Kluski

wiosna

wiosna

z serem

KGW Jawornik Polski

Sposób przygotowania:
Składniki na 4 porcje:

Kotleciki
z jaj

Sposób
przygotowania:

B

12

ułkę moczymy w mleku. Cebulę
podsmażamy tak, aby się nie przyrumieniła.
Łączymy odciśniętą bułkę z cebulą i jajkami,
przyprawiamy i wszystko przepuszczamy przez
maszynkę do mięsa. Do tak przygotowanej
masy dodajemy surowe jajko i przyprawiamy
zieleniną, można dodać bułki tartej (jeśli masa
jest za wolna). Z masy wyrabiamy kotleciki,
obtaczamy w bułce i smażymy na rumiano
z obu stron. Podajemy z młodymi ziemniakami
i sezonową surówką. r








½ kg mąki pszennej
1 jajko
30 dag sera białego
¼ kostki masła 82%
sól do smaku
woda

M

asło sklarować na patelni. Z mąki, jaja,
wody wyrabiamy ciasto tak, aby nie było
za twarde, solimy do smaku. Rozwałkować na
ok. 0,5 mm, zostawić, aby przeschło. Następnie
kroimy na długie paski, składamy i kroimy
na kluski. Gdy woda zacznie się gotować,
wrzucamy kluski i czekamy, kiedy wypłyną.
Odcedzamy i przelewamy ciepłą wodą.
W rondelku mieszamy z serem i masłem.
Dosalamy do smaku. r

KGW Białoboki

Składniki na 4 porcje:
 6 dużych jaj ugotowanych
na twardo
 1 jajko surowe
 1 duża cebula
 1 bułka średniej wielkości
 ½ szklanki letniego mleka
 sól
 pieprz
 1 czubata łyżka posiekanej
zieleniny (może być mrożona)
 bułka tarta do panierowania
 oliwa lub olej do smażenia

13

wiosna

wiosna
Składniki na ciasto:






50 dag mąki
1 jajko
¾ szklanki wody
1 łyżeczka soli
¼ szklanki oleju

Sposób
przygotowania:
Z podanych składników wyrobić ciasto na pierogi. r

Pierogi z kapusty z białym

serem

Składniki
na farsz I:





1 główka kapusty
30 dag sera białego
2 cebule
1 kostka masła

KGW Lipnik

Sposób
przygotowania:

K

apustę ugotować, przelać zimną wodą,
dobrze wycisnąć, pokroić drobno, połączyć
z serem i usmażoną cebulką, przyprawić
pieprzem i solą do smaku. r

Pierogi z kaszy gryczanej

z serem feta

Składniki
na farsz II:
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1 szklanka kaszy gryczanej
25 dag sera półtłustego
10 dag sera feta
2 cebule
1 ząbek czosnku

KGW Jawornik Polski

Sposób
przygotowania:

C

zosnek razem z cebulą zeszklić.
Kaszę wypłukać, na 1 szklankę
kaszy – 2 szklanki wody, gotować
15 min. Wszystko razem łączymy
i robimy pierogi. r

15

wiosna

wiosna

„Plocek”
z brytfanny

Składniki:
 1¼ litra ciepłej wody
 ½ szklanki ciepłego
mleka
 5 szklanek mąki
 4 dag drożdży
 2 łyżki oleju
 5 łyżek cukru
 szczypta soli

KGW Białoboki

Sposób
przygotowania:

Z

robić rozczyn z 0,5 szklanki mleka, drożdży, cukru, łyżki mąki: rozetrzeć i pozostawić
do wyrośnięcia. Do przesianej, ogrzanej mąki dodać rozczyn, jaja, mleko. Wyrabiać,
aż zacznie odstawać od ręki, dodać letni roztopiony tłuszcz, nadal wyrabiać. Odstawić
do wyrośnięcia (około 1 godz.), włożyć do natłuszczonej brytfanny. Pozostawić jeszcze raz
do wyrośnięcia, następnie posmarować rozmąconym jajkiem (można potrzepać makiem).
Piec w nagrzanym piekarniku w temp. ok. 180°C, ok. 1 godzinę. r

Chrzan
wielkanocny
KGW Dębów

Sposób przygotowania:
Składniki:
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5 jaj
2 szklanki chrzanu
½ litra śmietany 18%
1 łyżeczka soli
3 łyżki octu
5 łyżek kopiatych cukru

W

garnku ubijamy śmietanę z jajkami,
następnie stawiamy na małym ogniu
i ubijamy tak długo, aż masa zacznie gęstnieć.
Dodajemy chrzan oraz pozostałe składniki
i ubijamy do czasu „pyrknięcia”. Gorący chrzan
można wlać do składników, szczelnie zakręcić
i przechowywać dłuższy czas. r
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wiosna

wiosna

Gomółki
KGW Gorzyce

Składniki:
 1½ kg sera białego,
twardego (zemleć 1 raz)
 1 kminek
 sól do smaku
 2 jaja i 1 żółtko

Sposób przygotowania:

S

er zemleć, wszystkie składniki razem
zamieszać. Z powstałej masy formować
gomółki. Odstawić do suszenia w piekarniku
w niskiej temperaturze ok. 50°C, można uruchomić
termoobieg i uchylić piekarnik, aby para miała
ujście. Muszą się suszyć ok. 1–1,5 godz. r

Placki

proziaki
KGW Gać

Składniki:
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1 kg mąki
½ litra maślanki
łyżeczka sody
szczypta soli
1 jajko

Sposób
przygotowania:

Z

wszystkich składników wyrobić
ciasto na stolnicy, podzielić na małe
kawałki, rozwałkować na placuszki
i piec na płycie kuchennej. r

19

Lato
Zapachniało lato lipami,
zapachniało świeżym chlebem,
na polach: zmęczonym
żniwiarzom
skowronkiem śpiewało pod niebem.
Rozbrzmiało lato śmiechem,
wśród łąk zawirowało,
a las powtarzał echem,
a lato latem pachniało.
Upalne i gorące,
wietrzykiem
chłodziło twarze,
szeptało bajki kwiatom,
miłość wiodło w krainę marzeń.
Lato pachnące zbożem,
w swej przebarwnej urodzie,
lato pachnące sianem,
w słonecznej, ciepłej pogodzie.
Lato modlitwą złocistą
płynęło w niebios błękity,
a Bóg ją w obłokach słyszał
i błogosławił plonem obfitym.
Bronisława Wołowiec

lato

Placki

smażone
Zupa jabłkowa

Składniki:









1 kg mąki
4–5 żółtek
10 dag drożdży
15 dag masła
lub margaryny
10 dag cukru
szczypta soli
½ litra mleka
kieliszek spirytusu
(ewentualnie octu)

chłodnik

Sposób przygotowania:

D

22

rożdże rozetrzeć z odrobiną cukru
i letniego mleka, dodać łyżkę mąki,
wymieszać, zostawić do wyrośnięcia
w ciepłym miejscu. Wyrośnięty rozczyn
wlać do mąki, dolewając letnie mleko,
dodać jaja, cukier i wyrabiać, aż ciasto
będzie odstawać od ręki. Pod koniec
wyrabiania dodać roztopiony letni
tłuszcz. Wyrobione ciasto zostawić do
wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi objętość,
wałkować na grubość 1 cm, kroić
kwadraty, romby itp. (dość duże) i jeszcze
chwilę zostawić do podrośnięcia, ale tak
aby się za bardzo nie „przeruszało”. r

KGW Białoboki

Kaczka

lato

faszerowana jabłkami
KGW Białoboki

Sposób przygotowania:
Składniki:
1 kaczka (1–1½ kg)
majeranek
sól
pieprz
1 szklanka czerwonego
wina
 3–4 duże jabłka
 sok z cytryny






S

prawioną kaczkę umyć, osuszyć, skropić sokiem
z cytryny. Jabłka obrać, pokroić w ósemki, nadziać
kaczkę, spiąć wykałaczkami. Kaczkę natrzeć solą,
majerankiem, zawinąć w folię i włożyć na 24 godziny
do lodówki. Następnego dnia kaczkę włożyć
do natłuszczonej brytfanny, polać rozgrzanym
winem i włożyć do rozgrzanego do temp. 180–200°C
piekarnika. Piec tyle godzin, ile waży kaczka,
polewając od czasu do czasu wytworzonym sosem. r

Składniki:
1,5–2 litry wody
80 dag ugotowanych jabłek
kilka łyżek cukru (do smaku)
1 budyń śmietankowy lub 1 łyżka
mąki ziemniaczanej
 ½ szklanki śmietany lub jogurtu
naturalnego





Sposób przygotowania:

R

ozgotowane jabłka rozkłócić na
gładko, dodać budyń i cukier
– razem zagotować. Na końcu śmietanę
rozmieszaną z odrobiną zupy dodać do
gotującej się zupy. Zupę można podawać
z ryżem ugotowanym wcześniej na
sypko. Zupę należy schłodzić, jeśli
chcemy, i podawać jako chłodnik. Dobra
jest również na ciepło. r

Rada:
Kaczkę można pod
koniec pieczenia obłożyć
pokrojonymi jabłkami
i plastrami pomarańczy.
Zyskuje na smaku, a jabłka
i pomarańcze są świetnym
dodatkiem do kaczki.
Podajemy z ziemniakami
lub kaszą i surówkami.
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lato

lato

Krokiety z kaszy gryczanej
KGW Jawornik Polski

Składniki:
 30 dag kaszy gryczanej
 1 szklanka ugotowanego
ryżu
 1½ szklanki wody
do ugotowania kaszy
 1½ szklanki wody
do ugotowania ryżu
 2 dag grzybów
 8 dag tłuszczu
 1 łyżka siekanego kopru
 2 jaja
 1 cebula
 bułka tarta
 sól
 pieprz

Sposób
przygotowania:

G

rzyby opłukać, ugotować, posiekać.
Kaszę opłukać. Ugotować na wodzie wraz
z wywarem z grzybów. Ostudzić. Dodać jaja,
grzyby, koper, sól, pieprz, uduszoną cebulę
i ugotowany ryż. Wszystko wymieszać. Utoczyć
wałek o średnicy 3 cm, obtoczyć w bułce tartej.
Ciąć na kawałki 10 cm, smażyć na tłuszczu, na
złoty kolor. Można podawać z sosem grzybowym
lub koperkowym. r

Jaglane

kotleciki
KGW Pełnatycze

Sposób
przygotowania:

Składniki:
















8 dag kaszy jaglanej
30 dag różyczek brokuła
1 marchewka
1 jajko
2 łyżki startego żółtego sera
1 łyżka otrąb owsianych
350 ml wody
1 ząbek czosnku
½ łyżeczki kurkumy
½ łyżeczki curry
2 łyżki posiekanej zieleniny
2 listki laurowe
sól
pieprz ziołowy
olej do smażenia

M

archewkę zetrzeć na tarce, wrzucić do osolonej wody wraz z kurkumą i listkami
laurowymi, zagotować. Kaszę kilkakrotnie przelać na sitku zimną wodą. Wsypać
do wrzątku, przykryć i gotować na małym ogniu, aż wchłonie cały płyn. Brokuł posiekać,
zalać wrzątkiem na 5 min, odcedzić. Czosnek posiekać. Posiekane warzywa wrzucić do
kaszy. Dodać jajko, ser, otręby i zieleninę. Doprawić curry, solą i pieprzem, wymieszać.
Wstawić do lodówki na 40 min. Gdy kasza zgęstnieje, formować placuszki, smażyć na
rozgrzanym oleju. Podawać gorące z zimną maślanką. r
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lato

lato
Składniki
na farsz I:







½ kg kaszy gryczanej
20 dag sera białego
2 cebule
sól
pieprz
20 dag masła
do smażenia

Pierogi

Sposób
przygotowania:

K

aszę zaparzyć
i ostudzić.
Cebulę pokroić
i udusić na maśle.
Wszystkie składniki
farszu (kaszę, ser,
cebulę) połączyć
i doprawić do smaku.
Gotowym farszem
lepić pierogi. Gotować
w lekko osolonej
wodzie, gotowe
polać roztopionym
masłem. r

Składniki na
ciasto:






½ kg mąki
1 jajko
½ litra gorącej wody
3 łyżki oleju
szczypta soli

Sposób
przygotowania:

Z

podanych składników wyrobić
ciasto, rozwałkować i wykroić krążki.
Nakładać farsz i zlepiać pierogi. r

z kaszą gryczaną
i serem białym

Składniki na farsz II:









½ kg bobu świeżego
2 cebule
2 ząbki czosnku
1 jajo
bułka tarta (zależy od gęstości)
sól
pieprz
½ kostki masła do smażenia cebuli

Sposób
przygotowania:
KGW Rozbórz
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Pierogi
z bobu
B

ób ugotować
i ostudzić, zemleć
przez maszynkę
o drobnym sicie, dodać
zeszkloną cebulę
i przyprawić do smaku.
Cebulę pokroić i udusić
na maśle. Czosnek
posiekać i usmażyć
osobno na maśle.
Wszystko razem
połączyć i wymieszać,
dodać bułki tartej,
aby zagęścić farsz.
Gotowym farszem
lepić pierogi. Gotować
w lekko osolonej
wodzie, gotowe polać
roztopionym
masłem. r
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