




3

WSTĘP....................................................................................................................4

Gmina.Boguchwała.................................................................................................5

Towarzystwo.Kobiet.Krzewienia.Kultury.Regionalnej.w.Boguchwale...............6

PRZEPISY...............................................................................................................7

Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Kielanówce...............................................................8

Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Lutoryżu...................................................................8

PRZEPISY...............................................................................................................9

Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Mogielnicy..............................................................11

Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Niechobrzu.............................................................11

PRZEPISY.............................................................................................................12

Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Nosówce..................................................................13

Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Zarzeczu.................................................................13

Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Zgłobniu.................................................................14

Gmina.Lubenia.....................................................................................................18

PRZEPISY.............................................................................................................19

Turniej.gmin..........................................................................................................24

„Ziemniaczane.Harce”.w.Lubeni..........................................................................25

Gmina.Świlcza......................................................................................................27

Koła.Gospodyń.Wiejskich.na.terenie.Gminy.Świlcza.........................................27

Stworzyszenie.Kobiet.Wiejskich.z.Siedzbą.w.Świlczy........................................27

PRZEPISY.............................................................................................................28

Spis treści



4

Wydawnictwo,.które.Państwu.przekazujemy,.ma.na.celu.przybliżyć.charaktery-
styczną.dla.obszaru.Lokalnej.Grupy.Działania.„Trygon.–.Rozwój.i.Innowacja”.
kuchnię.regionalną.
Znajdą. tu.Państwo. informację. o. lokalnych.wypiekach,. potrawach.na. każdą.
okazję,.przepisy.na.wszystkie.pory.roku.i.na.święta.
Chcemy,.aby.produkty.lokalne.były.znane.i.dostępne.wszystkim.zainteresowa-
nym,.dlatego.zamieszczamy.kilka.przepisów.udostępnionych.przez.członkinie.
Kół.Gospodyń.Wiejskich.z.gmin.Boguchwała,.Lubenia.i.Świlcza..
„Dziedzictwo.kulinarne.regionu”.jest.próbą.przedstawienia.tradycji.kulinarnych.
obszaru.LGD.„Trygon.–.Rozwój.i.Innowacja”.
Zapraszamy.do.zapoznania.się.z.treścią.tej.publikacji,.zachęcamy.również.do.
gotowania. i. pieczenia.według.przepisów.KGW.z. gmin.Boguchwała,.Lubenia.
i.Świlcza,.gdzie.zjemy.zawsze.zdrowo.i.smacznie..

Wydawca

WSTĘP
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W.gminie.Boguchwała.o.tradycje.kulinarne.dba.Towarzystwo.Kobiet.Krzewienia.
Kultury.Regionalnej.w.Boguchwale.oraz.Koła.Gospodyń.Wiejskich.w.Kielanówce,.
Lutoryżu,.Mogielnicy,.Niechobrzu,.Nosówce,.Racławówce,.Woli.Zgłobieńskiej,.
Zarzeczu.i.Zgłobniu.
Wszystkie.członkinie.aktywnie.włączają.się.w.organizację.imprez.kulturalnych.
nie.tylko.na.terenie.gminy.Boguchwała,.ale.i.w.województwie..Dbają.o.to,.by.to,.
co.gotują.i.pieką,.było.przygotowane.zdrowo.i.smacznie..Biorą.udział.w.rozma-
itych.konkursach.kulinarnych..

GminA BoGuchWAłA

Wigilia w Zgłobniu 2011 r.
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Misją.stowarzyszenia. jest.propagowanie.dziedzictwa.kultury.i.tradycji.regio-
nalnej..Prezesem.stowarzyszenia.jest.Zdzisława.Dudek..Odbiorcy.ich.działań.to.
społeczność.gminy.Boguchawała.i.okolic.oraz.Podkarpacki.Ośrodek.Doradztwa.
Rolniczego.w.Boguchwale.i.Miejskie.Centrum.Kultury.w.Boguchwale..Członki-
nie.stowarzyszenia.biorą.udział.w.imprezach.organizowanych.na.terenie.gminy.
Boguchwała,.organizują.andrzejki.i.zabawę.sylwestrową..Przygotowują.wesela.
i.uroczystości.okolicznościowe.
Towarzystwo.Kobiet.Krzewienia.Kultury.Regionalnej.w.Boguchwale.jest.laure-
atem.ogólnopolskiego.konkursu.„Perła”..W.2005.roku,.podczas.targów.poznań-
skich,.panie.zdobyły.główną..nagrodę.„Perłę.2005”.za..„gomółki”.-.produkt.lokalny.
na.bazie.sera.twarogowego.z.krowiego.mleka,.żółtek,.przyprawiony.kminkiem.
i.solą,.a.następnie.suszony.w.formie.kulek.w.piecu.opalanym.drewnem..
W.2011.r..TKKKR.zajęło.II.miejsce.w.„IX.Międzynarodowym.Konkursie.Potraw.
Stołu.Wigilijnego.i.Cista.Świątecznego”,.zorganizowanym.przez.Gminny.Ośrodek.
Kultury.w.Trzebownisku.

ToWArzySTWo KoBieT KrzeWieniA KulTury 
reGionAlnej W BoGuchWAle 

Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale
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Składniki:
•. 1.główka.świeżej.kapusty
•. 1.kg.ryżu
•. 50.dag.podgardla
•. 20.dag.kiełbasy.zwyczajnej
•. 2.cebule

Przyprawy:.sól,.pieprz,.liść.laurowy,.ziele.
angielskie,.maga
Z.główki.kapusty.wydrążyć.środek.spi-
czastym.nożem,.sparzyć.w.osolonej.wo-
dzie..Obrać.liście,.ściąć.nerw..Ugotować.
podgardle.z.przyprawami.do.miękkości..
Wyjąć.podgardle,.a.do.tej.wody.dać.ryż..
Zaparzyć.na.sypko..Ostudzone.podgardle.
wraz.z.kiełbasą.przemleć.w.maszynce.
przez.większe. sito..Usmażyć. cebulkę..
Wszystko. razem.wymieszać,.doprawić.
do.smaku,.zawijać.w.liście..Gołąbki.uło-
żyć.w.rondlu,.zalać.przegotowaną.wodą.
z.magą.i.dusić.w.piekarniku.

Zofia Haba

Karkówkę.pokroić.w.plastry.o.grubości.
ok..2.cm
zaprawa:

•. czosnek.
•. olej.
•. delikatna. czerwona. papryka.

słodka.mielona.
•. sól.
•. pieprz.

Otoczyć.plastry.karkówki.w.zaprawie,.
jak.na.grilla..Małą.kapustę.przekroić.
na.pół,.a.potem.na.2.cm.plastry.(krom-
ki)..Przekładać.na.zmianę.z.karkówką..
(na.sztorc)..Można.położyć.słupki.mar-
chwi.na.wierzch..Zalać.wodą,.posypać.
kminkiem,.przykryć..Piec.w.temperatu-
rze.do.200.0C.przez.około.1.godzinę.-.do.
miękkości..Zlać.po.ugotowaniu.i.układać.
na.talerzu.mięso.na.plastrze.kapusty.

Raju dla podniebienia
życzy Marta Wilk

GołąBKi z ryżem i Wie-
PrzoWym PodGArdlem

KArKóWKA z KAPuSTą

mASło ziołoWe

PrzePiSy

Składniki:
•. 250.g.miękkiego.masła
•. 1.pęczek.natki.pietruszki
•. 1.pęczek.szczypiorku
•. kilka.listków.lubczyku
•. kilka.listków.mięty
•. kilka.listków.melisy
•. 1.-.2.ząbki.czosnku
•. kawałek.papryki.czerwonej.

Wszystkie. zioła. opłukać,. osuszyć.
i. drobno. posiekać.. Czosnek. obrać.
i.zmiażdżyć..Wszystkie.składniki.wy-
mieszać. z.masłem..Posolić.. Paprykę.
drobno. pokroić,. odcisnąć,. dodać. do.
masła,.wymieszać.

Smacznie.wygląda.i.dobrze.smakuje:.
-.do.chleba
-.do.ziemniaków
-.do.roladek.drobiowych
-.do.smakołyków.z.grilla.i.rusztu

Smacznego Babcia Ula
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Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Kielanówce.zostało.utwo-
rzone.w.1964.r..przez.panią.Stanisławę.Mazur,.która.
skupiła.wokół.siebie.mieszkanki.wsi..Aktywność.pań.
była.ogromna,.organizowały.kursy.gotowania,.piecze-
nia,. haftu,. szycia,. pokazy. żywieniowe,.wieczornice.
z.ogniskiem.i.śpiewem.ludowych.piosenek..Odbywało.
się.to.na.scenie.w.sali.ówczesnego.Domu.Ludowego..

Przewodniczące.się.zmieniały,.a.członkiń.przybywało..Proponowane.formy.pracy,.
tj..kursy.rolnicze,.żywieniowe,.pokazy.haftu.czy.robienia.sweterków.na.drutach,.
zachęcały.coraz.nowe.kobiety.do.wstępowania.w.szeregi.KGW..Z.czasem.kobiety.
zaczęły.organizować.dożynki.wiejskie,.Dni.Seniora,.festyny,.a.zarobione.pieniądze.
przeznaczały.na.rozwój.Koła..Obecną.przewodniczącą.Koła.jest.pani.Maria.Fąfara,.
która.organizuje.dla.kobiet.różne.kursy,.szkolenia,.pokazy.kulinarne,.sztuki.ukła-
dania.suchych.kwiatów..Organizowane.są.również.spotkania.opłatkowe.w.czasie.
świąt. oraz.dożynki.wiejskie..Koło.Gospodyń.Wiejskich.współpracuje. ze.Szkołą.
Podstawową.i.Gminnym.Ośrodkiem.Kultury..Członkinie.są.bardzo.zaangażowane.
w.przygotowywanie.Dni.Kielanówki,.Święta.Ziemniaka,.Dnia.Babci. i.Dziadzia..
KGW.jest.współorganizatorem.wspaniałych.zabaw.sylwestrowych.

Historia.Koła.Gospodyń.Wiejskich.w.Lutoryżu.sięga.
1936.r..Powstało.ono.z.inicjatywy.Julii.Kucharskiej,.
która.bardzo.aktywnie.uczestniczyła.w.życiu.społecz-
nym.wsi..Od.1965.r..przewodniczącą.Koła.była.Wan-
da.Wnęk..Wówczas.Koło.liczyło.ponad.100.członkiń.
i.podzielone.było.na.sekcje:.gospodarczą,.kulturalno-
oświatową,.drobiarską.i.gospodyń.domowych..W.do-

mach.gospodyń.organizowano.wiele.spotkań..Organizowano.również.wycieczki.
do.gospodarstw.specjalistycznych,.pokazy.upraw.działkowych,.gotowania,.pie-
czenia.oraz.szkoły.zdrowia..W.działalności.Koła.Gospodyń.Wiejskich.z.Lutoryża.
nie.zabrakło.imprez.dla.dzieci..W.1985.r..KGW.zawiesiło.działalność.z.braku.
odpowiedniego.lokum..W.1999.r..po.otwarciu.Ośrodka.Kultury.w.Lutoryżu.byłe.
członkinie.koła.zostały.zaproszone.do.nowo.otwartego.lokalu..Wybrano.nowy.za-
rząd..Funkcję.przewodniczącej.objęła.Kazimiera.Sanecka,.a.Koło.zrzesza.25.pań.
Koło.Gospodyń.Wiejskich.z.Lutoryża.bierze.udział.w.działalności.społecznej.na.
terenie.sołectwa.i.gminy..Organizuje.pokazy.żywieniowe,.konkursy.ekologiczne,.
a.także.służy.pomocą.i.doświadczeniem.przy.organizowaniu.różnych.imprez..
W.2006.r..KGW.obchodziło.50-lecie.działalności.

 Koło GoSPodyń WiejSKich W KielAnóWce

Koło GoSPodyń WiejSKich W luToryżu
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Składniki:
•. 25.dag.ziemniaków
•. 35.dag.mąki
•. 15.dag.cukru
•. 1.jajo
•. 2.łyżeczki.proszku.do.pieczenia
•. 1.łyżka.oleju
•. marmolada

Wykonanie:
Ziemniaki.obieramy.i.gotujemy..Stu-
dzimy.i.dokładnie.rozgniatamy..Mie-
szamy. z. pozostałymi. składnikami.
(bez.marmolady).i.wyrabiamy.gładkie.
ciasto.. Ciasto. rozwałkowujemy. na.
placek.o.grubości.5.mm..Wykrawamy.
trójkąty..Na. środek. kładziemy.mar-
moladę. i.zwijamy,. formując.rogaliki..
Pieczemy.w.temperaturze.200.0C,.aż.
się.zarumieni.

PrzePiSy

SłodKie roGAliKi

Składniki:
•. 2,5.szklanki.mąki
•. 1,5. szklanki.mąki. ziemnia-

czanej
•. 2.jajka
•. 1.kostka.margaryny
•. 0,5.l.śmietany.kwaśnej
•. 2.łyżki.proszku
•. 1.szklanka.cukru
•. 1.łyżka.soku.z.cytryny
•. cukier.waniliowy
•. szczypta.soli

Wykonanie:
Zarobić. ciasto,. powinno. być. wolne..
Podzielić.je.na.pół..Przełożyć.placek.-.
jabłka.-.placek.i.piec.

SzArloTKA

Składniki:
•. 9.jaj
•. 20.dag.cukru
•. 20.dag.mąki
•. 5.dag.kakao

Wykonanie:
Oddzielić.żółtka.od.białek.i.ubić.sztyw-
ną.pianę.z.białek,.dodawać.po.trochu.
cukier,.ciągle.ubijając,.następnie.żółt-
ka,.po.jednym,.i.dalej.ubijamy.–.później.
dodajemy. resztę. składników,. lekko.
mieszamy.i.pieczemy.2.placki.

W-z

Krem do W-Z
Składniki:

•. 1.szklankę.kwaśnej.śmietany
•. 3. opakowania. serka.homoge-

nizowanego
•. 1,5.szklanki.cukru.pudru
•. 7. płaskich. łyżeczek. żelatyny.

(rozpuścić)
•. zapach.cytrynowy



10

Składniki:
•. 70.dag.mąki
•. 20.dag.masła
•. 3.żółtka.i.2.całe.jajka
•. 5.dag.cukru
•. 1.szklanka.śmietany
•. 4.łyżki.mleka
•. szczypta.soli

Wykonanie: 
Drożdże.utrzeć.z.cukrem,.dodać.ciepłe.
mleko,.wymieszać..Mąkę.z.tłuszczem.
posiekać.na.stolnicy,.dodać.wymienio-
ne.składniki,.zarobić.ciasto..Pozostawić.
do.wyrośnięcia..Formować.dwa.placki.
Masa makowa
Składniki:

•. 3.szklanki.maku
•. 2.łyżki.mąki
•. 2.łyżki.tłuszczu
•. 4.jajka,.
•. cukier.do.smaku
•. bakalie.
•. 1.łyżka.miodu

Wykonanie:
Z.mąki. i. tłuszczu. zrobić. zasmażkę.
słomkowego. koloru,. rozprowadzić. ją.
zimnym.mlekiem. na. gęstą. papkę,.
dodać. cukier. i. przemielony. mak..
Podsmażyć. i. przestudzić,. dodać. żółt-
ko,. wymieszać.. Ubić. białka,. lekko.
wymieszać..Wyłożyć.na.ciasto,.równo.
rozsmarować,.zwinąć.roladą.i.upiec.

Krystyna Czech

mAKoWiec ucierAny

Upiec.dwa.cienkie.biszkopty.ciemne.
Składniki:

•. 75.dag.zmielonego.sera
•. kostkę.masła
•. 30.dag.cukru.pudru
•. 8.jaj
•. 1.łyżeczka.proszku.do.pieczenia
•. 1. budyń. śmietankowy. (lub.

waniliowy).bez.cukru
•. bakalie

Wykonanie:
Masło.utrzeć.z.cukrem,.dodając.żółtka,.
ser.z.budyniem.i.proszkiem.do.piecze-
nia.oraz.bakalie..Białka.ubić.na.pianę.
i.delikatnie.wymieszać.z.masą.
Kulki orzechowe
Składniki:

-.30.dag.orzechów.mielonych
-.1.szklanka.kwaśnej.śmietany
-.3-4.łyżki.cukru
-.1/3.łyżeczki.proszku.do.pieczenia

Wykonanie:
Wszystkie.składniki.razem.wymieszać,.
utoczyć. kulki.. Połowę.masy. serowej.
wyłożyć.na.blachę..Na.wierzchu.uło-
żyć.kulki.orzechowe..Całość.przykryć.
pozostałą.masą..Upiec.sernik.
Masa
Składniki:

•. 1.kostka.masła
•. 2-3.łyżki.kawy.rozpuszczalnej
•. 2-3.łyżki.mielonych.orzechów
•. cukier.do.smaku

Wykonanie:
Masło.utrzeć.z.cukrem,.dodać.orzechy.
i. rozpuszczoną. kawę. (w. 1-2. łyżkach.
wody)..Można.dodać.spirytusu.
Przełożenie placka:
Biszkopt.–.połowa.masy.–.sernik.–.po-
łowa.masy.–.biszkopt.–.polewa.

SerniK z KulKAmi orze-
choWymi
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Organizacja. ta.zrzesza.30.członkiń,.a.we.wrześniu.2007.r.. obchodziła.70-lecie.
działalności..KGW.posiada.własną.wypożyczalnię.naczyń.stołowych..Członkinie.
Koła.biorą. czynny.udział.w.wielu. imprezach.kulturalnych. i. swą.działalnością.
kultywują.tradycje.naszego.regionu.

Koło GoSPodyń WiejSKich W moGielnicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Mogielnicy
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PrzePiSy

Filet.z.kurczaka.panierować.przyprawa-
mi.do.kurczaka,.układać.na.nim.kolejno:
Składniki:
•.drobno.posiekaną.cebulę
•.podduszone.pieczarki.starte.na.grubej.
tarce

•.świeżą.marchewkę.startą.na.drobnej.
tarce

•.ser.żółty.starty.na.grubej.tarce
•.posmarować.łyżką.majonezu
•.każdą.porcję.posypać.mieloną.słodką.
papryką.i.zapiekać.na.oleju.pod.przy-
kryciem.(ok..1.godz.)

Składniki:
Porcja.na.3.brytfanki:

•. 1,5.kg.mąki.pszennej
•. 1.kg.mąki.żytniej
•. 10.dag.otrąb
•. garść.słonecznika
•. płatki.jęczmienne
•. 20.dag.drożdży
•. 1.l.wody
•. 3/4.łyżeczki.cukru
•. 3/4.łyżeczki.soli

Wykonanie:
Wszystkie.mąki. dać.na.miskę,. dodać.
drożdże.rozpuszczone.w.cukrze,.dodać.
wodę.i.sól.oraz.resztę.składników.(cia-
sto.ma.być. rzadkie)..Dodać.pozostałe.
składniki,.wymieszać,.odstawić.w.misce.
w.ciepłe.miejsce.do.wyrośnięcia..Po.wy-
rośnięciu.przełożyć.do.brytfanek.i.piec.

Składniki: 
•. 1.kg.filetów.rybnych
•. 1.kg.marchwi
•. 1/2.kg.pietruszki
•. 1.kg.selera
•. olej.do.smażenia
•. sól,.pieprz,.troszkę.wody,.przecier.

pomidorowy
 Wykonanie:
Jarzyny.obrać,. zetrzeć.na.grubej. tarce,.
dodać.olej,. trochę.wody,.cebulę.pokrojo-
ną.w.plasterki.i.dusić.do.miękkości.pod.
przykryciem..Jarzyny.doprawić.koncen-
tratem.do.smaku,.pieprzem.i.solą..Filety.
usmażyć.na.złoty.kolor. i.obłożyć.sosem.
marchwiowym.

Składniki:
•. 1. brokuł. ugotować.w. posolonej.

wodzie,.podzielić.na.różyczki
•. 1.świeży.ogórek.skroić.w.kosteczkę
•. pęk.rzodkiewki.skroić.w.kosteczkę
•. fasola.czerwona.z.puszki
•. 2.piersi.z.kurczaka.pokroić.w.drob-

ną.kostkę.i.usmażyć.z.przyprawą.
kebab-gyros,.wystudzić.

•. ser.feta.pokroić.w.kostkę
•. 3.ząbki.czosnku.przeciśnięte.przez.

praskę.dodać.do.majonezu.połączo-
nego.z.odrobiną.śmietany.

Składniki.układać.kolejno.w.salaterce,.
począwszy.od.brokułów..Wszystkie.uło-
żone.składniki.polać.sosem.czosnkowym.
po.wierzchu.

miĘSny PrzeKłAdAniec ryBA Po GrecKu

PrzePiS nA chleB

SAłATKA WArSTWoWA 
z feTą
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Powstało.w.1946.r..z.inicjatywy.Zarządu.Okręgowego.Ligi.Kobiet.w.Rzeszowie..Koło.
organizuje.kursy.kroju.i.szycia,.gotowania.i.pieczenia,.które.cieszą.się.dużą.popular-
nością,.a.wystawy.i.degustacje.to.święto.dla.całego.sołectwa..Niezmiennie.od.lat.na.
imprezach.wiejskich.widać.prace.naszych.członkiń..Koło.organizuje.imprezy.i.wspo-
maga.inne.organizacje..Współpracuje.ze.Szkołą.Podstawową,.OSP,.LOK.„Wspólnota”.
w.Zgłobniu..Pierwszą.przewodniczącą.była.Zofia.Wiącek,.która.pełniła.tę.funkcję.do.
1953.r.,.a.następnie:.Katarzyna.Stopa,.Emilia.Wilk,.Bronisława.Bijoś,.Aleksandra.
Łyszczek,.Maria.Kawa,.Helena.Pasierb,.Anna.Zacios..Od.1997.r..przewodniczącą.jest.
Zofia.Byjoś.we.współpracy.z.Grażyną.Róg.i.Stefanią.Budą..Dla.potrzeb.środowiska.
Koło.zorganizowało.wypożyczalnię.sprzętu.gospodarstwa.domowego..Wypożyczalnia.
nadal.jest.prowadzona,.a.sprzęt.i.naczynia.co.roku.odnawiane.z.uzyskanych.dochodów...
Koło.organizuje.pokazy.kulinarne,.współpracując.z.Podkarpackim.Ośrodkiem.Doradz-
twa.Rolniczego.w.Boguchwale..Włącza.się.w.życie.kulturalne.wsi,.organizując:.zapusty,.
andrzejki,.Dzień.Kobiet,.Dzień.
Seniora,.Mikołaja.dla.dzieci..
Członkinie.Koła.biorą.udział.
w.pokazach.i.konkursach.po-
traw.regionalnych.i.okoliczno-
ściowych,.zdobywając.nagrody.
i.wyróżnienia..
Na.kiermaszach.i.wystawach.
regionalnych.w.WDK-u.w.Rze-
szowie,. uznanie. uzyskiwały.
prezentowane:. ciasta.wesel-
ne,.tradycyjne.ozdoby,.wypie-
ki. choinkowe. i.wielkanocne.
oraz.kwiaty.z.bibuły.i.papieru..

Koło GoSPodyń WiejSKich W noSóWce

W.sołectwie.Niechobrz.Koło.Gospodyń.Wiejskich.reaktywowało.się.w.2007.r..Wno-
si.ono.wiele.ciekawych.inicjatyw.w.celu.uatrakcyjnienia.życia.sołectwa..Organizu-
je.m.in.,.pokazy.kulinarne,.dzięki.którym.uczestnicy.wymieniają.się.doświadcze-
niami..Panie.biorą.udział.we.wszystkich.konkursach.organizowanych.na.terenie..
gminy.Boguchwała.
Koło.Gospodyń.Wiejskich.w.Niechobrzu.zdobyło.I.miejsce.w.Gminnym.Konkursie.
,,Potrawy.i.Ciasta.Wielkanocne”.w.Zwięczycy.w.kategorii.ciasto.wielkanocne..
W.Gminnym.Konkursie.Ciasta.i.Sałatki.Owocowe.w.Niechobrzu..za.ciasto.owo-
cowe.,,wagon”.również.uzyskało.miejsce.I.

Koło GoSPodyń WiejSKich W niechoBrzu



14

Założone.zostało.w.maju.1945.r.,.tuż.po.zakończeniu.II.wojny.światowej..Założyciel-
ką.była.Genowefa.Lasota..KGW.organizuje.kursy.pieczenia.i.gotowania,.szkolenia.
z.zakresu.ochrony.zdrowia.i.higieny.życia..Dzisiejsza.działalność.niewiele.różni.
się.od.tej.sprzed.lat..KGW.liczy.około.45.członkiń.w.różnym.wieku..Koło.aktywnie.
uczestniczy.w.życiu.kulturalnym.wsi.oraz.gminy..Chętnie.bierze.udział.w.kon-
kursach.organizowanych.przez.LOK.„Wspólnota”.w.Zgłobniu..Organizuje.pokazy.
kulinarne,.wycieczki.krajoznawcze,.imprezy.okolicznościowe,.wieńce.dożynkowe..
Najważniejszym.celem.Koła.Gospodyń.Wiejskich.ze.Zgłobnia. jest.promowanie.
i.ocalanie.od.zapomnienia.dawnych.tradycji.i.obyczajów.swojej.miejscowości.

Koło GoSPodyń WiejSKich W zGłoBniu

Organizacja.ta.zrzesza.7.członkiń..KGW.posiada.własną.wypożyczalnię.naczyń.
stołowych..Należy.do.najbardziej.aktywnych.organizacji.na.terenie.wsi..Człon-
kinie.KGW.uczestniczą.i.współorganizują.ważniejsze.imprezy.kulturalne..Mają.
udział.w.organizowaniu.spotkań,.które.na.stałe.weszły.do.sołeckiego.kalendarza.
imprez,.jak.np..dożynki.wiejskie,.Dzień.Kobiet,.prezentacje.kulinarne,.zabawa.
andrzejkowa,.zabawa.karnawałowa....

Koło GoSPodyń WiejSKich W zArzeczu
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Koło Gospodyń Wiejskich z Racławówki

Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Zgłobieńskiej
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Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej z Boguchwały 
podczas Babskiego Combra 2011 

Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regional-
nej z Boguchwały na targach LGD 

w Urzędzie Marszałkowski w Rzeszowie
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W.malowniczej. gminie. Lubenia. nie.ma.Koła.Gospodyń.Wiejskich,. tradycję.
kulinarną.podtrzymują:.Zespół.Śpiewaczy.„Lubenianki”.oraz.Zespół.Regional-
ny. „Straszydlanie”,. które. swoją. obecnością.urozmaicają. gminne. i. regionalne.
wydarzenia..W.obszarze.działalności.zespołów.znajduje.się.także.kultywowanie.
folkloru.ziemi.rzeszowskiej.oraz.innych.regionów.Polski,.zarówno.w.przyśpiew-
kach,.jak.i.kostiumach..Ostatnie.osiągnięcia.zespołów.w.dziedzinie.kulinarnej:

Zespół Regionalny „Straszydlanie”
„Ziemniaczane Harce” - Straszydle, 2007 r.. -. III.miejsce. za. „Najsmacz-
niejszą. potrawę. ziemniaczaną”, „Ziemniaczane Harce” - Straszydle, 
2009 r.  -.II.miejsce.za.„Najsmaczniejszą.potrawę.ziemniaczaną”, „XVII Krajowe 
Dni Ziemniaka”.– Boguchwała, 2010 r.. –.wyróżnienie. za. „Kluski. szlachcice”.
w.konkursie.„Najsmaczniejsza.potrawa.lub.produkt.z.ziemniaka”.

Zespół Śpiewaczy „Lubenianki”
„Starych Potraw Smak i Urok”.- Błażowa, 2010 r..-.wyróżnienie.w.konkursie.
o.tytuł.„Potrawa.roku”,.„Ziemniaczane Harce”.– Straszydle, 2010 r. -.III.miejsce.
w.konkursie.na.„Najsmaczniejszą.potrawę.ziemniaczaną”,.„Starych Potraw Smak 
i Urok”.- Błażowa, 2011 r..-.wyróżnienie.w.konkursie.o.tytuł.„Potrawa.roku”.

GminA luBeniA

Zespół Regionalny 
„Straszydlanie” 

Ziemniaczane Harce

Zespół Śpiewaczy 
„Lubenianki”                       

Ziemniaczane Harce
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Składniki: 
Zakwas:

•. 15.dag.mąki.żytniej.razowej.lub.
owsianej

•. 0,5.l.wody
•. 3.ząbki.czosnku

Barszcz:
•. 2.l.wody
•. 20.dag.grzybów.suszonych
•. 2.cebule
•. szklankę.śmietany
•. sól.
•. pieprz

Wykonanie:
Zakwas:.Mąkę.zalać.ciepłą.przegotowa-
ną.wodą.i.dokładnie.wymieszać..Przelać.
do.kamiennego.garnka.i.dodać.czosnek..
Garnek.przykryć.gazą.i.pozostawić.na.kilka.dni.do.zakiszenia.w.ciepłym.miejscu.
Barszcz:.Grzyby.namoczyć.i.ugotować..Do.gotującego.się.wywaru.wlać.zakwas.i.za-
gotować,.ciągle.mieszając..Dodać.pokrojoną.i.podsmażoną.na.maśle.cebulę..Doprawić.
barszcz.do.smaku.solą.i.pieprzem..Zaprawić.śmietaną.i.wymieszać..Podawaj.z.chlebem.

Składniki: 
•. 1.kg.bobu
•. 2.l.wywaru.z.kości
•. zakwas.z.mąki.żytniej
•. 1.l.śmietany
•. 1.kg.pieczarek
•. 2.cebule
•. 3.jajka
•. 10.dag.boczku
•. 10.dag.wiejskiej.kiełbasy
•. sól.i.pieprz

Wykonanie:
Przygotować.wywar.z.kości,.bób.ugoto-
wać.na.sypko..Cebulę.pokroić.w.kostkę.

BArSzcz WiGilijny nA zAKWASie

BArSzcz z BoBem
i.zeszklić.na.tłuszczu..Dodać.pokrojone.
pieczarki.i.smażyć.na.wolnym.ogniu..
Do.wrzącego.wywaru.wlać. zakwas,.
dodać.pieczarki,.kiełbasę. i. jajka,.do-
prawić.śmietaną,.solą.i.pieprzem..Bób.
obrać.z.łupin.i.wsypać.do.barszczu.

PrzePiSy
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Składniki:
•. 2.kg.kapusty.kiszonej
•. 10.dag.masła
•. 2-3. dag. grzybów. suszonych. (najlepiej. borowików.

lub.podgrzybków)
•. 40.dag.grochu.polowego.(może.być.inny)
•. 15.dag.cebuli
•. 1.płaska.łyżeczka.pieprzu.mielonego
•. sól.do.smaku

Wykonanie:
Kapustę.kiszoną.zalać.wodą,.doprowadzić.do.wrzenia.i.odcedzić..
Groch..namoczyć.w.wodzie.i.pozostawić.przez.noc..Grzyby.również.namoczyć.w.wodzie.
przez.noc..Następnego.dnia.groch.i.grzyby.ugotować.oddzielnie..Kapustę.poszatkować,.
posolić,.zalać.wodą.i.gotować.pod.przykryciem.40-60.minut..Dodać.namoczony.groch.
i.grzyby.pokrojone.w.cienkie.paski..Doprawić.pieprzem.do.smaku..Cebulę.pokroić.
w.kostkę.i.zeszklić.na.maśle..Dodać.do.kapusty.połączonej.z.grzybami.i.grochem..
Gotować.razem.ok..30.minut.

Składniki:
•. 1,20.kg.obranych.ziemniaków
•. 1.łyżka.vegety
•. 1/2.łyżeczki.gałki.muszkatołowej
•. 1.jajko.i.1.żółtko
•. boczek
•. cebula.
•. pieprz,.sól,.olej

Wykonanie:
Ziemniaki. zetrzeć. na. drobnej. tarce..
Miazgę. ziemniaczaną.wlać. na. sito.
i.lekko.odlać.wodę.nad.miską..Skrobię.
zostawić..Do.odcedzonych.lekko.ziem-
niaków.dodać.vegetę,.gałkę.muszkato-
łową,.doprawić.do.smaku.pieprzem.solą.
i.podsmażyć.na.oleju..Gdy.ziemniaki.
są. dobrze. podsmażone,. ostudzić..Do.
ostudzonej.masy.ziemniaczanej.dodać..
1.jajko.i.1.żółtko.rozkłócone.z.odstaną.
skrobią. oraz. usmażoną. na. tłuszczu.
z.boczku. cebulę..Masa.ma.być. taka,.
aby.dała.się.rozsmarować,.gdy.będzie.
gęsta,. dodać. wody. z. ziemniaków.
Masę. rozsmarować. na. cieście. roz-

KAPuSTA z Grochem i GrzyBAmi

KluSKi SzlAchcice
wałkowanym.w.prostokąt.szeroki.na..
25.cm.i.długi.jak.nam.wyjdzie..Zwinąć.
w.roladę..
Ciasto pierogowe – parzone 
Składniki:

•. 25.dag.mąki.
•. sól,.woda.
•. 1.jajko,.ale.niekoniecznie
•. 1.szklanka.wrzącej.wody

Wykonanie:
Mąkę.przesiać.na.stolnicę,.posolić.i.zapa-
rzyć.wrzącą.wodą..Zaparzoną.mąkę.wy-
rabiać.na.ciasto,.dodać.jajko,.dokładnie.
wyrobić,. jak.na.pierogi..Rozwałkować,.
jak. na. pierogi,. prostokąt. 25x30. cm,.
wyłożyć.ostudzoną.masę.ziemniaczaną.
i.zwinąć.w.wałek,.który.należy.pokroić.
na.plastry.2,5–3.cm..Wrzucać.porcjami.
po. 10–12. sztuk.na. osolony.wrzątek..
Gotować.powoli.5.minut.od.wypłynię-
cia.. Podawać. z. boczkiem. smażonym.
(skwarki),.polane.tłuszczykiem.z.boczku.
i.zrumienioną.cebulką.lub.ostrym.sosem.
pomidorowym..
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Składniki:
Ciasto:
•. 75.dag.mąki.pszennej
•. 2.jaja
•. 0,25.l.wody

Mak:
•. 30.dag.maku
•. połowa.zapachu.migdałowego
•. cukier.do.smaku
•. 1.kostka.roztopionego.masła
•. surowe.jajo
•. 1.torebka.namoczonych.rodzynek

Wykonanie:
Zagnieść.ciasto,.jak.na.pierogi.lub.makaron,.ręcznie.formować.małe.wałeczki..Goto-
wać..w.osolonej.wodzie..Po.ugotowaniu.klusek.kogutków.odcedzić.i.przepłukać.zimną.
wodą..Mak.sparzyć.i.dwa.razy.zemleć.w.maszynce..Dodać.zapach.migdałowy,.cukier,.
roztopione.masło,.surowe.jajo.i.namoczone.rodzynki..Wymieszać..Dodać.mak.do.klu-
sek.kogutków.i.wszystko.dokładnie.wymieszać..Kluski.z.makiem.można.podawać.
na.ciepło.lub.na.zimno..Do.klusek.z.makiem.można.dodać.także.migdały.i.smażoną.
skórkę.pomarańczową,.a.zamiast.cukrem.posłodzić.mak.miodem.

Składniki:
Rozczyn:

•. 30.dag.suszonych.śliwek
•. 30.dag.suszonych.jabłek
•. 30.dag.suszonych.gruszek
•. cukier.do.smaku
•. 3.l.wody

Wykonanie:
Suszone. śliwki,. jabłka. i. gruszki.
wypłukać.w.ciepłej.wodzie,.potem.
zalać. zimną. wodą. i. gotować. 15.
minut..Pod.koniec.gotowania.kom-
potu,. kiedy. owoce. będą.miękkie,.
dodać.cukier.
Do.suszonych.śliwek,.jabłek.i.gru-
szek.można. dodać. suszone. figi..
Kompot.nabierze.aromatu.z.laską.
cynamonu..

KoGuTKi z mAKiem

KomPoT z SuSzeK
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Składniki: 
•. 1.kg.mąki
•. 12.średnich.ziemniaków
•. 7.dag.drożdży.
•. 5.całych.jaj.
•. 3/4.szklanki.cukru.kryształu
•. 1.roztopiona.margaryna
•. cukier.puder.

Wykonanie:
Posolone. ziemniaki.ugotować. odcedzić. i. rozgnieść.w.prasce,. gdy. lekko.prze-
stygną,.pokruszyć.w.nie.drożdże,.potem.dodać.całe.jajka.i.chłodną.margarynę,.
wszystko.złączyć.z.mąką.i.cukrem.kryształem,.wyrobić.ciasto.–.pozostawić.do.
wyrośnięcia..Rozwałkowywać.ciasto.(ok..2-3.cm.grubości)..Wykrawać.szklanką,.
a.środek.naparstkiem.(można.do.ciasta.dodać.troszke.spirytusu).–.smażyć.na.
złoty.kolor..Potrzepać.cukrem.pudrem..

Składniki:
Ciasto:

•. 35.dag.mąki
•. 1.jajo
•. 150.ml.wody
•. sól

Nadzienie:
•. 50.dag.kapusty.kiszonej
•. 10.dag.cebuli
•. 10.dag.słoniny
•. 10.dag.suszonych.grzybów
•. sól,.pieprz

Wykonanie:
Grzyby.opłukać,.namoczyć.i.ugotować.w.wodzie,.w.której.się.moczyły..Odcedzić,.
przepuścić. przez.maszynkę. lub. drobno.posiekać..Kapustę.ugotować.w.małej.
ilości.wody,.odcisnąć.i.drobno.posiekać..Cebulę.usmażyć.z.pokrojoną.słoniną..
Wszystkie.składniki.połączyć..Doprawić.farsz.solą.i.pieprzem.
Zrobić.ciasto,.rozwałkować.i.wykrawać.krążki.szklanką.lub.specjalną.foremką..
Na.każdy.krążek.nałożyć.nadzienie..Zlepić.brzegi..Ugotować.pierogi.w.osolonej.
wodzie..Polać.masłem.

oPonKi z ziemniAKóW     

PieroGi z KAPuSTą
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Składniki:
Ciasto:

•. 1.kg.mąki
•. 2.żółtka
•. 1.łyżka.oliwy
•. woda

Nadzienie:
•. 60.dag.sera
•. 40. dag. ugotowanych. tłuczonych. ziem-

niaków
•. cebula
•. 2.jaja
•. sól
•. pieprz

Wykonanie:
Ser.utrzeć.w.misce.drewnianą.
łyżką. (nie. przepuszczać. przez.
maszynkę,.bo.farsz.będzie.zbyt.
luźny).. Stopniowo. dodawać.
ugotowane. ziemniaki,. razem.
rozetrzeć..Dodać.podsmażoną.na.
szklisto.cebulę,.sól.i.pieprz..Ca-
łość.wymieszać.i.dobrze.wyrobić.
Z.mąki,. żółtek. i. oliwy.ugnieść.
ciasto,.zarabiać.je.ciepłą.wodą..
Po.dobrym.wyrobieniu.zostawić.
ciasto.na.10.minut,.żeby.odpo-
częło..Rozwałkować,.wykrawać.
krążki. i. nakładać. farsz..Ugo-
towane. pierogi. odcedzić. (nie.
przelewać. zimną.wodą).. Polać.
masłem.
Pierogi.z.serem.i.ziemniakami.
powinny.być.dobrze.doprawio-
ne..Można.do.farszu.dodać.także.
gałkę.muszkatołową..

PieroGi z Serem i ziemniAKAmi



24

Turniej Gmin
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ziemniAczAne hArce W luBeni
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Koła.gospodyń.wiejskich.na.terenie.gminy.Świlcza..Szczególną.rolę.w.gminie.Świlcza.odgry-
wają.Koła.Gospodyń.Wiejskich..Jest.ich.10,.a.działają.w.miejscowościach:.Błędowa.Zgłobień-
ska,.Bratkowice,.Bzianka,.Dąbrowa,.Mrowla,.Rudna.Wielka,.Świlcza,.Trzciana,.Trzciana.
-.Słotwinka.i.Woliczka..Wszystkie.Koła.założone.zostały.w.latach.czterdziestych,..niedługo.
po.II.wojnie.światowej..Zrzeszają.ponad.200.kobiet..W.okresie.okupacji.hitlerowskiej.wiele.
kobiet.wiejskich.(później.członkiń.KGW),.działało.w.strukturach.Armii.Krajowej,.pełniąc.
rolę.łączniczek.z.ukrywającymi.się.w.lasach.partyzantami,.przekazywały.tajne.meldunki.
i.kolportowały.prasę.konspiracyjną.
Członkinie.Kół.Gospodyń.Wiejskich.w.okresie.swojej.działalności.nie.tylko.kultywowały.
lokalne.tradycje.ludowe,.zwyczaje.i.obrzędy,.ale.przede.wszystkim.były.orędowniczkami.
i.strażniczkami.wiary.swoich.przodków,.przekazując.te.dobra.następnym.pokoleniom..Były.
ponadto.inicjatorkami.wielu.postępowych.przemian.społecznych,.kulturalnych.i.gospodar-
czych.w.swoich.środowiskach.
Na.kartach.tej.publikacji.Koła.Gospodyń.Wiejskich.z.gminy.Świlcza.prezentują.przepisy.
na.Wielkanoc.
Stowarzyszenie.Kobiet.Wiejskich.z.siedzibą.w.Świlczy.zostało.założone. jesienią.2009.r..
Zrzesza.30.członków..Podstawowymi.cele.statutowe.stowarzyszenia.to:.
.- .działalność.opiekuńcza,.oświatowa,.edukacyjna,.kulturalna,.wspieranie.inicjatyw.społecz-
nych,.ochrona.i.promocja.zdrowia.wśród.społeczności.wiejskiej.i.lokalnej,
.- współpraca.i.pomoc.dla.Kół.Gospodyń.Wiejskich.i.innych.organizacji.działających.na.tere-
nach.wiejskich.i.na.rzecz.tych.obszarów,
.- wspieranie.lokalnych.inicjatyw.gospodarczych,.kulturalnych,.społecznych.i.zdrowotnych,
.- obrona.praw,.reprezentowanie.interesów.i.działanie.na.rzecz.poprawy.sytuacji.społeczno-
zawodowych.kobiet.wiejskich.i.ich.rodzin,
.- inicjowanie.i.podejmowanie.różnorodnych.działań.na.rzecz.poprawy.życia.i.pomocy.kobietom.
w.wykonywaniu.przez.nie.obowiązków.matki.i.gospodyni,
.- prowadzenie.wśród.kobiet.wiejskich.działalności.społeczno-gospodarczej,.oświatowo-kultu-
ralnej.w.zakresie.poprawy.warunków.socjalno-bytowych.rodzin.wiejskich,.upowszechnianie.
postępu.w.rolnictwie.gospodarstwie.domowym.oraz.poprawy.stanu.ochrony.zdrowia.i.opieki.
społecznej.mieszkańców.wsi.

Stowarzyszenie.Kobiet.Wiejskich.z.siedzibą.w.Świlczy.inicjuje,.organizuje.i.prowadzi.dzia-
łalność.w.zakresie:
.- organizowania.imprez.artystycznych,.kulturalnych.i.rozrywkowych,
.- organizowania.i.prowadzenia.różnego.rodzaju.kursów,.pokazów,.degustacji.potraw,
.- organizowania.i.obsługi.szkoleń.i.konferencji,
.- wspierania.przedsięwzięć.zmierzających.do.podwyższenia.poziomu.życia.społeczeństwa.
wiejskiego,
.- współpracy.z.innymi.organizacjami.o.podobnym.profilu.działania.w.kraju.i.zagranicą,
.- propagowania.kultury.wiejskiej,
.- innych.działań.sprzyjających.rozwojowi..statutowych.celów.Stowarzyszenia.

GminA ŚWilczA
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...dobre, zdrowe, łatwe w wykonaniu ciasto, a do tego niskokaloryczne.

Składniki: .
•. 1.pomarańcza.(obrana.zmiksowana).
•. 4.całe.jajka.
•. 2.łyżeczki.sody.
•. 1/2.szklanki.cukru.
•. 1.szklanka.miodu.(sztuczny.lub.naturalny).
•. 1.szklanka.herbaty.zaparzonej.(lub.kawy).
•. 1.szklanka.oleju
•. 1.szklanka.mąki.pszennej.razowej.
•. 2.szklanki.mąki.pszennej.tortowej.
•. 1/2.szklanki.płatków.owsianych.
•. 3.kopiate.łyżki.kakao.
•. cukier.waniliowy

Bakalie:.orzechy,.śliwki.kalifornijskie,.rodzynki,.ananas.rozdrobniony,.jabłko.
pokrojone.i.inne.(razem.2.szklanki).

Wykonanie: wszystkie.składniki.wymieszać.w.Thermomixie.lub.mikserze..Na.koń-
cu.dodać.bakalie.i.delikatnie.wymieszać..Rozlać.do.2.foremek..Piec.w.temp..180.0C.
30.min.i.20.min.w.temp..150.0C..
Po.upieczeniu.nałożyć.na.gorące.ciasto.kostki.gorzkiej.czekolady...

Wielkanoc. to. najbardziej. uroczyste. i. radosne. święto..Na.mszę. rezurekcyjną.
wcześnie.rano.idą.całe.rodziny..Dzwony.w.kościele.ogłaszają.zwycięstwo.życia.
nad.śmiercią.
W.gminie.Świlcza.młodzież.strzelała.z.karbidu,.a.obecnie.z.innych.dostępnych.
materiałów.pirotechnicznych..Strażacy.w.galowych.mundurach.trzymają.straż.
przy.Grobie.Chrystusa..W.chwili.rozpoczęcia.rezurekcji.padają.na.ziemię..Roz-
poczyna.się.procesja.wokół.kościoła,.a.następnie.msza.rezurekcyjna.
Po.rezurekcji.rodziny.wracają.do.domów.i.zasiadają.do.uroczystego.śniadania.
–.najważniejszego.w.roku.
W.Błędowej.Zgłobieńskiej.jest.tradycja,.że.ta.osoba.z.rodziny,.która.jako.pierw-

czeKolAdoWe cudo 

KonKurS WielKAnocny

PrzePiSy
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sza.wróci.do.domu.i.zje.kilka.łyżek.żuru,.będzie.miała.szczęście.przez.cały.rok.
Od.jaja.zaczyna.się.nie.tylko.życie,.ale.też.i.śniadanie.wielkanocne.

ŚWiĘcone jAjA WielKAnocne
Jaja.muszą.być.odpowiednio.przygotowywane..Najlepsze.do.tego.są.kilkudniowe.
i.mają.się.unosić.tuż.nad.dnem.szklanki.w.osolonej.wodzie..Tak.sprawdzone.
jajka.gotuje.się.w.lekko.zasolonej.wodzie.7.minut..Święci.się.je.w.skorupkach..
W.dawnych.czasach.święciło.się.pełny.koszyk.jaj.
Skorupki.święconych.jaj.wielkanocnych.miały.swoją.moc.i.żadna.gospodyni.ich.
nie.zmarnowała..
Skorupki.z.jaj.święconych:

•. rozsypujemy.wokół.domu,.zapewniając.mu.ochronę
•. zakopujemy.do.ziemi,.by.zwiększyły.jej.urodzajność
•. przyczepiamy.je.do.drzwi.wejściowych,.zapewniając.spokój.domowi

Istniał.też.zwyczaj.mycia.się.wodą.z.gotowanych.jaj,.co.miało.poprawiać.urodę,.
przywracać.zdrowie.i.leczyć.zęby.
Jajko.poświęcone.(bez.skorupek).gospodyni.domu.rozdaje.domownikom..Wszyscy.
się.nimi.dzielą.i.składają.sobie.życzenia,.a.do.domu.wchodzi.szczęście,.dobro.
i.radość..Jajko.lubi.dobre.towarzystwo:.chrzanu,.rzeżuchy.i.kawioru.

chrzAn
Najlepiej.smakuje.chrzan.własnoręcznie.zrobiony..Kilka.kawałków.chrzanu.trze-
ba.zmleć.lub.utrzeć.na.tarce..Utarty.chrzan.należy.lekko.zakwasić.octem.winnym.
(albo.cytryną),.następnie.dodać.sól,.pieprz.i.gęstą.śmietanę..Lepiej.smakuje,.gdy.
doda.się.ugotowane.3.żółtka.na.1.szklankę.utartego.chrzanu..
W.Dąbrowej.jest.tradycja,.że.ten,.kto.zje.kawałeczek.korzenia.chrzanu.zanurzo-
nego.w.occie,.nie.będzie.chorował.na.gardło..
Chrzan.najbardziej.smakuje.z.jajkiem.i.wędliną.domowej.roboty..Poleca.się.na.
świąteczny.stół.gotowane.w.domu:.szynki,.wędzonki,.kiełbasy,.boczki.wędzone.
w.domowych.wędzarniach.

żur to.nieodłączna.potrawa.śniadania.wielkanocnego.
Ponad.100-letni.przepis.na.żur.wielkanocny
zakwas: 2. łyżki.mąki. żytniej. razowej,. 2. łyżki.mąki. żytniej. pełnoziarnistej,.
1.litr.wody.letniej.przegotowanej,.2.ząbki.czosnku,.skórka.z.chleba.razowego.
Wykonanie: Składniki.wymieszać.drewnianą.łyżką,.przykryć.lnianą.ściereczką.
i.pozostawić.w.ciepłym.miejscu..Mieszać.raz.dziennie..Po.3.dniach.zakwas.pięknie.
pachnie.i.jest.gotowy.do.użycia.
Gotowanie żuru:.5-6.ząbków.czosnku.drobno.posiekać,.a.następnie.drewnianą.
łyżką.ubić.w.garnku.ze.szczyptą.soli.(aż.puści.sok),.wbić.jajko,.dokładnie.mieszając,.
wlać.szklankę.mleka.–.dalej.mieszając.–.odstawić..Do.wywaru.z.ugotowanej.szynki..
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(ok..3. litry).wlać.zakwas. i. chwilę.goto-
wać..Gorący. roztwór.wywaru. z. zakwa-
sem.wlewamy.bardzo.powoli.do.garnka.
z.mlekiem,.czosnkiem.i.jajkami,.cały.czas.
mieszając..Na.koniec.wszystko.zagotować.
i. doprawić.według.własnego. uznania..
Następnie.można.dodać.chrzan..Do.żuru.
nie. należy. żałować. jaj,. szynki,. boczku.
i.kiełbasy..Można.go.spożywać.z.chlebem.
razowym.wypiekanym.w.domu..

chleB ŚWiąTeczny Pieczony nA drożdżAch. 
zakwas:. 3. dag. drożdży. zasypać. 1. łyżeczką. cukru,. po. rozpuszczeniu. zalać
1.litrem.wody.letniej,.dodać.więcej.niż.1.szklankę.mąki.pszennej,.po.wymieszaniu.
powstanie.zakwas,.pozostawić.go.na.noc.lub.cały.dzień.do.rośnięcia..
Przygotowanie chleba:.Zakwas.wymieszać.z.mąką.żytnią.razową,.i.pszenną.razową..
dodać.1.łyżeczkę.soli,.ma.powstać.konsystencja.dość.gęsta.(tak.jak.ciasto.na.makaron)..
Wyrobić.ciasto.ręcznie.i.zostawić.do.wyrośnięcia.w.ciepłym.miejscu.(można.też.wyro-
bić.ciasto.mechanicznie.w.specjalnej.maszynie.do.chleba)...Po.wyrośnięciu.ponownie.
wyrobić.ciasto.i.włożyć.do.natłuszczonych.2.foremek..Wierzch.należy.posmarować.
żółtkiem,.posypać.kminkiem.lub.makiem,.migdałami.albo.sezamem.bądź.czarnuszką..
Gdy.ciasto.podwoi.swoją.objętość.w.foremkach,.należy.piec.ok..1.godziny.w.temp..200.
..-.210.0C..Tradycja.wypieku.tego.chleba.jest.przekazywana.z.pokolenia.na.pokolenie.
w.formie.ustnej,.gdyż.dobór.składników.i.ich.proporcje.dobierane.są.bardziej.według.
doświadczenia.i.umiejętności.osoby.piekącej..Sztuka.wypieku.polega.na.stworzeniu.
odpowiedniej.konsystencji.ciasta,.co.wymaga.doświadczenia.i.praktyki.

ciASTA WielKAnocne
Po.sytym.śniadaniu.rodzina.zabierała.skorupki.z.jaj.święconych.i.wychodziła.do.ogrodu..
Dzieci.otrząsały.gałązki.drzew,.aby.lepiej.owocowały,.a.dorośli.wykorzystywali.skorupki.
ze.święconych.jaj.zgodnie.z.wcześniej.opisaną.tradycją,.tj..do.zapewnienia.domownikom.
pomyślności.i.dostatku...Po.powrocie.do.domu.na.stole.czekało.ciasto,.kawa.i.herbata.oraz.
oczywiście.nalewka.z.wiśni..Z.ciast.największym.powodzeniem.cieszyły.się.baby,.mazurki,.
makowniki,.miodowniki..Ciasta.wielkanocne.były.proste..Gospodynie.nie.miały.czasu.
na.wyszukane.wypieki,.bo.robiły.wiosenne.porządki,.sprzątały.domy,.prały.serwetki,.
obrusy,.malowały.pisanki,.robiły.ozdoby.świąteczne.i.dużo.czasu.spędzały.w.kościele.
na.modlitwach.i.rozmyślaniach..Baby.wielkanocne.były.ozdobą.stołów.świątecznych..
Dekorowano.je.na.różne.sposoby..Każda.gospodyni.mogła.się.wykazać.swoimi.zdolno-
ściami.i.pomysłowością..
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BABA drożdżoWA
Przedstawiony.poniżej.przepis,.służył.babkom.i.pra-
babkom.do.pieczenia.baby.drożdżowej.w.specjalnej.du-
żej.formie.o.pięknym.i.oryginalnym.kształcie..Forma.ta.
jest.do.dziś.w.użyciu,.chociaż.liczy.sobie.ponad.150.lat..
Wykonana.jest.z.żeliwa.i.jest.pokryta.emalią..Pomimo.
upływu.czasu.nie.straciła.nic.ze.swojej.funkcjonalności.
i.niezwykłego.uroku.
Składniki: 75.dag.mąki,.5.dag.drożdży,.1.szklanka.
cukru.pudru,.1.łyżka.cukru.kryształu,.szklanka.mleka,.
kostka.masła,.10.żółtek,.15.dag.rodzynek,.łyżeczka.soli.
Wykonanie: Drożdże. rozetrzeć. z. 1. łyżką. cukru.
kryształu..Wszystko.wymieszać. z. ciepłym.mlekiem..
i.2.łyżkami.mąki.pszennej..Rozczyn.odstawić.na.ok..30.
minut.w.ciepłym.miejscu.Masło.roztopić.i.ostudzić..Mąkę.przesiać.do.miski..Z.mąką.
wymieszać:.rozczyn,.masło,.żółtka,.resztę.cukru,.sól..Ciasto.wyrobić,.dodać.rodzynki.
i.włożyć.do.formy...Forma.ma.być.wcześniej.natłuszczona.i.obsypana.bułką.tartą..
Odstawić.ciasto.w.formie.do.wyrośnięcia..Gdy.ciasto.podwoi.swoją.objętość,.należy.
je.piec.1.godzinę.w.temperaturze.200.-.210.0C..Po.upieczeniu.ozdobić.

mAzurKi
Mazurki.były.kunsztownie.zdobione.z.zachowaniem.motywów.wielkanocnych..
Panny,.które.zabiegały.o.chłopców,.konkurowały.między.sobą,.która.lepiej.upie-
cze.i.ozdobi.mazurek.

mAzureK ŚliWKoWo–jABłKoWy
Składniki:.2.szklanki.mąki.pszennej,.20.dag.masła,.2.żółtka,.1.jajko,.1.szklanka.
cukru,.1.szklanka.dżemu.śliwkowego,.1.szklanka.marmolady.z.jabłek.(najlepiej.rene-
ty),.2.łyżki.bułki.tartej,.1.szklanka.kandyzowanych.owoców,.orzechów,.migdałów.itp.
Przygotowanie i pieczenie ciasta:.Do.mąki.dodać.masło,..jaja,..cukier.–.posiekać,.
a.następnie.zagnieść..Do.każdego.dżemu.dodać.po.łyżce.bułki.tartej..Ciasto.rozwałkować.
i.włożyć.do.formy.wyłożonej.pergaminem..Wierzch.ciasta.posmarować.dżemem.jabłko-
wym.i.śliwkowym..Wierzch.posypać.bakaliami..Ciasto.piec.w.temperaturze.180.0C.przez.
40.minut..Po.wystudzeniu.dekorować.

mAKoWiec ŚWiąTeczny drożdżoWy zAWijAny
Składniki:.szklanka.ciepłej.słodkiej.śmietany,.10.dag.miękkiego.masła,.12.dag.
cukru,.10.żółtek,.6.dag.drożdży,.60.dag.mąki.pszennej,.1/2.łyżeczki.soli.
masa makowa:.50.dag.maku,.6.dag.kaszy.manny,.32.dag.cukru,.2.szklanki.
mleka,.4.jaja,.20.dag.rodzynek,.20.dag.bakalii
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Przygotowanie i pieczenie ciasta:.
masa makowa:.Mak. sparzyć.wrzącą.
wodą,.odcedzić,.zemleć.2.razy.w.maszynce..
Rodzynki. namoczyć,. bakalie. zemleć.Do.
maku.wsypać.wszystkie.składniki,.dobrze.
wymieszać,.odstawić.do.ostudzenia.
ciasto drożdżowe: Wszystkie.składni-
ki. dobrze.wymieszać.według.kolejności..
Odstawić. do. wyrośnięcia. w. ciepłym.
miejscu.. Po. wyrośnięciu. podzielić. na..

3.części,.rozwałkować,.placki.posmarować.białkiem..Rozprowadzić.masę.makową..
Zwinąć.ciasto.w.rulon..Włożyć.do.foremek,.a.następnie.posmarować.wierzch.żółt-
kiem.Włożyć.do.ciepłego.piekarnika.(ok..50.0C).aż.do.wyrośnięcia.ciasta..Piec.ok..
50.minut.w.temperaturze.180.-.190.0C..Po.upieczeniu.i.wystudzeniu.ozdobić..
. . .
miodoWniK
Niniejszy.przepis.jest.niezwykle.prosty.do.wykonania,.a.miodownik.jest.bardzo.
smaczny.nie.pochłania.dużo.czasu,.zatem.mogą.go.wykonywać.z.powodzeniem.
współczesne,.jakże.zapracowane.i.zabiegane,.kobiety..

Składniki:.2.pomarańcze,.szklanka.prawdziwego.miodu.(najlepiej.spadziowego),.
1.szklanka.ostudzonej.mocnej.herbaty.lub.kawy,.1.szklanka.oleju,.4.całe.jajka,..
2.łyżki.sody.spożywczej,.przyprawa.do.pierników,.1/2.szklanki.cukru.(można.
dodać.całą.szklankę),.1.łyżka.kakao,.1.szklanka.bakalii.
Przygotowanie i pieczenie ciasta:.Wszystkie.składniki.wymieszać.ręcznie.
łyżką.drewnianą..Na.końcu.dodać.bakalie.(zamiast.rodzynek.można.dodać.su-
szoną.żurawinę)..Wszystko.wlać.do.2.wysmarowanych.tłuszczem.foremek..Piec.
50.minut.w.temperaturze.160.0C..Po.upieczeniu.i.wystudzeniu.ozdobić.

Oświęt zanoszony do kościoła w dawnych czasach wyglądał bardzo obficie. 
Najważniejszy był chleb, koszyk jajek, osełka masła, pęta kiełbasy, kawałek 
wędzonki, sól, korzeń chrzanu. Kosz niosły 2 osoby dorosłe. Mali chłopcy nieśli 
baranki upieczone w domu, a dziewczynki w mniejszych koszyczkach pisanki 
ręcznie zdobione.

Opracowała:
Józefa Niedbała - wspólnie z przedstawicielkami 
Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Świlcza
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Turniej Gmin W BrATKoWicAch 
W Gminie ŚWilczA 2011 r.
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