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Składniki na ciasto:
 4 szklanki mąki
 szczypta soli
 25 dag masła
 4 żółtka
 1 szklanka maślanki
 3 dag drożdży

Składniki na farsz:
 2 szklanki kaszy jaglanej
 1 jajko
 cukier do smaku
 imbir
 cynamon 

Sposób przygotowania farszu:

Kaszę jaglaną ugotować na sypko, 
wystudzić. Dodać 1 jajko, cukru 

do smaku, imbir, cynamon i wszystko 
dobrze wymieszać. r

Sposób przygotowania farszu:

Mąkę z masłem, żółtkami, maślanką 
oraz sodą wysiekać, dodać 

rozdrobnione drożdże i wyrobić ciasto. 
Tak przygotowane ciasto położyć na 
1 godz. w chłodnym miejscu. Następnie 
rozwałkować, wyciąć kwadraty, nałożyć 
wcześniej przygotowany farsz i skleić 
ciasto. Piec w temp. 180°C na złoty kolor. r

   Jaglaniki odpustowe
KGW Pigany
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Bułeczka 
 z dynią

Składniki:
 5 dag drożdży
 ok. ¼ litra mleka
 2 dag cukru
 50 dag dyni
 sól
 tłuszcz do smarowania 

formy

Sposób przygotowania:

Dynię obrać, pokroić w kostkę, zalać 1/8 litra 
wody, rozgotować. Jak przestygnie, przetrzeć 

przez sito. Zrobić rozczyn z mąki, mleka i drożdży. 
Do wyrośniętego rozczynu dodać dynię, sól, 
troszkę cukru, mąkę, starannie wyrobić. Na końcu 
dodać stopiony tłuszcz i ciągle wyrabiać. Zostawić 
do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Gdy wyrośnie, 
nakładać do dobrze wysmarowanej formy, 
napełniając ¾ wysokości. Ciasto zostawić, aby 
wyrosło, posmarować jajkiem. Wstawić do dobrze 
nagrzanego pieca. Piec ok. 40–50 min w temp. 
190°C. Można posypać makiem. r

Stowarzyszenie Aktywni 
w Sieniawie
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Sposób przygotowania melasy:

5 kg buraków cukrowych – obrać, oczyścić, pokroić w plastry. 
Zalać wodą. Gotować do miękkości na wolnym ogniu. 

Odcedzić. Zagotować jeszcze raz, aż zgęstnieje. r

KGW Pigany

Kawa z melasą
Zaparzyć kawę według uznania. Melasa służy do słodzenia.

jesień
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Pierożki leżachowskie 

(pieczone z kaszą gryczaną)

Składniki na ciasto:
 1 kg mąki
 2 kostki masła
 2–3 żółtka
 1 jajko
 8 dag drożdży
 ok. 1 szklanki kwaśnej 

śmietany
 szczypta soli
 szczypta cukru
 do posypania kminek  

lub czarnuszka

Składniki na farsz:
 ½ kg kaszy gryczanej
 1 kostka twarogu
 do omasty skwarki  

lub olej rzepakowy 
 sól, pieprz i czosnek  

wedle uznania

Sposób przygotowania:

Kaszę przebrać, opłukać, zalać wodą i na 
chwilę zostawić, by namokła. Posolić 

i ugotować. Z wystudzoną kaszą mieszamy 
resztę składników i doprawiamy do smaku farsz. 
Masło siekamy z przesianą mąką, dodajemy jaja 
i rozpuszczone w śmietanie drożdże z cukrem. 
Wyrabiamy elastyczne ciasto, wałkujemy 
i szklanką wycinamy krążki. Lepimy pierożki, 
układamy na blaszce wyłożonej papierem 
piekarniczym, smarujemy rozbitymi białkiem, 
posypujemy kminkiem i pieczemy ok. 15 min 
na złoty kolor (w temp. ok. 180°C). Są pyszne 
na gorąco lub na zimno do barszczyku, mleka, 
kefiru lub piwa. Wersja współczesna jako 
przystawka z dipem czosnkowym. r

Pierożki 
leżachowskie były 
i są nazywane 
„zmockowymi” 
– od słowa „młocka”, 
„młócić zboże”.

KGW Leżachów

Produkt wpisany 
na listę produktów 
tradycyjnych 
w dniu 14 maja 
2013 r. w kategorii: 
Wyroby piekarnicze 
i cukiernicze w woj. 
podkarpackim.



Zima
Już idzie zima w mroźnej zamieci,

niszczy co w drodze spotyka,
słońce nie grzeje, coś słabiej świeci

wichura dmie sroga i dzika.
A noc zimowa czarna i głucha

mróz wisi ponad światem
śnieżycą wieje i wszędzie dmucha,

na oknach maluje kwiaty.
Świat cały śnieżnym 

białym dywanem
dookoła jest przysypany
cała przyroda śpi snem

zimowym
łąki, lasy i łany.

W ten trudny czas zimowy,
przez burze i zawieje
idzie Boża Dziecina,

co niesie nam nadzieję.
Zgubieni w nocy głuchej
wiemy, że jest już blisko,

zimne ogrzeje serca,
miłością ogarnie wszystko.

Choć zima trwa nadal sroga,
Choć zewsząd wichry wieją

pójdziemy w zimową trwogę,
z Miłością, Wiarą, Nadzieją.

A zima nie popuszcza
i śnieżna burza hula,

wieś pogrążoną we śnie,
opieką ktoś otula.

To Matka Boża w szat bieli
z gromnicą w świętej dłoni,
od chat uśpionych ludzkich

zło wszelkie i wilki goni.
Więc zaufajmy Matce
i małej Jej Dziecinie,

bo dają nam nadzieję,
że wiosna przyjdzie po zimie. 

Bronisława Wołowiec
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Składniki:
 5 litrów wody
 1 kg pokrzeptu 
 1 marchewka duża
 1 pietruszka
 1 cebula
 2 liście laurowe
 3–4 ząbki czosnku
 sól
 pieprz
 przyprawy

Sposób przygotowania:

Wszystko razem gotować na małym ogniu 
ok. 2,5 godz. do miękkości mięsa. Po ugotowaniu 

rosół podawać z ziemniakami ugotowanymi 
w mundurkach. r

KGW Gorzyce

ROSÓŁ 
na pokrzepcie z ziemniakami
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Składniki:
 1 kg buraków – średnich
 1 marchewka
 1 pietruszka
 1 por
 ¼ selera
 sól 
 pieprz

Kwas z buraków robimy na 3–4 dni przed gotowaniem:
 1 kg buraków – średnich, kroimy w talarki
 3–4 ząbki czosnku
 chleb razowy – aby kwas szybciej zakisł

Odstawiamy w ciepłe miejsce – nakrywamy. Zakwas robimy w glinianym garnku.

Barszcz postny

Sposób przygotowania:

Wszystko razem gotujemy przez 1,5–2 godz. 
na średnim ogniu, doprawiamy do smaku. 

Na koniec odcedzamy kwas z buraków, wlewamy 
do barszczu. Nie gotujemy, aby nie stracił 
koloru. Zielona pietruszka do smaku i dekoracji. 
Do barszczu można dodać purée ziemniaczane, 
groch fasolę albo całe ziemniaki. r

KGW Jawornik Polski
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Sposób przygotowania:

Wszystko razem zagotować, 
wystudzić i zalać zimną marynatą 

schab i odstawić na 1 godz. Następnie 
dodać warzywa (marchewkę, cebulę), 
przyprawić i piec w opiekaczu 1,5 godz. 
w temp. 180°C. Po upieczeniu odlać sos, 
przecedzić i podbić śmietaną z mąką, 
schab pokroić, polać sosem. Może być 
jako wędlina na półmisek. r

KGW Dębów

Schab 
w marynacie octowej 

Składniki:
 1 kg schabu

Składniki do marynaty:
 2 szklanki wody 
 liść laurowy
 ziele angielskie
 ½ łyżki soli
     szklanki octu
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Polewka
Składniki:
 1 litr serwatki
 1½ szklanki kwaśnej 

śmietany
 2 łyżki mąki pszennej
 sól
 pieprz

Sposób przygotowania:

Serwatkę zagotować. Śmietanę 
wymieszać z mąką, następnie 

dolać do tego niewielką ilość gorącej 
serwatki, wymieszać, po czym połączyć 
z pozostałą serwatką i zagotować. 
Doprawić solą i pieprzem. Podawać 
z duszonymi ziemniakami okraszonymi 
cebulką z masłem. Można podawać 
z jajkiem ugotowanym na twardo. r

KGW Gorzyce
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Składniki:
 1 czerstwy chleb 
 trochę mleka do 

namoczenia chleba
 4 jaja
 2 łyżki mąki 

ziemniaczanej
 sól, pieprz
 przyprawy
 koperek
 pietruszka
 olej do smażenia
 bułka tarta

Kotlety 
chlebowe

Sposób przygotowania:

Chleb moczymy w mleku i odciskamy. 
Dodajemy jajka, mąkę oraz przyprawy. 

Koperek i natkę pietruszki drobno siekamy 
i również dodajemy do masy. Dokładnie 
wyrabiamy. Z masy chlebowej formujemy kotlety 
i obtaczamy w bułce tartej. Smażymy na oleju 
na złoty kolor. Najlepiej smakuje z kefirem. r

KGW Gać
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KGW Siennów

Sztufada wołowa
Sposób przygotowania:

Mięso wołowe na sztufadę należy uformować, 
natrzeć zaprawą jarzynową i przetrzymać w niej 

najwyżej przez dobę, co przyczynia się do lepszego 
skruszenia, mięso nabiera wówczas specyficznego 
aromatu. Słoninę pokroić na kawałki o długości 3 cm, 
szerokości 1 cm i grubości 0,5 cm. Kawałki słoniny 
oprószyć solą i pieprzem, wymieszać z drobno 
pokrojoną cebulą i majerankiem. Mięso po wyjęciu 
z zaprawy i usunięciu jarzyn, szpikować słoniną, 
robiąc otwory wąskim ostrym nożem ok. 5 cm, skośnie. 
Powierzchnię mięsa posolić w ostatniej chwili przed 
obróbką techniczną. Rozgrzać tłuszcz, sztufadę 
obrumienić ze wszystkich stron, przełożyć do naczynia 
dopasowanego wielkością, zalać tłuszczem i wodą, 
dodać wszystkie warzywa z zaprawy i razem dusić pod 
szczelnym przykryciem. Miękkie mięso wyjąć, ostudzić 
i wyporcjować, skrawając płaty skośnie, w poprzek 
włókien. Sos przetrzeć, dodać pomidory, mąkę rozmieszać z wodą, zagotować i przyprawić, 
dodać na końcu roztarty czosnek i czerwone wino. Dłużej nie gotując, sos wstawić do bemaru. 
Wydając porcję, wykładać mięso na ogrzany talerz, polać sosem. Podawać z sosem z kluskami 
śląskimi, pyzami, ziemniakami, ćwikłą, kaszą gryczaną. Sztufadę można podawać zimną jako 
przekąskę, wówczas krajać w cienkie plastry, podawać z ostrymi sosami lub marynatami. r

Składniki:
 170 dag wołowiny  

(bez kości)
 160 dag skrzydła 

wołowiny
 7 dag słoniny do 

szpikowania
 10 dag tłuszczu
 6 dag mąki
 10 dag wina stołowego
 10 dag koncentratu 

pomidorowego 12%
 sól
 czosnek
 majeranek
 zalewa z warzyw  

do mięsa
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Składniki:
 ½ kg białego sera
 2 żółtka
 2 łyżki mąki 

ziemniaczanej
 1 szklanka pszennej 

mąki (tortowa lub 
poznańska)

 6 ugotowanych 
ziemniaków

 szczypta soli

Sposób przygotowania:

Ser i ziemniaki przepuszczamy przez maszynkę 
lub rozbijamy w malakserze. Na stolnicę sypiemy 

mąkę, wykładamy masę serowo-ziemniaczaną, 
dodajemy żółtka, sól i wyrabiamy ciasto. Ciasto 
powinno być jednolite, sprężyste i lśniące. Z ciasta 
formujemy wałki i kroimy według własnych 
upodobań. Gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie 
przez 4 min od wypłynięcia. Podajemy polane masłem 
ze zrumienioną bułką lub polane kwaśną śmietaną. 
Wybornie smakują też ze skwarkami z wytopionego 
boczku lub słoniny. r

Leniwe pierogi

Rada: Gdy ciasto będzie za wolne 
(zależy od wilgotności sera), 
dodajemy mąki. Do leniwych 
pierogów dodajemy tylko żółtko, 
gdyż białko powoduje, że ciasto 
staje się twarde i ciągliwe.

KGW Białoboki

KGW Lipnik
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Rolada 
z kurczaka

Składniki na ciasto:
 5 jaj
 ½ szklanki majonezu
 30 dag sera żółtego

Składniki na farsz:
 30 dag pieczarek
 1 cebula
 duża, podwójna pierś 

z kurczaka
 przyprawy
 sól

Sos czosnkowy:
 4 łyżki majonezu
 4 łyżki keczupu
 2 ząbki czosnku wycisnąć 

Wszystko wymieszać i podawać 
z gorącymi roladkami

Sposób przygotowania:

Jaja ubić, dodać majonez i dalej ubijać, na 
koniec dodać starty na tarce ser. Wylać na 

blachę wyłożoną pergaminem. Upiec na złoty 
kolor w temp. 180°C (ok. 20 min). Pieczarki 
udusić z cebulą na maśle, doprawić do smaku. 
Piersi z kurczaka przekroić na plastry, rozbić 
i przyprawić według uznania. Na dłuższym 
brzegu upieczonego ciasta ułożyć wałeczek 
z pieczarek, resztę ciasta przykryć płatami 
z kurczaka. Wszystko zwinąć jak roladę, 
zaczynając tu gdzie pieczarki. Owinąć roladę 
pergaminem, włożyć do blaszki i piec w temp. 
180°C przez 45–50 min. Placek powinien być 
trochę ciepły, bo się będzie źle zwijać. r
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Składniki na ciasto:
 ½ kg mąki 
 1 jajko
 ok. ¾ szklanki wody z mlekiem
 1 łyżka oleju
 sól

Z podanych składników zrobić ciasto, 
rozwałkować i wykrawać krążki.

Składniki na farsz:
 30 dag kaszy gryczanej
 3 dag grzybów suszonych 
 1 cebula średnia
 1 jajko
 sól
 pieprz
 jarzynka

Pierogi z kaszą gryczaną 
i grzybami

Sposób przygotowania:

Grzyby wypłukać, namoczyć, ugotować w tej samej wodzie co się moczyły, drobno 
pokroić. Wywarem z grzybów zaparzyć kaszę. Cebulę pokroić i udusić na maśle, 

dodać grzyby i chwilę poddusić. Połączyć wszystkie składniki farszu, doprawić do smaku 
i wymieszać. Tak przygotowany farsz nakładać na wykrojone krążki i lepić pierogi. 
Następnie ugotować i polać skwarkami. r

KGW Ujezna
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Pierogi 
smażone 
z sosem grzybowym

Składniki 
na ciasto:
 1 kg mąki
 2 jaja
 trochę oleju 
 sól do smaku
 1 łyżka sody
 woda – ile zabierze

Z podanych składników 
wyrobić ciasto.

Składniki na farsz:
 3 kg kapusty kiszonej
 1½ kg ziemniaków
 ½ kg słoniny (skwarków)

Sos pieczarkowy:
 3 kg pieczarek
 2 kostki masła
 ½ kg cebuli
 1 litr swojskiej śmietany
 sól
 pieprz do smaku

Pieczarki udusić na maśle z cebulką, dodać 
śmietanę, doprawić solą i pieprzem do smaku.

Sposób przygotowania:

Ciasto wyrobić jak na pierogi tak, aby nie było ani za twarde, ani za wolne. Ziemniaki 
ugotować osobno, utłuc, wystudzić i przyprawić. Kapustę kiszoną ugotować, potem 

dodać do niej skwarki i razem podsmażyć. Połączyć kapustę z ziemniakami, dodać usmażoną 
wcześniej cebulę na maśle, przyprawić solą i pieprzem do smaku. Z ciasta wycinać krążki 
garnuszkiem 0,5 l, nakładać farsz i zlepiać ciasto. Tak przygotowane pierogi smażyć 
na rozgrzanym oleju po obu stronach. Polewać sosem pieczarkowym. r

KGW Wolica


