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I. Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia SZREK – to projekt współpracy 

realizowany  przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – 

Rozwój” w ramach działania wdrażanie projektów współpracy. Partnerami w 

projekcie są: Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego 

Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) oraz Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie „Równiny Wołomińska”.  

Cele projektu to: 

1. Identyfikacja tradycyjnych i  interesujących produktów i potraw regionalnych na 

terenie LGD SKPR. (określenie kulinarnych preferencji mieszkańców obszaru 

LGD oraz wdrożenie systemu okresowych analiz potraw oferowanych w punktach 

gastronomicznych, ich walorów smakowych oraz stopnia wykorzystywania 

produktów lokalnych     

2.  Zachęcenie  właścicieli obiektów gastronomicznych  oraz gospodarstw 

domowych do  ochrony dziedzictwa kulinarnego na trenie LGD SKPR. (poprzez 

wprowadzanie potraw regionalnych do menu i  wzbogacenie o nie domowych 

jadłospisów,  podnoszenie kultury przygotowania, serwowania i spożywania 

posiłków poprzez upowszechnianie dobrych praktyk)              

3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu LGD SKPR. (poprzez promocję 

lokalnych zasobów oraz tradycji kulinarnych promocję zdrowej, ekologicznej 

żywności. 
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II. Potrawy regionalne z obszaru działania LGD Stowarzyszenia „Kapitał – Praca - 

Rozwój” 

 

Charakterystyka Kuchni i Tradycji Kulinarnych Wschodniego Mazowsza – Obszar 

objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD SKPR 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój”  obejmuje 

swym działaniem obszar 23 gmin, z 4 powiatów Wschodniego Mazowsza. Jest to teren 

niezwykle bogaty w historię i piękne zabytki. Na obszarze tym znaleźć również można 

tradycyjne potrawy i produkty regionu, a wśród nich m.in. Sójka Mazowiecka z gm. Cegłów 

czy Czosnek Latowicki z gm. Latowicz. 

 Region Wschodniego Mazowsza charakteryzuje się również bogatą kuchnią 

regionalną. Wśród tradycyjnych potraw zidentyfikowanych przez LGD znajdują się kiszki, 

babki ziemniaczane oraz pierogi szlacheckie. Poza tym, w regionie Wschodniego Mazowsza 

często przyrządzane są potrawy rybne. Region ten słynie z ryb pod różną postacią: 

smażonych, faszerowanych, w galarecie oraz wędzonych. Najbardziej popularne potrawy 

przygotowywane są z ryb słodkowodnych takich jak: szczupak, karp czy pstrąg.   

Oprócz unikalnych potraw należy także wspomnieć o składnikach z jakich są one 

przyrządzane. Najczęściej przygotowywane są potrawy z produktów pozyskiwanych  

z gospodarstw rolnych. Podstawą kuchni tego regionu były i są przetwory zbożowe (np. 

mąka, kasza), rośliny strączkowe (np. groch, fasola, bób, soczewica), warzywa (np. 

ziemniaki, kapusta), mięso wieprzowe i przetwory mleczne jak np. sery.   

 Z mąki wytwarzane są głównie pierogi i kluchy. Wśród nich pierogi szlacheckie  

z farszem ziemniaczanym. Ziemniaki to także główny składnik babki oraz kiszki 

ziemniaczanej. Kiszona kapusta ma wyjątkowe znaczenie w kuchni Wschodniego Mazowsza. 

Po dziś dzień szatkowanie i kiszenie kapusty w wielu domach jest wydarzeniem rodzinnym.  

Z niej wytwarzane są przepyszne surówki oraz bigos. Wśród produktów tradycyjnych  

i regionalnych znaleźć można kiełbasę jałowcową oraz sery z krowiego mleka.  

W Regionie Wschodniego Mazowsza jada się od dwóch do pięciu posiłków dziennie. 

Niewątpliwie najbardziej obfitym jest obiad. Pomimo rozwoju cywilizacyjnego w regionie 

tym kultywowane są rodzinne posiłki, które w obecnych czasach zazwyczaj praktykuje się 

tylko w weekendy oraz święta. Dodatkowo Święta Bożego Narodzenia oraz Święta 

Wielkanocne są szczególnym czasem w każdym domu na Wschodzie Mazowsza. Wtedy to 

właśnie najbliższa rodzina spotyka się przy pięknie udekorowanym i suto zastawionym stole. 
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Przepisy kulinarne potraw 

 

BABKA ZIEMNIACZANA Z ŻEBERKAMI 

 

Składniki:  

 

 2 kg 

ziemniaków 

 2 cebule 

 2 jajka 

 2 łyżki mąki 

 2 ząbki czosnku 

 ok. 2 łyżek 

masła lub oleju 

do 

wysmarowania 

formy  

 2 łyżeczki 

majeranku i 

rozmarynu 

 listki świeżego 

majeranku i rozmarynu do dekoracji 

 przyprawy: sól, pieprz 

 15 dkg boczku 

 1 kg  przyprawionych żeberek 

Sposób przyrządzania:  

Obraną cebulę pokrój w kosteczkę. Najpierw podsmaż boczek aż się zarumieni, a pod koniec 

dodaj cebulę i zeszklij ją. Ziemniaki obierz, a następnie zetrzyj je na tarce 

o drobnych oczkach. Odlej z nich nadmiar wody, nie wyciskając ich. Starte ziemniaki 

wymieszaj z podsmażonym boczkiem i cebulą. Następnie dodaj do nich mąkę, jaja, drobno 

posiekany czosnek, majeranek oraz przyprawy. Wszystko razem wymieszaj.  

 

Formę do pieczenia posmaruj tłuszczem i wyłóż żeberkami tak aby stanowiły wianuszek   

i przełóż do niej gotową masę. Łyżką wygładź jej powierzchnię i piecz w piekarniku przez 1,5 

godz. w temp. 180°. Podawaj ze śmietaną lub z sosem z kurek, udekorowaną listkami 

świeżego rozmarynu. Jeśli babka ostygnie, to przed podaniem możesz ją podsmażyć na 

chrupko na patelni. 

Autor Restauracja „Kochanówka” 

http://www.tesco.pl/kulinarni-lowcy-smakow/t/ziemniaki-tesco
http://www.tesco.pl/kulinarni-lowcy-smakow/t/ziemniaki-tesco
http://www.tesco.pl/kulinarni-lowcy-smakow/t/maka-tesco


6 

 

PIEROGI Z KASZĄ GRYCZANĄ I SEREM 

 

 

 

 

Sposób przyrządzania:  

 

Ugotuj kaszę gryczaną. Odstaw do 

ostygnięcia. Cebulę pokrój w kostkę. Na 

patelni rozgrzej masło i podsmaż cebulę 

na złocisty kolor. Ser biały rozkrusz w 

misce. Dodaj wystudzoną kaszę gryczaną i cebulkę. Farsz dopraw solą i pieprzem.  

 

Przygotuj ciasto: mąkę przesiej na stolnicę, na środku zrób wgłębienie, w które wbij jajko, 

dodaj sól i wlewaj wodę. Wszystko zagniataj, aż wyrobisz na miękkie, elastyczne ciasto.  

 

Ciasto rozwałkuj i wycinaj kółka za pomocą szklanki. Nakładaj wcześniej przygotowany 

farsz i zlepiaj brzegi w pierogi. W garnku zagotuj osoloną wodę, wrzucaj pierogi na wrzątek i 

gotuj przez około 4 min. 
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ŚLEDZIE ZAPIEKANE POD PUREE ZIEMNIACZANYM 

Składniki: 

1 kg ziemniaków,  

cebula,  

łyżeczka soli,  

2 łyżki masła,  

szklanka mleka 

 

 

Sposób przyrządzania: 

Ziemniaki obrać, umyć i ugotować w osolonej wodzie. Cebule pokroić w piórka i zarumienić 

na patelni. Mleko ugotować. Ugotowane ziemniaki odcedzić, odparować i przepuścić przez 

prasę, dodać masło i ugotowane mleko, Ucierać do otrzymania puszystej masy.  

Śledzie ułożyć na dnie naczynia, posypać pieprzem i gałką. Puree wyłożyć na śledzie i zapiec 

w piekarniku ok. pół godziny w temperaturze 220 stopni. 

Podawać na gorąco z sałatką z cebuli i oleju. 
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WĄTRÓBKA W WIŚNIACH 

 

Składniki: 

600 g wątróbek z indyka  

100 g wiśni drylowanych (mrożonych)  

4 łyżki miodu  

2 cm świeżego imbiru  

50 ml wiśniówki  

50 ml octu balsamicznego  

1 szalotka  

100 g masła  

1 szt chałki  

sól  

pieprz  

mąka  

olej  

Sposób przyrządzania: 

Wątróbki oczyść i oprósz mąką. Obsmaż na małej ilości oleju. Dodaj posiekaną szalotkę  

i imbir. Zeszklij i dodaj rozmrożone wiśnie. Duś aż sok z wiśni odparuje i dodaj ocet 

balsamiczny i wiśniówkę. Gdy płyn ponownie prawie całkiem odparuje, wkręć w całość po 

kawałku masło by powstał sos. Podaj wątróbkę z sosem. 
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WIEPRZOWINA PIECZONA W KISZONEJ KAPUŚCIE 

 

Składniki: 

4 plastry wieprzowiny (u mnie szynka, ale świetna będzie też karkówka) 

2 łyżki masła + 1 łyżka oleju roślinnego 

2 cebule 

1/2 kg kiszonej kapusty 

garść suszonych śliwek 

4 średnie ziemniaki 

przyprawy: sól, pieprz, tymianek 

ew. trochę wody do podlania kapusty 

Sposób przyrządzania: 

Na patelni rozgrzać tłuszcz i obsmażyć krótko plastry mięsa. Zdjąć i odłożyć na czas 

przygotowania kapusty. Do tego samego garnka (nie usuwając tłuszczu) wsypać obraną  

i posiekaną w grubą kostkę cebulę. Smażyć, aż porządnie się zrumieni. Następnie dodać lekko 

posiekaną kiszoną kapustę, pokrojone na pół suszone śliwki i dobrze wymieszać (kapustę 

można wcześniej przepłukać i odcisnąć z nadmiaru wody). Doprawić solą, pieprzem  

i tymiankiem. Smażyć do miękkości, ew. dodając trochę wody, jeśli kapusta wyda Wam się 

za sucha. 

Ziemniaki obrać, umyć i pokroić w grube plastry (pod lekkim kątem). Na dno żaroodpornego 

naczynia wyłożyć część kapusty i wyrównać. Na niej ułożyć obsmażone wcześniej plastry 

mięsa. Wyłożyć resztę kapusty i szczelnie przykryć nią wieprzowinę. Na wierzchu ułożyć 

pokrojone ziemniaki, posypać solą i tymiankiem. Całość przykryć pokrywą (lub jeśli nie 

mamy dwuczęściowego naczynia żaroodpornego jak ja - folią aluminiową) i wstawić do 

rozgrzanego wcześniej piekarnika. Piec w 200°C przez ok 1,5 h, następnie zmniejszyć 

temperaturę do 150°C i dla pewności dopiekać jeszcze ok 30 minut 
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ZAPIEKANKA Z ZIEMNIAKÓW 

 

Składniki: 

ziemniaki [1.25 kg]  

cebula [5 szt.]  

boczek wędzony [250 g] (surowy)  

kiełbasa [100 g]  

śmietana [250 ml] (18%)  

ser żółty [250 g]  

jajka [2 szt.]  

czosnek [3 ząbki]  

przyprawa do ziemniaków  

papryka (przyprawa) (łagodna)  

Sposób przyrządzania: 

Ziemniaki obrać, pokroić w plastry. Wrzucić do wrzącej wody i gotować 10 min (mają być 

półmiękkie, nie rozgotowane). 

 

Boczek pokroić w kostkę, kiełbasę w półplasterki. Cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć z 

kiełbasą i boczkiem. Pod koniec dodać rozgnieciony czosnek i doprawić do smaku. 

 

Na dno natłuszczonego naczynia żaroodpornego wyłożyć warstwę ziemniaków (plastry mają 

nachodzić na siebie) i posypać przyprawą do ziemniaków. Na to wyłożyć zawartość patelni. 

 

Do śmietany dodać starty żółty ser, rozmącone jajka i opcjonalnie mieloną paprykę. Ja lubię 

połączenie mielonej papryki, sera i ziemniaków, ale w oryginalnym przepisie jej nie ma;). 

Zalać tym zapiekankę i wstawić na 15-20 min na 200ºC do piekarnika. 

 

 

http://wizaz.pl/search/index.php?query=ziemniaki&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=cebula&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=boczek%20w%C4%99dzony&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=kie%C5%82basa&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=%C5%9Bmietana&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=ser%20%C5%BC%C3%B3%C5%82ty&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=jajka&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=czosnek&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=przyprawa%20do%20ziemniak%C3%B3w&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=papryka%20%28przyprawa%29&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
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ŻUREK 

Składniki 

2 suszone grzybki 

2 l bulionu warzywnego 

2-3 cebule 

20 dag bekonu lub wędzonki 

1/2 l zakwasu 

2 ząbki czosnku 

łyżka chrzanu 

3 ziarna ziela angielskiego 

2 łyżki oleju 

Majeranek 

30 dag białej parzonej kiełbasy 

4 żółtka ugotowane na twardo 

sól, pieprz 

Sposób przyrządzania: 

Grzybki namoczyć. Boczek i cebulę pokroić, a następnie przesmażyć w rondlu. Wlać bulion i 

zakwas, dodać grzyby i ziele angielskie, gotować 20 minut.  

Czosnek posiekać, utrzeć z odrobiną soli. Kiełbasę pokroić w plasterki. Czosnek dodać do 

zupy, przyprawić majerankiem, solą i pieprzem. Włożyć kiełbasę, podgrzać. Zupę wlać na 

talerze, posypać pokruszonymi żółtkami.  

Robimy zakwas  

Szklankę mąki żytniej zalać taką ilością gorącej wody, aby powstało luźne ciasto (ok. 1 i 1/2 

szklanki). Ostudzić. Dolać 2 szklanki letniej wody, włożyć skórkę razowego chleba (można 

także dodać 2 ząbki czosnku), zamieszać. Zakwas przelać do szklanego słoja, przykryć gazą, 

obwiązać, odstawić na 2-3 dni w ciepłe, ciemne miejsce.  

 



12 

 

KARP WĘDZONY 

Składniki: 

1 średni karp najlepiej z 

dworskich stawów 

szczypta soli 

szczypta pieprzu 

sok ze świeżej cytryny 

4łyżki oleju 

 

 

Sposób przyrządzania: 

Karpia sprawiamy, porcjujemy na dzwonki lub filety, może być w płatach. Z przypraw 

robimy marynatę nacieramy karpia i odstawiamy do lodówki na dobę. Wędzimy w wędzarce 

zimnym dymem  bardzo powoli, żeby nabrał, pełni koloru a zarazem smaku. Podajemy na 

zimno lub ciepło. 

Autor: Restauracja „Dworskie Smaki” 
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PIEROGI SZLACHECKIE 

 

Składniki 

Ciasto: 

 1,5 kg mąki 

pszennej 

 4 jaja 

 5 dkg drożdży 

 1 łyżeczka soli 

 ciepła woda 

 

Farsz: 

 2,5 kg 

ziemniaków 

 1 kg boczku 

surowego 

 2-3 duże cebule 

 sól i pieprz 

 

Sposób przyrządzania:  

 

Drożdże rozprowadź w odrobinie ciepłej wody. Mąkę, jaja i sól wymieszaj. Dodaj drożdże, a 

następnie zagnieć ciasto dolewając wodę. Ciasto powinno odchodzić od rąk.  

  

Obraną cebulę i boczek pokrój w kosteczkę. Najpierw podsmaż boczek aż się zarumieni, 

a pod koniec dodaj cebulę i zeszklij ją. Ziemniaki obierz, a następnie zetrzyj je na tarce 

o drobnych oczkach i podsmaż na patelni. Następnie wymieszaj z podsmażonym boczkiem i 

cebulą. Dopraw solą i pieprzem.  

 

Ciasto podziel na kilka części. Każdy z nich rozwałkuj na grubość 3 mm i wycinaj szklanką 

krążki. Następnie napełnij farszem i składając do środka zaciskaj końce. Pierogi gotuj ok. 7 

min w osolonej wodzie. Podawaj ze skwarkami.  

Autor: Stowarzyszenie „Skarbiec: w Miedznie 
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PSTRĄG FASZEROWANY 

 

Składniki: 

 2 pstrągi  

 pęczek 

włoszczyzny 

 1 jajo 

 1 bułka  

 Szklanka mleka 

 1 cebula 

czerwona  

 pół pęczka 

pietruszki 

 1 op. żelatyny 

 sól, pieprz 

 

Sposób przyrządzania:  

 

Pstrągi całe wypatroszyć wzdłuż brzucha. Oddzielić mięso od skóry starając się nie uszkodzić 

skóry. Bułkę namoczyć w mleku. Następnie odciśniętą bułkę oraz mięso zmielić w maszynce 

przez drobne sito. Do mięsa dodać całe jajo i cebulę, natkę pietruszki i doprawić do smaku 

solą i pieprzem. 

Następnie ułożyć masę na skórze pstrąga i zaszyć. Do przygotowanego wcześniej bulionu 

warzywnego dodajemy ryby i delikatnie wkładamy do pieca konwekcyjno-parowego (ew. 

gotujemy na kuchni). Ryby musza być ugotowane w wywarze tak, aby galaretka miała smak. 

Całość gotujemy ok. 25 min. Ryby wykładamy na półmisek i przybieramy wedle gustu i 

dzielimy na porcje. Wywarem z żelatyną zalewamy ryby i zostawiamy do stężenia.  

 

Autor: Zajazd „Chodowiak” 
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KARTACZE 

 

 

Składniki: 

2-2,5kg ziemniaków,  

25dkg mąki,  

30-40 dag mięsa wołowego,  

cebula,  

1 jajko,  

sól, pieprz  

 

Sposób przyrządzania: 

 Połowę ziemniaków gotujemy do miękkości, a połowę trzemy na tarce jak na placki 

ziemniaczane. Starte ziemniaki odciskamy w lnianym woreczku, dodajemy dwie łyżki mąki, 

solimy i tak przyprawioną masę mieszamy z ugotowanymi ziemniakami. Ciasto na kartacze 

mamy gotowe. Teraz przygotowujemy farsz. Mięso wołowe mielimy, cebulę siekamy, 

dodajemy jajka i solimy i pieprzymy do smaki. Całość mieszany do uzyskania jednolitego 

farszu. Z ciasta kształtujemy placki wielkości dłoni i nadziewamy farszem. Kartacze 

gotujemy. Podajemy polane tłuszczem ze skwarkami i podsmażoną cebulką. 

 

Źródło: pieknywschod.pl 
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CHŁODNIK 

 

Składniki:  

Dwa pęczki botwinki,  

1/2 kg mięsa z kurczaka (piersi i udka bez 

skóry),  

3 jaja na twardo,  

litr kefiru lub naturalnego jogurtu,  

1 szklanka kwaśnej śmietany,  

pęczek świeżego koperku,  

mały pęczek drobnego szczypiorku,  

2 kwaszone ogórki,  

dwa świeże ogórki,  

pieprz, sól 

sok z cytryny.  

cukier,  

kwasek cytrynowy do smaku. 

 

Sposób przyrządzania:  

Małe buraczki wraz z liśćmi kroimy w drobne paski, oddzielnie gotuje wywar z liści wraz z 

drobno pokrojonymi ogórkami, a oddzielnie wywar z dużej włoszczyzny z drobnymi 

kawałkami mięsa z kurczaka. Wywar przyprawiamy solą i pieprzem do smaku. Po ostudzeniu 

mieszamy oba wywary, dodajemy drobno pokrojone świeże ogórki, koperek, szczypiorek, 

kefir, zaprawia kwaśną śmietaną. Gotową zupę chłodzimy w lodówce. Ugotowanej na twardo 

jajka i wcześniej ugotowane mięso z kurczaka kroimy w drobną kostkę i dodajemy na sam 

koniec do chłodnika. 

Źródło: pieknywschod.pl 

 

 



17 

 

KISZKA ZIEMNIACZANA 

 

Składniki:  

 

▪ 3 kg surowych ziemniaków, 

▪ 1 kg ziemniaków ugotowanych, 

▪ 60 dkg surowego tłustego wędzonego boczku, 

▪ 3 cebule, 

▪ jelito grube jak najbardziej świńskie, 

▪ olej lub smalec. 

 

 

 

Sposób przyrządzania: 

 

Obraną cebulę i boczek pokrój w kosteczkę. Najpierw podsmaż boczek aż się zarumieni, 

a pod koniec dodaj cebulę i zeszklij ją. Surowe ziemniaki obierz, a następnie zetrzyj je na 

tarce o drobnych oczkach. Dodaj do nich ugotowane i przepuszczone przez praskę ziemniaki 

Następnie wymieszaj z podsmażonym boczkiem i cebulą. Dopraw solą i pieprzem. Napełnij 

umyte jelita farszem. Piec w piekarniku ok. 2 godzin (140-150 stopni).  

Autor: Wiesława Smuniewska 
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KUTIA 

 

Składniki:  

2 szklanki pszenicy,  

garść maku,  

kilka łyżek miodu, bakalii (orzechów, 

rodzynek, migdałów) oraz mleka lub słodkiej 

śmietany.  

 

 

Sposób przyrządzania: 

Proporcje składników dobieramy w zależności od potrzeby. Łuskaną pszenicę zalać wodą  

i gotować przez kilka godzi do miękkości, ale uważać żeby nie rozgotować. Po ugotowaniu 

odlać wywar i pozostawić do wystygnięcia. Mak zagotować a następnie odcedzić i zmielić 

przez maszynkę z gęstym sitkiem. Dodać miód rodzynki, drobno pokrojone orzechy  

i migdały, pozostałe bakalie oraz ugotowaną pszenicę Wszystko razem wymieszać i wstawić 

na kilka godzin do lodówki. Przed podaniem na stół dodać trochę mleka lub śmietany. 

Źródło: pieknywschod.pl 
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BIGOS 

 

Składniki: 

2 kg białej kapusty świeżej 

2 kg białej kapusty kiszonej 

1-0,5 kg czerwonego mięsa (wieprzowiny 

lub dziczyzny) 

1-0,25 kg kiełbasy (zwyczajnej, 

myśliwskiej lub śląskiej) 

0,5-0,25 kg boczku wędzonego 

kilka grzybów leśnych, świeżych lub suszonych 

pieprz czarny, niezmielony, sól, listek laurowy 

0,25 kg cebuli 

śliwki suszone (wędzone) 

 

Sposób przyrządzania: 

Posiekaną drobno kapustę świeżą i kiszoną z pieprzem, solą, częścią grzybów i listkiem 

laurowym długo dusić, aż do miękkości (2-3 godziny). Boczek pokroić, stopić lekko na 

patelni i w tym tłuszczu podsmażyć posiekaną cebulę, rozdrobnione mięso i kiełbasę. Mięso 

można obsmażyć w całości, również w całości dusić i pokroić drobno później, w trakcie 

dalszego przyrządzania. Jeśli w uduszonej kapuście jest nadmiar wody, można go odlać. Do 

kapusty dodać podsmażone mięso, boczek i kiełbasę razem z tłuszczem z patelni. Dodać 

śliwki suszone i całość dusić tak długo jak się da (czym dłużej, tym lepiej), najlepiej z 

przerwami przez kilka dni. W czasie duszenia można podlewać wytrawnym czerwonym 

winem. Potrawa po przyrządzeniu powinna mieć konsystencję "gęstej brei" koloru ciemnego 

brązu i po podaniu na talerz nie powinna z niej wyciekać woda. Powinna mieć pikantny, 

lekko kwaskowo-słodkawy (ale nie przesadnie) smak i mieć silną woń wędzonki, śliwek, i 

ew. dziczyzny. Do bigosu, w celu uszlachetnienia smaku, należy pod koniec gotowania dodać 

2 łyżki miodu  

Źródło: wikibooks.org 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/kapusta
http://pl.wikipedia.org/wiki/kapusta_kiszona
http://pl.wikipedia.org/wiki/pieprz
http://pl.wikipedia.org/wiki/s%C3%B3l
http://pl.wikipedia.org/wiki/li%C5%9B%C4%87_laurowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/li%C5%9B%C4%87_laurowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boczek
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SÓJKA MAZOWIECKA 

 

Składniki: 

2 kg mąki, 

4-5 łyżek oleju, 

5 dag drożdży, 

1 łyżeczka cukru, duża szczypta soli, 

Farsz: 2 szklanki kaszy jaglanej, garść grzybów suszonych, boczek surowy i słonina, ok.25-

30 dag, ok.1,2 kg kwaszonej kapusty "prosto z beczki", sól i pieprz do smaku. 

Sposób przyrządzania: 

Drożdże rozkruszyć, dodać cukier, rozprowadzić letnią wodą, pozostawić w ciepłym miejscu 

"aż się poruszą", wlać do wymieszanej z olejem i solą mąki. Ciasto wyrabiać długo i 

dokładnie, aż będzie ostawać od ręki. Kaszę jaglaną ugotować na sypko.  

Grzyby namoczyć na noc w wodzie i ugotować, a ostudzone pokroić w drobne w cienkie 

paseczki, podlać wodą, w której się moczyły i gotowały.  

Kapustę opłukać, odcisnąć, posiekać, przesmażyć na pokrojonym w kostkę boczku i słoninie.  

Połączyć wszystkie składniki, poddusić, doprawić do smaku solą i pieprzem. Z 

rozwałkowanego ciasta wykrawać krążki lub kwadraty, nakładać farszem, mocno skleić i 

upiec w piekarniku.  

Autor:  Anna Kotuniak z Podcierni k. Mińska Mazowieckiego.  
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FLAKI PO WARSZAWSKU 

 

Składniki: 

 1,5 kg flaków wołowych – 

oparzonych i oczyszczonych 

 2 l rosołu lub wody 

 2 marchewki, 2 pietruszki, pół 

selera, 2 pory 

 70 g masła 

 2 łyżki mąki 

 1 cebula 

 po ćwierć łyżeczki: zmielonego 

imbiru, gałki muszkatołowej, 

mielonego pieprzu, kolendry, 

gorczycy i kminku 

 ziele angielskie, liść laurowy 

 ewentualnie 2-3 kostki rosołowe 

 
Sposób przyrządzania: 

Najlepiej zacząć przygotowywanie flaków poprzedniego dnia. Szorujemy je, czyścimy, 

dokładnie myjemy i zalewamy wrzątkiem, gotujemy około kwadransa. Odcedzamy. 

Ponownie zalewamy wrzątkiem, ale teraz już używamy do tego przygotowanego wcześniej 

rosołu. Gotujemy na małym ogniu przynajmniej 4 godziny. W razie ubywania rosołu, 

uzupełniamy go wrzątkiem. Flaczki muszą być miękkie. Po ugotowaniu, flaki cieniutko 

kroimy na paseczki i wrzucamy z powrotem do rosołu. W rondelku, w małej ilości wody 

gotujemy umyte, obrane i pokrojone w słupki jarzyny z dodatkiem łyżki masła: seler, por, 

marchewkę i pietruszkę. Gdy są miękkie dodajemy je do flaczków. Cebulę obieramy, kroimy 

w kotkę i dusimy na maśle, dodajemy później mąkę i robimy zasmażkę, rozprowadzając ja 

niedużą ilością rosołu z flaczków. Dolewamy zasmażkę do flaków i przyprawiamy je. Gdy 

już zgodnie ze swoimi upodobaniami dodamy przyprawy solimy flaczki i gotujemy je na 

małym ogniu przez 20 minut. Jeżeli używamy wody, to możemy dodać kostki rosołowe.  

Autor: Maciej Kuroń 
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GALARETA Z NÓŻEK WIEPRZOWYCH 

  

Składniki: 

 4 nóżki wieprzowe 

 ew. jedna golonka 

 250 g włoszczyzny (bez kapusty) 

 2 cebule 

 12 ziaren pieprzu 

 4 ziarna ziela angielskiego 

 4 liście laurowe 

 1 główka czosnku 

 1 łyżka octu spirytusowego lub dwie octu winnego 

 4 białka 

 natka pietruszki i cząstki cytryny do dekoracji 

 sól, pieprz 

 ew. ocet, sok z cytryny 

 
Sposób przyrządzania: 

Opalone, starannie oczyszczone, umyte i sparzone nóżki wkładamy do wody wraz z 

czosnkiem, obraną i pokrojoną w ósemki cebulą oraz przyprawami ziołowymi i gotujemy. 

Gdy woda zacznie wrzeć dodajemy golonkę i na małym ogniu powoli gotujemy wszystko 

około 3 godzin. Pod koniec (pół godziny przed końcem) dodajemy włoszczyznę. Gotujemy 

do całkowitej miękkości. Odcedzamy i ewentualnie klarujemy wywar. Klarowanie nie jest 

konieczne, ale jeśli chcemy je przeprowadzić, wywar studzimy, dodajemy do niego ubite 

białka, mieszamy i grzejemy na małym ogniu. Garnka nie ustawiamy centralnie, lecz trochę z 

boku. Następnie przecedzamy przez lnianą ściereczkę lub filtr do kawy. Obieramy mięso z 

nóżek i razem z pozostałym mięsem kroimy na mniejsze kawałki. Do wywaru dodajemy 

rozgnieciony czosnek i doprawiamy pieprzem i solą. Do miseczek wlewamy na dno część 

wywaru, dodajemy po gałązce natki pietruszki, odstawiamy do zastygnięcia. Kiedy pierwsza 

warstwa zastygnie, równo układamy na niej pokrojone mięso, a następnie zalewamy drugą 

porcją wywaru, tak żeby przykryła mięso. Studzimy do całkowitego zastygnięcia. Przed 

podaniem zdejmujemy tłuszcz z powierzchni. Galaretkę wyjmujemy z naczyń na półmisek. 

Dekorujemy cząstkami cytryny. Podajemy z octem.  

Autor: Maciej Kuroń 
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SCHAB PO WARSZAWSKU 

 

Składniki: 

 1 kg schabu 

środkowego 

 ok. 8 jajek 

 ostry chrzan w 

słoiczku 

 majonez 

 pęczek natki 

pietruszki 

 3 ząbki czosnku 

 1 łyżka majeranku 

 sól, pieprz 

 

Fot. Iza Kulińska 

Galareta:  

 ok. 9 szklanek wody 

 kostki rosołowe lub korpus kurzy 

 marchew 

 1,5 łyżeczki żelatyny na 1 szklankę wywaru, czyli ok. 14 łyżeczek 

 
Sposób przyrządzania: 

Schab natrzyj solą, pieprzem, posiekanym czosnkiem i majerankiem, zostaw na noc. 

Następnego dnia piecz pod przykryciem ok. 60 minut w mocno nagrzanym piekarniku. Po 

upieczeniu pokrój w plastry grubości 1,5 cm. Każdy plaster natnij, ale nie do końca, tak, żeby 

powstała w plastrze kieszeń. Jajka ugotuj na twardo, drobno posiekaj, dodaj posiekaną natkę, 

sól, pieprz, chrzan i majonez nie za dużo, tak żeby się skleiło. Masa ma być dość ostra z 

wyczuwalnym smakiem chrzanu. W plastry wkładaj nadzienie i układaj na półmiskach. 

Dowolnie udekoruj natką, ugotowaną marchewką, jajkami. Żelatynę wsyp do gorącego 

wywaru i mieszaj aż do rozpuszczenia. Zostaw do ostygnięcia. Przecedź przez gazę na sitku. 

Mięso zalej lekko tężejącą galaretą. Najlepiej wstaw do zamrażarki aż tłuszcz na wierzchu 

zrobi się biały i wtedy go zbierz.  

Autor: Maciej Kuroń 
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NALEWKA WIŚNIOWA 

 

Składniki: 

 

 - 1 kg wydrylowanych wiśni 

 - 10 pestek z wiśni 

 - 1 kg cukru  

 ( od 1kg do 0,7 kg cukru- nalewka słodka;      

0,5 kg -półwytrawna ;   

  0,3-0,2 kg -wytrawna) 

 - 0,5 l spirytusu 

 - 0,5 l wódki 

 

Sposób przyrządzania: 

Wydrylowane wiśnie włożyć do słoja i zasypać 

cukrem. Odstawiamy na kilka dni w ciepłe słoneczne 

miejsce ,aż wiśnie puszczą sok , kilka razy na dzień potrząsać słojem. 

Sok zlać do garnka, zagotować, ostudzić. Do zimnego soku dolać 0,5 l spirytusu, wymieszać i 

wlać do butelek.  Wiśnie po odcedzeniu soku zalać wódką (0,5 l) i odstawić na 2 tygodnie. . 
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III. Potrawy Regionalne na obszarze działania LGD „Równiny Wołomińskiej”  

KARKÓWKA Z GRZYBKAMI PO DŁUGOSIEDLSKU 

 

Składniki: 

1 1/2 kg karkówki, 

3 cebule, 

1/2kg.pieczarek, 

5 łyżek wody, 

1 łyżka soku z 

cytryny, 

2 1/2 łyżki magii, 

2 łyżki koncentratu pomidorowego, 

vegeta, sól, pieprz do smaku 

 

Sposób przyrządzania: 

Karkówkę  opłukać pokroić w plastry delikatnie rozbić, posypać vegetą, solą i pieprzem. 

Obsmażyć. Wkładamy do brytfanki, cebule kroimy w plasterki i układamy na karkówkę. 

Umyte i oczyszczone pieczarki kroimy  w plastry i układamy na cebule. Dodajemy 5łyżek 

wody ,2 łyżki koncentratu pomidorowego. Dusimy pod przykryciem około 1 godziny 

następnie odkrywamy na 15 minut, nadal gotując na małym ogniu. Tak przygotowaną 

karkówkę podajemy z kluskami śląskimi oraz ulubioną surówką. 
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ZUPA ZBÓJECKA 

 

Składniki:  

seler – 1szt. 

marchew – 1szt. 

cebula – 1 szklanka  

pietruszka – 1 szklanka  

fasola szparagowa – 1 szklanka  

pierś z kurczaka – 1szt. 

papryka świeża kolorowa – 2 szt. 

kukurydza – 1 puszka  

groszek konserwowy – 1 puszka 

fasola czerwona – 1 puszka 

1 główka czosnku  

1 kostka rosołowa  

1 słoik sosu słodko – kwaśnego ( lub inny) 

pieprz, sól, listek laurowy, ziele angielskie  

 

Sposób przyrządzania: 

Do garnka wlać około 2 litry wody, wrzucić ziele angielskie, liść laurowy, kostkę rosołową, 

seler, marchew, cebulę, pietruszkę,  pokrojoną w kostkę fasolę. 

Mięso pokroić w kostkę i podsmażyć na patelni, podlać olejem, wrzucić do garnka. 

Gotować. 

Jeżeli warzywa będą już miękkie do garnka wrzucić paprykę pokrojoną w kostkę, kukurydzę, 

groszek, posiekany czosnek, sos słodko – kwaśny. Jeżeli chcemy aby zupa była ostrzejsza 

należy dodać łyżkę przecieru pomidorowego. Dodać pieprz i sól do smaku. 

Autor: Sabina Nasiadka Gmina Długosiodło 
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CEPELINY Z MIĘSEM 

 

Składniki: 

1 kg ziemniaków 

1 jajko 

0,25 dag mąki ziemniaczanej 

30 dag mielonego mięsa 

1 marchewka 

2 cebule 

ząbek czosnku 

mały koncentrat pomidorowy 

5 dag żółtego sera 

sól, pieprz, papryka 

Sposób przyrządzania: 

Połowę ziemniaków obrać i ugotować. Resztę utrzeć na tarce. Ugotowane i ostudzone 

ziemniaki połączyć ze startymi, dodać mąkę , jajko i wyrobić ciasto. 

Na farsz podsmażamy na oleju pokrojoną w kostkę cebulę i dodajemy startą na tarce 

jarzynowej marchewkę. Potem dodajemy mięso i czosnek oraz przyprawy. Na koniec 

dodajemy koncentrat i posypujemy startym na najdrobniejszych oczkach serem. 

Napełniamy ciasto przestudzonym farszem i formujemy podłużne pierogi. Ugotowane pierogi 

polewamy tłuszczykiem z podsmażoną cebulką. 

Autor: Krystyna Ołdak KGW Strachówka 
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KISZONA KAPUSTA Z   KASZĄ NA ŻEBERKACH 

 

Składniki:                                             

1 kg kiszonej kapusty,                          

0,7 kg wieprzowych 

żeberek,     3 łyżki kaszy 

jęczmiennej drobnej,                                                

3 listki laurowe,                                       

1 cebula                                       

łyżeczka majeranku,                       

kilka ziarenek kminku,                 

sól, pieprz do smaku   

 

 

 

 

Sposób przyrządzania: 

 

Jeżeli kapusta jest zbyt kwaśna, należy ją wymoczyć w zimnej wodzie, odcisnąć i w razie 

konieczności pokroić na mniejsze kawałki. Żeberka oczyścić, podzielić na porcje, zalać zimną 

wodą i zagotować. Usunąć szumowinę, dodać kapustę, listek laurowy, pokrojoną w kostkę 

cebulę, kminek. Gotować pół godziny.  

Następnie wsypać trzy łyżki kaszy jęczmiennej, doprawić majerankiem, solą, pieprzem  

i gotować jeszcze, aż kapusta i żeberka będą miękkie. 

Autor: Krystyna Ołdak KGW Strachówka 
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TORT „ZIMOWY OGRÓD” 

 

Biszkopt jasny:                                                     

Składniki do warstw: 

 3 jaja                                                          

1 l śmietany kremówki 

30%                          

 3 łyżki cukru                                              

cukier puder  

 3 łyżki mąki tortowej                                 

sok z cytryny (do ponczu) 

 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia               1 

puszka toffi (może być 

zrobiona z mleka skond.) 

 1 cukier waniliowy                                    

dżem z czarnej porzeczki 

(najlepiej własny) 

                                                                    

owoce, kwiaty lub inne do 

dekoracji 

Biszkopt ciemny:                                          

 3 jaja                                                             Warstwy (jak przekładać): 

 3 łyżki cukru                                                  I – na jasny biszkopt bita śmietana i  

 2 łyżki mąki tortowej                                          dżem z czarnej porzeczki 

 1 łyżka ciemnego kakao niesłodzonego       II – na ciemny biszkopt krem toffi 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia                 III – na jasny biszkopt bita śmietana i 

dekoracja 

 1 cukier waniliowy                                         

Sposób wykonania biszkoptów: 

Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Po ubiciu dalej miksować dodając po łyżce 

cukier i cukier waniliowy. W mniejszej misce ubić żółtka z 2 łyżkami ciepłej wody. Przełożyć 

żółtka do białek i od tego momentu mieszamy wszystko łyżką. Po połączeniu białek z 

żółtkami dodajemy po trochu przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia (w przypadku 

biszkoptu ciemnego – mąkę z kakao) i delikatnie mieszamy do połączenia się składników. 

Przekładamy masę do natłuszczonej tortownicy i pieczemy ok. 20 -25 min. w temperaturze 

180 stopni (bez termoobiegu).  

W zależności od tego, jak duży chcemy mieć tort, pieczemy 2 białe i 1 lub 2 ciemne 

biszkopty. W sumie muszą być 3 warstwy biszkoptów (na spodzie jasna, w środku ciemna i 

na wierzchu jasna) 
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To są proporcje na pojedyncze placki do przełożenia. Można upiec biszkopty z podwójnych 

porcji przekroić je na 2 części. Ja wolę piec każdy placek osobno – potem warstwy ciasta są 

równe. 

Biszkopty dobrze jest upiec dzień wcześniej – wtedy można je dobrze nasączyć ponczem. 

Poncz: 

0,5 l przegotowanej wody wymieszać z cukrem, sokiem z cytryny i aromatem rumowym – 

proporcje do smaku. 

Autor: Ewa Wagner Gmina Wołomin 
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RYBA W GALARECIE 

 

Składniki: 

 1 kg filetów rybnych (mintaj 

lub morszczuk) 

 1 pęczek natki pietruszki 

 1 pęczek włoszczyzny 

 2 łyżki kaszy manny 

 2 łyżki bułki tartej 

 sól, pieprz (mielony i ziarnisty), 

przyprawa do ryb, ziele 

angielskie, liść laurowy 

 żelatyna 

 

 

 

 

Sposób przyrządzania: 

1. Ugotować wywar z warzyw z dodatkiem przypraw. 

2. W międzyczasie zemleć rybę, dodać do niej drobno pokrojoną natkę pietruszki, bułkę 

tartą, kaszę manną, 2 łyżki żelatyny oraz przyprawy i dobrze wszystko wyrobić. 

3. Po ugotowaniu wywaru – wyjąć włoszczyznę i włożyć do niego rybę uformowaną w 

podłużny wałek i owiniętą w gazę. Gotować na wolnym ogniu ok. 15 – 20 minut. Po 

tym czasie wyjąć rybę i odłożyć do wystudzenia nie zdejmując gazy. 

4. Jak ryba wystygnie – rozwijamy ją z gazy i kroimy na plastry ok. 1,5 cm i układamy 

na półmisku. 

5. Dokładnie przecedzamy wywar, dodajemy do niego żelatynę i zalewamy nim rybę. 

Doskonale smakuje z dodatkiem majonezu. 

Autor: Ewa Wagner Gmina Wołomin 
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BIGOS BEZMIĘSNY 

 

Składniki: 

Smalec                                                                                                                                                              

Pieprz ziołowy Kamis                                      

Koncentrat pomidorowy   

Cebula                                   

Grzyby (pieczarki)                              

Kapusta słodka                                     

Sól, Cukier do smaku 

 

 

 

 

Sposób przyrządzania: 

Kapustę poszatkować z cebulą na 3 godz. przed gotowaniem. Dodać przyprawy, smalec  

i dusić do miękkości. Podsmażyć grzyby (pieczarki) i dodać do kapusty. Na koniec dodać 

koncentrat pomidorowy i cukier do smaku 

Autor: Helena Żołek KGW Równe 
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PLACKI ZIEMNIACZANE Z GRZYBAMI 

 

Składniki: 

Ziemniaki 1 kg 

Jaja  2 szt. 

Grzyby 50 dkg 

Cebula 1-2 szt. 

Tłuszcz do smażenia 

sól, pieprz do smaku 

 

Sposób przyrządzania: 

Ziemniaki zetrzeć na tarce, dodać jaja, sól i pieprz. Grzyby usmażyć z pokrojoną cebulą na 

tłuszczu, przemielić przez maszynkę i dodać do ziemniaków. Wymieszać masę, doprawić i 

smażyć na rumiano. 

Autor: Helena Żołek KGW Równe 
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KROKIECIKI MIĘSNO-KURKOWE  

Składniki: 

Mięso wieprzowe   0,5 kg 

Kurki   0,5kg 

Jaja  3 szt. 

2 szt. do naleśników  

1 szt. do panierowania 

krokietów 

Mąka   20dkg 

Mleko 1 szkl.(200ml) 

Woda  1 szkl.(200ml) 

Bułka tarta 

Przyprawy do smaku 

Sposób przyrządzania: 

Ciasto naleśnikowe: Wlać do naczynia 1 szklankę wody i 1 szklankę mleka. Następnie wbić  

dwa jaja  i wymieszać. Chcąc zrobić puszyste naleśniki, należy oddzielić żółtka od białek i 

dodać do mleka i wody same żółtka , a z białek ubić pianę. Do masy dodać przesianą mąkę, a 

na końcu pianę z białek i delikatnie wymieszać.(oczywiście pianę dodajemy wtedy, gdy 

robimy puszyste naleśniki). Smażyć na patelni. 

Farsz: 

Mięso i kurki ugotować, przepuścić przez maszynkę, dodać przyprawy(sól, pieprz). Gotowy 

farsz nakładać na naleśniki, obtaczać je w jajku i bułce tartej i opiekać. 

Autor: Hanna Wronka KGW Równe 
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SAŁATKA Z BOCZKIEM   

 

Składniki: 

Boczek wędzony  30dkg 

Kukurydza 1 puszka 

Czerwona fasola 1 puszka 

Cebula 4 szt. 

Ketchup pikantny ¾ butelki 

Papryka czerwona 1 szt. 

Cukier - 1 płaska łyżeczka 

 

Sposób przyrządzania: 

Boczek podsmażyć na patelni. Cebule pokroić i również zeszklić na złoty kolor z 1 płaską 

łyżeczką cukru na tłuszczu z boczkiem. Paprykę pokroić w kostkę i dodać wraz z ketchupem 

do reszty składników. Wszystko wymieszać i doprawić do smaku solą i pieprzem wg gustu. 

Autor: Marzanna Łokietek KGW Równe 
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CEPELINY Z MIĘTĄ 

 

Składniki: 

1kg ziemniaków 

50 dag twarogu 

2 jajka 

1-2 łyżki mąki ziemniaczanej 

cukier lub sól do smaku 

kilka listków świeżej mięty 

Sposób przyrządzania: 

Połowę ziemniaków obrać i ugotować. Resztę utrzeć na tarce. Ugotowane i ostudzone 

ziemniaki połączyć ze startymi, dodać mąkę , jajko i wyrobić ciasto. Twaróg zemleć, dodać 

jajko, drobno posiekaną miętę i cukier lub sól do smaku. Wymieszać. Z ciasta 

ziemniaczanego odrywać kawałki i formować okrągłe placki. Na środku kłaść farsz i 

formować podłużne kluski. Gotować je we wrzątku na niedużym ogniu przez 25 min. 

Wyjmować łyżką cedzakową. Cepeliny najlepiej podawać z masłem lub z tłuszczykiem i 

podsmażoną cebulką.  

Autor: Elżbieta Gołoś KGW w Strachówce 
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BRAŃSZCZYKOWSKIE KLUCHY 

 

 

Składniki: 

3 kg ziemniaków 

2 jajka 

2 szklanki mąki 

sól, pieprz, olej 

 

 

 

 

Sposób przyrządzania:  

Ziemniaki zetrzeć na tarce - jak na placki. Odcisnąć wodę. Dodać jajka, mąkę, sól, pieprz, 

wymieszać (ma być dosyć gęste). Ciasto rzucać łyżkami na wrzątek z dodatkiem oleju. 

Gotować 4 min. na wolnym ogniu. Podawać z okrasą z cebuli. 

Autor: Joanna Szydlik KGW Brańszczyk 
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BUŻNA RYBA W ZALEWIE OCTOWEJ  

 

Składniki: 

 

1 kg ryby (leszcz, płoć, szczupak) 

 

4 duże cebule 

 

3 jajka 

 

bułka tarta 

 

sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie 

 

Zalewa: 

 

4 szklanki wody 

 

1 szklanka octu 

 

1 łyżka soli 

 

0,5 szklanki cukru 

 

1 kostka drobiowa 

 

wszystko zagotować 

 

 

Sposób przyrządzania: 

Rybę oczyścić, podzielić na kawałki, przyprawić, opanierować w jajku i bułce - usmażyć.  

Następnie ułożyć w głębokim naczyniu, przykryć podsmażoną cebulą (pokrojoną w piórka). 

Zalać zalewą. Najlepsza po 3 dniach. 

Autor: Joanna Szydlik KGW Brańszczyk 
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POMAZONKA  

 

 

Składniki: 

  

1 kg słoniny  

1 kg cebuli  

pieprz, sól  

maggi w płynie  

4 łyżki octu  

liść laurowy 

 

 

 

  

Sposób przyrządzania: 

Słoninę stopić na patelni. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na smalcu. Dodać maggi, sól, 

pieprz i 4 łyżki octu oraz liść laurowy. Wymieszać i odstawić do zastygnięcia.  

Autor: Joanna Szydlik KGW Brańszczyk 
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SZYNKA Z NOGĄ/KIEŁBASA PALCÓWKA 

 

SZYNKA Z NOGĄ                         

Szynka z nogą , to szynka bez 

kości, ze skórą, golonką i nogą. 

Jest peklowana w solance, 

sznurowana i wędzona w 

tradycyjnych wędzarniach, 

drzewem olchowym, a następnie 

parzona. Parzenie odbywa się w 

wielkich tradycyjnych kotłach.  

Szynka z nogą była wielokrotnie 

nagradzana i zdobyła I miejsce w 

konkursie o Laur Marszałka 

Województwa Mazowieckiego w 2009r.Została również nagrodzona Godłem Promocyjnym 

AGRO Polska w 2010r. 

KIEŁBASA PALCÓWKA 

Kiełbasa Palcówka jest to produkt 

najwyższej jakości, 

wyprodukowany z mięsa 

wieprzowego (kawałki szynki)     

z dodatkiem wyłącznie 

naturalnych przypraw. 

Niepowtarzalny smak i aromat 

kiełbasy uzyskuje się dzięki 

podwędzeniu jej w tradycyjnej 

wędzarni, a następnie suszeniu. 

 

 

Autor: Pani Danuta Jasińska Masarnia Wędlin Tradycyjnych „Jasińscy” – Klembów 
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IV. Potrawy regionalne na obszarze działania LGD 9 

 

Źródło: T. Zaworska „Regionalne potrawy Warmińsko – Mazurskie” y Zaworskiej,  

Zdjęcia: Gospoda „Pod Czarnym Łabędziem” w Rydzewie 

KLOPSY  KRÓLEWIECKIE 

 

Składniki: 

75 dag cielęciny (na mielone) 

25 dag tłustego surowego boczku 

wieprzowego 

7-10 dobrze odsączonych z zalewy 

filecików anchois 

2 suche bułki 

½ szklanki siekanej zielonej pietruszki 

1 duża cebula 

1 ząbek czosnku 

2 całe jaja i 2 żółtka 

½ łyżeczki tartej skórki cytrynowej i spora łyżka kaparów 

¼ łyżeczki sproszkowanego kwiatu muszkatołowego 

1/3 kostki masła 

0,75 l aromatycznego rosołu 

250 ml słodkiej śmietanki 36% 

3 łyżki osaczonych z marynaty kaparów 

Sól, biały pieprz prosto z młynka, do smaku 

Sposób przygotowania: 

Bułki namoczyć w wodzie i dokładnie odcisnąć. Posiekane – cebulę i czosnek, zeszklić na 

maśle. Wszystko razem z pokrojonym w kostkę mięsem i anchois, przepuścić przez maszynkę 

używając sitka o dużych otworach. Wbić całe jaja, wymieszać z zieloną pietruszką  

i doprawić. Formować kulki wielkości piłeczki do gry w golfa i w płaskim rondlu  

o grubym dnie „parzyć” w rosole 15-20 minut. Rosół nie ma prawa się zagotować i może 

najwyżej mrugnąć kilka razy na minutę! Gałki mięsne wyjąć łyżką cedzakową i dokładnie 

osączyć. Do rosołu wlać śmietankę i gotować tak długo, aż płyn zredukuje się o 1/3 objętości. 

Odstawić z ognia i przestudzić do ok. 75 stopni. Stale mieszając, dodać żółtka, uważając, aby 

się nie ścięły. Dodać kapary, włożyć klopsy i tylko lekko podgrzać. Podawać z gotowanymi 

ziemniakami. 
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PORKA 

 

 

Składniki: 

Ziemniaki 

Masło 

Śmietana 

Sól 

Boczek Wędzony 

Cebula 

Mleko 

Sposób przygotowania: 

Ziemniaki posolić i ugotować. Po ugotowaniu ziemniaki odcedzić i obsuszyć, następnie dodać 

śmietanę i masło i dokładnie ugnieść na puree. Boczek pokroić w średnią  kostkę, cebulę w 

drobną kostkę i podsmażyć. Do szklanego pucharka włożyć ziemniaki puree, włożyć boczek z 

cebulką i zalać wszystko zimnym mlekiem. 
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SZCZUPAK PO MAZURSKU PIGORII 

 

 

Składniki: 

1,5 kg szczupaka 

0,5 kg kapusty 

5 dag boczku 

Cebula 

15 dag świeżych 

grzybów 

Jabłko 

Łyżka przecieru pomidorowego 

2 łyżki startego żółtego sera 

Mąka 

Kilka gałązek natki 

Olej 

Sól 

Pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

Szczupaka sprawić, pokroić na dzwonki, oprószyć solą, odstawić na 30 minut, następnie 

posypać mąką usmażyć na oleju. Głowę i ogon ryby ugotować w 0,5 l. wody, wywar 

przecedzić. Kapustę poszatkować. Grzyby oczyścić, pokroić. Cebulę obrać, posiekać. Boczek 

pokroić w kostkę, stopić ma patelni, dodać grzyby i cebulę, przesmażyć. Natkę opłukać  

i posiekać. Do wywaru rybnego włożyć kapustę, grzyby z boczkiem i cebulę, jabłko, przecier 

pomidorowy, natkę przyprawić. Dusić, aż kapusta będzie prawie miękka. Dzwonka szczupaka 

ułożyć w żaroodpornym naczyniu, przykryć kapustą, posypać startym serem. Zapiekać  

15 minut w temp. 180º C 
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ZUPA CHMIELOWA 

Składniki: 

 

 300 g młodych pędów 

chmielu 

 2-3 młode listki chmielu 

 1 cebula 

 2 łyżki masła 

 200 g zielonego groszku 

 sól 

 ćwierć łyżeczki przyprawy 

curry 

 1 l. bulionu 

 czerstwa bułka 

 

 

Sposób przygotowania: 

Bułkę pokroić w kostkę i zarumienić ją na 1 łyżce rozgrzanego masła. W międzyczasie pędy 

chmielu oskrobać, pokroić na kawałki. Następnie posiekać cebulę i zeszklić na rozgrzanym 

maśle i dodać ją do zagotowanego bulionu, wrzucić jeszcze zielony groszek oraz pędy 

chmielu. Pozostawić na małym ogniu ok. 15 minut. Liście chmielu wrzucić na wrzątek na 

ok.1 minutę po czym odcedzić,  drobno pokroić i dodać do zupy razem z curry. Wymieszać i 

podawać z grzankami. 
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DZYNDZAŁKI WARMIŃSKIE 

 

Składniki: 

 

Ciasto: 

1 kg mąki 

1 jajo 

0,5 l wody 

Nadzienie: 

55 gad wołowiny miękkiej 

75 dag łoju wołowego 

1 jajo 

1 cebula 

sól 

pieprz 

majeranek 

150 dag masła 

 

 

Sposób przygotowania: 

Z przesianej mąki, jaja i wody (ciepłej) zrobić miękkie ciasto, wyrobić je i pozostawić 

przykryte ściereczką, aby „odpoczęło”. Mięso zemleć, dodać oziębiony i posiekany łój, 

posiekaną cebulę, jajo i sól do smaku, pieprz i majeranek. Mięso dokładnie wyrobić. Ciasto 

podzielić na 5 części, każdą rozwałkować i wycinać małe pierożki nadziewając je mięsem. 

Pierogi gotować w osolonej wodzie, podawać polane stopionym masłem lub śmietaną. 
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PLINCE ZIEMNIACZANE 

 

Składniki: 

2,5 kg ziemniaków 

4 cebule 

Szklanka mleka 

5 maj 

25 dag. Mąki 

Sól pieprz 

Czosnek 

0,5 l śmietany 

0,5 l oliwy 

 

 

 

Sposób przygotowania: 

Ziemniaki obrać, umyć, zetrzeć na tarce jarzynowej o drobnych oczkach, starkować obraną  

i umytą cebulę. Masę ziemniaczaną zalać wrzącym mlekiem, dodać sól, pieprz, jaja – masę 

dokładnie wyrobić. Czosnek obrać i rozgnieść z solą, połączyć z kwaśną śmietaną. Na patelni 

rozgrzać oliwę i smażyć małe placki. Podawać polane śmietaną rozmieszaną z czosnkiem. 

Jeśli placki podawane są ze śmietaną rozmieszaną z cukrem, wówczas do masy nie dodajemy 

cebuli, a zamiast mleka możemy dodać pokruszony twaróg. 
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CHŁODNIK MAZURSKI 

 

Składniki: 

 

1 l rosołu 

1 szklanka zakwasu żytniego 

0,5 l śmietany 

5 jaj 

5 ogórków kiszonych 

Pęczek młodych buraków 

Duży pęczek zielonego kopru 

 

 

Sposób przygotowania: 

Z mięsa wołowego (25-30 dag szpondra, pręgi) ugotować rosół. Botwinę ugotować osobno  

i pokroić. Po ugotowaniu lekko zakwasić. Jaja ugotować i pokroić w plastry, ogórki kiszone 

pokroić w kostkę. Rosół połączyć z botwiną i pozostałymi dodatkami, dodać zakwas  

i śmietanę. Jeśli chłodnik jest mało kwaśny, można dodać kwas z ogórków. Dodajemy zielony 

koperek i chłodzimy w zimnej spiżarni lub lodówce. Podajemy z młodymi ziemniakami 

okraszanymi przesmażonym boczkiem. Kwas żytni (żur) sporządza się przez zalanie ciepłą 

wodą mąki razowej i żytniej i pozostawienie w cieple na 48 godzin. Można sporządzać żur ze 

śrutowanego jęczmienia. Najlepiej sporządzać go w kamiennym garnku lub szklanym słoju 

(10 dag mąki na 0,5 l. wody). 
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KURCZĘ PO MAZURSKU 

 

Składniki: 

1 kurczę 

30 dag włoszczyzny 

ziele angielskie 

liść laurowy 

3 łyżki margaryny 

Szklanka kwaśnej śmietany 

1 łyżka mąki 

szklanka wywaru z jarzyn 

1 kostka bulionu 

Sól 

pieprz 

 

 

Sposób przygotowania: 

Kurczę umyć, podzielić na 4-6 porcji, natrzeć solą, pieprzem i tłuczonym zielem angielskim. 

Porcje kurczęcia zrumienić na margarynie i przełożyć do brytfanki, dodać pokrajane w kostkę 

warzywa, podlać wywarem i dusić do miękkości. Z łyżki mąki i margaryny zrobić złotą 

zasmażkę, rozprowadzić ją śmietaną i dodać do kurczęcia, zagotować. Kurczę podawać  

z ryżem ugotowanym na sypko lub grubym makaronem. 
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MARCHEW PO MAZURSKU 

 

Składniki: 

1 kg marchwi karotki 

szklanka mleka 

0,5 szklanki wody 

4 ziemniaki  

cukier do smaku 

łyżka czubata masła 

 

 

Sposób przygotowania: 

Marchew i ziemniaki oczyścić, umyć, obrać i pokroić w kostkę. W wodzie z dodatkiem soli  

i mleka ugotować pokrojoną w kostkę marchew, a gdy będzie półmiękka, dodać pokrojone 

ziemniaki i razem gotować. Gdy warzywa są miękkie, dodać masło. Podawać na kolację  

z dodatkiem pieczywa. 
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ŚLEDZIE PO GIŻYCKU 

 

Składniki: 

1 kg śledzi 

0,5 szklanki oliwy 

25 dag cebuli 

4 łyżki octu 

0,5 łyżeczki papryki słodkiej 

1 łyżeczka cukru 

1 łyżka koncentratu pomidorowego 

liść laurowy 

kilka ziół angielskich 

natka zielonej pietruszki 

1 szklanka wina wytrawnego białego 

 

 

Sposób przygotowania: 

Śledzie wymoczyć przez noc, oczyścić, sprawić, zdjąć skórę, odfiletować i wymyć. 

Zagotować szklankę wody z octem i przyprawami. Do marynaty dodać koncentrat 

pomidorowy wymieszany z oliwą, cukrem i papryką. Filety śledziowe zalać sosem i trzymać 

w chłodzie 2 godziny. Następnie dodać wino i znowu zostawić na 2 godziny. Śledzie 

układamy na półmisku, zalewamy zalewą i dekorujemy gałązkami zielonej pietruszki  

i krążkami cytryny. 

 

 

 


