zima

zima

Kapusta kiszona
z kaszą jaglaną

KGW Kisielów

Sposób przygotowania:
Składniki:

Kartacze

1 kg kapusty kiszonej
1 szklanka kaszy jaglanej
2–3 ziemniaki
garść grzybów prawdziwych
– namoczyć z dnia na dzień,
odgotować i pokroić
 skwarki lub boczek
– przysmażyć do omasty





K

apustę opłukać dwa razy, chwilę
podgotować, następnie odcedzić
i ponownie gotować aż do miękkości. Kaszę
opłukać i zagotować. Ziemniaki pokroić
w kostkę. Kaszę jaglaną, grzyby i ziemniaki
dodać do kapusty. Doprawić solą, pieprzem
i kminkiem. Wszystko gotować, a na
koniec okrasić skwarkami. r

z mięsem mielonym

KGW Pełnatycze

Sposób przygotowania:

C
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Składniki:

ebulę kroimy w kostkę i podsmażamy na
 1½ kg ziemniaków
oleju. Ziemniaki dzielimy na dwie części.
 2–3 łyżki mąki pszennej
Jedną część ścieramy na tarce o drobnych oczkach
 2 łyżki mąki ziemniaczanej
i wyciskamy w ściereczce, zachowując wodę
 50 dag łopatki wieprzowej
 3 ząbki czosnku
z ziemniaków. Drugą część ziemniaków gotujemy
 suszony majeranek
i przeciskamy przez praskę. Łączymy obie części
 natka pietruszki
ziemniaków, dodając skrobię z wody. Łopatkę
 2 cebule
wieprzową gotujemy do miękkości, a następnie
 olej
 sól
mielimy. Doprawiamy solą i pieprzem, posiekaną
 pieprz
natką pietruszki i czosnkiem. Mieszamy
i dodajemy majeranek roztarty w dłoniach.
Z masy ziemniaczanej formujemy małe placuszki,
faszerujemy przygotowanym farszem mięsnym, zlepiamy i formujemy owalne kartacze.
Gotujemy w osolonej wodzie od momentu wypłynięcia na powierzchnię (4–5 min).
Podajemy z podsmażoną cebulką i skwarkami ze słoniny lub z boczku. r
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zima

Paluszki
drożdżowe

Kapusta
z kiszką

zima

KGW Urzejowice

Składniki:










1 kg mąki
1 kostka margaryny
½ kostki smalcu
1 szklanka śmietany
5 jaj (3 żółtka, 2 całe jaja)
10 dag drożdży
1 łyżka cukru pudru
1 łyżka soli
1 łyżka kminku

Sposób przygotowania:

D

rożdże rozpuścić z cukrem. Mąkę przełożyć
na stolnicę, z mąką posiekać margarynę,
dodać wszystkie składniki i zamiesić ciasto
tak, aby powstała jednolita masa. Rozwałkować
na grubość 7–8 mm i wykrawać paski.
Posmarować żółtkiem i piec w temp. 160–180°C
przez ok. 25–30 min. r

KGW Wolica

Sposób przygotowania kapusty:
Składniki na kapustę:







1 kg kapusty kiszonej
5 dag smalcu lub masła
sól
pieprz
1 kostka rosołowa
½ szklanki wody

Składniki na kiszkę:
 50 dag kaszy gryczanej
 25 dag kaszy jęczmiennej
 ½ litra świeżej krwi
wieprzowej
 sól
 pieprz
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K

apustę lekko podgotować, potem podsmażyć
w rondlu na smalcu. Kostkę rosołową
zagotować w ½ szklanki wody z kminkiem.
Tak przygotowany wywar wlać do rondla do
kapusty i wszystko razem podsmażyć. Przyprawić
solą i pieprzem do smaku. r

Sposób przygotowania kiszki:

K

ażdą kaszę osobno zaparzyć na wywarze
z rosołu. Krew sparzyć, ostudzić i zemleć
przez maszynkę. Obie kasze wymieszać
z krwią i przyprawić solą i pieprzem. Tak
przygotowanym farszem nabijamy jelita, potem
wrzucamy na gotującą się wodę. Jak kiszka
wypłynie na powierzchnię wody, wyciągamy. r
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zima

zima

Smalec
KGW Gorzyce

Kapuśniaki
KGW Gorzyce

Sposób przygotowania ciasta:
Składniki na ciasto:







1 kg mąki (ok. 6 szklanek)
10 dag drożdży
½ litra śmietany
2 łyżki cukru grysiku
3 całe jaja
1 margaryna (roztopiona)

Składniki na farsz:






80

30 dag kiszonej kapusty
30 dag świeżej kapusty
1 duża cebula
2 łyżki smalcu
sól i pieprz do smaku

Ś

mietanę rozmieszać z cukrem i drożdżami,
dodać resztę składników i wyrobić ciasto.
Odstawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto
wyłożyć na stolnicę i rozwałkować. Pociąć
w kwadraty i nałożyć farsz, zwinąć i posmarować
jajkiem oraz posypać kminkiem. Piec na złoty
kolor ok. 20–25 min w temp. 180°C. r

Sposób przygotowania farszu:

O

bie kapusty ugotować, każdą osobno. Cebulę
drobno pokroić i usmażyć na smalcu. Kapustę
odsączyć i drobno pokroić, następnie połączyć
z usmażoną cebulą, przyprawić solą i pieprzem.
Razem podsmażyć jeszcze przez 15 min. r

Składniki:








1½ kg słoniny
½ kg podgarla
4 duże cebule
4 ząbki czosnku
pieprz
sól
majeranek

Sposób
przygotowania:

D

robno pokrojoną
słoninę i podgardle
topić na wolnym
ogniu. Odlać odrobinę
powstałego tłuszczu
i udusić cebulę. Wszystkie
składniki razem połączyć
i doprawić solą, pieprzem
i majerankiem. r
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Ciasta
Moje miejsce na ziemi
Mój wiersz jest prosty,
jak me życie,
raz radość kryje, raz troski,
a powstał z miłości do ludzi,
a powstał z miłości do wioski.
Najmilsze rodzinne to miejsce,
wieś, łąka, zagroda, pole,
wszystko tu dla mnie najświętsze,
bławaty, maki, kąkole.
Kocham cię wiosko moja,
te pola pachnące chlebem
i zawieszone skowronki,
pomiędzy ziemią a niebem.
Wieczorem na progu siadam,
myśl biegnie do różnych stron,
Małej Ojczyzny – mej wioski
nie oddam za żaden tron.
Czasem tęsknota się budzi,
o wyspach szczęśliwych śnię,
lecz bardzo kocham tu ludzi,
dla nich pracować chcę.
Nawet, gdy czyjeś złe słowo
zrani, jak zbite szkło,
sama przed sobą tłumaczę,
może nie o to mu szło.
Może gdzie indziej jest piękniej,
może i łatwiej żyć,
lecz kocham tu każdy kamień
i tutaj zawsze chcę być.
Bronisława Wołowiec

ciasta

ciasta

Kocie

oczka
KGW Dębów

Sposób przygotowania:

Składniki:
 ½ kg mąki
 40 dag tłuszczu – może być
połowa smalcu
 3 dag drożdży
 4 łyżki kwaśnej śmietany
 2 żółtka

T

łuszcz wysiekać z mąką, drożdże rozpuścić w kwaśnej śmietanie, dodać resztę
składników, wyrobić ciasto i na chwilę włożyć do lodówki. Taczać ciasto na grubość
tak jak na pierogi, literatką wycinać, połowę kółek zrobić z dziurką, najlepiej naparstkiem
bez czubka. Piec w temp. 180°C przez około 15 min, aż się zezłocą. Po upieczeniu ciastko
jedno całe, a drugie z dziurką sklejać marmoladą lub masą i obsypać cukrem pudrem. r

Róże karnawałowe lub faworki

(chrust)

Sposób przygotowania:

C

iasto zagnieść, wyrobić, aby było elastyczne,
rozwałkować cienko i wykrawać 3 krążki różnej
wielkości (np. szklanką, literatką, kieliszkiem).
Skleić w środku, na gorący olej dawać od strony
małego kółka róży, po usmażeniu posypać cukrem
pudrem i na wierzch położyć wisienkę. r

Placek drożdżowy
z jabłkami

KGW Kisielów

Sposób przygotowania:
Składniki:
 ½ kg mąki
 4 żółtka
 1 szklanka kwaśnej
śmietany
 ½ łyżeczki proszku
do pieczenia
 1½ łyżki roztopionego
masła
 ½ łyżki cukru pudru
 2 łyżki spirytusu lub
1 łyżka octu
 szczypta soli
 cukier puder do posypania
 wisienka do środka róży

J

Składniki na
ciasto:
1 kg mąki
5 jajek
1 kostka margaryny
2 łyżki smalcu
5 dag drożdży
1 szklanka mleka
(przegotować)
 3–4 łyżki śmietany
 4 łyżki cukru
 sól do smaku







ajka ubijamy z cukrem. Na stolnicę dać przesianą
mąkę, wydrążyć dołek, do którego wlać mleko,
śmietanę, skruszyć drożdże, sól i ubite jajka. Wyrabiać
ciasto ręką – długo – później dodać rozpuszczoną
margarynę i smalec (letnie) i miesić długo, aż ciasto
wchłonie tłuszcz, na koniec przykryć ścierką, żeby
ciasto wyrosło. Ciasto podzielić na dwie części. Jedną dać na spód blaszki, na to jabłka
i przykryć drugim plackiem, ponakłuwać widelcem, odstawić na chwilkę do wyrośnięcia.
Przed pieczeniem posmarować jajkiem. Piec ok. 1 godz. w temp. 160–180°C. Po upieczeniu
posypać cukrem pudrem. r

Masa jabłkowa:

2

84

kg jabłek (renet) pokroić nożem, zasypać odrobiną cukru i pozostawić na chwilę.
Jabłka dać do rondla, dodać 2 łyżki masła, 3 łyżki soku z pomarańczy. Jabłka smażymy,
tak aby się nie rozpadły. Zdjąć z ognia, dodać cynamon, cukier do smaku i przestygnięte
wyłożyć na pierwszy placek. r
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Rogaliki obrzędowe przygotowywane
przez panny dla kawalerów
podczas „Nocy świętojańskiej”
oraz „Andrzejek”.

ciasta

ciasta

Rogaliki
miłości

Masa makowa:

Placek makowy
KGW Rozbórz

Ciasto:






1 kostka margaryny
1 żółtko
5 dag drożdży
1 łyżka cukru
30 dag mąki

Drożdże utrzeć z cukrem.
Mąkę wysiekać z margaryną,
dodać żółtko, utarte drożdże
i zagnieść ciasto. Ciasto
podzielić na 2 części, piec
każdą osobno z masą
makową.

Masa kawowa:





6 żółtek
35 dag masła
6 łyżeczek kawy
1½ szklanki cukru grysiku

Polewa:





2 łyżki kakao
2 łyżki masła
2 łyżki cukru
2 łyżki
śmietany

Wszystkie
składniki
połączyć, lekko
rozgrzać, jak
się wszystkie
połączą,
ostudzić
i zimnym
polać.










4 szklanki maku
2 łyżki kakao
10 dag orzechów
1 łyżka masła
2 jaja
2 białka
zapach migdałowy
20 dag cukru

Mak sparzyć, po wystudzeniu
zemleć dwa razy. Dodać
pozostałe składniki, na końcu
ubitą pianę z białek. Wymieszać,
podzielić na dwie części i wyłożyć
na wcześniej przygotowane
ciasto. Piec w temp. 180˚C
przez ok. 45 min.

Sposób przygotowania:

M

asło z żółtkami siekamy nożem na stolnicy, dodajemy
śmietanę wymieszaną z drożdżami i wszystko razem
miesimy. Tak przygotowane ciasto wkładamy na 1 godzinę do
lodówki. Po tym czasie ciasto należy rozwałkować i wycinać
kwadraty. Na ciasto nałożyć marmoladę różaną i zawijać
rogaliki. Rogaliki pieczemy na złoty kolor w piekarniku
rozgrzanym do temp. ok. 180˚C. Po upieczeniu maczamy
w roztopionym maśle i posypujemy cukrem pudrem. r

Składniki:
½ kg mąki
4 żółtka
szczypta soli
1 kostka masła
1 szklanka
śmietany
 cukier wanilinowy
 3 dag drożdży






Placek kakaowy:
30 dag cukru
30 dag mąki
2 jaja
½ łyżeczki proszku do
pieczenia
 1 szklanka mleka
 3–4 łyżki kakao
 10 dag masła





Białka ubić, dodać cukier i żółtka.
Potem dodać mąkę na przemian
z mlekiem i resztę składników.
Upiec w temp. 180°C przez
ok. 35 min.

Zaparzoną kawę przecedzić, wlać do garnka, postawić na kuchence i ubijać. Dodać cukier,
jak się zapieni, zdjąć z kuchni. Dodawać po jednym żółtku i ubijać do ostygnięcia. Masło
utrzeć, dodawać po trochu zimnej masy kawowej i dalej ucierać. 1. Placek makowy
posmarować powidłem. 2. Placek kakaowy posmarować masą i położyć na powidło.
3. Placek kakaowy posmarować masą kawową. 4. Drugi placek makowy posmarować
powidłem i przyłożyć do masy kawowej ciastem do góry.
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KGW Pigany

Rogaliki
serowe

Stowarzyszenie Aktywni
w Sieniawie

Składniki:
 25 dag mąki
 25 dag sera białego
 25 dag masła lub
margaryny
 dżem lub marmolada

Sposób przygotowania:

Z

podanych składników zagnieść ciasto i wstawić
do lodówki na ok. 25–30 min. Rozwałkować ciasto,
wyrabiać rogaliki i nadziewać je. Piec około 25–30 min
w temp. 180°C (na złoty kolor). Po wystygnięciu
posypać cukrem pudrem. r
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ciasta

ciasta

Amoniaczki
Składniki:

Kremówka orzechowa
w cieście drożdżowym

KGW Mirocin

Składniki na ciasto:






30 dag mąki
1 łyżka cukru pudru
1 kostka margaryny
2 dag drożdży
2 łyżki kwaśnej śmietany

Z wszystkich składników zagnieść
ciasto i podzielić na 2 części.

Składniki na masę
orzechową:
 6 jaj
 25 dag cukru kryształu
 30 dag mielonych
orzechów
 1 łyżka bułki tartej
 1 łyżeczka proszku do
pieczenia

Sposób przygotowania:

J

ajka ubić z cukrem, dodać orzechy, bułkę tartą i proszek do pieczenia. Jedną
część ciasta wyłożyć na blachę i nałożyć masę orzechową. Nakryć drugą częścią
ciasta. Piec ok. 40 min w piekarniku rozgrzanym do temp. 180°C (na złoty kolor).
Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. r
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KGW Gorliczyna I

1 kostka margaryny
3 żółtka
2 jaja
2 łyżki cukru pudru
5 dag amoniaku, rozdrobnionego
w połowie szklanki śmietany
 1 cukier wanilinowy
 mąka (ile zabierze)






Sposób przygotowania:

Z

arobić ciasto, rozwałkować na grubość
ok. 3–4 mm. Wykrawać ciastka, moczyć
w białku, cukrze krysztale i piec około
30 min w temp. 180°C. r

Ciasteczka Łabędzie
KGW Gorliczyna II

Sposób
przygotowania:

Składniki:







50 dag mąki
12½ dag cukru pudru
1 łyżeczka amoniaku
cukier wanilinowy
10 dag masła
½ szklanki mleka

Z

podanych składników
zagnieść ciasto
i schłodzić w lodówce
przez ok. 1 godz.
Rozwałkować ciasto
i wykrawać szklanką
krążki. Każdy krążek
złożyć na pół i ponacinać
3 paski i formować
łabędzie. Posmarować
białkiem i posypać cukrem
pudrem. Piec ok. 15 min
w temp. 180°C. r

89

ciasta

ciasta

Placek
ze smalcem

„Dziś na jutro”

Babeczki
wyśmienite
Składniki na
ciasto:






KGW Rączyna

Sposób przygotowania:

(składniki ciasta można
podwoić, jeśli chcemy
więcej)

W

szystkie składniki zagnieść dobrze na
gładką masę – wykładać foremniki
babeczek cienko i piec na złoty kolor w temp.
180°C. Upieczone rozłożyć, do każdej
babeczki dodać owoc lub bakalie lub troszkę
dżemu i wypełnić wcześniej przygotowanym
kremem. Wszystkie składniki na krem
(oprócz mleka w proszku) zagotować 5 min,
następnie dobrze zamieszać, odstawić do
wystygnięcia. Do ciepłego kremu dodajemy
mleko w proszku i dokładnie miksujemy.
Kremem napełniamy babeczki szprycą
lub nakładamy łyżką i dekorujemy według
własnego pomysłu. r
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30 dag mąki
10 dag margaryny
5 dag smalcu
1 całe jajo
8 dag cukru pudru

Składniki:






25 dag smalcu
25 dag cukru
50 dag mąki
cukier wanilinowy
1 łyżeczka proszku
do pieczenia

KGW Grzęska

Sposób przygotowania:

S

malec wymieszać z mąką i wszystkimi składnikami,
zagnieść ciasto. Włożyć do lodówki. Z ciasta upiec
3 placki i przełożyć dowolną marmoladą. r

Legumina śmietankowa
w kruchym cieście

Składniki na ciasto:





KGW Nowosielce

Sposób przygotowania ciasta:

Z

podanych składników zagnieść kruche
ciasto i wyłożyć nim spód i brzegi
formy, tak aby pozostało jeszcze ciasta
na przykrycie leguminy. r

¼ kg mąki
2 łyżki masła
1 żółtko
3 łyżki cukru

Składniki na leguminę:






5 jaj
2 łyżki cukru
skórka cytrynowa
¾ szklanki kwaśnej śmietany
3 łyżki mąki

Sposób przygotowania leguminy:
Składniki na krem:






1 kostka margaryny
20 dag cukru
10 łyżek wody
2 łyżki cukru wanilinowego
1 szklanka mleka w proszku
(niebieskie)

U

trzeć żółtka z cukrem do białości,
dodać skórkę cytrynową utartą ze
śmietaną, dodać ubitą pianę z mąką.
Całość przelać do wyłożonej
ciastem formy i przykryć
pozostałym ciastem. Piec ok.
30–35 min w temp. ok. 180˚C.
Po upieczeniu posypać cukrem
pudrem. r
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