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słowo wstępne

Szanowni Państwo,

M

amy przyjemność oddać w Państwa ręce publikację, na kartach
której zebrane zostały przepisy
powiatu przeworskiego, od pokoleń tworzące dziedzictwo kulinarne naszego regionu. Lokalne potrawy charakteryzowały się prostotą, oparte
były głównie na produktach pochodzących z miejscowych gospodarstw. Przeważały potrawy z mąki,
ziemniaków, kaszy, kapusty, mleka, jaj i owoców.
Tworzone z wykorzystaniem darów ziemi były nie
tylko pożywne, ale i pełne smaku. Część przepisów
ujętych w publikacji pochodzi ze starych, zniszczonych zeszytów, przekazywanych z pokolenia na
pokolenie przez wiejskie gospodynie.
Dziś, mimo mody na niskokaloryczne jedzenie, chętnie powracamy do potraw regionalnych, przywołując w pamięci wspomnienia z dzieciństwa oraz smaki i aromaty pochodzące wprost z „babcinej spiżarni”. Pamięcią często powracam do czasów mojej młodości
i smaku zupy szczawiowej z ryżem i jajkiem, przygotowywanej w przerwie południowej
między pracami polowymi, ze świeżo zerwanego szczawiu.
Dziedzictwo kulinarne naszego powiatu to nieprzebrana skarbnica lokalnej tradycji, do
której coraz chętniej sięgamy. To dziedzictwo stało się inspiracją do wydania tej publikacji.
Ma ona na celu podkreślenie wartości i roli tradycji kulinarnej w procesie tworzenia tożsamości kulturowej powiatu przeworskiego, tak ważnej dla integracji środowisk wiejskich,
a w nich poszczególnych pokoleń.
Mam nadzieję, że smaki przeworskiej kuchni, zawarte na kartach niniejszego wydawnictwa,
staną się inspiracją nie tylko dla znawców i pasjonatów tradycji kulinarnych, ale także dla
wszystkich poszukujących w codziennej kuchni dawnych smaków. r
Zbigniew Kiszka
Starosta Przeworski
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Bronisława Wołowiec

Nasze babcie mądre były
Nasze babcie mądre były
I z naturą w zgodzie żyły,
Ta harmonia to sprawiła,
Że babcia zdrowa była!

Kiedy zima przychodziła,
Kasza zawsze w garnku była,
Jagły z mlekiem, z gryki kiszka,
A też często i „malyszka”.

Szynka, boczek, kiełbas pęta,
Były od wielkiego święta.
Skrupulatnie wydzielone,
A przeważnie na święcone.

Swoje wnuki hołubiła,
Bardzo zdrowo je żywiła,
Dary lasu, sadu, ziemi
Przerabiała dłońmi swymi.

Ta polewka już od rana,
Nie zawsze chętnie jadana,
Ale babcia twarda była,
Bez śniadania nie puściła.

Dziś gdy chemia wszystko zżarła,
Zdrową żywność hen wyparła,
Przypomnij se taki-siaki
Te babcine kapuśniaki.

Gotowała groch z kapustą
Byle nie za bardzo tłusto,
Karmiła nas mlekiem, miodem,
To dla zdrowia i urody.

Kiedy przyszło jechać w pole
Babcia w swoim jest żywiole,
Piekła placki – te na prozie
Wiozła je w koszu na wozie.

Niech więc wnuki rozum mają
Rady babci pamiętają
I od święta i na co dzień
Też z naturą żyją w zgodzie.

Barszcz czerwony, żur spod sitka,
Razowego chleba skibka
I ziemniaki też w mundurkach,
Bo najzdrowsza przecież skórka.

Z serem, masłem, kawą białą,
Jak to wszystkim smakowało,
Na jużynę, na śniadanie,
Było to wspaniałe danie.

Zamiast kupować hot-dogi
Robią kluski i pierogi,
A na chemii oszczędzają,
Ekologię wprowadzają.

Gryka, proso rosły w polu
Ustrojone w kwiat kąkolu,
Więc się biegło rano boso,
Plewić grykę, plewić proso.

A jak świnię się zabiło,
To się „szpyrki” roznosiło,
Radość była to nie lada
Dostać „szpyrkę” od sąsiada.

A w tym wszystkim rzeczy sedno,
By z naturą tworzyć jedno,
A jedzenie – to babcine
Niech i dziś żywi rodzinę.

Wiosna
Za oknem wiosna
a w sercu radość,
sercu niewiele
do szczęścia trzeba,
wystarczy oczy unieść w zachwycie,
by poczuć przedsmak nieba.
Tutaj bzy kwitną,
tam pachną konwalie
ówdzie kaczeńce się złocą,
a tam znów z ziemi się wyłaniają
świeżo sadzone dalie,
wśród niezabudek i tataraków
gdzie trzcina i szuwary
żaby rej wodzą, głośno rechocąc,
największe w świecie plotkary.
Łąka kobiercem jest wielobarwnym
w kolorach jak marzenie,
bociany tam kroczą dumnie,
wyniośle
jakby na wielkiej scenie.
W krzaku bzu słowik trele-morele
układa w piękne pienie,
a nad polami piosnka skowronka
– prawdziwe wiosny tchnienie.
Wiosną zewsząd kwiatów zapachy,
ptaków dźwięki i tony
i rozpraszają troski i cienie,
płynąc do serc utrudzonych.
Wystarczy okiem rzucić dokoła.
Zatrzymać się w biegu chwilę
by dotknąć duszą dzieł Bożych tyle,
Wierzyć i kochać – i tylko tyle?
Nie… aż tyle!
Bronisława Wołowiec
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Zupa

wiosna

szczawiowa
KGW Rozbórz

Sposób
przygotowania:

W

odę zagotować z jarzynami. Jarzyny wyjąć.
Szczaw podsmażyć na maśle, dać do wywaru.
Kefir, śmietanę i mąkę rozrobić i zalać. Na koniec
dać czosnek i świeży koper, doprowadzić do
wrzenia, ale nie gotować. Podawać z jajkiem. r

Zupa ziemniaczana
		

z kocimi bułeczkami

KGW Grzęska

Składniki:
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2 litry wywaru lub wody
1 kg ziemniaków
1 duża marchewka
1 duża pietruszka
1 średni seler
1 duża cebula
1 ząbek czosnku
ziele angielskie
liść laurowy
pieprz
sól do smaku
śmietana do zabielania
2 łyżki masła
2 łyżki mąki

wiosna

Składniki:












1½ litra wody
marchew
seler
cebula
koper
duża garść świeżego
szczawiu
½ kostki masła
1 ząbek czosnku
1 szklanka kefiru
4 łyżki śmietany
2 łyżki mąki

Sposób
przygotowania:

W

odę zagotować z jarzynami. Jarzyny
wyjąć. Szczaw podsmażyć na maśle,
dać do wywaru. Kefir, śmietanę i mąkę
rozrobić i zalać. Na koniec dać czosnek i
świeży koper, doprowadzić do wrzenia, ale
nie gotować. Podawać z jajkiem. r

Sposób
przygotowania:

W

arzywa: ziemniaki, marchew, seler
i pietruszkę pokroić w drobną
kostkę. Dodać do wody lub wywaru i razem
gotować ok. 30 min, aż warzywa zmiękną.
Po ugotowaniu przyprawić do smaku
(można zabielić śmietaną) i posypać kocimi
bułeczkami (bluszczyk kurdybanek – roślina
rosnąca na łąkach). r
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