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Zalewajka
Rożniatowska
KGW Rożniatów

Sposób przygotowania:

Z

Składniki:
 ½ kg mąki żytniej
 1 litr wody przegotowanej,
letniej
 ½ kg boczku surowego,
wędzonego
 4 litry wody
 2 cebule
 8 ząbków czosnku
 4 ziemniaki
 1 szklanka drobnej fasoli
 ½ kg kiełbasy swojskiej
 6 jaj

mąki żytniej i letniej wody sporządzamy
zakwas w glinianym garnku. Przykrywamy
ścierką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 4 dni.
Boczek zalewamy wodą, gotujemy wywar.
Następnie do gotującego się wywaru wrzucamy
ziemniaki pokrojone w kostkę. Gdy ziemniaki
będą podgotowane, dodajemy cebulę pokrojoną
w plasterki. W oddzielnym garnku gotujemy
fasolę do miękkości. Kiełbasę kroimy w kostkę. Jajka gotujemy na twardo i kroimy
w ćwiartki. Ugotowany boczek kroimy w kostkę i podsmażamy. Zakwas cedzimy przez
sitko. Do gotującej się zalewajki wlewamy zakwas i dodajemy 3 łyżki zakwasu z otrębami,
mieszamy i dodajemy kolejno wszystkie składniki. Gotującą się zalewajkę doprawiamy
solą, pieprzem i majerankiem. Na koniec dodajemy skwarki z boczku i przeciśnięty przez
praskę czosnek. Zalewajkę podajemy w małym wydrążonym bochenku chleba. r
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Zupa z grochu „Jaś” na
rosole z ciastem lanym
Składniki:
 4 litry wody
 ½ kg żeberek
 1 szklanka grochu „Jaś”
świeżego
 marchewka
 pietruszka
 cebula pieczona
 kminek
 ziele angielskie
 liść laurowy

Sposób przygotowania:

W

szystkie składniki gotować
razem dotąd, aż groch będzie
miękki. Pod koniec gotowania
zrobić ciasto. r

KGW Maćkówka I

Składniki na ciasto:
 2 jajka
 6 łyżek mąki
 szczypta soli

Sposób przygotowania ciasta:

W

szystko razem ubić, aż będą
pęcherzyki i lać na zupę cieniutkim
sznurkiem na drobne kluski. r
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Barszcz

na kwasie
z kiszonej kapusty

Zupa
cebulowa

KGW Żurawiczki

Składniki:
 2 litry wody
 ½ litra kwasu z kapusty
kiszonej
 1 liść laurowy
 2–3 ziarna ziela
angielskiego
 1 ząbek czosnku
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Sposób przygotowania:

W

szystko zagotować. Podbić podbitką
przygotowaną z ½ litra mleka, 1 jajka i soli.
Przyprawić do smaku pieprzem, solą i kwasem
z kapusty (jeśli ktoś lubi bardziej kwaśne).
Można podać z ziemniakami i jajkiem,
omaścić skwarkami. r

Składniki:
2–2½ litra wody
5 cebul
3 łyżki oleju
3–4 ziemniaki
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka papryki
słodkiej
 1 łyżeczka Vegety
 kostka rosołowa
drobiowa lub bulion
 sól, pieprz do smaku







KGW Rączyna

Sposób przygotowania:

C

ebule oczyścić, pokroić na talarki, ziemniaki
obrać, pokroić w kostkę. Rozgrzać olej w rondlu,
dodać cebulę, smażyć ok. 10 min, dolewając wody,
by się nie zrumieniła, dodać ziemniaki, drobno
posiekany czosnek, resztę wody, paprykę, bulion lub
kostkę rosołową, Vegetę, doprawić do smaku solą
i pieprzem. Gotować do miękkości ziemniaków. r
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Kaczka
leżachowska
pieczona

Składniki:












KGW Leżachów



1 młoda kaczka (ok. 2 kg)
4 jabłka (szara reneta)
5 ząbków czosnku
2 marchewki
½ selera
2 pietruszki
8–10 ziaren ziela
angielskiego
8 liści laurowych
2–3 cebule przekrojone
na pół
sól, pieprz po niecałej
łyżeczce (do smaku)
1 łyżeczka rozmarynu
suszonego
2 liście lubczyku

Sposób przygotowania:

S

prawioną, umytą kaczkę natrzeć solą, pieprzem, rozmarynem i czosnkiem. Odstawić
na kilka godzin w chłodne miejsce. Piekarnik nagrzać do temp. 230°C. Kaczkę nadziać
wydrążonymi, przekrojonymi na pół 2–3 jabłkami ze skórką, zaszyć grubą nicią, włożyć
grzbietem do góry do brytfanny lub innego naczynia żaroodpornego, obłożyć warzywami
i przyprawami, podlać szklanką wody. Bez przykrywki wstawić do nagrzanego piekarnika
i piec ok. 30 min. Następnie przykryć i w temp. 180°C piec ok. 40 min, po czym odwrócić
kaczkę na drugą stronę, dołożyć do naczynia resztę wydrążonych jabłek, ewentualnie podlać
gorącą wodą i piec jeszcze 1 godz. Podawać, krojąc na porcje, z kaszą gryczaną ugotowaną
na sypko, polaną sosem powstałym podczas pieczenia i z ćwikłą z chrzanem. r

Ryba

				z zasmażanym porem
KGW Rączyna

Sposób przygotowania:
Składniki:
 3–4 płaty ryby smażonej
(dorsza lub polędwiczki
z mintaja albo inną rybę)
 1 por
 1 cebula
 1 średnia papryka
 1 kiszony ogórek
 ½ szklanki kaszy pęcak
 2 łyżki masła
 przyprawa do ryb
 Vegeta
 pieprz
 2–3 łyżki oleju
 koperek
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Produkt wpisany na listę produktów
tradycyjnych w dniu 14 maja 2013 r.
w kategorii: Gotowe dania i potrawy
w woj. podkarpackim.

W

ycinamy kwadrat papieru do pieczenia,
smarujemy 1 łyżką masła i na tym
układamy płaty ryby zamarynowanej
przyprawą do ryb. Rybę zawijamy i pieczemy
w rozgrzanym piekarniku około 20 min.
W rondlu rozgrzewamy olej i wrzucamy
pokrojonego pora, cebulę i paprykę w paseczki,
dusimy 15 min. Pod koniec dodajemy 1 łyżkę
Vegety, drobno pokrojonego ogórka. W głębszej
patelni rozgrzewamy 1 łyżkę masła, wsypujemy
kaszę i chwilę prażymy, by się nie przypaliło.
Wlewamy 1 szklankę wody i dusimy, mieszając,
następnie kaszę wyłączamy, przykrywamy,
niech dojdzie. Podajemy dwie gałeczki kaszy,
2–3 łyżki pora i na pora kładziemy rybę, całość
posypujemy koperkiem. r
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Kapusta gotowana
z grochem piechotą
KGW Gać

Sposób przygotowania:
Składniki:






1 kg kapusty kiszonej
1 mała główka kapusty
50 dag grochu
20 dag boczku lub słoniny
1 cebula

O

sobno ugotować kapustę kiszoną i świeżą,
odcedzić, połączyć razem z bulionem
jarzynowym. Potem ugotować groch piechotę,
przetrzeć przez sito. Następnie słoninę
stopić, zeszklić na niej cebulę, wymieszać
wszystko razem, jeszcze poddusić i podawać
z ziemniakami. r

Jesienna

kapusta wiejska

KGW Białoboki

Sposób przygotowania:
Składniki:
 1 młoda kapusta
 1 marchewka
 5–6 średniej wielkości
pomidorów
 4–5 kwaśnych jabłek
 cebula
 masło (ok. 15 dag)
 1 szklanka śmietany
(ale niekoniecznie)
 zielony koperek
 sól
 pieprz
 1 łyżka mąki
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K

apustę poszatkować, zalać niewielką ilością
wody tak, aby mało jej zostało po obgotowaniu.
Po zagotowaniu dodać startą na tarce marchew
i jabłka oraz sparzone i obrane ze skórki pokrojone
pomidory. Wszystko razem poddusić do miękkości.
Cebulę pokrojoną w kostkę zeszklić dość mocno
na maśle. Na patelnię z cebulą wyłożyć kapustę
i jeszcze razem zasmażać. Dodać soli i pieprzu
do smaku. Kapustę można zagęścić śmietaną
rozkłóconą z łyżką mąki lub zasmażką zrobioną
na maśle z cebulą i mąką. Wszystko razem lekko
poddusić. Doprawioną kapustę mieszamy
z dużą ilością koperku. r
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Składniki na ciasto:





½ kg mąki
1 jajko
ok. ¾ szklanki wody z mlekiem
1 łyżka oleju

Sposób przygotowania:

Z

podanych składników wyrobić
ciasto, rozwałkować i wykroić krążki.
Nakładać farsz i zlepiać pierogi. Tak
przygotowane pierogi wrzucić na osoloną
wodę i gotować ok. 2 min. Wyciągnąć
i polać roztopionym masełkiem. r

KGW Mirocin

Pierogi
z ziemniakami
i serem (ruskie)

Pierogi z kapustą
słodką i kaszą
gryczaną
Składniki na farsz:

Składniki na farsz:







2 kg ziemniaków
25 dag sera białego
1 cebula
sól
pieprz
masło

Sposób przygotowania:

Z
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iemniaki ugotować, przepuścić
przez praskę i ostudzić. Cebulę
pokroić i zeszklić na maśle. Wszystkie
składniki farszu (ziemniaki, ser
i cebulę) połączyć i doprawić do smaku.
Nakładać farsz i zlepiać pierogi. r









1 kg kapusty słodkiej
25 dag sera białego
1 cebula
sól
pieprz
masło
1½ szklanki kaszy gryczanej

Sposób przygotowania:

K

apustę ugotować osobno, odcedzić
i drobno posiekać. Kaszę zaparzyć
i ostudzić. Cebulę pokroić i udusić na
maśle. Wszystkie składniki farszu połączyć
i doprawić do smaku. Nakładać farsz i zlepiać
pierogi. Gotować w lekko osolonej wodzie,
gotowe polać roztopionym masłem. r

Pierogi
z kiszoną kapustą
i grzybami
Składniki na farsz:








70 dag kapusty kiszonej
3 dag grzybów suszonych
1 cebula
1 jajko
sól
pieprz
masło

Sposób przygotowania:

G

rzyby wypłukać, namoczyć, ugotować
w tej samej wodzie co się moczyły,
drobno posiekać. Kapustę ugotować
osobno, odcedzić i drobno posiekać.
Cebulę pokroić i udusić na maśle, dodać
przygotowane wcześniej grzyby i chwilę
poddusić. Połączyć wszystkie składniki
farszu i doprawić do smaku. r
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Papryka faszerowana
z mięsem
KGW Lipnik

Składniki
na 4 porcje:

JAGŁY

z jabłkami i śliwkami














2 żółte papryki
2 czerwone papryki
60 dag mięsa mielonego
1 cebula
1 papryczka chili
3 ząbki czosnku
1 jajko
bułka tarta w ilości
potrzebnej do
zagęszczenia
25 dag śmietany
kremówki
150 ml bulionu
warzywnego
sól
pieprz

Sposób przygotowania:

Ż

ółtą i czerwoną paprykę umyć i odkroić
górną część papryki „z ogonkiem”. Cebulę
obrać i pokroić w kostkę. Papryczkę chili opłukać
i drobno posiekać, czosnek wycisnąć przez praskę.
Wszytko połączyć z mięsem i doprawić solą
i pieprzem do smaku, zagęścić bułką tartą. Z tak
przygotowanego mięsa wyrobić 8 kulek i każdą
włożyć do połówki papryki. Przygotowane papryki
umieścić w naczyniu żaroodpornym. Śmietanę
kremówkę połączyć z bulionem i podlać nadziane
papryki. Wstawić do piekarnika i piec 45 min
w temp. 180°C. Podawać z pszennym pieczywem
lub grzankami serowo-czosnkowymi. r

KGW Dębów

Sposób przygotowania:
Składniki:
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1 szklanka kaszy jaglanej
1 szklanka mleka
¾ szklanki wody
1 łyżka cukru
szczypta soli
2 jabłka
20–30 dag śliwek świeżych
lub 10 dag suszonych

K

aszę opłukać i sparzyć wrzącą wodą na
sitku, dodać mleko, wodę, cukier i sól. Gdy
się zagotuje, pomieszać i dodać jabłka obrane
i pokrojone w kostkę wielkości 1 cm, śliwki
świeże lub suszone pokrojone. Gdy kasza
wchłonie wodę, dać do kąpieli wodnej i gotować
do miękkości, często mieszając. Można podawać
polane śmietaną, posypane cukrem, zmielonymi
orzechami lub polane podsmażonym jabłkiem,
startym na tarce o grubych oczkach. r
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jesień

Pasztet
z królika
KGW Maćkówka II

jesień

Składniki:







mięso z królika
3–4 cebule
3 jajka
4–5 łyżek masła
2 bułki
przyprawy: sól, pieprz,
kminek

Sposób przygotowania:

M

SER ŻÓŁTY

ięso gotować do momentu, gdy zacznie odchodzić od kości, rozdrobnić, zmielić
drobno. Bułkę namoczyć w rosole powstałym z mięsa, odcisnąć, zmielić razem
z mięsem, połączyć. Cebulkę pokroić i dusić na maśle, dodać przyprawy. Białka oddzielić
od żółtek i ubić (będą bardziej puszyste). Następnie mieszać wszystkie składniki, doprawić
do smaku, wyrobić gdy farsz zacznie odchodzić od ręki, układać w formie wysmarowanej
tłuszczem i posypanej bułką tartą, wierzch farszu posypać kminkiem, piec w temp. 180°C
ok. 40 min, aż wierzch się przyrumieni. r

SMAŻONY
KGW Zalesie

Sposób przygotowania:
Składniki:
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2 kg sera białego
3 litry mleka
20 dag masła
5–6 jaj
1 płaska łyżeczka sody
1 łyżeczka octu
kminek
sól

M

leko zagotować i wsypać do niego
rozkruszony ser. Gotować ok. 30 min,
aż się rozgotuje, a z mleka zrobi się serwatka.
Odcedzić do worka serowego, który wcześniej
zamoczyć w zimnej wodzie. Ser w worku dobrze
wypłukać w zimnej wodzie i wydusić. Następnie
ser smażymy. Masło roztopić w rondlu o grubym
dnie, dać do niego wypłukany ser, roztrzepane
jajka, sodę, ocet, sól i kminek do smaku.
Smażymy tak długo, aż masa będzie gładka.
Po usmażeniu wykładamy na folię lub mokrą
ścierkę, zwijamy w roladę, boki związujemy
i zostawiamy do wystygnięcia. r
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Chlebek

jesień

KGW Zarzecze

Składniki oraz sposób przygotowania:

Pasztet z czerwonej soczewicy
i marchewki
KGW Wolica

 1 szklanka czerwonej
soczewicy
 2 średnie marchewki
 1 cebula
 1 duża pietruszka
 ½ selera
 4 ząbki czosnku
 1 jajko
 sól i pieprz do smaku
 3 łyżki lubczyku
 2 łyżeczki słodkiej
papryki w proszku
 1 łyżeczka papryki ostrej
w proszku
 1 łyżeczka curry
 masło i olej do smażenia
 ½ szklanki bułki tartej do
obsypania formy i pestki
dyni
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1 kg mąki krupczatki
1 łyżeczka soli
po 1 łyżce ziaren dyni, słonecznika, siemienia lnianego
po 1 łyżce otrąb owsianych, żytnich, pszennych

Wszystko razem wymieszać w misce.
 4 dag drożdży
 1 łyżka miodu
 2 łyżki oliwy

Mieszać aż drożdże rozpuszczą się w kubku.
 1 litr ciepłej wody

Sposób przygotowania:
Składniki:






1

szklankę soczewicy zalewamy 2 szklankami
wody i gotujemy do czasu, aż woda
się wchłonie i rozgotuje się soczewica
(często mieszamy, aby się nie przypaliła).
W międzyczasie ścieramy warzywa (marchewkę,
seler, pietruszkę) na tarce o grubych oczkach.
Cebulę kroimy w kostkę, czosnek wyciskamy.
Na dużej patelni rozgrzewamy olej i masło,
wsypujemy cebulę z czosnkiem i smażymy,
następnie wsypujemy pozostałe warzywa
i wszystko razem dusimy, podlewając od czasu
do czasu wodą. Smażymy do czasu, aż warzywa
zmiękną. Do ugotowanej soczewicy dodajemy
usmażone warzywa, pestki dyni i wszystko
razem mieszamy, doprawiając do smaku. Jeśli
masa będzie zbyt rzadka, dodajemy bułkę tartą.
Na koniec dodajemy jajko. Aluminiową foremkę
smarujemy masłem, obsypujemy bułką tartą.
Wkładamy masę i obsypujemy pestkami dyni.
Pieczemy w temp. 200°C ok. 40 min do 1 godz. r

Część wody wlać do kubka, pozostałą część wody przelać do mąki i dodać
rozpuszczone drożdże. Dobrze wymieszać drewnianą łyżką. Wyrobione ciasto
od razu przełożyć do foremek. Piec do 45 min w temp. 230°C.
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