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Przepisy Kulinarne 

#ZUPY# 

 

 

 
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 zupy.  

 

Życzymy smacznego. 
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KAPUŚNIORKA NA ZIOBERKACH 

 
Składniki 
 
0,5 kg żeberek wieprzowych 
60 dag kiszonej kapusty 
1 cebula 
3 ząbki czosnku 
2l. wody 
2 liście laurowe 
5-6 ziarenek ziela angielskiego 
pieprz, sól 
 
Sposób przygotowania   
 
Żeberka opłukać, pokroić na małe kawałki, zalać wodą i zagotować. Dodać cebulę, 
czosnek, przyprawy i gotować na małym ogniu do miękkości mięsa, wybrać mięso,  
a wywar przecedzić. Kapustę odcisnąć z soku do miski i posiekać, zalać wodą /0,5 l/  
i zagotować pod przykryciem, następnie odkryć pokrywkę, aby aromat odparował, 
gotować do miękkości. Zlać wywar z mięsa do ugotowanej kapusty, doprawić do smaku 
solą, pieprzem i jeżeli  jest mało kwaśna zupa dolać soku z kiszonej kapusty. Włożyć 
żeberka, razem zagotować. Podawać z ugotowanymi, ciepłymi ziemniakami. 
 
Można zrobić wersję kapuśniorki na bogato: 
20 dag wędzonego boczku usmażyć z drobno pokrojoną cebulką i 1 łyżką smalcu, dodać 
1 łyżkę mąki, zrobić zasmażkę, dolać chochelkę zupy, rozmieszać i zalać kapuśniorkę. To 
jest wersja zabielana. 
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FLAKI 
 

Składniki 
 
1 kg flaków wołowych 
40 dag włoszczyzny 
 ½ kg kości wołowych 
6 dag tłuszczu 
1 łyżka mąki 
gałka muszkatołowa, pieprz, majeranek, sól 
 
Sposób przygotowania 
 
Flaki ugotować, gdy już będą miękkie pokroić w paseczki. Z kości i włoszczyzny 
ugotować bulion, następnie dodać do niego pokrojone flaki i jeszcze pogotować. Na 
tłuszczu zrobić zasmażkę na złoty kolor, zalać zimnym wywarem, połączyć z flakami  
i dodać przyprawy do smaku. Marchewkę, seler, pietruszkę zetrzeć na grubej tarce.  
 

POLEWKA NA SERWATCE 
 
Składniki 
1 l wody 
1 l serwatki 
2 łyżki śmietany kwaśnej 
1 łyżka mąki pszennej 
300g wędzonki 
1 cebula 
ziele angielskie, liść laurowy 
sól  
 
Sposób przygotowania 
 
Wszystkie składniki gotować razem do czasu, gdy wędzonka zmięknie. Z wywaru wyjąć 
liście laurowe, ziele angielskie i cebulę. Wędzonkę pokroić na mniejsze kawałki. 
Śmietanę rozrobić z mąką i wlać do zupy. Podawać z ziemniakami i pokrojoną 
wędzonką. 
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ZUPA OGÓRKOWA Z ZIEMNIAKAMI 
 
Składniki 
700 g żeberek wieprzowych 
3 duże ogórki kiszone 
1 marchewka 
1 cebula 
śmietana kwaśna 
1 łyżka mąki 
ziele angielskie, liść laurowy, przyprawy do smaku 
 
Sposób przygotowania 
 
Zrobić wywar z żeberek, dodać ogórki i marchewkę starte na grubej tarce, cebulę, ziele 
angielskie i liść laurowy. Przyprawić zupę do smaku według własnego uznania. Po 
ugotowaniu żeberek pokroić je na kawałki, wrzucić z powrotem do zupy. Obrać 
ziemniaki, pokroić w kostkę, ugotować w osobnym garnku z niewielką ilością soli. Po 
ugotowaniu wrzucić do zupy i na koniec dodać śmietanę wymieszana z łyżką mąki. 

 

ZUPA GROCHOWA 
 
Składniki 

 
50 dkg grochu łuskanego 
20 dkg włoszczyzny 
½ kg boczku wędzonego 
1 cebula 
2l wody 
tłuszcz, mąka, majeranek i czosnek 

 
Sposób przygotowania 
Groch namoczyć przez parę godzin w przegotowanej zimnej wodzie. Boczek  
i namoczony groch ugotować. Boczek wyjąć i pokroić w kostkę. Groch przetrzeć przez 
sito. Cebulę obrać i usmażyć na złoty kolor, dodać zarumienioną mąkę. Zasmażkę zalać 
zimną wodą i rozrobioną połączyć z zupą i boczkiem. Doprawić majerankiem, 
zgniecionym czosnkiem, solą. Zupę można podawać z chlebem, kluseczkami lub 
grzankami z bułki. 
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FAZOLÖLONKA Z WYNDZÖNKOM  
I SKIBKAMI CHLEBA 

 
Składniki 
40 dkg kolorowej fasoli 
20 dkg boczku wędzonego 
10 dkg cebuli 
2 ząbki czosnku 
5 dkg smalcu 
pieprz, sól 

 
Sposób przygotowania 

 
Kolorową (czerwoną) fasolę, namoczyć w przegotowanej zimnej wodzie przez 12 
godzin. Gotować  w tej samej wodzie na wolnym ogniu, pod przykryciem do miękkości, 
dolewając gorącą przegotowaną wodę. Na koniec  boczek i cebulę z czosnkiem pokroić 
drobno i podsmażyć. Z mąki  na smalcu zrobić jasną zasmażkę, rozprowadzić wywarem 
z fasoli. Połączyć z fasolą i boczkiem. Doprawić do smaku. 

 

CHLEB 
 

Składniki 
1 kg mąki tortowej 
1 i ½ szklanki otrąb pszennych  
1/3 szklanki łuskanego słonecznika 
1/3 szklanki łuskanej dyni 
½  p. (5 dag) drożdży 
1 łyżka soli 
1 łyżeczka cukru 
4 szklanki ciepłej wody 

 

Sposób przygotowania 

 

 
 

 

Sypkie składniki wymieszać  i zalać 4 szklankami ciepłej wody – zaczekać aż wyrośnie. 
Dodać 1 kg mąki tortowej, wymieszać i wyłożyć do 2 wąskich blaszek. Zostawić  
aż wyrośnie. Piec 1 godzinę w temp. 180°C. 
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KREM Z CUKINII Z GROSZKIEM PTYSIOWYM  
I LUBCZYKIEM 

 
Składniki 
 
2 kg cukinii 
½ kg cebuli 
400 ml śmietany 30% 
2 litry wywaru wołowego 
1 op. groszku ptysiowego 
 
Sposób przygotowania 
 

Cukinie i cebule podsmażyć, następnie połączyć z wywarem i zmiksować. Na koniec 
przyprawić śmietanką. Podawać z groszkiem ptysiowym.  
 

KREM GRZYBOWY (4 OSOBY) 

 
Składniki 
  
1 ½ wywaru z kości 
2 marchewki 
2 pietruszki 
½ kg grzybów świeżych 
1 pęczek natki pietruszki (świeżej) 
sól, pieprz, przyprawa typu wegeta 
1 mała kwaśna śmietana 
1 op. groszku ptysiowego 
 
Sposób przygotowania 
 
Zagotować wywar z jarzynami i grzybami. Przecedzić. Wszystko pozostałe zmiksować, 
dodać śmietanę (+ mąkę) razem połączyć. Zagotować i doprawić do smaku. Podawać  
z groszkiem ptysiowym.  
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ROSÓŁ Z MIĘSA WOŁOWEGO Z MAKARONEM 
 
Składniki 
 
50 dkg mięsa wołowego (szponder) 
20 dkg włoszczyzny 
1 cebula 
woda, sól, liść laurowy, pieprz 
natka pietruszki 
 
Sposób przygotowania 
 
Mięso opłukać, włożyć do zimnej wody, jak się zagotuje dodać sól, włoszczyznę i cebulę 
opieczoną na ogniu. Po ugotowaniu rosół przecedzić, dodać posiekaną, natkę 
pietruszki.  
 
 

MAKARON 
 
Składniki 
 
5 jaj 
50 dkg mąki 
sól 
3-4 łyżki wody 
 
Sposób przygotowania 
 
Ciasto dobrze wyrobić aż będą pęcherze, rozwałkować, odstawić do wyschnięcia  
i pokroić. Wodę posolić, dać łyżkę oleju i zagotować. Na gotującą się wodę wrzucić 
makaron i gotować 10 minut. Ugotowany makaron zalać zimną wodą i przecedzić. 
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KARTOFLANKA 
 

Składniki 
 

1 ½ kg ziemniaków 
2 l bulionu warzywnego 
3 marchewki 
1 seler (korzeń) 
3 cebule 
½ kg boczku wędzonego  
2 łyżki oliwy 
natka pietruszki 
pieprz 

 
Sposób przygotowania 

 
Warzywa obrać, pokroić w kostkę. W rondlu na oliwie zeszklić cebulę, dodać pozostałe 
warzywa i połowę ziemniaków. Zalać bulionem i gotować 20 minut. Resztę ziemniaków 
ugotować, odcedzić, zalać 2 szklankami bulionu, zmiksować i wlać do zupy. Pokroić 
boczek, wysmażyć na patelni. Zupę przyprawić pieprzem, dodać boczek i natkę 
pietruszki. 
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ZUPA SEROWA 

 
Składniki 

 
10 dag sera żółtego 
1 serek topiony 
4 ząbki czosnku 
1 pęczek koperku 
1 łyżka posiekanej natki pietruszki 
1 szklanka grzanek 
1 l bulionu warzywnego 
2 liście laurowe 
1/3 szklanki śmietany 12% 
sól, pieprz 

 
Sposób przygotowania 

 
Bulion zagotować, dodać liście laurowe, przeciśnięty czosnek. Ser żółty zetrzeć na 
drobnej tarce. Do gotującego się bulionu dodać serek topiony, poczekać aż się rozpuści, 
dodać ser żółty. Gotować na małym ogniu kilka minut, często mieszając. Kiedy zupa 
nabierze kremowej konsystencji zmiksować na gładko. Dodać śmietanę, doprawić do 
smaku i odstawić na kilka minut. Posiekać koperek i pietruszkę dodać do zupy. 
Podawać z grzankami. 

 

 

 

 

 

 


