 
Ziemniaki ugotować, zmielić na maszynce i zostawić na noc w chłodnym miejscu. 
Rodzynki zalać rumem i odstawić na 3 godziny. Cytrynę sparzyć, zetrzeć skórkę  
i wycisnąć sok. Ugotowane ziemniaki utrzeć dodając jajka, potem twaróg, cukier puder, 
sok i skórkę z cytryny. Wsypać mąkę, rodzynki i wyrobić na jednolitą masę. Formować 
placki, piec na złoty kolor, gorące posypać cukrem pudrem i cynamonem. 
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ZIEMNIAKI W CIEŚCIE Z DIPEM BROKUŁOWYM 

 
Składniki 
 
1 kg ziemniaków 
1 szklanka mleka 
2 jajka 
4-5 łyżek mąki 

 
Sposób przygotowania 
 
Obrane, umyte ziemniaki pokroić w cienkie plastry 3 - 5mm.Posolić, ułożyć na desce na 
½ godziny. Plastry ziemniaków moczyć w cieście naleśnikowym i smażyć na złoty kolor  
z dwóch stron. 
 
Składniki na dip brokułowy 
 
 1 brokuł (sparzyć w gorącej wodzie) 
½ pęczka zielonej pietruszki 
100 ml oliwy z oliwek 
1 łyżka maślanki 
1 łyżka soku z cytryny 
3 - 5 listków mięty 
sól, pieprz 

 
Sposób przygotowania 
 
Wszystkie składniki zmiksować i doprawić do smaku. 

 
 

 

 
 


