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Składniki na ciasto 
naleśnikowe:
 2 szklanki chudego mleka
 1 szklanka mąki tortowej  

lub wrocławskiej
 2 duże jajka
 2 łyżki oliwy lub dobrego 

oleju
 szczypta soli

Składniki na farsz:
 mała główka kapusty 

(smaczniejsza włoska)
 2 duże cebule
 2 łyżki oleju do smażenia 

cebuli
 2 łyżki tartej drobniutkiej 

bułki
 sól 
 miałki pieprz

Sposób przygotowania ciasta:

Naleśniki smażymy na dobrze rozgrzanej 
patelni zwilżonej odrobiną oleju. Niewielką 

ilość ciasta rozprowadzić na patelni tak, aby 
naleśniki były cieniutkie, smażymy z obu stron. 
Układamy na płaskim talerzu. Jeszcze ciepłe 
smarujemy farszem, najlepiej w tortownicy lub 
rondlu dostosowanym do wielkości naleśników 
– naczynie smarujemy masłem i układamy 
naleśniki, smarując je farszem, jeden na drugim. r

Sposób przygotowania farszu:

Kapustę drobno siekamy i gotujemy do miękkości, 
odciskamy i jeszcze raz drobniutko siekamy. 

Pokrojoną cebulę zasmażamy, dodajemy kapustę, 
przyprawiamy i mieszamy, wszystko zasmażamy. 
Pod koniec dodajemy bułkę i doprawiamy według 
uznania. Można dodać pieczarki duszone na maśle. 
Smarujemy każdy naleśnik. Układamy 
w przygotowanym naczyniu i całość zapiekamy. 
Można podawać z czerwonym barszczem lub czystą 
grzybową. Kroimy jak tort. r

Tort naleśnikowy 
z kapustą KGW Białoboki 

Porcja na 12–15 cienkich 
i dużych naleśników
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Składniki na ciasto:
 30 dag mąki (razowej)
 1 jajko
 sól
 olej
 gorąca woda

Składniki na farsz:
 1 szklanka kaszy gryczanej
 15 dag świeżego twarogu
 5 dag masła
 2 duże cebule
 sól
 pieprz
 masło

Składniki maczki:
 2 łyżki masła
 2 cebule 
 1 kopiata łyżka pszennej mąki
 wywar mięsny
 ½ szklanki kwaśnej śmietany
 sól 
 pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Kaszę gryczaną ugotować na szybko: suchą 
wsypać do 2 szklanek wrzącej i posolonej 

wody z łyżeczką masła. Gotować do zgęstnienia, 
po czym zawinąć garnek z kaszą w koc na 1 godz. 
lub wypiec w piekarniku. Do przestudzonej kaszy 
dodać pokruszony ser, zrumienioną na tłuszczu 
cebulkę, sól i pieprz do smaku. Zagnieść miękkie 
ciasto z mąki razowej, cienko rozwałkować, 
wykrawać szklanką koła, nakładać farsz 
i zlepiać pierogi. Gotować w posolonej wodzie 
z 2 łyżkami oleju. r

Sposób przygotowania maczki:

Udusić 2 średnie cebule z 1 kopiatą 
łyżką pszennej mąki na 2 łyżkach 

masła. Dusić bardzo powoli aż do lekkiego 
zarumienienia mąki. Następnie wlać 
1 szklankę wywaru z gotowanego mięsa 
i rozdrobnione kawałki mięsa. Zaprawić 
śmietaną. Pierogi podawać polane 
maczką. r

Pierogi razowe z kaszą gryczaną i serem  
       polane maczką 

KGW Pigany
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Składniki:
 1 kg ziemniaków
 ½ kg sera białego
 2 cebule
 2 łyżki masła
 sól, pieprz do smaku
 liście chrzanu do zawijania

Sposób przygotowania:

Ziemniaki gotujemy jak na pierogi. 
Po ugotowaniu ugniatamy i dodajemy ser, 

dodajemy zeszkloną na maśle cebulę, sól, pieprz 
do smaku. Po wyrobieniu formujemy kule 
wielkości dużego jaja, zawijamy każdą kulę w liść 
chrzanu i podpiekamy na płycie kuchennej, 
podajemy ciepłe z kwaśnym mlekiem. r

KGW Pigany

Zapiecki
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Składniki na ciasto:
 30 dag mąki pszennej
 szczypta soli
 2 jajka
 3–4 łyżki wody

Składniki na farsz:
 1 główka młodej kapusty
 1 cebula
 2–3 łyżki masła
 sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiać przez sito, dodać jajka, wodę 
i sól do smaku. Zagnieść ciasto. Wyrobione 

ciasto rozwałkować na cienkie placki, pokroić 
w kwadraty na ok. 1 cm. Ugotować w lekko 
osolonej wodzie. r

Sposób przygotowania:

Kapustę drobno poszatkować i ugotować 
w osolonej wodzie, po ugotowaniu odcisnąć 

z nadmiaru wody. Cebulę zeszklić na maśle. Kapustę 
i cebulę połączyć oraz przyprawić do smaku i lekko 
poddusić na patelni. Podawać na ciepło. r

Łazanki
KGW Siennów
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Składniki:
 1 kg mąki pszennej 
 5 dag drożdży
 2–3 jaja
 sól 
 szczypta cukru
 ½ kostki roztopionego 

masła lub margaryny
 mleka ile zabierze,  

tak aby ciasto było dość 
wolne i sprężyste.

Sposób przygotowania:

Z odrobiny mleka, cukru, łyżki mąki i drożdży 
zrobić rozczyn, zostawić do wyrośnięcia. 

Wlać do mąki, dodać jaja, sól i wyrabiać ciasto, 
dolewając w małych ilościach letnie mleko 
– tyle, ile zabierze ciasto, pod koniec dodać letnie 
masło lub parę łyżek oleju (zamiast masła czy 
margaryny) i dalej wyrabiać. Jak podwoi objętość, 
wyrabiać owalne, niewielkie placki, zostawić 
jeszcze chwilę do wyrośnięcia i piec na „blasze” 
kuchennej z obu stron na złocisto-brązowy 
kolor. Placki, w przeciwieństwie do proziaków, są 
puszyste, wyrośnięte i lekkie. r

Placki drożdżowe
na blasze pieczone

KGW Białoboki

KGW Dębów
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Parzaki Składniki:
 ½ kg mąki
 1 szklanka mleka
 3 jaja (2 żółtka + 1 całe)
 5 dag drożdży
 2 łyżki cukru
 cukier wanilinowy
 szczypta soli
 3 łyżki oleju lub masła
 masło + cukier do 

omaszczenia

Sposób przygotowania:

Mleko podgrzać, drożdże rozetrzeć z łyżką cukru i odrobiną mleka. Zrobić dołek 
w mące, rozmieszać i zostawić do wyrośnięcia. Jajka utrzeć z cukrem i cukrem 

wanilinowym, dodać do wyrośniętych drożdży, dać ciepłe mleko i wyrobić ciasto. 
Na koniec dodać olej lub roztopione masło, jeszcze raz wyrobić ciasto i zostawić do 
wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na grubość 1,5 cm i wykrawać krążki, 
ułożyć na ścierce do wyrośnięcia. Szeroki garnek napełnić wodą do połowy, nakryć ścierką 
i obwiązać sznurkiem, gdy woda będzie się gotować, kłaść parzaki, przykryć szczelnie 
i gotować 8 min. Parzaki podawać gorące, omaszczone roztopionym masłem z cukrem. r
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Składniki na ciasto 
drożdżowe:
 3 szklanki mąki
 3 dag drożdży
 2 jaja
 ¾ szklanki mleka
 3 łyżki oleju
 2 łyżki cukru
 ½ łyżeczki soli

Składniki na farsz:
 ½ kg pieczarek
 1 duża cebula
 7 dag masła
 30 dag sera żółtego
 sól 
 pieprz ziołowy
 majeranek 

Sposób przygotowania ciasta:

Zrobić rozczyn z drożdży, mleka, cukru 
i 1 szklanki mąki. Gdy wyrośnie, 

dodać pozostałe składniki, wyrobić ciasto 
i pozostawić do wyrośnięcia. r

Sposób przygotowania farszu:

Pieczarki zetrzeć na tarce o grubych oczkach, cebulę 
pokroić w kostkę i poddusić na maśle z pieczarkami 

(odparować). Gdy trochę przestygnie, dodać ser żółty 
starty na tarce o grubych oczkach. Doprawić do 
smaku (sól, pieprz ziołowy, majeranek). Gdy ciasto 
podrośnie, wyłożyć na stolnicę, rozwałkować, dawać 
farsz i zlepiać jak pierogi. Układać na blaszce posmarowanej tłuszczem, 
można posmarować jajkiem i piec zaraz po zrobieniu w temp. 180˚C, do 
zrumienienia. Po upieczeniu można podawać z barszczem czerwonym. r

PIEROGI PIECZONE
KGW Łapajówka

Z PIECZARKAMI
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Chleb 
z ziarnami

Składniki:
 1 kg mąki „650”
 10 dag drożdży
 1 litr wody lub ¾ litra 

wody i ¼ litra maślanki
 1 łyżeczka cukru
 2½ łyżeczki soli
 1 szklanka płatków 

owsianych górskich
 4 łyżki siemienia 

lnianego
 4 łyżki słonecznika
 2 łyżki kminku 

Sposób przygotowania:

Drożdże rozetrzeć z cukrem i pozostawić do 
wyrośnięcia. Ziarna wymieszać z mąką, dodać 

wyrośnięte drożdże, letnią wodę z solą i letnią 
maślankę. Dokładnie wymieszać łyżką drewnianą 
i włożyć do keksówek wysmarowanych tłuszczem. 
Garować (pozostawić) krótko w otwartym 
piekarniku. Posmarować jajkiem i posypać ziołami 
prowansalskimi. Piec ok. 1 godz. w temp. 185°C. r

Stowarzyszenie Aktywni w Sieniawie
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Składniki:
 ½ kg różanych 

płatków
 kwasek cytrynowy 

lub sok z cytryny
 1 kg cukru
 ½ litra wody 

Sposób przygotowania:

Z płatków odciąć białe końcówki, płatki różane 
posypać kwaskiem cytrynowym lub skropić 

sokiem z cytryny i rozcierać, aż ukaże się sok. 
Przełożyć do szklanego naczynia i pozostawić 
do następnego dnia. Zagotować 1 kg cukru w ½ litra 
wody, do syropu dodać roztarte płatki. Gotować 
tak długo, aż syrop zgęstnieje, a płatki róż staną się 
przezroczyste. Przełożyć do słoików i pasteryzować. r

KGW Dębów

Konfitura 
z kwiatów róży

36

lato

Składniki:
 2 kg świeżych pomidorów
 sól, pieprz do smaku 

Sposób przygotowania:

Umyte pomidory zagotować, doprawić 
do smaku, można dodać zioła wedle 

uznania. Gorące przetrzeć przez perlonowe sito 
i natychmiast rozlać do butelek lub słoików typu 
„twist” albo „feniks”. Słoje lub butelki zamknąć 
i pasteryzować około 10 min. Najlepszy przecier 
uzyskuje się z pomidorów zdrowych, jędrnych 
i całkowicie dojrzałych. r

KGW Jawornik Polski

Przecier 
z pomidorów



lato

39

KGW Leżachów

Smak Leżachowa, 
czyli „winko z dzikiej róży”

Składniki:
Należy zachować proporcje – jeżeli miarka 
to naczynie o objętości 1 litra, to pozostałe 
składniki mierzymy tą samą miarą: 

 1 miarka dojrzałych czerwonych  
owoców dzikiej róży

 1 miarka cukru
 2 miarki wody

Sposób przygotowania:

Owoce zrywamy po pierwszych przymrozkach. Odcinamy szypułki 
i niemyte wsypujemy do gąsiora (butla) na wino. Zagotowujemy 

wodę z cukrem i po wystudzeniu zalewamy nią owoce. Zamykamy 
szczelnie specjalnym korkiem z rurką do fermentacji i odstawiamy 
w ciepłe miejsce (dawniej na zapiecku). Po 5–6 tygodniach z butli 
pozbywamy się owoców. Jeśli tzw. surowe winko jest za mało słodkie, 
można dolać wtedy jeszcze troszkę chłodnej, 
zagotowanej wody z cukrem. 
Zatkać korkiem i znowu 
odstawić do dalszej 
fermentacji, aż się 
wyklaruje, co trwa 
od kilku miesięcy 
do roku. Do butelek 
można zlać dopiero 
wtedy, gdy ustanie 
fermentacja. Po roku 
degustujemy, ale im 
starsze, tym lepsze. r

Winko, nazywane od lat „smakiem Leżachowa”, a także 
„gościńcem” (ponieważ częstowano nim gości, było zachowywane 
w domu na specjalne okazje), było wytwarzane indywidualnie 
przez gospodynie, które przekazywały recepturę swoim córkom. 
Według tradycji wspomaga pracę serca i pod każdym względem 
jest drogocennym produktem.38
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Składniki na 
ciasto drożdżowe:
 10 dag drożdży
 ½ litra mleka
 2 jajka całe
 1 szklanka oleju
 1 kg mąki
 2 łyżeczki cukru
 sól do smaku

Składniki na farsz:
 1 główka kapusty
 10 dag kaszy gryczanej
 20 dag pieczarek
 omasta (np. 2 łyżki smalcu)
 sól, pieprz

Huski
Sposób przygotowania ciasta:

Drożdże z cukrem rozpuścić w małej ilości mleka. 
Zostawić do podrośnięcia. Dodać pozostałe składniki 

i zarobić ciasto. Po wyrobieniu ciasto włożyć do lodówki 
na 1 godz. Wyjąć z lodówki i robić huski. r

Sposób przygotowania farszu:

Kapustę ugotować, odcedzić, posiekać (można 
chwilę podsmażyć). Dodać kaszę i usmażone 

pieczarki. Przyprawić solą i pieprzem do smaku. 
Ciasto rozwałkować. Pokroić na kwadraty. Przygotowany farsz nałożyć na pokrojone 
ciasto. Zrobić huski, zlepiając cztery końce kwadracików razem i piec w piekarniku 
w temp. 180°C na złoty kolor. Przed pieczeniem posmarować jajkiem. r

KGW Urzejowice



Jesień
Już ranek spowity
w mgły srebrzyste,

już babie lato po polach wionie
jesień się stroi w barwy złociste
i coraz puściej jest na zagonie.
Liście się stroją w cudne kolory

żółto – czerwono – brązowo,
coraz dłuższe są wieczory 
lasy się smucą wrzosowo.

Ostatni bukiet układa jesień 
w chryzantemy i astry,

pszczoły z ula oddają sennie 
ostatnie miodu plastry.

Ptactwo się żegna głośno narzeka
lecąc żałośnie krzyczą,

czeka je podróż bardzo daleka, 
nie wiedzą, czy wszystkie wrócą.

Już jesień płacze deszczu strugami,
ostatnie strąca liście, 

niebo szarymi zasnute chmurami,
ponuro, zimno i mgliście.

Zaśnij spokojnie polska przyrodo
życzymy ci miłych snów,

aż Bóg potężną swoją wszechmocą,
do życia wzbudzi cię znów. 

Bronisława Wołowiec
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Zupa śliwkowa 
z pęczakiem

Składniki:
 1 kg suszonych śliwek
 15 dag kaszy pęczak
 2 litry wody
 cukier (wedle uznania)

Sposób przygotowania:

Śliwki suszone ugotować. 
Następnie przetrzeć przez sito. 

Dodać kaszę i gotować, aż kasza 
będzie miękka. Doprawić do smaku 
cukrem. r

KGW Wolica
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Zupa 
śliwiankaSkładniki:

 2 litry wody
 ½ kg śliwek 

węgierek
 kilka goździków 
 4 łyżki śmietany
 1 łyżka mąki
 cukier
 sól 
 cynamon

Składniki na ciasto:
 ½ kg mąki
 1 jajo
 szczypta soli
 woda

Sposób przygotowania:

Śliwki węgierki, kilka 
goździków rozgotować, 

wszystko przetrzeć przez sitko 
i następnie podbić śmietaną 
z mąką. Przyprawić cukrem, solą 
i cynamonem do smaku. r

Sposób przygotowania ciasta:

Mąkę, jaja, sól wymieszać dodając wody 
tak, aby ciasto było dosyć twarde. Tak 

przygotowane ciasto cieniutko rozwałkować, 
chwilę odczekać i skubać, wrzucając na gotującą 
się wodę. Po ugotowaniu kluski schłodzić 
i wymieszać z zupą. Można podawać jako 
chłodnik lub na ciepło. r

KGW Gać


