
Pracująca Mama

Przepisy



Pasty do kanapek, ptysi, babeczek i faszerowanych pomidorów 

|Pasta jajeczna | Zielona pasta twarogowa | Pasta z twarogu i rzodkiewek | Pasta chrzanowa | Pasta z żółtego 
sera | Pasta z niebieskiego sera pleśniowego | Pasta z wędzonej makreli | Pasta z wędzonej makreli i 
twarogu | Pasta z łososia | Pasta z anchois | Pasta z tuńczyka | Pasta z bryndzy i sardynek (Lwowska awanturka) 
| Czerwona pasta z bryndzą| Żółta pasta z bryndzą | Pasta z szynki | 

PASTA JAJECZNA  
Składniki : 
6 jajek ; 1 płaska łyżka musztardy; 2 płaskie łyżki majonezu ; pół pęczka koperku; pół pęczka szczypiorku; sok z 
cytryny, sól , pieprz 
Przepis : Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać ze skorupek i drobno posiekać. Połączyć z musztardą, 
opłukanym i drobno posiekanym szczypiorkiem i koperkiem oraz majonezem i doprawić do smaku solą, pieprzem i 

sokiem z cytryny 
 
ZIELONA PASTA TWAROGOWA :  
Składniki : 
200 g twarogu (tłustego, półtłustego albo serka typu philadelphia); 1-2 łyżki śmietany ; 1 pęczek koperku; 1 
pęczek szczypiorku; pół pęczka natki pietruszki; sok z cytryny, sól , pieprz 
Przepis : Ser przecisnąć przez wyciskarkę do ziemniaków lub dokładnie rozgnieść widelcem, tak aby nie było 
grudek (nie miksować, ponieważ będzie zbyt rzadki). Połączyć ze śmietaną oraz opłukanymi, bardzo drobno 
posiekanymi ziołami i dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą , pieprzem i sokiem z cytryny 

PASTA Z TWAROGU I RZODKIEWEK :  
Składniki : 
200 g twarogu (tłustego, półtłustego albo serka typu philadelphia); 2 pęczki rzodkiewek; pół pęczka szczypiorku 
lub koperku; sok z cytryny, sól , pieprz 
Przepis : Rzodkiewki oczyścić, umyć, zetrzeć na tarce z grubymi oczkami i po pięciu minutach odcisnąć je, 
usuwając nadmiar płynu. Ser przecisnąć przez wyciskarkę do ziemniaków lub dokładnie rozgnieść widelcem, tak 
by nie było grudek (nie miksować, ponieważ będzie zbyt rzadki). Połączyć z rzodkiewkami oraz opłukanym i 
drobno posiekanym szczypiorkiem lub koperkiem. Doprawić do smaku solą, pieprzem, sokiem z cytryny. 

PASTA CHRZANOWA :  
Składniki : 
200 g twarogu (tłustego, półtłustego albo serka typu philadelphia); 2 łyżki świeżego startego chrzanu (lub 3 
gotowego ze słoika); 1-2 łyżki śmietany; pół pęczka koperku; sok z cytryny, sól , cukier 
Przepis : Do sera przeciśniętego przez wyciskarkę do ziemniaków lub dokładnie rozgniecionego widelcem dodać 
chrzan oraz opłukany i drobno posiekany koperek. Dokładnie wymieszać i doprawić do smaku solą, sokiem z 
cytryny i cukrem. 

PASTA Z ŻÓŁTEGO SERA :  
Składniki : 
200 g dowolnego żółtego sera (mogą być resztki różnych serów, pod warunkiem, że nie są zeschnięte); 1 
łyżeczka ostrej musztardy; 1-2 łyżki słodkiej śmietany; 2 żółtka; sól , pieprz cayenne 
Przepis : Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać ze skorupek i wyjąć żółtka .Ser zetrzeć na tarce o jak 
najdrobniejszych oczkach. Połączyć z roztartym żółtkiem, musztardą i śmietaną. Doprawić do smaku solą i 
pieprzem cayenne 

PASTA Z NIEBIESKIEGO SERA PLEŚNIOWEGO :  
Składniki : 
100 g śmietankowego serka typu philadelphia; 150 g niebieskiego sera pleśniowego; 1-2 łyżki śmietany; sól ; 
pieprz  
Przepis : Ser pleśniowy dokładnie rozgnieść i rozetrzeć, tak by nie pozostały grudki. Połączyć z serkiem 
śmietankowym, śmietaną i doprawić do smaku solą i pieprzem. Jeśli pasty używa się do kanapek ,jako dekorację 
najlepiej zastosować połówki orzechów włoskich lub paski suszonych owoców, na przykład moreli 

PASTA Z WĘDZONEJ MAKRELI :  
Składniki : 
1 makrela (około 300g) ;1 duży lub 2 małe ogórki konserwowe; 1-2 łyżki słodkiej śmietany ; sok z cytryny;sól ; 
pieprz ;cukier 



Przepis : Makrelę obrać ze skóry usunąć z niej wszystkie ości. Mięso zmiksować, połączyć z bardzo drobno 
posiekanym ogórkiem i śmietaną. Doprawić do smaku solą, pieprzem, sokiem z cytryny i cukrem. 

PASTA Z WĘDZONEJ MAKRELI I TWAROGU :  
Składniki : 
1 makrela (około 300g) ;100 g. twarogu (półtłustego, tłustego albo serka typu philadelphia); 1-2 łyżki słodkiej 
śmietany ; sok z cytryny; sól ; pieprz ;cukier 
Przepis : Makrelę obrać ze skóry usunąć z niej wszystkie ości. Mięso zmiksować, i wymieszać z przeciśniętym 
przez wyciskarkę do ziemniaków twarogiem. Doprawić do smaku solą, pieprzem, sokiem z cytryny i cukrem. 

PASTA Z ŁOSOSIA :  
Składniki : 
200 g. wędzonego łososia (w plasterkach lub filetu) ; 2 łyżki słodkiej śmietany ; sok z cytryny, sól , pieprz  

Przepis : Łososia zmiksować ze śmietaną. Doprawić do smaku solą, pieprzem i cytryną. Jeśli pasty używa się do 
kanapek, można je ozdobić kawałkami plasterków cytryny, kaparami albo gałązkami koperku. 

PASTA Z ANCHOIS :  
Składniki : 
200 g serka śmietankowego typu philadelphia; 50 g (1 mała puszka) odsączonych filetów anchois; 1-2 łyżki 
słodkiej śmietany ; sok z cytryny; sól ; pieprz  
Przepis : Filety anchois zmiksować lub bardzo drobno posiekać, połączyć z serkiem roztartym ze śmietaną i 
doprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny 

PASTA Z TUŃCZYKA :  
Składniki : 
2 puszki tuńczyka w sosie własnym lub oleju; 1 ogórek konserwowy lub 2 łyżki kaparów; 2-3 łyżki majonezu, sól 
,sok z cytryny  
Przepis : Tuńczyka odsączy i zmiksować razem z majonezem. Dodać drobno posiekany ogórek lub kapary (także 
posiekane) i doprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny 

PASTA Z BRYNDZY I SARDYNEK (LWOWSKA AWANTURKA) :  
Składniki : 
100 g bryndzy, 100 g śmietankowego serka typu philadelphia, 160-200 g sardynek (2 puszki), 1-2 łyżki słodkiej 
śmietany; sól; pieprz, sok z cytryny  
Przepis : Sardynki odsączyć i po usunięciu skóry i ości zgnieść widelcem. Rozetrzeć i połączyć z serkiem 
śmietankowym, bryndzą oraz śmietaną. Dokładnie wymieszać i doprawić do smaku solą ,pieprzem oraz sokiem z 
cytryny. 

CZERWONA PASTA Z BRYNDZĄ :  
Składniki : 
100 g bryndzy; 100 g śmietankowego serka typu philadelphia; 1 czerwona papryka; pół łyżeczki ostrej 
sproszkowanej papryki; sól; cukier; sok z cytryny  
Przepis : Umytą paprykę przekroić na pół i usunąć nasiona oraz białe wewnętrzne części. Bardzo drobno 
posiekaną lub zmiksowaną, połączyć z bryndzą i serkiem śmietankowym. Wsypać sproszkowaną paprykę, 
dokładnie wymieszać i doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny 

ŻÓŁTA PASTA Z BRYNDZĄ :  
Składniki : 
100 g bryndzy; 100 g śmietankowego serka typu philadelphia; 1 żółta papryka; 1 łyżeczka ostrego curry; sól; 
cukier; sok z cytryny  
Przepis : Umytą paprykę przekroić na pół i usunąć nasiona oraz białe wewnętrzne części. Bardzo drobno 
posiekaną lub zmiksowaną, połączyć z bryndzą i serkiem śmietankowym. Wsypać curry, dokładnie wymieszać i 
doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny 

PASTA Z SZYNKI :  
Składniki : 
200g gotowanej szynki wędzonej w plasterkach lub kawałku; 1 mały ogórek konserwowy; 1 płaska łyżeczka 
musztardy; 1-2 łyżki majonezu; sól; pieprz.  
Przepis : Szynkę bardzo drobno posiekać lub zmiksować. Dodać musztardę, majonez oraz drobno posiekany 
ogórek. Wymieszać i doprawić do smaku solą oraz pieprzem 



Przystawki na zimno 

| Babeczki na słono | Miniaturowe kolorowe kanapki | Miniaturowe ptysie na słono | Pomidory faszerowane 
różnymi pastami | Pomidory faszerowane szynką i groszkiem | Jajka w majonezie | Jajka w sosie majonezowo-
chrzanowym | Jajka faszerowane pieczarkami | Jajka faszerowane z ziołami | Jajka faszerowane 
tuńczykiem | Faszerowane pieczarki | Kolorowe kulki z sera | Kulki z niebieskiego sera pleśniowego | Gruszki w 
winie z camembertem lub brie | Ogórki z rakami lub krewetkami | Raki lub krewetki w łódeczkach z 
cykorii | Awokado z rakami lub krewetkami | Ruloniki z wędzonego łososia z chrzanem | Tatar z łososia na 
plasterkach ziemniaków | Ogórkowe łódeczki z kawiorem i łososiem | Gniazdka z łososia z chrzanowym 
serkiem | Mus z łososia gotowanego i wędzonego | Mus z wędzonego łososia | Wędzony pstrąg pod 
pierzynką | Biało-zielony mus z pstrąga | Pasztet z białych szparagów i łososia | Pasztet z sandacza z rakami lub 
krewetkami | Pasztet z zielonych szparagów i pstrąga | Smażona ryba w marynacie | Karp faszerowany w 
galarecie | Karp lub szczupak w galarecie | Pulpeciki z sandacza (lub innej ryby słodkowodnej) w galarecie | Ryba 

po grecku | Śledzie w oleju z cebulą | Śledzie w śmietanie z cebulą i jabłkami| Śledzie w majonezie z groszkiem i 
ogórkiem | Śledzie w koperkowym winegrecie | Śledzie jak za cara | Śledzie w zalewie korzennej ze 
śliwkami | Tatar ze śledzi | Tatar tradycyjny | Tatar z kaparami | Ruloniki z szynki z czosnkowym 
nadzieniem | Ruloniki z szynki chrzanowym nadzieniem | Polędwica w marynacie z pieczarkami i 
parmezanem | Pieczony schab na zimno | Polędwica po angielsku na zimno | Rostbef na zimno | Pieczeń cielęca 
na zimno | Pieczeń z indyka na zimno | Schab w galarecie o warszawsku | Cielęcina w galarecie | Zimne nóżki w 
galarecie | Ozorki wieprzowe w galarecie | Piersi kaczki w galarecie | Pieczeń z indyka w maladze z 
żurawinami | Pasztet po wiejsku | Tradycyjny pasztet z cielęciny i wieprzowiny | Pasztet z kurzych 
wątróbek | Pasztet z cielęciny z żurawiną i maderą | Pasztet z dziczyzny | Pasztet z kaczki ze śliwkami | Pasztet z 
gęsi z pomarańczą | 

BABECZKI NA SŁONO :  
Składniki :400 g mąki; 300 g masła, 2 surowe żółtka, sól, masło do smarowania foremek, różne rodzaje past ; 
DO DEKORACJI : małe korniszony, małe rzodkiewki, połówki pomidorów malinowych, paski świeżej lub 
konserwowej papryki lub suszonych pomidorów, zielone i czerwone oliwki bez pestek (krojone na pół lub w 
krążki), kapary połówki orzechów włoskich , paski suszonych owoców, np. moreli lub śliwek, gałązki natki 
pietruszki lub koperku 
Przepis : Zimne masło posiekać z mąką, dodać żółtka, szczyptę soli oraz 5-6 łyżek mocno schłodzonej wody i 
szybko wyrobić ciasto. Wstawić na co najmniej godzinę do lodówki (można na noc). Foremki do babeczek 
dokładnie posmarować masłem. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować na grubość 6-7 mm. Płatem ciasta zakryć 
foremki, ustawione jedna przy drugiej i przejechać wałkiem tak, by ich brzegi przecięły ciasto. Potem palcami 
starannie docisnąć ciasto do foremek. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec około 20 minut na 
złoty kolor. Babeczki wyjąć i kiedy ostygną ,delikatnie (ponieważ ciasto jest kruche) wyjmować z foremek i 
układać na tacy. Łyżeczką lub za pomocą worka cukierniczego nakładać dowolnie wybrane pasty i dekorować 
produktami wymienionymi w spisie składników 

MINATUROWE KOLOROWE KANAPKI :  
Składniki :pół białego chleba z prostokątnej formy; 40 g masła, różne rodzaje past; DO DEKORACJI : małe 
korniszony, małe rzodkiewki, połówki pomidorów malinowych, paski świeżej lub konserwowej papryki , zielone i 
czarne oliwki bez pestek (krojone na pół lub w krążki), kapary, połówki orzechów włoskich, paski suszonych 
owoców np. moreli lub śliwek, gałązki natki pietruszki lub koperku 
Przepis : Ostrym długim nożem odciąć z chleba skórkę i pokroić go w kromki 5-6 milimetrowej grubości. 
Posmarować je cienko masłem i każdą podzielić na 9 kwadratów .Smarować dosyć grubo (3-4 mm) dowolnymi 
pastami i układać na tacach, tak by tworzyły barwne szachownice. Udekorować podanymi wyżej produktami lub 
puścić wodze fantazji . Zamiast past do kanapek można użyć tatar, pod warunkiem jednak ,że będzie on 
przygotowany na krótko przed serwowaniem - tatr bowiem po dłuższym czasie ciemnieje i nie wygląda 
apetycznie, a w przypadku kanapek estetyka jest równie ważna jak smak 

MINIATUROWE PTYSIE NA SŁONO :  
Składniki :230 g mąki, 150 g masła, 6 jajek, sól, dowolne pasty 
Przepis : Wodę (300 ml) zagotować z masłem i ze szczyptą soli. Do wrzątku wsypać mąkę i szybko mieszać 

drewnianą łyżką. Można użyć miksera, ale nie końcówek służących do ubijania piany, lecz tych do mieszania 
ciasta, o spiralnym kształcie. Po 2 minutach rondel zdjąć z ognia i kontynuować mieszanie. Po kolejnych pięciu 
wbijać, wciąż mieszając po jednym jajku. Masa powinna być lśniąca i gęsta. Blachę wyłożyć papierem do 
pieczenia i nakładać na nią - łyżką moczoną w ciepłej wodzie lub za pomocą worka cukierniczego - porcje ciasta 
wielkości małego orzecha włoskiego, starając się im nadać regularny kulisty kształt. Ta czynność jest 
najtrudniejsza, ciasto jest bowiem gęste ,lepkie i ciężko odrywa się od łyżki. Należy także pamiętać że ptysie w 
czasie pieczenia co najmniej dwukrotnie zwiększają objętość, przy nakładaniu trzeba więc zachować między nimi 
odpowiednią odległość. Blachę z ptysiami włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 25-30 minut na 



złoty kolor. Po wystudzeniu ptysie kroić poziomo, nieco powyżej połowy. Dolną część napełnić dowolnymi 
pastami, tak by farsz tworzył wystającą kopułkę i przykrywać górną część ptysia. Można nadziewać ptysie także 
za pomocą worka cukierniczego, wbijając go z boku 

POMIDORY FASZEROWANE RÓŻNYMI PASTAMI :  
Składniki :8 małych pomidorów; sól, pieprz, dowolne pasty 
Przepis : Pomidory umyć, usunąć szypułki i odciąć górną (przeciwną do strony szypułki) część - mniej więcej na 
wysokości trzech czwartych. Używając specjalnej kulistej łyżeczki, ostrożnie wydrążyć pomidory. Oprószyć je 
wewnątrz solą i pieprzem i nadziewać dowolnymi pastami, tak by na wierzchu wystawał kopczyk. Przykryć górną 
częścią pomidora i ułożyć na tacy lub półmisku 

POMIDORY FASZEROWANE SZYNKĄ I GROSZKIEM :  
Składniki :8 małych pomidorów, 200 g gotowanej, wędzonej szynki w kawałku, 200 g mrożonego groszku 

(może być z puszki, 1 konserwowy ogórek,3-5 łyżek majonezu, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Groszek wrzucić do osolonego kilkoma szczyptami cukru wrzątku i gotować 7-8 minut. Odcedzić i 
pozostawić do ostygnięcia. Pokrojoną w drobną kostkę szynkę wymieszać z posiekanym ogórkiem, groszkiem oraz 
majonezem i doprawić do smaku solą i pieprzem. Pomidory umyć, usunąć szypułki i odciąć górną (przeciwną do 
strony szypułki) część mniej więcej na wysokości trzech czwartych. Używając specjalnej kulistej łyżeczki, ostrożnie 
wydrążyć pomidory. Oprószyć je wewnątrz solą i pieprzem i nadziewać sałatką z szynki i groszku, tak by na 
wierzchu wystawał kopczyk. Przykryć pomidory górną częścią i ułożyć na tacy lub półmisku 

JAJKA W MAJONEZIE :  
Składniki :6 jajek; 4-5 łyżek majonezu, pół pęczka szczypiorku, 1-2 łyżki gęstej, kwaśnej śmietany, sól, pieprz, 
cukier 
Przepis : Jajka ugotować na twardo. Jeśli wcześniej były w lodówce na kilka minut namoczyć je w letniej wodzie, 
żeby uniknąć zbyt dużej różnicy temperatur .Postawić na średnim ogniu i od momentu, gdy woda zakipi, gotować 
na wolnym ogniu 6-7 minut, w zależności od wielkości jajek. Ostudzić, obrać ze skorupek, przekroić wzdłuż na pół 
i ułożyć na półmisku, żółtkiem do góry. Oblać majonezem zmieszanym ze śmietaną i doprowadzonym do smaku 
sola, pieprzem oraz cukrem. Posypać umytym i posiekanym szczypiorkiem 

JAJKA W SOSIE MAJONEZOWO-CHRZANOWYM :  
Składniki :6 jajek; 4-5 łyżek majonezu , 2 łyżki świeżo startego chrzanu (lub 3 gotowego ze słoika), 1 pęczek 
koperku, 1-2 łyżki gęstej ,kwaśnej śmietany, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Jajka ugotować na twardo. Jeśli wcześniej były w lodówce na kilka minut namoczyć je w letniej wodzie, 
żeby uniknąć zbyt dużej różnicy temperatur .Postawić na średnim ogniu i od momentu, gdy woda zakipi, gotować 
na wolnym ogniu 6-7 minut, w zależności od wielkości jajek. Ostudzić, obrać ze skorupek, przekroić wzdłuż na pół 
i ułożyć na półmisku, żółtkiem do góry. Koperek opłukać i posiekać zostawiając kilkanaście małych gałązek do 
dekoracji. Majonez zmieszać ze śmietaną chrzanem oraz siekanym koperkiem i doprawić do smaku solą, pieprzem 
i cukrem. Oblać sosem jajka i udekorować gałązkami koperku 

JAJAK FASZEROWANE PIECZARKAMI :  
Składniki : 6 jajek, 300 g pieczarek, 1 średnia cebula lb 2 szalotki, 2 łyżki masła, 1-3 łyżki słodkiej śmietany, 12 
małych gałązek pietruszki lub koperku, sól, pieprz 
Przepis : Jajka ugotować na twardo : włożyć do zimnej wody i od momentu wrzenia gotować na wolnym ogniu 
6-7 minut. Pieczarki oczyścić , jeśli są duże, obrać ze skórki. Pokroić w paski, spłukać i odsączyć na sicie. Cebulę 
lub szalotkę zarumienić na łyżce masła. Na większej patelni rozgrzać resztę masła, wrzucić pieczarki i zwiększyć 
ogień, tak by się smażyły, a nie dusiły. Kiedy się zarumienią, przełożyć do innego naczynia lub malaksera i 
zmiksować wraz z cebulą, pieprzem , solą , łyżką śmietany i żółtkami, wyjętymi z jajek, uprzednio obranych i 
pokrojonych wzdłuż na połówki. Masę pieczarkową ostudzić. Jeśli będzie zbyt gęsta, dodać łyżkę lub dwie 
śmietany. Nakładać go za pomocą łyżeczki albo woreczka cukierniczego do wgłębień po żółtkach. Każdą połówkę 
przyozdobić gałązką natki lub koperku 

JAJKA FASZEROWANE Z ZIOŁAMI :  
Składniki :6 jajek, 1 łyżka majonezu, 1 łyżeczka musztardy, pół pęczka koperku, pół pęczka szczypiorku, pół 

pęczka natki pietruszki, sól, pieprz 
Przepis : Jajka ugotować na twardo : włożyć do zimnej wody i od momentu wrzenia gotować na wolnym ogniu 
6-7 minut. Kiedy ostygną, obrać , pokroić wzdłuż na połówki ostrożnie tak ,żeby nie uszkodzić białek, wyjąć 
żółtka. Koperek, natkę i szczypiorek posiekać (zostawiając 12 gałązek natki lub koperku) . Żółtka zmiksować z 
majonezem. musztardą ,ziołami ,solą i pieprzem. Masę za pomocą łyżeczki albo woreczka cukierniczego nakładać 
do wgłębień po żółtkach ugotowanych jajek i każdą połówkę przyozdobić gałązka natki lub koperku. 



JAJKA FASZEROWANE TUŃCZYKIEM :  
Składniki :6 jajek, 1 puszka tuńczyka w sosie własnym. 1 mały ogórek konserwowy, 1 płaska łyżka majonezu, 
pół pęczka szczypiorku, sól, pieprz; DO DEKORACJI : paski świeżej lub konserwowej papryki (najlepiej w różnych 
kolorach) 
Przepis : Jajka ugotować na twardo : włożyć do zimnej wody i od momentu gdy woda zakipi, gotować jeszcze 6-
7 minut. Kiedy ostygną obrać , pokroić wzdłuż na połówki i ostrożnie żeby nie uszkodzić białek, wyjąć żółtka. 
Odsączonego tuńczyka zmiksować z majonezem i żółtkami, dodać bardzo drobno posiekanego szczypiorku oraz 
ogórek. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Masę nakładać do wgłębień po żółtkach łyżeczką albo za pomocą 
woreczka cukierniczego. Ozdobić paseczkami papryki. 

FASZEROWANE PIECZARKI :  
Składniki :12 dużych pieczarek, 1 duża cebula lub 3 szalotki, 4 łyżki bułki tartej, pół pęczka natki pietruszki, 1 
ząbek czosnku, 3 łyżki słodkiej śmietany, 2 łyżki oliwy, 2 łyżka masła, sól, pieprz 
Przepis : Pieczarki oczyścić, opłukać i ostrożnie tak ,żeby nie zniszczyć kapeluszy, odciąć nóżki. Na rozgrzanej 

łyżce oliwy i masła zeszklić obraną i drobno posiekaną cebulę, wrzucić posiekane nóżki pieczarek i dusić 5-6 
minut. Zdjąć z ognia , dodać przeciśnięty przez prasę lub rozgnieciony nożem i roztarty z solą czosnek, śmietanę, 
umytą i drobno posiekaną natkę pietruszki oraz 3 łyżki bułki tartej. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Kapelusze 
pieczarek ułożyć na blasze skropionej łyżką oliwy i do każdego nałożyć farsz. Wstawić do piekarnika , nagrzanego 
do temperatury 200 stopni. Po 10 minutach wyjąć, farsz posypać resztą bułki tartej i włożyć do piekarnika na 
kolejne 10 minut. Pieczarki można podawać na ciepło lub zimno 

KOLOROWE KULKI Z SERA :  
Składniki :200 g camemberta, 100 g odciśniętego twarogu (tłustego, półtłustego lub serka typu philadelphia), 
pęczek koperku lub natki pietruszki, pół czerwonej i żółtej papryki, sól , pieprz 
Przepis : Camembert rozdrobnić widelcem i zmieszać z twarogiem, tak ,żeby nie powstała całkowicie jednolita 
masa. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem i uformować kulki wielkości małego orzecha włoskiego. Jedną 
trzecią kulek obtoczyć w posiekanym koperku (lub natce), jedną trzecią w drobniutko pokrojonej czerwonej 

papryce a jedną trzecią w podobnie rozdrobnionej żółtej papryce 

KULKI Z NIEBIESKIEGO SERA PLEŚNIOWEGO :  
Składniki :200 g niebieskiego sera pleśniowego (może być rokpol); 100 g odciśniętego twarogu (tłustego, 
półtłustego lub serka typu philadelphia), 60 g orzechów włoskich lub laskowych, sól, pieprz 
Przepis : Camembert rozdrobnić widelcem i zmieszać z twarogiem tak ,żeby nie powstała całkowicie jednolita 
masa. Dodać sól i pieprz do smaku. Uformować kulki wielkości małego orzecha włoskiego i obtoczyć je w bardzo 
drobno posiekanych orzechach 

GRUSZKI W WINIE Z CAMEMBERTEM LUB BRIE :  
Składniki :4 nieduże twarde gruszki, 200 ml białego półsłodkiego wina, 1 laska cynamonu. 4 goździki, 8 łyżeczek 
żurawiny do mięsa, 250-300 g (16 niedużych plastrów camemberta lub brie) , 8 małych gałązek natki pietruszki 
Przepis : Do garnka wlać wino, dodać cynamon oraz goździki. Umyte gruszki obrać i przekroić na połówki. 
Specjalnie do tego przeznaczoną kulistą łyżką albo łyżeczką do herbaty usunąć gniazda nasienne. Gruszki 

natychmiast umieścić w winie aby nie ściemniały. Dolać taką ilość wody żeby były przykryte, ale im będzie jej 
mniej, tym smak będzie intensywniejszy. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i gotować 15 minut, 
uważając by płyn zbytnio nie zakipiał. Pozostawić do ostygnięcia w zalewie i na co najmniej dobę umieścić w 
lodówce. Wyjęte zalewy gruszki ułożyć na półmisku (zalewę można użyć np. do przyrządzenia ponczu). Do 
wydrążonych wgłębień nałożyć po łyżeczce żurawiny i przykryć dwom cienkimi plastrami sera. Udekorować 
gałązkami natki pietruszki 

OGÓRKI Z RAKAMI LUB KREWETKAMI :  
Składniki :2 długie ogórki sałatkowe, 300 g odsączonych raków w zalewie lub krewetek, 3 łyżki majonezu, 1 
łyżka kwaśnej śmietany, 2 pęczki koperku, sól, biały pieprz, sok z cytryny, cukier 
Przepis : Umyte ogórki obrać i pokroić w poprzek na trzycentymetrowe kawałki Specjalną kulistą łyżeczką 
wydrążyć je tak , by z jednego brzegu pozostawało centymetrowe denko. Ułożyć na półmisku, wgłębieniami w 
górę. Policzyć, ile jest kawałków ogórków , i odłożyć tyle samo raków lub krewetek. Resztę pokroić w niezbyt 

małe kawałki. Również z koperku wybrać tyle gałązek, ile jest porcji, a resztę opłukać i posiekać. Majonez 
zmieszać ze śmietaną oraz koperkiem i doprawić do smaku solą , białym pieprzem, sokiem z cytryny i cukrem. 
Pokrojone raki lub krewetki wymieszać z sosem i włożyć do wydrążonych ogórków. na wierzchu umieścić po 
jednym raku albo po krewetce i udekorować gałązkami koperku. 

RAKI LUB KREWETKI W ŁÓDECZKACH Z CYKORII :  
Składniki :2 średnie cykorie, 300 g odsączonych raków w zlewie lub krewetek, 3 łyżki majonezu, 1 łyżka 
kwaśnej śmietany, 2 łyżka ostrego keczupu, 1 pęczek koperku, sól, pieprz , sok z cytryny, cukier 



Przepis : Wybrać 10 -12 ładnych , zwijających się w łódeczkę liści cykorii. Na pół godziny namoczyć je w zimnej, 
osłodzonej łyżką cukru, wodzie. Potem osuszyć i ułożyć na półmisku. Odłożyć 10-12 małych gałązek koperku, a 
resztę posiekać. Majonez zmieszać z keczupem oraz posiekanym koperkiem i doprawić do smaku solą, pieprzem , 
sokiem z cytryny i cukrem. Raki lub krewetki połączyć z sosem, wymieszać i włożyć do łódeczek z liści cykorii  

AWOKADO Z RAKAMI LUB KREWETKAMI :  
Składniki :3 niewielkie awokado, sok z połowy cytryny, 300 g raków lub krewetek w zalewie, 5 łyżek majonezu, 
1 łyżka ostrego keczupu, 2 łyżki brandy lub whisky, 1 ząbek czosnku, 1 pęczek koperku, sól, pieprz, cytryna, 
cukier 
Przepis : Najlepiej kupić wcześniej twarde awokado i szczelnie je owinąć papierem gazetowym. Po 3-4 dniach 
powinno być odpowiednio miękkie (miąższ nie może być jednak zbyt miękki)> Awokado obrać, przekroić na pół i 
usunąć pestki . Natychmiast obficie skropić sokiem z cytryny ,żeby nie ściemniało, i ułożyć gwieździście na 
płaskim dużym talerzu. Z koperku odłożyć 6 małych listków, resztę opłukać i posiekać Majonez zmieszać z 
keczupem, dodać brandy lub whisky oraz przeciśniętym przez prasę lub zmiażdżony nożem i roztarty czosnek. 

Doprawić do smaku solą, pieprzem ,sokiem z cytryny i cukrem. Tak przyrządzonym sosem polać raki i krewetki, 
wymieszać i nakładać do wgłębień po pestkach awokado. Udekorować gałązkami koperku 

RULONIKI Z WĘDZONEGO ŁOSOSIA Z CHRZANEM :  
Składniki :200 g wędzonego łososia w plastrach, 200 ml śmietany kremówki, 2 łyżki tartego ,świeżego chrzanu 
(2 łyżki , jesli używamy gotowego, ze słoika), 2 pęczki koperku, sok z połowy cytryny, 1 cała cytryna, sól, cukier 
Przepis : Koperek wyłuskać, kilkanaście małych gałązek pozostawić do dekoracji, resztę drobno posiekać. 
Śmietanę ubić na sztywno i połączyć z chrzanem oraz koperkiem. Doprawić do smaku sokiem z cytryny , solą i 
cukrem. Masą posmarować plastry łososia i zwinąć je w ruloniki. Ruloniki ułożyć na półmisku i udekorować 
cząstkami lub plasterkami uprzednio sparzonej cytryny i gałązkami koperku 

TATAR Z ŁOSOSIA NA PLSTERKACH ZIEMNIAKÓW :  
Składniki : 3 duże ziemniaki, 200 g wędzonego łososia, pół małej cebuli lub 1 szalotka, pół kwaśnego jabłka, 4 
łyżki oleju. 2 łyżki octu jabłkowego lub octu z białego wina, 2 łyżeczki soku z cytryny,1 cała cytryna, pół pęczka 
koperku, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Ziemniaki dokładnie umyć, szorując je szczoteczką. Zalać wrzątkiem i ugotować, nie dopuszczając by 
popękały. To czy są wystarczająco miękkie, najlepiej sprawdzić łyżeczką. Odcedzić i zostawić do wystygnięcia. 
Olej połączyć z octem, sokiem z cytryny, solą, pieprzem i ze szczyptą cukru, Dodać drobno posiekaną cebulę lub 
szalotkę oraz jabłko , obrane ,starte na tarce o dużych oczkach. Łososia niezbyt drobno posiekać i zalać 
marynatą. Nieobrane ziemniaki pokroić na pół centymetrowe plastry, ułożyć je na talerzu i na każdym z plastrów 
umieścić niewielką porcję "tatara" . Udekorować małymi gałązkami koperku i cząstkami lub plasterkami cytryny 

OGÓRKOWE ŁÓDECZKI Z KAWIOREM I ŁOSOSIEM :  
Składniki :2 długie ogórki sałatkowe, 100 g czarnego kawioru 120 g wędzonego łososia w plastrach, sok z 
połowy cytryny, 1 cała cytryna, 1 pęczek koperku, sól 
Przepis : Ogórki umyć i nieobrane przekroić wzdłuż. Specjalną łyżką do wydrążania lub łyżeczką do herbaty 
usunąć nasiona. Płaty ogórków pokroić na pięciocentymetrowe kawałki, posolić ,skropić sokiem z cytryny. Połowę 

ogórków napełnić w wydrążonych miejscach kawiorem ,a połowę niezbyt drobno posiekanym łososiem. Układać 
na półmisku i dekorować połówkami plasterków cytryny i małymi gałązkami koperku 

GNIAZDKA ŁOSOSIA Z CHRZANOWYM SERKIEM :  
Składniki : 1długi ogórek sałatkowy, 10-12 plastrów wędzonego łososia, 150 g serka śmietankowego, 2 łyżki 
śmietany (kwaśnej lub słodkiej), 1 łyżka świeżo startego chrzanu (lub półtorej łyżki gotowego chrzanu ze słoika), 
sól, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Ogórek umyć, ale nie obierać. Środkową - najgrubszą - część pokroić na półtoracentymetrowe kawałki 
(powinno ich być dwa razy więcej niż plasterków łososia). W każdym ostrym nożem wykroić głębokie na 
centymetr wgłębienie w kształcie stożka o jak najszerszej podstawie. Serek rozetrzeć ze śmietaną i chrzanem i 
doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny. Plastry łososia pokroić na pół i zwinąć wzdłuż dłuższych 
boków w ruloniki,. Ułożyć je na ogórkach tak, by jeden koniec rulonika tkwił we wgłębieniu, Drugi koniec rozłożyć 
w ten sposób , by powstało gniazdko , do którego łyżeczką nałożyć chrzanowy serek 

MUS Z ŁOSOSIA GOTOWANEGO I WĘDZONEGO :  
Składniki :500 g filetu z surowego łososia lub 750 g wypatroszonego łososia, 200 g wędzonego łososia w 
plastrach, 300 ml śmietany kremówki, 1 marchew, 1 pietruszka, 1 mały por, pół małego selera, 1 liść laurowy, 4 
ziarenka ziela angielskiego, 4 listki żelatyny lub 7 g żelatyny w proszku,, sok z połowy cytryny, sól, biały pieprz, 
cukier, pół pęczka koperku  
Przepis : W płaskim garnku zagotować wodę wraz z oczyszczonymi, umytymi i pokrojonymi w duże kawałki 
warzywami, liściem laurowym i zielem angielskim. Do wrzątku włożyć filet lub podzielonego na 2-3 części łososia i 



gotować na niewielkim ogniu 15 minut. Pozostawić w wywarze do ostygnięcia. Rybę wyjąć (wywaru nie wylewać) 
, usuną starannie ości oraz wszystkie ciemne części. Dwa plastry wędzonego łososia pokroić w długie paski 
półcentymetrowej szerokości i odłożyć. Pozostałe zmiksować wraz z ugotowanym łososiem, 4 łyżkami wywaru z 
ryby, sokiem z cytryny, solą oraz odrobiną cukru i białego pieprzu. Żelatynę namoczyć w 3 łyżkach wywaru z 
ryby, podgrzać, a kiedy się rozpuści, rozprowadzić kolejnymi 3 łyżkami wywaru,. Płyn wlać do masy rybnej i 
bardzo dokładnie wymieszać. Dodać ubitą na sztywno śmietanę kremówkę. Masę wypełnić podłużną foremkę, 
wyłożoną folią spożywczą, i umieścić w lodówce na 4 godziny. Mus wyjąć z foremki, przewracając ją. Po usunięciu 
folii ostrożnie kroić na porcje ostrym nożem moczonym w zimnej wodzie .Każdą ozdobić zwiniętym w spiralę 
paskiem łososia i gałązką koperku. Mus można podawać z SOSEM MAJONEZOWO - SMIETANOWYM ZE 
ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI lub SOSEM CHRZANOWO-KOPERKOWYM 

MUS Z WĘDZONEGO ŁOSOSIA :  
Składniki :400 g wędzonego łososia w plastrach, 250 ml śmietany kremówki, 3 listki żelatyny (lub 5 g 
sproszkowanej), sok z połowy cytryny,. 1 cała cytryna, 1 pęczek koperku, sól, biały pieprz, cukier 

Przepis : Sześcioma największymi plastrami łososia wyłożyć sześć małych miseczek (np. do sufletów), tak by 
brzegi wystawały na zewnątrz. Resztę łososia zmiksować z 50 ml śmietany i sokiem z cytryny. Żelatynę namoczyć 
w dwóch łyżkach przegotowanej ,ale zimnej wody, a kiedy zmięknie , podgrzać. Gdy tylko się rozpuści, zdjąć z 
ognia i rozprowadzić kolejnymi dwiema łyżkami wody. Natychmiast dodać do masy i ponownie zmiksować. Masę 
dokładnie połączyć z ubitą na sztywno resztą śmietany, doprawić do smaku solą, białym pieprzem i szczyptą 
cukru,. Mus włożyć do miseczek, wyrównać nożem i przykryć wystającymi a brzegi plastrami łososia (wierz nie 
musi być całkowicie przykryty). Pozostawić w lodówce na co najmniej cztery godziny. Nakładać na talerzyki lub 
półmisek, ostrożnie odwracając miseczki. Sparzoną cytrynę pokroić wzdłuż na 6 części i każdą z nich położyć na 
porcji musu. Przybrać gałązkami kopru  

WĘDZONY PSTRĄG POD PIERZYNKĄ :  
Składniki :300 g filetów z pstrąga, 200 ml śmietany z kremówki, 2 łyżki świeżo zmielonego chrzanu (lub 3 
gotowego ze słoika), sól, cukier, sok z cytryny, 1 cała cytryna 

Przepis : Filety z pstrąga podzielić na dowolne porcje, ułożyć na talerzach lub półmisku i skropić cytryną. 
Schłodzoną śmietanę ubić ,zmieszać z chrzanem i doprawić do smaku solą ,cukrem i sokiem z cytryny. Nałożyć na 
filety tak ,by je całkowicie zakryć. Dookoła umieścić połówki plasterków sparzonej cytryny 

BIAŁO - ZIELONY MUS Z PSTRĄGA :  
Składniki :500 g filetów z surowego pstrąga lub 750 g wypatroszonych pstrągów, 150 g filetów z wędzonego 
pstrąga lub 300 g wędzonego pstrąga, 250 ml śmietany kremówki, 1 marchew, 1 pietruszka, 1 mały por, pół 
małego selera, 1 liść laurowy, 4 ziarenka ziela angielskiego, 4 listki lub 2 łyżeczki żelatyny, sok z połowy cytryny, 
2 pęczki koperku, 1 pęczek natki pietruszki, sól, biały pieprz, cukier, 1 cytryna do dekoracji 
Przepis : W płaskim garnku zagotować wodę wraz z oczyszczonymi umytymi i pokrojonymi w duże kawałki 
warzywami,liściem laurowym i zielem angielskim. Do wrzątku włożyć filety lub wypatroszone i wypłukane ryby i 
gotować na niewielkim ogniu, filety -12 minut ,a pstrągi w całości - 15 minut. Pozostawić w wywarze do 
ostygnięcia. Rybę wyjąć (wywaru nie wylewać), usunąć staranne ości oraz wszystkie ciemne części. Filet wędzony 
(jeśli mamy całego pstrąga, wykorzystać tylko jasne, pozbawione ości części) zmiksować wraz z kawałkami 
ugotowanej ryby, czterema łyżkami wywaru, sokiem z cytryny, solą oraz odrobiną cukru i białego pieprzu. 
Żelatynę namoczyć w trzech łyżkach wywaru, podgrzać, a kiedy się rozpuści, rozprowadzić kolejnymi trzema. Płyn 
wlać do masy rybnej i bardzo dokładnie wymieszać .Dodać ubitą na sztywno śmietanę kremówkę. Umyty koperek 
(kilka najładniejszych gałązek odłożyć) oraz natkę bardzo drobno posiekać i wymieszać z jedną trzecią rybnej 
masy. Podłużną formę wyłożyć folią spożywczą zostawiając na brzegach tyle folii, by starczyło na przykrycie 
wierzchu. Na dno nałożyć połowę jasnej masy, wyrównać łyżką, na to wyłożyć zieloną masę, znów wyrównać i 
przykryć trzecią - jasną - warstwą. Zakryć folią i umieścić w lodówce na 4 godziny. Mus wyjąć z foremki, 
przewracając ją. Po usunięciu folii mus ostrym nożem pokroić na porcje i ułożyć je na półmisku. Udekorować 
cząstkami lub plasterkami sparzonej uprzednio cytryny oraz gałązkami koperku 

PASZTET Z BIAŁYCH SZPARAGÓW I ŁOSOSIA :  
Składniki :25-30 g dużych liści szpinaku (300-350 g), 800-900 g białych , niezbyt grubych szparagów (dwa 
pęczki), 400 g filetów ze świeżego łososia, 2 pęczki koperku, 300 ml śmietany kremówki, 3 całe jajka, 2 żółtka, 
sok z połowy cytryny, sól, cukier, biały pieprz, 2 łyżki masła do posmarowania formy 

Przepis : Usunąć łykowate końce i specjalnym nożykiem obrać szparagi. Uwaga: obierać, zaczynając 2-3 
centymetry poniżej główki, żeby jej nie uszkodzić. Do gotowania najlepiej użyć wysokiego ,specjalnie do tego 
przeznaczonego garnka (nie jest to jednak konieczne), Opłukane szparagi włożyć do wrzącej wody. Wsypać 
płaską łyżkę soli, płaską łyżeczkę cukru i gotować 10 minut, po czym odcedzić i pokroić w trzycentymetrowe 
kawałki, odrzucając łykowate. Pozbawionego skóry łososia zmiksować. Dodać śmietanę, jajka, żółtka, sok z 
cytryny, sól oraz biały pieprz. Na koniec masę przemieszać ze szparagami. Po usunięciu łodyg szpinak wymyć, 
ułożyć na sicie i zalać wrzątkiem. Potrząsnąć sitem, żeby woda jak najszybciej spłynęła. Do pieczenia potrzebna 
jest podłużna forma do ciasta, najlepiej z pokrywką, mieszcząca się w brytfannie. Formę posmarować masłem i 



wyłożyć ją dokładnie liśćmi szpinaku. Masę włożyć do formy ,wyrównać wierzch i obłożyć go resztą szpinaku. 
Zakryć przykrywką lub folią aluminiową i umieścić w brytfannie napełnionej wodą do jednej trzeciej wysokości 
Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec godzinę w temperaturze 160 stopni. Gdy pasztet wystygnie (najlepiej 
zostawić go na noc w lodówce), wyłożyć na deseczkę, ostrożnie przewracając foremkę. Pokroić ostrym lub 
elektrycznym nożem na kawałki półtoracentymetrowej grubości i ułożyć na półmisku albo na talerzach. Podawać z 
SOSEM MAJONEZOWO-ŚMIETANOWYM E ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI 

PASZTET Z SANDACZA Z RAKAMI LUB KREWETKAMI :  
Składniki :600 g fileta z sandacza, 300 g raków lub krewetek w zalewie, 200 ml śmietany kremówki, 4 jajka, sok 
z połowy cytryny,. pół pęczka koperku, sól,biały pieprz, 1,5 łyżki masła, 2 płaskie łyżki bułki tartej 
Przepis : Filety z sandacza opłukać i przepuścić przez maszynkę do mięsa albo zmiksować w malakserze tak, by 
nie powstała zupełnie gładka masa. Raki lub krewetki odsączyć z zalewy, niezbyt drobno posiekać i dodać do 
rybnej masy. Połączyć z żółtkami, ubitą śmietaną oraz sokiem z cytryny i doprawić do smaku solą i białym 
pieprzem. Na koniec dodać ubite na sztywno białka i wymieszać delikatnie ,ale dokładnie. Masą napełnić podłużną 

formę wysmarowaną masłem i posypaną bułka tartą. Zamiast smarować formę masłem i posypywać bułką, 
można ją wyłożyć folią aluminiową. Formę umieścić w brytfannie, napełnionej wodą do jednej trzeci wysokości, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec godzinę. Po wystudzeniu kroić pasztet na kawałki 
centymetrowej długości i podawać z SOSEM CHRZANOWO-KOPERKOWYM lub SOSEM WIOSENNYM 

PASZTET Z ZIELONYCH SZPARAGÓW I PSTRĄGA :  
Składniki :25-30 g dużych liści szpinaku (300-350 g), 800-900 g zielonych szparagów (dwa pęczki), 300 g 
filetów ze świeżego pstrąga, 100 g filetów z wędzonego pstrąga, 2 małe marchwie, 300 ml śmietany kremówki, 3 
całe jajka, 2 żółtka, sok z połowy cytryny, biały pieprz, 2 łyżki masła do posmarowania formy; SOS : 5 łyżek 
oleju,pół peczka rzodkiewek, 1 pęczek koperku, 1 pęczek szczypiorku, 3 łyżki octu z białego wina, pół łyżeczki 
cukru, sól, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Usunąć łykowate końce i specjalnym nożykiem obrać szparagi. W przeciwieństwie do białych 
szparagów, zielone obiera się mniej więcej w jednej trzeciej części, a dwie trzecie - środkową i tę przy główce - 

pozostawia się nieruszoną. Uwaga : obierać od strony główki. Do gotowania najlepiej użyć wysokiego, specjalnie 
do tego przeznaczonego garnka(nie jest to jednak konieczne). Opłukane szparagi wrzucić do wrzącej, osłodzonej i 
osolonej wody, gotować 5 minut, po czym odcedzić i pokroić w czterocentymetrowe kawałki. Wymytą marchew 
oskrobać, pokroić w półcentymetrowe kostki, wrzucić do osolonego wrzątku, gotować 3 minuty i odcedzić. 
Pozbawionego skóry pstrąga - świeżego i wędzonego - zmiksować .Dodać śmietanę ,żółtka, jajka, sok z cytryny, 
sól oraz biały pieprz. Na koniec, delikatnie przemieszać masę ze szparagami i marchwią. Pozbawione łodyg liście 
szpinaku wymyć, ułożyć na sicie i zalać wrzątkiem. Potrząsnąć sitem, żeby woda jak najszybciej spłynęła. Do 
pieczenia potrzebna jest podłużna forma do ciasta, najlepiej z pokrywką, mieszcząca się w brytfannie. Formę 
posmarować masłem i wyłożyć ją dokładnie liśćmi szpinaku. Napełnić masą, wyrównać wierzch i obłożyć go 
resztą szpinaku. Zakryć przykrywką lub folią aluminiową i umieścić w brytfannie, napełnionej wodą do jednej 
trzeciej wysokości. Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec godzinę w temperaturze 160 stopni. Gdy pasztet 
ostygnie (najlepiej zostawić go na noc w lodówce), wyłożyć na deseczkę, ostrożnie przewracając foremkę Pokroić 
ostrym lub elektrycznym nożem na kawałki półtoracentymetrowej grubości, ułożyć na półmisku albo na talerzach i 
polać sosem. Sposób przyrządzania sosu: :rzodkiewki, koperek i szczypiorek umyć. Rzodkiewki utrzeć na tarce o 
grubych podłużnych oczkach, lekko odcisnąć i po odlaniu nadmiaru płynu połączyć z drobno posiekanym 
koperkiem, szczypiorkiem, olejkiem oraz octem. Doprawić do smaku solą , cukrem i sokiem z cytryny 

SMAŻONA RYBA W MARYNACIE :  
Składniki :80 g filetów z ryby (ze świeżych śledzi, dorsza, suma, karpia albo innej ryby ,morskiej lub 
słodkowodnej), 5 łyżek oleju, 300 ml octu z białego wina, 1 mała marchew, 1 mała pietruszka, 2 cebule, 4 liście 
laurowe. 8 ziarenek ziela angielskiego, 12 ziarenek pieprzu, 12 ziarenek gorczycy, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka 
cukru 
Przepis : Filety rybne opłukać, dokładnie odsączyć i lekko nasolić. Na dużej patelni rozgrzać mocno olej i kłaść na 
nim filety. Po chwili zmniejszyć ogień i smażyć rybę po 4-6 minut z każdej strony. Usmażone filety odsączyć z 
tłuszczu i ułożyć w słoju albo innym szklanym lub kamionkowym naczyniu. Marchew i pietruszkę umyć, oskrobać i 
pociąć w talarki. Obraną cebulę pokroić w niezbyt cienkie krążki. 400 ml wody zagotować z cebulą i resztą 
warzyw, przyprawami oraz łyżeczką soli i cukru. Dolać ocet i tak przyrządzoną marynatą zalać smażone ryby. 
Przykryć i na co najmniej 2 dni wstawić do lodówki 

KARP FASZEROWANY W GALRECIE :  
Składniki :2 nieduże wypatroszone karpie z z głowami (około 1 kg każdy), 1 marchew, 1 pietruszka, pół 
średniego selera, 1 duża i 1 mała cebula, 3 liście laurowe, 8 ziarenek ziela angielskiego, 8 ziarenek czarnego 
pieprzu, 250 g pieczarek, 3 jajka, 2 łyżki masła,. 2 łyżki bułki tartej, 1-2 łyżki słodkiej śmietany, 2 łyżki octu 
winnego, 9 listków żelatyny lub 3 łyżeczki sproszkowanej, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny, 1 cała cytryna, pół 
pęczka natki pietruszki. 
Przepis : Ze środkowych części oczyszczonych z łusek i płetw karpi wykroić po 4 dzwonka. Resztę ryb wraz z 



głowami i ogonami zalać 2 l wody . Dodać umyte i oskrobane marchew, pietruszkę i seler (niekrojone) oraz całą 
dużą obraną cebulę Wsypać ziele angielskie, pieprz , liście laurowe i gotować na wolnym ogniu, starannie 
zbierając szumowiny. Po 2 minutach łyżką cedzakową wyjąc ryby a warzywa i przyprawy gotować jeszcze pół 
godziny Z ugotowanych ryb wyjąć wszystkie kawałki mięsa, masło rozpuścić na patelni i zeszklić nim małą, 
obraną i posiekaną cebulę. Dodać oczyszczone, umyte i poszatkowane pieczarki i dusić na niewielkim ogniu. 
Duszenie zakończyć wtedy , kiedy na patelni nie będzie już płynu - a pieczarki zaczną się lekko rumienić. Pieczarki 
wraz z cebulą przepuścić przez maszynkę lub zmiksować razem z kawałkami gotowanej ryby. Dodać bułkę tartą, 
żółtkom białko z jednego jajka oraz śmietanę. Masa powinna być gęsta więc ilość śmietany zależy od jej 
konsystencji. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Farszem wypełnić kieszenie surowych dzwonek karpia i 
wyrównać nożem. Z wywaru wybrać warzywa i wlać go do garnka z wstawką. Wstawkę wcześniej wyjąć, 
ostrożnie ułożyć na niej dzwonka i umieścić w gotującym się wywarze. Zanim to nastąpi, należy się upewnić czy 
płynu jest wystarczająco dużo, by pokrył rybę. Jeśli nie, trzeba go uzupełnić wodą .Dzwonka gotować 20 minut 
na wolnym ogniu i zostawić w wywarze, dopóki nie wystygną. Wtedy je wyjąć ,wraz ze wstawką i przełożyć na 
półmisek .Na każdej porcji umieścić cząstkę lub plasterek uprzednio sparzonej cytryny i gałązkę natki pietruszki. 

Jeżeli wywaru jest więcej niż litr, gotować go dopóty , dopóki nie zmniejszy objętości. Do schłodzonego dodać 
ocet, białka z dwóch jajek i rozpuścić żelatynę. Żelatynę w listkach wcześniej namoczyć w 3 łyżkach zimnego 
wywaru, a kiedy zmięknie, podgrzać , rozprowadzić kolejnymi trzema łyżkami i dopiero wtedy łączyć z resztą 
płynu .Żelatynę w proszku wystarczy rozpuścić w szklance gorącego wywaru i wlać do reszty. Żeby sklarować 
galaretę, wywar wraz z białkami, octem, żelatyną mocno ubić trzepaczką , a potem na wolnym ogniu doprowadzić 
do wrzenia .Garnek zdjąć z ognia i usunąć zebraną na powierzchni ,ściętą pianę i szumowiny. Po kilkunastu 
minutach przecedzić przez ściereczkę. Doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny. Kiedy galaretka 
zacznie krzepnąć, zalać nią rybę i włożyć do lodówki.  

KARP LUB SZCZUPAK W GALARECIE :  
Składniki :2 nieduże wypatroszone karpie z głowami (około 1 kg każdy) lub 1 szczupak (około 2 kg), 1 
marchew, 1 pietruszka, pół średniego selera, 1 duża cebula, 3 liście laurowe , 10 ziarenek ziela angielskiego, 10 
ziarenek czarnego pieprzu, 2 białka, 2 łyżki octu winnego, 6 listków żelatyny lub 3 łyżeczki sproszkowanej, sól, 
pieprz, cukier, sok z cytryny, 1 cała cytryna, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Ze środkowych części oczyszczonych z łusek i płetw karpi (lub szczupaka)wykroić 10 dzwonek. Resztę 
ryb wraz z głowami i ogonami zalać 2 l wody . Dodać umyte i oskrobane marchew, pietruszkę i seler (niekrojone) 
oraz całą dużą obraną cebulę. Wsypać ziele angielskie, pieprz ziarnisty, liście laurowe i gotować na wolnym ogniu 
starannie zbierając szumowiny. Po 45 minutach wywar odcedzić i przelać do garnka z wstawką. Wstawkę 
wcześniej wyjąć, ułożyć na niej dzwonka i umieścić w gotującym się wywarze. Zanim to nastąpi ,należy się 
upewnić ,czy płynu jest wystarczająco dużo by pokrył rybę Jeżeli nie, trzeba go uzupełnić wodą Dzwonka gotować 
20 minut na wolnym ogniu i zostawić w wywrze, dopóki nie wystygną. Wtedy je wyjąć ,wraz z wstawką i 
przełożyć na półmisek. Na każdym umieścić cząstkę lub plasterek uprzednio sparzonej cytryny i gałązkę natki 
pietruszki. Jeżeli wywaru jest więcej niż litr , gotować go dopóki nie zmniejszy objętości. Do schłodzonego płynu 
dodać ocet, białka i rozpuszczona żelatynę .Żelatynę w listkach wcześniej namoczyć w 3 łyżkach zimnego 
wywaru, a kiedy zmięknie podgrzać, rozprowadzić kolejnymi trzema i dopiero wtedy połączyć z resztą płynu. 
Żelatynę w proszku wystarczy rozpuścić w szklance gorącego wywaru i połączyć z resztą. Żeby sklarować galaretę 
, wywar wraz z białkami, octem ,żelatyną mocno ubić trzepaczką, a potem na wolnym ogniu doprowadzić do 
wrzenia. Garnek zdjąć ognia i usunąć zebraną na powierzchni ściętą pianę i szumowiny. Po kilkunastu minutach 
przecedzić przez ściereczkę, Doprawić do smaku solą ,cukrem i sokiem z cytryny. Kiedy galareta zacznie krzepnąć, 
zalać nią dzwonka i włożyć do lodówki 

PULPECIKI Z SANDACZA (LUB INNEJ RYBY SŁODKOWODNEJ) W GALARECIE :  
Składniki :800 g filetów z sandacza (pstrąga, karpia lub innej ryby słodkowodnej), 3 łyżki kaszy manny, 2 jajka, 
1-2 łyżki śmietany, 50 g jasnych rodzynek, 200 ml białego wina, 1 marchew, 1 pietruszka , pół średniego selera, 
2 liści laurowe, 8 ziarenek ziela angielskiego, 8 ziarenek czarnego pieprzu, 9 listków żelatyny lub 4 łyżeczki 
sproszkowanej, sól, biały pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Opłukane rodzynki namoczyć w winie. Umyte i obrane warzywa - nierozdrobnione - zalać 1,5 l wody, 
dodać pół łyżeczki soli, liście laurowe, ziele angielskie oraz ziarenka pieprzu i gotować na wolnym ogniu pół 
godziny. Tymczasem opłukane filety przepuścić przez maszynkę i wymieszać z kaszą manną ,jajkami i ze 
śmietaną. Doprawić do smaku solą, białym pieprzem, cukrem i sokiem cytryny (powinny być lekko słodkawe). 
Śmietany dodać tyle, by uzyskała konsystencję, pozwalającą z masy formować pulpety w kształcie zeppelinów, 

nieco dłuższe od orzecha włoskiego. Zanim zacznie się wkładać pulpety do wywaru, należy nieco zwiększyć ogień, 
ale kiedy tylko płyn z powrotem zakipi, znów zmniejszyć ogień i gotować 15-18 minut. Pulpety pozostawić w 
wywarze do wystygnięcia. Letnie przełożyć na półmisek. Wywar przecedzić przez ściereczkę lub filtr do kawy i, 
gotując, odparować do objętości 500 ml. Dodać żelatynę (Żelatynę w listkach wcześniej namoczyć w 3 łyżeczkach 
zimnego wywaru, a kiedy zmięknie, podgrzać, rozprowadzić kolejnymi trzema łyżkami i dopiero wtedy połączyć z 
resztą płynu). Żelatynę w proszku wystarczy rozpuścić w gorącym wywarze .Rodzynki odcedzić, a wino, w którym 
się moczyły, wlać do wywaru i doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny. Pulpety posypać 
rodzynkami i zalać krzepnącą galaretą .Wstawić na kilka godzin do lodówki. 



RYBA PO GRECKU :  
Składniki :600 g filetów rybnych (z morszczuka, dorsza lub innej morskiej ryby), 4 łyżki oleju do smażenia ryby, 
1 duża marchew, 1 mała pietruszka lub pół dużej pietruszki, ćwierć średniego selera, 2 duże albo 3 mniejsze 
cebule, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 3 łyżki oliwy ;lub dobrego oleju do duszenia warzyw, 2-3 łyżki octu z 
białego wina lub sok z połowy cytryny, sól, pieprz , cukier, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Rybę opłukać, podzielić na porcje, posolić, skropić sokiem z cytryny i zostawić na co najmniej pół 
godziny. Tymczasem można przygotować sos. Warzywa wymyć. oskrobać i pociąć w bardzo cienkie paski. Obraną 
cebulę przekroić na pół, a potem pokroić w niezbyt cienkie półkrążki. W płaskim rondlu podgrzać oliwę lub olej, 
wrzucić rozdrobnione warzywa i na małym ogniu dusić pod przykryciem, często mieszając i dolewając w razie 
potrzeby kilka łyżek wody. Po 40 minutach dodać koncentrat pomidorowy, ocet lub sok z cytryny oraz po płaskiej 
łyżeczce soli i cukru. Dusić jeszcze 15 minut. Doprawić do smaku solą, pieprzem ,cukrem, sokiem z cytryny. Na 
dużej patelni rozgrzać mocno olej i kłaść na nim osuszone filety. Po chwili zmniejszyć nieco ogień i smażyć rybę 5-
6 minut z każdej strony. Usmażone filety odsączyć z tłuszczu, ułożyć na półmisku, zalać sosem warzywnym i 
pozostawić do ostygnięcia. Udekorować gałązkami natki pietruszki. Ryba po grecku zyskuje na smaku jeśli przed 

podaniem kilka godzin poleży w lodówce, Można ją również serwować na ciepło 

ŚLEDZIE W OLEJU Z CEBULĄ :  
Składniki :4 solone śledzie z beczki (lub 500 g filetów śledziowych typu matjes, 3 łyżki oleju, 1 dużą cebula (lub 
2 małe), sok połowy cytryny lub 2 łyżki octu z białego wina, pół łyżeczki cukru 
Przepis : Śledzie namoczyć na co najmniej 12 godzin w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub 
mleka zmieszanego z wodą). Potem dokładnie odsączyć je na sicie, zedrzeć skórę wyjąć ości, podzielić wzdłuż na 
połówki i każdą pociąć na 2-3 kawałki. Jeśli wykorzystuje się filety typu matjes , wystarczy opłukać je letnią wodą 
i pokroić. Obraną i drobno posiekaną cebulę wymieszać z sokiem z połowy cytryny lub octem i cukrem (w 
zależności od upodobań, od szczypty do płaskiej łyżeczki) . Śledzie ułożyć na półmisku, obłożyć cebulą i 
równomiernie polać olejem. Przed podaniem powinny kilka godzin postać w lodówce 

ŚLEDZIE W ŚMIETANIE Z CEBULĄ I JABŁKAMI :  

Składniki :4 solone śledzie z beczki (lub 500 g filetów śledziowych typu matjes, 200 ml kwaśnej śmietany, 1 
duża cebula (lub 2 małe), sok z połowy cytryny, cukier 
Przepis : Śledzie namoczyć na co najmniej 12 godzin w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub 
mleka zmieszanego z wodą). Potem dokładnie odsączyć je na sicie, zedrzeć skórę wyjąć ości, podzielić wzdłuż na 
połówki i każdą pociąć na 2-3 kawałki. Jeśli wykorzystuje się filety typu matjes , wystarczy opłukać je letnią wodą 
i pokroić. Obraną i drobno posiekaną cebulę wymieszać z jabłkiem, obranym i startym a tarce o dużych oczkach 
lub pokrojonym w cienkie słupki. Zalać śmietaną , wymieszać i doprawić do smaku sokiem z połowy cytryny (w 
zależności od upodobań, od szczypty do płaskiej łyżeczki). Na kilka godzin wstawić do lodówki 

ŚLEDZIE W MAJONEZIE Z GROSZKIEM I OGÓRKIEM :  
Składniki :4 solone śledzie z beczki (lub 500 g filetów śledziowych typu matjes, 150 ml majonezu, 150 g 
zielonego groszku puszki, 1 duży ogórek konserwowy (lub 2 małe), 2 jajka, sok z połowy cytryny, sól, pieprz, 
cukier, pół pęczka szczypiorku 
Przepis : > Śledzie namoczyć na co najmniej 12 godzin w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub 
mleka zmieszanego z wodą). Potem dokładnie odsączyć je na sicie, zedrzeć skórę wyjąć ości, podzielić wzdłuż na 
połówki i każdą pociąć na 2-3 kawałki. Jeśli wykorzystuje się filety typu matjes , wystarczy opłukać je letnią wodą 
i pokroić. Jajka ugotować na twardo, ostudzić i po zdjęciu skorupek niezbyt drobno posiekać Ogórki pokroić w 3-4 
milimetrową kostkę i połączyć z jajkami oraz groszkiem. Dodać majonez, wymieszać, doprawić do smaku solą, 
pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny. Tak przygotowaną sałatką przykryć wyłożone na półmisek śledzie 

ŚLEDZIE W KOPERKOWYM WINEGRECIE :  
Składniki :4 solone śledzie z beczki (lub 500 g filetów śledziowych typu matjes, 2 jajka, jedna płaska łyżeczka 
musztardy, 5-6 łyżek oliwy z pierwszego tłoczenia, 1 pęczek koperku 4 łyżki octu z białego wina, 1płaska łyżeczka 
cukru, sól, pieprz 
Przepis : Śledzie namoczyć na co najmniej 12 godzin w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub 
mleka zmieszanego z wodą). Potem dokładnie odsączyć je na sicie, zedrzeć skórę wyjąć ości, podzielić wzdłuż na 
połówki i każdą pociąć na 2-3 kawałki. Jeśli wykorzystuje się filety typu matjes , wystarczy opłukać je letnią wodą 
i pokroić. Przyrządzić sos winegret : do musztardy ciągle mieszając , wlać powoli oliwę i ocet. Dodać drobno 

posiekany, uprzednio umyty koperek (kilka najładniejszych gałązek zostawić do dekoracji), pieprz , cukier i 
szczyptę soli. Śledzie same w sobie są wystarczająco słone, należy więc uważać ,żeby potrawy nie przesolić 
Ułożone na półmisku filety zalać winegretem i na co najmniej 6 godzin włożyć do lodówki. Przed samym 
podaniem posypać ugotowanymi na twardo, posiekanymi jajkami i ozdobić gałązkami koperku 

ŚLEDZIE JAK ZA CARA :  
Składniki :4 solone śledzie z beczki (lub 500 g filetów śledziowych typu matjes, 1 duża cebula, 2 kiszone ogórki, 
2 ziemniaki, 2 średnie buraki, 200 ml śmietany kremówki, 100 ml kwaśnej śmietany, sok z 1 cytryny, poł łyżeczki 



cukru, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Śledzie namoczyć na co najmniej 12 godzin w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub 
mleka zmieszanego z wodą). Potem dokładnie odsączyć je na sicie, zedrzeć skórę wyjąć ości, podzielić wzdłuż na 
połówki i każdą pociąć na 2-3 kawałki. Jeśli wykorzystuje się filety typu matjes , wystarczy opłukać je letnią wodą 
i pokroić na części. Oczyszczone i umyte buraki zalać wrzątkiem i gotować 2 godziny. Po ostygnięciu obrać 
,zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, skropić dwiema łyżeczkami soku z cytryny i zostawić na sicie, aby odciekło 
nich jak najwięcej płynu. Ziemniaki wyszorować, ugotować w łupinach odcedzić a kiedy wystygną , obrać i 
pokroić w półcentymetrową kostkę. Obraną cebulę i ogórki posiekać, dodać ziemniaki i doprawić do smaku solą, 
pieprzem ora cukrem. Śmietanę kremówkę ubić na sztywno i połączyć z kwaśną oraz resztką soku cytryny. 
Doprawić do smaku solą. Na półmisek lub talerz nałożyć śledzie, na nie sałatkę ziemniaczano-ogórkową , a na to 
warstwę śmietany. Na wierzchu rozłożyć starte buraki 

ŚLEDZIE W ZALEWIE KORZENNEJ ZE ŚLIWKAMI :  
Składniki :4 solone śledzie z beczki (lub 500 g filetów śledziowych typu matjes, 200 g suszonych śliwek bez 

pestek (polskich ,nie kalifornijskich), kawałek świeżego imbiru (3-4 cm)(albo pół łyżeczki mielonego), pół łyżeczki 
cynamonu, 4 goździki, 2 ziarnka czarnego pieprzu, 2 liście laurowe, 1 gwiazdka anyżu (niekoniecznie), 5-6 łyżek 
oleju, 3-4 łyżki octu z czerwonego wina, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Śledzie namoczyć na co najmniej 12 godzin w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub 
mleka zmieszanego z wodą). Potem dokładnie odsączyć je na sicie, zedrzeć skórę wyjąć ości, podzielić wzdłuż na 
połówki i każdą pociąć na 2-3 kawałki. Jeśli wykorzystuje się filety typu matjes , wystarczy opłukać je letnią wodą 
i pokroić na części. Śliwki opłukać , zalać wrzątkiem i po 3 minutach odcedzić na sicie. Korzeń imbiru obracać , 
zetrzeć na tarce o małych oczkach i połączyć z utłuczonymi w moździerzu przyprawami, zalać olejem, octem i 
doprawić do smaku solą i cukrem .Tak przygotowaną marynatą zalać śledzie i umieścić w lodówce. Podawać nie 
wcześniej niż po 12 godzinach 

TATAR ZE ŚLEDZI :  
Składniki : 4 filety śledziowe typu matjes, 2 małe ogórki konserwowe, 1 małe kwaśne jabłko, sok z jednej 

cytryny, 1 łyżeczka musztardy, 150 ml śmietany kremówki, 1 pęczek koperku, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Filety opłukać letnią przegotowaną wodą , odsączyć i pokroić w drobną kostkę. Umyte obrane i 
pozbawione gniazd nasiennych jabłko oraz ogórki posiekać. Śledzie połączyć z ogórkami, jabłkiem oraz połową 
soku z cytryny i ułożyć na talerzach lub półmisku w formie kopczyków. Można przy tym skorzystać z płaskich 
filiżanek : opłukane napełnić masą i odwracać tuz nad talerzem lub półmiskiem. Na środku każdego kopczyka 
okrągłym tłuczkiem lub innym przedmiotem zrobić wgłębienie. Śmietanę ubić na sztywno, połączyć musztardą 
oraz umytym i drobno posiekanym koperkiem (kilka małych gałązek zostawić), resztą soku z cytryny i doprawić 
do smaku solą , pieprzem i szczyptą cukru. Masę śmietanową umieścić we wgłębieniach kopczyków , na wierzch 
każdego wetknąć gałązkę koperku  

TATAR TRADYCYJNY :  
Składniki :600 g polędwicy wołowej (można użyć ligawy), 5 żółtek, 1 średnia cebula, 2 małe ogórki 
konserwowe, 4-6 grzybów marynowanych (prawdziwki, podgrzybki lub pieczarki, 1 płaska łyżka musztardy 5-6 
łyżek dobrego oleju, przyprawa maggi, sok z cytryny, sól, pieprz, 3 sardynki z puszki (niekoniecznie) 
Przepis : Z polędwicy starannie usunąć tłuszcz i błony, opłukać, dobrze odsączyć - najlepiej na kuchennym 
papierowym ręczniku - i zamrozić. Lekko rozmrożoną kroić w poprzek włókien na jak najcieńsze plasterki (kiedy 
się rozmrozi, będzie to trudniejsze), a potem w wąskie paski. Jeśli używa się innego mięsa wołowego, należy je 
zemleć. Można oczywiście również polędwicę przepuścić przez maszynkę, ale na to raczej jej szkoda. Ogórki, 
grzyby i obraną cebulę drobniutko posiekać .Jajka na 3-4 minuty zalać wrzątkiem, a potem bardzo dokładnie 
oddzielić żółtka od białek. Połączyć je z rozdrobnionym mięsem, dodać ogórki, grzyby cebulę. musztardę i oliwę 
Wymieszać wszystkie składniki i przyprawić do smaku solą, pieprzem, maggi i sokiem z cytryny. Do tatara można 
dodać rozgniecione widelcem 1-2 sardynki z puszki, oczyszczone z ości i skóry,. Najlepiej przyrządzić go tuż przed 
podaniem, ponieważ im dłużej stoi , tym mniej apetycznie wygląda. Przy nakładaniu na półmisek lub talerze 
można się posłużyć opłukanymi zimną wodą miseczkami, które napełnia się tatarem i odwraca 

TATAR Z KAPRAMI :  
Składniki :600 g polędwicy wołowej, 6 żółtek, 3 szalotki, 2 płaskie łyżki musztardy dijon, 4 łyżki odsączonych 
kaparów, 6 łyżek oliwy , sok z połowy cytryny, sól, pieprz, pół pęczka natki pietruszki 

Przepis : Z polędwicy starannie usunąć tłuszcz i błony, opłukać, dobrze odsączyć - najlepiej na kuchennym 
papierowym ręczniku - i zamrozić. . Lekko rozmrożone mięso kroić w poprzek włókien na jak najcieńsze plasterki 
(kiedy się rozmrozi, będzie to trudniejsze). Kapary niezbyt drobno posiekać. Jajka na 3-4 minuty zalać wrzątkiem, 
a potem bardzo dokładnie oddzielić żółtka od białek. Żółtka rozbełtać, dodać musztardę i cytrynę, po czym , 
ciągle mieszając, wlewać jak najcieńszą strużką oliwę , tak by wytworzył się sos o konsystencji zbliżonej do 
majonezu, tylko nieco rzadszy. Połączyć go z mięsem i kaprami. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Tatar 
przyrządzać tuż przed podaniem, im dłużej bowiem stoi tym jego kolor staje się mniej apetyczny. Przy nakładaniu 



na półmisek lub talerze można się posłużyć opłukanymi zimną wodą miseczkami, które napełnia się tatarem i 
odwraca. Podawać posypany umytą i grubo posiekaną natką pietruszki 

RULONIKI Z SYNKI Z CZOSNKOWYM NADZIENIEM :  
Składniki : 
12 kwadratowych lub prostokątnych plastrów gotowanej szynki (można użyć również plastrów o innym kształcie, 
ale wtedy ruloniki nie będą tak efektowne), 300 g śmietankowego serka typu philadelphia, 2-3 łyżki słodkiej 
śmietany, 2 żabki czosnku, 12 małych gałązek natki pietruszki, sól, pieprz 
Przepis : Serek starannie rozetrzeć ze śmietaną i z przeciśniętymi przez prasę lub zmiażdżonymi nożem i 
roztartymi z solą ząbkami czosnku, dodać do smaku sól oraz pieprz i tak przyrządzoną masą smarować plastry 
szynki. Zwinąć, ułożyć na półmisku i ozdobić, wtykając w bok każdego rulonika gałązkę natki pietruszki 

RULONIKI Z SZYNKI CHRZANOWYM NADZIENIEM :  

Składniki :12 kwadratowych lub prostokątnych plastrów gotowanej szynki (można użyć również plastrów o 
innym kształcie, ale wtedy ruloniki nie będą tak efektowne), 200 g śmietankowego serka typu philadelphia, 2-3 
łyżki słodkiej śmietany, 2 kopiaste łyżeczki tartego chrzanu (jeżeli użyje się chrzanu ze słoika, należy dodać o 
łyżeczkę więcej), 12 małych gałązek koperku, 1 łyżeczka soku z cytryny, sól, cukier 
Przepis : Serek starannie wymieszać ze śmietaną, chrzanem i sokiem z cytryny. Dodać do smaku sól i cukier i tak 
przyrządzoną masą smarować plastry szynki. Zwinąć , ułożyć na półmisku i ozdobić, wtykając w bok każdego 
rulonika gałązkę koperku 

POLĘDWICA W MARYNACIE Z PIECZARKAMI I PARMEZANEM :  
Składniki : 400 g polędwicy ze środkowego kawałka, 100 g małych pieczarek, 20-30 g parmezanu w kawałku 
(może być tarty), 3 łyżki octu z czerwonego wina lub dwie łyżki octu balsamicznego )albo sok z połowy cytryny), 
2 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia, sól ,pieprz 
Przepis : Opłukaną i osuszoną - najlepiej za pomocą papierowego ręcznika - polędwicę obrać z błon i zawinąć w 
folię aluminiową, nadając jej kształt walca. Zamrozić. Jeśli ma się nóż elektryczny, najlepiej ją kroić zaraz po 
wyjęciu z zamrażalnika, jeśli nie, ostrym nożem kroić półzamrożone mięso - w poprzek włókien - na cienkie, 
prawie przezroczyste plasterki. Układać je na półmisku lub na dużym płaskim talerzu, zanim całkiem się rozmrożą. 
Skropić równomiernie octem albo sokiem z cytryny oraz oliwą. Oprószyć solą i świeżo zmielonym pieprzem. 
Oczyszczone i umyte pieczarki pokroić w cieniutkie plasterki i ułożyć na mięsie. Wierzch pokryć parmezanem : 
albo rozdrobnić go za pomocą tarki do szatkowania. albo za pomocą specjalnie do tego przeznaczonego noża lub 
też ścinać wiórki 

PIECZONY SCHAB NA ZIMNO :  
Składniki :800 g schabu bez kości, 2 łyżki masła (najlepiej sklarowanego) lub dobrego oleju, 1 duża cebula, 1 
płaska łyżka majeranku (lub kminku) , sól, pieprz 
Przepis : Schab opłukać ,nasolić i oprószyć pieprzem. Dobrzej jest go zostawić na kilka godzin, ale nie jest to 
konieczne. Na odpowiednio dużej patelni rozgrzać mocno tłuszcz. Krótko obsmażać mięso z każdej strony, po 
czym przełożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego ,obłożyć obraną i pokrojoną w krążki lub ósemki cebulą, 
obsypać majerankiem lub kminkiem i piec w piekarniku nagrzanym do 170 stopni przez 1-1,5 godziny. Cop jakiś 

czas p zwłaszcza w drugiej połowie pieczenia - mięso podlewać, który się zbiera w brytfannie, a jeśli go nie ma 
lub jest zbyt mało, wlewać po 2 łyżki wody. Schab wyjąć z piekarnika, cebulę usunąć , a mięso ostudzić i pokroić 
w cienkie plasterki. Podawać z chrzanem, musztardą albo z zimnymi sosami np. SOSEM TATARSKIM 

POLĘDWICA PO ANGIELSKU NA ZIMNO :  
Składniki :800 g środkowej polędwicy, 2 łyżki masła lub 2 łyżki dobrego oleju, sól , pieprz 
Przepis : Mięso opłukać, odsączyć i dokładnie usunąć tłuszcz oraz błony. Na odpowiednio dużej patelni rozgrzać 
masło lub olej obsmażyć mięso ze wszystkich stron. Smażyć należy krótko , ale na dużym ogniu. Polędwicę 
umieścić w brytfannie lub naczyniu żaroodpornym i na 15-20 minut włożyć do piekarnika nagrzanego do 220 
stopni. Jeśli ktoś woli mniej krwiste mięso, czas pieczenia można przedłużyć do 25 minut. Gorącą pieczeń ułożyć 
na oprószonej solą i pieprzem folii aluminiowej (nie należy przesadzać z solą , ponieważ polędwica po angielsku to 
pieczeń, którą soli , którą soli się albo skąpo, albo wcale jej się nie soli). Folią ściśle obwinąć mięso, nadając mu 
przy tym kształt wałka i ostudzić Pokroić w poprzek włókien na cienkie plastry i podawać z SOSEM TATARSKIM , 

SOSEM MAJONEZOWOW-CHRZANOWYM lub innym zimnym sosem 

ROSTBEF NA ZIMNO :  
Składniki :800 g rostbefu bez kości, 2 łyżki masła (najlepiej sklarowanego) lub 2 łyżki dobrego oleju, 3 łyżki 
oleju, 1 mała marchew, 1 mała pietruszka, 1 mały por, ćwierć selera, 1 średnia cebula, 2 liście laurowe, 6 
ziarenek ziela angielskiego, 6 ziarenek czarnego pieprzu , 1 płaska łyżka cukru, sól, pieprz  
Przepis : Mięso opłukać i dokładnie odsączyć. Umyte i oskrobane warzywa pokroić w cienkie słupki lub zetrzeć 
na tarce o dużych oczkach. Obraną cebulę pokroić w plastry. Przyprawy lekko rozgnieść, połączyć z warzywami, 3 



łyżkami oleju i cukrem. W tak przygotowanej mieszance obtoczyć mięso i umieścić na 1-2 dni w lodówce. Z 
wyjętego z lodówki mięsa bardzo dokładnie usunąć warzywa i przyprawy, ale nie opłukiwać go. Na odpowiednio 
dużej patelni rozgrzać masło lub olej i obsmażyć rostbef ze wszystkich stron .Smażyć należy krótko ale na dużym 
ogniu. Mięso umieścić w brytfannie lub naczyniu żaroodpornym i na 20 -25 minut wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 220 stopni. Jeśli ktoś nie lubi bardzo krwistego mięsa, czas pieczenia można przedłużyć do 30 
minut. Gorącą pieczeń ułożyć na oprószonej solą i pieprzem folii aluminiowej (nie należy przesadzać z solą, 
ponieważ rostbef jest mięsem, które soli się albo skąpo, albo wcale się go nie soli). Folią ściśle obwinąć pieczeń i 
ostudzić. Pokroić w poprzek włókien na cienkie plastry i podawać z SOSEM TATARSKIM, SOSEM CHRZANOWO-
MAJONEZOWYM lub innym zimnym sosem 

PIECZEŃ CIELĘCA NA ZIMNO :  
Składniki :800-1000 g cielęciny na pieczeń (najlepiej z udźca), 1 cała cytryna, 4 ząbki czosnku, sól, 2 łyżki masła 
Przepis : Opłukaną cielęcinę obłożyć plasterkami sparzonej cytryny ,zawinąć w ściereczkę i na 48 godzin 
umieścić w lodówce. Mięso wyjąć z lodówki , usunąć plasterki cytryny i ,nie opłukują go ,posolić i obłożyć 

pokrojonymi w płatki ząbkami boczku. Po godzinie ,za pomocą noża usunąć czosnek Nie opłukiwać. Mięso lekko 
oprószyć pieprzem. Jeśli jest to konieczne, uformować w kule lub walec i związać grubą nicią. Włożyć do 
brytfanny lub naczynia żaroodpornego, polać stopionym masłem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni. Piec godzinę uważając ,by na dnie brytfanny był płyn, którym należy często polewać mięso. Gdyby go było 
za mało uzupełniać 2-3 łyżkami wody, Pieczeń wyjąć i natychmiast szczelnie przykryć folią aluminiową. Po 
ostudzeniu kroić w plastry i podawać z zimnymi sosami 

PIECZEŃ Z INDYKA NA ZIMNO :  
Składniki :800 g mięsa z piersi indyka, 2 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Mięso opłukać i osuszyć . Nasolić i lekko oprószyć pieprzem. Włożyć do brytfanny lub naczynia 
żaroodpornego , polać stopionym masłem, umieścić w piekarniku nagrzanym do 180 stopni i piec około godziny, 
co kilka minut podlewając mięso wodą , by się nie wysuszyło. Płyn, który zbiera się w brytfannie, można za 
pomocą strzykawki z powrotem w mięso. Gorącą pieczeń zawinąć w folię aluminiową i ostudzić Kroić w poprzek 

włókien w niezbyt cienkie plasterki i podawać z żurawiną  

SCHAB W GALARECIE PO WARSZAWSKU :  
Składniki :800 g schabu bez kości, 2 łyżki masła (najlepiej sklarowanego) lub dobrego oleju, 1 płaska łyżka 
majeranku, 1 duża cebula, 4 jajka, 3 łyżki świeżo startego chrzanu lub 4 gotowego ze słoika, 2 łyżki słodkiej 
śmietany, 500 ml bulionu drobiowo-wieprzowego lub tyle samo wody kostka bulionowa, 6 listków żelatyny lub 3 
łyżeczki sproszkowanej, sól, pieprz, cukier, pół pęczka natki pietruszki lub koperku 
Przepis : Schab opłukać , nasolić i oprószyć. Dobrze jest go zostawić na kilka godzin ,ale nie jest to konieczne. 
Na odpowiednio dużej patelni rozgrzać mocno tłuszcz. Krótko obsmażać mięso z każdej strony, po czym przełożyć 
je do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, obłożyć obraną i pokrojoną w krążki lub ósemki cebulą, oprószyć 
majerankiem i piec w piekarniku nagrzanym do 170 stopni 1-1,5 godziny. Co jakiś czas - zwłaszcza w drugiej 
połowie pieczenia - mięso podlewać płynem ,który się zbiera w brytfannie, a jeśli go nie ma lub jest go zbyt mało, 
wlewać po dwie łyżki wody. Schab wyjąć z brytfanny , a cebulę wraz z tłuszczem i płynem pozostałym po 
pieczeniu zalać bulionem, doprawić do smaku solą ,pieprzem i sokiem z cytryny. Doprowadzić do wrzenia, 
odcedzić przez gęste sito i połączyć z żelatyną. Żelatynę w listkach wcześniej namoczyć w 3 łyżkach zimnej wody 
, a kiedy zmięknie , podgrzać, rozprowadzić kilkoma łyżki gorącego wywaru i połączyć z resztą płynu. Żelatynę w 
proszku wystarczy wymieszać z gorącym wywarem, Kiedy galareta zastygnie, dokładnie zebrać z niej tłuszcz i 
podgrzać jeszcze raz- tyle tylko ,że, żeby się rozpuściła. Ugotowane na twardo jajka ostudzić, obrać i drobno 
posiekać .Połączyć z chrzanem, śmietaną i sokiem z połowy cytryny. Doprawić do smaku solą i cukrem. 
Ostudzone mięso pokroić na kawałki centymetrowej długości. Każdy od strony nie pokrytej błoną naciąć tak by 
powstałą głęboka kieszeń, którą napełnia si masą chrzanowo-jajeczną. Porcje schabu umieścić na półmisku i zalać 
krzepnącą galaretą. Podawać przybrane gałązkami natki pietruszki lub koperku 

CIELĘCINA W GALARECIE :  
Składniki :700 g cielęciny, 200 g świeżego lub mrożonego groszku, 2 ząbki czosnku, 1 marchew, 1 pietruszka, 
pół małego albo ćwierć dużego selera, 1 mały por, 3 łyżki masła, 500 ml bulionu drobiowo - wołowego tyle samo 
płynu i 1 kostka bulionowa, 100 ml białego wytrawnego wina, 6 listków żelatyny lub 2 łyżeczki sproszkowanej, 
sok z 2 cytryn, pół pęczka natki pietruszki, maggi, sól, pieprz, kilka liści sałaty 

Przepis : Cielęcinę wymyć, skropić sokiem z cytryny, osolić (około łyżeczki soli), obłożyć obranym i 
poszatkowanym czosnkiem i w przykrytym naczyniu włożyć na co najmniej 12 godzin do lodówki. Marchew, 
pietruszkę , seler i por oczyścić, oskrobać i pokroić w dowolne niezbyt małe kawałki. W rondlu rozpuścić masło, 
wrzucić warzywa i na niewielkim ogniu dusić 5 minut. Z mięsa usunąć czosnek, opłukać je, włożyć do rondla i 
wraz z warzywami dusić pod przykryciem około 1,5 godziny. Co jakiś czas przewracać je i w razie potrzeby 
podlewać wodą aby na wierzchu nie wyschło. Pozostawić do wystygnięcia w przykrytym rondlu. Groszek wrzucić 
do niewielkiej ilości osolonego wrzątku, gotować 5-6 minut, odcedzić i opłukać na sicie zimną wodą. Żelatynę w 
proszku rozpuścić w gorącym bulionie i wymieszać Wlać wino i doprawić do smaku solą , pieprzem i maggi. Po 



usunięciu błon z cielęciny, pokroić ją na centymetrowe kostki. Na dnie małych miseczek lub większej miski ułożyć 
gałązki natki pietruszki, a na nie kostki mięsa wymieszane z groszkiem . Zalać galaretą i włożyć do lodówki na co 
najmniej 4 godziny,. Naczynia z zastygniętą galaretą na 2-3 sekundy umieścić w gorącej wodzie. Galaretę ułożyć 
na półmisku lub talerzach, odwracając naczynia. Udekorować liśćmi sałaty 

ZIMNE NÓŻKI W GALARECIE :  
Składniki :4 nóżki wieprzowe, 1 mała gicz cielęca, 1 marchew, 1 pietruszka, 1 mały seler (lub pół dużego), 1 
por, 1 duża cebula (lub 2 małe), 3 liście laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 1 łyżeczka pieprzu ziarnistego, sok 
z połowy cytryny lub 2 łyżki octu winnego, 2 ząbki czosnku, 1 cytryna, pół pęczka natki pietruszki , kilka liści 
sałaty 
Przepis : Nóżki wieprzowe bardzo starannie oczyścić, usuwając miejsca ze szczeciną .Zalać w dużym, dość 
płaskim rondlu wymyte nóżki i gicz taką ilością wody, by były przykryte. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć 
ogień i na początku gotowania zdejmować zbierające się na powierzchni pianę i szumowiny . Po godzinie dodać 
oczyszczone i obrane warzywa, ziele angielskie, pieprz ziarnisty i liście laurowe, po dwóch godzinach - obraną 

cebulę. Nóżki i gicz co jakiś czas przewracać, uważając by skóra nie przywierała do dna rondla. Gdyby płynu było 
za mało, co jakiś czas uzupełniać wodą ale nie przesadzać, żeby na koniec gotowania nie było jej za dużo. Kiedy 
nóżki zaczną się rozpadać, wszystko przecedzić. Warzywa i przyprawy odrzucić. Usunąć z nóżek kości i chrząstki a 
resztę pokroić w kostkę, podobnie jak mięso z giczy. Jeśli wywaru jest zbyt mało (powinno być około litra), 
uzupełnić przegotowaną wodą. Jeśli jest go zbyt dużo, gotować, dopóki nie zmniejszy objętości. Wywar posolić - 
pamiętając o tym ,że mięso jest nieosolone, użyć nieco więcej soli. Dodać przeciśnięty przez prasę czosnek i 
przyprawić do smaku sokiem z cytryny lub octem, solą i pieprzem. Na dnie miski albo małych miseczek ułożyć 
gałązki natki pietruszki oraz cienkie plasterki uprzednio sparzonej cytryny i zalać jedną trzecią wywaru,. Kiedy 
zastygnie , włożyć wymieszane mięso i zalać resztą płynu, jeśli zajdzie taka potrzeba - lekko podgrzanego. 
Wstawić do lodówki. Przed podaniem z powierzchni galarety dokładnie usunąć tłuszcz. Naczynie lub naczynia, w 
którym zastygła, na 2-3 sekundy umieścić w gorącej wodzie. Galaretę ułożyć na półmisku albo talerzach, 
odwracając miskę lub miseczki. Udekorować liśćmi zielonej sałaty 

OZORKI WIEPRZOWE W GALARECE :  
Składniki :  
3 ozorki wieprzowe (600-700 g), 1 duża marchew, 1 pietruszka, 1 por, pół selera, 1 cebula, 6 ziarenek ziela 
angielskiego, 2 liście laurowe, 8 ziarenek pieprzu, 2 białka, 1 łyżka octu, 6 listków żelatyny lub 2 łyżeczki 
sproszkowanej, sól, pieprz , sok z cytryny, kilka gałązek koperku, kilka liści sałaty  
Przepis : Ozory wymyć, po wycięciu z nich gruczołów ślinowych zalać litrem zimnej wody, wsypać łyżeczkę soli i 
gotować na małym ogniu, zbierając szumowiny. Po 40 minutach dodać całą obraną cebulę, pozostałe umyte i 
oskrobane warzywa, ziele angielskie, liście laurowe i pieprz ziarnisty. Gotować, aż ozorki staną się miękkie i będzie 
z nich schodzić skóra (około godziny). Ozorki wyjąć, a wywar przecedzić doprawić do smaku solą, pieprzem oraz 
sokiem z cytryny. Jeśli jest go mniej niż 400 ml, uzupełnić wodą , jeśli więcej gotować dopóki nie zmniejszy 
objętości. Do schłodzonego wywaru dodać ocet, białka i rozpuszczoną żelatynę. Żelatynę w listkach wcześniej 
namoczyć w 3 łyżkach zimnego wywaru ,a kiedy zmięknie, podgrzać, rozprowadzić kolejnymi trzema i dopiero 
wtedy łączyć z resztą płynu. Żelatynę w proszku wystarczy rozpuścić w gorącym wywarze. Żeby sklarować 
galaretę wywar wraz z białkami, octem i żelatyną, mocno ubić trzepaczką, a potem na wolnym ogniu doprowadzić 
do wrzenia. Garnek zdjąć ognia i usunąć zebrane na powierzchni szumowiny i ściętą pianę Po kilkunastu minutach 
przecedzić przez ściereczkę. Doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny. Ostudzone ozorki obrać ze 
skóry(w miejscach, w których nie da się jej zedrzeć, ściąć ostrym nożem), pokroić w skośne plastry, ułożyć na 
półmisku i zalać krzepnącą galaretą. Udekorować gałązkami natki pietruszki. Na kilka godzin wstawić do lodówki. 
Podawać z chrzanem , skropione octem z białego wina lub cytryną 

PIERSI KACZKI W GALARECIE :  
Składniki :4 małe piersi kaczki (700-800 g), 3 pomarańcze, 200 ml różowego wytrawnego wina (może być 
białe), 1 opakowanie galaretki pomarańczowej lub 3 łyżeczki sproszkowanej żelatyny, sól, pieprz 
Przepis : Piersi kaczki nasolić , oprószyć pieprzem i zostawić na co najmniej 2 godziny (mogą stać przez noc), po 
czym , odwrócone skórką do góry ,wstawić na 18-20 minut w brytfannie lub naczyniu żaroodpornym do 
piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Wyjąć i pozostawić do ostygnięcia. Pomarańcze obrać ostrym nożem tak 
,by na miąższu nie pozostały ani błony, ani białe części owocu. "Wyfiletować" je, czyli pokroić w cząstki, 
pozbawione błon, zbierając sok do miseczki . 100 ml soku (jeśli jest go mniej, uzupełnić przegotowaną wodą) 

połączyć z winem i podgrzać, ale nie zagotować. Wsypać galaretkę i wymieszać, nie przejmując się tym ,że płynu 
jest mniej niż w przepisie umieszczonym na jej opakowaniu. Jeśli ktoś nie gustuje w łączeniu mięs ze zbyt 
słodkimi składnikami, zamiast galaretki może użyć żelatyny. Zimne kacze piersi pokroić w skośne plastry i ułożyć 
na półmisku tak ,by kawałki mięsa były od siebie oddzielone cząstkami pomarańczy. Zalać krzepnącą galaretką 
(ze względu na zmniejszoną ilość płynu galaretka krzepnie szybciej) i wstawić do lodówki 

PIECZEŃ Z INDYKA W MALADZE Z ŻURAWINAMI :  
Składniki :800 g mięsa z piersi indyka, 2 łyżki masła, 200 g suszonych żurawin, 200 ml malagi, 200 ml bulionu 



drobiowego (lb pół kostki bulionowej, 1 opakowanie galaretki wiśniowej (albo 6 listków żelatyny lub 3 łyżeczki 
sproszkowanej) ,2 pomarańcze, sól, pieprz 
Przepis : Mięso upiec jak w przepisie na pieczeń z indyka na zimno. Zawinąć w aluminiową folię i schłodzi. 
Opłukane żurawiny namoczyć w maladze co najmniej 2 godziny i odsączyć. Pieczeń zostawić do ostudzenia. 
Przyrządzić galaretę ; malagę, w której moczyły się żurawiny i bulion, podgrzać, nie doprowadzając do wrzenia. 
Wsypać galaretkę i wymieszać, nie przejmując się tym ,że płynu jest coraz mniej niż w przepisie. Jeśli galaretka 
ma być mniej słodka, zamiast galaretki , użyć żelatyny w proszku lub w listkach. Sproszkowaną rozpuścić w 
gorącym płynie, a listki namoczyć w dwóch łyżkach zimnego płynu, podgrzać, rozprowadzić kolejnymi dwiema, po 
czym wymieszać z resztą gorącego płynu. Pieczeń pokrojoną w poprzek włókien w skośne plastry grubości 7-8 
mm, ułożyć, ułożyć na półmisku, posypać żurawinami i zalać krzepnącą galaretą 

PASZTET PO WIEJSKU :  
Składniki :600 g chudej wieprzowiny (chuda łopatka lub szynka), 400 g wędzonego surowego boczku, 350 g 
wątróbek drobiowych, 3 jajka, 3 łyżki bułki tartej, 2 ząbki czosnku , 1 łyżeczka startego majeranku, sól, pieprz ,2 

łyżki masła 
Przepis : Opłukane mięso pokroić w półcentymetrową kostkę. Z umytego boczku usunąć skórę i pokroić go w 
nieco mniejszą kostkę. Wątróbki wypłukać, usunąć białe części, przepuścić przez maszynkę lub zmiksować i 
połączyć z boczkiem oraz mięsem. Dodać jajka, bułkę tartą, majeranek , płaską łyżeczkę soli, przeciśnięty przez 
prasę czosnek i wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Masę włożyć do 
wysmarowania masłem podłużnej formy i odkryć szczelnie folią aluminiową. Formę umieścić w brytfannie, 
napełnionej wodą do jednej trzeciej wysokości. Wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni i 
piec półtorej godziny. 20 minut przed końcem pieczenia zdjąć folię .Schłodzony pasztet pokroić na centymetrowe 
porcje i podawać z SOSEM TATARSKIM lub innymi sosami ostrymi 

TRADYCYJNY PASZTET Z CIELĘCINY I WIPERZOWINY :  
Składniki :400 g wieprzowej karkówki, 500 g udźca cielęcego (może być inne mięso cielęce bez kości), 350 g 
słoniny, 400 g wątróbki cielęcej, 20 g suszonych grzybów (borowików lub podgrzybków), 1 marchew, 1 

pietruszka, 1 por, pół selera, 1 duża cebula, 2 czerstwe bułki, 3 jajka, 2 liście laurowe, 8 ziaren ziela angielskiego, 
kawałek imbiru - czterocentymetrowy (lub płaska łyżeczka sproszkowanego), gałka muszkatołowa - ćwierć gałki 
(lub płaska łyżeczka sproszkowanej) sól, pieprz, 2 łyżki masła 
Przepis : Grzyby namoczyć w 250 ml wody. Karkówkę oraz udziec opłukać i w dużym rondlu zalać wodą tak, by 
mięso było przykryte. Doprowadzić do wrzenia , zmniejszyć ogień i w początkowej fazie gotowania łyżką zbierać 
szumowiny. Jeśli woda wyparuje na tyle, że nie będzie pokrywała mięsa nie uzupełniać jej tylko przewracać. Po 
godzinie dodać grzyby, przecedzoną prze gęsto sito wodę, w której się moczyły, warzywa, liście laurowe i ziele 
angielskie. Jeśli płynu jest stanowczo za mało, dodawać niewielkie ilości Ważne jest to ,że im mniej go będzie pod 
koniec gotowania, tym smak pasztetu okaże się wyrazistszy. Po 2 godzinach dodać słoninę. Kiedy mięso zaczyna 
się rozpadać przy włożeniu w nie łyżki, jest gotowe (po około 3 godzinach gotowania). Wtedy wszystko 
przecedzić i zostawić do ostygnięcia. W części wywaru namoczyć połamane na ćwiartki bułki, w pozostałym przez 
8 minut gotować obraną z błon i pobawioną dużych żył wątróbkę, pokrojoną na kilka kawałków. Kiedy mięso 
ostygnie, usunąć warzywa i przyprawy. Mięso, słoninę i wątróbkę trzy razy przepuścić przez maszynkę do mięsa, 
wraz grzybami i niezbyt mocno odciśniętą bułką Do masy dodać jajka, starty na drobnej tarce imbir, startą gałkę 
muszkatołową, sól oraz pieprz i starannie wymieszać. Włożyć do posmarowanego masłem naczynia 
żaroodpornego, wyrównać wierzch. Przykryty pasztet umieścić w piekarniku w brytfannie napełnionej wodą do 
jednej trzeciej wysokości i piec w temperaturze 180 stopni. Po godzinie zdjąć pokrywkę i piec20 minut ,żeby na 
wierzchu utworzyła się chrupka ciemniejsza warstwa . Po wystygnięciu kroić pasztet na dowolne kawałki (w 
zależności od kształtu naczynia, w którym się piekł) i podawać z SOSEM TATARSKIM , innymi ostrymi sosami albo 
żurawiną 

PASZTET Z KURZYCH WĄTRÓBEK :  
Składniki :600 g kurzych wątróbek, 400 g cielęciny (udziec, łopatka), 100 g słoniny bez skóry, 1 mała marchew, 
1 mała pietruszka, ćwierć selera , 150 g masła, 1 czerstwa bułka, 200 ml mleka, 1 liść laurowy, 4 ziarenek ziela 
angielskiego, 100 ml madery lub słodkiego porto, pół łyżeczki gałki muszkatołowej, sól, pieprz, 2 łyżki masła do 
smarowania formy  
Przepis : Bułkę namoczyć w letnim mleku. W rondlu rozpuścić połowę masła, włożyć wypłukane i pokrojone w 
trzycentymetrową kostkę mięso i słoninę, liść laurowy ,ziele angielskie oraz warzywa, pokrojone w niezbyt cienkie 

paski lub talarki. Dusić na niewielkim ogniu pod przykryciem. W razie potrzeby dolewać niewielkie ilości wody, 
pamiętając o tym ,że płynu powinno być jak najmniej. Kiedy duszenie dobiega końca - po około 1,5 godziny - 
mięso musi być wilgotne, ale w rondlu nie powinno być już płynu. Tymczasem na patelni roztopić resztę masła i 
udusić wątróbki - około 10 minut. Gdyby zaistniało takie ryzyko, zmniejszyć ogień albo skrócić czas duszenia. Z 
ostudzonego mięsa usunąć przyprawy ale nie warzywa . Trzy razy przepuścić przez maszynkę wątróbki wraz z 
masłem, na którym się smażyły, mięso ze słoniną i z warzywami oraz odciśniętą bułkę .Dodać jajka , maderę lub 
porto, gałkę muszkatołową , pieprz i sól. Włożyć do posmarowanego masłem dość płaskiego naczynia 
żaroodpornego (przy wyborze naczynia, należy wsiąść pod uwagę ,że pasztet będzie w nim podawany na stół) i 



wyrównać wierzch. Przykryty pasztet umieścić w piekarniku i piec 1 godzinę w temperaturze 180 stopni. Podawać 
schłodzony 

PASZTET Z CIELĘCINY Z ŻURAWINĄ I MADERĄ :  
Składniki :800 g udźca z cielęciny (lub innego mięsa bez kości), 300 g słoniny, 500 g wątróbki cielęcej, 1 
marchew, 1 pietruszka, 1 por, pół selera, 1 czerstwa bułka, 150 g suszonych żurawin, 300 ml madery lub innego 
słodkiego wina czerwonego, 200 ml soku żurawinowego, 2 jajka, 2 liście laurowe, 8 ziarenek ziela angielskiego, 8 
ziarenek pieprzu, 4 goździki, sól , pieprz, 1 opakowanie galaretki o smaku wiśniowym lub 3 łyżeczki żelatyny w 
proszku, 2 łyżki masła do posmarowania formy 
Przepis : Żurawiny wypłukać i zalać 100 ml madery. Mięso umyć, podzielić na 3-4 części i w dużym rondlu zalać 
wodą tak , by było przykryte. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i w początkowej fazie gotowania łyżką 
zbierać szumowiny. Jeśli woda wyparuje na tyle ,że nie będzie pokrywała mięsa, nie uzupełniać jej, tylko 
przewracać mięso. Po godzinie dodać warzywa, liście laurowe, ziele angielskie , pieprz ziarnisty i goździki. Jeśli 
wody jest za mało, to po trochu dolewać. Ważne jest to ,że im mniej pod koniec gotowania będzie płynu, tym 

bardziej smak pasztetu okaże się wyrazisty. Po 2 godzinach dodać słoninę. Kiedy mięso zaczyna się rozpadać przy 
włożeniu w nie łyżki, jest gotowe (po około 3 godzinach gotowania) Wtedy wszystko przecedzić i zostawić do 
ostygnięcia. W części wywaru namoczyć połamaną na ćwiartkę bułkę , a w pozostałym przez 8 minut gotować 
obraną z błon i pozbawioną dużych żył wątróbkę, pokrojoną na kilka kawałków. Kiedy mięso ostygnie , usunąć 
warzywa i przyprawy. Mięso ,słoninę i wątróbkę 3 razy przepuścić przez maszynkę, wraz odciśniętą bułką. Do 
masy dodać jajka , dwie trzecie odsączonej żurawiny, razem z maderą, w której się moczyła, sól oraz pieprz i 
starannie wymieszać. Włożyć do posmarowanego masłem , dość płaskiego naczynia żaroodpornego (pamiętajmy 
,że pasztet będzie w nim podawany na stół) i wyrównać wierzch. Przykryty pasztet umieścić w brytfannie, 
napełnionej wodą, napełnionej wodą do jednej trzeciej wysokości, i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni. Piec godzinę i 20 minut .Odstawić pasztet do ostygnięcia. Przyrządzić galaretkę: resztę madery (200 ml) i 
sok żurawinowy podgrzać nie doprowadzając do wrzenia. Wsypać galaretkę, nie przejmując się tym ,że płynu jest 
mniej niż w przepisie umieszczonym na jej opakowaniu. Zamiast galaretki można wsypać sproszkowaną żelatynę, 
wtedy galareta będzie mniej słodka. Na wierzchu zimnego pasztetu rozłożyć pozostałą żurawinę i zalać krzepnącą 
galaretą 

PASZTET Z DZICZYZNY :  
Składniki :600 g mięsa z dziczyzny bez kości, 400 g wieprzowinowej karkówki, 300 g słoniny, 120-150 g słoniny 
pokrojonej w jak najcieńsze plasterki ,300 g wątróbki cielęcej, 30 g suszonych grzybów (borowików lub 
podgrzybków), 200 g pieczarek, 2 łyżki masła, 1 marchew, 1 pietruszka,1 por, pół selera, 1 duża cebula, 2 
czerstwe bułki, 4 jajka, 2 liście laurowe, 6 ziaren ziela angielskiego, 10 ziaren jałowca, pół łyżeczki imbiru, pół 
łyżeczki startej gałki muszkatołowej, sól, pieprz, 2 łyżki masła do smarowania formy 
Przepis : Grzyby namoczyć w 250 ml wody. Mięso wypłukać i w dużym rondlu zalać wodą tak , by było 
przykryte. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i w początkowej fazie gotowania łyżką zbierać szumowiny. 
Jeśli woda wyparuje na tyle ,że nie będzie pokrywała mięsa, nie uzupełniać jej, tylko je przewracać. Po godzinie 
dodać grzyby, przecedzoną prze gęste sito wodę, w której się moczyły, warzywa, liście laurowe, ziele angielskie, 
pieprz ziarnisty ziarenka jałowca. Jeśli wody jest stanowczo za mało, po trochu dolewać. Ważne jest to ,że im 
mniej pod koniec gotowania będzie płynu, tym wyrazistszy będzie smak pasztetu. Po 2 godzinach dodać słoninę. 
Kiedy mięso zaczyna się rozpadać przy włożeniu w nie łyżki, jest gotowe (po około 3 godzinach gotowania). 
Wtedy wszystko przecedzić i zostawić do ostygnięcia. W części wywaru namoczyć połamane na ćwiartki, a w 
pozostałym przez 8 minut gotować obrana błon i pozbawionych dużych żył wątróbkę, pokrojoną na kilka 
kawałków .Pieczarki oczyścić, pociąć w paski, wypłukać i 8-10 minut dusić na 2 łyżkach masła .Kiedy mięso 
ostygnie, usunąć warzywa i przyprawy. Mięso , słoninę i wątróbkę 3 razy przepuścić przez maszynkę, wraz z 
ugotowanymi suszonymi grzybami, pieczarkami i niezbyt mocno odciśniętą. Do masy dodać jajko, imbir, gałkę 
muszkatołową, sól oraz pieprz i starannie wymieszać. Włożyć do posmarowanego masłem dość płaskiego 
naczynia żaroodpornego. Na wierzchu rozłożyć plasterki słoniny. Pasztet umieścić w brytfannie napełnionej wodą 
do jednej trzeciej wysokości, wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec 1,5 godziny. Po wystygnięciu 
kroić go na dowolne kawałki (w zależności od kształtu naczynia w którym się piekł i podawać z SOSEM 
TATARSKIM lub innym ostrym sosem lub żurawiną 

PASZTET Z KACZKI ZE ŚLIWKAMI :  
Składniki :1 kaczka (może być mrożona), 200 g słoniny, 400 g wątróbki cielęcej (jeśli kaczka jest z wątróbką, 

wątróbki cielęcej może być 100 g mniej), 1 marchew, 1 pietruszka , 1 por, pół selera, 1 czerstwa bułka, 200 g 
suszonych śliwek bez pestek (polskich lub kalifornijskich), 150 ml słodkiego porto, 3 jajka, 2 liście laurowe, 8 
ziaren ziela angielskiego, 4 goździki, sól, pieprz, 2 łyżki masła 
Przepis : Śliwki opłukać, pokroić w paski i zalać porto. Kaczkę umyć, podzielić na 4 części i w dużym, płaskim 
rondlu zalać wodą tak by były przykryte. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i w początkowej fazie 
gotowania łyżką zbierać szumowiny. Jeśli woda wyparuje na tyle ,że nie będzie pokrywała mięsa, nie uzupełniać 
jej, tylko je przewracać. Po godzinie , dodać warzywa, liście laurowe, ziele angielskie i goździki. Po 2 godzinach 
włożyć umytą słoninę. Jeśli wody jest stanowczo za mało, dolewać po trochu. Ważne jest to ,że im mniej pod 



koniec gotowania będzie płynu, tym wyrazistszy będzie smak pasztetu. Kiedy mięso zaczyna się rozpadać przy 
włożeniu w nie łyżki, jest gotowe (po około 3 godzinach). Wtedy wszystko przecedzić i zostawić do ostygnięcia. W 
części wywaru namoczyć połamaną na ćwiartki bułkę, a w pozostałych przez 8 minut gotować obraną z błon i 
pozbawioną dużych żył wątróbkę cielęcą, pokrojoną na kilka kawałków oraz kaczą, jeśli ją mamy. Kiedy mięso 
ostygnie, usunąć warzywa, przyprawy i kości. Mięso kaczki, wraz ze skórą, słoninę, wątróbkę 3 razy przepuścić 
przez maszynkę razem z odciśniętą bułką. Da masy dodać jajka, śliwki oraz poro, w którym się moczyły, gałkę 
muszkatołową, sól i pieprz i starannie wymieszać. Włożyć do posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego i 
wyrównać wierzch. Przykryty pasztet umieścić w brytfannie napełnionej wodą do jednej trzeciej wysokości, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Po godzinie pokrywkę zdjąć i piec jeszcze 20 minut, żeby na 
wierzchu utworzyła się chrupka, ciemniejsza warstwa. Po wystygnięciu kroić pasztet na dowolne kawałki (w 
zależności od kształtu naczynia) 

PASZTET Z GĘSI Z POMARAŃCZĄ :  
Składniki :1 mała gęś (może być mrożona), 200 g słoniny, 400 g wątróbki cielęcej (jeśli gęś jest z wątróbką, 

wątróbki cielęcej może być 150 g mniej), 1 marchew, 1 pietruszka, 1 por, pół selera, 1 czerstwa bułka, 3 jajka, 2 
liście laurowe, 8 ziaren ziela angielskiego, 4 goździki, pół łyżeczki startej gałki muszkatołowej, sól ,pieprz, 2 łyżki 
masła, 3 dorodne pomarańcze, 400 ml wytrawnego białego wina (może być różowe), 1 opakowanie galaretki 
pomarańczowej lub 3 łyżeczki sproszkowanej żelatyny 
Przepis : Gęś umyć i podzielić na 6-8 części. Wątróbkę gęsią , jeśli jest, pozostawić, a resztę zlać w dużym rondu 
wodą tak, by mięso było przykryte. Doprowadzić do wrzenia , zmniejszyć ogień i w początkowej fazie gotowania 
łyżką zbierać szumowiny. Jeśli woda wyparuje na tyle ,że nie będzie pokrywała mięsa, nie uzupełniać jej, tylko je 
przewracać. Po godzinie , dodać warzywa, liście laurowe, ziele angielskie i goździki. Po 2 godzinach włożyć umytą 
słoninę. Jeśli wody jest stanowczo za mało, dolewać po trochu. Ważne jest to ,że im mniej pod koniec gotowania 
będzie płynu, tym wyrazistszy będzie smak pasztetu. Kiedy mięso zaczyna się rozpadać przy włożeniu w nie łyżki, 
jest gotowe (po około 3 godzinach). Wtedy wszystko przecedzić i zostawić do ostygnięcia. W części wywaru 
namoczyć połamaną na ćwiartki bułkę, a w pozostałych przez 8 minut gotować obraną z błon i pozbawioną 
dużych żył wątróbkę cielęcą, pokrojoną na kilka kawałków oraz gęsią. Gdy mięso ostygnie, usunąć warzywa, 
przyprawy i kości. Mięso, słoninę, wątróbkę 3 razy przepuścić przez maszynkę razem z odciśniętą bułką. Do masy 
dodać jajka skórkę startą z dwóch wyparzonych pomarańczy, gałkę muszkatołową, sól oraz pieprz i starannie 
wymieszać. Włożyć do posmarowanego masłem dość płaskiego naczynia żaroodpornego (wybierając naczynie, 
pamiętajmy ,że pasztet będzie w nim podawany na stół) i wyrównać wierzch Przykryty pasztet umieścić w 
brytfannie napełnionej wodą do jednej trzeciej wysokości, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 
1 godzinę i 20 minut. Zostawić pasztet do ostygnięci. Przyrządzić galaretę : podgrzać wino i nie doprowadzając do 
wrzenia, wsypać galaretkę i wymieszać, nie przejmując się tym ,że płynu jest mniej niż w przepisie umieszczonym 
na opakowaniu. Jeśli zamiast galaretki wsypie się żelatynę, galareta będzie mniej słodka. Pomarańcze obrać 
ostrym nożem tak , by na miąższu nie pozostały ani błony ani białe części owocu ."Wyfiletować " jem czyli pokroić 
w cząstki, pobawione błon. Na wierzchu zimnego pasztetu rozłożyć pomarańcza i zalać krzepnącą galaretą 

Przystawki na ciepło 

| Tosty z oscypkiem i żurawiną | Tosty z gruszką i camembertem| Tosty z szynką i ananasem | Tosty z 
kurczakiem i mozzarellą | Tosty składane z rostbefem | Tosty składane z kurczakiem i boczkiem | Tosty składane 
z tuńczykiem i jajkami | Smażone jajka faszerowane | Oscypki z pieca z żurawiną | Oscypki z pieca ze 
śliwkami | Smażony camembert | Camembert z pieca ze śliwkami w winie | Gruszki z niebieskim serem 
pleśniowym i żurawiną | Koreczki z boczku i śliwek | Szparagi z szynką lub wędzonym łososiem | Zielone szparagi 
w sosie pomarańczowym | Ziemniaki pieczone w folii z kawiorem lub ze śledziami | Bliny z kawiorem lub 
łososiem| Tarta z czerwoną kapustą, gruszkami i niebieskim serem pleśniowym | Tarta z cielęciną i kurkami (lub 
pieczarkami) | Tarta z cukinią i papryką | Tarta ze szparagami i łososiem | Tarta z porami i boczkiem (lub 
łososiem) | Paszteciki napełniane grzybami w śmietanie | Paszteciki napełniane cynaderkami w sosie 
musztardowym | Paszteciki napełniane kurkami i cielęciną | Paszteciki napełniane rakami i zielonymi 
szparagami | Paszteciki napełniane pieczarkami, groszkiem i kurczakiem | Boeuf Strogonow | Boeuf Strogonow 
Podpalany | Bigos staropolski | Bigos na każdą kieszeń | Bigos po myśliwsku | Maczanka małopolska | Wątróbki 
drobiowe z jabłkami | Podpalane wątróbki drobiowe z malinami| Kaszanka z jabłkami |  

TOSTY Z OSCYPKIEM I ŻURAWINĄ :  
Składniki :4 kromki pieczywa tostowego, 1 duży oscypek (180-200 g), 4 łyżki żurawiny, 1 łyżka masła 
Przepis : Na blasze wyłożonej folią aluminiową lub papierem do pieczenia położyć posmarowane masłem tosty. 
Posypać je połową tartego oscypka, a na tym równomiernie rozprowadzić żurawinę Pokryć resztą oscypka, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 8 minut 

TOSTY Z GRUSZKĄ I CAMEMBERTEM :  
Składniki :4 kromki pieczywa tostowego, 150 g niedojrzałego camemberta, 1 twarda gruszka, 4 łyżki żurawiny, 



1 łyżka masła, 1 płaska łyżka cukru, 1 łyżka soku z cytryny  
Przepis : Wodę (1 litr) zagotować z cukrem i sokiem z cytryny. Umyte gruszki obrać, podzielić na ćwiartki i po 
usunięciu gniazd nasiennych każdą pokroić wzdłuż na cztery kawałki. Natychmiast włożyć do wrzątku i gotować 3 
minuty. Wyjąć z wody i umieścić na sicie ,żeby obciekły. Na blasze wyłożonej folią aluminiową lub papierem 
położyć posmarowane masłem tosty. Na każdym kłaść po 4 plasterki gruszki i po łyżce żurawiny. Żurawinę 
rozprowadzić równomiernie i przykryć cienkimi plasterkami camemberta. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 
200 stopni i piec 8 minut 

TOSTY Z SZYNKĄ I ANANASEM :  
Składniki :4 kromki pieczywa tostowego, 1 łyżka masła, 150 g chudej gotowanej szynki, 2 krążki ananasa, 4 
plasterki żółtego sera (ementalera, goudy lub innego łagodnego sera) wielkości tosta, pół łyżeczki ostrego curry, 
sól , pieprz 
Przepis : Ananasy przekroić ostrym nożem, tak by powstały 4 cienkie krążki. Tosty posmarować masłem i 
rozłożyć na blasze wyłożonej folią aluminiową lub papierem do pieczenia. Położyć na nich szynkę, krążki ananasa. 

Oprószyć solą , pieprzem i curry. Przykryć serem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 8 minut  

TOSTY Z KURCZAKIEM I MOZARELLĄ :  
Składniki :4 kromki pieczywa tostowego , 1 łyżka masła, 150 g gotowanego lub pieczonego mięsa z kurczaka 
(bez skóry), 1 duży pomidor lub 80 g odsączonych zalewy suszonych pomidorów, pół pęczka bazylii, 1 mozarella 
(150 g), sól, pieprz 
Przepis : Pomidor na 2 minuty zalać wrzątkiem, obrać ,ze skórki i pokroić na cienkie plasterki, wycinając twardą 
część przy szypułce. Na blasze wyłożonej folią aluminiową lub papierem do pieczenia rozłożyć posmarowane 
masłem tosty, ułożyć na nich pokrojone w plastry mięso z kurczaka albo szynkę drobiową, plasterki pomidora lub 
suszone pomidory, pocięte w cienkie paski. Posypać opłukanymi i porwanymi liśćmi bazylii i oprószyć solą i 
pieprzem. Na wierzchu ułożyć mozarellę - zamiast kroić, łatwiej ją postrzępić Włożyć do piekarnika nagrzanego do 
200 stopni i piec 8 minut 

TOSTY SKŁADANE Z ROSTBEFEM :  
Składniki :8 kromek pieczywa tostowego, 8 dużych plastrów pieczonego zimnego rostbefu lub innej pieczeni 
wołowej (160-200 g), 4 duże liście sałaty lodowej, 4 łyżki sosu tatarskiego, gotowanego lub sporządzonego 
według przepisu na SOS TATARSKI, 2 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Liście sałaty umyć i porwać na kilka mniejszych kawałków. Pieczywo tostowe posmarować masłem. Na 
czterech kromkach ułożyć połowę sałaty i po plastrze rostbefu. Rozsmarować na nim sos tatarski, omijając brzegi, 
żeby w trakcie pieczenia nie wyciekł. Przykryć drugim plastrem pieczeni oraz resztą sałaty. Na wierzch położyć 
pozostałe kromki pieczywa, lekko docisnąć i włożyć do opiekacza przystosowanego do opiekania podwójnych 
tostów. Opiekać zależnie od upodobań - 5-7 minut  

TOSTY SKŁADANE Z KURCZAKIEM I BOCZKIEM :  
Składniki :8 kromek pieczywa tostowego, 200 g gotowanego lub pieczonego mięsa z kurczaka (bez skóry), 4 
plastry surowego wędzonego boczku (około 80 g,), 4 duże liście sałaty lodowej, 2 połówki papryki konserwowej, 
2 łyżki masła ,sól pieprz 

Przepis : Liście sałaty umyć i porwać na kilka mniejszych kawałków. Plasterki boczku przekroić w poprzek na pół. 
Na patelni rozgrzać pół łyżki masła (jeśli używa się patelni do smażenia beztłuszczowego, nie jest to konieczne), 
położyć boczek i lekko zarumienić. Przełożyć go na kuchenny papierowy ręcznik, żeby odsączyć tłuszcz. Paprykę 
pokroić w niezbyt długie paski. Pieczywo tostowe posmarować masłem. na czterech kromkach ułożyć połowę 
sałaty, na niej pokrojone w plastry albo paski mięso kurczaka oraz paprykę. Oprószyć solą i pieprzem. Na wierzch 
położyć po dwa kawałki boczku, na nich resztę sałaty. Przykryć pozostałymi kromkami pieczywa i lekko docisnąć i 
włożyć do opiekacza przystosowanego do opiekania podwójnych tostów. Opiekać - zależnie od upodobań - 5-7 
minut 

TOSTY SKŁADANE Z TUŃCZYKIEM I JAJKAMI :  
Składniki : 8 kromek pieczywa tostowego, 2 puszki tuńczyka w sosie własnym lub oleju (300 - 320 g po 
odsączeniu), 4 duże liście sałaty lodowej, 2 ogórki konserwowe, 2 jajka. 2 łyżki majonezu. 2 łyżki masła, sól, 
pieprz 

Przepis : Ugotować na twardo jajka, po ostygnięciu obrać ,ze skorupek i pokroić w plasterki. Liście sałaty umyć i 
porwać na kilka mniejszych kawałków. Dokładnie odsączonego tuńczyka lekko rozdrobnić widelcem i zmieszać z 
majonezem. Pieczywo tostowe posmarować masłem. Na czterech kromkach ułożyć połowę sałaty, na niej 
tuńczyka i jajka oraz pokrojone w cienkie plasterki ogórki. Oprószyć solą i pieprzem. Położyć resztę sałaty. 
Przykryć pozostałymi kromkami pieczywa, lekko docisnąć i włożyć do opiekacza przystosowanego do opiekania 
podwójnych tostów. Opiekać - zależnie od upodobań - 5-7 minut 



SMAŻONE JAJKA FASZEROWANE :  
Składniki :4 jajka. 1 łyżka miękkiego masła, 2 łyżki słodkiej śmietany, pół pęczka szczypiorku , pół pęczka 
koperku, pół pęczka natki pietruszki, 2 łyki bułki tartej, sól, pieprz, 2 łyżki masła do smażenia, 2 łyki oleju 
Przepis :Jajka ,jeśli były w lodówce, na 10-15 minut umieścić w rondlu z letnią wodą, zanim się go postawi na 
niezbyt silnym ogniu. Od momentu , gdy woda zakipi , gotować je 6-7 minut, zależnie od wielkości. Jajka zalać 
zimną wodą a kiedy wystygną, ostrym ciężkim nożem przekroić wzdłuż na pół. Ważne jest, by przecinać je 
jednym zdecydowanym szybkim ruchem. Łyżeczką ostrożnie wybrać ze skorupek żółtka wraz z białkami drobno je 
posiekać. Wymieszać z roztartym masłem, śmietaną, opłukanymi i bardzo drobno posiekanymi ziołami ( 8 gałązek 
koperku lub natki pietruszki pozostawić do dekoracji) .Doprawić do smaku solą oraz pieprzem i nałożyć do 
skorupek. Farsz delikatnie docisnąć i wyrównać, posypać bułką tartą i przycisnąć lekko nożem by przywarła do 
nadzienia. Na patelni rozgrzać masło. Kiedy zacznie skwierczeć , położyć na nim jajka farszem w dół. Po 30 
sekundach nieco zmniejszyć ogień, żeby panierka się nie przypaliła. Po 2-3 minutach, gdy będzie rumiana, jajka 
odwrócić ,na patelnię wlać olej, zwiększyć ogień i smażyć 3-4 minuty, Jajka, farszem w górę, umieścić na minutę 
na papierowym kuchennym ręczniku, żeby odsączyć olej, Przed podaniem ostrożnie przetrzeć papierem lub 

ściereczką skorupki, żeby zetrzeć z nich tłuszcz i udekorować gałązkami koperku lub natki pietruszki .Smażone 
jajka faszerowane można podawać nie tylko jako dodatek do zup np. do ZUPY SZCZAWIOWEJ lub BOTWINY 

OSCYPKI Z PIECA Z ŻURAWINĄ :  
Składniki :8 małych oscypków, 8 łyżek żurawiny 
Przepis : Oscypki opłukać, osuszyć umieścić na blasze wyłożonej folią lub papierem do pieczenia i na 6-8 minut 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Oscypki są gotowe, kiedy napęcznieją i lekko ściemnieją. 
Podawać zaraz po pieczeniu z żurawiną 

OSCYPKI Z PIECA ZE ŚLWIKAMI :  
Składniki :8 małych oscypków, 16 suszonych śliwek bez pestek polskich lub kalifornijskich 
Przepis : Oscypki opłukać, osuszyć i przekroić na połówki. Opłukane i osuszone śliwki włożyć po dwie między 
połówki oscypków, umieścić na blasze wyłożonej folią lub papierem do pieczenia i na 6-8 minut wstawić do 

piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Oscypki są gotowe , kiedy napęcznieją i lekko ściemnieją. Podawać gorące 

SMAŻONY CAMEMBERT :  
Składniki : 4 małe camemberty (ser nie powinien być zbyt dojrzały) 4-5 łyżek bułki tartej, 2 jajka, 100 ml 
dobrego oleju, 2 łyżki masa, 8 łyżek żurawiny, 4 gałązki natki pietruszki 
Przepis : Krążki camemberta obtoczyć najpierw w rozbełtanych jajkach, a potem, w bułce tartej. Kłaść na mocno 
rozgrzany olej. Po 30 sekundach nieco zmniejszyć ogień i smażyć ser po 3-4 minuty z każdej strony. Panierka 
powinna mieć kolor ciemnozłoty - nie można dopuścić ,żeby zbrązowiała. Krążki sera zdjąć z patelni i na chwilę 
umieścić na kuchennym papierze , by ociekł olej. W tym czasie na drugiej patelni - lub na tej samej, ale umytej 
rozgrzać masło, a kiedy zacznie skwierczeć, smażyć w nim camembert po pół minuty z każdej strony. Przystawkę 
podawać gorącą z żurawiną, udekorowaną gałązkami natki pietruszki. 

CAMEMBERT Z PIECA ZE ŚLIWKAMI W WINIE :  
Składniki :4 małe krążki niezbyt dojrzałego camemberta, 20 dużych suszonych śliwek, 300 ml wytrawnego wina, 

1 płaska łyżka cukru lub łyżka miodu, pół laski cynamonu lub pół łyżeczki mielonego cynamonu, 2 goździki, 
skórka z połowy cytryny 
Przepis : Opłukane śliwki na pół godziny namoczyć w winie. Dodać cynamon, goździki, skórkę ściętą uprzednio 
sparzonej cytryny oraz cukier lub miód. Gotować na dość dużym ogniu około 10 minut, tak by ilość płynu 
zmniejszyła się o połowę. W tym czasie camembert umieścić w płaskim naczyniu żaroodpornym, wyłożonym 
aluminiową folią lub papierem do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 8-10 minut. 
Gdyby wcześniej zaczął się topić, skrócić czas pieczenia. Położyć na talerze, obok ułożyć śliwki i podlać winem , w 
którym się gotowały. Podawać z białym pieczywem 

GRUSZKI Z NIEBIESKIM SEREM PLEŚNIOWYM I ŻURAWINĄ :  
Składniki :2 duże twarde gruszki, 150 g niebieskiego sera pleśniowego, 4 łyżki żurawiny, sok z połowy cytryny. 
2 łyżki cukru 
Przepis : Wodę (1 litr) zagotować z cukrem i sokiem z cytryny, Umyte gruszki obrać, przekroić na połówki i 

specjalnie do tego przeznaczoną łyżką albo łyżeczką do herbaty usunąć gniazda nasienne. Gruszki natychmiast 
włożyć do wrzątku i gotować na wolnym ogniu 6 minut. Wyjąć z wody i kiedy trochę ostygną, umieścić na blasze 
wyłożonej folią lub papierem do pieczenia. Do wgłębień nałożyć po łyżeczce żurawin. Wierzch posypać 
rozkruszonym serem, tak by całkowicie przykryć żurawiny. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 
10 minut. Podawać gorące 

KORECZKI Z BOCZKU I ŚLIWEK :  
Składniki :8 długich plastrów chudego surowego boczku wędzonego, 16 dużych suszonych śliwek bez pestek, 



polskich lub kalifornijskich, 70-80 g dowolnego żółtego sera w kawałku, 16 wykałaczek 
Przepis : Śliwki opłukać i osuszyć. Ser pociąć w grube słupki długości 2 centymetrów. Słupki włożyć do śliwek, w 
miejscu po pestkach, tak by nie wystawały. W razie potrzeby skrócić. Każdą śliwkę obwinąć połową plastra 
boczku i spiąć wykałaczką. Umieścić na blasze wyłożonej folią aluminiową lub papierem do pieczenia i wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Piec 8-10 minut aż boczek się zarumieni. Podawać zaraz po wyjęciu z 
piekarnika 

SZPARAGI Z SZYNKĄ LUB WĘDZONYM ŁOSOSIEM :  
Składniki :400-500 g białych szparagów (1 pęczek), 4 duże plastry chudej gotowanej szynki lub wędzonego 
łososia, 2 łyżki masła, sok z połowy cytryny, sól, biała pieprz, pół pęczka szczypiorku 
Przepis : Specjalnym nożykiem obrać szparagi, zaczynając 2-3 centymetry poniżej główki, żeby jej nie uszkodzić. 
Usunąć łykowate końce. Do gotowania najlepiej użyć wysokiego, specjalnie o tego przeznaczonego garnka. 
Opłukane szparagi włożyć do 2 litrów wrzącej wody, osłodzonej połową łyżeczki cukru i osolonej płaską łyżeczką 
soli. Gotować 15-18 minut, zależnie od grubości. W tym czasie wypłukać i posiekać szczypiorkiem oraz roztopić 

masło .Szparagi odcedzić , polać gorącym masłem, skropić sokiem z cytryny i lekko oprószyć solą i białym 
pieprzem. Podzielić na cztery porcje i każdą owinąć plastrem szynki lub łososia. Podawać natychmiast , posypane 
szczypiorkiem , najlepiej na podgrzanych talerzach 

ZIELONE SZPARAGI W SOSIE POMARAŃCZOWYM :  
Składniki : 400-500 g zielonych szparagów, 1 duża pomarańcza, 120 g masła, żółtka, sól, cukier, biały pieprz, 
sok z połowy cytryny 
Przepis : Usunąć łykowate końce szparagów i specjalnym nożykiem obrać dolną część. Obierać od góry, czyli od 
strony główki. Szparagi najlepiej gotować w specjalnym do tego przeznaczonym wysokim garnku. Jeśli takiego nie 
mamy, użyć rondla o szerokim dnie. 2 litry wody doprowadzić do wrzenia, dodać płaską łyżeczkę cukru, płaską 
łyżkę soli i włożyć szparagi Gotować od 10 do 12 minut , zależnie od ich grubości. W tym czasie przyrządzić sos: 
sparzoną pomarańczę przeciąć na pół, wyciąć cztery cienkie plastry i odłożyć je. Z jednej połówki zetrzeć na 
drobnej tarce skórkę. Skórkę drugiej połówki pociąć na cieniutkie paseczki, tak ,żeby nie pozostały w nich żadne 

białe fragmenty. W małym rondelku podgrzać masło .W żaroodpornej misce zmieszać żółtka ze startą skórką, 
dwiema łyżeczkami soku wyciśniętego z pomarańczy, sokiem cytrynowym i kilkoma szczyptami soli oraz białego 
pieprzu. Minutę obijać trzepaczką, umieścić miskę w rondlu z wrzącą wodą. Rondel zdjąć z ognia Po 4 minutach 
jak najcieńszym strumyczkiem, wciąż ubijając, wlać masło. Masło nie może być gorące, ponieważ istnieje wtedy 
ryzyko ,że sos się zwarzy. Kiedy sos zgęstnieje, miskę wyjąć z rondla i doprawić do smaku solą, białym pieprzem, 
cukrem oraz sokiem z cytryny. Ugotowane szparagi ostrożnie wyjąć z garnka i na chwile umieścić na płaskim sicie 
do odsączenia. Potem ułożyć na talerzykach lub półmisku, polać sosem, posypać paseczkami skóry 
pomarańczowej i udekorować plasterkami pomarańczy 

ZIEMNIAKI PIECZONE W FOLII Z KAWIOREM LUB ZE ŚLEDZIAMI :  
Składniki :4 duże ziemniaki, 200 g kwaśnej śmietany, 80 g czerwonego lub czarnego kawioru alb 200 g filetów 
śledziowych typu matjes, 1 duża cebula (lub 2 małe) , sól ,sok z cytryny 
Przepis : Ziemniaki wymyć, dokładnie szorując je szczoteczką. Wytrzeć do sucha i każdy zawinąć w folię 
aluminiową. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopi i piec godzinę. Tymczasem obrać i drobno posiekać 
cebulę . Śledzie opłukać letnią wodą, osuszyć na papierowym ręczniku, pokroić w centymetrową kostkę i skropić 
sokiem z cytryny Po wyjęciu ziemniaków z piekarnika rozerwać górę folii i lekko ją rozłożyć - nie zdejmować. 
Odsłonięte części ziemniaków naciąć na krzyż, ostrożnie rozchylić w miejscach nacięcia i posolić. We wgłębienia 
nałożyć śmietanę, na nią cebulę, a na wierzch kawior lub śledzie  

BLINY Z KAWIOREM LUB ŁOSOSIEM :  
Składniki :8 blinów przyrządzonych według przepisu na BLINY, 100 g kawioru czarnego lub czerwonego albo 
200 g wędzonego łososia w plastrach, 250 -300 ml kwaśnej śmietany (22%), 2 cebule , sól 
Przepis : 4 gorące bliny położyć a talerzach. Rozłożyć na nich dwie trzecie kawioru lub pokrojonego w niezbyt 
długie paski łososia oraz drobno posiekaną cebulę. Na to nałożyć nierozbełtaną śmietanę, odkładając cztery łyżki. 
Przykryć pozostałymi blinami. Udekorować łyżką śmietany i resztą kawioru lub pasków łososia. 

TARTA Z CZERWONĄ KAPSUTĄ , GRUSZKAMI I NIEBEISKIM SEREM PLEŚNIOWYM :  

Składniki :250 g mąki, 200 g masła, 700-800 g czerwonej kapusty (pół średniej główki), 3 połówki gruszek z 
kompotu, 100 g niebieskiego sera pleśniowego, 200 ml śmietany kremówki, 3 jajka, 4 goździki, sok z połowy 
cytryny , sól, pieprz, cukier, 1 łyżka masła do smarowania formy 
Przepis : Mąkę posiekać e 170 g wyjętego lodówki masła. Dodać szczyptę soli oraz 3-5 łyżeczek bardzo zimnej 
wody (najlepiej ją schłodzić dodając parę kostek lodu) .Szybko zagnieść gładkie ciasto, uformować je w gruby 
wałek, zwinąć w folię i włożyć do lodówki a co najmniej godzinę. Można zostawić na noc .Kapustę oczyścić z 
uschniętych liści i niezbyt drobno poszatkować, usuwając głąb i łykowate części. 30 g masła roztopić w płaskim 
rondlu, dodać kapustę i ciągle mieszając, podsmażać na średnim ogniu około 8 minut. Wsypać płaską łyżeczkę 
soli i pół łyżeczki cukru .Dodać goździki , 150 ml wody i dusić na wolnym ogniu około 40 minut, pod koniec 



dodając sok z cytryny. Kapustę pozostawić do ostygnięcia a potem przełożyć a sito i zostawić na kilka minut. 
Kiedy płyn odcieknie, wymieszać ją z pokruszonym serem, rozbełtanymi jajkami oraz 150 ml śmietany. Doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Wyjęte z lodówki ciasto, zamiast wałkować, pokroić w cienkie plastry. Wyłożyć nimi 
spód i boki posmarowanej masłem formy do tart, tak by ciasto było rozłożone równomiernie i docisnąć palcami. 
Nakłuć widelcem, umieścić w piekarniku nagrzanym do 220 stopni i piec 10-12 minut, aż ciasto nabierze 
jasnozłocistej barwy. Po wyjęciu z piekarnika a ciasto nałożyć pokrojone w ósemki gruszki, wcisnąć je lekko w 
kapustę i zalać resztą śmietany. Lekko oprószyć solą i pieprzem, wstawić do piekarnika i piec 25 minut w 
temperaturze 170 stopi. Tartę podawać gorącą lub zimną, najlepiej w formie, w której była pieczona 

TARTA Z CIELĘCINĄ I KURKAMI (LUB PIECZARKAMI) :  
Składniki :250 g mąki, 200 g masła, 250 g kurek (mogą być mrożone) , 1 mała cebula, 200 g pieczeni 
przyrządzonej według przepisu na PIECZEŃ CIELĘCĄ NA ZIMNO,150 g żółtego sera (ementalera,gouda lub innego 
łagodnego),150ml kwaśnej śmietany, 100 ml słodkiej śmietany, 3 jajka ,sól, pieprz, jedna łyżka masła do 
smarowania formy 

Przepis : Masło posiekać ze 170 g wyjętego z lodówki masła. Dodać szczyptę soli oraz 3-5 łyżek bardzo zimnej 
wody (najlepiej ją schłodzić dodając kilka minut wcześniej parę kostek lodu) Szybko zagnieść a gładkie ciasto, 
uformować je w gruby wałek, zawinąć w folię, na co najmniej godzinę włożyć do lodówki. Kurki oczyścić większe 
pokroić na połówki lub ćwiartki. Wypłukać i zostawić na sicie żeby ociekły. Na 30 g masła zeszklić drobno 
posiekaną cebulę, dodać kurki, oprószyć solą oraz pieprzem i dusić na średnim ogniu około 20 minut aż wyparuje 
cały płyn. Grzyby wymieszać z pokrojoną w małą kostkę lub paski cielęciną, startym serem, rozbełtanymi jajkami i 
śmietaną - słodką lub kwaśną. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Wyjęte z lodówki ciasto , zamiast wałkować, 
pokroić w cienkie plastry. Wyłożyć nimi spód i boki posmarowanej masłem formy do tart, tak by ciasto było 
rozłożone równomiernie i docisnąć palcami. Nakłuć widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i 
piec 10-12 minut, aż ciasto nabierze jasnozłocistej barwy. Po wyjęciu z piekarnika na ciasto nałożyć wymieszane 
wcześniej składniki, wstawić do piekarnika i piec 25 minut w temperaturze 170 stopni. Tartę podawać gorącą lub 
zimną, najlepiej w formie w której była pieczona. Tartę z pieczarkami przyrządzamy w ten sam sposób, z tą tylko 
różnicą, że pieczarki niezbyt drobno szatkujemy i dusimy je krócej, 10-12 minut 

TARTA Z CUKINIĄ I PAPRYKĄ :  
Składniki :250 g mąki, 170 g masła, 2 średnie lub 3 małe cukinie (700-800 g), po jednej małej czerwonej, żółtej 
i zielonej papryce, 4 łyżki oleju, 250 ml śmietany kremówki, 150 g żółtego sera, łagodnego lub ostrego (można 
zmieszać różne gatunki), 3 jajka, 5-6 gałązek świeżego majeranku , oregano, lub tymianku (można je zastąpić 
łyżeczką suszonych ziół), pół pęczka natki pietruszki, sól ,pieprz, 1 łyżka masła do smarowania formy 
Przepis : Mąkę posiekać z masłem wyjętym z lodówki .Dodać szczyptę soli oraz 3-5 łyżek bardzo zimnej wody 
(najlepiej ją schłodzić dodając kilka minut wcześniej parę kostek lodu) Szybko zagnieść a gładkie ciasto, 
uformować je w gruby wałek, zawinąć w folię, na co najmniej godzinę włożyć do lodówki. Można zostawić na noc. 
Umytą cukinię pokroić w talarki półcentymetrowej grubości. Na dużej patelni rozgrzać olej, wrzucić cukinię i ciągle 
mieszając, smażyć na dość mocnym ogniu 7-8 minut, tak ,żeby się lekko zarumieniła, ale nie zbrązowiała. Osolić 
płaską łyżeczką soli i zostawić na sicie ,żeby odciekł płyn. Z umytych papryk, odciąć kawałki przy szypułce, tak 
,żeby nie przecinając ich na pół, można było usunąć nasiona i znajdujące się wewnątrz białe części. Strąki pokroić 
na cienkie krążki. Cukinię wymieszać ze startym serem, rozbełtanymi jajkami , 200 ml śmietany oraz wypłukanymi 
i posiekanymi ziołami. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Wyjęte z lodówki ciasto , zamiast wałkować, pokroić w 
cienkie plastry. Wyłożyć nimi spód i boki posmarowanej masłem formy do tart, tak by ciasto było rozłożone 
równomiernie i docisnąć palcami. Nakłuć widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 10-12 
minut, aż ciasto stanie się jasnozłociste. Po wyjęciu z piekarnika na ciasto nałożyć cukinie, wymieszaną z innymi 
składnikami. Na wierzchu rozłożyć krążki papryki, tak żeby tworzyły barwną kompozycję i zalać resztą śmietany 
Lekko oprószyć solą oraz pieprzem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Piec 25 minut. Tartę 
podawać gorącą lub zimną, najlepiej w formie w której była pieczona 

TARTA ZE SZPARAGAMI I ŁOSOSIEM :  
Składniki :250 g mąki, 170 g masła , 1 wiązka białych ,niezbyt grubych szparagów (400-500 g), 250 g łososia w 
plastrach, 250 ml śmietany kremówki, 150 g łagodnego żółtego sera, 3 jajka, 1 pęczek koperku, sól, biały pieprz, 
sok z cytryny, 1 łyżka masła do smarowania formy 
Przepis : Mąkę posiekać z masłem wyjętym z lodówki. Dodać szczyptę soli oraz 3-5 łyżek bardzo zimnej wody 
(najlepiej ją schłodzić dodając kilka minut wcześniej parę kostek lodu) Szybko zagnieść a gładkie ciasto, 

uformować je w gruby wałek, zawinąć w folię, na co najmniej godzinę włożyć do lodówki. Można zostawić na noc. 
Szparagi po usunięciu łykowatych końców, obrać specjalnym nożykiem, zaczynając 2 centymetry poniżej główki, 
żeby jej nie uszkodzić. Szparagi pokroić w trzycentymetrowe kawałki. Odrzucić te najbardziej łykowate i oddzielić 
te główkami, 1,5 litra wody doprowadzić do wrzenia, dodać pół łyżeczki cukru i płaską łyżeczkę soli. Wrzucić 
kawałki szparagów bez główek, po pięciu minutach te z główkami i gotować razem jeszcze 5 minut. Odcedzić i 
spłukać na sicie zimną wodą .Kiedy woda odcieknie, połączyć ją z łososiem pokrojonym w niezbyt długie paski ze 
startym serem, z rozbełtanymi jajkami, śmietaną oraz z wypłukanym i posiekanym koperkiem. Doprawić do 
smaku solą pieprzem i sokiem z cytryny. Wyjęte z lodówki ciasto , zamiast wałkować, pokroić w cienkie plastry. 



Wyłożyć nimi spód i boki posmarowanej masłem formy do tart, tak by ciasto było rozłożone równomiernie i 
docisnąć palcami. Nakłuć widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 10-12 minut, aż ciasto 
nabierze jasnozłocistej barwy. Na wyjęte ciasto z piekarnika wyłożyć resztę zmieszanych składników i piec 25 
minut w temperaturze 170 stopni. Tartę podawać gorącą lub zimną, najlepiej w formie , w której była pieczona 

TARTA Z PORAMI I BOCZKIEM (LUB ŁOSOSIEM) :  
Składniki :250 g mąki, 200 g masła, 3 średnie pory (tyko białe i jasnozielone części), 200 g chudego surowego 
boczku wędzonego, 150 g żółtego sera (ementalera lub goudy), 250 ml słodkiej śmietany, 4 jajka, sól ,pieprz, 1 
łyżka masła do smarowania formy 
Przepis : Masło posiekać ze 170 g wyjętego z lodówki masła. Dodać szczyptę soli oraz 3-5 łyżek bardzo zimnej 
wody (najlepiej ją schłodzić dodając kilka minut wcześniej parę kostek lodu) Szybko zagnieść a gładkie ciasto, 
uformować je w gruby wałek, zawinąć w folię, na co najmniej godzinę włożyć do lodówki. Można zostawić na noc. 
Boczek po usunięciu skóry i chrząstek, pokroić na 2-3 centymetrowe kwadraty. Na patelni roztopić pół łyżki 
masła, wrzucić boczek i podsmażać na wolnym ogniu, tak ,żeby się nie zarumienił. Kiedy białe kawałki tłuszczu 

staną się szkliste, wyjąć je z patelni. Dodać resztę masła i wrzucić pory , wcześniej oczyszczone, opłukane i 
pokrojone w półcentymetrowe krążki. Ciągle mieszając, zeszklić je, po czym zdjąć z ognia. Pory wymieszać z 
boczkiem ,startym serem, rozbełtanymi jajka, śmietaną, płaską łyżeczką soli oraz pieprzem. Wyjęte z lodówki 
ciasto , zamiast wałkować, pokroić w cienkie plastry. Wyłożyć nimi spód i boki posmarowanej masłem formy do 
tart, tak by ciasto było rozłożone równomiernie i docisnąć palcami. Nakłuć widelcem, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 220 stopni i piec 10-12 minut, aż ciasto stanie się jasnozłociste. Po wyjęciu z piekarnika wyłożyć 
na ciasto wymieszane wcześniej składniki, wyrównać nożem wierzch i ponownie wstawić do piekarnika. Piec 25 
minut w temperaturze 170 stopni .Tartę podawać gorącą lub zimną, najlepiej w formie ,w której była pieczona 

PASZTECIKI NAPEŁNIANE GRZYBAMI W ŚMIETANIE :  
Składniki :pół porcji ciasta przyrządzonego według przepisu na CIASTO FRANCUSKIE I, CIASTO FRANCUSKIE II, 
lub 400 g gotowego ciasta francuskiego (albo 4 gotowe paszteciki do napełniania), 1 jajko, 350-400 g świeżych 
grzybów (borowików, podgrzybków lub gąsek, mogą być mieszane), 1 mała cebula, 1 łyżka masła, 100 ml gęstej 

kwaśnej śmietany, sól, pieprz, pół pęczka koperku lub natki pietruszki 
Przepis : Ciasto rozwałkować na grubość 5-6 mm. Foremką lub dużym kieliszkiem do czerwonego wina wykroić 
osiem kół o średnicy 7-8 cm, po czym z czterech wykroić koła o średnicy mniejszej o 2 cm, tak ,żeby wokół nich 
powstał centymetrowy pierścień. Duże i małe koła ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Duże na 
brzegach posmarować białkiem zmieszanym z łyżką wody. Na każdym położyć pierścień z ciasta i lekko docisnąć 
Resztą białka zmieszanego z żółtkiem ,pędzelkiem lub za pomocą papieru kuchennego posmarować małe koła 
oraz wierzch pierścieni. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 12-15 minut ,aż ciasto będzie 
miało złoty kolor. Jeśli przygotuje się je na długo przed podaniem, trzeba skrócić czas pieczenia o 3-4 minuty i 
wyjąć z piekarnika, kiedy tylko nabiorą bladozłotej barwy. Przed napełnianiem farszem jeszcze raz wstawić je na 
5 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, tak jak kupowane paszteciki. Grzyby dokładnie oczyścić, 
opłukać i wytrzeć ściereczką lub papierem kuchennym. Małe pokroić w ćwiartki, większe w paski. Obraną i drobno 
posiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać grzyby i ciągle mieszając, smażyć tak ,żeby się nie przypalały - ale 
jednocześnie ogień powinien być na tyle silny, by nie było za dużo płynu. Po 8-10 minutach, zanim grzyby zaczną 
się rozpadać wsypać pół łyżeczki soli, oprószyć pieprzem i wlać śmietanę Doprowadzić do wrzenia, gotować 2 
minuty, zdjąć z ognia i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Grzybami napełnić gorące paszteciki, posypać 
opłukaną i posiekaną natką lub koperkiem i przykryć mniejszymi krążkami ciasta. 

PASZTECIKI NAPEŁNIANE CYNADERKAMI W SOSIE MUSZTARDOWYM :  
Składniki : pół porcji ciasta przyrządzonego według przepisu na CIASTO FRANCUSKIE I, CIASTO FRANCUSKIE 
II, lub 400 g gotowego ciasta francuskiego (albo 4 gotowe paszteciki do napełniania), 1 jajko , 1 nerka cielęca 
(300 - 400 g) , 1 łyżka mąki, 2 płaskie łyżeczki musztardy, 2 łyżki oleju, 1 łyżka masła, 100 m słodkiej śmietany, 
sól, pieprz, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Paszteciki upiec według przepisu na PASTECIKI NAPEŁNIANE GRZYBAMI W ŚMIETANIE. Z opłukanej 
nerki usunąć błony oraz tłuszcz i na godzinę namoczyć ją w zimnej wodzie. Wyjętą osuszyć, oprószyć solą oraz 
pieprzem i obtoczyć w mące. Położyć na mocno rozgrzany olej i smażyć, obracając. Kiedy się zarumieni, ze 
wszystkich stron, przełożyć na deseczkę i przeciąć wzdłuż na ćwiartki. Usunąć wewnętrzne żyły i błony. Ćwiartki 
nerki znów położyć na mocno rozgrzany olej żeby je przypiec w miejscach przecięcia. Smażyć po 2 minuty z 
każdej strony. Przełożyć na deseczkę, każdą ćwiartkę przeciąć wzdłuż na pół, a potem pokroić w poprzek na 

kawałki grubości pół centymetra .Olej wylać, patelnię umyć i roztopić na niej maso. Dodać musztardę, 2 minuty 
podsmażać, po czym wlać śmietanę, Kiedy się zagotuje, wrzucić nerki, dusić 5 minut i doprawić do smaku solą 
oraz pieprzem, Cynaderkami z sosem napełnić gorące paszteciki, posypać opukaną i posiekaną natką pietruszki i 
przykryć mniejszymi krążkami ciasta  

PASZTECIKI NAPEŁNIANE KURKAMI I CIELĘCINĄ :  
Składniki : pół porcji ciasta przyrządzonego według przepisu na CIASTO FRANCUSKIE I, CIASTO FRANCUSKIE 
II, lub 400 g gotowego ciasta francuskiego (albo 4 gotowe paszteciki do napełniania), 1 jajko , 200 g kurek, 200 



g pieczeni przyrządzonej według przepisu PIECZEŃ CIELĘCA NA ZIMNO lub innej 1 mała cebula, 1 łyżka masła, 
100 m gęstej kwaśnej śmietany, sól, pieprz, pół pęczka koperku lub natki pietruszki 
Przepis : Paszteciki upiec według przepisu na PASTECIKI NAPEŁNIANE GRZYBAMI W ŚMIETANIE. Kurki oczyścić, 
większe pokroić na połówki lub ćwiartki. Wypłukać i zostawić na sicie ,żeby odciekły. Na maśle zeszklić drobno 
posiekaną cebule, dodać grzyby i dusić na średnim ogni około 15 minut aż wyparuje cały płyn. Dodać pokrojoną 
w mała kostkę pieczeń cielęcą, połowę śmietany, pół łyżeczki soli oraz pieprz i dusić jeszcze 10 minut. Wlać resztę 
śmietany, doprawić do smaku solą i pieprzem ,zagotować , zdjąć z ognia i włożyć do pasztecików Posypać 
opłukaną i posiekaną natką lub koperkiem i przykryć mniejszymi krążkami ciasta 

PASZTECIKI NAPEŁNIANE RAKAMI I ZIELONYMI SZPARAGAMI :  
Składniki : pół porcji ciasta przyrządzonego według przepisu na CIASTO FRANCUSKIE I, CIASTO FRANCUSKIE 
II, lub 400 g gotowego ciasta francuskiego (albo 4 gotowe paszteciki do napełniania), 1 jajko , 200-250 g 
zielonych ,niezbyt grubych szparagów, 200 g raków odsączonych z zalewy, 1 łyżka masła , 50 ml śmietany 
kremówki, 50 ml gęstej kwaśnej śmietany, 1 płaska łyżeczka mąki, sól, cukier, biały pieprz, sok z cytryny, pół 

pęczka koperku 
Przepis : Paszteciki upiec według przepisu na PASTECIKI NAPEŁNIANE GRZYBAMI W ŚMIETANIE. Usunąć 
łykowate końce szparagów i specjalnym nożykiem obrać dolną część. Obierać od góry, czyli od strony główki. 
Szparagi pokroić na dwucentymetrowe kawałki, odkładając te z główkami. Zagotować 1 litr wody, wsypać 
łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru i wrzucić kawałki szparagów - tyko te bez główek. Główki wrzucić po 5 minutach i 
gotować razem jeszcze 5 minut .Na patelni rozpuścić maso, dodać szparagi, odsączone raki, pokrojone na 4-5 
części i śmietanę kremówkę, dokładnie zmieszaną z mąką .Dusić 6 minut, po czy, wlać kwaśną śmietanę i wsypać 
opłukany i posiekany koperek. Doprawić do smaku sola , białym pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny 
Zagotować, zdjąć ognia, włożyć do pasztecików i przykryć mniejszym krążkami ciasta 

PASZTECIKI NAPEŁNIANE PIECZARKAMI, GROSZKIEM I KURCZAKIEM :  
Składniki : pół porcji ciasta przyrządzonego według przepisu na CIASTO FRANCUSKIE I, CIASTO FRANCUSKIE 
II, lub 400 g gotowego ciasta francuskiego (albo 4 gotowe paszteciki do napełniania), 1 jajko , 150 g pieczarek, 

150 g mięsa z pieczonego lub gotowanego kurczaka, 100 g zielonego groszku (może być mrożony), 1 mała 
cebula , 1 łyżka masła, 100 ml gęstej kwaśnej śmietany, sól, pieprz, pół pęczka koperku lub natki pietruszki  
Przepis : Paszteciki upiec według przepisu na PASTECIKI NAPEŁNIANE GRZYBAMI W ŚMIETANIE. Groszek 
wrzucić do 500 ml osolonego wrzątku , gotować 6 minut i odcedzić. Pieczarki oczyścić , opłukać i poszatkować. 
Na maśle zeszklić drobno posiekaną cebulę, dodać pieczarki , oprószyć solą oraz pieprzem i dusić na średnim 
ogniu około 10 minut, aż wyparuje cały płyn Dodać pokrojone w drobną kostkę mięso kurczaka oraz połowę 
śmietany i dusić jeszcze 10 minut. Wlać resztę śmietany, dodać groszek, doprawić do smaku solą i pieprzem, 
zagotować, zdjąć z ognia i włożyć do pasztecików. Posypać opłukaną i posiekaną natką lub koperkiem i przykryć 
mniejszymi krążkami ciasta  

BOEUF STROGONOW :  
Składniki :400 g polędwicy, 3 średnie cebule, 250 g niedużych pieczarek, 3 łyżki koncentratu pomidorowego, 
100 g masła (najlepiej sklarowanego), 300 ml kwaśnej śmietany (najlepiej 22%), 1 płaska łyżeczka ostrej 
musztardy, pół łyżeczki ostrego curry, sól, pieprz, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Umytą i pozbawioną błon oraz tłuszczu polędwicę pokroić w centymetrowe plastry , w te w paski 
centymetrowej szerokości i długości do 6 cm. Pieczarki oczyścić, opłukać i poszatkować na grubość 2-3 mm. 
Obraną cebulę pociąć na krążki 2-3 milimetrowej grubości. Koncentrat pomidorowy wymieszać z 50 ml wody, 
musztardą płaską łyżeczką soli, curry oraz pieprzem, Masło podzielić na 5 równych części . Na dwóch zeszklić (nie 
zarumienić!) na wolnym ogniu cebulę, tak by była miękka, ale się nie rozpadała. Na jednej części masła dusić na 
średnim ogniu pieczarki ,aż na patelni nie będzie płynu, nie dopuszczając jednak, by się zarumieniły. Na dużą 
patelnię lub do płaskiego rondla wrzucić pieczarki, cebulę oraz przyprawiony koncentrat pomidorowy i dusić 5 
minut a wolnym ogniu. Na reszcie masła usmażyć w dwóch , trzech partiach polędwicę - najkrócej , jak to 
możliwe, ale tak by paski się przysmażyły (mniej więcej po minucie z każdej strony). Mięso nie może puścić płynu 
- dzieje się tak wtedy , gdy ogień jest za mały albo polędwicy jest zbyt dużo. Paski polędwicy powinny być dobrze 
przysmażone z zewnątrz, ale różowe w środku. Po każdej partii patelnię dokładnie przetrzeć papierowym 
ręcznikiem i dodać masło. Mięso natychmiast po usmażeniu (inaczej stwardnieje) połączyć z resztą składników, 
dodać śmietanę , podgrzać i zdjąć z ognia, zanim się zagotuje. Doprawić do smaku solą lub pieprzem, włożyć do 
kokilek, posypać opłukaną i posiekaną natką i podawać z białym pieczywem. Jakość strogonowa zależy od tego 

,jak szybko po usmażeniu mięsa będzie serwowane. Dlatego, zamiast smażyć polędwicę w partiach, lepiej ją 
smażyć jednocześnie na kilku patelniach (zwłaszcza jeśli przygotowuje się więcej porcji). Strogonowa można 
przygotować wcześniej, Wtedy cebula powinna być tyko zeszklona ,ale nie miękka, a mięso po połączeniu z resztą 
(bez śmietany!) powinno się dusić co najmniej pół godziny, aż znowu stanie się miękkie. Przed serwowaniem 
dodać śmietanę i podgrzać. Strogonowa można podawać również jako danie główne ,z ryżem albo KLUSECZKAMI 
FRANCUSKIMI , lub KLUSECZKAMI KŁADZIONYMI 



BOEUF STROGONOW PODPALANY :  
Składniki :500 g polędwicy, 2 średnie cebule, 200 g niedużych pieczarek, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 
100 g masła (najlepiej sklarowanego), 350 ml kwaśnej śmietany (najlepiej 22%) ,50 ml brandy, 2 płaskie łyżeczki 
gorczycy, sól, pieprz, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Umytą i pozbawioną błon oraz tłuszczu polędwicę pokroić w centymetrowe plastry , w te w paski 
centymetrowej szerokości i długości do 6 cm. Pieczarki oczyścić, opłukać i poszatkować na grubość 2-3 mm. 
Obraną cebulę pociąć na krążki 2-3 milimetrowej grubości. Masło podzielić na 5 równych części. Na dwóch 
zeszklić (nie zarumienić!) na wolnym ogniu cebulę , tak by była miękka, ale się nie rozpadła. Na jednej części 
masła dusić na średnim ogniu pieczarki ,aż na patelni nie będzie płynu, nie dopuszczając jednak, by się 
zarumieniły. Na dużej patelni lub w płaskim rondlu wymieszać pieczarki, cebulę, koncentrat pomidorowy .Dodać 
gorczycę, płaską łyżeczkę soli i na wolnym ogniu dusić 5 minut. Na reszcie masła usmażyć w dwóch , trzech 
partiach polędwicę - najkrócej , jak to możliwe, ale tak by paski się przysmażyły (mniej więcej po minucie z 
każdej strony). Mięso nie może puścić płynu - dzieje się tak wtedy , gdy ogień jest za mały albo polędwicy jest 
zbyt dużo. Paski polędwicy powinny być dobrze przysmażone z zewnątrz, ale różowe w środku. Po każdej partii 

patelnię dokładnie przetrzeć papierowym ręcznikiem i dodać masło. Najlepiej jednak smażyć na dwóch ,trzech 
patelniach. Kiedy całość jest usmażona , przerzucić do jednej, zalać brandy i podpalić. Dopóki unosi się płomień, 
poruszać niezbyt gwałtowni patelnią ,żeby alkohol do końca się wypalił. Mięso natychmiast po usmażeniu (inaczej 
stwardnieje) połączyć z resztą składników, dodać śmietanę , podgrzać i zdjąć z ognia, zanim się zagotuje. 
Doprawić do smaku solą lub pieprzem, włożyć do kokilek, posypać opłukaną i posiekaną natką i podawać z białym 
pieczywem. Strogonow jest tym lepszy , im szybciej po usmażeniu będzie serwowany. Można go również 
podawać jako danie główne ,z ryżem albo KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI , lub KLUSECZKAMI KŁADZIONYMI  

BIGOS STAROPOLSKI :  
Składniki :2 kg kwaśnej kapusty, 400 g chudej wołowiny, 400 g cielęciny, 400 g karkówki, 500 g tłustego 
surowego boczku wędzonego, 250 g szynki, 100 g grzybów suszonych, 250 g suszonych śliwek bez pestek 
(polskich nie kalifornijskich!), 2 kwaśne jabłka ,10 ziarenek czarnego pieprzu, 2 liście laurowe , 6 ziarenek ziela 
angielskiego, sól ,pieprz 
Przepis : 1 dzień : Grzyby na co najmniej 2 godziny moczyć w 1,5 litra wody. Potem wyjąć je, opłukać i pokroić 
w niezbyt cienkie kawałki- małe kapelusze na pół większe na kilka pasków, jedynie nóżki powinny być bardziej 
rozdrobnione. Kapustę zalać wodą, w której moczyły się grzyby, przecedzoną przez gęste sitko lub filtr do kawy 
.Dodać grzyby, liście laurowe, pieprz ziarnisty oraz ziele angielskie i gotować godzinę na wolnym ogniu. Boczek , 
po umyciu usunięciu skóry i chrząstek, pokroić w półtoracentymetrową kostkę. Wrzucić do dużego płaskiego 
rondla i smażyć na średnim ogniu, dopóki nie wytopi się około 100 ml tłuszczu. Odlać 3 łyżki i zachować do 
smażenia szynki. Kiedy kawałki boczku zarumienią się i będą chrupkie, wyłowić je , a do rondla z wytopionym 
tłuszczem włożyć mięso pokrojone w trzycentymetrową kostkę .Wsypać łyżeczkę soli, pół łyżeczki pieprzu i dusić 
pod przykryciem na wolnym ogniu. Mięso powinno puścić płyn. Dusić , dopóki płyn nie wyparuje, a potem odkryć 
rondel i ,ciągle mieszając, smażyć około 10 minut, aż mięso będzie lekko przypieczone. Wtedy połączyć z kapustą 
, gotować godzinę na wolnym ogniu, co jakiś czas mieszając drewnianą łyżka, i w razie potrzeby dolewając 
niewielkie ilości wody. Odstawić w zimne miejsce.2 dzień : Na odłożonym tłuszczu z oczku mocno przysmażyć 
szynkę pokrojoną w centymetrową kostkę. Wraz z tłuszczem dodać do bigosu i gotować na średnim ogniu, co 
jakiś czas dolewając trochę wody Często mieszać , uważając , by się nie przypalił. Niektórzy twierdzą , że 
prawdziwy bigos musi się przypalić, co nie jest prawdą. Jeśli się to zdarzy - a zdarza się prawie zawsze - należy 
go jak najszybciej przełożyć do drugie garnka, zanim zdąży przesiąknąć zapachem spalenizny. Po 1,5 godziny 
gotowania odstawić w zimne miejsce. 
3 dzień : Śliwki opłukać, małe pokroić na połówki, większe na ćwiartki. Umyte jabłka obrać, pokroić na ćwiartki 
,usunąć gniazda nasienne, drobno poszatkować i wraz ze śliwkami dodać do bigosu. Wlać trochę wody i gotować 
na niewielkim ogniu półtorej godziny. Dodanie śliwek jeszcze bardziej zwiększa ryzyko przypalenia, należy więc 
zwracać na to szczególną uwagę. Bigos przyprawić do smaku solą oraz pieprzem .Można go podawać z białym lub 
ciemnym pieczywem - jeszcze tego samego dnia, najlepiej jedna smakuje dzień później 

BIGOS NA KAŻDĄ KIESZEŃ :  
Składniki :1 kg kwaśnej kapusty, 1 kg białej kapusty, 800 g dowolnego mięsa bez kości (im więcej będzie 
gatunków, tym lepiej), 500 g dowolnej kiełbasy, 2 duże lub 3 małe cebule, 150 ml oleju lub 150 g smalcu, 20 g 
grzybów, 3 łyżki koncentratu pomidorowego, 1 liść laurowy, 2 ziarenek ziela angielskiego, sól, pieprz 
Przepis : Grzyby namoczyć w 0,5 litra wody i gotować na co najmniej 2 godziny. Potem wyjąć je, opłukać i 

pokroić w paski. Kapustę zalać wodą w której się moczyły, przecedzić przez gęste sitko lub filtr do kawy. Wrzucić 
grzyby, liść laurowy, ziele angielskie i gotować na wolnym ogniu. Pół godziny później dodać poszatkowaną białą 
kapustę, wlać 0,5 litra wody i gotować godzinę, w razie potrzeby uzupełniając niewielkimi ilościami wody. 
Tymczasem na dwóch trzecich tłuszczu zeszklić obraną i pokrojoną w drobną kostkę, cebulę, dodać pokrojone w 
dwucentymetrową kostkę mięso, płaską łyżeczkę soli oraz pieprz i dusić 45 minut pod pokryciem. Jeśli w rondlu 
zabraknie płynu, dolewać po kilka łyżek wody. Mięso połączyć z kapustą i gotować razem 1,5 godziny, w razie 
potrzeby uzupełniając wodą. Potem wrzucić przysmażoną na reszcie tłuszczu, pokrojoną w półcentymetrowe 
plastry kiełbasę i gotować jeszcze godzinę uważając by bigos się nie przypalał. Piętnaście minut przed końcem 



dodać koncentrat pomidorowy i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Bigos będzie lepszy jeśli jego 
przyrządzenie podzielimy, na 2-3 dni, nie jest to jednak konieczne. Podawać z białym lub ciemnym pieczywem  

BIGOS PO MYŚLIWSKU :  
Składniki :2 kg kwaśnej kapusty, 600 g mięsa z dziczyzny, 300 g chudej wołowiny bez kości, 300 g wieprzowiny, 
300 g kiełbasy jałowcowej, 200 g wędzonego boczku, 200 g słoniny bez skóry, 60 g grzybów, 150 g suszonych 
śliwek bez pestek (polskich nie kalifornijskich!), 300-400 m czerwonego wytrawnego wina, 10 ziarenek pieprzu, 2 
liście laurowe, 4 ziarenek ziela angielskiego, 8 ziarenek jałowca, sól, pieprz 
Przepis : 1 dzień : Grzyby na co najmniej 2 godziny moczyć w 1,5 litra wody. Potem wyjąć je, opłukać i pokroić 
w niezbyt cienkie kawałki- małe kapelusze na pół większe na kilka pasków, jedynie nóżki powinny być bardziej 
rozdrobnione. Kapustę zalać wodą, w której moczyły się grzyby, przecedzoną przez gęste sitko lub filtr do kawy 
.Dodać grzyby, liście laurowe, pieprz ziarnisty , ziele angielskie oraz jałowiec i gotować godzinę na wolnym ogniu. 
Słoninę opłukać i po odcięciu skóry pokroić w drobną kostkę. W dużym płaskim rondlu smażyć ją na średnim, a 
potem nieco większym ogniu , dopóki nie powstaną złociste skwarki. Skwarki wyłowić i zachować wraz kilkoma 

łyżkami tłuszczu, a do rondla włożyć mięso, wymyte i pokrojone w trzycentymetrową kostkę. Wsypać łyżeczkę 
soi, pół łyżeczki pieprzu i dusić pod przykryciem na wolnym ogniu . Mięso powinno puścić płyn. Dusić , dopóki 
płyn nie wyparuje a potem rondel odkryć i ciągle mieszając, smażyć około 10 minut, aż mięso będzie lekko 
przypieczone. Wtedy połączyć z kapustą, gotować godzinę na wolnym ogniu, co jakiś czas mieszając drewnianą 
łyżką i w razie potrzeby dolewając niewielkie ilości wody. Odstawić w zimne miejsce.2 dzień : Boczek opłukać, i 
po usunięciu skóry oraz chrząstek, pokroić w centymetrową kostkę. Smażyć na 2 łyżkach tłuszczu ze skwarek (ale 
bez skwarek) dopóki nie stanie się złocisty i chrupki. Boczek wyłowić ,a na pozostałym na patelni tłuszczu mocno 
przysmażyć pokrojoną w półtoracentymetrowe plasterki kiełbasę. Dodać ją, wraz z tłuszczem, boczkiem oraz 
skwarkami, do bigosu i gotować na wolnym ogniu, co jakiś czas dolewając trochę wody. Często mieszać, 
uważając by się nie przypalił. Gdyby tak się stało, natychmiast - zanim przesiąknie zapachem spalenizny- 
przełożyć do innego garnka. Po 1,5 godziny gotowania odstawić w zimne miejsce. 3 dzień : Śliwki opłukać, małe 
pokroić na połówki, większe na ćwiartki i dodać do bigosu. Wlać wino i gotować na niewielkim ogniu 1,5 godziny. 
Dodanie śliwek jeszcze bardziej zwiększa ryzyko przypalenia się, należy więc zwracać uwagę na to. Bigos 
przyprawić do smaku solą oraz pieprzem. Można go podawać - z białym lub ciemnym pieczywem - jeszcze tego 
samego dnia, najlepiej jednak smakuje następnego dnia 

MACZANKA MAŁOPOLSKA :  
Składniki :500 g karkówki lub łopatki bez kości, 3 średnie cebule, 3 łyżki masła lub dobrego oleju, 1 płaska łyżka 
koncentratu pomidorowego, 1 łyżka mąki, 1 płaska łyżeczka papryki, 1 płaska łyżeczka kminku, 1 mały liść 
laurowy, 2 duże ogórki konserwowe, 8 kromek bułki wrocławskiej, krojonej skośnie, sól, pieprz  
Przepis : Obraną cebulę pokroić w niezbyt cienkie krążki i zeszklić w rondlu na maśle lub oleju. Włożyć umyte 
mięso w całości, wrzucić łyżeczkę soli, kminek, liść laurowy oraz paprykę. Wlać 100 m wody i dusić na niewielkim 
ogniu 1-1,5 godziny, co jakiś czas obracając mięso i dolewając niewielkie ilości wody, Kiedy wieprzowina jest 
miękka, a cebula się rozpada, dodać przecier pomidorowy, zmieszany z mąką i kilkoma łyżkami wody. Przyprawić 
do smaku solą oraz pieprzem i dusić jeszcze 10 minut. Mięso przełożyć na deseczkę i pokroić półcentymetrowe 
plastry. Jeśli w rondlu jest zbyt mało sosu, dodać tyle wody, by było go około 300 ml i zagotować. Na talerzach 
położyć po kromce bułki , na każdą kłaść mięso, cebulę z sosu oraz cienkie plasterki ogórka. Przykryć drugą 
kromką i zalać sosem 

WĄTRÓBKI DROBIOWE Z JABŁKAMI :  
Składniki :500 g kurzych wątróbek, 500 ml mleka, 2 średnie cebule, 2 jabłka, 4 łyżki masła, 4 łyżki dobrego 
oleju, 1 płaska łyżka cukru ,sól, pieprz 
Przepis : Wątróbki umyć i ,po usunięciu najgrubszych błon łączących oba płaty , na co najmniej godzinę 
namoczyć w mleku. Potem je spłukać i zostawić na sicie. Jabłka obrać, pokroić w ćwiartki, a po usunięciu gniazd 
nasiennych w ósemki. Rozgrzać łyżkę masła i na średnim ogniu smażyć cząstki jabłek po 2 minuty z każdej 
strony. Dodać cukier, nieco zwiększyć ogień i smażyć jeszcze 2-3 minuty. Kiedy cukier zacznie się karmelizować, 
zdjąć patelnię z ognia. Na drugiej rozpuścić 2 łyżki masła wrzucić obraną i pokrojoną w cieniutkie krążki cebulę i 
usmażyć na jasnozłoty kolor. Zdjąć z ognia , dodać jabłka i wymieszać .Wątróbki smażyć osobno na dość mocno 
rozgrzanym oleju, po 4 minuty z każdej strony. Jeśli nie ma pewności, czy są gotowe, rozciąć jedną - powinna być 
w środku różowa Gdyby okazała się krwista, zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze 3-4 minuty. Wątróbki przełożyć do 
jabłek oraz cebuli, wymieszać, posolić , oprószyć lekko pieprzem, dodać łyżkę masła i postawić na średnim ogniu 

na 1-2 minuty - na tyle tylko ,by były gorące. Podawać na talerzach lub w kokilkach, z jasnym pieczywem 

PODPALANE WĄTRÓBKI DROBIOWE Z MALINAMI :  
Składniki :500 g kurzych wątróbek, 500 ml mleka, 400 g malin (mogą być mrożone) ,50 ml wysokoprocentowej 
nalewki malinowej (abo brandy lub żubrówki), 1-2 łyżki masła, 4 łyżki dobrego oleju, 1 łyżeczka cukru, sól, pieprz 
Przepis : Wątróbki umyć i , po usunięciu najgrubszych błon łączących oba płaty, na co najmniej godzinę 
namoczyć w mleku Tymczasem przetrzeć przez sito dwie trzecie malin, zostawiając te najładniejsze. Opłukane i 
osuszone (najlepiej na papierowym ręczniku) wątróbki kłaść na dość mocno rozgrzany olej i smażyć po 4 minuty z 



każdej strony. Żeby się przekonać ,czy są gotowe rozciąć jedną - powinna być w środku różowa Gdyby okazała 
się krwista, zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze 3-4 minuty . Przełożyć na chwilę ,na sito, by odciekł tłuszcz ,a 
potem na inną patelnię, zalać alkoholem i podpalić. Dopóki unosi się płomień, lekko poruszać patelnią, by mieć 
pewność ,że cały alkohol się wypalił. Posolić oprószyć pieprzem, dodać masło, przecier malinowy i postawić na 
ogniu na 1-2 minuty - na tyle tylko by były gorące .Podawać przybrane malinami, na talerzach lub w kokilkach, z 
jasnym pieczywem 

KASZANKA Z JABŁKAMI :  
Składniki :500 g kaszanki, 2 kwaskowe jabłka, 2 łyżki masła, 1 łyżka suszonego majeranku, 1 płaska łyżka 
cukru, sól, pieprz 
Przepis : Kaszankę podzielić na 4 równe porcje i upiec na grillu lub patelni do grillowania. W tym czasie obrać 
jabłko, pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne i każdą ćwiartkę pokroić wzdłuż a trzy części Jabłka smażyć 
na rozgrzanym maśle około 6 minut. W połowie dodać cukier i majeranek Zakończyć smażenie wtedy gdy cukier 
zacznie się karmelizować. Jabłka podawać na talerzach obok kaszaki, doprawione do smaku solą i pieprzem 

Sałatki i sałaty 

| Tradycyjna sałatka jarzynowa | Sałatka jarzynowa z kukurydzą i porami | Sałatka ziemniaczana | Sałatka 
ziemniaczana z wędzonym boczkiem | Sałatka ziemniaczana z pomidorami i oliwkami | Sałatka ziemniaczana z 
rzodkiewkami i rzeżuchą| Sałatka ziemniaczana z rostbefem | Sałatka jajeczna z ogórkiem i 
rzodkiewkami | Sałatka jajeczna z szynką i szparagami | Sałatka jajeczna z krewetkami i ananasem | Sałatka z 
żółtego sera z papryką i jabłkami | Sałatka góralska z oscypkiem | Sałatka pieczarkowa | Sałatka pieczarkowa z 
kiszonym ogórkiem i rzodkiewką | Sałatka buraczana ze śliwkami i orzechami | Sałatka z jabłek i selera 
naciowego z boczkiem | Sałatka z bobu z suszonymi pomidorami i boczkiem | Sałatka z fasoli i selera 
naciowego | Sałatka z tuńczyka i kukurydzy | Sałatka śledziowa z ziemniakami i rzodkiewką | Sałatka śledziowa z 
ziemniakami i fasolką | Sałatka z wędzonej makreli | Sałatka z raków | Sałatka z łososia z porami i 
jabłkami | Sałatka z ryżu na ostro | Sałatka z ryżu z kurczakiem i suszonymi morelami | Sałatka z makaronu z 
wędzonym łososiem | Sałatka z kurczakiem , pieczarkami i owocami | Sałata "Więcej treści niż formy" | Sałata z 
cykorii z pomarańczą i wędzonym pstrągiem | Sałata "Czerwone Wierchy" | Sałata z camembertem i 
morelami | Czerwona sałata z camembertem | Sałata z kozim serem | Sałata z krewetkami królewskimi w 
czosnkowym maśle |Sałata z rakami i awokado | Sałata z piersią kurczaka w balsamicznym sosie | Sałata z 
tuńczykiem i grillowaną papryką | Sałata z polędwiczkami wieprzowymi | Sałata z piersią kaczki i 
pomarańczami | Sałata z wątróbkami drobiowymi i malinami | 

TRADYCYJNA SAŁATKA JARZYNOWA :  
Składniki : 5 średnich ziemniaków, 1 marchew, 1 mała pietruszka, 250 g mrożonego groszku lub 1 puszka (240 
g po odsączeniu płynu), 3 duże ogórki konserwowe albo kiszone, 4 jajka, 1 kwaskowe jabłko, 1 łyżka musztardy 
(niekoniecznie) , 150-200 m majonezu, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny lub ocet, kilka gałązek natki pietruszki  
Przepis : Ziemniaki , marchew i pietruszkę wyszorować szczoteczką i dokładnie umyć. Zalać wrzątkiem i gotować 
około 25 minut. Łyżeczką sprawdzić, czy ziemniaki są wystarczająco miękkie. Wyjąć je, a marchew i pietruszkę 
gotować jeszcze 5-10 minut, sprawdzając je w ten sam sposób, co ziemniaki. Groszek zalać litrem osolonej wody, 
gotować 8 minut, odcedzić, i zostawić ją na sicie do odcieknięcia. Jajka ugotować na twardo, a kiedy wystygną, 
obrać ze skorupek i pokroić w niezbyt drobną kostkę. Ogórki pokroić w półcentymetrową kostkę (kiszone można 
obrać ze skóry, ale nie jest to konieczne). W taką samą kostkę pociąć oskrobaną marchew i pietruszkę oraz 
obrane jabłko. Ziemniaki pokroić w nieco większa kostkę. Jeśli sklejają się podczas krojenia, co jakiś czas moczyć 
nóż w zimnej wodzie . Połączyć z jabłkami, jajkami, ogórkami oraz resztą warzyw, dodać pół łyżeczki soli, pieprz i 
sok z cytryny lub ocet do smaku. Wszystko przemieszać za pomocą dwóch widelców dodać musztardę oraz 
majonez i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Udekorować gałązkami natki pietruszki 

SAŁATKA JARZYNOWA Z KUKRUDZĄ I PORAMI :  
Składniki : 4 średnie ziemniaki, 1 marchew, 1 mała pietruszka, 1 puszka kukurydzy (po odsączeniu 250 g), 3 
duże ogórki konserwowe, 2 połówki czerwonej papryki konserwowej, 3 jajka, 2 średnie pory (tyko białe i 
jasnozielone części), 150-200 ml majonezu, sól, pieprz ,cukier, sok z cytryny lub ocet 
Przepis : Ziemniaki , marchew i pietruszkę wyszorować szczoteczką i dokładnie umyć. Zalać wrzątkiem i gotować 

około 25 minut. Łyżeczką sprawdzić, czy ziemniaki są wystarczająco miękkie. Wyjąć je, a marchew i pietruszkę 
gotować jeszcze 5-10 minut, sprawdzając je w ten sam sposób, co ziemniaki. Ugotowane na twardo i ostudzone 
jajka obrać ,ze skorupek i pokroić w niezbyt drobną kostkę. Ogórki ,paprykę, obraną marchew i pietruszkę pociąć 
w półcentymetrową kostkę. Ziemniaki pokroić w nieco większa kostkę. Jeśli sklejają się podczas krojenia, co jakiś 
czas moczyć nóż w zimnej wodzie. Oczyszczone i spłukane pory pokroić w 3-4 mm krążki, włożyć na sito i zalać 
wrzątkiem. Potrząsnąć sitem ,żeby pory jak najszybciej odciekły. Kukurydzę odcedzić i połączyć z jajkami, 
ogórkami i resztą warzyw, dodać pół łyżeczki soli, pieprz oraz łyżkę albo dwie soku z cytryny lub octu. 



Przemieszać za pomocą dwóch widelców, dodać majonez, wszystko jeszcze raz dokładnie wymieszać i doprawić 
do smaku solą oraz pieprzem 

SAŁATKA ZIEMNIACZANA :  
Składniki :750 g niewielkich ziemniaków, 2 średnie ogórki konserwowe, 1 mała czerwona cebula, 100 ml 
majonezu, 100 ml kwaśnej śmietany (18 lub 22 %) lub jogurtu naturalnego, sól, biały lub czarny pieprz, sok z 
cytryny lub ocet 
Przepis : Ziemniaki starannie umyć, nieobrane zalać wrzątkiem i ugotować do miękkości, pilnując by się nie 
rozpadły .Miękkość najlepiej sprawdzać , wbijając w nie łyżeczkę. Odcedzić, a kiedy ostygną, obrać i pokroić w 
talarki mniej więcej czteromilimetrowej grubości. Ogórki o obraną cebulę pociąć w cienkie krążki. Delikatnie 
mieszając dwoma widelcami, połączyć z ziemniakami, majonezem i śmietaną .Doprawić do smaku solą ,pieprzem i 
sokiem z cytryny lub octem 

SAŁATKA ZIEMNIACZANA Z WĘDZONYM BOCZKIEM :  
Składniki :750 g niewielkich ziemniaków , 1 większy ogórek konserwowy, 150 g surowego wędzonego boczku w 
plastrach, 1 płaska łyżka masła, 100-120 m majonezu, sok z cytryny lub ocet, pół pęczka natki pietruszki lub 
szczypiorku, sól, pieprz 
Przepis : Ziemniaki umyć szorując je szczoteczką. Nieobrane zalać wrzątkiem i ugotować do miękkości pilnując 
by się nie rozpadły. Miękkość sprawdzić , wbijając w nie łyżeczkę. Odcedzić, a kiedy ostygną, obrać i pokroić w 
talarki mniej więcej czteromilimetrowej grubości. Ogórek pokroić w cienkie plasterki, wymieszać z talarkami 
ugotowanych ziemniaków. Boczek pokrojony w centymetrowe paski podsmażyć na maśle, aż stanie się chrupki. 
Dodać do ziemniaków, kiedy jeszcze jest gorący, wraz z wytopionym tłuszczem. Połączyć z majonezem i używając 
dwóch widelców, wszystko wymieszać, starając się nie rozdrobnić ziemniaków. Doprawić do smaku solą, pieprzem 
i sokiem z cytryny lub octem. Posypać opłukaną i posiekaną natką pietruszki lub szczypiorkiem 

SAŁATKA ZIEMNIACZANA Z POMIDORAMI I OLIWKAMI :  
Składniki :750 g niewielkich ziemniaków , 250 g pomidorów malinowych, 60 g czarnych oliwek bez pestek, 1 
mała czerwona cebula, 3 łyżki oleju, 3 łyżki oliwy (najlepiej z pierwszego tłoczenia), 4 łyżki octu jabłkowego lub z 
białego wina, 1 łyżeczka musztardy, 1 pęczek natki pietruszki, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Ziemniaki starannie umyć , nieobrane zalać wrzątkiem i ugotować do miękkości pilnując by się nie 
rozpadły. Miękkość sprawdzić , wbijając w nie łyżeczkę. Odcedzić, a kiedy ostygną, obrać i pokroić w talarki mniej 
więcej czteromilimetrowej grubości. Oliwki podzielić wzdłuż na ćwiartki. Obraną cebulę pokroić w cienkie krążki a 
umyte pomidory na połówki Opłukaną natkę pietruszki posiekać, zostawiając kilka małych gałązek. Ziemniaki 
położyć na 4 płaskich talerzach. Na wierzchu rozłożyć cebulę, oliwki i pomidory. Wszystko równomiernie polać 
marynatą przyrządzoną z oleju, oliwy ,octu oraz musztardy, doprawioną do smaku solą, pieprzem i szczyptą 
cukru. Ozdobić małymi gałązkami zielonej pietruszki 

SAŁATKA ZIEMNIACZANA Z RZODKIEWKAMI I RZEŻUCHĄ :  
Składniki :750 g niewielkich ziemniaków , 2 pęczki rzodkiewek, 2 opakowania rzeżuchy, 6 łyżek oleju, 2 łyżki 
octu jabłkowego lub z białego wina, sok z jednej cytryny, 1 płaska łyżka musztardy, 1 płaska łyżka kminku, sól, 
pieprz , cukier 

Przepis : Ziemniaki starannie umyć , nieobrane zalać wrzątkiem i ugotować do miękkości pilnując by się nie 
rozpadły. Miękkość sprawdzić , wbijając w nie łyżeczkę. Odcedzić, a kiedy ostygną, obrać i pokroić w talarki mniej 
więcej czteromilimetrowej grubości. Oczyszczone rzodkiewki umyć i pociąć w krążki. Z oleju, octu, musztardy, 
soku z cytryny i kminku przyrządzić sos, doprawić go do smaku solą, pieprzem i cukrem. Ziemniaki połączyć z 
rzodkiewkami i rzeżuchą, odciętą mniej więcej centymetr nad podłożem na którym rośnie. Wlać sos i wszystko 
dokładnie wymieszać ale niezbyt energicznie, tak by nadmiernie nie kruszyć ziemniaków  

SAŁATKA ZIEMNIACZANA Z ROSTBEFEM :  
Składniki :750 g niewielkich ziemniaków , 12 cienkich plastrów rostbefu, na przykład przyrządzonego według 
przepisu ROSTBEF NA ZIMNO lub inną pieczeń wołową (220-250 g), 2 ogórki konserwowe, 4 łyżki sosu 
tatarskiego gotowego lub przyrządzonego według przepisu na SOS TATARSKI,1 łyżka musztardy, 4 łyżki oleju, 2 
łyżki octu jabłkowego lub z białego wina, sól ,pieprz, cukier, pół pęczka dymki 
Przepis : Ziemniaki starannie umyć , nieobrane zalać wrzątkiem i ugotować do miękkości pilnując by się nie 

rozpadły. Miękkość sprawdzić , wbijając w nie łyżeczkę. Odcedzić, a kiedy ostygną, obrać i pokroić w talarki mniej 
więcej czteromilimetrowej grubości. . Rozłożyć na dużych płaskich talerzach, układając je na przemian z cienkimi 
plasterkami ogórków. Skropić równomiernie sosem przyrządzonym z musztardy , octu, oleju , pieprzu, soi oraz 
szczypty cukru. Posypać opłukaną i drobno pokrojoną dymkę. Rostbef pokroić w jak najdłuższe paski 
centymetrowej szerokości. Umieścić je na środku talerzy nadając im kształt gniazdka, w które nałożyć po łyżce 
sosu tatarskiego 



SAŁATKA JAJECZNA Z OGÓRKIEM I RZODKIEWKAMI :  
Składniki :8 jajek, 2 duże lub 3 mniejsze ogórki konserwowe 1 pęczek rzodkiewek, 3 łyżki majonezu, 1 łyżeczka 
musztardy, 2 łyżki jogurtu naturalnego, sól, pieprz, sok z cytryny, pół pęczka szczypiorku lub dymki 
Przepis : Jajka ugotować na twardo i ostudzić . Po zdjęciu skorupek, przekroić wzdłuż na ćwiartki , a ćwiartki w 
poprzek na 3 części. Ogórki przeciąć wzdłuż na pół, a potem w poprzek na kawałki 3-4 milimetrowej grubości . 
Oczyszczone i wymyte rzodkiewki pokroić na cienkie talarki. wszystko delikatnie przemieszać, dodać majonez 
połączony z jogurtem i musztardą, ponownie wymieszać i doprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z 
cytryny. Posypać opłukanym i drobno pokrojonym szczypiorkiem lub dymką  

SAŁATKA JAJECZNA Z SZYNKĄ I SZPARAGAMI :  
Składniki :8 jajek, 150-180 g chudej gotowanej szynki w kawałku, 1 puszka lub słoik białych szparagów (150-
180 g po odsączeniu), 4-5 łyżek majonezu, sól, biały pieprz, sok z cytryny , 1 pęczek koperku 
Przepis : Jajka ugotować na twardo i ostudzić . Po zdjęciu skorupek, przekroić wzdłuż na ćwiartki , a ćwiartki w 
poprzek na 3 części. Szynkę pokroić w cienkie słupki półtoracentymetrowej długości, a szparagi na 

dwucentymetrowe kawałki. Koperek opłukać i posiekać ,zostawiając kilka gałązek. Szynkę wymieszać z 
majonezem, siekanym koperkiem, solą , białym pieprzem oraz sokiem z cytryny, dodać szparagi i przemieszać za 
pomocą dwóch widelców Na koniec dodać jajka i znów ostrożnie wymieszać. Udekorować gałązkami koperku 

SAŁATKA JAJECZNA Z KREWETKAMI I ANANASEM :  
Składniki :8 jajek, 200 g krewetek koktajlowych z zalewy, 4 krążki ananasa (może być z puszki) , 3 łyżki 
majonezu, 2 łyżki jogurtu naturalnego, 1 płaska łyżeczka ostrego curry 
Przepis : Jajka ugotować na twardo i ostudzić . Po zdjęciu skorupek, przekroić wzdłuż na ćwiartki , a ćwiartki w 
poprzek na 3 części. Ananasa pokrojonego w 7-8 mm kostkę połączyć z krewetkami i majonezem zmieszanym z 
jogurtem i curry. Dodać jajka, dwoma widelcami delikatnie przemieszać , doprawić solą, białym pieprzem oraz 
sokiem z cytryny i ponownie wymieszać 

SAŁATKA Z ŻÓŁTEGO SERA Z PAPRYKĄ I JABŁKAMI :  
Składniki :250g łagodnego, żółtego sera (ementalera lub goudy), 1 mała czerwona papryka i 1 mała zielona 
papryka, 1 jabłko, 30-40 g orzechów włoskich, 2 łyżki majonezu, 2 łyżki naturalnego jogurtu, sól, pieprz, sok z 
cytryny 
Przepis : Ser pokroić w cienkie (około 3x3 mm) słupki o długości 2 centymetrów. Na takie same kawałki pociąć 
opłukane, obrane i pozbawione gniazd nasiennych jabłko. Natychmiast skropić je sokiem z cytryny, żeby nie 
ściemniało. Papryki umyć, przekroić na pół , usunąć nasiona oraz białe części znajdujące się wewnątrz strąków i 
pociąć w niezbyt długie paski. Paprykę połączyć z serem i jabłkiem, dodać drobno posiekane orzechy oraz 
zmieszany z jogurtem majonez i dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny  

SAŁATKA GÓRALSKA Z OSCYPKIEM :  
Składniki :1 sałata głowiasta lub karbowana, 2 małe oscypki lub jeden większy (razem 100-120 g), 6 średnich 
ziemniaków (500-600 g) ,4 jajka, 1 pęczek rzodkiewek, 4 małe ogórki kiszone ,3 łyżki płynu z ogórków kiszonych, 
1 łyżka ostrej musztardy, 2 łyżki octu winnego lub soku z cytryny, 6 łyżek oleju, 1 płaska łyżka suszonego 
majeranku, sól, pieprz 

Przepis : Z musztardy, oleju, octu lub cytryny, płynu z kiszonych ogórków i pieprzu przyrządzić sos Ziemniaki 
wyszorować szczoteczką i dokładnie je umyć. Zalać wrzątkiem i gotować około 25 minut. Łyżeczką sprawdzić czy 
są wystarczająco miękkie (nie powinny się rozpadać), odcedzić i po wystygnięciu pokroić w talarki. Pooddzielać 
liście sałaty, opłukać je i zostawić na sicie, żeby odciekły. Jajka ugotować na twardo, a kiedy ostygną obrać ze 
skorupek i podzielić wzdłuż na ćwiartki. Oczyszczone i umyte rzodkiewki pociąć w niezbyt cienkie plasterki, 
podobnie jak ogórki. 4 duże miseczki wyłożyć liśćmi sałaty, a na nich ułożyć połowę ziemniaków przemieszanych 
z rzodkiewkami i ogórkami. Posypać połową startego oscypka i zalać połową sosu. Następnie włożyć do miseczek 
pozostałe wymieszane warzywa, posypać resztą oscypka i zalać resztą sosu. Na wierzchu ułożyć ćwiartki jajek 

SAŁATKA PIECZARKOWA :  
Składniki :400 g małych pieczarek, 3 nieduże ogórki konserwowe, 1 cebula, 3-4 łyżki majonezu, 1 łyżka soku z 
cytryny lub 1 łyżka octu, sól ,pieprz , cukier, pół pęczka szczypiorku lub dymki 
Przepis : Pieczarki oczyścić, opłukać n, na 2 minuty zalać wrzątkiem i odcedzić. Kiedy odciekną, poszatkować je, 

połączyć z pokrojonym w bardzo cienkie słupki ogórkami oraz drobno posiekaną cebulą. Dodać ocet lub cytrynę, 
majonez, dokładnie wymieszać i przyprawić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem. Posypać opłukanym 
posiekanym szczypiorkiem lub dymką 

SAŁATKA PIECZARKOWA Z KISZONYM OGÓRKIEM I RZODKIEWKĄ :  
Składniki :300 g małych pieczarek, 2 ogórki kiszone ,1 pęczek rzodkiewek, 2 łyżki majonezu, 2 łyżki kwaśnej 
śmietany, sól, pieprz, ocet lub sok z cytryny, pół pęczka koperku 
Przepis : Pieczarki oczyścić, opłukać, na 2 minuty zalać wrzątkiem i odcedzić. Kiedy odciekną, poszatkować. 



Ogórki przekroić wzdłuż na ćwiartki, a potem w poprzek na kawałki 2-3 mm grubości. Rzodkiewki pociąć w 
cienkie plasterki - jeśli są duże, najpierw przekroić je na pół. Pieczarki połączyć z ogórkami i rzodkiewkami. Dodać 
majonez oraz śmietanę, dokładnie wymieszać i przyprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem i octem lub sokiem z 
cytryny. Posypać opłukanym i posiekanym koperkiem 

SAŁATKA BURACZAA ZE ŚLIWKAMI I ORZECHAMI :  
Składniki :600 g małych buraków, 200 g suszonych śliwek bez pestek - polskich nie kalifornijskich, 80-100 g 
łuskanych orzechów włoskich, 150-200 ml majonezu, 2 ząbki czosnku, sól, sok z cytryny 
Przepis : Buraki umyć , wyszorować szczoteczką, zalać wrzątkiem i gotować około 1,5 godziny. Po ostudzeniu 
obrać i pokroić w cienkie talarki. Śliwki zalać wrzątkiem, po 2 minutach odcedzić, osuszyć na papierze kuchennym 
i pociąć w paski. Połączyć z burakami, posiekanymi orzechami i wymieszać. Dodać przeciśnięty przez prasę 
czosnek, majonez, ponownie wymieszać i doprawić do smaku solą oraz sokiem z cytryny 

SAŁATKA Z JABŁEK I SELERA NACIOWEGO Z BOCZKIEM :  
Składniki :3 kwaskowe jabłka, 4 łodygi selera naciowego, 1 por, 50 g orzechów włoskich, 100g wędzonego 
surowego boczku w plasterkach, 3 łyżki oleju, 3 łyżki octu jabłkowego lub z białego wina, skórka starta z połowy 
sparzonej cytryny, pół pęczka natki pietruszki, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Plastry boczku pokroić w dwucentymetrowe kawałki, usmażyć na łyżce oleju tak ,by stały się chrupkie, 
ale nie przypalone, Odsączyć na kuchennym papierze. Jabłka umyć, nieobrane podzielić na ćwiartki, wyciąć 
gniazda nasienne i każdą ćwiartkę pociąć wzdłuż na cztery cząstki. Natychmiast skropić łyżką octu , żeby nie 
ściemniały. Umyty seler pokroić na trzycentymetrowe kawałki, a oczyszczoną białą część pora na krążki 
dwumilimetrowej grubości. Z reszty oleju, 2 łyżek octu, skórki cytrynowej, posiekanej natki pietruszki , soli, 
pieprzu i cukru przyrządzić sos i zalać nim jabłka wymieszane z warzywami. Wierzch posypać posiekanymi 
orzechami i skwarkami z boczku 

SAŁATKA Z BOBU Z SUSZONYMI POMIDORAMI I BOCZKIEM :  
Składniki :400 g młodego bobu, 80-100 g suszonych pomidorów z zalewy, 15 g chudego surowego boczku 
wędzonego w plasterkach, 4 łyżki oliwy, 2-3 łyżki octu z białego wina, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz 
Przepis : Bób wrzucić d o1,5 litra wrzącej wody i gotować 25-30 minut. Pięć minut przed końcem gotowania 
wsypać łyżkę soli Po odcedzeniu można opłukać zimną wodą, żeby szybciej ostygł Na patelni rozgrzać łyżkę oliwy 
i usmażyć na niej boczek , przekrojony w poprzek na centymetrowe kawałki. Kiedy się przyrumieni, połączyć go, 
wraz z wytopionym tłuszczem , z bobem oraz suszonymi pomidorami pociętymi w bardzo cienkie paski. Dodać 
ocet , resztę oliwy , przeciśnięty przez prasę czosnek wymieszać i doprawić do smaku solą oraz pieprzem 

SAŁATKA Z FASOLI I SELERA NACIOWEGO :  
Składniki :250 g białej fasoli perłowej, 250 dag ciemnej fasoli (czerwonej lub czarnej, można użyć fasoli z 
puszki), 1 seler naciowy, 3 ząbki czosnku, 5 łyżek oleju, sok z połowy cytryny, sól, pieprz 
Przepis : Białą i ciemną fasolę przygotować osobno. Opłukać je , namoczyć na 2 godziny w zimnej wodzie 
(można na dłużej, nawet na noc), o objętości co najmniej trzy razy większej niż fasola. Gotować w tej samej 
wodzie około 1,5 godziny. Pod koniec gotowania wsypać po łyżeczce soli. Odcedzić, a kiedy fasola wystygnie, 
dodać seler naciowy - razem z liśćmi - pokrojony w półtoracentymetrowe kawałki, olej ,sok z cytryny, przeciśnięty 

przez wyciskarkę lub zmiażdżony nożem czosnek, sól i pieprz 

SAŁATKA Z TUŃĆZYKA I KUKURYDZY :  
Składniki :2 puszki tuńczyka w sosie własnym lub w oleju, 1 puszka kukurydzy (po odsączeniu 240 g), 1 mała 
czerwona i 1 mała zielona papryka, 1 mała cebula, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka musztardy, 4 łyżki oliwy, 2-3 łyżki 
octu z białego wina lub soku z cytryny, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Obraną cebulę bardzo drobno posiekać , dodać musztardę, przeciśnięty przez prasę czosnek, ocet lub 
sok z cytryny, sól , pieprz oraz szczyptę cukru. Wymieszać i powoi , nadal mieszając, wlać oliwę . Papryki 
przekroić na połówki po usunięciu nasion i białych części znajdujących się wewnątrz strąków pokroić w cienkie, 
niezbyt długie paski. Tuńczyka odsączyć , lekko rozdrobnić widelcem, wymieszać z papryką i odcedzoną 
kukurydzą. Zalać wcześniej przygotowanym sosem, ponownie wymieszać i przyprawić do smaku solą oraz 
pieprzem 

SAŁATKA ŚLEDZIOWA Z ZIEMNIAKAMI I RZODKIEWKĄ :  
Składniki :4 filety śledziowe typu matjes, 5 średnich ziemniaków, 1 pęczek rzodkiewek, 1 kwaskowe jabłko, 1 
mała cebula, 150 ml kwaśnej śmietany, sok z 1 cytryny, pół łyżeczki cukru, sól i pieprz do smaku, pół pęczka 
szczypiorku lub dymki 
Przepis : Ziemniaki umyć, zalać wrzątkiem i gotować około 20 minut. Łyżeczką sprawdzić, czy są wystarczająco 
miękkie. Odcedzić , a kiedy wystygną, obrać i pokroić na talarki. Jabłka umyć i , nieobrane, podzielić na ćwiartki. 
Usunąć gniazda nasienne i każdą z ćwiartek pokroić wzdłuż na 4 cząstki. Jabłka natychmiast skropić połową soku 
z cytryny, żeby nie ściemniały. Oczyszczone i umyte rzodkiewki pociąć w cienkie talarki (jeśli są małe, można w 



ćwiartki). Obraną cebulę pokroić w jak najcieńsze krążki. Filety śledziowe opłukać letnią wodą i pokroić w 
dwucentymetrowe kawałki. Ziemniaki, śledzie, rzodkiewki, jabłka i cebulę połączyć, wymieszać i zalać sosem 
przyrządzonym ze śmietany , soli, pieprzu , cukru i reszty soku z cytryny. Posypać umyty i posiekanym 
szczypiorkiem lub dymką 

SAŁATKA ŚLEDZIOWA Z ZIEMNIAKAMI I FASOLKĄ :  
Składniki :4 filety śledziowe typu matjes, 5 średnich ziemniaków , 250 g zielonej fasolki szparagowej, 1 
kwaskowe jabłko, 1 1mała cebula, 4 łyżki oleju, sok z 1 cytryny, pół łyżeczki cukru, sól i pieprz do smaku 
Przepis : Ziemniaki umyć, zalać wrzątkiem i gotować około 20 minut. Łyżeczką sprawdzić, czy są wystarczająco 
miękkie. Odcedzić , a kiedy wystygną, obrać i pokroić w niezbyt cienkie talarki. Fasolkę pozbawić włókien, 
opłukać, pokroić na 4 centymetrowe kawałki i 8-10 minut gotować w osolonej wodzie, po czym odcedzić. Jabłka 
umyć i ,nieobrane, podzielić na ćwiartki. Usunąć gniazda nasienne i każdą z ćwiartek pokroić wzdłuż na 4 cząstki. 
Natychmiast je skropić sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. Obraną cebulę pociąć w jak najcieńsze krążki. Filety 
śledziowe opłukać letnią wodą i pokroić w kawałki szerokości 3 cm. Ziemniaki, fasolkę , jabłka, cebulę i śledzie 

połączyć, wymieszać i zalać sosem przyrządzonym z oleju, soli, pieprzu, cukru i reszty soku z cytryny 

SAŁATKA Z WĘDZOINEJ MAKRELI :  
Składniki :2 wędzone makrele (razem 600-700 g), 1 duże lub 2 małe kwaskowe jabłka, 3 ogórki konserwowe, 1 
cebula, 3 łyżki majonezu, 2 łyżki kwaśnej śmietany lub jogurtu, sól ,pieprz, sok z cytryny 
Przepis : Makrelę , po usunięciu skóry i ości, pokroić w centymetrową kostkę. Umyte i obrane jabłka podzielić na 
ćwiartki, wyciąć gniazda nasienne i pokroić w półcentymetrową kostkę tak jak ogórki. Obraną cebulę drobno 
posiekać. Makrelę połączyć z jabłkiem, ogórkami , cebulą, majonezem i śmietaną. Wymieszać, doprawić do smaku 
solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny 

SAŁATKA Z RAKÓW :  
Składniki :300 g raków z zalewy, pół długiego ogórka sałatkowego, 1 pęczek rzodkiewki, 1 pęczek koperku, 2 
łyżki majonezu, 1 łyżka kwaśnej śmietany, 1 łyżeczka keczupu, sól , biały pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Raki odcedzić. Umyty ogórek obrać i pokroić w 6-7 milimetrową kostkę. Oczyszczone i opłukane 
rzodkiewki pociąć w cienkie talarki, jeśli są duże - w połówki talarków. Opłukany koperek posiekać, zostawiając 
kilka najładniejszych gałązek. Majonez połączyć ze śmietaną, keczupem i posiekanym koperkiem. Raki, ogórek, 
rzodkiewkę i sos wymieszać, doprawić do smaku solą, białym pieprzem, cukrem i sokiem a cytryny. Sałatkę 
podawać udekorowaną gałązkami koperku 

SAŁATKA Z ŁOSOSIA Z PORAMI I JABŁKAMI :  
Składniki :600 g filetu z surowego łososia, 2 pory (tyko białe i jasnozielone części), 1 duże kwaskowe jabłko, 
100 ml majonezu, 50 ml kwaśnej śmietany lub naturalnego jogurtu, sok i skórka z 1 cytryny, sól, biały pieprz, pół 
pęczka koperku 
Przepis : Filet z łososia opłukać, wysuszyć, skropić połową soku z cytryny, oprószyć solą, włożyć do naczynia 
żaroodpornego i na 25 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Wyjąć i zostawić w chłodnym 
miejscu do ostygnięcia. Tymczasem obrać umyte jabłka, podzielić na ćwiartki i po usunięciu gniazd nasiennych 
pokroić w półtoracentymetrową kostkę. Od razu skropić resztą soku z cytryny, żeby nie ściemniało. Pory oczyścić, 

opłukać i pociąć w krążki szerokie na 3-4 mm. Zalać wrzątkiem i natychmiast odcedzić, potrząsając energicznie 
sitem ,żeby jak najszybciej odciekła woda. Odłożyć kilka najładniejszych gałązek koperku, resztę opłukać i 
posiekać. Z łososia wybrać tyko kawałki różowego mięsa i pokroić je w centymetrową kostkę. Połączyć z jabłkami 
i porami, dodać wymieszany ze śmietaną majone, posiekany koperek oraz skórkę startą ze sparzonej cytryny. 
Wymieszać i doprawić do smaku solą i białym pieprzem. Udekorować gałązkami koperku. 

SAŁATKA Z RYŻU NA OSTRO :  
Składniki : 250 g ryżu długoziarnistego (może być w torebkach), 200 g mrożonego groszku, po 1 małej papryce 
- czerwonej i żółtej, 200 g gotowanej, wędzonej szynki w kawałku, 1 małe kwaskowe jabłko, sok z połowy 
cytryny, 5 łyżek oleju, 4 łyżki octu z białego wina, 1 pęczek szczypiorku, 3 łyżki ostrego sosu sojowego, pieprz 
cayenne , sól, cukier 
Przepis : Ryż wrzucić do 2 litrów osolonego łyżką soli wrzątku i gotować na średnim ogniu 18 minut. Odcedzić na 
sicie i pozostawić do ostygnięcia. Groszek wrzucić do niewielkiej ilości osolonego płaską łyżeczką soli wrzątku, 

gotować 5-6 minut i odcedzić. Umytą paprykę podzielić na pół usunąć nasiona oraz znajdujące się wewnątrz 
strąków białe części i pokroić w półcentymetrową kostkę Natychmiast skropić sokiem z cytryny. Szynkę pokroić na 
takie same kawałki. Szczypiorek umyć i drobno posiekać. Połowę pozostawić a połowę zmieszać z ryżem, 
groszkiem, papryką, jabłkami i szynką .Dodać marynatę przyrządzoną z oleju, octu, sosu sojowego, pieprzu 
cayenne, soli oraz cukru. Starannie wymieszać. Sałatkę podawać posypaną resztą szczypiorku 

SAŁATKA Z RYŻU Z KURCZAKIEM I SUSZONYMI MORELAMI :  
Składniki :250 g ryżu długoziarnistego (może być w torebkach), 200-250 g mięsa gotowanego lub pieczonego 



kurczaka (bez skóry), 150 g suszonych moreli, 100 ml białego wytrawnego wina 1 mała zielona papryka, 1 płaska 
łyżka curry, 5-6 łyżek oleju, sok z połowy cytryny, sól, pieprz 
Przepis : Ryż wrzucić do 2 litrów osolonego łyżką soli wrzątku i gotować na średnim ogniu 18 minut. Odcedzić na 
sicie, a kiedy wystygnie, przełożyć do miski, wsypać curry i dokładnie wymieszać. Morele opłukać. Zalać winem, 
zagotować, od razu zdjąć z ognia i zostawić w winie. Kiedy wystygną , wyjąć i pociąć w paski. Paprykę przekroić 
na połówki i po usunięciu nasion i białych części pociąć w półcentymetrową kostkę. Mięso z kurczaka pokroić w 
centymetrową kostkę , połączyć z ryżem, morelami i papryką. Wlać olej, wino, w którym moczyły się morele, 
wymieszać i przyprawić do smaku solą , pieprzem oraz sokiem z cytryny  

SAŁATKA Z MAKARONU Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM :  
Składniki :250 g makaronu (spiralek lub rurek), 200 g wędzonego łososia w plastrach, pół długiego ogórka 
sałatowego, 4 łyżki majonezu, 1 łyżeczka musztardy, 1 łyżka octu jabłkowego lub białego wina, sok z 1 cytryny, 1 
pęczek koperku, sól, pieprz 
Przepis : Makaron ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu tyle ,że czas gotowania skrócić o 2 minuty. 

Odcedzić i zahartować, zalewając go na sicie zimną wodą. Zostawić do ostygnięcia. Umyty ,ale nieobrany ogórek 
przekroić wzdłuż na pół, a potem na półkrążki grubości 3-4 mm Koperek posiekać , zostawiając kika małych 
gałązek do dekoracji. Majonez wymieszać z musztardą , octem, sokiem z cytryny i doprawić do smaku solą i 
pieprzem. Zimny makaron połączyć z łososiem, pokrojonym w centymetrowe , niezbyt długie paski, ogórkiem, 
oraz posiekanym łososiem, ogórkiem oraz posiekanym koperkiem ,zalać majonezowym sosem i wymieszać. 
Ozdobić gałązkami koperku 

SAŁATKA Z KURCZAKIEM , PIECZARKAMI I OWOCAMI :  
Składniki :1 duży podwójny filet z piersi kurczaka (500-600 g), 750 ml bulionu drobiowego lub 2 kostki 
bulionowe taka sama ilość wody, 200 g małych pieczarek, 3 łodygi selera naciowego, 2 świeże małe brzoskwinie 
(mogą być z puszki), 1 kiwi, 4 łyżki majonezu, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 1 łyżka octu z białego wina, sok z 1 
cytryny, 1 płaska łyżeczka ostrego curry, sól, pieprz, cukier, 4 duże liście sałaty lodowej 
Przepis : Wybrać 4 dorodne liście sałaty lodowej, opłukać i pozostawić na sicie ,żeby odciekły. Umytą pierś 

kurczaka umieścić we wrzącym bulionie i gotować na średnim ogniu 18-20 minut. Wyjąć i zostawić do 
ostygnięcia. Opłukane łodygi selera pokroić na półcentymetrowe kawałki, liście odkładając do dekoracji. Pieczarki 
oczyścić , umyć , spłukane na sicie wrzątkiem , a kiedy woda odcieknie, poszatkować i skopić połową soku z 
cytryny. Majonez połączyć ze śmietaną, octem oraz curry i przyprawić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem. 
Pierś kurczaka pokroić w dwucentymetrową kostkę. Połączyć z selerem, pieczarkami i wymieszać z sosem. Umyć 
owoce, Kiwi obrać i pokroić w talarki. Brzoskwinię - niedobraną - podzielić na pół ma po usunięciu pestki na 
ćwiartki. Każdą z ćwiartek pokroić wzdłuż na trzy części, natychmiast skrapiając resztą soku z cytryny, żeby owoc 
nie ściemniał. Na czterech talerzach umieścić po liściu sałaty i do każdego nakładać porcje sałatki, Udekorować 
kiwi, brzoskwiniami i liśćmi selera. 

SAŁATA "WIĘCEJ TREŚCI NIŻ FORMY" :  
Składniki :1 główka sałaty głowiastej lub karbowanej, 150 g młodego szpinaku lub roszponki, 2 duże lub 3 małe 
pomidory, 150 g wędzonego surowego oczku w plasterkach, 4 jajka, 12 cienkich kromek bagietki, 1 łyżka masła, 
4 łyżki oleju, 4 łyżki octu jabłkowego lub z białego wina, sól ,pieprz , cukier 
Przepis : Ugotować jajka na twardo i po zdjęciu skorupek podzielić na ćwiartki. Pooddzielać liście sałaty oraz 
szpinaku, opłukać i zostawić na sicie , żeby odciekła woda. Umyte pomidory przekroić na pół i po usunięciu 
stwardniałej części przy szypułce pokroić na ósemki. Olej zmieszać z octem i doprawić do smaku solą, pieprzem i 
cukrem. Na płaskich talerzach ułożyć porozrywane na mniejsze kawałki liście sałaty i szpinaku, na nich umieścić 
jajka i pomidory. Wszystko zalać sosem. Na dużej patelni roztopić połowę masła i usmażyć pokrojony w 
centymetrowe paski boczek, aż stanie się chrupki ,ale nie przypalony. Gorące skwarki rozsypać na sałacie. Na 
patelnię włożyć resztę masa i usmażyć kromki bagietki - po 1,5 minuty z każdej strony. Gorące grzanki ułożyć na 
sałacie 

SAŁATA Z CYKORII Z POMARAŃCZĄ I WĘDZONYM PSTRĄGIEM :  
Składniki :2 średnie cykorie, 2 pomarańcze, 200 g filetów z wędzonego pstrąga bez skóry, 100 ml kwaśnej 
śmietany, 1 łyżka tartego chrzanu, 2 łyżki octu jabłkowego lub octu z białego wina, 3 łyżki oleju, sól, biały pieprz , 
cukier, sok z cytryny  
Przepis : Filety z pstrąga pociąć na skośne, około trzycentymetrowe kawałki. Skropić sokiem z cytryny i lekko 

oprószyć białym pieprzem. Cykorię opłukać i poobcinać liście, starając się usunąć twarde gorzkie części przy 
nasadzie. Na 10 minut zanurzyć w letniej wodzie, osłodzonej łyżką cukru. Zetrzeć skórkę ze sparzonej 
pomarańczy i połączyć ją z chrzanem i śmietaną. Obie pomarańcze obrać ostrym nożem, tak, by na miąższu 
niepozostały ani błony ,ani białe części owocu. "Wyfiletować" je, to znaczy pokroić w cząstki, pozbawione błon. 
Odsączone liści cykorii ułożyć na 4 talerzach. Ocet zmieszać z olejem, doprawić do smaku solą, białym pieprzem 
oraz cukrem i zalać tym cykorię. Na środku umieścić filety z pstrąga, a na każdym kawałku odrobinę 
pomarańczowego chrzanu. Dookoła dekoracyjnie rozłożyć cząstki pomarańczy 



SAŁATA "CZERWONE WIERCHY" :  
Składniki :2 sałaty dębowe (lub inne czerwonawe), 4 pomidory, 2 małe czerwone cebule, 1 oscypek 120-150 g, 
8 kromek bułki wrocławskiej, 2 łyżki masła, 4 łyżki oleju, 2 łyżki octu jabłkowego lub z białego wina, 1 płaska 
łyżeczka słodkiej papryki, sól, ostra sproszkowana papryka 
Przepis : Liście sałaty oddzielić od siebie i umyć. Kiedy odciekną, rozedrzeć na mniejsze kawałki. Umyte 
pomidory przekroić na pół, a po usunięciu stwardniałych kawałków pociąć na ósemki, Obraną cebulę pokroić w 
bardzo cienkie krążki. Sałatę przemieszać z cebulą oraz pomidorami, ułożyć na talerzach lub w dużej misce i zalać 
olejem zmieszanym z octem, doprawionym do smaku solą i kilkoma szczyptami ostrej papryki. Posmarowane 
masłem kromki bułki ułożyć na blasze wyłożonej folią aluminiową lub papierem do pieczenia. Posypać je startym 
oscypkiem i na 7-8 minut włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Zaraz po wyjęciu z piekarnika oprószyć 
je słodką papryką i pokroić ostrym nożem na półtoracentymetrowe kwadraty. Rozłożyć je na sałacie i podawać, 
póki grzanki są gorące 

SAŁATA Z CAMEMBERTEM I MORELAMI :  

Składniki :1 sałata głowiasta lub karbowana, 200 g moreli , 5 łyżek oliwy, 3 łyżki octu jabłkowego lub z białego 
wina, 1 płaska łyżka musztardy, sól, pieprz, cukier, 150 g camemberta, 12 cienkich kromek bagietki, 2 łyżki masła 
Przepis : Oddzielić od siebie liście sałaty, wypłukać i zostawić na sicie, żeby odciekły. Przyrządzić sos : do 
musztardy wlewać cienką strużką, ciągle mieszając, najpierw oliwę, potem ocet. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem i cukrem. Morele umyć, podzielić na połówki, a po usunięciu pestek na ósemki i zalać je połową sosu. 
Sałatę rozerwać na kawałki i ułożyć na talerzach. Na blasze wyłożonej papierem lub aluminiową folią ułożyć 
kromki bagietki, posmarować masłem , a na wierzchu umieścić kawałki camemberta . Włożyć do nagrzanego do 
220 stopni piekarnika i piec 5-6 minut. Wyjąć kiedy tylko ser zacznie się topić. Morele i grzanki ułożyć na sałacie i 
wszystko równomiernie skropić resztą sosu. 

CZERWONA SAŁATA Z CAMEMBERTEM :  
Składniki :150 g camemberta, 1 sałata dębowa lub inna czerwona, 1 czerwona papryka, 1 pęczek rzodkiewek, 
100 g pomidorów malinowych. 1 czerwona cebula, 2 pomarańcze, 4 łyżki oleju, sok z jednej cytryny, sól, pieprz , 

cukier 
Przepis : Oddzielić od siebie liście sałaty, wypłukać i zostawić na sicie, żeby odciekły. Obraną cebulę pokroić w 
cienkie talarki. Oczyszczone rzodkiewki umyć i pokroić na ćwiartki. Pomarańcze obrać ostrym nożem tak, by na 
miąższu nie pozostały błony ani białe części owoców. "Wyfiletować" je, to znaczy pokroić w pozbawione błon 
cząstki , zbierając sok. Zmieszać go z sokiem z cytryny, olejem, doprawić do smaku solą , pieprzem i cukrem. Na 
dużych talerzach ułożyć porozrywane na mniejsze kawałki liście sałaty, na nich rozrzucić, paski papryki, 
rzodkiewki i krążki cebuli. Na środku umieścić ser pokrojony w wąskie kliny, a dookoła rozłożyć cząstki 
pomarańczy. Wszystko zalać sosem 

SAŁATA Z KOZIM SEREM :  
Składniki :150 g koziego sera, 1 sałata głowiasta, 1 duża lub dwie małe cebule, 1 zielona papryka, 4 pomidory, 
4 łyżki oliwy, sok z połowy cytryny, 1 gałązka świeżego rozmarynu lub pół łyżeczki suszonego , sól, pieprz , cukier 
Przepis : Oddzielić od siebie liście sałaty, wypłukać i zostawić na sicie, żeby odciekły. Umytą paprykę przekroić 
na pół, usunąć nasiona oraz białe, znajdujące się wewnątrz strąków części i pociąć ją na cienkie paski. Pomidory 
umyć i podzielić na ósemki. Oliwę zmieszać z sokiem z cytryny, bardzo drobno posiekanym rozmarynem i 
doprawić do smaku solą, pieprzem oraz szczyptą cukru. Obraną cebulę pokroić w cienkie talarki. Na dużych 
talerzach ułożyć porozrywane na kawałki liście sałaty, na nich rozrzucić krążki cebuli i pomidory, a na tym 
pokruszony ser. Wszystko równomiernie zalać sosem 

SAŁATA Z KREWETKAMI KRÓLEWSKIMI W CZOSNKOWYM MAŚLE :  
Składniki : 300 g surowych obranych krewetek (mogą być mrożone), 1 sałata głowiasta lub karbowana, 1 sałata 
dębowa, 4 pomidory, 2 łyżki oliwy, 100 ml oleju, 2 łyżki masła, 3 ząbki czosnku, 1 pęczek natki pietruszki, sól, 
pieprz , sok z cytryny 
Przepis : Liście sałaty oddzielić od siebie i umyć Kiedy odciekną, rozerwać na kawałki, ułożyć na dużych płaskich 
talerzach i skropić oliwą oraz sokiem z cytryny. Umyte pomidory przeciąć na pół, a po usunięciu stwardniałych 
części przy szypułce pokroić na ósemki. Cząstki pomidora umieścić na liściach sałaty tak, by tworzyły kręgi. 
Oprószyć je solą i pieprzem. Krewetki opłukać i dokładnie osuszyć na papierowym ręczniku. Włożyć je na mocno 
rozgrzany olej i smażyć na dość silnym ogniu 5-6 minut. Potem przełożyć na sito i przez chwilę energicznie nim 

potrząsać, żeby pozbyć się oleju. Na drugiej patelni na małym ogniu roztopić masło , dodać opłukaną i drobno 
posiekaną natkę pietruszki, przeciśnięty przez prasę czosnek i pół łyżeczki soli. Włożyć krewetki i trzymać na 
patelni tylko tak długo, żeby się ponownie podgrzały. Krewetki, wraz z czosnkowo-pietruszkowym masłem, 
nałożyć na środek talerzy. Sałatę podawać , póki krewetki są gorące 

SAŁATA Z RAKAMI I AWOKADO :  
Składniki :1 mała sałata lodowa, 1 małe radicchio lub inna czerwona sałata, 2 niewielkie awokado, 1 pęczek 
rzodkiewek, sok z 1 cytryny. 5 łyżek oliwy. 200 g raków z zalewy, sól, biały pieprz , cukier 



Przepis : Rzodkiewki oczyścić, umyć ,bardzo drobno posiekać i połączyć z oliwą oraz sokiem z cytryny Doprawić 
do smaku solą, pieprzem i cukrem. Oddzielić liście sałaty, umyć je , a kiedy odciekną, rozerwane na mniejsze 
kawałki położyć na dużych talerzach, tak by zielone tworzyły krąg zewnętrzny , a czerwone wewnętrzny. Polać je 
równomiernie połową sosu z rzodkiewek. Awokado obrać , przekroić na pół a po usunięciu pestek ,każdą połówkę 
przeciąć wzdłuż na 6 części. Ułożyć je gwieździście a talerzach. Na środku umieścić odsączone z zalewy raki, tak 
by zakrywały tylko połówki cząstek awokado. Raki i awokado polać resztą sosu 

SAŁATA Z PIERSIĄ KURCZAKA W BALSAMICZNYM SOSIE :  
Składniki :1 duży podwójny filet z piersi kurczaka (500-600 g), 750 ml bulionu drobiowego lub dwie kostki 
rosołowe i taka sama ilość wody, 1 sałata głowiasta lub karbowana, 100 g świeżego młodego szpinaku lub rukoli, 
po 1 małej papryce - żółtej i czerwonej. 150 g pomidorów koktajlowych , 1 pęczek bazylii, 4 łyżki octu 
balsamicznego, 6 łyżek oliwy z oliwek, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Liście sałaty i szpinaku porozdzielać, umyć i zostawić na sicie ,żeby odciekły. Umytą pierś kurczaka 
umieścić we wrzącym bulionie i gotować na średnim ogniu 15-20 minut. Umytą paprykę pokroić na pół, usunąć 

gniazda nasienne oraz białe części znajdujące się wewnątrz strąków i pokroić je w cienkie paski. Wymyte 
pomidory podzielić na połówki. Liście sałat i szpinaku lub rukoli ułożyć na dużych płaskich talerzach, a na nich 
równomiernie rozłożyć paprykę i pomidory. Z oliwy, octu balsamicznego, umytej i bardzo drobno posiekanej 
bazylii, soli ,pieprzu i szczypty cukru zrobić sos. Jeszcze gorące mięso kurczaka pokroić w skośne, 2-
centymetrowe paski, natychmiast włożyć do sosu i wymieszać. Kawałki piersi ułożyć na środku talerzy a 
pozostałym sosem skropić sałatę. Podawać póki mięso jest ciepłe 

SAŁATA Z TUŃĆZYKIEM I GRILOWANĄ PAPRYKĄ :  
Składniki :2 puszki tuńczyka w sosie własnym lub w oleju, 1 sałata głowiasta lub karbowana, po 2 duże papryki 
- żółte i czerwone, 6 łyżek oliwy, 4 łyżki octu z czerwonego wina lub 3 łyżki octu balsamicznego, 2-3 gałązki 
świeżego majeranku, tymianku lub oregano, 4 ząbki czosnku  
Przepis : Umytą paprykę przekroić na pół, a po usunięciu nasion oraz białych części znajdujących się wewnątrz 
strąków, każdą podzielić jeszcze na 4 części. Paprykę ułożyć na wyłożonej folią lub papierem blasze, zewnętrzną 

stroną do góry. Wstawić na najwyższą półkę piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec około 10 minut, aż 
skórka zacznie się przypalać. Po wyjęciu z piekarnika paprykę przykryć ściereczką zmoczoną w zimnej wodzie. 
Kiedy papryka wystygnie, ściągnąć z niej skórkę. Na mocno rozgrzaną oliwę wrzucić przekrojone wzdłuż na pół 
żabki czosnku oraz paprykę. Po 2 minutach smażenia wlać ocet, dodać gałązki ziół, posolić, oprószyć pieprzem. 
Dusić minutę i zdjąć z ognia. Liście sałaty oddzielić od siebie i umyć. Kiedy odcieknie z nich woda, rozerwać na 
kawałki, ułożyć na dużych płaskich talerzach i oprószyć solą. Na środku umieścić kopczyki z odsączonego i lekko 
rozdrobnionego widelcem tuńczyka , a dookoła rozłożyć paprykę, kładąc na przemian żółtą i czerwoną. Może być 
ciepła lub zimna. Tuńczyka i sałatę polać zalewą z papryki 

SAŁATA Z POLĘDWICZKAMI WIEPRZOWYMI :  
Składniki :2 małe polędwiczki wieprzowe (około 500 g), 1 sałata lodowa, 1 sałata dębowa, 3 łodygi selera 
naciowego, 2 kwaskowe jabłka, 1 łyżka masła, 2 łyżeczki cukru pudru, 1 łyżeczka suszonego majeranku, 4 łyżki 
octu jabłkowego. 4 łyżki oleju, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Oddzielić od siebie liście sałaty, umyć i zostawić na sicie, żeby odciekły. Z polędwiczek usunąć błony 
oraz tłuszcz, posolić, oprószyć pieprzem, polać łyżką oleju i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 
25 minut. Z reszty oleju, octu, soli oraz pieprzu przyrządzić sos. Umyte łodygi selera pociąć na centymetrowe 
kawałki. Nieobrane jabłka podzielić na ćwiartki, a po usunięciu gniazd nasiennych pokroić na szesnastki Dużą 
patelnię umieścić na średnim ogniu i po dwie minuty z każdej strony smażyć cząstki jabłek, oprószone cukrem 
pudrem i majerankiem. Na talerzach ułożyć porozrywane liście sałaty, na nich rozrzucić kawałki selera; na środku 
umieścić pokrojone w skośne plastry , polędwiczki ,a dookoła ułożyć cząstki jabłek. Wszystko polać sosem i 
podawać , póki mięso jest ciepłe 

SAŁATA Z PIERSIĄ KACZKI I POMARAŃCZAMI :  
Składniki :2 małe piersi kaczki bez kości (500-600 g), 1 sałata głowiasta lub karbowana, 1 sałata dębowa, 3 
duże pomarańcze, 3 łyżki oleju, 2 łyżki octu balsamicznego, 1 łyżka sosu sojowego. 50 ml likieru 
pomarańczowego lub nalewki (w ostateczności może być brandy), sól, pieprz, cukier 
Przepis : Piersi kaczki nasolić , oprószyć pieprzem i zostawić na co najmniej 2 godziny (mogą stać przez noc w 
lodówce), po czym odwrócone skórą do góry, na 18-20 minut wstawić w naczyniu żaroodpornym do piekarnika 

nagrzanego do 220 stopni. Zanim piersi zaczną się piec, oddzielić od siebie liście sałaty, umyć je i zostawić na 
sicie, żeby odciekła woda. Kiedy kaczka jest w piekarniku, obrać ostrym nożem pomarańcze, ta by na miąższu nie 
pozostały ani błony ani części owoców. "Wyfiletować" je tzn. pokroić pozbawione błon cząstki , zbierając sok. 
Połowę soku zostawić, a połowę zmieszać z olejem, octem balsamicznym oraz sosem sojowym i doprawić do 
smaku solą, pieprzem i cukrem. Na dużych talerzach ułożyć porozrywane na mniejsze kawałki liście sałaty, a na 
nich "filety" z pomarańczy , środek pozostawiając wolny. Kacze piersi, wraz z tłuszczem, który się z nich wytopił, 
przełożyć na umieszczoną na ogniu patelnię - skórą do góry .Od razu polać alkoholem i podpalić. Dopóki unosi się 
płomień, potrząsać delikatnie patelnią, żeby cały alkohol się wypalił. Gdy płomień zgaśnie wlać resztę soku 



pomarańczowego - nie więcej niż 5 łyżek - i smażyć na silnym ogniu jeszcze przez 2-3 minuty. Piersi szybko 
przełożyć na deseczkę, pokroić w ukośne plastry u ułożyć na środku talerzy z sałatą . Mięso i sałatę skropić 
przygotowanym wcześniej sosem i podawać , póki piersi są ciepłe 

SAŁATA Z WĄTRÓBKAMI DROBIOWYMI I MALINAMI :  
Składniki :500 g wątróbek drobiowych, 500 ml mleka, 1 łyżka masła, 4 łyżki oliwy, sałata głowiasta lub 
karbowana, 100 g roszponki lub młodego szpinaku, 300 g malin (mogą być mrożone), 2 łyżeczki cukru pudru, 2 
łyżki octu balsamicznego 
Przepis : Umyte wątróbki namoczyć w mleku na co najmniej pół godziny. W tym czasie przetrzeć przez sito 
opłukane maliny, zostawiając kilkanaście najładniejszych. Do malinowego przecieru dodać cukier puder, ocet 
balsamiczny i 2 łyżki oliwy Oddzielić od siebie liście sałaty ,przebrać roszponkę albo szpinak, umyć i zostawić na 
sicie, żeby odciekła woda. Na dużych talerzach ułożyć porozrywane na kawałki liście sałaty i szpinaku. Oprószyć 
solą i pieprzem. Wątróbki wyjąć z mleka, opłukać i po odsączeniu wody podzielić na niezbyt małe kawałki. 
Smażyć a średnim ogniu na dwóch łyżkach oliwy i maśle, po 4-5 minut z każdej strony. Pod sam koniec smażenia 

osolić. Ułożyć na liściach sałaty i polać malinowym sosem. Udekorować malinami i podawać póki wątróbki są 
ciepłe  

Dodatki do zup 

|Uszka z grzybami | Uszka z mięsem | Paszteciki z ciasta francuskiego z mięsem | Paszteciki z ciasta francuskiego 
z grzybami | Paszteciki z ciasta francuskiego z kapustą i grzybami| Paszteciki drożdżowe z grzybami | Paszteciki 
drożdżowe z mięsem | Paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami | Krokiety z mięsem | Krokiety z 
pieczarkami | Krokiety z kapustą i grzybami | Lane ciasto | Kluski kładzione | Kluseczki francuskie | Zielone 
kluseczki francuskie z kaszą manną | Kluseczki z orzechami laskowymi (lub migdałami) | Kluseczki z 
pstrąga | Kostka z kaszy manny | Biało-zielona kostka z kaszy manny | Pomarańczowa kostka z kaszy 
manny | Makaron naleśnikowy | Groszek ptysiowy | Kostka z omletu biszkoptowego | 

USZKA Z GRZYBAMI :  
Składniki : Ciasto: 200 g mąki,; 1 jajko; 50-100 ml gazowanej wody mineralnej; sól. Farsz: 100 g grzybów 
suszonych (borowiki lub podgrzybki); 1 cebula ; 3 łyżki masła; 1 płaska łyżka bułki tartej ; sól; pieprz; 1 łyżka 
masła do polania uszek 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny. Następnie opłukać je i zalać wodą w której się moczyły, 
przecedzoną przez gęste sito lub filtr do kawy. Gotować około godziny, tak aby pod koniec nie pozostało prawie 
nic płynu. Obraną i pokrojoną w krążki cebulę zrumienić na połowie masła. Grzyby zemleć wraz z cebulą w 
maszynce do mięsa lub rozdrobnić w malakserze, ale na jednolitą papkę. Na patelni roztopić resztę masła, włożyć 
masę grzybową i ciągle mieszając, podsmażać 5-8 minut (w zależności od konsystencji; farsz nie może być za 
rzadki). Dodać łyżkę bułki tartej, doprawić do smaku solą oraz pieprzem i ostudzić. Mąkę wysypać na stolnicę, 
zrobić wgłębienie, w które wbić jajko i wsypać szczyptę soli. Zagnieść gładkie ciasto, dodając wodę mineralną. 
Ciasto na uszka powinno być gęstsze niż na pierogi, ale nieco rzadsze niż na makaron. Rozwałkować cienko i 
okrągłą foremką, kieliszkiem lub wąską szklanką wykrawać koła. Na środek każdego nakładać łyżeczką zimny 
farsz , zlepiać jak pierogi, po czym łączyć ze sobą oba końce. Lepienie będzie o wiele łatwiejsze , jeśli farsz 
przygotuje się poprzedniego dnia i po ostudzeniu ulepi z niego kulki wielkości małego orzecha laskowego, które 
na noc umieści się w lodówce. Uszka są tym lepsze , im są mniejsze i im więcej jest farszu w stosunku do ciasta. 
Ulepione uszka wkładać do trzech litrów osolonego wrzątku. Kiedy woda ponownie zakipi, zmniejszyć ogień. Gdy 
wypłyną , gotować jeszcze minutę, odcedzić łyżką cedzakową, położyć na dużym płaskim talerzu i polać łyżką 
stopionego masła  

USZKA Z MIĘSEM :  
Składniki : Ciasto: 200 g mąki,; 1 jajko; 50-100 ml gazowanej wody mineralnej; sól . Farsz : 280-300 g 
gotowanej wołowiny z rosołu; 1 duża cebula, 3 łyżki masła; sól ; pieprz. 1 łyżka masła do polania uszek 
Przepis : Obraną cebulę pokroić w krążki, zarumienić na 2 łyżkach masła i wraz z mięsem przepuścić przez 
maszynkę do rozdrobnić w malakserze. Mięso przełożyć na patelnie, w której smażyła się cebula , dodać łyżkę 
masła i podsmażać 4-5 minut na małym ogniu. Przyprawić solą oraz pieprzem i dalej przyrządzać według przepisu 
na USZKA Z GRZYBAMI 

PASZTECIKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO Z MIĘSEM :  
Składniki : Ciasto: 600g gotowego ciasta francuskiego lub składniki potrzebne do jego przyrządzenia, podane w 
przepisie na CIASTO FRANCUSKIE I i CIASTO FRANCUSKIE II; 1 jajko . Farsz: 400 g gotowanej wołowiny z 
rosołu; 2 małe cebule; 4 łyżki masła; sól ; pieprz 
Przepis : Obraną cebulę pokroić w krążki zrumienić na 2 łyżkach masła i wraz z mięsem przepuścić przez 
maszynkę lub rozdrobnić w malakserze. Mięso przełożyć na patelnię w której smażyła się cebula, dodać resztę 



masła i podsmażać 4-5 minut na małym ogniu. Przyprawić do smaku solą oraz pieprzem i dalej przyrządzać 
według przepisu PASZTECIKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO Z GRZYBAMI 

PASZTECIKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO Z GRZYBAMI :  
Składniki : Ciasto: 600g gotowego ciasta francuskiego lub składniki potrzebne do jego przyrządzenia, podane w 
przepisie na CIASTO FRANCUSKIE I i CIASTO FRANCUSKIE II; 1 jajko . Farsz : 150 g grzybów suszonych 
(borowiki lub podgrzybki) ; 2 małe cebule; 2 jajka; 3 łyżki masła ; 2 łyżki bułki tartej ; sól ; pieprz 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny. Potem opłukać i zalać wodą, w której się moczyły, 
przecedzoną przez gęste sito lub filtr do kawy, Gotować około godziny , tak by pod koniec nie pozostało prawie 
nic płynu. Obraną i pokrojoną w krążki cebulę zrumienić na 2 łyżkach masła. Tłuszcz pozostawić na patelni. 
Grzyby zemleć wraz z cebulą w maszynce do mięsa lub rozdrobnić w malakserze, ale nie na jednolitą papkę. Na 
patelni roztopić resztę masła i ciągle mieszając, podsmażać na nim masę grzybową, dopóki nie uzyska właściwej 
konsystencji. Kiedy trochę ostygnie, dodać jajka, tartą bułkę, wymieszać i doprowadzić do smaku solą oraz 
pieprzem. Ciasto kupione lub przygotowane, rozwałkować na grubość 5-6 mm, nadając mu kształt prostokąta o 

wymiarach mniej więcej 30x40 cm. Przełożyć na blachę, wyłożoną papierem do pieczenia, i nałożyć farsz - tak 
,żeby utworzył biegnący po środku pas, równoległy do dłuższych boków i zajmujący nieco mniej niż połowę 
powierzchni płatu ciasta. Oddzieli białko od żółtka i rozbełtanym białkiem dokładnie posmarować oba dłuższe 
brzegi. Ciasto złożyć na pół, w ten sposób by posmarowane brzegi zetknęły się ze sobą, i mocno je docisnąć. 
Ostrym nożem pociąć skośnie na trzycentymetrowe kawałki , których przed pieczeniem nie należy od siebie 
oddzielać. Resztę białka zmieszać z żółtkiem oraz łyżeczką wody i za pomocą pędzelka lub kuchennego papieru 
posmarować paszteciki. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec, aż staną się ciemnozłote - około 
20 minut. Jeśli są przygotowane na długo przed podaniem, skrócić czas pieczenia o 4-5 minut. Wyjąć z 
piekarnika, kiedy są jasnozłote i przed serwowaniem wstawić ponownie na 5-6 minut 

PASZTECIKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI :  
Składniki : Ciasto: 600g gotowego ciasta francuskiego lub składniki potrzebne do jego przyrządzenia, podane w 
przepisie na CIASTO FRANCUSKIE I i CIASTO FRANCUSKIE II; 1 jajko. Farsz: 400 g kapusty kiszonej; 60-80 g 

grzybów suszonych; 1 cebula; 4 łyżki masła; 1 mały liść laurowy; sól ; pieprz  
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny. W tym czasie kapustę zalać 200 ml wody, dodać liść 
laurowy i gotować godzinę na wolnym ogniu . Odcedzić, a kiedy ostygnie , posiekać. Namoczone grzyby opłukać i 
zalać wodą, w której się moczyły, przecedzoną przez gęste sito lub filtr do kawy. Gotować około godziny tak by 
pod koniec nie pozostało prawie nic płynu. Obraną i pokrojoną w krążki cebulę zrumienić na 2 łyżkach masła i 
wraz z grzybami zemleć w maszynce do mięsa lub rozdrobnić w malakserze. Na patelni roztopić resztę masła, 
włożyć kapustę oraz grzyby i ciągle mieszając, podsmażać 7-8 minut. Dalej przyrządzać według przepisu na 
PASZTECIKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO Z GRZYBAMI. 

PASZTECIKI DROŻDŹOWE Z GRZYBAMI :  
Składniki :Ciasto : 300 g mąki; 150 ml mleka; 25 g drożdży; 1 płaska łyżeczka cukru; 3 łyżki masła; 2 jajka; sól. 
Farsz : 150 grzybów suszonych (borowiki lub podgrzybki); 2 małe cebule; 2 jajka ; 3 łyżki masła; 2 łyżki bułki 
tartej ;sól ; pieprz 
Przepis : Farsz przygotować według przepisu na PASZTECIKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO Z GRZYBAMI. Kiedy 
moczą się grzyby można zacząć przygotowywać ciasto. W misce o co najmniej dwulitrowej pojemności wymieszać 
drożdże z cukrem, Po 4-5 minutach kiedy staną się płynne , wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki, szczyptę soli i 
dokładnie wymieszać, żeby nie było grudek. Przykrytą ściereczką miskę umieścić w ciepłym miejscu. Kiedy 
rozczyn 3-4 krotnie zwiększy objętość, a na jego powierzchni będą ukazywać się duże pęcherzyki, dodać resztę 
mąki, 1 jajko i wyrabiać ręką około piętnastu minut, pod koniec wlewając rozpuszczone letnie masło. Z ciasta 
uformować kulę, oprószyć j a mąka i ponownie zostawić w ciepłym miejscu. Kidy podwoi objętość (po 30-40 
minutach) , rozwałkować je na stolnicy na grubość 5-6 mm. Jest wiele sposobów na formowanie pasztecików z 
drożdżowego ciasta. Najprostszy polega na tym ,że rozwałkowane ciasto kroi się na kwadraty dowolnej wielkości, 
na środek nakłada się farsz, po czym składa się je po przekątnej tak ,że powstają trójkąty. Można także wycinać 
koła i po nałożeniu na ich środek nadzienia przykrywać je drugim kołem. Zarówno w jednym ,jak i w drugim 
przypadku ważne jest to by dokładnie zlepić brzegi, Uformowane paszteciki , za pomocą pędzelka lub 
papierowego ręcznika, posmarować jajkiem zmieszanym z łyżką wody, umieścić na 25-30 minut w ciepłym 
miejscu, po czym wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 30-35 minut 

PASZTECIKI DROŻDŹOWE Z MIĘSEM :  
Składniki : Ciasto : 300 g mąki; 150 ml mleka; 25 g drożdży; 1 płaska łyżeczka cukru; 3 łyżki masła; 2 jajka; sól 
. Farsz: 400 g gotowanej wołowiny z rosołu; 2 małe cebule; 4 łyżki masła; sól; pieprz. 
Przepis : Ciasto przyrządzić według przepisu na PASZTECIKI DROŻDŹOWE Z GRZYBAMI .W czasie kiedy rośnie, 
przygotować farsz zgodnie z przepisem na PASZTECIKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO Z MIĘSEM. Paszteciki 
formować i piec według przepisu na PASZTECIKI DROŻDŹOWE Z GRZYBAMI  



PASZTECIKI DROŻDŹOWE Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI :  
Składniki : Ciasto : 300 g mąki; 150 ml mleka; 25 g drożdży; 1 płaska łyżeczka cukru; 3 łyżki masła; 2 jajka; sól 
. Farsz : 400 g kapusty kiszonej; 60-80 g grzybów suszonych; 1 cebula; 4 łyżki masła; 1 mały liść laurowy; sól; 
pieprz 
Przepis : Przygotować farsz według przepisu na PASZTECIKI CIASTA FRANCUSKIEGO Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI . 
Kiedy grzyby i kapusta się gotują, zacząć przyrządzać ciasto - według przepisu na PASZTECIKI DROŻDŻOWE Z 
MIĘSEM. Paszteciki formować i piec tak jak paszteciki drożdżowe z mięsem. 

KROKIETY Z MIĘSEM :  
Składniki :8 naleśników przyrządzonych według przepisu Na naleśniki bez piany; 400 g chudej gotowanej 
wołowiny bez kości z rosołu; 2 łyżki masła; 2 jajka; 4 łyżki bułki tartej; 4 łyżki oleju lub 3 łyżki sklarowanego 
masła do smażenia krokietów; sól, pieprz 
Przepis : Obraną cebulę pokroić w krążki , zrumienić na 1 łyżce masła i wraz z mięsem przepuścić przez 
maszynkę lub rozdrobnić w malakserze. Na patelni roztopić resztę masła, włożyć zmieloną wołowinę i przysmażać 

4-5 minut na małym ogniu. Przyprawić solą oraz pieprzem i dalej przyrządzać według przepisu na KROKIRTY Z 
PIECZARKAMI 

KROKIETY Z PIECZARKAMI :  
Składniki :8 naleśników przyrządzonych według przepisu na Naleśniki bez piany ;300 g pieczarek, 2 łyżki masła; 
3 jajka; 4 łyżki bułki tartej; 4 łyżki oleju lub 3 łyżki sklarowanego masła do smażenia krokietów; sól; pieprz 
Przepis : Pieczarki oczyścić, jeśli są duże, obrać ze skórki. Poszatkować , opłukać i odsączyć na sicie. Cebulę lub 
szalotkę zeszklić na łyżce masła, dodać jeszcze jedną łyżkę masła oraz pieczarki i nieco zwiększyć ogień, tak by 
się smażyły, a nie dusiły. Kiedy się przyrumienią, zemleć w maszynce do mięsa lub rozdrobnić w malakserze. 
Dodać jedno jajko, wymieszać i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Grzybową masę nałożyć na naleśniki tak, 
by na każdym pozostał około centymetrowy pierścień nieposmarowany farszem. Brzegi naleśników z dwóch 
przeciwległych stron założyć do środka tak, by zakładki w najszerszym miejscu miały około 3 centymetrów, po 
czym zwinąć naleśnik w niezbyt ścisły rulonik - prostopadle do zakładek - i lekko przypłaszczyć. Obtoczyć je 

najpierw w rozbełtanych jajkach, potem w bułce tartej i smażyć na średnim ogniu tak ,by się zarumieniły - po 2-3 
minutach z każdej strony  

KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI :  
Składniki :8 naleśników przyrządzonych według przepisu na Naleśniki bez piany ; 400 g kapusty kiszonej; 60-80 
g grzybów szuszonych;1 cebula; 4 łyżki masła; 1 mały liść laurowy; sól; pieprz 
Przepis : Przygotować farsz według przepisu na PASZTECZIKI DROŻDŻOWE Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI. Dalej 
przyrządzać według przepisu na KROKIETY Z PIECZARKAMI 

LANE CIASTO :  
Składniki :50 g mąki; 2 jajka; sól 
Przepis : Wodę ( 2 litry) osoloną czubatą łyżeczką soli, doprowadzić do wrzenia, najlepiej w garnku o szerokim 
dnie. Mąkę dokładnie wymieszać z 1 jajkiem. Kiedy znikną grudki, dodać następne jajko i mieszać jeszcze 2-3 
minuty. Wlewać do wrzącej wody, jednocześnie łyżką odgarniając na boki kluseczki wypływające na powierzchnię. 

Ważne jest , by zrobić to w miarę szybko, w przeciwnym razie, zanim wylejemy ciasto do końca, te pierwsze 
zaczną się już rozgotowywać. Z drugiej strony, jeśli się wyleje zbyt dużo ciasta jednocześnie, mogą powstać 
gliniaste grudy. Dobrze jest wlewać przez lejek. Odcedzić 2 minuty po zakończeniu wlewania i spłukać na sicie 
zimną wodą. Ciasto można gotować bezpośrednio w zupie. Oszczędza to wprawdzie czas, ale zupa na tym nie 
zyskuje 

KLUSKI KŁADZIONE :  
Składniki :120 g mąki; 1 jajko; sól 
Przepis : Wodę ( 2 litry) osoloną czubatą łyżeczką soli, doprowadzić do wrzenia, najlepiej w garnku o szerokim 
dnie. .Mąkę dokładnie wymieszać z 1 jajkiem i dwiema łyżkami wody aż znikną grudki. Dodać 3-4 łyżki wody i 
mieszać jeszcze 4-5 minut. Nabierać po trochu ciasta na bok zanurzonej w wodzie łyżki i kłaść na wrzątek 
podłużne kluseczki >Najlepiej mieć pod rękę kilka łyżek, ponieważ ciasto łatwo do nich przywiera. Ważne jest, by 
wkładać je na wodę jak najszybciej. Gotować 4 minuty, odcedzić i polać na sicie zimną wodą 

KLUSECZKI FRANCUSKIE :  
Składniki :60 g mąki; 2 jajka; 1 łyżka masła; sól 
Przepis : Wodę ( 2 litry) osoloną czubatą łyżeczką soli, doprowadzić do wrzenia, najlepiej w garnku o szerokim 
dnie. Żółtka oddzielić od białek. Masło utrzeć i ,dalej ucierając ,wlać cienkim strumyczkiem rozbełtane żółtka. 
Białka ubić na sztywną pianę i delikatnie, tak ,żeby nie opadła, przemieszać ją z maślano - jajeczną masą i 
przesianą przez sitko mąką. Nabierać po trochu ciasta na bok zanurzonej w wodzie łyżki i kłaść na wrzątek 
podłużne kluseczki. Należy to robić tak szybko ,jak to tylko możliwe, ponieważ te , które są kładzione na 



początku, mogą się rozgotowywać. Kluseczki gotować 3 minuty. Wybierać łyżeczką cedzakową; drewnianą lub 
plastikową i umieszczać na talerzu. Po minucie, dwóch nieco go przechylić i odlać wodę, która się na nim zebrała  

ZIELONE KLUSECZKI FRANCUSKIE Z KASZĄ MANNĄ :  
Składniki :30 g kaszy manny; 30 g mąki; 1 łyżka masła; 2 jajka; 2 łyżeczki bardzo drobno posiekanej natki 
pietruszki; sól 
Przepis : Przyrządzić tak samo jak KLUSECZKI FRANCUSKIE tylko zamiast mąki, użyć mąki zmieszanej z kaszy 
maną i dodać drobno posiekaną natkę pietruszki 

KLUSZECZKI Z ORZECHAMI LASKOWYMI (LUB MIGDAŁAMI) :  
Składniki :40 g mąki; 50 g zmielonych orzechów laskowych lub migdałów; 2 jajka; skórka starta z 1 cytryny ; 
gałka muszkatołowa; sól 
Przepis : W płaskim rondlu zagotować 2 litry wody z dodatkiem łyżeczki soli. Żółtka oddzielić od białek. Mąkę, 

zmielone orzechy albo migdały i żółtka wymieszać dokładnie z 3 łyżkami wody. Dodać szczyptę soli i gałki 
muszkatołowej oraz skórkę startą ze sparzonej cytryny. Masę połączyć z ubitymi na sztywną pianę białkami i 
przemieszać dokładnie ale nie gwałtownie ,żeby piana nie opadła, Łyżką moczoną w zimnej wodzie kłaść na 
wrzątek podłużne kluseczki o kształcie i wielkości małej śliwki. Gotować w niezbyt kipiącej wodzie 4 minuty. 
Odcedzać łyżką cedzakową (najlepiej drewnianą lub plastikową) i układać na talerzu albo półmisku, tak ,żeby się 
nie stykały. Po chwili odlać wodę, która się zebrała 

KLUSECZKI Z PSTRĄGA :  
Składniki :1 średni pstrąg (300- 400 g); 2 płaskie łyżeczki kaszy manny; 2 jajka; 2 łyżki mleka lub chudej 
słodkiej śmietany ; pół pęczka natki pietruszki; 1 łyżeczka soku z cytryny ; sól ; biały pieprz 
Przepis : Pstrąga umyć. Jeśli to konieczne; wypatroszyć. Ułożyć w płaskim rondlu, zalać wrzątkiem gotować 
około 10 minut. Wyjąć z wody, a kiedy wystygnie, dokładnie usunąć skórę i ości, pozostawiając tylko jasne 
kawałki. Zmiksować je wraz z żółtkami i mlekiem lub śmietaną. Dodać kaszę mannę, wypłukaną i bardzo drobno 
posiekaną natkę pietruszki, sól, biały pieprz oraz kilka kropli soku z cytryny. Gdyby masa okazała się zbyt gęsta, 
dodać łyżkę albo dwie śmietany lub mleka .Połączyć z białkami ubitymi na sztywną pianę . Łyżką moczoną w 
zimnej wodzie kłaść na wrzątku podłużne kluseczki o kształcie i wielkości małej śliwki. Natychmiast zmniejszyć 
ogień i gotować w niezbyt kipiącej wodzie 4 minuty. Odcedzać łyżką cedzakową (najlepiej drewnianą lub 
plastikową) i układać na talerzu albo półmisku, tak ,żeby się nie stykały. 

KOSTKA Z KASZY MANNY :  
Składniki :100 g kaszy manny; 1 łyżka masła; sól 
Przepis : Odmierzyć 3 razy więcej wody, niż wynosi objętość kaszy. Trzy czwarte wody zagotować ,a resztę 
dokładnie wymieszać z kaszą. Wlać do wrzątku i ,mieszając, gotować 15 minut. Pod koniec dodać masło i posolić 
do smaku. Ciepłą kaszę rozłożyć na blasze, wyłożonej papierem do pieczenia. Rozsmarowywać na grubość 
centymetra i moczonym w wodzie nożem wyrównać powierzchnię. Na pół godziny wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 120 stopni. Kiedy kasza ostygnie, pokroić ją w centymetrową kostkę i dodawać do rosołu i innych 
czystych zup.  

BIAŁO-ZIELONA KOSTKA Z KASZY MANNY :  
Składniki :150 g kaszy manny; 2 łyżki masła; 1 łyżka bardzo drobno posiekanej natki pietruszki lub jednego 
łyżka przetartego mrożonego szpinaku; sól 
Przepis : Odmierzyć 3 razy więcej wody, niż wynosi objętości kaszy. Trzy czwarte wody zagotować , a resztę 
dokładnie wymieszać z kaszą. Wlać do wrzątku i, mieszając, gotować 15 minut. Pod koniec dodać masło i posolić 
do smaku. Kaszę podzielić na dwie części. Jedną połączyć z posiekaną natką i szpinakiem i dokładnie wymieszać. 
Białą i zieloną ciepłą kaszę rozłożyć na blachach, wyłożonych papierem do pieczenia. Rozsmarować na grubość 
centymetra i nożem moczonym w wodzie wyrównać powierzchnię. Na pół godziny wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 120 stopni. Kiedy kasza ostygnie, pokroić w centymetrową kostkę i dodawać do rosołu, innych 
czystych zup lub kremów 

POMARAŃCZOWA KOSTKA Z KASZY MANNY :  
Składniki :150 g kaszy manny; 2 łyżki masła; 40 g startego parmezanu; skórka starta z 1 sparzonej 

pomarańczy; sól; gałka muszkatołowa 
Przepis : Odmierzyć 3 razy więcej wody , niż wynosi objętość kaszy. Trzy czwarte wody zagotować, resztę 
dokładnie wymieszać z kaszą. Wlać do wrzątku ,i mieszając, gotować 15 minut. Zdjąć z ognia, dodać skórkę 
pomarańczową, parmezan i doprawić do smaku solą oraz startą gałką muszkatołową. Rozsmarować na grubość 
centymetra i nożem moczonym w wodzie wyrównać powierzchnię. Na pół godziny wstawić do piernika 
nagrzanego do 120 stopni. Kiedy kasza ostygnie , pokroić w centymetrową kostkę. Można także wykrawać 
foremkami do ciasta małe koła, gwiazdki lub inne kształty. Wtedy jednak należy ją rozsmarować na blasze cieniej 
- na grubość 5-6 mm .Dodawać do rosołu, innych czystych zup lub zup kremów. 



MAKARON NALEŚNIKOWY :  
Składniki :2 jajka; 6 łyżek mąki; 125 ml mleka; 125 ml gazowanej wody mineralnej; 1 łyżeczka bardzo drobno 
posiekanej natki pietruszki; 2 łyżki oleju lub dwie łyżki roztopionego sklarowanego masła 
Przepis : Jajka dokładnie wymieszać z mąką i mlekiem. Kiedy znikną wszystkie grudki, wlać wodę mineralną , 
dodać natkę, dwie szczypty soli i jeszcze raz wymieszać. Dużą patelnię, umieszczoną na średnim ogniu ,za 
pomocą pędzelka lub wacika dokładnie posmarować tłuszczem. Wlać tyle ciasta ,żeby pokryło dno patelni. Gdyby 
go było za dużo, zlać nadmiar. Smażyć po 1,5 - 2 minuty z każdej strony na złoty kolor .Ostudzone naleśniki 
zwinąć w rulonik i pokroić w poprzek na jak najcieńsze paseczki. Dodawać do rosołu i innych czystych zup 

GROSZEK PTYSIOWY :  
Składniki :150 g mąki; 80 g masła; 3 duże lub 4 małe jajka; sól 
Przepis : W rondlu o grubym dnie zagotować 180 ml wody. Dodać masło, szczyptę soli i zmniejszyć ogień do 
minimum. Wsypać mąkę i szybko mieszać, uważając , by ciasto nie przywierało do dna. Po 5 minutach, nie 
przerywając mieszania, rondel zdjąć z ognia. Kiedy ciasto nieco ostygnie, dodać 1 jajko i dopiero gdy całkowicie 

połączy się z masą, wbić następne. W ten sam sposób dodać pozostałe i mieszać jeszcze 5 minut. Za pomocą 
worka cukierniczego lub łyżeczki nakładać na wyłożoną papierem blachę porcje ciasta wielkości małego łuskanego 
orzecha laskowego, zachowując między nimi dość dużą odległość, ponieważ ciasto w czasie pieczenia ponad 
dwukrotnie zwiększa objętość. Blachę włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 10 - 12 minut na 
złoty kolor. Groszek ptysiowy dodawać do czystych lub przecieranych zup 

KOSTKA Z OMLETU BISZKOPTOWEGO :  
Składniki :4 jajka; 2 łyżki cukru pudru; 2 łyżki masła; 4 łyżki mąki; sól; 4 łyżki sklarowanego masła do smażenia 
(na niesklarowany omlet będzie się przypalał) 
Przepis : Miękkie masło rozetrzeć z cukrem pudrem i powoli, wciąż rozcierając , wlać rozbełtane żółtka. Białka 
ubić na sztywną pianę, dodając szczyptę soli. Delikatnie, ale dokładnie przemieszczać je z masą maślano-
żółtkową. Połowę sklarowanego masła roztopić na patelni postawionej na średnim ogniu. Wlać połowę ciasta i 
nieco zmniejszyć ogień. Jeśli będzie zbyt duży , omlet przypali się na zewnątrz, a w środku będzie surowy. Po 

mniej więcej 4 minutach przewrócić go na drugą stronę i smażyć jeszcze 2-3 minuty. Wyłożyć na talerz, patelnię 
przetrzeć papierem kuchennym i smażyć następny. Kiedy omlety ostygną, pociąć je ostrym nożem na 
półtoracentymetrowe kwadraty .Podawać do zup owocowych  

 



Zupy 

| Bulion wołowy | Rosół wołowy | Bulion drobiowo - wołowy | Rosół wołowo - drobiowy | Bulion 
warzywny | Kwas burakowy | Barszcz czysty na maśle | Barszcz czysty na szybko | Czysty barszcz na 
mięsie | Barszcz zabielany | Botwina | Barszcz ukraiński | Żur | Żurek z wędzonką lub kiełbasą | Żurek z 
grzybami | Zupa pomidorowa "Jak u mamy" | Zupa pomidorowa czysta | Zupa pomidorowa na szybko | Zupa 
ogórkowa zagęszczona kaszą manną | Zupa ogórkowa na cielęcinie | Zupa szczawiowa | Czysta zupa z 
borowików | Zupa grzybowa ze śmietaną | Zupa grzybowa z kaszą i ziemniakami | Zupa ze świeżych 
grzybów | Zupa pieczarkowa | Zupa pieczarkowa z ziemniakami i kaszą jęczmienną | Klarowny krupnik z 
pęczaku | Krupnik na skrzydełkach kurczaka | Kapuśniak | Zupa ziemniaczana z porami i 
łososiem | Kartoflanka| Zupa jarzynowa zagęszczana kaszą manną | Zupa jarzynowa z lanym ciastem | Zupa 
kalafiorowa z lanym ciastem | Zupa ze świeżych ogórków | Zupa koperkowa | Zupa cytrynowa | Zupa 
cebulowa | Czosnkowy bulion z grzankami | Zupa fasolowa z ziemniakami i boczkiem | Zupa fasolowa z 

zacierkami | Zupa grochowa z ziemniakami i boczkiem | Zupa krem z jarzyn | Zupa krem ze szparagów | Zupa 
krem z selera | Zupa krem z pietruszki | Zupa krem z brokułów | Zupa krem z kalafiora | Zupa krem z zielonego 
groszku | Zupa krem z porów | Zupa krem z porów i jabłek | Zupa krem z porów, cebuli i ziemniaków | Zupa 
krem z włoskiej kapusty | Zupa krem z pieczarek | Zupa krem z papryki | Klarowna zupa rybna | Przecierana zupa 
rybna | Zupa rybna z krewetkami | Zupa z raków | Czernina | Flaki po pomorsku | Kwaśnica | Polewka 
piwna | Chłodnik na botwinie | Chłodnik litewski | Chłodnik na szybko |  Zupa jabłkowa | Zupa z wiśni, porzeczek 
i malin | Zupa z suszonych śliwek | 

BULION WOŁOWY :  
Składniki :1 kg mięsa z kością (szponder, mostek, łata, przedni goleń), 1 marchew, 1 pietruszka, 1 por, ćwierć 
selera, 5 ziarenek czarnego pieprzu, 1 ziarenko ziela angielskiego , 1 liść laurowy, sól , pieprz  
Przepis : Mięso umyć, zalać 2 litrami zimnej wody, doprowadzić do wrzenia i zmniejszyć ogień. W początkowej 
fazie gotowania usuwać zbierające się na powierzchni szumowiny i pianę. Dla uzyskania większej klarowności 
bulionu można po 15-20 minutach gotowania wyjąć mięso ,o płukać zimną wodą i z powrotem włożyć do garnka. 
Kiedy szumowiny przestaną się zbierać, dodać oczyszczone, umyte i oskrobane warzywa (pory wraz z zieloną 
częścią) ,sól, pieprz ziarnisty, liść laurowy i ziele angielskie. Co jakiś czas dolewać niewielką ilość zimnej wody, 
uważając jednak ,by na koniec płynu nie było więcej niż 2 l. Kiedy mięso jest miękkie (po 2-3 godzinach , wyjąć je 
wraz z warzywami i przyprawami, a bulion przyprawić do smaku solą i pieprzem. Bulion wołowy stanowi 
podstawę dla przyrządzania wielu zup, sosów i innych potraw 

ROSÓŁ WOŁOWY :  
Składniki :800 g mięsa z kością (szponder, mostek, łata, przednia goleń), 1 marchew, 1 pietruszka, 1 por, 
ćwierć selera, ćwierć włoskiej kapusty, 1 duża cebula, 6 ziarenek czarnego pieprzu. 2 ziarenka ziela angielskiego , 
1 liść laurowy, sól, pieprz , pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Rosół wołowy przygotowuje się w ten sam sposób jak BULION WOŁOWY, ale jako ,że nie jest tylko 
bazą dla innych potraw, powinien być bardziej esencjonalny, wlewa się mniej wody - 1,5 litra. Poza ty, dodaje się 
włoską kapustę oraz cebulę , przekrojoną na pół i przypaloną na patelni do beztłuszczowego smażenia lub do 
grillowania. Cebulę wrzuca się do rosołu pół godziny przed końcem gotowania. Z podanej ilości składników 
powinno się uzyskać około 1,5 litra rosołu. Rosół podawać z MAKARNOEW, KOSTKĄ Z KASZY MANNY, LANYM 
CIASTEM, KLUSKAMI KŁADZIONYMI, posypany umytą i posiekaną natką pietruszki 

BULION WOŁOWO-DROBIOWY :  
Składniki :400 g mięsa z kością (szponder, mostek, łata, przedni goleń), ćwierć kury (około 400 g, można 
również użyć kurczaka), 1 marchew, 1 pietruszka , 1 por, ćwierć selera, 6 ziarenek czarnego pieprzu, 1 ziarenko 
ziela angielskiego, 1 liść laurowy, sól, pieprz 
Przepis : Wołowinę i kurę umyć, zalać 2 litrami zimnej wody, doprowadzić do wrzenia i zmniejszyć ogień. W 
początkowej fazie gotowania usuwać zbierające się na powierzchni szumowiny i pianę. Dla uzyskania większej 
klarowności bulionu można po 15-20 minutach gotowania wyjąć mięso ,o płukać zimną wodą i z powrotem włożyć 
do garnka. Kiedy szumowiny przestaną się zbierać, dodać oczyszczone, umyte i oskrobane warzywa (pory wraz z 
zieloną częścią), sól (płaską łyżeczkę), pieprz ziarnisty , liść laurowy i ziele angielskie. Co jakiś czas dolewać 
niewielką ilość zimnej wody, uważając jednak , by na koniec płynu więcej niż 2 l. Jeżeli używa się kurczaka, a nie 

kury , należy go wyjąć szybciej ponieważ jeśli będzie się gotować zbyt długo, bulion nie będzie klarowny, Kiedy 
mięso jest miękkie (po 2-3 godzinach), wyjąć je wraz z warzywami i przyprawami, a wywar przyprawić do smaku 
solą i pieprzem. Bulion wołowo-drobiowy stanowi podstawę do przyrządzania wielu zup, sosów i innych potraw 

ROSÓŁ WOŁOWO-DROBIOWY :  
Składniki :400 g mięsa z kością (szponder, mostek, łata, przedni goleń), ćwierć kury (około 400 g, można 
również użyć kurczaka), 1 marchew, 1 pietruszka , 1 duży por lub 2 małe, ćwierć selera, ćwierć włoskiej kapusty, 
1 cebula 6 ziarenek czarnego pieprzu , 2 ziarenka ziela angielskiego, 1 liść laurowy sól, pieprz, pół pęczka natki 



pietruszki 
Przepis : Rosół wołowo-drobiowy przygotowuje się w ten sam sposób jak BULION WOŁOWO-DROBIOWY, ale 
jako ,że nie jest tylko bazą dla innych potraw , powinien być bardziej esencjonalny , wlewa się więc mniej wody - 
1,5 litra Poza tym dodaje się włoską kapustę oraz cebulę, przekrojoną na pół i przypaloną na patelni do 
beztłuszczowego smażenia lub do grillowania. Cebulę wrzuca się do rosołu pół godziny przed końcem gotowania. 
Z podanej ilości składników powinno się uzyskać około 1,5 litra rosołu, który podaje sie z MAKARONEM, KOSTKĄ 
Z KASZY MANNY, LANYM CIASTEM, KLUSKAMI KLŁADZIONYMI, posypany umytą i posiekaną natką pietruszki 

BULION WARZYWNY :  
Składniki :2 marchwie, 1 duża pietruszka lub 2 małe, 2 pory, 1 średni seler lub pół dużego, 1 cebula, 3 łyżki 
masła, 8 ziarenek czarnego pieprzu, 4 ziarenka ziela angielskiego, 1 liść laurowy, sól, pieprz 
Przepis : Warzywa oczyścić, umyć , zalać 1,5 litrami wody, dodać sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy i 
gotować a wolnym ogniu 40 minut. Następnie dodać obraną , pokrojoną w grube krążki i zarumienioną na maśle 
cebulę i gotować jeszcze pół godziny. Uzupełnić wodą do 1,5 litra, zagotować , przecedzić i doprawić do smaku 

solą i pieprzem. Bulin warzywny stanowi podstawę do przyrządzania wielu zup, sosów i innych potraw 

KWAS BURAKOWY :  
Składniki :1 kg buraków średniej wielkości, 2 kromka razowego chleba 
Przepis : Buraki oczyścić, umyć, obrać i pokroić w cienkie plastry. Ułożyć w słoju i zalać taką ilością zimnej 
przegotowanej wody, by je przykrywały. Na wierzchu położyć kromkę razowego chleba, zakryć gazą i umieścić w 
ciepłym miejscu. Po pięciu dniach zdjąć pianę, która utworzy się na powierzchni , wlać płyn do butelek i 
przechowywać w lodówce 

BARSZCZ CZYSTY NA MAŚLE :  
Składniki :300 ml KWASU BURAKOWEGO (może być kupowany, nie mylić jednak z koncentratem barszczu), 2-3 
buraki, 20 g suszonych grzybów, (prawdziwków lub podgrzybków), 2 marchwie, 1 duża pietruszka, 1 por, pół 
selera, 1 cebula , 3-4 łyżki masła, 10 ziarenek czarnego pieprzu, 6 ziarenek ziela angielskiego, 2 liście laurowe, 
sok z cytryny, 1-2 ząbki czosnku, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Buraki oczyścić , dokładnie wymyć i , nieobrane , gotować około 2 godzi. Grzyby na co najmniej 2 
godziny namoczyć w 500 ml wody. Wyjąć je, opłukać, zalać płynem, w którym się moczyły, przecedzonym przez 
gęste sitko lub filtr do kawy, i wlać około 1,5 litra wody. Wrzucić umyte i oskrobane, ale nierozdrobnione 
warzywa, sól, pieprz ziarnisty, ziele angielskie i liście laurowe. Po godzinie dodać zarumienioną, pokrojoną w 
krążki cebulę, razem z masłem, na którym się smażyła. Gotować dalsze pół godziny. Następnie wrzucić 
ugotowane buraki , obrane i pokrojone w bardzo cienkie talarki lub starte na tarce o grubych oczkach. Gotować 
3-4 minuty, przecedzić ,warzywa odłożyć, a płyn połączyć z kwasem burakowym i uzupełnić wodą, tak aby było 
ok . 2 litrów .Dodać roztarty czosnek, doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny i 
podgrzać prawie do wrzenia ale nie gotować. Podawać z uszkami, pasztecikami lub krokietami 

BARSZCZ CZYSTY NA SZYBKO :  
Składniki : 500 ml soku z kiszonych ogórków, 2 kostki bulionu wołowego, 1 liść laurowy, 5 ziarenek pieprzu, 4 
ziarenka ziela angielskiego, sok z połowy cytryny. 1 ząbek czosnku, sól, pieprz , cukier 

Przepis : kostki rosołowe rozpuścić w 500 ml wody, wrzucić pieprz ziarnisty, liść laurowy, ziele angielskie i 
gotować na wolnym ogniu 20 minut. Dodać sok z kiszonych buraków i przeciśnięty przez prasę czosnek. Doprawić 
do smaku solą, cukrem pieprzem. Doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Wlać do wazy , talerzy i filiżanek i 
podawać z uszkami, pasztecikami lub krokietami 

CZYSTY BARSZCZ NA MIĘSIE :  
Składniki :800 g mięsa z kością (szponder, mostek, łata, przedni goleń), 300 ml KWASU BURAKOWEGO (może 
być kupowany, nie mylić jednak z koncentratem barszczu), 2-3 buraki , 20 g suszonych grzybów (prawdziwków 
lub podgrzybków), 1 marchew, 1 niewielka pietruszka, 1 por, ćwierć selera, 8 ziarenek czarnego pieprzu, 2 
ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe 
Przepis : Oczyszczone i dokładnie umyte buraki zalać wrzątkiem i gotować około 2 godzin. Grzyby namoczyć w 
niewielkiej ilości wody. Mięso umyć ,zalać 2 litrami zimnej wody, doprowadzić do wrzenia i zmniejszyć ogień. W 
początkowej fazie gotowania usuwać zbierające się na powierzchni pianę i szumowiny. Dla uzyskania większej 

klarowności bulionu można po 15-20 minutach gotowania wyjąć mięso ,o płukać zimną wodą i z powrotem włożyć 
do garnka. .Kiedy na powierzchni przestaną pojawiać się szumowiny, odsączyć grzyby, opłukać i wraz z płynem, 
w którym się moczyły, przecedzonym przez gęste sitko lub filtr do kawy, wlać do wywaru. Dodać oczyszczone , 
umyte i oskrobane warzywa, 1 łyżeczkę soli, pieprz ziarnisty, liście laurowe i ziele angielskie. Kiedy mięso będzie 
miękkie, wyjąć je i wrzucić ugotowane buraki, obrane i pokrojone w bardzo cienkie talarki lub starte na tarce o 
grubych podłużnych otworach. Gotować 3-4 minuty, odcedzić, warzywa odłożyć ,a płyn połączyć z kwasem 
burakowym i uzupełnić wodą, tak by było około 2 l. Dodać przeciśnięty przez prasę czosnek, doprawić do smaku 
solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny i podgrzać prawie do wrzenia, ale nie gotować. Podawać z uszkami, 
pasztecikami lub krokietami 



BARSZCZ ZABIELANY :  
Składniki : 5 jak najmniejszych buraków (nie więcej niż 400 g), 800 ml BULIONU WOŁOWEGO albo BULIONU 
WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 250 ml KWASU BURAKOWEGO (może być kupowany, nie 
mylić jednak z koncentratem barszczu), 2-3 buraki, 250 ml BULIONU WARZYWNEGO, 1 marchew, 1 mała 
pietruszka, 1 mały kawałek selera (nie więcej niż 40 g), 1 mały por, 1 łyżka mąki, 150 ml kwaśnej śmietany, 1-2 
ząbki czosnku, sól, pieprz, cukier , sok z cytryny 
Przepis : Buraki oczyścić, dokładnie wymyć i , nieobrane, gotować około godziny. Resztę umytych i oskrobanych 
warzyw pokroić w paski, wrzucić do bulionu i gotować pół godziny na wolnym ogniu. Następnie dodać ugotowane 
buraki - obrane i starte na tarce o dużych oczkach. Po 10 minutach dodać mąkę, dokładnie wymieszaną z kilkoma 
łyżkami zimnej wody i rozprowadzoną niewielką ilością zupy. Gotować 5 minut, a potem wlać śmietanę rozbełtaną 
z paroma łyżkami zupy. Doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny, doprowadzić do 
wrzenia i od razu zdjąć z ognia. Podawać z przekrojonymi a ćwiartki jajkami na twardo, lub z całymi ugotowanymi 
osobno ziemniakami 

BOTWINA :  
Składniki :2 pęczki botwiny, 3 małe buraki (nie więcej niż 200 g), 800 ml BULIONU WAZRYWNEGO, BULIONU 
WOŁOWEGO lub BULIONU WOŁOWO-DROBOWEGO albo 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 150 ml KWASU 
BURAKOWEGO, 150 ml śmietany, 1 pęczek koperku, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Buraki oczyścić, dokładnie wymyć i nieobrane ,gotować około godziny. Gdy ostygną, obrać i zetrzeć na 
tarce o dużych oczkach. Oczyszczoną i opłukaną botwinę pokroić na centymetrowe kawałki, zalać bulionem i 
gotować na wolnym ogniu 30-40 minut (im jest młodsza, to znaczy drobniejsza, tym krócej) . Dodać starte buraki 
i gotować razem jeszcze 5 minut. Wlać kwas burakowy oraz śmietanę , wcześniej rozbełtaną z kilkoma łyżkami 
zupy. Dodać połowę opłukanego i posiekanego koperku i doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem 
z cytryny. Botwinę doprowadzić do wrzenia, zdjąć z ognia i podawać , posypaną resztą koperku, z pokrojonymi w 
ćwiartki jajkami na twardo lub SMAŻONYMI JAJKAMI FASZEROWANYMI 

BARSZCZ UKRAIŃSKI :  

Składniki :500 ml BULIONU WARZYWNEGO lub 1 kostka warzywnego bulionu i 500 ml wody, 100 ml KWASU 
BURAKOWEGO (może być kupowany, nie mylić jednak z koncentratem barszczu), 3 małe buraki (nie więcej niż 
200 g), 100 g fasoli perłowej, 4 pomidory lub 2 łyżki koncentratu pomidorowego, ćwierć małej białej kapusty, 1 
marchewka, 1 mała pietruszka, 1 mały kawałek selera (nie więcej niż 40 g), 1 por *(tylko biała część). 3 łyżki 
masła, 150 ml kwaśnej śmietany, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Fasolę opłukać, na co najmniej 6 godzin namoczyć w zimnej wodzie, po czym gotować w tej samej 
wodzie 1,5 godziny, pod koniec dodając łyżeczkę soli. Kiedy fasola jest miękka, odcedzić. Buraki oczyścić, 
dokładnie wymyć i nieobrane gotować około godziny. Kapustę niezbyt drobno poszatkować, zalać bulionem i 
gotować pół godziny. Pozostałe warzywa umyć, obrać i pociąć w cienkie paski. 2 łyżki masła rozpuścić w płaskim 
rondlu, wrzucić pokrojone warzywa i , ciągle mieszając, podsmażać 4-5 minut. Wlać 5 łyżek wody i dusić pod 
przykryciem pół godziny na małym ogniu, w razie potrzeby dolewając 1-2 łyżki wody. Połączyć z wywarem i 
kapustą i gotować 10 minut. Następnie dodać fasolę, kwas burakowy i pomidory lub koncentrat pomidorowy. 
Pomidory wcześniej należy umyć, pokroić w ćwiartki, dusić na 1 łyżce masła 7-8 minut na wolnym ogniu i 
przetrzeć przez sito. Gotować razem 5 minut. Śmietanę rozbełtać z kilkoma łyżkami barszczu i dopiero wtedy wlać 
do reszty zupy. Doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny, doprowadzić do wrzenia i 
zdjąć z ognia  

ŻUR :  
Składniki : 25 g żytniej razowej mąki, skórka z połówki kromki razowego chleba 
Przepis : Mąkę zalać w słoju 250 ml wrzątku i dokładnie wymieszać ,żeby nie było grudek, po czym dolać 500 ml 
letniej przegotowanej wody, dodać skórkę z razowego chleba. Zakryć gazą i pozostawić w ciepłym miejscu na co 
najmniej 3 dni. Kiedy żur stanie się kwaśny, przykryć pokrywką i przechowywać w lodówce. Żur jest bazą dla 
przyrządzania różnego rodzaju żurków 

ŻUREK Z WĘDZONKĄ LUB KIEŁBASĄ :  
Składniki : 750 ml żuru gotowego lub przyrządzonego według przepisu na ŻUR, 800 ml BULIONU WOŁOWEGO, 
BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO albo BULIONU WARZYWNEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 150 -
200 g chudego surowego boczku wędzonego w kawałku lub kiełbasy, 1 łyżeczka masła, 1-2 łyżeczki suszonego 

majeranku, 2 ząbki czosnku, 150-200ml kwaśnej śmietany, 4 jajka 
Przepis : Boczek pokroić w słupki (kiełbasę w niezbyt cienkie plasterki) i podsmażyć na maśle, tak by tylko lekko 
się zrumieniły. Zalać żurem lub bulionem, wsypać majeranek i gotować około pół godziny. Potem dodać 
przeciśnięty przez prasę czosnek, rozbełtaną śmietanę, doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Doprawić do 
smaku solą i pieprzem. Podawać z ugotowanymi na twardo jajkami, grubo posiekanymi lub pokrojonymi na 
ćwiartki. 



ŻUREK Z GRZYBAMI :  
Składniki :750 ml żuru gotowego lub przyrządzonego według przepisu na ŻUR, 500 ml BULIONU WOŁOWEGO, 
BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO albo BULIONU WARZYWNEGO (lub 2 kostki bulionowe i 750 ml wody) 40 g 
suszonych grzybów, (borowików lub podgrzybków), 1 łyżeczka suszonego majeranku, 1 ząbek czosnku, 150 ml 
kwaśnej śmietany, 4 jajka 
Przepis : Grzyby na co najmniej godzinę namoczyć w 250 ml zimnej wody, wyjąć, opłukać i pokroić w cienkie 
paski. Zalać żurem, bulionem oraz płynem, w którym moczyły się, przecedzonym przez gęste sito lub filtr do 
kawy. Wsypać majeranek i gotować około pół godziny. Potem dodać przeciśnięte przez prasę lub zmiażdżony 
nożem cząstek , rozbełtaną śmietanę, doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Doprawić do smaku solą i pieprzem 
. Podawać z ugotowanymi na twardo jajkami, grubo posiekanymi lub pokrojonymi na ćwiartki 

ZUPA POMIDOROWA "JAK U MAMY" :  
Składniki :600 g pomidorów, 1 duża cebula, 800 ml BULIONU WOŁOWEGO lub BULIONU WOŁOWO-
DROBIOWEGO, albo 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 2 łyżki masła, 150 ml kwaśnej śmietany, pół pęczka 

koperku, sól, pieprz ,cukier 
Przepis : Umyte i pokrojone w ćwiartki pomidory, wraz z pokrojoną w krążki cebulą dusić na maśle około 10 
minut, po czym wszystko przetrzeć przez sito, połączyć z bulionem i zagotować. Śmietaną , aby zapobiec jej 
zwarzeniu się, wymieszać z dwiema łyżkami zupy i dopiero wtedy połączyć z resztą. Doprawić solą , pieprzem i 
niewielką ilością cukru. Zupę podawać posypaną posiekanym koperkiem z RYŻEM NA SYPKO, MAKARONEM, 
LANYM CIASTEM, KLUSKAMI KŁADZIONYMI, lub GROSZKIEM PTYSIOWYM 

ZUPA POMIDOROWA CZYSTA :  
Składniki :600 g pomidorów, 1 duża cebula, 800 ml BULIONU WOŁOWEGO lub BULIONU WOŁOWO-
DROBIOWEGO, albo 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 3 łyżki masła, pół pęczka koperku lub natki pietruszki, sól, 
pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Umyte i pokrojone w ćwiartki pomidory, wraz z pokrojoną w krążki cebulą dusić na maśle około 10 
minut. Pomidory wraz z cebulą przetrzeć przez sito, dodać bulion i gotować 10 minut .Doprawić do smaku solą , 

pieprzem , niewielką ilością cukru oraz sokiem z cytryny. Zupę podawać posypaną posiekanym koperkiem lub 
natką pietruszki. Podawać z GROSZKIEM PTYSIOWYM lub pasztecikami 

ZUPA POMIDOROWA NA SZYBKO :  
Składniki : 100 mll koncentratu pomidorowego, 1 łyżka masła, 2 kostki bulionowe (wołowe, wołowo-drobiowe 
lub warzywne). 100 ml słodkiej śmietany, 50 ml kwaśnej śmietany , pół pęczka koperku lub natki pietruszki, sól, 
pieprz, cukier 
Przepis : W rondlu, w którym ma być gotowana zupa, rozpuścić masło i przez 2-3 minuty podsmażać koncentrat 
pomidorowy, uważając , by się nie przypalił Wlać 800 ml wody, dodać kostki bulionowe i zagotować. Obie 
śmietany połączyć, dokładnie rozbełtać i wlać do zupy Podgrzać , nie doprowadzając do wrzenia. Zupę podawać , 
posypaną koperkiem albo natką pietruszki, z RYŻEM NA SYPKO, MAKARONEM, LANYM CIASTEM, KLUSKAMI 
KŁADZIONYMI lub GROSZKIEM PTYSIOWYM 

ZUPA OGÓRKOWA ZAGĘSZCZONA KASZĄ MANNĄ :  

Składniki :300 g ogórków kiszonych, 50-100 ml płynu z kiszenia ogórków, 800 ml BULIONU WOŁOWEGO, 
BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO albo 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 2 
płaskie łyżki kaszy manny, 2 łyżki masła, 150 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Kaszę zmieszać z kilkoma łyżkami zimnego bulionu lub wody, tak ,żeby nie było grudek. Wlać do reszty 
bulionu i gotować 15 minut. Na patelni roztopić masło. dodać ogórki, starte na tarce o małych oczkach i dusić na 
niewielkim ogniu 8-10 minut. Połączyć z zagęszczonym kaszą bulionem, gotować 10 minut i wlać śmietanę. 
wcześniej rozbełtaną z kilkoma łyżkami zupy. Doprawić do smaku płynem z kiszenia ogórków, solą oraz pieprzem 
i doprowadzić do wrzenia .Zupę podawać samą albo z pokrojonym na ćwiartki jajkami lub ze SMAŻONYMI 
JAJKAMI FASZEROWANYMI 

ZUPA OGÓRKOWA NA CIELĘCINIE :  
Składniki : 300 g ogórków kiszonych, 50-100 ml płynu z kiszenia ogórków, 400-500 g cielęciny z kością, 1 
marchew, 1 mała pietruszka, 1 mały kawałek pora, 1 mały seler, 4 ziemniaki, 150 ml kwaśnej śmietany, sól, 

pieprz 
Przepis : Mięso opłukać, zalać 1,5 l wody, wsypać płaską łyżeczkę soli i , zbierając szumowiny, gotować na 
wolnym ogniu. Po 15-20 minutach, kiedy szumowiny przestaną się zbierać, dodać umyte i oskrobane warzywa. 
Pół godziny później je wyjąć. Umyte ziemniaki obrać, pokroić w centymetrową kostkę, zalać 500 ml osolonej 
wody, gotować 15 minut i odcedzić. Kiedy mięso stanie się miękkie (po 1, 1-5 godziny) wyjąć je, a do wywaru 
włożyć ogórki, starte na tarce o grubych oczkach Gotować 15 minut po czym dodać ziemniaki oraz pokrojone w 
drobną kostkę warzywa (poza porem). Gotować razem 5 minut, wlać śmietanę , wcześniej zmieszaną z kilkoma 
łyżkami zupy . Doprawić do smaku płynem z kiszenia ogórków, solą oraz pieprzem. Cielęcinę pokroić w drobną 
kostkę i dodać do zupy.  



ZUPA SZCZAWIOWA :  
Składniki :200 g szczawiu, 800 ml BULIONU WARZYWNEGO albo BULIONU WOŁOWO - DROBIOWEGO lub 2 
kostki bulionowe i 800 ml wody, 2 łyżki masła, 150 ml kwaśnej śmietany, 1 płaska łyżka mąki, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Przebrany szczaw opłukać , posiekać i dusić a maśle 8 minut. Zalać bulionem i gotować 10 minut. Mąkę 
dokładnie wymieszać z 4 łyżkami zimnej wody. Kiedy znikną grudki, dodać 4 łyżki zupy, wymieszać i wlać do 
reszty zupy. Gotować 5 minut i połączyć ze śmietaną, wcześniej rozbełtaną z paroma łyżkami zupy. Doprawić do 
smaku solą, pieprzem oraz cukrem, doprowadzić do wrzenia i podawać samą albo z pokrojonym w ćwiartki 
jajkami albo ze SMAŻONYMI JAJKAMI FASZEROWANYMI 

CZYSTA ZUPA Z BOROWIKÓW :  
Składniki : 60-80 g suszonych borowików (im będzie ich więcej tym zupa będzie bardziej aromatyczna, nie 
wolno jednak przesadzić ponieważ może być zbyt gorzka), 800 ml BULIONU WOŁOWEGO albo BULIONU 
WARZYWNEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 1 cebula, sól, pieprz, kilka gałązek natki pietruszki  
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 1 litrze wody. Odcedzić nie wylewając płynu, opłukać i 

pokroić w paski. Płyn, w którym moczyły się, przecedzić przez bardzo gęste sito lub filtr do kawy. Włożyć do niego 
grzyby i pół godziny gotować na takim ogniu, żeby pozostało nie więcej niż 200 ml płynu. Tymczasem obraną i 
posiekaną cebulę, podsmażyć na maśle, zalać bulionem i gotować 20 minut,, Bulion przecedzić , dodać grzyby 
wraz z wywarem i gotować razem 10 minut. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Zupę serwować , posypaną 
natką pietruszki z ŁAZANKAMI , KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI lub KOSTKĄ Z KASZY MANNY 

ZUPA GRZYBOWA ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :60-80 g suszonych borowików lub podgrzybków (borowiki są bardziej aromatyczne, więc może być 
ich mniej), 800 ml BULIONU WOŁOWEGO albo BULIONU WARZYWNEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 1 
cebula, 1 płaska łyżka mąki 80 ml słodkiej śmietany, 80 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 1 litrze wody. Odcedzić, nie wylewając płynu, opłukać i 
pokroić w paski. Płyn, w którym moczyły się grzyby, przecedzić przez bardzo gęste sitko lub filtr do kawy. Włożyć 
do niego grzyby i pół godziny gotować na takim ogniu, żeby pozostało nie więcej niż 200 ml płynu. Tymczasem 

obraną i posiekaną cebulę podsmażyć na maśle, zalać bulionem i gotować 20 minut. Bulion przecedzić , dodać 
grzyby wraz z wywarem i gotować razem 10 minut. Mąkę dokładnie wymieszać ze słodką śmietaną, wlać do zupy 
, a po pięciu minutach dodać kwaśną śmietanę, rozbełtaną z kilkoma łyżkami zupy. Doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem, doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia Zupę podawać samą lub z ŁAZANKAMI 

ZUPA GRZYBOWA Z KASZĄ I ZIEMNIAKAMI :  
Składniki :30 g suszonych borowików lub 40 g suszonych podgrzybków, 1 l BULIONU WOŁOWEGO lub BULIONU 
WARZYWNEGO albo 2 kostki bulionowe i 1 litr wody, 3 łyżki kaszy jęczmiennej, 4-5 ziemniaków, 100 ml kwaśnej 
śmietany, 50 ml słodkiej , sól, pieprz, kilka gałązek natki pietruszki 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 1 litrze wody. Odcedzić , nie wylewając płynu, opłukać i 
pokroić w paski. Płyn , w którym się moczyły przecedzić przez bardzo gęste sito lub filtr do kawy. Włożyć do niego 
grzyby i pół godziny gotować na takim ogniu ,żeby pozostało nie więcej niż 200 ml płynu. W tym czasie opłukaną 
kaszę zalać bulionem i gotować na wolnym ogniu. Po 20 minutach wrzucić umyte i obrane, pokrojone w kostkę 
ziemniaki. Po kolejnych 20 minutach dodać grzyby wraz z wywarem i gotować razem jeszcze 10 minut. Wlać 
słodką i kwaśną śmietanę, rozbełtaną a kilkoma łyżkami zupy. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem, 
doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Zupę podawać posypaną posiekaną natkę pietruszki  

ZUPA ZE ŚWIEŻYCH GRZYBÓW :  
Składniki :500 g świeżych grzybów, 1 l BULIONU WOŁOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO albo 2 kostki 
bulionowe i 1 litr wody, 1 cebula, 2 łyżki masła, 100 ml kwaśnej śmietany, 50-80 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz, 
kilka gałązek natki pietruszki 
Przepis : Grzyby dokładnie oczyścić, opłukać, osuszyć i pokroić - mniejsze w ćwiartki lub połówki , większe w 
paski, Obraną cebulę bardzo drobno posiekać i dusić na wolnym ogniu, aż stanie się miękka (nie powinna się 
jednak przyrumienić). Dodać grzyby i , mieszając, dusić około 10 minut. Zalać bulionem, gotować 20 minut , wlać 
śmietanę , rozbełtaną wcześniej z kilkoma łyżkami zupy i doprowadzić do wrzenia. Zupę podawać posypaną 
posiekaną natką pietruszki 

ZUPA PIECZARKOWA :  
Składniki :400 g pieczarek, 1 l BULIONU WOŁWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO albo 2 kostki bulionowe i 1 
litr wody, 1 cebula, 3 łyżki masła, 100 ml kwaśnej śmietany, 50-80 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Pieczarki oczyścić, z dużych zedrzeć skórkę. Opłukać i zostawić na sicie, żeby odciekła woda. 
tymczasem na 1 łyżce masła zrumienić obraną i drobno posiekaną cebulę. Zalać ją bulionem. Po 15-20 minutach 
gotowania bulion przecedzić. Na dużej patelni rozgrzać resztę masła, wrzucić poszatkowane pieczarki i dusić na 
średnim ogniu 10-12 minut aż odparuje woda i lekko się przyrumienią. Połączyć z bulionem, gotować 15 minut i 
wlać słodką i kwaśną śmietanę, rozbełtaną wcześniej z kilkoma łyżkami zupy. Przyprawić do smaku solą oraz 
pieprzem. Doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Zupę podawać z ŁAZANKAMI lub innymi makaronami  



ZUPA PIECZARKOWA Z ZIEMNIAKAMI I KASZĄ JĘCZMIENNĄ :  
Składniki :300 g pieczarek, 1 l BULIONU WOŁWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO albo 2 kostki bulionowe i 1 
litr wody, 4 ziemniaki, 3 łyżki kaszy jęczmiennej, 2 łyżki masła, 100 ml kwaśnej śmietany, 50 ml słodkiej 
śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Opłukaną kaszę zalać bulionem i gotować na wolnym ogniu. Po 20 minutach wrzucić umyte obrane i 
pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotować kolejne 20 minut. Tymczasem oczyścić pieczarki , z dużych zedrzeć 
skórkę. Opłukać je, poszatkować i dusić na maśle 10-12 minut, aż odparuje woda i lekko się przyrumienią. 
Wrzucić do zupy i gotować 10 minut. Wlać słodką i kwaśną śmietanę, wcześniej rozbełtaną z kilkoma łyżkami 
zupy. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem, doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia 

KLAROWNY KRUPNIK Z PĘCZAKU :  
Składniki :1 l BULIONU WOŁWO - DROBIOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO albo 2 kostki bulionowe i 1 litr 
wody, 150 g pęczaku, 20 g borowików suszonych (mogą być podgrzybki), pół pęczka natki pietruszki, sól, pieprz 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny, opłukać i pokroić w paski. Opłukany pęczak i grzyby zalać 

bulionem i na wolnym ogniu gotować około pół godziny. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Krupnik serwować 
posypany opłukaną i niezbyt drobno posiekaną natką pietruszki 

KRUPNIK NA SKRZYDEŁKACH KURCZAKA :  
Składniki :600-700 g skrzydełek kurczaka, 100 g kaszy jęczmiennej, 1 mała marchew, 1 mała pietruszka, ćwierć 
selera, pół niedużego pora, 1 liść laurowy, sól, pieprz, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Skrzydełka kurczaka opłukać, zalać 2 litrami wody i doprowadzić do wrzenia. Kiedy tylko woda się 
zagotuje, zmniejszyć ogień. Zbierać pianę i szumowiny. Po kwadransie wsypać płaską łyżkę soli i umyte i 
oskrobane warzywa (nierozdrobnione) oraz liść laurowy. Warzywa wyjmować, zanim staną się zbyt miękkie, i 
odkładać na deseczkę. Kiedy skrzydełka zaczynają się rozpadać (po 40-45 minutach gotowania), wyjąć łyżką 
cedzakową i pozostawić , żeby trochę ostygły. Wywar, jeśli jest go mniej niż 1,5 litra, uzupełnić wodą, wrzucić 
opłukaną kaszę i gotować około pół godziny, aż stanie się miękka Wtedy dodać pokrojone w kostkę warzywa i 
kawałeczki mięsa ze skrzydełek (bez skóry). Gdyby zupa okazała się zbyt gęsta , wlać trochę wody i doprowadzić 

do wrzenia. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Na talerzach lub w wazie posypać opłukaną i posiekaną natką 
pietruszki 

KAPUŚNIAK :  
Składniki :400 g kiszonej kapusty, 500 ml BULIONU WOŁOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO , albo 1 kostka 
bulionowa i 500 ml wody, 100 g wędzonego surowego boczku w plasterkach, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, 4-5 
ziemniaków, 1 mały liść laurowy, sól, pieprz 
Przepis : Kapustę zalać 1 litrem wody, dodać liść laurowy i gotować godzinę. W tym czasie umyte obrane i 
pokrojone w ćwiartki ziemniaki włożyć do bulionu i gotować 20 minut. Na maśle usmażyć pokrojony w grube 
paski boczek. Kiedy się zrumieni, wrzucić go do bulionu z ziemniakami, a do wytopionego z niego tłuszczu wsypać 
mąkę i zrobić jasnozłotą zasmażkę. Rozprowadzić ją kilkoma łyżkami bulionu i wlać do reszty. Połączyć bulion z 
kapustą wraz z wywarem i gotować razem 10 minut. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem 

ZUPA ZIEMNIACZANA Z PORAMI I ŁOSOSIEM :  

Składniki :400 g ziemniaków, 2 średnie pory, pół małego selera, 1 cebula, 800 ml BULIONU 
WOŁOWO_DROBIOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 3 łyżki masła, 150 ml słodkiej śmietany, 100 g 
wędzonego łososia w plastrach, sól, pieprz, kilka gałązek koperku 
Przepis : Ziemniaki i seler obrać i pokroić w drobną kostkę, cebulę posiekać. Na 2 łyżkach masła zeszklić cebulę, 
dodać ziemniaki i seler, i mieszając , dusić 5 minut na średnim ogniu. Wlać połowę bulionu gotować 20 minut, po 
czym dokładnie zmiksować. Oczyszczone, jasne części pora pokroić na dwucentymetrowe kawałki i 5 minut dusić 
na reszcie masła. Do zmiksowanej mieszanki wlać pozostały bulion, dodać odsączone z tłuszczu pory, wlać 
śmietanę, zagotować i doprawić do smaku solą i pieprzem. Nalać do talerzy, na środku każdego ułożyć 
pokrojonego w centymetrowe wstążki łososia i udekorować gałązkami koperku 

KARTOFLANKA :  
Składniki :500 g ziemniaków, 800 ml BULIONU WARZYWNEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 150 g 
wędzonego boczku w plasterkach, 1 łyżka masła, 1 cebula, sól, pieprz 

Przepis : W rondlu roztopić łyżkę masła, włożyć pokrojony boczek i smażyć go , dopóki się nie zrumieni. Wyjąć 
go łyżką cedzakową , a na wytopionym tłuszczu zeszklić drobno posiekaną cebulę Dodać obrane i pokrojone w 
drobną kostkę ziemniaki, 4-5 minut podsmażać, ciągle mieszając, a potem wlać kilka łyżek bulionu i dusić na 
niewielkim ogniu 15 minut. Wlać resztę bulionu, wrzucić boczek i gotować 20 minut na małym ogniu. Doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem 

ZUPA JARZYNOWA ZAGĘSZCZANA KASZĄ MANNĄ :  
Składniki :800 ml BULIONU WOŁOWEGO, BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml 



wody, 1 marchew, 1 mała pietruszka, 1 mały kawałek selera, 50 g świeżego wyłuskanego lub mrożonego 
groszku, 1 mała kalarepa, ćwierć niewielkiego kalafiora, 2 duże lub 3 mniejsze ziemniaki, 2 płaskie łyżki kaszy 
manny, sól, pieprz, pół pęczka natki pietruszki lub pół pęczka koperku 
Przepis : Warzywa umyć. Ziemniaki obrać i pokroić w centymetrową kostkę. Marchew, pietruszkę ,seler i 
kalarepę oskrobać lub obrać i pociąć w nieco mniejszą kostkę. Kalafior podzielić na jak najmniejsze różyczki. Por 
pozostawić w całości. Wszystkie warzywa zalać bulionem i gotować 35-40 minut, w połowie gotowania dodając 
kaszę zmieszaną z kilkoma łyżkami wody .Wyjąć por i doprawić zupę do smaku solą oraz pieprzem. Na talerzach 
lub w wazie posypać posiekaną natką pietruszki lub koperkiem 

ZUPA JARZYNOWA Z LANYM CIASTEM :  
Składniki :800 ml BULIONU WOŁOWEGO, BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml 
wody, 1 marchew, 1 mała pietruszka, 1 mały kawałek selera, 50 g świeżego wyłuskanego lub mrożonego 
groszku, 1 mała kalarepa, ćwierć niewielkiego kalafiora, 2 duże lub 3 mniejsze ziemniaki, 50 g mąki, 2 jajka , sól, 
pieprz, pół pęczka natki pietruszki lub pół pęczka koperku 

Przepis : Zupę przyrządzić tak jak ZUPĘ JARZYNOWĄ ZAGĘSZCZANĄ KASZĄ MANNĄ , tylko zamiast kaszy, na 
koniec dodać ugotowane kluseczki, przyrządzone według przepisu na LANE CIASTO 

ZUPA KALAFIOROWA Z LANYM CIASTEM :  
Składniki :800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO, BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 
ml wody, 1 mały kalafior lub pół dużego, 50 g mąki, 2 jajka, 1 pęczek koperku, 100 ml kwaśnej śmietany , 60-80 
ml słodkiej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Kalafior podzielić na małe różyczki, opłukać je, zalać bulionem i gotować pół godziny. Dodać kluseczki 
przyrządzone według przepisu na LANE CIASTO , opłukany i posikany koperek oraz obie śmietany, rozbełtane z 
kilkoma łyżkami zupy. Doprawić do smaku solą i pieprzem i doprowadzić do wrzenia. 

ZUPA ZE ŚWIEŻYCH OGÓRKÓW :  
Składniki :2 duże ogórki sałatkowe, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO, lub taka sama ilość wody i 2 
kostki bulionowe, 2 łyżki masła, 100 ml słodkiej śmietany, 100 ml kwaśnej śmietany, 1 pęczek koperku, sok z 
połowy cytryny, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Umyte ogórki obrać, przekroić wzdłuż na połowę , specjalną łyżeczką do wydrążania lub łyżeczką do 
herbaty usunąć środki z nasionami. Połówki pociąć w poprzek na kawałki mniej więcej półcentymetrowej 
grubości. W rondlu rozgrzać masło i dusić na nim ogórki ,aż staną się szkliste. Wtedy wlać bulion i gotować 10 
minut. Zmieszać obie śmietany, wlać do zupy, dodać umyty i posiekany koperek i podgrzać, nie doprowadzając do 
wrzenia. Doprawić do smaku solą, pieprzem, sokiem z cytryny i niewielką ilością cukru. 

ZUPA KOPERKOWA :  
Składniki :2 pęczki koperku, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO, BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki 
bulionowe i 800 ml wody, 2 żółtka, 150 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz , cukier , sok z cytryny 
Przepis : Wybrać kilka najładniejszych gałązek koperku, a resztę opłukać i posiekać . Do wrzącego bulionu 
wrzucić posiekany koperek i gotować 5 minut. Zdjąć z ognia, wlać żółtka, dokładnie wymieszane ze śmietaną, i 
doprawić do smaku solą , pieprzem , cukrem oraz sokiem z cytryny. Podgrzać, nie doprowadzając do wrzenia. 

Zupę koperkową można podawać samą lub z LANYM CIASTEM, KLUSKAMI KŁADZIONYMI albo KLUSECZKAMI 
FRANCUSKIMI 

ZUPA CYTRYNOWA :  
Składniki :2 cytryny, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO, BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki 
bulionowe i 800 ml wody, 2 żółtka, 150 ml słodkiej śmietany, sól, biały pieprz ,cukier 
Przepis : Cytryny sparzyć .Ze środka jednej z nich wyciąć tyle cienkich plasterków , ile jest porcji zupy. Z reszty 
oraz z drugiej cytryny zetrzeć skórkę. Zagotować bulion, zdjąć z ognia, wcisnąć sok z obu cytry, dodać startą 
skórkę cytrynową oraz żółtka dokładnie wymieszane ze śmietaną. Doprawić do smaku solą , białym pieprzem oraz 
cukrem. Podgrzać, nie doprowadzając do wrzenia. Zupę podawać z RYŻEM NA SYPKO, LANYM CIASTEM, 
KLSUKAMI KŁĄDZIONYMI, KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI lub POMARAŃCZOWĄ KOSTKĄ Z KASZY MANNY , 
udekorowaną plasterkami cytryny 

ZUPA CEBULOWA :  
Składniki :5-6 dużych cebul, 6 łyżek masła, 1 l BULIONU WOŁOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 1 l wody, 100 ml 
wytrawnego porto lub białego wytrawnego wina, sól, pieprz, 4 kromki pieczywa tostowego lub osiem kromek 
bułki wrocławskiej, 150 g ementalera ,goudy lub innego żółtego sera 
Przepis : Obraną cebule pokroić w krążki około trzymilimetrowej grubości. W szerokim rondlu rozpuścić 4 łyżki 
masła i zeszklić cebulę , ciągle mieszając ,aby nie dopuścić do przypalenia. Zalać bulionem i gotować na wolnym 
ogniu, dopóki zupa lekko nie ściemnieje (45-60 minut). Wtedy ułożone na blasze pieczywo tostowe lub kromki 
bułki posmarować resztą masła, posypać startym serem i włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 5-6 



minut. do zupy wlać porto lub wino i podgrzać nie doprowadzając do wrzenia. Zupę wlać do talerzy i na wierzchu 
każdej porcji położyć gorące grzanki 

CZOSNKOWY BULION Z GRZANKAMI :  
Składniki : 1 duża główka czosnku, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml 
wody, 4 kromki pieczywa tostowego lub osiem kromek bułki wrocławskiej, 150 g ementalera, goudy lub innego 
żółtego sera, sól , pieprz, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Połowę masła rozpuścić na małej patelni, wrzucić obrany i poszatkowany czosnek i dusić na wolnym 
ogniu 7-8 minut (czosnek nie może się przypalić czy nawet zarumienić, musi pozostać szklisty). Zalać go kilkoma 
łyżkami bulionu, przetrzeć przez sito, wlać resztę bulionu i zagotować. Doprawić do smaku solą i pieprzem. 
Ułożone na blasze pieczywo tostowe lub kromki bułki posmarować resztą masła, posypać startym serem i na 5-6 
minut włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Zupę wlać do talerzy, na wierzchu każdej porcji położyć 
grzanki i posypać umytą i posiekaną natką pietruszki 

ZUPA FASOLOWA Z ZIEMNIAKAMI I BOCZKIEM :  
Składniki : 300 g fasoli jaś lub perłowej, 4-5 ziemniaków, 150 g surowego ,wędzonego boczku, 1 łyżka oleju, 1 
łyżka masła, 1 marchew, 1 pietruszka, 1 por, pół selera, sól, pieprz 
Przepis : Fasolę opłukać i na co najmniej 6 godzin namoczyć w wodzie (najlepiej na noc), a następnie odlać 
wodę. Boczek pokroić w cienkie słupki i smażyć na oleju i maśle aż stanie się chrupki. Wyłowić skwarki i odłożyć. 
Fasolę zalać 1,5 litra wody i gotować na wolnym ogniu. Po 30 minutach dodać obraną marchew, pietruszkę, por , 
seler sól oraz pieprz. Pół godziny później wyjąć warzywa i dodać pokrojone w centymetrową kostkę ziemniaki 
oraz usmażony boczek i gotować jeszcze pół godziny .Można - według uznania - dodać usunięte wcześniej , 
pokrojone warzywa 

ZUPA FASOLOWA Z ZACIERKAMI :  
Składniki :300 g fasoli jaś lub perłowej, 1 l BULIONU WOŁOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO , albo2 kostki 
bulionowe i 1 l wody , 80 g mąki, 1 jajko, 102 ząbki czosnku, sól, pieprz 
Przepis : Fasolę opłukać i na co najmniej 6 godzin namoczyć w wodzie (najlepiej na noc). Następnie zalać ją 
bulionem i gotować na wolnym ogniu około 1,5 godziny do miękkości. Łyżką cedzakową wyjąć dwie trzecie fasoli, 
przetrzeć ją przez sito i połączyć z resztą zupy. Mąkę zagnieść z jakiem i 1-2 łyżkami wody na gładkie, dosyć 
twarde ciasto. Uformować z niego kulę, i zetrzeć na tarce o dużych oczkach trzymając ją nad wrzącą zupą. Dodać 
przeciśnięty przez prasę czosnek, gotować jeszcze 5 minut, a następnie doprawić do smaku solą oraz pieprzem  

ZUPA GROCHOWA Z ZIEMNIAKAMI I BOCZKIEM :  
Składniki :300 g suszonego , zielonego grochu, 4-5 ziemniaków, 150 g surowego ,wędzonego boczku, 1 łyżka 
oleju, 1 łyżka masła, 1 marchew, 1 pietruszka, 1 por, pół selera, 1 łyżeczka majeranku, sól, pieprz 
Przepis : Groch opłukać i namoczyć w wodzie (najlepiej na noc) a następnie go odcedzić. Boczek pokroić w 
cienkie słupki i smażyć na oleju i maśle, aż stanie się chrupki. Wyłowić skwarki i odłożyć. Tłuszcz ze smażenia 
boczku wlać do grochu, dodać obraną marchew, pietruszkę, por , seler , majeranek, płaską łyżeczkę soli, zalać 
1,5 litra wody i gotować. Kiedy groch zacznie mięknąć (mniej więcej po 1,5 godzinie), wyjąć warzywa, dodać 
pokrojone w centymetrową kostkę ziemniaki i gotować przez kolejne 15-20 minut. Można - według uznania - 

dodać usunięte wcześniej , pokrojone w kostkę warzywa. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem i wlać do 
talerzy. Na wierzchu rozrzucić skwarki z boczku 

ZUPA KREM Z JARZYN :  
Składniki :800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO, BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 
ml wody, 1 marchew, 1 mała pietruszka, 1 mały kawałek selera, 50 g świeżego wyłuskanego lub mrożonego 
groszku, 1 mała kalarepa (niekoniecznie), ćwierć niewielkiego kalafiora, pół pęczka natki pietruszki lub pół pęczka 
koperku, 3-4 łyżki masła, 100-150 g słodkiej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Warzywa umyć i obrać lub oskrobać. Marchew , seler, pietruszkę i kalarepę pociąć w kostkę , por w 
cienkie krążki, a kalafior podzielić na jak najmniejsze różyczki. W rondlu rozpuścić masło o zeszklić na nim obraną 
i drobno posiekaną cebulę. Dodać warzywa, 5-6 minut podsmażać , ciągle mieszając, a następnie dodać 3 łyżki 
bulionu i pod przykryciem dusić 20 minut a niewielkim ogniu. W razie potrzeby dolewać po łyżce bulionu. 
Warzywa połączyć z połową bulionu i dokładnie zmiksować. Uzupełnić resztą bulionu, wlać śmietanę i zagotować. 

Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zupę podawać samą lub z GROSZKIEM PTYSIOWYM 

ZUPA KREM ZE SZAPRAGÓW :  
Składniki :800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO, BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 
ml wody, , 800-900 g białych szparagów, 3 łyżki masła, 2 żółtka, 150 ml słodkiej śmietany ,sól, cukier, biały 
pieprz, sok z cytryny 
Przepis : Odciąć łykowate końce i specjalnym nożykiem obrać szparagi ,zaczynając od strony główki. w rondlu 
rozpuścić masło, wrzucić szparagi, pokrojone w 2-3 centymetrowe kawałki. Wlać 2-3 łyżki bulionu i dusić 20 



minut na małym ogniu. Szparagi przetrzeć przez sito (z powodu włókien raczej nie nadają się do miksowania) 
.Połączyć z bulionem i gotować 5 minut. Zdjąć z ognia, dodać śmietanę, dokładnie wymieszaną z żółtkami , 
doprawić do smaku, solą, białym pieprzem, cukrem, oraz sokiem z cytryny i podgrzać nie doprowadzając do 
wrzenia. Zupę można podawać samą , z GROSZKIEM PTYSIOWYM , KLUSECZKAMI Z PSTRĄGA lub pasztecikami  

ZUPA KREM Z SELERA :  
Składniki :800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO, BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 
ml wody, 1 duży lub 2 średnie selery (600-700 g), 1 kwaskowe jabłko, 3 łyżki masła, 150-200 ml słodkiej 
śmietany, sól, cukier ,pieprz, sok z cytryny 
Przepis : Seler i jabłko umyć, obrać i pociąć w paski lub zetrzeć na tarce o dużych oczkach.. W rondlu rozpuścić 
masło, włożyć seler oraz jabłko i ,ciągle mieszając, podsmażać 4-5 minut. Następnie wlać 2-3 łyżki bulionu i dusić 
na małym ogniu pod przykryciem 20 minut, w razie potrzeby dolewając łyżkę lub dwie bulionu., zmiksować lub 
przetrzeć przez sito. Połączyć z resztą bulionu i gotować 5 minut. Wlać śmietanę , doprawić do smaku solą , 
pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny i zagotować. Zupę można podawać samą , z LANYM CIASTEM, 

KLUSKAMI KŁADZIONYMI, KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI lub z GROSZKIEM PTYSIOWYM  

ZUPA KREM Z PIETRUSZKI :  
Składniki :2 duże pietruszki, 2 pęczki natki pietruszki, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub BULIONU 
WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 1 cebula, 1 ząbek czosnku pół cytryny, 150 ml śmietany 
kremówki  
Przepis : Pietruszkę oskrobać, pokroić w cienkie talarki, zalać połową bulionu i gotować 15 minut. Na maśle 
zeszklić posiekaną cebulę, dodać do niej liście natki (kilka najładniejszych zostawić do dekoracji) oraz posiekany 
czosnek, wlać 2 łyżki bulionu i dusić jeszcze minutę, połączyć z ugotowanym korzeniem pietruszki , zmiksować i 
wlać resztę bulionu. Gotować 5 minut i doprawić do smaku solą, pieprzem ,sokiem z cytryny. Po nalaniu zupy na 
talerze, na środku każdego umieścić łyżkę lekko ubitej śmietany i udekorować natką. Zupę można podawać z 
GROSZKIEM PTYSIOWYM lub KLUSECZKAMI Z PSTRĄGA 

ZUPA KREM Z BROKUŁÓW :  
Składniki :500-600 g brokułów, 1 cebula lub 3 szalotki, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub 
BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 2 łyżki masła , 150-200 ml słodkiej śmietany, 
sól, pieprz  
Przepis : Posiekaną cebule lub szalotkę zeszklić na maśle wrzucić jak najbardziej rozdrobnione brokuły ,wlać 3 
łyżki wody i dusić na niewielkim ogniu pod przykryciem 20 minut, w razie potrzeby wlewając po łyżce bulionu 
Dolać połowę bulionu i dokładnie zmiksować. Uzupełnić resztą bulionu, wlać śmietanę i zagotować. Doprawić do 
smaku solą i pieprzem. Zupę można podawać samą , z KLUSECZKAMI Z ORZECHAMI LASKOWYMI, KLUSECZKAMI 
Z PSTRĄGA albo z POMARAŃCZOWĄ KOSTKĄ Z KASZY MANNY 

ZUPA KREM Z KALAFIORA :  
Składniki : 1 mały kalafior lub pół dużego, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 
800 ml wody , 3 łyżki masła, 100 ml słodkiej śmietany, 50 ml kwaśnej śmietany, pół pęczka koperku, sól , pieprz 
Przepis : Kalafior umyć, część kwiatową podzielić na małe różyczki, usuwając najbardziej łykowate kawałki. w 

rondlu roztopić masło, wrzucić poszatkowane części kalafiora i , ciągle mieszając, podsmażać 5 minut. Następnie 
dodać różyczki oraz 4 łyżki wody i dusić na małym ogniu pod przykryciem 20 minut, w razie potrzeby dolewając 
po łyżce bulionu .Połączyć z połową reszty bulionu, zmiksować, wlać pozostały i gotować 5 minut. Dodać umyty i 
drobno posiekany koperek oraz zmieszane ze sobą śmietany, rozbełtane z 2 łyżkami zupy. Zupę krem z 
kalafiorem można podawać samą ,z LANYM CIASTEM, KLUSKAMI KŁADZIONYMI lub BIAŁO-ZIELONĄ KOSTKĄ Z 
KASZY MANNY 

ZUPA KREM Z ZIELONEGO GROSZKU :  
Składniki :500 g groszku (świeżego lub mrożonego), 1 cebula lub 2 szalotki, 800 ml BULIONU WOŁOWO-
DROBIOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody , 3 łyżki masła, 150 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz  
Przepis : Cebulę lub szalotkę zeszklić na maśle, w rondlu , w którym ma się gotować zupa. Wrzucić opłukany 
groszek i dusić na niewielkim ogniu pod przykryciem 20 minut, w razie potrzeby wlewając po łyżeczce bulionu. 
Następnie przetrzeć przez sito lub zmiksować z połową bulionu. Wlać resztę bulionu, gotować 5 minut, dodać 

śmietanę i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Podawać z GROSZKIEM PTYSIOWYM lub pasztecikami  

ZUPA KREM Z PORÓW :  
Składniki : 4 duże pory (tylko jasne i jasnozielone części), 3 łyżki masła, 800 ml BULIONU WOŁOWO-
DROBIOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 2 żółtka, 150 ml słodkiej 
śmietany ,sól ,pieprz 
Przepis : W rondlu roztopić masło, wrzucić oczyszczone , opłukane i pokrojone w cienkie krążki pory i , ciągle 
mieszając, smażyć 7-8 minut, W chwili, gdy część porów jest lekko zarumieniona, część zeszklona, wlać 5 łyżek 



wody i dusić 15 minut pod przykryciem na słabym ogniu. Następnie pory przetrzeć przez sito lub zmiksować z 
połową bulionu. Z powodu włókien lepiej jest przetrzeć przez sito. Zalać resztą bulionu i gotować 5 minut. Zdjąć z 
ognia, dodać wymieszane ze śmietaną żółtka i podgrzać, nie doprowadzając do wrzenia. Podawać z GROSZKIEM 
PTYSIOWYM lub pasztecikami 

ZUPA KREM Z PORÓW I JABŁEK :  
Składniki : 3 duże pory (tylko jasne i jasnozielone części), 2 małe lub jedno duże kwaskowej jabłko, 3 łyżki 
masła, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 ml 
wody, 3-4 gałązki świeżego majeranku lub 1 płaska łyżeczka suszonego 9albo 1 płaska łyżeczka curry), 150 ml 
słodkiej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : W rondlu roztopić masło, wrzucić oczyszczone , opłukane i pokrojone w cienkie krążki pory i , ciągle 
mieszając, zeszklić Dodać obrane i poszatkowane jabłko, wlać 4 łyżki bulionu i pod przykryciem dusić 20 minut na 
słabym ogniu. Następne pory i jabłka przetrzeć przez sito lub zmiksować z połową bulionu. Pory z powodu 
włókien lepiej jest przetrzeć przez sito. Zalać resztą bulionu, wrzucić majeranek lub curry (jeśli mamy świeży 

majeranek, użyć tylko listków) i gotować 5 minut. Dodać śmietanę , ponownie zagotować i zdjąć z ognia. 
Podawać z GROSZKIEM PTYSIOWYM 

ZUPA KREM Z PORÓW, CEBULI I ZIEMNIAKÓW :  
Składniki : 2 duże cebule, 4 średnie pory (tylko jasne części), 3 ziemniaki, 2 łyżki masła, 800 ml BULIONU 
WOŁOWO-DROBIOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 3-4 gałązki 
świeżego tymianku lub 1 płaska łyżeczka suszonego, 150 ml słodkiej śmietany , sól pieprz 
Przepis : Oczyszczone i pokrojone w cienkie krążki pory oraz obraną i posiekaną cebulę zeszklić na maśle .Zalać 
połową bulionu, po czym wrzucić obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki oraz tymianek Gotować na wolnym ogniu 
20-25 minut ,aż ziemniaki zaczną się rozpadać. Wtedy wszystko zmiksować ,wlać resztę bulionu oraz śmietanę, 
zagotować i zdjąć z ognia. Zupa jest gęsta, można więc ją podawać bez żadnych dodatków. 

ZUPA KREM Z WŁSOKIEJ KAPUSTY :  
Składniki :pół główki włoskiej kapusty (500-600 g), 1 duża cebula lub 3 szalotki, 800 ml BULIONU WOŁOWO-
DROBIOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 2 łyżki masła, 150 ml słodkiej śmietany, gałka 
muszkatołowa, sól, pieprz 
Przepis : Z kapusty usunąć nadpsute i nieświeże liście. Pozostałe starannie opłukać i poszatkować. Cebulę lub 
szalotkę obrać, posiekać i zeszklić na maśle. Dodać kapustę i dusić na niewielkim ogniu pod przykryciem 20 
minut. Gdyby się przypalała, wlewać po łyżeczce bulionu. Kapustę zmiksować z połową bulionu, wlać pozostały i 
gotować 5 minut. Wlać śmietanę, doprawić do smaku gałką muszkatołową, solą i pieprzem i doprowadzić do 
wrzenia. Zupę podawać samą ,z KLUSZECZKAMI Z ORZECHAMI LASKOWYMI albo z KLUSECZKAMI Z PSTRĄGA 

ZUPA KREM Z PIECZAREK :  
Składniki :400 pieczarek, 1 cebula, 3 łyżki masła, 800 ml BULIONU WOŁOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO, 
lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 150 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Pieczarki oczyścić , z dużych zedrzeć skórkę. Opłukać i poszatkować . W rondlu rozpuścić łyżkę masła i 
zeszklić obraną i drobno posiekaną cebulę. Dodać resztę masła oraz pieczarki i ,ciągle mieszając, podsmażać 8-10 

minut., Kiedy grzyby zaczną się przyrumieniać (większość powinna pozostać nieprzyrumieniona), wlać 4 łyżki 
wody i pod przykryciem dusić 15 minut a niewielkim ogniu. Pieczarki zmiksować wraz z połową bulionu, wlać 
pozostały i gotować 5 minut. Dodać śmietanę, doprawić do smaku solą i pieprzem, zagotować i zdjąć z ognia. 
Podawać z GROSZKIEM PTYSIOWYM lub pasztecikami z mięsem 

ZUPA KREM Z PAPRYKI :  
Składniki : 3 duże lub 4 mniejsze żółte papryki, 1 cebula lub 3 szalotki, 800 ml BULIONU WOŁOWO-
DROBIOWEGO lub BULIONU WARZYWNEGO, lub 2 kostki bulionowe i 800 ml wody , 3 łyżki masła, 150 ml 
słodkiej śmietany, sól , pieprz 
Przepis : Żółtą paprykę umyć, przekroić na pół i , po usunięciu nasion, pokroić na paski. Posiekaną cebulę lub 
szalotkę zeszklić na maśle, dodać paski papryki i dusić na niewielkim ogniu pod przykryciem 15 minut, w razie 
konieczności wlewając po łyżce bulionu. Paprykę zmiksować z połową bulionu, dodać pozostały i gotować 5 
minut. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zupę podawać samą lub z pasztecikami 

KLAROWANĄ ZUPA RYBNA :  
Składniki : 750 g tłustych ryb słodkowodnych (pstrąg, sandacz ,szczupak, okoń, im więcej gatunków się użyje, 
tym zupa będzie lepsza), 1 cebula, 1 łyżka masła, 1 marchew, 1 mała pietruszka , ćwierć selera, 1 mały por , 1 
liść laurowy, 3 ziarenka ziela angielskiego, 5 ziarenek pieprzu, sól, pieprz 
Przepis : Wypatroszone ryby zalać zimną wodą, lekko osoloną wodą, dodać w całości warzywa (bez cebuli), 
umyte i oskrobane, oraz przyprawy i 25 minut gotować na wolnym ogniu. Wyjąć ryby. Kiedy lekko ostygną , 
oddzielić mięso, odłożyć je, a pozostałą część ryb z powrotem dodać do wywaru razem z posiekaną i zrumienioną 



na maśle cebulą. Gotować pół godziny, a następnie odcedzić przez bardzo gęste sito lub filtr do kawy. Zupę 
doprawić do smaku solą oraz pieprzem i podawać samą lub z kawałkami ryby 

PRZECIERANA ZUPA RYBA :  
Składniki :750 g tłustych ryb słodkowodnych lub morskich, 1 marchew, 1 mała pietruszka, ćwierć selera, 1 mały 
por, 1 mały liść laurowy, 2 ziarenka ziela angielskiego, 50-200 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz, sok z cytryny, pół 
pęczka koperku 
Przepis : Wypatroszone ryby zalać zimną , lekko osoloną wodą, wrzucić całe, umyte i oskrobane, warzywa, ziele 
angielskie oraz liść laurowy i 2 minuty gotować na wolnym ogniu. Wyjąć ryby ,a kiedy lekko ostygną, oddzielić 
mięso. Pozostałą część ryb z powrotem dodać do wywaru. Gotować pół godziny, przecedzić i połączyć z mięsem 
ryby zmiksowanym z kilkoma łyżkami wywaru. Dodać śmietanę, przyprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem 
z cytryny i zagotować. Zupę serwować posypaną siekanym koperkiem. Można ją także podać z małymi kawałkami 
wędzonego pstrąga lub paskami wędzonego łososia 

ZUPA RYBA Z KREWETKAMI :  
Składniki :400 filetów z ryb morskich, 250 g surowych obranych krewetek, 800 ml BULIONU WARZYWNEGO lub 
2 kostki bulionowe i 800 ml wody, 150 ml białego wina, 1 płaska łyżeczka przecieru pomidorowego, 1-2 łyżeczki 
ostrego sosu sojowego, 150-200 ml słodkiej śmietany, sól, biały pieprz, cukier, kilka gałązek koperku 
Przepis : Opłukane filety zalać bulionem warzywnym i gotować 30 minut. Krewetki wrzucić do wrzącej wody i 
gotować 4-6 minut, zależnie od ich wielkości. Kilkanaście odłożyć , a pozostałe zmiksować wraz z ugotowanymi 
filetami rybnymi i połową bulionu. Połączyć z resztą bulionu, dodać koncentrat pomidorowy, sos sojowy, wino 
oraz śmietanę, doprawić do smaku solą, białym pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny, zagotować i zdjąć z ognia . 
Zupę podawać udekorowaną całymi krewetkami 

ZUPA Z RAKÓW :  
Składniki :20-24 raki , 1 l BULIONU WARZYWNEGO lub 2 kostki bulionowe i 1 l wody, 1 mała cebula, 2 łyżki 
masła, 2 pęczki koperku, 200 ml białego wytrawnego wina, 150-200 ml śmietany, sól, pieprz biały ,sok z cytryny 
Przepis : Oczyszczone raki wrzucić do jak największej ilości osolonej i mocno wrzącej wody, dodać gałązki z 1 
pęczka koperku. Gotować 12 minut i odcedzić. Kiedy raki wystygną , wyjąć mięso z szyjek, a skorupki razem ze 
szczypcami zmiażdżyć. Cebulę zeszklić na maśle, wrzucić skorupki, wlać wino i dusić na wolnym ogniu 30 minut. 
Zalać bulionem , gotować 15 minut i przecedzić. Zostawić tyle szyjek rakowych ile ma być porcji zupy, pozostałe 
zmiksować z 200 ml bulionu i połączyć z pozostałym. Wlać śmietanę, doprawić do smaku solą, białym pieprzem, 
sokiem z cytryny, zagotować i zdjąć z ognia. Zupę podawać udekorowaną całymi szyjkami rakowymi i posypaną 
siekanym koperkiem. 

CZERNINA :  
Składniki :200 ml krwi z kaczki, 800 ml BULIONU WOŁOWO-DROBIOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml 
wody, 100 g suszonych śliwek, polskich nie kalifornijskich. 50 suszonych jabłek, 3 ziarenka ziela angielskiego , 1 
liść laurowy, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka masła, 1 łyżeczka mąki 
Przepis : Suszone owoce opłukać , zalać połową bulionu, wrzucić ziele angielskie oraz liść laurowy i gotować na 
wolnym ogniu 20-25 minut. Następnie wyjąć przyprawy, a resztę zmiksować. Do krwi kaczki wlać sok z cytryny 

oraz resztę bulionu, zagotować i połączyć z przetartymi owocami. Mąkę zrumienić na patelni, dodać masło, a 
kiedy się roztopi, rozprowadzić kilkoma łyżkami zupy i połączyć z pozostałą. Gotować 5 minut, doprawić do smaku 
solą, pieprzem oraz doprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny i podawać z ŁAZANKAMI 

FLAKI PO POMORSKU :  
Składniki :600 g surowych flaków wołowych, 800 ml BULIONU WOŁOWEGO lub 2 kostki bulionowe i 800 ml 
wody, 150 ml słodkiej śmietany , 1 płaska łyżka mąki, 1 łyżeczka majeranku, pół łyżeczki sproszkowanego imbiru, 
1 łyżeczka pieprzu ziołowego, 1 łyżeczka słodkiej papryki, sól , pieprz, ostra papryka 
Przepis : Oczyszczone flaki zalać wodą i około 3 godzin gotować do miękkości, kilkakrotnie zmieniając wodę - 
dopóki nie przestaną wydzielać nieprzyjemnego zapachu. Kiedy są miękkie,. odcedzić i pociąć w cienkie paski. 
Zalać bulionem , dodać przyprawy i gotować 20 minut. Mąkę zmieszać z 3 łyżkami śmietany rozprowadzić 
niewielką ilością bulionu, wlać do pozostałego i gotować 5 minut. Następnie dodać resztę śmietany, przyprawić do 
smaku solą i pieprzem oraz ostrą papryką i zagotować 

KWAŚNICA :  
Składniki :700 g żeberek wieprzowych, 150 g surowego wędzonego boczku w kawałku, 500 g kiszonej kapusty, 
1 marchew, 1 mała pietruszka, pół małego selera, 6 średnich ziemniaków, pół łyżeczki kminku, liść laurowy, 1 
łyżka mąki, 1,5 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Żeberka opłukać, zalać 1,5 l wody, dodać kapustę, umyte , obrane i pokrojone w kostkę warzywa, 
płaską łyżeczkę soli, liść laurowy i kminek. Gotować dopóty dopóki żeberka nie będą miękkie (około 1,5 godziny). 
Dziesięć minut przed końcem dodać ugotowane osobno, obrane ,pokrojone na ćwiartki ziemniaki oraz zasmażkę, 



przyrządzoną w następujący sposób : Mąkę wsypać na rozgrzaną patelnię. Kiedy tylko mąka zacznie ciemnieć, 
dodać masło i zmniejszyć ogień. Gdy masło się rozpuści, zasmażka jest gotowa. Zupę doprawić do smaku solą i 
pieprzem 

POLEWKA PIWNA :  
Składniki : 1 litr piwa (jasnego lub ciemnego) , 150 g razowego chleba (bez skórki), 3 łyżki masła, pół łyżeczki 
kminku, sól, cukier 
Przepis : Masło rozpuścić w rondlu, wrzucić pokrojony w kostkę chleb i ,ciągle mieszając, podsmażać 4 minuty. 
Zalać połową piwa, i dusić 10 minut i zmiksować lub przetrzeć przez sito. Połączyć z resztą piwa, dodać kminek i 
gotować 5 minut. Doprawić do smaku solą oraz cukrem i podawać z serowymi grzankami 

CHŁODNIK NA BOTWINIE :  
Składniki :2 pęczki botwiny, 500 g cielęciny z kością, 150 ml KAWSU BURAKOWEGO, 1 marchew, 1 pietruszka, 

kawałek selera, 1 mały por, 1 długi ogórek sałatkowy, 250 ml kwaśnej śmietany, 250 ml kwaśnego mleka, 
naturalnego jogurtu lub kefiru, 4 jajka, 1 pęczek koperku, pół pęczka szczypiorku, sól, pieprz , cukier , sok z 
cytryny 
Przepis : Opłukaną cielęcinę zalać taką ilością wody, by była przykryta dodać łyżeczkę soli, umyte, i oskrobane 
warzywa i gotować ,aż mięso stanie się miękkie. Wyjąć mięso i warzywa , a do wywaru wrzucić oczyszczoną i 
opłukaną botwinę, pokrojoną na centymetrowe kawałki. Gotować 30 minut na takim ogniu , by na koniec botwiny 
wraz z płynem nie było więcej niż 300 ml. Wlać kwas burakowy i jeszcze raz zagotować. Kiedy botwina ostygnie, 
dodać obrany i pokrojony w paski ogórek, śmietanę i kwaśne mleko (albo jogurt albo kefir) oraz drobno 
posiekany koperek i szczypiorek. Wymieszać , doprawić do smaku solą , pieprzem i sokiem z cytryny i na co 
najmniej godzinę wstawić do lodówki. Podawać z pokrojonymi na ćwiartkę, ugotowanymi na twardo jajkami i 
pociętą w drobną kostkę cielęcinę. 

CHŁODNIK LITEWSKI :  
Składniki : 2 pęczki botwiny, pół długiego ogórka sałatkowego, 2 ogórki małosolne, 100 ml płynu z kiszenia 
ogórków, 250 ml kwaśnej śmietany (jeśli jest chuda, można zrezygnować z kwaśnego mleka i użyć 500 ml 
śmietany), 250 ml kwaśnego mleka, 4 jajka, 200 g pieczeni cielęcej labo 16 ugotowanych szyjek rakowych 
(można użyć kupowanych raków w zalewie), 1 pęczek koperku, pół pęczka szczypiorku, sól, pieprz, cukier, sok z 
cytryny 
Przepis : Opłukaną botwinę pokroić na centymetrowe kawałki, zalać 500 ml wody, wsypać pół łyżeczki soli i 
gotować 30 minut na takim ogniu by na koniec było jej wraz z płynem nie więcej niż pół litra. Kiedy ostygnie , 
dodać obrane i pokrojone w paski ogórki - świeże i małosolne - płyn z kiszenia ogórków, śmietanę, kwaśne mleko 
oraz drobno posiekane koperek i szczypiorek. Doprawić do smaku solą , pieprzem oraz sokiem z cytryny i na co 
najmniej godzinę wstawić do lodówki. Podawać z pokrojonymi w ćwiartki, ugotowanymi na twardo jajkami i 
pociętą w drobną kostkę pieczenią cielęcą lub z szyjkami raków 

CHŁODNIK NA SZYBKO :  
Składniki : pół długiego ogórka sałatkowego, 2 ogórki małosolne, 1 pęczek rzodkiewek250 ml soku z kiszonych 
buraków, 500 ml kwaśnej śmietany, kwaśnego mleka, jogurtu naturalnego lub kefir (można mieszać w dowolnych 

proporcjach), 1 pęczek koperku , pół pęczka szczypiorku, sól, pieprz, cukier , sok z cytryny 
Przepis : Oczyszczone i umyte rzodkiewki , obrany świeży ogórek oraz ogórki małosolne pokroić w paski, dodać 
posiekany koperek i szczypiorek i zalać sokiem z kiszonych buraków, śmietaną , kwaśnym mlekiem, jogurtem lub 
kefirem. Wymieszać , doprawić do smaku solą , pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny i na pół godziny wstawić 
do lodówki. Podawać z ugotowanymi na twardo jajkami, pokrojonymi w ćwiartki  

CHŁODNIK SZCZAWIOWY :  
Składniki : 
200 g świeżego szczawiu, 1 warzywna kostka bulionowa, 1 długi ogórek sałatkowy, 1 pęczek rzodkiewek, 500 ml 
kwaśnej śmietany, kwaśnego mleka, jogurtu naturalnego lub kefir (można mieszać w dowolnych proporcjach), 1 
pęczek koperku , sól, pieprz, cukier , sok z cytryny  
Przepis : Przebrany i opłukany szczaw drobno posiekać, zalać 500 ml wody, wrzucić kostkę bulionową i gotować 
10 minut na wolnym ogniu. Pokrojone w paski umyte rzodkiewki oraz obrany ogórek - również pokrojony w paski 

- połączyć z ostudzonym szczawiem, wraz z wywarem, śmietaną, kwaśnym mlekiem, jogurtem lub kefirem. Dodać 
umyty i posiekany koperek, wymieszać , doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny i na 
godzinę wstawić do lodówki. Podawać z pokrojonymi w ćwiartki , ugotowanymi na twardo jajkami 

ZUPA JABŁKOWA :  
Składniki :800 g kwaskowych jabłek, pół laski cynamonu , 4 goździki, 1 płaska łyżka mąki ziemniaczanej, skórka 
starta z połowy cytryny , 150 ml śmietany kremówki, sok z cytryny , cukier 
Przepis : Jabłka umyć , obrać , pokroić w ćwiartki i po usunięciu gniazd nasiennych poszatkować. Zalać 500 ml 



wody, dodać cynamon oraz goździki i gotować 20 minut na wolnym ogniu. Wyjąć przyprawy ,a jabłka wraz z 
płynem zmiksować. Dolać 200 ml wody i zagotować. Mąkę ziemniaczaną zmieszać ze 100 ml wody, wlać do zupy i 
mieszając gotować 3 minuty. Dodać startą skórkę cytrynową i doprawić do smaku cukrem oraz sokiem z cytryny. 
Śmietanę kremówkę albo połączyć z zupą i zagotować ,albo ją ubić i nałożyć na wierzch wlanej do talerza zupy. 
Podawać z biszkoptami, grzankami ze słodkiego drożdżowego pieczywa lub z KOSTKĄ Z OMLETU 
BISZKOPTOWEGO 

ZUPA Z WŚNI, PORZECZEK I MALIN :  
Składniki :300 g czerwonych porzeczek, 300 g malin, 300 g wśni, pół laski cynamonu, 2 goździki , 1 płaska łyżka 
mąki ziemniaczanej, 150 ml śmietany kremówki, cukier 
Przepis : Poprzeczki oraz maliny przebrać i opłukać, Umyte wiśnie wydrylować. Owoce zalać 500 ml wody i 
gotować 10 minut. Wyłowić mniej więcej połowę wiśni i odłożyć. Resztę gotować jeszcze kolejnych 10 minut, a 
następnie przetrzeć przez sito (nie miksować). Jeśli przecieru jest mniej niż 800 ml , uzupełnić wodą i zagotować. 
Mąkę ziemniaczaną zmieszać ze 100 ml wody, wlać do zupy i mieszając , gotować 3 minuty, pod koniec dodając 

odłożone wcześniej wiśnie. Doprawić do smaku cukrem, oraz sokiem z cytryny. Śmietanę kremówkę albo połączyć 
z zupą i zagotować , albo ją ubić i nałożyć na wierzch wlanej do talerzy zupy. Podawać z biszkoptami , grzankami 
ze słodkiego drożdżowego pieczywa lub z KOSTKĄ Z OMLETU BISZKOPTOWEGO 

ZUPA Z SUSZONYH ŚLIWEK :  
Składniki :400 g suszonych śliwek bez pestek (najlepiej kalifornijskich), 200 ml czerwonego, wytrawnego wina, 
pół laski cynamonu, 6 goździków, 1 pomarańcza, cukier, sok z cytryny, 150 g śmietany kremówki 
Przepis : Śliwki opłukać, pociąć w paski, zalać 500 ml wody, dodać cynamon oraz goździki i na wolnym ogniu 
gotować 25 minut. Wyjąć przyprawy , a resztę zmiksować lub przetrzeć przez sito. Pomarańczę sparzyć , zetrzeć 
skórkę i odłożyć , a wyciśnięty sok wlać do przecieru śliwkowego. Dodać wino i 200-250 ml wody. Zagotować , 
wrzucić skórkę pomarańczową i doprawić do smaku cukrem i sokiem z cytryny. Zupę wlać do talerzy, a na 
wierzchu umieścić łyżkę lub dwie bitej śmietany. Podawać z biszkoptami, grzankami ze słodkiego drożdżowego 
pieczywa lub z KOSTKĄ Z OMLETU BISZKOPTOWEGO 

Surówki 

| Zielona sałata ze śmietaną | Zielona sałata z rzodkiewkami i śmietaną | Zielona sałata z jajkiem i 
śmietaną | Surówka z młodego szpinaku lub roszponki i gruszek | Zielona sałata z pomidorami i 
winegretem | Mizeria ze śmietaną | Mizeria z octem lub sokiem z cytryny | Surówka z pomidorów i 
cebuli | Surówka z ogórków i porów | Surówka z pomidorów i bazylii | Surówka z pomidorów i kiszonych 
ogórków | Surówka z pomidorów z pomidorów, ogórków i papryki | Surówka z białej kapusty | Surówka z białej 
kapusty i ogórka |Surówka z kapusty z boczkiem | Surówka z białej kapusty i jabłek | Surówka z kiszonej 
kapusty | Surówka z czerwonej kapusty | Surówka z czerwonej kapusty i jabłek | Surówka z czerwonej kapusty z 
pomarańczami | Surówka z kapusty pekińskiej i banana | Surówka z marchwi i jabłek | Surówka z marchwi i 
jabłek wykwintna | Surówka z marchwi z chrzanem | Surówka z marchwi i selera z żurawinami | Surówka z selera 
i jabłek | Surówka z selera i suszonych śliwek | Surówka z selera i żurawiny | Surówka z selera naciowego i selera 
korzennego | Surówka z selera naciowego i jabłek | Surówka z rzodkiewek | Surówka z rzodkiewek i 
kalarepy | Surówka z rzodkiewek i kalafiora | Surówka z czarnej rzodkwi | Surówka z porów | Surówka z porów i 
jabłek | Surówka z papryki | Surówka z papryki, gruszek i ogórków kiszonych | Surówka z cykorii | Surówka z 
cykorii z gruszkami| Surówka z cykorii z jabłkiem | 

ZIELONA SAŁATA ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :1 duża lub 2 małe sałaty głowiaste lub karbowane; 100 ml kwaśnej śmietany (połowę śmietany 
można zastąpić naturalnym jogurtem); sól; pieprz; cukier; sok z cytryny; pół pęczka szczypiorku, dymki lub 
koperku 
Przepis : Sałatę oczyścić, rozdzielić liście, opłukać i pozostawić na sicie ,żeby odciekła woda. Rozbełtaną 
śmietanę doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny. Liście sałaty rozerwać na kawałki 
włożyć do miski lub miseczek, polać śmietaną i posypać umytym posiekanym szczypiorkiem, koperkiem lub dymką 

ZIELONA SAŁATA Z RZODKIEWKAMI I ŚMIETANĄ :  
Składniki : sałata głowiasta lub karbowana; 1 pęczek rzodkiewek; 80 ml kwaśnej śmietany; sól; pieprz, cukier, 
sok z cytryny; pół pęczka szczypiorku lub dymki 
Przepis : Sałatę oczyścić, rozdzielić liście, opłukać i pozostawić na sicie ,żeby odciekła woda. . Oczyszczone 
rzodkiewki umyć i pokroić na plasterki. Liście sałaty rozerwać na kawałki, wymieszać z rzodkiewką i polać 
śmietaną doprawioną do smaku solą , pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny 



ZIELONA SAŁATA Z JAJKIEM I ŚMIETANĄ :  
Składniki : 1 sałata głowiasta lub karbowana; 2 jajka; 100 ml kwaśnej śmietany; sól; pieprz, cukier, sok z 
cytryny; pół pęczka szczypiorku 
Przepis : Jajka ugotować na twardo, a kiedy ostygną, obrać i grubo posiekać. Sałatę oczyścić, rozdzielić liście, 
opłukać i pozostawić na sicie. Kiedy odcieknie z nich woda, rozerwać na kawałki i włożyć do miski lub miseczek, 
Polać śmietaną zmieszaną z posiekanym szczypiorkiem i doprawioną do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz 
sokiem z cytryny. Na koniec posypać siekanymi jajkami. 

SURÓWKA Z MŁODEGO SZPINAKU LUB ROSZPONKI I GRUSZEK :  
Składniki :300 g roszponki lub 400 g młodego szpinaku; 2 małe pomarańcze; 3 łyżki oliwy; sól; pieprz, cukier, 
sok z cytryny 
Przepis : Roszponkę lub szpinak przebrać, opłukać i zostawić na sicie, żeby odciekła woda. Tymczasem ostrym 
nożem obrać pomarańczę na tyle grubo, by nie pozostawić błonek. Następnie je "wyfiletować", to znaczy wyciąć 
tylko cząstki miąższu pomiędzy błonkami., zbierając przy tym sok. Trzy łyżki soku wymieszać z oliwą i doprawić 

do smaku solą, pieprzem , cukrem oraz sokiem z cytryny. Tak przyrządzonym sosem zalać liście roszponki lub 
szpinaku, przemieszane z cząstkami pomarańczy 

ZIELONA SAŁATA Z POMIDORAMI I WINEGRETEM :  
Składniki : 1 sałata głowiasta lub karbowana lub lodowa; 2 duże lub 3 małe pomidory; pół małej cebuli lub 1 
szalotka; 1 łyżeczka musztardy; 3 łyżki oliwy; 2 łyżki octu winnego lub soku z cytryny; 1-2 ząbki czosnku; sól; 
pieprz, cukier 
Przepis : Przyrządzić winegret : cebulę lub szalotkę bardzo drobno posiekać, wymieszać z musztardą, solą , 
pieprzem, szczyptą cukru, octem albo sokiem z cytryny oraz przeciśniętym przez prasę czosnkiem i , mieszając, 
wlać powoli oliwę. Sałatę oczyścić, rozdzielić liście, opłukać i pozostawić na sicie, Gdy odcieknie woda, rozerwać 
je na kawałki. Umyte pomidory przeciąć na pół, usunąć kawałki przy szypułkach, a następnie pociąć w ósemki. 
Sałatę przemieszać z pomidorami i zalać winegretem 

MIZERIA ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki : 3 niewielkie ogórki lub 2 długi ogórek sałatkowy; 150 ml kwaśnej śmietany; 1 pęczek koperku lub 
szczypiorku; sok z połowy cytryny; 1 płaska łyżeczka soli; 2 płaska łyżeczka cukru; szczypta pieprzu. 
Przepis : Umyte ogórki obrać, zaczynając od jasnego końca i pokroić na talarki o grubości ok. 2 milimetrów 
.Dodać sól i zostawić na 15 minut, po czym odlać nadmiar płynu. Połączyć z umytym i posiekanym koperkiem lub 
szczypiorkiem, cukrem, pieprzem , sokiem z cytryny oraz śmietaną 

MIZEREIA Z OCTEM LUB SOKIEM Z CYTRYNY :  
Składniki :3 niewielkie ogórki lub 2 długi ogórek sałatkowy; 2 łyżki octu albo sok z cytryny; sól ;pieprz, cukier 
Przepis : Umyte ogórki obrać, zaczynając od jasnego końca i pokroić na talarki o grubości ok. 2 milimetrów 
posolić i pozostawić na 15 minut. Następnie odlać nadmiar płynu. Ogórki przyprawić do smaku cukrem, pieprzem 
oraz octem lub sokiem z cytryny. Można dodać posiekany szczypiorek albo koperek 

SURÓWKA Z POMIDORÓW I CEBULI :  
Składniki : 6 średnich pomidorów; 1 cebula sól; pieprz; cukier puder; sok z cytryny 
Przepis : Pomidory umyć, przeciąć na pół i po usunięciu części przy szypułce pokroić w ósemki albo plasterki. 
Ułożyć na płaskim talerzu , oprószyć solą i pieprzem. Cebulę drobno posiekać, skropić sokiem z cytryny, lekko 
oprószyć cukrem pudrem i ułożyć na pomidorach. Z cukru pudru i soku z cytryny można zrezygnować. 

SURÓWKA Z OGÓRKÓW I PORÓW :  
Składniki : 1 długi ogórek sałatkowy; 3 małe młode pory; pół niedużej marchii, 2 łyżki octu z białego wina lub 
sok z połowy cytryny; 3 łyżki oleju; sól; pieprz ; cukier 
Przepis : Ogórek umyć, obrać i pokroić w cienkie krążki, Oczyszczone pory (zarówno białe, jak i zielone części) 
oczyścić, opłukać , pokroić na 2-3 mm krążki i zanurzyć we wrzątku na pół minuty. Odcedzić i na sicie opłukać 
zimną wodą .Umytą marchew oskrobać i zetrzeć na tarce o małych oczkach. Olej wymieszać z octem lub sokiem 
cytryny, dodać startą marchew. Doprawić do smaku solą, pieprzem i szczyptą cukru. Ogórki wymieszać z porami i 
zalać marchwiową marynatą 

SURÓWKA Z POMIDORÓW I BAZYLII :  
Składniki : 6 średnich pomidorów; 1 łyżka oliwy; kilkanaście listków świeżej bazylii; sól ; pieprz 
Przepis : Pomidory umyć, przeciąć na pół, a po usunięciu części przy szypułce pokroić w plasterki. Ułożyć je na 
płaskim talerzu, wcześniej skropionym oliwą. Oprószyć solą i pieprzem, na wierzchu ułożyć listki bazylii 

SURÓWKA Z POMIDORÓW I KISZONYCH OGÓRKÓW :  
Składniki : 4 pomidory, 3 ogórki kiszone; pół pęczka dymki; sól; pieprz; cukier puder 



Przepis : Pomidory umyć i po wycięciu twardych części przy szypułce pokroić w plasterki i ułożyć na dużym 
talerzu. Oprószyć solą i pieprzem. Na wierzchu rozłożyć pocięte w talarki ogórki i posypać umytą i drobno 
pokrojoną dymką oraz kilkoma szczyptami cukru pudru 

SURÓWKA Z POMIDORÓW , OGÓRKÓW I PAPRYKI :  
Składniki :4 pomidory; pół długiego ogórka sałatkowego; 1 duża zielona papryka; 1-2 ząbki czosnku; pół pęczka 
dymki ; sól ;pieprz; cukier 
Przepis : Pomidory umyć, pokroić w ćwiartki i usuną nasiona. Miąższ pociąć w niezbyt drobną kostkę. Paprykę 
podzielić na pół i po usunięciu nasion oraz białych części znajdujących się wewnątrz strąka pokroić ją w 
półcentymetrową kostkę. Połączyć z pomidorami, obranym ogórkiem, pociętym w nieco większą kostkę, i drobno 
pokrojoną dymką. Dodawać oliwę , przeciśnięty przez prasę czosnek i doprawić do smaku solą , pieprzem , 
sokiem z cytryny i kilkoma szczyptami cukru 

SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY :  
Składniki :pół niewielkiej główki białej kapusty (500-600 g); 1 marchew; 4 łyżki oleju; 3 łyżki octu jabłkowego 
lub z białego wina; sól; pieprz; cukier; pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Kapustę , oczyszczoną z wierzchnich liści, bardzo drobno poszatkować, odrzucając głąb i najgrubsze 
łodygi. Włożyć ją do plastikowej lub metalowej miski i przez minutę, dwie uderzać w nią pięściami lub kulistym 
drewnianym tłuczkiem. Umytą i oskrobaną marchew zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, połączyć z kapustą, 
wlać olej, ocet lub cytrynę i doprawić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem. Posypać posiekaną natką pietruszki. 

SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY I OGÓRKA :  
Składniki : ćwierć główki kapusty białej 300-350 g; 1 długi ogórek sałatkowy; 2 łyżki majonezu; 3 łyżki oleju; 2 
łyżki octu jabłkowego lub z białego wina; sól; pieprz, cukier, pęczek koperku 
Przepis : Kapustę oczyszczoną z wierzchnich liści, drobno posiekać. Dodać obrany i pokrojony w drobną 
kosteczkę ogórek, majonez i posiekany koperek. Wlać olej, ocet lub sok z cytryny i doprawić do smaku solą, 
pieprzem i cukrem 

SURÓWKA Z KAPUSTY Z BOCZKIEM :  
Składniki : pół niewielkiej główki białej kapusty (500-600 g); 100 g surowego wędzonego boczku ; 2 łyżki oleju; 
3 łyżki octu jabłkowego lub z białego wina; 1 płaska łyżeczka kminku; sól; pieprz; cukier; pół pęczka natki 
pietruszki 
Przepis : Kapustę oczyszczoną z wierzchnich zeschniętych liści, drobno poszatkować. Odrzucając głąb i 
najgrubsze łodygi. Opłukać wrzątkiem na sicie, przełożyć do plastikowej miski i przez chwilę uderzać pięściami lub 
kulistymi drewnianym tłuczkiem. Na patelni rozgrzać łyżkę oleju i smażyć na nim pokrojony w centymetrowe 
kawałki boczek, aż uzyska się chrupkie, lecz nie przypalone skwarki. Boczek wraz z tłuszczem dodać do kapusty. 
Dolać resztę oleju, wsypać kminek i przyprawić do smaku octem, solą, pieprzem oraz cukrem. Posypać umytą i 
drobno posiekaną natką pietruszki. 

SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY I JABŁEK :  
Składniki :pół niewielkiej główki białej kapusty (około 500 g); 1 duże lub 2 małe kwaskowe jabłka; 1 marchew; 
4 łyżki oleju; 3 łyżki octu jabłkowego lub z białego wina; sól; pieprz, cukier. 
Przepis : Przyrządzić tak samo jak SURÓWKĘ Z BIAŁEJ KAPUSTY tylko dodać obrane jabłko, starte na tarce o 
dużych oczkach 

SURÓWKA Z KISZONEJ KAPSUTY :  
Składniki :500 g kiszonej kapusty; 1 duża lub dwie małe marchwie; 3 łyżki oleju; sól; pieprz ; cukier 
Przepis : Kapustę niezbyt mocno odcisnąć i posiekać. Dodać marchew, umytą , oskrobaną i startą na tarce o 
małych oczkach. Wymieszać z kapustą i doprawić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem. 

SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY :  
Składniki :pół główki czerwonej kapusty (500-600g); 1 cebula; 2 łyżki octu winnego (najlepiej z czerwonego 
wina); 3 łyżki oleju; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Kapustę oczyścić z wierzchnich zeschniętych liści i drobno poszatkować, odrzucając głąb oraz łykowate 

części. Opłukać ją na sicie wrzątkiem i mocno odcisnąć. Cebulę bardzo mocno posiekać, połączyć z kapustą, wlać 
ocet oraz olej i doprawić do smaku solą , cukrem i sokiem z cytryny 

SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY I JABŁEK :  
Składniki : pół główki czerwonej kapusty (500-600 g); 1 duże lub dwa małe kwaskowe jabłka; 3 łyżki octu 
jabłkowego lub z czerwonego wina; 3 łyżki oleju; 2 goździki; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Kapustę oczyścić z wierzchnich zeschniętych liści i drobno poszatkować, usuwając głąb oraz łykowate 
części liści. Opłukać na sicie wrzątkiem i mocno odcisnąć. Obrane jabłko zetrzeć, odrzucając gniazda nasienne , i 



połączyć z kapustą .Dodać ocet, olej i goździki, zmiażdżone razem z łyżeczką cukru .Wszystko wymieszać i 
doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny 

SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY Z POMARAŃCZAMI :  
Składniki :pół główki czerwonej kapusty (500 - 600 g); 2 małe pomarańcze; 2 łyżki octu z czerwonego wina; 4 
łyżki oleju; sól; cukier, sok z cytryny 
Przepis : Kapustę oczyszczoną z wierzchnich zeschniętych liści, drobno poszatkować, odrzucając głąb oraz 
łykowate części liści. Opłukać ją wrzątkiem i pięściami albo kulistym drewnianym tłuczkiem przez chwilę mocno w 
nią uderzać. Ze sparzonych pomarańczy na drobnej tarce zetrzeć skórkę, a następnie obrać je ostrym nożem, 
usuwając błonkę i biała część, po czym je "wyfiletować" - każdą cząstkę oddzielić od błonek, zbierając sok. Olej 
połączyć z octem, startą skórkę pomarańczową, sokiem z cytryny oraz 2-3 łyżeczkami soku z pomarańczy i 
doprawić do smaku solą i cukrem. Tak przyrządzonym sosem zalać kapustę oraz pomarańcze i wymieszać, 
starając się , by cząstki pomarańczy pozostały całe. 

SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ I BANANA :  
Składniki :1 średnia kapusta pekińska; 2 banany; 40 g płatków migdałowych lub siekanych orzechów 
laskowych; sok z jednej cytryny; 3-4 łyżki oleju ; sól; cukier 
Przepis : Kapustę oczyścić, opłukać, przeciąć wzdłuż na pół, pokroić w szerokie na centymetr paski. Banany 
obrać i pociąć w półcentymetrowe talarki. Wymieszać z kapustą i zalać olejem, zmieszanym sokiem z cytryny i 
doprawionym solą i cukrem. Całość posypać płatkami migdałowymi lub orzechami, lekko uprażonymi na patelni 

SURÓWKA Z MARCHWII I JABŁEK :  
Składniki : 500 - 600 g marchwi; 1 duże, lub 2 małe kwaskowe jabłka; 80 ml słodkiej śmietany; cukier; sok z 
połowy cytryny  
Przepis : Marchew umyć, oskrobać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach i natychmiast skropić sokiem z cytryny, 
żeby nie ściemniały. Startą marchew i jabłko połączyć ze śmietaną i doprawić do smaku cukrem. 

SURÓWKA Z MARCHWII I JABŁEK WYKWINTNA :  
Składniki :500 - 600 g marchwi; 1 duże, lub 2 małe kwaskowe jabłka; 80 ml słodkiej śmietany; 50 g orzechów 
włoskich; łyżka miodu; sok z połowy cytryny 
Przepis : Przyrządzić jak SURÓWKĘ Z MARCHWII I JABŁEK , ale dodać posiekane orzechy włoskie i miód zamiast 
cukru 

SURÓWKA Z MARCHWI I CHRZANEM :  
Składniki :600-700 g marchwi; 1 łyżka tartego chrzanu; 100 ml śmietany; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Umyty i oskrobaną marchew zetrzeć na tarce o małych oczkach , dodać chrzan, cukier, sok z cytryny 
do smaku i dokładnie wymieszać. 

SURÓWKA Z MARCHWII I SELEREA Z ŻURAWINAMI :  
Składniki :1 średni seler (około 300 g); 2 duże lub 3 mniejsze marchwie; 40 g suszonych żurawin; 80 ml 
śmietany; sól,; cukier, sok z cytryny 
Przepis : Żurawiny opłukać, na pół minuty zalać wrzątkiem i odcedzić .Seler oraz marchew umyć , obrać i zetrzeć 
na tarce o dużych oczkach. Dodać żurawiny, śmietanę, wymieszać i doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem 
z cytryny 

SURÓWKA Z SELERA I JABŁEK :  
Składniki :1 duży seler lub 2 małe (około 600 g); 1 duże lub 2 małe kwaskowe jabłka; 30 g łuskanych orzechów 
włoskich; 30 g rodzynków; 80 ml śmietany; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Seler umyć, obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Szybko połączyć ze śmietaną, żeby nie 
ściemniał. Dodać obrane i w ten sam sposób starte jabłko (bez gniazd nasiennych) opłukane rodzynki i drobno 
posiekane orzechy. Wszystko wymieszać i doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny. Surówkę można 
przyrządzać również bez orzechów lub rodzynków. 

SURÓWKA Z SELERA I SUSZONYCH ŚLIWEK :  
Składniki :1 duży seler lub 2 małe (około 600 g); 150 g suszonych śliwek bez pestek; 40 g łuskanych włoskich 
orzechów; 80 ml śmietany; sól; cukier ; sok z cytryny 
Przepis : Śliwki opłukać, zalać na sicie wrzątkiem, a kiedy woda odcieknie, pokroić w paski. Umyty, obrany i 
starty na tarce o dużych oczkach seler wymieszać ze śliwkami, posiekanymi orzechami oraz śmietaną i doprawić 
do smaku solą ,cukrem i sokiem z cytryny .Surówkę można przyrządzać również bez orzechów 



SURÓWKA Z SELERA I ŻURAWINY :  
Składniki :1 duży seler lub 2 małe (około 600 g); 3 łyżki żurawiny do mięsa; 8-0 ml śmietany; sól; cukier; sok z 
cytryny 
Przepis : Seler umyć, obrać ,zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Żurawinę przetrzeć przez sitko, połączyć ze 
śmietaną i wymieszać z selerem. Doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny 

SURÓWKA Z SELERA NACIOWEGO I SELERA KORZENIOWEGO :  
Składniki :1 średni seler (350-400 g); 4 łodygi selera naciowego; 4-5 łyżki oliwy; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Seler umyć, obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Łodygi wypłukać i pokroić w półcentymetrowe 
kawałki. Wymieszać ze startym selerem, wlać oliwę i doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny 

SURÓWKA Z SELERA NACIOWEGO I JABŁEK :  
Składniki : 4 łodygi selera naciowego; duże kwaskowe jabłko; 4-5 łyżek; 2 łyżki octu jabłkowego lub z białego 

wina; sól; cukier, sok z cytryny 
Przepis : Łodygi selera opłukać i pokroić w półcentymetrowe kawałki. Obrane jabłko podzielić na ćwiartki i po 
wycięciu gniazd nasiennych niezbyt cienko poszatkować. Wymieszać z selerem, wlać oliwę oraz ocet i doprawić do 
smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny 

SURÓWKA Z RZODKIEWEK :  
Składniki :3 pęczki rzodkiewek; 100 ml śmietany kwaśnej; pół pęczka koperku lub szczypiorku; sól; cukier; sok z 
cytryny 
Przepis : Rzodkiewki oczyścić , umyć i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Dodać umyty i posiekany koperek lub 
szczypiorek, śmietanę , sól , cukier i sok z cytryny do smaku 

SURÓWKA Z RZODKIEWEK I KALAREPY :  
Składniki : 2 pęczki rzodkiewek; 2 kalarepy; 100 ml kwaśnej śmietany; 1 pęczek koperku; sól; cukier, sok z 
cytryny 
Przepis : Kalarepę umyć i obrać, rzodkiewki oczyścić i umyć. Oba składniki zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 
Dodać umyty i posiekany koperek, śmietanę oraz sól, cukier i sok z cytryny do smaku 

SURÓWKA Z RZODKIEWEK I KALAFIORA :  
Składniki :pół kalafiora; 1 pęczek rzodkiewek; 1 łyżka majonezu; 2 łyżki kwaśnej śmietany; sól; cukier; sok z 
cytryny; pół pęczka koperku lub szczypiorku 
Przepis : Kalafior oczyścić z liści i usunąć głąb .Białe części kwiatowe pociąć na kawałki o mniej więcej 
dwucentymetrowej średnicy , na minutę zanurzyć we wrzątku i odcedzić. Zielone grube części usunąć (można 
wraz z drugą połową kalafiora użyć do przyrządzenia ZUPY KREMU Z KALAFIORA .Rzodkiewki oczyścić , oddzielić 
od liści, wymyć i pokroić w talarki. Koperek lub szczypiorek opłukać i posiekać, Majonez zmieszać ze śmietaną, 
doprawić do smaku sokiem z cytryny , solą oraz cukrem. Kalafior i rzodkiewki wymieszać z sosem majonezowo - 
śmietanowym i posypać koperkiem i szczypiorkiem. 

SURÓWKA Z CZARNEJ RZODKWI :  
Składniki :500 g czarnej rzodkwi; 100 ml kwaśnej śmietany; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Rzodkiew umyć, obrać ,zetrzeć na tarce o małych lub dużych oczkach, a potem lekko ja odcisnąć. 
Wymieszać ze śmietaną i doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny 

SURÓWKA Z PORÓW :  
Składniki :3-4 pory (tylko białe i jasnozielone części); 2 łyżki majonezu 2 łyżki kwaśnej śmietany; sól; cukier; 
sok z cytryny 
Przepis : Pory oczyścić, opłukać i pokroić w krążki 2-3 milimetrowe grubości. Polać na sicie wrzątkiem i przez 
chwilę energicznie wstrząsać nim ,żeby woda jak najszybciej odciekła. Pory wymieszać z majonezem oraz 
śmietaną i doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny 

SURÓWKA Z PORÓW I JABŁEK :  
Składniki :3 pory (tylko białe i jasnozielone części); 1 duże kwaskowe jabłko; 2 łyżki majonezu 2 łyżki kwaśnej 
śmietany; sól; cukier; sok z cytryny  
Przepis : Przyrządzić tak samo jak surówkę z porów, tylko dodać jabłko - obrane, pozbawione gniazd nasiennych 
i starte na tarce o dużych oczkach 

SURÓWKA Z PAPRYKI :  
Składniki :po papryce - czerwonej ,żółtej i zielonej; 1 czerwona cebula; 3 łyżki oliwy; 1 łyżka octu z białego 
wina; sól; pieprz, cukier , sok z cytryny 



Przepis : Papryki umyć, podzielić na pół i po usunięciu nasion i białych środków , pociąć w cienkie paski. Cebulę 
przekroić na pół i pociąć w jak najcieńsze półkrążki. Połączyć ją z papryką, dodać oliwę , ocet i doprawić do 
smaku solą , pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny 

SURÓWKA Z PAPRYKI, GRUSZEK I OGÓRKÓW KISZONYCH :  
Składniki : 2 zielone papryki; 1 twarda gruszka; 2 ogórki kiszone; 3 łyżki oliwy; sól; pieprz; cukier, sok z cytryny 
Przepis : Papryki przepołowić i po usunięciu nasion i białych środków pociąć w cienkie paski. Obraną gruszkę 
podzielić na ćwiartki i po wycięciu gniazd nasiennych pokroić w poprzek na cienkie plasterki. Pocięte w talarki 
ogórki wymieszać z papryką i kawałkami gruszki i doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z 
cytryny 

SURÓWKA Z CYKORII :  
Składniki :2 duże lub 3 mniejsze cykorie; 2 łyżki majonezu; 1 łyżka kwaśnej śmietany; 1 płaska łyżeczka 

musztardy; sól; cukier, sok z cytryny 
Przepis : Rozdzielić liście cykorii, usunąć uszkodzone ,a z pozostałych wyciąć gorzkie części u nasady. Liście na 
co najmniej pół godziny włożyć do zimnej osłodzonej wody. Następnie je osuszyć i pociąć w poprzek na 3-4 
milimetrowe paski. Majonez wymieszać ze śmietaną i musztardą i doprawić do smaku solą, cukrem oraz z sokiem 
z cytryny. Cykorię wymieszać z sosem 

SURÓWKA Z CYKORII Z GRUSZKAMI :  
Składniki :2 duże lub 3 mniejsze cykorie; 2 gruszki - jedna miękka, druga twardsza; 1 płaska łyżeczka 
musztardy; 3 łyżki oliwy; sok z połowy cytryny; sól; pieprz; cukier 
Przepis : Rozdzielić liście cykorii usunąć uszkodzone, a z pozostałych wyciąć gorzkie części u nasady. Liście na co 
najmniej pół godziny włożyć do zimnej osłodzonej wody. Następnie je osuszyć i pociąć w poprzek na 3-4 
milimetrowe paski. Gruszki obrać, podzielić na pół i usunąć gniazda nasienne. Twardą grubo poszatkować i 
natychmiast skropić sokiem z cytryny, miękką przetrzeć przez sito lub zmiksować >Puree gruszkowe połączyć z 
musztardą , oliwą , dwiema łyżkami soku z cytryny i doprawić do smaku solą , cukrem oraz pieprzem. Cykorię 
wymieszać z kawałkami gruszki i zalać sosem. Zamiast miękkiej gruszki , można użyć dwóch połówek z kompotu 

SURÓWKA Z CYKORII Z JABŁKIEM :  
Składniki :2 duże lub 3 mniejsze cykorie; 1 duże kwaskowe jabłko; 3 łyżki kwaśnej śmietany; sól; cukier, sok z 
cytryny 
Przepis : Rozdzielić liście cykorii, usunąć uszkodzone a pozostałych wyciąć gorzkie części u nasady. Liście na co 
najmniej pół godziny włożyć do zimnej osłodzonej wody. Następnie osuszyć je i pociąć w poprzek na 3-4 
milimetrowe paski. Obrane jabłko dokładnie podzielić na ćwiartki, a po usunięciu gniazd nasiennych pokroić w 
półcentymetrową kostkę. Od razu połączyć je z cykorią, dodać śmietanę, wymieszać i doprawić do smaku solą , 
cukrem oraz sokiem z cytryny 

Warzywa 

| Ziemniaki z wody | Ziemniaki młode z wody | Ziemniaczane purée | Ziemniaki pieczone w folii | Ziemniaki 
Diuszesy | Ziemniaki podsmażane w oliwie | Ziemniaki pieczone na blasze | Ziemniaki zapiekane z 
ziołami | Ziemniaki zapiekane z cukinią i pomidorami | Ziemniaczane frytki I | Ziemniaczane frytki 
II | Ziemniaczane krokiety | Ziemniaczane placki| Ziemniaczana babka | Marchew z wody | Marchew 
duszona | Marchew glazurowana | Marchew z groszkiem | Marchew z kalarepą | Groszek z wody z z 
masłem | Groszek duszony | Purée z zielonego groszku | Kalarepa duszona ze śmietaną | Rzodkiewki z 
wody | Buraczki zasmażane | Buraczki zasmażane z cebulą | Buraczki w śmietanie z jabłkami |Buraki 
glazurowane | Kapusta biała lub włoska z wody | Kapusta zasmażana | Kapusta zasmażana z 
pomidorami | Kapusta z jabłkami | Czerwona kapusta o korzennej nucie |Czerwona kapusta z jabłkami | "Modra" 
kapusta | Czerwona kapusta z suszonymi owocami | Kapusta kiszona zasmażana | Kalafior z wody | Kalafior 
smażony w panierce | Kalafior zapiekany pod beszamelem | Brokuły z wody | Brukselka z wody | Fasolka 
szparagowa z wody | Fasolka szparagowa z kolorową papryką | Białe szparagi z wody | Zielone szparagi z 
wody | Szparagi pod beszamelem | Pory z jabłkami duszone w śmietanie | Pory z wody | Pory pod 
beszamelem | Cukinia lub kabaczki duszone | Cukinia duszona z pomidorami| Cukinia lub bakłażany smażone w 
panierce | Cukinia lub bakłażany grillowane | Grilowana papryka w oliwie | Cukinia bakłażany i papryka duszone z 
pomidorami | Szpinak z wody podsmażany na maśle | Szpinak duszony ze śmietaną | Kukurydza z wody | Fasola 
z wody | Fasola z pomidorami | Bób z wody | Groch z kapustą | 

ZIEMNIAKI Z WODY :  
Składniki :800 g ziemniaków, najlepiej tej samej wielkości; 2 łyżki masła; sól; pół pęczka koperku lub natki 
pietruszki 



Przepis : Ziemniaki umyć , jak najcieniej obrać, uważając, by nie pozostały oka, zalać taką ilością wrzątku , by je 
zakrywały, wsypać kopiastą łyżeczkę soli i gotować pod przykryciem na dość mocnym ogniu 25-30 minut, zależnie 
od wielkości, a także gatunku ziemniaków. Jeśli trzeba uzupełnić wodę ,wlewać tylko wrzątek. Odcedzić, dodać 
masło, 1-2 minuty potrzymać na małym ogniu, żeby odparowała reszta wody i posypać posiekanym koperkiem 
lub natką pietruszki. Można zamiast masła dodać 2-3 łyżki śmietany 

ZIEMNIAKI MŁODE Z WODY :  
Składniki : 800 g ziemniaków, najlepiej tej samej wielkości; 2 łyżki masła; sól; pół pęczka koperku  
Przepis : Ziemniaki umyć i oskrobać. Jeśli są bardzo młode i świeże, można zedrzeć skórkę za pomocą 
szczoteczki, a noża użyć tylko do usunięcia ok. Ziemniaki zalać taką ilością wrzątku, by je zakrył, wsypać kopiastą 
łyżeczkę soli i gotować na dość mocnym ogniu około 25-30 minut. Jeśli zachodzi potrzeba dodania wody, wlewać 
tylko wrzątek. Odcedzić , dodać masło i chwile potrzymać na niewielkim ogniu, żeby odparowała reszta wody. Na 
koniec posypać posiekanym koperkiem 

ZIEMNIACZANE PUREE :  
Składniki :800 g ziemniaków, najlepiej tej samej wielkości; 1 łyżka masła; 150 ml śmietany (kwaśnej lub 
słodkiej) albo mleka; sól 
Przepis : Ziemniaki umyć i cienko obrać, uważając , by nie pozostały oka . Zalać taką ilością wrzątku aby były 
przykryte wsypać kopiastą łyżeczkę soli i gotować na dość mocnym ogniu, zależnie od wielkości, a także gatunku 
ziemniaków ,od 25 do 30 minut. Jeśli jest za mało wody, wlać trochę wrzątku. Odcedzić, dodać masło, śmietanę 
lub mleko i utłuc tłuczkiem do ziemniaków. Nie należy miksować ponieważ konsystencja puree staje się wtdy zbyt 
płynna 

ZIEMNIAKI PIECZONE W FOLII :  
Składniki : 4 duże ziemniaki; 2 łyżki masła; sól 
Przepis : ziemniaki wymyć, dokładni szorując je szczoteczką. Wytrzeć do sucha i każdy zawiną w folię 
aluminiową. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec godzinę. Wyjąć je, rozerwać górę folii i lekko 
ją rozłożyć - nie zdejmować. Odsłonięte części ziemniaków naciąć na krzyż, ostrożnie rozchylić w miejscach 
przecięcia, posolić, nałożyć masło 

ZIEMNAKI DIUSZESY :  
Składniki : 800 g ziemniaków; 2 łyżki masła; 2 jajka; 3 żółtka; sól 
Przepis : Ziemniaki umyć, jak najcieniej obrać, uważając by nie pozostały oka, zalać tylko taką ilością wrzątku , 
by były przykryte, wsypać kopiastą łyżeczkę soli i gotować na dość mocnym ogniu, zależnie od wielkości, a także 
gatunku ziemniaków, od 25 do 30 minut. Jeśli trzeba uzupełnić wodę, wlać trochę wrzątku. Odcedzić, przecisnąć 
przez prasę lub przepuścić przez maszynkę do mięsa (nie miksować !), dodać masło , jajka oraz żółtka i bardzo 
dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą .Za pomocą worka cukierniczego wycisnąć na blachę, wyłożoną 
papierem do pieczenia, ozdobne porce. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 15 minut  

ZIEMNIAKI PODSMAŻANE NA OLIWIE :  
Składniki : 800 g ziemniaków, najlepiej małych, tej samej wielkości; 6 łyżek oliwy; 2 łyżki sklarowanego masła; 
1 łyżeczka siekanego ,świeżego rozmarynu; sól 
Przepis : Ziemniaki umyć i obrać. Jeśli są małe, pokroić w ćwiartki, większe w ósemki. Zalać taką ilością 
osolonego płaską łyżeczką soli wrzątku, by je przykrywa, gotować 10 minut i odcedzić. Na patelni mocno rozgrzać 
oliwę oraz sklarowane masło i smażyć ziemniaki, aż się ze wszystkich stron zarumienią, pod koniec dodając 
posiekane listki (igiełki) rozmarynu. Usmażone ziemniaki przełożyć na sito i energicznie nim wstrząsnąć, by 
odciekł tłuszcz 

ZIEMNIAKI PIECZONE NA BLASZE :  
Składniki : 800 g ziemniaków; 5 łyżek oliwy; 1-2 łyżeczki siekanego ,świeżego rozmarynu, sól 
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać i pokroić w talarki półcentymetrowej grubości. Zalać taką ilością wrzątku by je 
przykrywał, gotować 8 minut i odcedzić. Na blasze równomiernie rozlać 2 łyżki oliwy, ułożyć ziemniaki i polać 
resztą oliwy. Posypać solą oraz rozmarynem (wykorzystujemy tylko liście, nie łodygi) ,wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni i piec 20 minut 

ZIEMNIAKI ZAPIEKANE Z ZIOŁAMI :  
4 Składniki : 800 g ziemniaków; 200 ml słodkiej śmietany; pół pęczka natki pietruszki; 5-6 gałązek świeżego 
majeranku; 5-6 gałązek świeżego tymianku; sól. 1 łyżka masła do smarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Natkę pietruszki , tymianek oraz majeranek opłukać, drobno posiekać (wykorzystując tylko listki) i 
wymieszać ze śmietaną oraz płaską łyżeczką soli. Opłukane i obrane ziemniaki pokroić w bardzo cienkie talarki - 
nie grubsze niż 3 mm. Ułożyć je w kilku warstwach w posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym, każdą 



warstwę polewając śmietaną. Naczynie przykryć pokrywką lub folią aluminiową i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni. Piec 50 minut ,na ostatnie 10 minut odkrywając naczynie 

ZIEMNIAKI ZAPIEKANE Z CUKINIĄ I POMIDORAMI :  
Składniki :400 g ziemniaków; 2 średnie cukinie; 4 pomidory; 200 ml słodkiej śmietany; pół pęczka natki 
pietruszki; 5-6 gałązek świeżego majeranku lub tymianku; sól. 1 łyżka masła do smarowania naczynia 
żaroodpornego 
Przepis : Natkę pietruszki oraz majeranek lub tymianek opłukać, drobno posiekać (wykorzystując tylko listki) i 
wymieszać ze śmietaną oraz płaską łyżeczką soli. opłukane i obrane ziemniaki pokroić w bardzo cienkie talarki - 
nie grubsze niż 3 mm. Umytą cukinię pokroić w plasterki tej samej grubości. Opłukane pomidory na 2 minuty 
zalać wrzątkiem, obrać ze skórki i po usunięciu miejsc przy szypułce pokroić na cienkie plasterki. W płaskim 
naczyniu żaroodpornym, wysmarowanym masłem, na przemian ułożyć nachodzące na siebie rzędy ziemniaków, 
cukinii, pomidorów. Naczynie przykryć pokrywką lub folią aluminiową i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni. Piec 50 minut, na ostatnie 10 minut odkrywając naczynie 

ZIEMNIACZANE FRYTKI I :  
Składniki :800 g ziemniaków, 750 ml oleju (co najmniej , im więcej tłuszczu, tym frytki się lepiej smażą); sól 
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać i pokroić w słupki o przekroju 6-7 mm. Dokładnie osuszone, wrzucać partiami 
lub jednocześnie (zależnie od ilości tłuszczu) na dość mocno rozgrzany olej. Najlepiej zrobić próbę, wrzucając 
jeden kawałek ziemniaka. Jeśli opadnie na dół i długo nie będzie wypływał, trzeba zwiększyć ogień. Jeśli ziemniak 
zbyt szybko zbrązowieje ogień należy zmniejszyć. Frytki smażyć 8-10 minut na jasnozłoty kolor. Wyjąć łyżką 
cedzakową i włożyć na sito (chyba że się smaży w specjalnym na naczyniu z sitem) Frytki przełożyć do miski lub 
na talerz i posolić  

ZIEMNIACZANE FRYTKI II :  
Składniki :800 g ziemniaków, 750 ml oleju (co najmniej , im więcej tłuszczu, tym frytki się lepiej smażą); sól  
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać i pokroić w słupki o przekroju 7-8 mm. Zalać taką ilość wrzątku, by je 
przykrywał i gotować 6 minut. Odcedzić, energicznie wstrząsając sitem, żeby nie pozostało nic wody, i wrzucać 
partiami klub jednocześnie (zależnie od ilości tłuszczu) na dość mocno rozgrzany olej. Najlepiej zrobić próbę, 
wrzucając jeden kawałek ziemniaka. Jeśli opadnie na dół i długo nie będzie wypływał, trzeba zwiększyć ogień. 
Jeśli ziemniak zbyt szybko zbrązowieje ogień należy zmniejszyć. Ziemniaki smażyć 6-7 minut na jasnozłoty kolor. 
Wyjąć łyżką cedzakową i włożyć na sito (chyba ,że się smaży w specjalnym naczyniu z sitem). Frytki przełożyć do 
miski lub na talerze i posolić  

ZIEMNIACZANE KROKIETY :  
Składniki :800 g ziemniaków, 1 łyżka mąki; 4 jajka; 6 łyżek oleju lub 5 łyżek sklarowanego masła; 3-4 łyżki 
tartej bułki; gałka muszkatołowa (niekoniecznie); sól; pieprz 
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać ,zalać taką ilością wrzątku, by były przykryte, wsypać kopiastą łyżeczkę soli i 
gotować na dość mocnym ogniu, zależnie od wielkości , a także gatunku ziemniaków od 25 do 30 minut. Jeśli jest 
za mało wody, uzupełnić wrzątkiem. Odcedzić, przecisnąć przez prasę lub przepuścić przez maszynkę do mięsa 
(nie miksować!) dodać mąkę , 2 jajka i bardzo dokładnie wymieszać, Przyprawić do smaku solą, pieprzem raz 

gałką muszkatołową, a następnie uformować wałek o średnicy około 2 centymetrów, lekko go spłaszczyć i pokroić 
w 4-5 centymetrowe kawałki. Obtoczyć je w pozostałych rozbełtanych jajkach, następnie w tartej bułce. Smażyć 
na jasnozłoty kolor po 3-4 minuty z każdej strony. Przy smażeniu ważna jest temperatura tłuszczu; jeśli będzie za 
mała, krokiety mogą się rozpadać, jeśli zbyt duża , z wierzchu się przypalą, a środku pozostaną surowe. Krokiety 
zdjąć z patelni i na chwilę położyć na papierowym ręczniku lub serwetce, żeby odsączyć tłuszcz. 

ZIEMNIACZANE PLACKI :  
Składniki : 800 g ziemniaków; 3 łyżki mąki; 3 jajka; 1 cebula (niekoniecznie); 7-8 łyżek oleju lub sklarowanego 
masła; sól 
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać i zetrzeć na tarce o małych oczkach. Po 5 minutach odlać płyn który się zebrał, 
dodać jajka, mąkę, cebulę, również startą na tarce o małych otworach, oraz pół łyżeczki soli. Kłaść łyżką na 
rozgrzany tłuszcz niewielkie porcje i smażyć 2-3 minuty z każdej strony .Jeśli ogień będzie zbyt mały, placki mogą 
się rozpadać i nie będą chrupkie, a jeśli zbyt duży, przypalą się , a w środku pozostaną surowe. Podawać ze 

śmietaną, solą i pieprzem. Jeżeli mają być podawane na słodko, nie dodawać cebuli i zmniejszyć nieco ilość soli 

ZIEMNIACZANA BABKA :  
Składniki : 
800 g ziemniaków; 150-200 g wędzonego surowego boczku w plasterkach; 1 łyżka oleju lub sklarowanego masła; 
3 łyżki mąki; 3 jajka; 1 cebula; pół pęczka natki pietruszki; 5-6 gałązek świeżego majeranku lub płaskich łyżeczek 
suszonego; sól; pieprz. 1 łyżka masła do smarowania formy; 1 łyżka bułki tartej  
Przepis : Formę do babki posmarować masłem i obsypać bułką tartą. Boczek pociąć w poprzek na centymetrowe 



paski i smażyć na oleju lub sklarowanym maśle ,aż stanie się chrupki ale nie przypalony .Ziemniaki umyć, obrać i 
zetrzeć na tarce o małych oczkach. Podobnie zetrzeć cebulę. Po 5 minutach ziemniaki odcisnąć, wylewając płyn, 
dodać cebulę , jajka ,boczek wraz wytopionym tłuszczem, mąkę, drobno posiekane natkę oraz majeranek. 
Wszystko dokładnie wymieszać i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Formę wypełnić ziemniaczaną masą, 
przykryć folią aluminiową i umieścić w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Piec godzinę , po czym zdjąć folię i 
piec jeszcze 20 minut. Babkę wyjąć, ostrożnie przewracając formę. Ziemniaczaną babkę można podawać z 
kwaśną śmietaną 

MARECHEW Z WODY :  
Składniki : 500 g marchwi; 2 łyżki masła; sól; cukier 
Przepis : Marchew umyć, oskrobać, pokroić w 6-7 mm kostkę i zalać około 750 ml wrzątku. Wsypać płaską 
łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru i gotować 12-18 minut, w zależności od upodobań. Marchew odcedzić, dodać 
masło i doprawić do smaku solą oraz cukrem. W ten sam sposób można przyrządzić młodą marchew lub karotkę, 
tyle ,że nie kroi się jej, lecz gotuje w całości. Można zostawić , dla ozdoby, po pół centymetra łodyżek (nie więcej 

bo marchew może stać się gorzka) 

MARCHEW DUSZONA :  
Składniki : 5-6 małych marchwi; 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Marchew umyć , oskrobać i pokroić w 3-4 mm talarki. Masło rozpuścić w rondelku , wrzucić marchew, 
smażyć 3-4 minuty, zalać niewielką ilość wody (ok. 100 ml) i dusić na średnim ogniu 12 minut. Oprószyć mąką , 
doprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny i dusić jeszcze 45 minut 

MARCHEW GLAZUROWANA :  
Składniki : 500 g marchwi; 3 łyżeczki brązowego cukru; 2 łyżki masła; sok z połowy cytryny; sól 
Przepis : Marchew oczyścić, wymyć , oskrobać i pociąć na skośne kawałki centymetrowej grubości. Wrzucić do 1 
litra wrzącej wody, osolonej łyżeczką soli i gotować 8-10 minut, Odcedzi i opłukać na sicie zimną wodą. Na patelni 
rozgrzać masło, dodać cytrynę i brązowy cukier. Kiedy cukier się rozpuści, wrzucić marchew. Smażyć na dość 
silnym ogniu 4-5 minut, energicznie mieszając. W przygotowaniu tej potrawy najważniejsze jest ,by patelnię 
zdążyć zdjąć z ognia , zanim powstały karmel zacznie się przypalać. 

MARCHEW Z GROSZKIEM :  
Składniki : 250 g marchwi, 250 g łuskanego groszku; 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; sól; cukier 
Przepis : Marchew umyć, obrać i pokroić w 6-7 milimetrową kostkę. Zalać 100 ml wody, dodać masło, pół 
łyżeczki soli, kilka szczypt cukru i dusić na średnim ogniu. Po pięciu minutach dodać groszek (jeśli jest mrożony, 
to włożyć go 3-4 minuty później, ponieważ szybciej się rozgotowuje), dolać 50-100 ml wody (w zależności od 
tego, ile jest jej w rondlu) i dusić jeszcze 10-12 minut. Dwie minuty przed końcem oprószyć mąką i doprawić do 
smaku solą i cukrem 

MARCHEW Z KALAREPĄ :  
Składniki : 4 średnie marchwie; 2 kalarepy; 2 łyżki masła; 1-2 łyżki bułki tartej; sól; cukier 
Przepis : Marchew oraz kalarepę obrać i pokroić w 3-4 centymetrowe niezbyt cienkie słupki. Zalać wrzątkiem, 
wsypać płaską łyżeczkę soli. pół łyżeczki cukru i gotować 10-12 minut. Odcedzić. Podawać polane bułką tartą , 
zrumienioną na maśle 

GROSZEK Z WODY Z MASŁEM :  
Składniki : 500 g łuskanego groszku świeżego lub mrożonego; 2 łyżki masła; sól; cukier 
Przepis : Opłukany groszek zalać taką ilością wrzątku ,żeby go zakrywała, dodać płaską łyżeczkę soli, kilka 
szczypt cukru i gotować na średnim ogniu pod przykryciem 15-18 minut (groszek mrożony łatwiej się 
rozgotowuje, należy więc o kilka minut skrócić czas). Odcedzić, włożyć z powrotem do rondla, dodać masło i 
chwilę podgrzewać na niewielkim ogniu, dopóki masło się nie rozpuści. Doprawić do smaku solą oraz cukrem 

GROSZEK DUSZONY :  
Składniki : 500 g łuskanego groszku świeżego lub mrożonego; 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; pół pęczka 
koperku; sól; cukier 

Przepis : Opłukany groszek zalać 100 ml wrzątku, dodać masło, pół łyżeczki soli, kilka szczypt cukru i dusić na 
średnim ogniu pod przykryciem 15-18 minut (groszek mrożony łatwiej się rozgotowuje, należy więc o kilka minut 
skrócić czas). Mąkę dokładnie wymieszać z dwiema łyżkami zimnej wody i dodać do groszku. Wsypać opłukany i 
posiekany koperek i , mieszając, dusić 3-4 minuty .Doprawić do smaku solą oraz cukrem  

PUREE Z ZIELONEGO GROSZKU :  
Składniki : 500 g łuskanego groszku świeżego lub mrożonego; 2 łyżki masła; sól; cukier  
Przepis : Opłukany groszek zalać taką ilością wrzątku , żeby go zakrywała, dodać pół łyżeczki soli, kilka szczypt 



cukru i gotować na średnik ogniu pod przykryciem 15-18 minut (groszek mrożony łatwiej się rozgotowuje, należy 
więc o kilka minut skrócić czas) .Odcedzić i zmiksować lub przetrzeć przez sito. Włożyć z powrotem do rondla, 
dodać masło ,doprawić do smaku solą oraz cukrem i podgrzać , cały czas mieszając, ponieważ puree łatwo się 
przypala 

KALAREPA DUSZONA ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki : 3-4 młode kalarepy; 1 łyżka masła; 3 łyżki śmietany (słodkiej lub kwaśnej); pół pęczka koperku; sól 
;cukier 
Przepis : Kalarepę umyć , obrać i pokroić w niezbyt cienkie słupki. W rondlu rozpuścić masło, wrzucić kalarepę, 
dodać pół łyżeczki soli oraz 5 łyżeczek wody i dusić 10 minut pod przykryciem na niewielkim ogniu. Jeśli po tym 
czasie jest jeszcze dużo płynu, odkryć rondel i zwiększyć ogień. Dodać śmietanę , doprawić do smaku solą oraz 
niewielką ilością cukru, dodać posiekany koperek i dusić 3 minuty 

RZODKIEWKI Z WODY :  
Składniki :2 pęczki rzodkiewek; 2 łyżki masła; sól; cukier 
Przepis : Rzodkiewki umyć, odciąć ogonki i liście, ale zostawić 5-6 mm łodyżek. Zalać je 500 ml lekko osolonego 
wrzątku, wsypać szczyptę cukru i gotować 5 minut. Odcedzić, włożyć z powrotem do rondla, dodać masło i dusić 
na średnim ogniu 3-4 minuty 

BURACZKI ZASMAŻANE :  
Składniki :500 g buraków; 2-3 łyżki masła; 1 płaska łyżka mąki; pół łyżeczki kminku (niekoniecznie); sól; cukier 
sok z cytryny lub ocet z czerwonego wina 
Przepis : Wyszorowane pod bieżącą wodą buraki zalać wrzątkiem i gotować ,zależnie od wielkości o 1,5 do 2 
godzin. Następnie odcedzić , a kiedy wystygną, obrać i zetrzeć na tarce o dowolnych otworach. Na patelni 
roztopić masło, wsypać mąkę i ,mieszając, 2-3 minuty podsmażać na średnim ogniu ,nie dopuszczając by mąka 
się przyrumieniła. Dodać buraki oraz kminek i wciąż mieszając, podsmażać 7-8 minut, Doprawić do smaku 
niewielką ilością soli, cukrem oraz sokiem z cytryny lub octem 

BURACZKI ZASMAŻANE Z CEBULĄ :  
Składniki :500 g buraków; 2-3 łyżki masła; 1 płaska łyżka mąki; 1 cebula, sół ;cukier; sok z cytryny lub ocet z 
czerwonego wina 
Przepis : Wyszorowane pod bieżącą wodą buraki zalać wrzątkiem i gotować ,zależnie od wielkości o 1,5 do 2 
godzin. Następnie odcedzić , a kiedy wystygną, obrać i zetrzeć na tarce o dowolnych otworach. Na patelni 
roztopić masło, wrzucić bardzo drobno posiekaną cebulę i dusić na niewielkim ogniu, aż stanie się szklista i 
miękka. Następnie lekko zwiększyć ogień, wsypać mąkę i podsmażać 2-3 minuty. Zanim mąka się zrumieni, dodać 
buraki i ciągle mieszając , podsmażać 5-6 minut. Doprawić do smaku niewielką ilością soli, cukrem oraz sokiem z 
cytryny lub octem 

BURACZKI W ŚMIETANIE Z JABŁKAMI :  
Składniki : 500 g buraków; 1 duże lub 2 małe kwaskowe jabłka; 100 ml śmietany; 1 łyżka masła; 1 łyżka mąki; 
sól; cukier; sok z cytryny lub octu jabłkowego 
Przepis : Buraki wyszorować pod bieżącą wodą ,zalać wrzątkiem i gotować ,zależnie od wielkości 1,5 - 2 godziny. 
Odcedzić i kiedy wystygną , obrać i zetrzeć na tarce o dużych podłużnych oczkach. Na patelni roztopić masło , 
wrzucić obrane i poszatkowane jabłko (bez gniazd nasiennych), wlać 2 łyżki wody i dusić 5 minut. Następnie 
dodać buraki oraz śmietanę, dokładnie wymieszaną z mąką i dusić, mieszając 8-10 minut. Doprawić do smaku 
niewielką ilością soli, cukrem oraz sokiem z cytryny 

BURACZKI GLAZUROWANE :  
Składniki : 500 g jak najmniejszych buraków; 3 łyżeczki brązowego cukru; 3 łyżki masła; sok z 1 cytryny; skórka 
starta z połowy pomarańczy 
Przepis : Buraki , wyszorowane pod bieżącą wodą, zalać wrzątkiem, gotować około godziny i odcedzić. Gdy 
wystygną, obrać i pokroić w ćwiartki lub ósemki. Na patelni rozgrzać masło, dodać cytrynę i brązowy cukier. Kiedy 
cukier się rozpuści, wrzucić buraki oraz skórkę startą z połowy sparzonej pomarańczy. Smażyć na dość silnym 
ogniu 3-4 minuty, energicznie mieszając. Ważne jest m by patelnię zdjąć z ognia, zanim powstały karmel zacznie 

się przypalać 

KAPUSTA BIAŁA LUB WŁOSKA Z WODY :  
Składniki : 1 główka młodej kapusty białej lub włoskiej; 2-3 łyżki masła; 2 łyżki bułki tartej; sól; cukier 
Przepis : Kapustę oczyścić z uszkodzonych liści, opłukać i wyciąć głąb. Całą zalać taką ilością wrzątku, by była 
przykryta, dodać łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru i gotować 12-15 minut (kapusta włoska gotuje się nieco dłużej0. 
Odcedzić i zostawić chwilę na sicie ,żeby odciekła woda. W tym czasie wsypać na rozgrzaną patelnię bułkę tartą. 



Kiedy bułka zacznie się przyrumieniać, dodać masło i wyłączyć ogień. Kapustę położyć na talerzyku, pokroić na 
ćwiartki i polać bułką tartą 

KAPUSTA ZASMAŻANA :  
Składniki : 1 mała albo pół dużej główki białej kapusty (700-800 g); 1 duża lub 2 małe cebule; 4 łyżki masła; 1 
łyżka mąki; 1 łyżeczka kminku lub pół pęczka koperku; sól ,sok z cytryny lub ocet 
Przepis : Kapustę obrać z wierzchnich, zeschłych lub uszkodzonych liści, spłukać i drobno poszatkować, 
odrzucając głąb. Kapustę zalać 300 ml wrzątku (jeśli jest młoda, może go być mniej), dodać łyżeczkę soli, połowę 
masła i gotować 40-50 minut. Kapusta im jest młodsza, tym szybciej się gotuje. Na patelni rozpuścić resztę masła 
włożyć drobno posiekaną cebulę i smażyć jeszcze 2 minuty. Zasmażkę rozprowadzić kilkoma łyżkami wywaru i 
dodać do kapusty. Wrzucić kminek (jeśli przyrządzamy ją z kminkiem) i dusić około 10 minut, od czasu do czasu 
mieszając , ponieważ kapusta po dodaniu zasmażki łatwo się przypala. Doprawić do smaku solą ,cukrem oraz 
sokiem z cytryny lub octem i dodać posiekany koperek (jeśli nie używamy kminku) 

KAPUSTA ZASMAŻANA Z POMIDORAMI :  
Składniki : 1 mała albo pół dużej główki białej kapusty (700-800 g); 1 dużą lub 2 małe cebule; 2 duże lub 3 
małe pomidory; 4 łyżki masła; 1 łyżka mąki; sól ; cukier, sok z cytryny lub ocet 
Przepis : Kapustę obrać z wierzchnich , zeschłych lub uszkodzonych liści, opłukać i drobno poszatkować. Umyte 
pomidory zalać na 2 minuty wrzątkiem, a następnie zdjąć z nich skórkę, pokroić w ćwiartki i wyciąć miejsce przy 
szypułkach. Kapustę zalać 300 ml wrzątku (jeśli jest młoda, może być go mniej), dodać łyżeczkę soli, połowę 
masła i gotować 40-50 minut. Kapusta im jest młodsza tym szybciej się gotuje. W połowie gotowania dodać 
pomidory. Na patelni rozpuścić resztę masła, włożyć drobno posiekaną cebulę i smażyć, dopóki lekko się nie 
przyrumieni. Wsypać mąkę i smażyć jeszcze 2 minuty. Zasmażkę rozprowadzić kilkoma łyżkami wywaru, dodać do 
kapusty i dusić około 10 minut, od czasu do czasu mieszając, ponieważ kapusta po dodaniu zasmażki łatwo się 
przypala. Doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny lub octem. 

KAPUSTA Z JABŁKAMI :  
Składniki : 1 mała albo pół dużej główki białej kapusty (700-800 g); 2 kwaśne jabłka; 4 łyżki masła; 1 łyżeczka 
kminku; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Kapustę obrać z wierzchnich, zeschłych lub uszkodzonych liści, opłukać i drobno poszatkować, 
odrzucając głąb. W rondlu o szerokim dnie roztopić 4 łyżki masła, wrzucić kapustę , wlać 100 ml wody, wsypać 
łyżeczkę soli, kminek i dusić p[od przykryciem, dopóki kapusta nie puści soku (10-15 minut). Potem odkryć i 
gotować 40-50 minut , co jakś czas sprawdzając, czy woda nie wyparowała i czy kapusta się nie przypala. 10 
minut przed końcem dodać pokrojone w centymetrową kostkę, uprzednio umyte i obrane jabłka. Doprawić do 
smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny 

CZERWONA KAPUSTA O KORZENNEJ NUCIE :  
Składniki : 1 mała albo pół dużej główki czerwonej kapusty (700-800 g); 1 średnia cebula; 3 łyżki masła; 200 ml 
czerwonego (najlepiej półsłodkiego) wina; 5 ziaren ziela angielskiego; 5 goździków; pół małej laski cynamonu lub 
ćwierć łyżeczki mielonego; sól; cukier; sok z cytryny lub ocet z czerwonego wina 
Przepis : Z kapusty usunąć uschnięte liście i drobno poszatkować. Posiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać 

kapustę i 5 minut podsmażać, uważając na to by się nie przypaliła Wlać wino, dodać przyprawy i dusić około 45 
minut. W razie gdyby brakowało płynu , wlewać 1-2 łyżki wody. Na koniec przyprawić solą , cukrem oraz sokiem z 
cytryny lub octem 

CZERWONA KAPUSTA Z JABŁKAMI :  
Składniki : 1 mała albo pół dużej główki czerwonej kapusty (700-800 g); 1 duże lub 2 średnie kwaskowe jabłka; 
2 goździki; 3 łyżki masła lub gęsiego smalcu; 1 łyżka mąki; sól; cukier; sok z cytryny lub ocet, najlepiej jabłkowy 
Przepis : Kapustę , po usunięciu uschniętych liści i głąba, drobno poszatkować, zalać 250 ml wody, wsypać 
płaską łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru i gotować na wolnym ogniu. Po 40 minutach dodać obrane i poszatkowane 
jabłko (bez gniazd nasiennych) i gotować jeszcze 10 minut. Masło lub gęsi smalec roztopić, wsypać mąkę i chwilę 
podsmażać. Zdjąć z ognia zanim mąka się przyrumieni. Zasmażkę rozprowadzić kilkoma łyżkami kapusty i dodać 
do reszty, Doprawić do smaku solą ,cukrem oraz sokiem z cytryny lub octem, a następnie, mieszając , dusić 5-6 
minut 

"MODRA" KPAUSTA :  
Składniki : 1 mała albo pół dużej główki czerwonej kapusty (700-800 g); 1 duże lub 2 średnie kwaskowe jabłka; 
150 g słoniny; 1 łyżka mąki; 3-4 łyżki octu; sól; cukier 
Przepis : Kapustę, po usunięciu uschniętych liści i głąba, drobno poszatkować, zalać 250 ml wody, wsypać płaską 
łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru i gotować pod przykryciem 40 minut na wolnym ogniu. Tymczasem słoninę 
pokroić w kostkę lub cienkie słupki. Włożyć na lekko rozgrzaną patelnię. Kiedy słonina zacznie się szklić i puszczać 
tłuszcz, zwiększyć ogień i smażyć ,aż powstaną jasnozłote i chrupkie skwarki. Wyłowić je i wrzucić do kapusty, a 



do wytopionego tłuszczu dodać mąkę. Podsmażać 2-3 minuty , nie dopuszczając do tego ,by mąka się 
przyrumieniła. Rozprowadzić kilkoma łyżkami kapusty i dodać do reszty. Wlać ocet i dusić 10 minut, od czasu do 
czasu mieszając, Doprawić do smaku solą, cukrem oraz octem 

CZERWONA KAPSUTA Z SUSZONYMI OWOCAMI :  
Składniki : 1 mała albo pół dużej główki czerwonej kapusty (700-800 g); 200-250 g mieszanych suszonych 
owoców (śliwek, moreli, jabłek, gruszek); 2 goździki; 100 ml czerwonego wina; 3 łyżki masła lub gęsiego smalcu; 
1 łyżka mąki; sól ; cukier, sok z cytryny lub ocet, najlepiej jabłkowy 
Przepis : Przyrządzić tak samo jak CZERWONĄ KAPUSTĘ Z JABŁKAMI ,ale po 30 minutach gotowania ,zamiast 
jabłek dodać opłukane i pokrojone w paski owoce oraz wino 

KAPUSTA KISZONA ZASMAŻANA :  
Składniki : 600 g kiszonej kapusty; 1 duża lub 2 małe cebule; 3 łyżki masła lb smalcu; 1 łyżka mąki; 1 mały liść 

laurowy; 2 ziarenka ziela angielskiego; 1 płaska łyżeczka kminku (niekoniecznie); sól pieprz , cukier 
Przepis : Kapustę odcisnąć, nie wylewając płynu i grubo posiekać. Zalać z powrotem płynem i kiszenia. Zalać z 
powrotem płynem z kiszenia, dodać 200-250 ml wody, wrzucić przyprawy i gotować na wolnym ogniu 45 minut. 
Drobno posiekaną cebulę lekko zarumienić na tłuszczu, wsypać mąkę i podsmażać 2-3 minuty . Rozprowadzić 
kilkoma łyżkami kapusty i połączyć z resztą .Doprawić do smaku solą pieprzem oraz cukrem i , mieszając ,dusić 
jeszcze 10 minut 

KALAFIOR Z WODY :  
Składniki : 1 mały kalafior (700-800 g); 2-3 łyżki masła; 2 łyżki bułki tartej (niekoniecznie); sól; cukier 
Przepis : Opłukany kalafior , po usunięciu liści oraz głąb, zalać taką ilością wrzątku, by go przykrywał, wsypać 
płaską łyżeczkę soli, ćwierć łyżeczki cukru i gotować 12-1 minut, w zależności od upodobań. Odcedzić i chwilę 
trzymać na sicie, żeby ociekła woda. Przełożyć na płaski talerz i polać bułką tartą, zrumienioną na maśle, lub 
roztopionym masłem 

KALAFIOR SMAŻONY W PANIERCE :  
Składniki : 1 mały kalafior (700-800 g); 2 jajka; 3-4 łyżki bułki tartej; 5 łyżek sklarowanego masła lub 6-7 łyżek 
dobrego bezzapachowego oleju; sól; cukier 
Przepis : Opłukany kalafior , po usunięciu liści, głąba ora grubych łodyg, podzielić na różyczki o średnicy nie 
większej niż 3 cm. Zalać taką ilością wrzątku, by go przykrywała, wsypać płaską łyżeczkę soli, ćwierć łyżeczki 
cukru i gotować 10 minut. Odcedzić i zostawić na sicie. Kiedy kalafior trochę ostygnie ,zanurzyć kawałki w 
rozbełtanych jajkach, obtaczać w bułce tartej i smażyć na dość mocno rozgrzanym tłuszczu na jasnozłoty kolor. 

KALAFIOR ZAPIEKANY POD BESZAMELEM :  
Składniki : 1 mały kalafior (700-800 g); sól ; cukier; 1 łyżka masła do smarowania naczynia żaroodpornego. Sos 
beszamelowy : 200 ml mleka lub chudej słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1 łyżka mąki; 50 g łagodnego żółtego 
sera (najlepiej goudy) ; sól; cukier; biały pieprz, gałka muszkatołowa 
Przepis : Opłukany kalafior, po usunięciu liści, głąba oraz grubych łodyg, podzielić na różyczki o średnicy nie 
większej niż 4 cm. Zalać taką ilością wrzątku by go przykrywał, wsypać płaską łyżeczkę soli, ćwierć łyżeczki cukru 
i gotować 10 minut. Odcedzić i zostawić na sicie, żeby odciekła woda a następnie ułożyć w posmarowanym 
masłem naczyniu żaroodpornym. Sos przyrządzony według przepisu na SOS BESZAMELOWY wymieszać z serem, 
startym na tarce o małych oczkach i zalać nim kalafior, Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i 
zapiekać 10-12 minut aż sos lekko się przyrumieni. 

BROKUŁY Z WODY :  
Składniki : 500 g brokułów; 2-3 łyżki masła; 2 łyżki bułki tartej (niekoniecznie); sól; cukier 
Przepis : Brokuły oczyścić z liści oraz najgrubszych łodyg, opłukać, zalać taką ilością wrzątku by je zakrywała, 
wsypać płaską łyżeczkę soli , ćwierć łyżeczki cukru i gotować 10-15 minut, w zależności od upodobań. Odcedzić , 
zostawić 2-3 minuty na sicie, żeby odciekła woda i polać zarumienioną na maśle bułką tartą lub roztopionym 
masłem 

BRUKSELKA Z WODY :  

Składniki : 500 g brukselki; 2 łyżki; bułki tartej (niekoniecznie); 2-3 łyżki masła; sól cukier 
Przepis : Brukselkę oczyścić ze zniszczonych liści, opłukać ,zalać 1 litrem wrzątku, wsypać pół łyżeczki cukru , 
kopiastą łyżeczkę soli, gotować 12-15 minut i odcedzić. Bułkę tartą wsypać a rozgrzaną patelnię, kiedy lekko się 
zrumieni, dodać masło i wyłączyć ogień. Gdy masło się roztopi, polać brukselkę. Można ją również podawać 
polaną tylko roztopionym masłem bez bułki 

FASOLKA SZPARAGOWA Z WODY :  
Składniki : 500 g fasolki szparagowej : zielonej, żółtej lub mamuciej; 2 łyżki masła ; 1 -2 łyżki bułki tartej; sól; 



cukier 
Przepis : Fasolkę opłukać i, po usunięciu końców oraz włókien ,zalać 1 litrem wrzątku .Wsypać płaską łyżeczkę 
soli oraz ćwierć łyżeczki cukru i gotować 10-15 minut, w zależności od upodobań. Odcedzić i polać zrumienioną na 
maśle bułką tartą lub roztopionym masłem. 

FASOLKA SZPARAGOWA Z KOLOROWĄ PAPRYKĄ :  
Składniki : 500 g fasolki szparagowej: zielonej lub żółtej; 2 łyżki masła; po pół papryki - czerwonej i żółtej do 
zielonej fasolki; czerwonej i zielonej do żółtej fasolki; sól ;cukier 
Przepis : Fasolkę opłukać i, po usunięciu końców oraz włókien, zalać 1 litrem wrzątku. Wsypać płaską łyżeczkę 
soli oraz ćwierć łyżeczki cukru. Gotować , w zależności od upodobań, 10-15 minut i odcedzić. Z opłukanych 
połówek papryki usunąć nasiona i białe części znajdujące się wewnątrz strąków. Papryki pokroić w 
półcentymetrową kostkę, wrzucić na rozgrzane masło, lekko oprószyć solą i dusić na niewielkim ogniu 5-6 minut, 
tak ,żeby nie zbrązowiały .Dodać fasolkę i podsmażać 2-3 minuty 

BIAŁE SZPARAGI Z WODY :  
Składniki : 800-900 g białych szparagów (2 pęczki); sól ; cukier 
Przepis : Usunąć łykowate końce i specjalnym nożykiem obrać szparagi. Uwaga: obierać ,zaczynając 2-3 
centymetry poniżej główki ,żeby jej nie uszkodzić! Do gotowania najlepiej użyć wysokiego , specjalnie do tego 
przeznaczonego garnka. Jeśli takiego nie ma , użyć rondla o szerokim dnie. Opłukane szparagi włożyć do dużej 
ilości wrzątku, wsypać płaską łyżkę soli, pół łyżeczki cukru i gotować bez przykrycia 15-18 minut, w zależności od 
ich grubości. Odcedzić i podawać polane masłem albo zarumienioną na maśle bułką tartą. Można je również 
podawać z sosami , na przykład z SOSEM HOLENDERSKIM albo SOSEM HOLENDERSKIM POMARAŃCZOWYM 

ZIELONE SZPARAGI Z WODY :  
Składniki : 800-900 g zielonych szparagów (2 pęczki); 1 płaska łyżka soli; sól; cukier 
Przepis : Usunąć łykowate końce i specjalnym nożykiem obrać szparagi. W przeciwieństwie do białych 
szparagów zielone obiera się mniej więcej w jednej trzeciej części a dwie trzecie - środkowe i te przy główkach - 
zostawia się nienaruszone. Uwaga: obierać od strony główki! Do gotowania najlepiej użyć wysokiego , specjalnie 
do tego przeznaczonego garnka. Jeśli takiego nie ma , użyć rondla o szerokim dnie. Opłukane szparagi włożyć do 
dużej ilości wrzątku, wsypać płaską łyżkę soli, pół łyżeczki cukru i gotować bez przykrycia 10-12 minut, w 
zależności od ich grubości. Odcedzić i podawać polane masłem albo zarumienioną na maśle bułką tartą .Można je 
również podawać z sosami , na przykład z SOSEM HOLENDERSKIM albo SOSEM HOLENDERSKIM 
POMARANCZOWYM 

SZPARAGI POD BESZAMELEM :  
Składniki : 800-900 g białych szparagów (2 pęczki); sól ; cukier; 1 łyżka masła do smarowania naczynia 
żaroodpornego. Sos beszamelowy z żółtkami: 200 ml mleka lub chudej słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1 łyżka 
mąki; 2 żółtka; sól; cukier; pieprz biały; gałka muszkatołowa 
Przepis : Szparagi przygotować według przepisu BIAŁE SZPARAGI Z WODY, z tą różnicą ,że gotuje się je tylko 10 
minut. Po odcedzeniu ułożyć je w posmarowanym masłem płaskim naczyniu żaroodpornym i zalać sosem 
przyrządzonym według przepisu SOS BESZAMELOWY Z ŻÓŁTKAMI. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 

stopni i zapiekać 12-15 minut, aż sos beszamelowy lekko się przyrumieni 

PORY Z JABŁKAMI DUSZONE W ŚMIETANIE :  
Składniki : 3-4 duże pory (tylko białe części, chyba ,że pory są młode, wtedy można wykorzystać również 
jasnozielone części); 1 kwaskowe jabłko; 2 łyżki masła; 80 ml słodkiej śmietany; sól; cukier, sok z cytryny 
Przepis : Pory dokładnie oczyścić, wymyć i pokroić w poprzek na półcentymetrowe kawałki. Wrzucić je na 
roztopione masło i 6 minut podsmażać, ciągle mieszając i nie dopuszczając do tego by się przyrumieniły. W razie 
potrzeby zmniejszyć ogień lub wlać łyżkę wody. Po 8 minutach oprószyć solą, dodać poszatkowane jabłko, dusić 5 
minut, po czym wlać śmietanę i dusić 5 minut po czym wlać śmietanę i dusić kolejnych 5 minut. Doprawić do 
smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny 

PORY Z WODY :  
Składniki : 4-6 niezbyt grubych porów (tylko białe części); 2 łyżki masła; 1-2 łyżki bułki tartej (niekoniecznie); 

sól; cukier 
Przepis : Pory dokładnie oczyścić, umyć i pokroić w poprzek na 5-6 centymetrowe kawałki .Zalać litrem wrzątku, 
wsypać płaską łyżeczkę soli, ćwierć łyżeczki cukru i gotować bez przykrycia 12-15 minut na dość dużym ogniu. 
Odcedzić, zostawić na 1-2 minuty na sicie, żeby odciekła woda i pola masłem lub zrumienioną na maśle bułką 
tartą. 

PORY POD BESZAMELEM :  
Składniki : 4-6 niezbyt grubych porów (tylko białe części) , sól; cukier; 1łyżka masła do smarowania formy. Sos 



beszamelowy ; 200 ml mleka lub chudej ,słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1 łyżka mąki; sól; cukier; biały pieprz, 
gałka muszkatołowa 
Przepis : Pory przygotować według przepisu PORY Z WODY ,ale gotować je tylko 8 minut. Po odcedzeniu 
kawałki porów przeciąć wzdłuż na pół i ułożyć na płaskim naczyniu żaroodpornym, posmarowanym masłem. Zalać 
sosem przyrządzonym według przepisu SOS BESZAMELOWY ,wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 
zapiekać 12-15 minut, aż sos lekko się przyrumieni 

CUKINIE LUB KABACZEK DUSZONE ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki : 2 duże cukinie albo 1 kabaczek (700-750 g); 1 cebula; 2 łyżki masła; 80 ml słodkiej lub kwaśnej 
śmietany; pół pęczka koperku . sól; pieprz, cukier , sok z cytryny  
Przepis : Cukinie lub kabaczek umyć i pokroić w centymetrową kostkę (kabaczek wcześniej obrać) Roztopić 
masło i zeszklić na nim drobno posiekaną cebulę .Dodać cukinie lub kabaczek, podsmażać 5 minut na średnim 
ogniu, ciągle mieszając, po czym zmniejszyć ogień i dusić pod przykryciem 10 minut. Dodać śmietanę, posiekany 
koperek, doprawić do smaku solą, pieprzem , cukrem oraz sokiem z cytryny i dusić 2 minuty 

CUKINIE DUSZONE Z POMIDORAMI :  
Składniki : 3-4 niewielkie cukinie (700-750 g); 2-3 pomidory (300 -350 g); 1 cebula; 2 łyżki masła; 1 ząbek 
czosnku; sól; pieprz lub ostra papryka, cukier 
Przepis : Umyte pomidory na 2 minuty zalać wrzątkiem po czym ściągnąć z nich skórkę. Usunąć miejsca przy 
szypułkach i pokroić pomidory w ósemki. Cukinie opłukać, odciąć końce, a resztę pokroić w talarki 5-6 mm 
grubości. Na maśle zeszklić drobno posiekaną cebulę, wrzucić cukinie i podsmażać 5 minut na średnim ogniu. 
Włożyć pomidory , wsypać pół łyżeczki soli i dusić 10 minut , od czasu do czasu mieszając i pod koniec dodając 
przeciśnięty przez prasę czosnek. Doprawić do smaku solą , pieprzem lub ostrą papryką oraz cukrem 

CUKINIE LUB BAKŁAŻANY SMAŻONE W PANIERCE :  
Składniki : 2 duże cukinie lub 2 małe bakłażany; 2 łyżki mąki; 2 jajka; 2-3 łyżki mąki tartej; 100 ml oleju lub 
oliwy (można zmieszać olej z oliwą w dowolnych proporcjach); sól; pieprz 
Przepis : Umyte cukinie pokroić w skośne plastry grubości 7-8 mm, odrzucając końce (bakłażan po usunięciu 
szypułki pokroić w poprzek w plastry o tej samej grubości). Oprószyć je solą oraz pieprzem i na 15 minut zostawić 
na sicie. Potem przełożyć na papierowy ręcznik lub czystą ściereczkę i dokładnie osuszyć. Każdy kawałek obtaczać 
w mące , rozbełtanych jajkach, a następnie w bułce tartej i kłaść na mocno rozgrzany olej lub oliwę. Żeby 
sprawdzić czy temperatura jest właściwa .najlepiej wykonać próbę, wrzucając 1 plasterek. Jeśli tłuszcz nie będzie 
skwierczeć, a panierka zacznie opadać, należy zwiększyć ogień. Jeśli panierka zacznie od razu brązowieć, trzeba 
ogień zmniejszyć. Smażyć na jasnozłoty kolor -około 2 minut z każdej strony - a następnie odsączyć z tłuszczu na 
sicie lub papierowym ręczniku 

CUKINIE LUB BAKŁAŻANY GRILLOWANE :  
Składniki : 2-4 cukinie lub 1- 2 bakłażany (około 700-800 g); 5 łyżek oliwy; 1 łyżka octu z białego wina; 1-2 
łyżeczki świeżych ziół (majeranku, tymianku lub oregano); 2 ząbki czosnku; sól; pieprz 
Przepis : Cukinie umyć i odciąć końce , a resztę pokroić w skośne plasterki o grubości 6-7 milimetrów. Z 
bakłażana usunąć szypułkę i pokroić w poprzek w plastry takiej samej grubości. Jeśli cukinie są małe, można je 

pociąć wzdłuż. Kłaść na rozgrzanym grillu lub patelni do grillowania i piec po 1-2 minuty z każdej strony, 
uważając żeby nie zbrązowiały. Przekładać je na sito, żeby odciekł płyn. Na rozgrzanej oliwie zeszklić 
poszatkowany czosnek, wrzucić grillowane cukinie lub bakłażany i podsmażać 2-3 minuty. Zdjąć z ognia, dodać 
ocet oraz posiekane zioła i doprawić do smaku solą oraz pieprzem 

GRILLOWANA PAPRYKA W OLIWIE :  
Składniki : po 2 duże papryki : zielone ,żółte i czerwone; 5 łyżek oliwy; 3 łyżki octu z czerwonego wina lub 2 
łyżki octu balsamicznego; 4-5 gałązek świeżego majeranku; tymianku lub oregano; 2-3 ząbki czosnku; sól; pieprz 
Przepis : Umyta paprykę przekroić na pół ,a po usunięciu nasion oraz białych części wewnątrz strąków, każdą 
połówkę jeszcze na 2 części. Paprykę ułożyć na wyłożoną folią lub papierem blasze, zewnętrzną stroną do góry. 
Wstawić na najwyższą półkę piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec około 0 minut, aż skórka zacznie się 
przypalać. Po wyjęciu z piekarnika paprykę przykryć ściereczką zmoczoną w zimnej wodzie. Kiedy papryka 
wystygnie, ściągnąć z niej skórkę. Na oliwie zeszklić poszatkowany czosnek, dodać paprykę, sól, pieprz , ocet oraz 

całe gałązki ziół i dusić 3 minuty 

CUKINIE I BAKŁAŻANY DUSZONE Z PAPRYKĄ I POMIDORAMI :  
Składniki : 1 średnia cukinia (około 300 g); 1 mały bakłażan (około 300 g); 1 duża lub 2 małe zielone papryki; 3 
średnie pomidory; 1 cebula; 2 ząbki czosnku; 4-5 łyżek oliwy; sól; pieprz ,cukier 
Przepis : Cukinię umyć , po odcięciu końców przekroić na pół i pociąć w poprzek na kawałki mniej więcej 
centymetrowej grubości. Opłukany bakłażan pokroić w dwucentymetrową kostkę. Umytą paprykę podzielić na pół 
i po usunięciu nasion pociąć w 2-3 centymetrowe kwadraty .Pomidory opłukać, na 2 minuty zalać wrzątkiem, 



ściągnąć skórkę i pokroić je w ósemki .W rondlu zeszklić na oleju drobno posiekaną cebulę i poszatkowany 
czosnek, włożyć cukinię, bakłażan oraz paprykę i mieszając podsmażać na dość dużym ogniu 5-6 minut. 
Następnie zmniejszyć ogień, dodać pomidory, pół łyżeczki soli i dusić 10-12 minut pod przykryciem, od casu do 
czasu mieszając, Doprawić do smaku solą i pieprzem oraz niewielką ilością cukru 

SZPINAK WODY PODSMAŻANY NA MAŚLE :  
Składniki :500 g szpinaku; 2-3 łyżki masła; 1-2 ząbki czosnku (niekoniecznie); sól 
Przepis : Szpinak przebrać i usunąć twarde łodygi. Liście opłukać, zalać co najmniej dwoma litrami osolonego 
wrzątku i gotować2-3 minuty, w zależności od tego czy jest młody. Im młodszy tym szybciej się gotuje. Odcedzić 
na sicie i odcisnąć. Na maśle zeszklić poszatkowany czosnek, włożyć szpinak i ciągle mieszając, podsmażać na 
dosyć dużym ogniu 5-6 minut. Doprawić do smaku solą .Szpinak można przyrządzić bez czosnku 

SZPINAK DUSZONY ZE ŚMIETANĄ :  

Składniki : 500 g szpinaku; 1 łyżka masła; 100 ml słodkiej lub kwaśnej śmietany; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Szpinak przebrać i usunąć twarde łodygi. Liście opłukać, zalać co najmniej dwoma litrami osolonego 
wrzątku i gotować 2-4 minuty, w zależności od tego czy jest młody. Im młodszy, tym szybciej się gotuje. 
Odcedzić na sicie, odcisnąć i niezbyt drobno posiekać . Roztopić masło, włożyć szpinak i dusić pod przykryciem 5-
6 minut na niewielkim ogniu. Następnie wlać śmietanę, nieco zwiększyć ogień i mieszając, dusić kolejnych 5 
minut. Doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny . Pod koniec duszenia można dodać1-2 
przeciśnięte przez prasę ząbki czosnku albo trochę startej gałki muszkatołowej 

KUKURYDZA Z WODY :  
Składniki : 4 kolby młodej kukurydzy; 4 łyżki masła; sól 
Przepis : Kukurydzę obrać z liści, opłukać, zalać co najmniej 2 litrami wrzątku, tak ,żeby kolby były zakryte i 
gotować na dość dużym ogniu 18-25 minut, w zależności od tego na ile kukurydza jest młoda. Im jest młodsza 
tym jaśniejsze ma ziarna. Odcedzić, posolić i podawać polaną roztopionym masłem. Ugotowane kolby przed 
podaniem można pokroić na 2-3 kawałki i w ich boki wbić wykałaczki 

FASOLA Z WODY :  
Składniki : 500 g fasoli jaś; sól 
Przepis : Fasolę opłukać, namoczyć w zimnej wodzie o objętości trzy razy większej niż fasola na przynajmniej 6 
godzin (najlepiej na noc), po czym gotować w tej samej wodzie 1,5 - 2 godziny. Pod koniec gotowania posolić (1 
łyżeczką soli) .Kiedy fasola jest miękka, odcedzić i podawać polaną stopionym masłem lub wykorzystać jako 
składnik innych potraw, na przykład zup lub sałatek 

FASOLA Z POMIDORAMI :  
Składniki : 500 g fasoli jaś; 3-4 pomidory (300-350 g); 1-2 cebule; 3 łyżki masła lub 4 łyżki oleju; 1 łyżka mąki; 
sól; pieprz ,cukier 
Przepis : Pomidory zalać na 2 minuty wrzątkiem i po zdarciu z nich skórki i usunięciu miejsc przy szypułkach 
pokroić w niezbyt małą kostkę. Drobno posiekaną cebulę zeszklić na maśle , włożyć pomidory, wsypać pół 
łyżeczki soli oraz pieprz i dusić 10 minut na niedużym ogniu. Dodać mąkę, najpierw dokładnie wymieszaną z 2-3 
łyżkami, a potem ze 100 ml wody. Sos z pomidorów połączyć z fasolą, przyrządzona według przepisu FASOLA Z 
WODY i dusić na niewielki ogniu 10 minut co jakiś czas mieszając 

BÓB Z WODY :  
Składniki : bób; sól 
Przepis : Bób wrzucić do wrzącej wody i gotować na średnim ogniu 25-30 minut. 5 minut przed końcem 
gotowania wsypa łyżkę soli. Odcedzić i podawać na ciepło, polany masłem, lub na zimno  

GROCH Z KAPUSTĄ :  
Składniki : 500 g kiszonej kapusty; 200 g grochu; 200 g wędzonego surowego boczku w plasterkach; 1 duża lub 
2 małe cebule; 1 łyżka oleju lub sklarowanego masła; łyżka mąki; liść laurowy; 2 ziarenka ziela angielskiego; sól; 
pieprz 
Przepis : Groch namoczyć na co najmniej 6 godzin (najlepiej na noc) w wodzie o objętości 3 razy większej niż 

wynosi objętość grochu. Następnie ugotować go w tej samej wodzie do miękkości (1 -1,5 godziny). Kapustę zalać 
200 ml wody, wrzucić liść laurowy oraz ziele angielskie i gotować godzinę na wolnym ogniu. Tymczasem boczek 
pokroić w poprzek na 3-4 centymetrowe kawałki. Smażyć je na oleju lub sklarowanym maśle ,aż staną się 
chrupkie, ale nie przypalone. Wyłowić je, i odłożyć ma na tłuszczu usmażyć drobno posiekaną cebulę. Gdy cebula 
się przyrumieni ,dodać mąkę i, mieszając , podsmażać 1-2 minuty. Następnie zasmażkę rozprowadzić kilkoma 
łyżkami wywaru z kapusty, połączyć z grochem oraz kapustą i gotować na niewielkim ogniu 10 minut , często 
mieszając , ponieważ potrawa łatwo się przypala. Doprawić do smaku solą i pieprzem i włożyć do miski albo na 
talerz , a na wierzchu rozłożyć usmażony boczek  



Potrawy z grzybów 

|Borowiki z patelni | Borowiki duszone w śmietanie | Borowiki w panierce | Borowiki pod 
beszamelem | Podgrzybki lub koźlarze smażone na maśle | Podgrzybki lub koźlarze w śmietanie | Maślaki duszone 
ze śmietaną | Gąski duszone ze śmietaną | Rydze z patelni | Rydze ze śmietaną | Rydze w cieście | Kurki smażone 
na maśle | Kurki duszone ze śmietaną | Kanie pieczone na blasze | Kanie w panierce | Kanie smażone na 
maśle | Kanie w cieście | Smardze duszone ze śmietaną | Smardze w cieście | Pieczarki z patelni |Pieczarki 
duszone ze śmietaną | Pieczarki duszone na maśle | Pieczarki smażone w oliwie z ziołami | Pieczarki a′la 
Strogonow | Boczniaki w panierce | Boczniaki w cieście | 

BOROWIKI Z PATELNII :  
Składniki :500 g borowików; 1 cebula; 3 łyżki masła, najlepiej sklarowanego ;sól, pieprz; pół pęczka natki 
pietruszki (niekoniecznie) 

Przepis : Grzyby dokładnie oczyścić , opłukać i wytrzeć ściereczką lub kuchennym papierem. Najmniejsze 
zostawić w całości, większe pokroić na połówki lub ćwiartki, a całkiem duże w niezbyt cienkie paski Obraną i 
drobno posiekaną cebulę lekko przyrumienić na maśle, dodać grzyby i mieszając, smażyć 10 minut na dość dużym 
ogniu. Gdyby borowiki zaczęły się przypalać, nieco zmniejszyć ogień. Pod koniec posolić i oprószyć pieprzem, 
Można posypać posiekaną natką pietruszki. Podawać z białym pieczywem, ziemniakami oraz różnego rodzaju 
kluskami lub kluseczkami 

BOROWIKI DUSZONE W ŚMIETANIE :  
Składniki :500 g borowików; 1 cebula; 2 łyżki masła; 150-200 ml kwaśnej śmietany; sól; pieprz; natka pietruszki 
(niekoniecznie) 
Przepis : Borowiki starannie oczyścić, opłukać i osuszyć za pomocą ściereczki lub kuchennego papieru. 
Najmniejsze zostawić w całości, większe pokroić w połówki lub ćwiartki. Obraną i drobno posiekaną cebulę 
zeszklić na maśle, dodać grzyby i mieszając ,smażyć tak żeby się nie przypalały, ale jednocześnie ogień powinien 
być na tyle silny, by nie było za dużo płynu. Po 10 - 12 minutach zanim grzyby zaczną się rozpadać, wyspać sól 
oraz pieprz i wlać śmietanę rozbełtaną z kilkom łyżkami grzybowego wywaru. Można posypać natką pietruszki. 
Podawać z białym pieczywem, ziemniakami lub różnego rodzaju kluskami. Borowik duszone w śmietanie mogą 
również zastąpić sosy do mięs, zwłaszcza do wołowiny. 

BOROWIKI W PANIERCE :  
Składniki :8 dużych borowików; 3-4 łyżki oleju; 2 łyżki masła; 2 jajka; 2 łyżki mąki; 3 łyżki bułki tartej; sól; 
pieprz 
Przepis : Borowik oczyścić, odciąć nóżki (można je ususzyć), a kapelusze opłukać, lekko wytrzeć ściereczką lub 
kuchennym papierem i oprószyć solą oraz pieprzem. Każdy kapelusz otoczyć najpierw w mące, potem 
rozbełtanych jajkach, a na końcu w bułce tartej. Następnie kłaść je na rozgrzany olej i smażyć na średnim ogniu 
na złoty kolor - po 4-5 minut z każdej strony . Przełożyć na serwetkę lub kuchenny papier i kiedy odcieknie 
tłuszcz, kłaść na maśle roztopionym na drugiej patelni (lub tej samej ale umytej). Smażyć na średnim ogniu po 1 
minucie z każdej strony. Podawać z białym pieczywem lub ziemniakami 

BOROWIKI POD BESZAMELEM :  
Składniki : 400 g borowików; 1 cebula; 2 łyżki masła; sól; pieprz. Sos beszamelowy z serem: 200 ml mleka lub 
chudej słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1 łyżka mąki; 50 g łagodnego żółtego sera (najlepiej goudy); sól; cukier, 
biały pieprz, gałka muszkatołowa. 1łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Borowiki oczyścić, opłukać i wytrzeć ściereczką lub kuchennym papierem. Najmniejsze zostawić w 
całości, większe pokroić w połówki lub ćwiartki. Obraną i drobno posiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać 
grzyby i mieszając smażyć na dość dużym ogniu 8 minut, a następnie ułożyć w posmarowanym masłem naczyniu 
żaroodpornym. Sosem przyrządzonym według przepisu na SOS BESZAMELOWY Z SEREM zalać grzyby. Wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i zapiekać 10 minut, aż sos lekko się przyrumieni. Podawać z białym 
pieczywem.  

PODGRZYBKI LUB KOŹLARZE SMAŻONE NA MAŚLE :  
Składniki : 500 g podgrzybków lub koźlarzy; 1 cebula; 3 łyżki masła ; najlepiej sklarowanego; sól; pieprz 
Przepis: Grzyby oczyścić, opłukać i wytrzeć ściereczką lub kuchennym papierem. Najmniejsze zostawić w całości, 
większe pokroić w połówki lub ćwiartki, a największe w niezbyt cienkie paski. Obraną i drobno posiekaną cebulę 
lekko przyrumienić na maśle, dodać grzyby i mieszając smażyć : podgrzybki 15 minut a koźlarze 18-20 minut na 
średnim ogniu. Pod koniec posolić i oprószyć pieprzem. Podawać z białym pieczywem, ziemniakami lub różnego 
rodzaju kluskami 



PODGRZYBKI LUB KOŹLARZE W ŚMIETANIE :  
Składniki : 500 g borowików lub podgrzybków; 1 cebula; 2 łyżki masła; 150 - 200 ml kwaśnej śmietany; 1 
czubata łyżeczka mąki; sól; pieprz; pół pęczka natki pietruszki lub koperku 
Przepis : Grzyby dokładnie oczyścić. Najmniejsze zostawić w całości, większe pokroić w połówki lub ćwiartki, 
opłukać na sicie i pozostawić je na nim , żeby odciekły. Obraną i drobno posiekaną cebulę zeszklić na maśle, 
dodać grzyby i mieszając smażyć tak ,żeby się nie przypalały, ale jednocześnie ogień powinien być na tyle silny, 
by nie było za dużo płynu. Po 15 minutach, zanim grzyby zaczną się rozpadać, wsypać sól oraz pieprz. Połowę 
śmietany dokładnie wymieszać z mąką, połączyć z resztą śmietany, wlać do grzybów i dusić jeszcze 5-6 minut. 
Podawać z białym pieczywem ,ziemniakami lub różnego rodzaju kluskami, posypane posiekana natką pietruszki 
lub koperkiem 

MAŚLAKI DUSZONE ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :500 g maślaków; 1 cebula; 2 łyżki masła; 150 ml kwaśnej śmietany; sól; pieprz; pół pęczka koperku 
lub natki pietruszki 

Przepis : Maślaki oczyścić, ściągając z nich skórkę .Małe pozostawić w całości, większe pokroić na pół, a 
największe na ćwiartki. Opłukać na sicie i pozostawić ,żeby odciekła woda. Na maśle zeszklić drobno posiekaną 
cebulę, włożyć grzyby, wsypać pół łyżeczki soli i dusić na średnim ogniu pod przykryciem około 12 minut, od 
czasu do czasu mieszając, ponieważ maślaki łatwo się przypalają .Doprawić do smaku solą oraz pieprzem , 
posypać siekanym koperkiem lub natką pietruszki i podawać z białym pieczywem albo ziemniakami.  

GĄSKI DUSZONE ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :500 g gąsek; cebula; 2 łyżki masła; 100-150 ml kwaśnej śmietany; 1 łyżeczka maki; sól; pieprz; pół 
pęczka koperku lub natki pietruszki 
Przepis : Gąski oczyścić, małe zostawić całe a większe pokroić na połówki lub ćwiartki. Ponieważ rosną na 
piaszczystym podłożu, usunięcie piasku wymaga wiele wysiłku. Nie wystarczy ich opłukać, lecz trzeba kilkakrotnie 
zalewać wodą , odczekiwać kilka minut ,aż piasek opadnie na dno, grzyby wybierać i ponownie zalewać wodą 
.Powtarzać to aż dno garnka pozostanie czyste .Wtedy przełożyć gąski na sito, żeby odciekła woda. Tymczasem 

zeszklić na maśle drobno posiekaną cebulę. Dodać grzyby, wsypać pół łyżeczki soli oraz pieprz i dusić pod 
przykryciem, w razie potrzeby dolewając 1-2 łyżeczki wody. Po 30 minutach dodać śmietanę, dokładnie 
rozmieszaną z mąką, i dusić jeszcze 5 minut, Doprawić do smaku solą oraz pieprzem , posypać siekanym 
koperkiem lub natka pietruszki i podawać białym pieczywem albo ziemniakami 

RYDZE Z PATELNII :  
Składniki :500 g rydzów; 4 łyżki sklarowanego masła; sól ; pieprz 
Przepis : Rydze oczyścić. Nóżki odkroić, zostawiając nie więcej niż pół centymetra. Kapelusze umyć i dokładnie 
osuszyć na czystej ściereczce lub papierowym ręczniku. Kłaść partiami na mocno rozgrzane masło - blaszkami do 
góry - i smażyć po 3-4 minuty z każdej strony. Jeśli na patelnię włoży się zbyt dużo grzybów, zamiast smażyć, 
będą się dusić. Usmażone rydze oprószyć solą oraz pieprzem i podawać z białym pieczywem 

RYDZE ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :500 g rydzów; 3 łyżki sklarowanego masła; 150 ml kwaśnej śmietany; 1 kopiasta łyżeczka mąki; sól; 

pieprz 
Przepis : Rydze przygotować zgodnie z przepisem na RYDZE Z PATELNI. Kiedy są usmażone, dodać śmietanę, 
dokładnie wymieszaną z mąką i dusić 5 minut. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać z białym pieczywem 

RYDZE W CIEŚCIE :  
Składniki :400 g rydzów (jak największych); 2 jajka; 4 łyżki mąki; 100 ml jasnego piwa; 5 łyżek oleju; 2 łyżki 
masła; sól; pieprz 
Przepis : Rydze oczyścić. Nóżki odkroić, zostawiając nie więcej niż pół centymetra. Kapelusze umyć i dokładnie 
wytrzeć ściereczką albo papierowym ręcznikiem, a następnie oprószyć solą i pieprzem. Żółtka oddzielić od białek. 
Żółtka wymieszać z mąką, szczyptą soli i połową piwa, tak ,żeby nie było grudek. Dodać resztę piwa oraz ubitą na 
sztywno pianę z białek. Kapelusze grzybów ,nabite na ostry szpikulec (jeśli użyjemy widelca mogą się pokruszyć) 
,moczyć w cieście i kłaść na rozgrzany olej. Smażyć na średnim ogniu na złoty kolor, po 4 minuty z każdej strony. 
Przełożyć na serwetkę lub papierowy ręcznik , a kiedy odcieknie tłuszcz, smażyć na maśle (na innej lub tej samej, 

lecz wymytej patelni) po 1 minucie z każdej strony. 

KURKI SMAŻONE NA MAŚLE :  
Składniki :500 g kurek; 1 cebula; 3 łyżki masła , najlepiej sklarowanego; sól; pieprz 
Przepis : Kurki przebrać, starannie oczyścić, małe zostawić całe, a większe pokroić na połówki lub ćwiartki. 
Opłukać jeśli są bardzo zabrudzone, 1-2 razy zmienić wodę. Odcedzić i zostawić kilka minut na sicie, żeby 
odciekła woda. Obraną i posiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać kurki i mieszając, smażyć na dość dużym 
ogniu około 20 minut. Gdyby zbyt szybko straciły płyn, nieco zmniejszyć ogień. Pod koniec smażenia doprawić do 



smaku solą oraz pieprzem i ewentualnie dodać przeciśnięty przez prasę czosnek. Podawać z białym pieczywem, 
ziemniakami lub różnego rodzaju kluskami. Smażone kurki można też podawać do mięs. Najlepiej pasują do 
PIECZENI CIELĘCEJ lub ESKALOPKÓW CIELĘCYCH 

KURKI DUSZONE ZE ŚMIEYTANĄ :  
Składniki :500 g kurek; 1 cebula; 2 łyżki masła; 100- 150 ml śmietany (słodkiej lub kwaśnej) ;sól; pieprz 
Przepis : Kurki starannie oczyścić, małe zostawić całe ,a większe pokroić na połówki lub ćwiartki. Opłukać jeśli są 
bardzo zabrudzone, 1-2 razy zmienić wodę. Odcedzić i zostawić kilka minut na sicie, żeby odciekła woda. Na 
maśle zeszklić drobno posiekaną cebulę, włożyć grzyby i dusić na średnim ogniu pod przykryciem około 20 minut. 
Dodać śmietanę , sól oraz pieprz i dusić jeszcze 5 minut. Podawać z białym pieczywem, ziemniakami lub różnego 
rodzaju kluskami. Kurki duszone ze śmietaną mogą zastępować sosy do mięs, na przykład do PIECZENIE 
CIELĘCEJ lub ESKALOPKÓW CIELĘCYCH 

KANIE PIECZONE NA BLASZE :  
Składniki :8 kani o dużych ,płaskich kapeluszach; 3 łyżki roztopionego masła lub oliwy; sól; pieprz 
Przepis : Kanie starannie oczyścić i odciąć nóżki przy samych kapeluszach. Kapelusze opłukać i osuszyć na 
ściereczce lub papierowym ręczniku. Jeśli się je wyciera, należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ łatwo się 
kruszą. Oprószyć solą oraz pieprzem i - blaszkami do góry - ułożyć na blasze skropionej roztopionym masłem albo 
oliwą. Polać resztą tłuszczu, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 10 minut. Podawać gorące z 
białym pieczywem 

KANIE SMAŻONE NA MAŚLE :  
Składniki :8 kani o dużych ,płaskich kapeluszach; 3-4 łyżki masła najlepiej sklarowanego; sól; pieprz  
Przepis : Kanie oczyścić. Nóżki odciąć tuż przy kapeluszach. Kapelusze opłukać i osuszyć na ściereczce lub 
papierowym ręczniku. Jeśli się je wyciera, należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ łatwo się kruszą. Kłaść na 
rozgrzane na patelni masło - blaszkami do góry. Smażyć na średnim ogniu 4 minuty, po czym odwrócić i smażyć 
jeszcze 3 minuty, pod koniec oprószając solą i pieprzem. Podawać z białym pieczywem 

KANIE W PANIERCE :  
Składniki :8 kani o dużych ,płaskich kapeluszach; 3-4 łyżki oleju; 1 łyżka masła; 2 jajka; 2 łyżki mąki; 3 łyżki 
bułki tartej; sól; pieprz 
Przepis : Kanie oczyścić i po odcięciu nóżek - tuż przy kapeluszach - oczyścić, opłukać i pozostawić na ściereczce 
lub kuchennym papierze, żeby odciekła woda (nie powinny być całkiem suche). Oprószyć solą oraz pieprzem i 
obtoczyć najpierw w mące, potem w rozbełtanych jajkach, a na końcu w bułce tartej. Kłaść na rozgrzany olej i 
smażyć olej i smażyć na średnim ogniu na złoty kolor po 3-4 minuty z każdej strony. Przełożyć na serwetkę lub 
kuchenny papier i kiedy odcieknie tłuszcz, kłaść na maśle roztopionym na drugiej patelni (lub tej samej, ale 
umytej). Smażyć na średnim ogniu po 1 minucie z każdej strony. Podawać z białym pieczywem lub ziemniakami 

KANIE W CIEŚCIE :  
Składniki :8 kani o płaskich kapeluszach; 2 jajka; 4 łyżki mąki; 100 ml jasnego piwa; 5 łyżek oleju; 2 łyżki 
masła; sól; pieprz 
Przepis : Kanie oczyścić i po odcięciu nóżek - tuż przy kapeluszach - oczyścić, opłukać i pozostawić na ściereczce 
lub papierowym ręczniku. Żółtka dokładnie wymieszać z mąką, szczyptą soli i połową piwa. Kiedy znikną 
wszystkie grudki wlać resztę piwa, dodać ubitą na sztywno pianę z białek i wszystko dokładnie, ale niezbyt 
gwałtownie przemieszać. Kapelusze zanurzać w cieście i smażyć na średnim ogniu na złoty kolor, po 3 minuty z 
każdej strony. Przełożyć na serwetkę lub papierowy ręcznik, a kiedy odcieknie tłuszcz, smażyć na maśle (na innej 
,lub tej samej patelni, ale wymytej) po 1 minucie z każdej strony. Podawać z białym pieczywem 

SMARDZE DUSZONE ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :500 g smardzów; 1 cebula. 2 łyżki masła; 150 - 200 ml kwaśnej lub słodkiej śmietany; 1 łyżeczka 
mąki; sól; pieprz 
Przepis : Smardze oczyścić, małe zostawić całe, większe pokroić na połówki. W związku z ich falistą i porowatą 
powierzchnią, żeby nie pozostał w nich piasek czy igliwie, nie wystarczy ich opłukać lecz należy je zalać wodą i 
kilkakrotnie ją zmieniać, dopóki nie będzie czysta. Następnie pozostawić je na sicie, żeby odciekła woda. Na maśle 

zeszklić drobno posiekaną cebulę, dodać grzyby, wsypać pół łyżeczki soli oraz pieprz i dusić pod przykryciem 15 
minut. Wlać śmietanę, dokładnie rozmieszaną z mąką i dusić jeszcze 8 minut. Podawać z białym pieczywem, lub 
różnego rodzaju kluskami. Można również przyrządzić je w mniejszej ilości i podawać jako sos 

SMARDZE W CIEŚCIE :  
Składniki :400 g smardzów, jak najmniejszych, najlepiej podobnej wielkości; 2 jajka; 4 łyżki mąki; 100 ml 
białego wytrawnego wina; 5 łyżek oleju; 2 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Smardze oczyścić. W związku z ich falistą i porowatą powierzchnią, żeby nie pozostał w nich piasek czy 



igliwie, nie wystarczy ich opłukać lecz należy je zalać wodą i kilkakrotnie ją zmieniać, dopóki nie będzie czysta. 
Następnie osuszyć je na ściereczce lub papierowym ręczniku. Jeśli się je wyciera, należy uważać, ponieważ są 
kruche. Oddzielić żółtka od białek .Żółtka dokładnie wymieszać z mąką, szczyptą soli i połową wina. Kiedy znikną 
wszystkie grudki , wlać resztę wina, dodać ubitą na sztywno pianę z białek i wszystko dokładnie, ale niezbyt 
gwałtownie przemieszać ,żeby ciasto nie opadło. Smardze, nadziane na ostry szpikulec zanurzać w cieście i 
smażyć na średnim ogniu ze wszystkich stron na złoty kolor - około 12 minut. Przełożyć na serwetkę lub 
papierowy ręcznik, a kiedy odcieknie tłuszcz, smażyć na maśle jeszcze 2 minuty. Podawać z białym pieczywem 

PIECZARKI Z PATELNI :  
Składniki :500 g małych pieczarek, podobnej wielkości; 4 łyżki sklarowanego masła; sól; pieprz 
Przepis : Pieczarki oczyścić, opłukać i dokładnie osuszyć ściereczka lub papierowym ręcznikiem. Smażyć na 
maśle, na dość mocnym ogniu po 4 minuty z każdej strony, tak ,żeby były rumiane ,ale nie sczerniały. Oprószyć 
solą orz pieprzem i podawać z białym pieczywem. Można je również serwować jako dodatek do mięs, zwłaszcza 
wołowiny 

PIECZARKI DUSZONE ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :500 g pieczarek; 1 cebula; 2 łyżki masła; 150 ml kwaśnej lub słodkiej śmietany; 1 czubata łyżeczka 
mąki; sól; pieprz; pół pęczka natki pietruszki (niekoniecznie) 
Przepis : Pieczarki oczyścić, z dużych ściągając skórkę. Poszatkować je niezbyt drobno, wypłukać na sicie i 
pozostawić na nim, żeby odciekła woda. Na maśle zeszklić drobno posiekaną cebulę, wrzucić pieczarki, oprószyć 
solą i dusić pod przykryciem 12 minut. Jeśli pod koniec duszenia w rondlu czy patelni będzie jeszcze płyn, odkryć 
naczynie i zwiększyć ogień. Mąkę wymieszać najpierw z kilkoma łyżkami śmietany, a kiedy znikną grudki, z resztą. 
Wlać do pieczarek, doprawić do smaku solą oraz pieprzem i dusić jeszcze 5 minut. Podawać z białym pieczywem 
lub różnego rodzaju kluskami, posypane posiekaną natką pietruszki. Pieczarki duszone ze śmietana mogą również 
zastępować sosy do mięs , wołowiny, wieprzowiny , cielęciny oraz drobiu 

PIECZARKI DUSZONE NA MAŚLE :  
Składniki :500 g pieczarek; 3 łyżki masła; 1-2 cebule; sól; pieprz; pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Pieczarki oczyścić, z dużych ściągając skórkę. Małe pokroić na połówki, większe na ćwiartki, a 
największe w paski. Opłukać je i zostawić na sicie, żeby odciekła woda. Tymczasem drobno posiekaną cebulę 
zeszklić na maśle, wrzucić pieczarki i dusić pod przykryciem na średnim ogniu około 15 minut. Jeśli pod koniec 
będzie zbyt dużo płynu, zdjąć pokrywkę i nieco zwiększyć ogień. Posolić i oprószyć pieprzem. Podawać z białym 
pieczywem, różnego rodzaju kluskami lub jako dodatek do mięs. 

PIECZARKI SMAŻONE W OLIWIE Z ZIOŁAMI :  
Składniki :500 g małych pieczarek podobnej wielkości; 5-6 łyżek oliwy; 1-2 ząbki czosnku; pół pęczka natki 
pietruszki; po kilka gałązek świeżego tymianku i majeranku (może być tylko tymianek albo majeranek); 1 łyżka 
soku z cytryny lub 1 łyżka octu z białego wina; sól; pieprz 
Przepis : Pieczarki oczyścić, opłukać i dokładnie osuszyć ściereczką lub papierowym ręcznikiem. Smażyć na 
rozgrzanej oliwie, dość mocnym ogniu , po 5 minut z każdej strony, tak ,żeby były rumiane, ale nie sczerniały. 
Posolić, oprószyć pieprzem, dodać opłukane i posiekane zioła (same listki, bez łodyg) oraz przeciśnięty przez 

prasę czosnek i smażyć jeszcze minutę. Po zdjęciu z ognia skropić sokiem z cytryny lub octem. Podawać na 
gorąco z białym pieczywem lub schłodzone jako zimną przystawkę 

PIECZARKI A LA STROGONOW :  
Składniki :500 g pieczarek ; 2 cebule; 2 łyżki masła lub oleju; 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego; 1 kostka 
bulionowa (wołowa; wołowo-drobiowa lub warzywna); 150 ml kwaśnej śmietany; 2 łyżeczki mąki; sól ;pieprz; 
ostra papryka; 2 duże lub trzy mniejsze ogórki konserwowe; pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Pieczarki oczyścić, ściągając z nich skórkę i pokroić w niezbyt cienkie paski. Wypłukać je na sicie i 
pozostawić na nim, żeby odciekła woda. Tymczasem zeszklić na maśle pokrojoną w krążki cebulę. Wrzucić 
pieczarki, wlać 6 łyżek wody, dodać kostkę bulionową i dusić pod przykryciem 15 minut na niewielkim ogniu. 
Przecier pomidorowy zmieszać z mąką z 5 łyżkami wody kiedy znikną grudki , dodać śmietanę. Wlać do pieczarek 
i dusić jeszcze 6 minut. Doprawić do smaku solą, pieprzem oraz papryką (sól należy dodawać ostrożnie, ponieważ 
jest już w kostce bulionowej) .Nalać do talerzy lub kokilek, na środku umieścić pokrojone w cienkie słupki ogórki i 

posypać posiekaną natką pietruszki 

BOCZNIAKI W PANIERCE :  
Składniki :400 g boczniaków; 4-5 łyżek oleju; 2 łyżki masła; 2 jajka; 2 łyżki mąki. 3 łyżki bułki tartej; sól; pieprz 
Przepis : Boczniaki oczyścić, opłukać na sicie i zostawić na nim, żeby odciekła woda. Oprószyć solą oraz 
pieprzem, obtoczyć najpierw w mące, potem w rozbełtanych jajkach, a na końcu w bułce tartej. Kłaść na 
rozgrzany olej i smażyć na średnim ogniu na złoty kolor po 5 minut z każdej strony .Przełożyć na serwetkę lub 



kuchenny papier i kiedy odcieknie tłuszcz, kłaść na maśle roztopionym na drugiej patelni (lub tej samej, ale 
umytej). Smażyć na średnim ogniu , po 1 minucie z każdej strony. Podawać z białym pieczywem lub ziemniakami 

BOCZNIAKI W CIEŚCIE :  
Składniki :400 g boczniaków; 2 jajka; 4 łyżki mąki; 100 ml jasnego piwa; 5 łyżek oleju; 2 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Boczniaki oczyścić, opłukać na sicie i zostawić na nim, żeby odciekła woda. Oprószyć solą oraz 
pieprzem. Żółtka wymieszać z mąką , szczyptą soli i połową piwa. Kiedy znikną wszystkie grudki, wlać resztę 
piwa, dodać ubitą na sztywną pianą z białek i wszystko dokładnie , ale niezbyt gwałtownie wymieszać. Grzyby 
zanurzać w cieście i smażyć na średnim ogniu na złoty kolor, po 6 minut z każdej strony .Przełożyć na serwetkę 
lub papierowy ręcznik, a kiedy odcieknie tłuszcz, smażyć na maśle (na innej patelni, lub tej samej ale umytej) po 
1 minucie z każdej strony Podawać z białym pieczywem 

Potrawy z jajek 

| Jajka gotowane na miękko | Jajka gotowane na półtwardo | Jajka gotowane na twardo | Jajka po 
wiedeńsku | Jajka w koszulkach | Jajka w koszulkach na szpinaku | Jajka na szpinaku pod beszamelem | Jajka po 
benedyktyńsku na grzankach | Jajka z szynką i serem zapiekane w kokilkach | Jajka sadzone na maśle | Jajka 
sadzone na boczku lub bekonie I | Jajka sadzone na boczku lub bekonie II | Jajecznica na maśle | Jajecznica na 
śmietanie | Jajecznica na boczku lub bekonie | Jajecznica na szynce lub kiełbasie | Jajecznica z 
cebulą | Jajecznica z pomidorami | Jajecznica z pomidorami i papryką | Jajecznica z pieczarkami | Jajecznica z 
kurkami | Kotlety z jajek | Omlet naturalny | Omlet naturalny z szynką | Omlet naturalny ze szpinakiem | Omlet 
naturalny z pieczarkami | Omlet naturalny z groszkiem | Omlet naturalny z serem | Omlet naturalny ze świeżymi 
ziołami | Omlet naturalny z papryką | Omlet grzybek z ziołami | Omlet grzybek z boczkiem | Suflet z 
serem | Suflet z suszonymi grzybami | Suflet ze szpinakiem | Suflet z wędzonym łososiem | 

JAJKA GOTOWANE NA MIĘKKO :  

Składniki :8 jajek; sól 
Przepis : Jajka umyć. Jeśli były wcześniej w lodówce, na kilka minut włożyć do ciepłej wody, by zbyt duża 
różnica temperatur nie sprawiła ,że będą pękać. Włożyć za pomocą łyżki do niezbyt gwałtownie kipiącego wrzątku 
i gotować 4-5 minut, w zależności od wielkości. Serwować gorące w podstawkach do jajek, ustawionych na 
talerzykach .Sól podawać osobno w solniczce 

JAJKA GOTOWANE NA PÓŁTWARDO :  
Składniki :8 jajek; sól 
Przepis : Jajka umyć. Jeśli były wcześniej w lodówce, na kilka minut włożyć do ciepłej wody, by zbyt duża 
różnica temperatur nie sprawiła ,że będą pękać. Włożyć za pomocą łyżki do niezbyt gwałtownie kipiącego wrzątku 
i gotować 5-6 minut, w zależności od wielkości. Można również włożyć je do zimnej wody , zagotować i wyjąć 
minutę po tym ,jak woda zacznie wrzeć. Jajka serwować gorące w specjalnych podstawkach umieszczonych na 
talerzykach. Sól podawać osobno 

JAJKA GOTOWANE NA TWARDO :  
Składniki :8 jajek; sól 
Przepis : Jajka umyć, włożyć do zimnej wody i na średnim ogniu doprowadzić do wrzenia. Jeśli ogień jest zbyt 
duży, łatwiej pękają. Od momentu zawrzenia gotować 5-6 minut, w zależności od wielkości. Jajka gotowane na 
twardo można podawać na ciepło lub na zimno z solą lub majonezem, chrzanem albo zimnymi sosami, np. 
SOSEM MUSZTRDOWYM czy SOSEM CHRZANOWYM  

JAJKA PO WIEDEŃSKU :  
Składniki :8 jajek; 4 łyżeczki mocno schłodzonego masła; sól; 2 łyżeczki siekanej natki pietruszki 
Przepis : Jajka umyć. Jeśli były wcześniej w lodówce, na kilka minut włożyć do ciepłej wody, by zbyt duża 
różnica temperatur nie sprawiła ,że będą pękać. Włożyć za pomocą łyżki do niezbyt gwałtownie kipiącego wrzątku 
i gotować 5-6 minut, w zależności od wielkości. Wyjąć, gorące bardzo ostrożnie obrać, tak aby nie rozerwać 
białka. Włożyć po dwa do szerokich kieliszków lub niskich szklanek, posypać solą, wiórkami masła oraz posiekaną 

pietruszką 

JAJKA W KOSZULKACH :  
Składniki :8 jajek; 2 łyżki octu; sól; pieprz (niekoniecznie); 2 łyżeczki posiekanej natki pietruszki (niekoniecznie) 
Przepis : Jajka przeznaczone do gotowania w koszulkach powinny być bardzo świeże. Najlepiej to sprawdzić, 
wbijając je na talerzyk. Żółtko musi utworzyć wystającą ponad białkiem kopułkę. Jajka umyć i wbić po jednym na 
talerzyki lub miseczki. Zagotować co najmniej dwa litry wody (im więcej i im szerszy będzie rondel, tym większa 
szansa, że potrawa się uda), dodać ocet i płaską łyżkę soli. Szybko wlewać jajka do wody, trzymając talerzyki tuż 



nad jej powierzchnią. Gotować 3-4 minuty, w zależności od wielkości jajek. Ważne jest, aby woda nie kipiała zbyt 
gwałtownie, ale też ogień nie może być za mały, wtedy bowiem upłynie zbyt wiele czasu od momentu włożenia 
jajek do chwili aż woda ponownie zakipi. Jajka wyjąć łyżką cedzakową, najlepiej drewnianą lub plastikową, ułożyć 
na talerzach i usunąć najbardziej postrzępione części białka. Po chwili odlać wodę, przechylając talerze. Podawać 
albo tylko posypane solą, pieprzem i posiekaną natką pietruszki, albo polane zimnymi sosami 

JAJKA W KOSZULLACH NA SZPINAKU :  
Składniki :8 jajek; 2 łyżki octu; sól; 500 g szpinaku; 3łyżki masła; 1-2 ząbki czosnku (niekoniecznie); sól; pieprz 
(czarny lub biały; jeśli szpinak jest przyrządzany z dodatkiem czosnku, wtedy zdecydowanie czarny) 
Przepis : Szpinak przebrać i usunąć twarde łodygi. Liście opłukać, zalać co najmniej 2 litrami osolonego wrzątku i 
gotować 3 minuty. Odcedzić na sicie i odcisnąć. Na maśle zeszklić poszatkowany czosnek (można z niego 
zrezygnować), dodać szpinak i ciągle mieszając, podsmażać na dosyć dużym ogniu 5-6 minut. Doprawić do smaku 
solą, wyłożyć na półmisek i trzymać w cieple. Jajka ugotowane według przepisu na JAJKA W KOSZULKACH 
umieścić na szpinaku i oprószyć solą i pieprzem 

JAJKA NA SZPINAKU ZAPIEKANE POD BESZAMELEM :  
Składniki :8 jajek; 2 łyżki octu; sól; 500 g szpinaku; 2 łyżki masła; sól; pieprz biały. Sos beszamelowy : 200 ml 
mleka lub chudej słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1,5 łyżki mąki 
Przepis : Szpinak przebrać i usunąć twarde łodygi. Liście opłukać, zalać co najmniej 2 litrami osolonego wrzątku i 
gotować 3 minuty. Odcedzić na sicie i odcisnąć. Masło roztopić na patelni, dodać szpinak i , ciągle mieszając, 5 
minut podsmażać na dość dużym ogniu. Szpinak włożyć do naczynia żaroodpornego, posmarowanego masłem. 
Jajka umyć. Jeśli były wcześniej w lodówce, na kilka minut włożyć do ciepłej wody, by zbyt duża różnica 
temperatur nie sprawiła ,że będą pękać. Włożyć za pomocą łyżki do niezbyt gwałtownie kipiącego wrzątku i 
gotować 4-5 minut, w zależności od wielkości. Wyjąć, gorące bardzo ostrożnie obrać, tak by nie rozerwać białka, i 
ułożyć na szpinaku. Jajka można również ugotować według przepisu na JAJKA W KOSZULKACH . Zalać sosem 
przyrządzonym według przepisu na SOS BESZAMELOWY włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i 
zapiekać 8-10 minut 

JAJKA PO BENEDYKTYŃSKU NA GRZANKACH :  
Składniki :8 jajek; 2 łyżki octu; 8 plastrów chudej gotowanej szynki; 8 kromek pieczywa tostowego; 2 łyżki 
masła .Sos berneński : 150 g masła; 3 żółtka; 1 szalotka; 2 łyżki soku z cytryny lub octu w białego wina; 1 płaska 
łyżeczka suszonego estragonu; pół pęczka natki pietruszki ; sól; pieprz; cukier 
Przepis : Opieczone według uznania kromki pieczywa tostowego posmarować masłem i na każdej położyć 
plasterek szynki. Na wierzchu umieścić po jednym jajku, ugotowanym według przepisu na JAJKA W KOSZULKACH 
i polać ciepłym sosem, przyrządzonym według przepisu na SOS BERNEŃSKI 

JAJKA Z SZYNKĄ I SEREM ZAPIEKANE W KOKILKACH :  
Składniki : 4 jajka; 100 g gotowanej szynki w plastrach; 150 ml słodkiej śmietany (może być kremówka); 80 g 
żółtego sera; 4 kromki pieczywa tostowego; 2 łyżki masła; sól; pieprz; pół pęczka szczypiorku lub natki pietruszki 
Przepis : Pieczywo tostowe z obu stron posmarować masłem i obciąć skórki. Włożyć po jednej kromce do kokilek 
i docisnąć mocno do dna oraz boków. Posypać połową startego sera i szynką, pokrojoną w cienkie paski. Na 

wierzch wbić po jednym jajku, oprószyć solą oraz pieprzem i zalać śmietaną zmieszaną z resztą startego sera 
.Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 10 minut. Podawać gorące, posypane posiekanym 
szczypiorkiem lub natką pietruszki 

JAJKA SADZONE NA MAŚLE :  
Składniki :8 jajek; 3 łyżki masła najlepiej sklarowanego; sól; pieprz (niekoniecznie) 2 łyżeczki siekanego 
szczypiorku lub natki pietruszki (niekoniecznie) 
Przepis : Jajka umyć Masło rozgrzać na patelni na dość dużym ogniu i szybko wbijać jajka, jedno obok drugiego, 
po czym zmniejszyć ogień i oprószyć solą oraz pieprzem .Smażyć , aż białka się zetną, a żółtka pozostaną płynne, 
około 5 minut. Można na ostatnie 2 minuty patelnię przykryć. Jajka wyłożyć na talerze i posypać posiekanym 
szczypiorkiem lub natką pietruszki. Podawać z białym lub ciemnym pieczywem 

JAJKA SADZONE NA BOCZKU LUB BEKONIE I :  

Składniki :8 jajek; 8 plastrów surowego boczku wędzonego lub bekonu; 1 łyżeczka masła najlepiej 
sklarowanego; sól; pieprz (niekoniecznie) 
Przepis : Masło roztopić na patelni, rozłożyć na niej plastry boczku lub bekonu i na średnim ogniu podsmażyć ,aż 
się lekko zarumienią, po czym odsunąć na bok patelni (lub jeśli jest za mała, włożyć na inną patelnię i umieścić ją 
na minimalnym ogniu). Na wytopiony tłuszcz wbijać umyte jajka, posypać solą oraz pieprzem i smażyć aż białka 
się zetną, a żółtka pozostaną płynne około 5 minut. Na ostatnie 2 minuty patelnię można przykryć. Na talerzach 
umieścić po 2 plastry boczku lub bekonu, a na nich wyłożyć po dwa jajka. Podawać z białym lub ciemnym 
pieczywem 



JAJKA SADZONE NA BOCZKU LUB BEKONIE II :  
Składniki :8 jajek; 8 plastrów surowego boczku wędzonego lub bekonu; 1 łyżeczka masła najlepiej 
sklarowanego; sól; pieprz (niekoniecznie) 
Przepis : Masło roztopić na patelni, rozłożyć na niej plastry boczku albo bekonu i na średnim ogniu podsmażać 3-
4 minuty, aż biały tłuszcz zacznie się szklić. Na boczek lub bekon wbić umyte jajka - jedno obok drugiego - 
posypać solą oraz pieprzem i smażyć, aż białka się zetną a żółtka pozostaną płynne, około 5 minut. Można na 
ostatnie 2 minuty patelnię przykryć. Jajka ostrożnie wyjmować z patelni razem z boczkiem albo bekonem. 
Podawać z białym lub ciemnym pieczywem. 

JAJECZNICA NA MAŚLE :  
Składniki :8 jajek; 2-3 łyżki masła; sól; pieprz (niekoniecznie). 2 łyżeczki siekanego szczypiorku lub natki 
pietruszki (niekoniecznie) 
Przepis : Masło roztopić na patelni i dodać jajka. Jeśli woli się żółtka połączone z białkami w jednolitą masę, 
należy umyte jajka najpierw wbić na talerz lub do miski i rozbełtać, a dopiero wtedy wlewać na patelnię. Można 

również wbijać je od razu na patelnię i zacząć mieszać od razu albo dopiero wtedy , gdy białka się zetną. 
Jajecznicę smażyć wedle upodobań, trzeba jednak z jednej strony uważać, by białka nie były "glutowate", a z 
drugiej, by były usmażone a nie "upieczone". Jajecznicę soli się i doprawia pieprzem w dowolnym momencie, co 
nie wpływa na jej jakość. Można ją posypać posiekanym szczypiorkiem lub natką pietruszki. Podawać a białym lub 
ciemnym pieczywem 

JAJECZNICA NA MAŚLE :  
Składniki :8 jajek; 4 łyżki kwaśnej śmietany; sól; pieprz (niekoniecznie). 2 łyżeczki siekanego szczypiorku lub 
natki pietruszki (niekoniecznie) 
Przepis : Jajecznicę na śmietanie przygotować tak samo jak JAJECZNICE NA MAŚLE , tyle ,że zamiast masła, na 
patelnię wlać śmietanę i kiedy tylko się zagotuje, dodać jajka 

JAJECZNICA NA BOCZKU LUB BEKONIE :  
Składniki : 8 jajek; 100-150 g surowego boczku wędzonego lub w plasterkach; 1 łyżeczka masła najlepiej 
sklarowanego (jeśli boczek jest wystarczająco tłusty, masło nie jest konieczne); sól; pieprz 
Przepis : Boczek lub bekon pokroić w poprzek w paski mniej więcej centymetrowej grubości, wrzucić na 
roztopione masło i podsmażyć, aż lekko się zarumieni. Dodać jajka - albo wcześniej rozbełtane albo wbijane od 
razu na patelnię. Mieszać od razu lub po chwili, gdy białka się trochę zależnie od tego, na ile jajecznica ma być 
gładka. Smażyć 3-4 minuty, Doprawić solą i pieprzem, sól dodając ostrożnie, ponieważ sam boczek i bekon są 
słone. Podawać z białym lub ciemnym pieczywem 

JAJECZNICA NA SZYNCE LUB KIEŁBASIE :  
Składniki : 8 jajek; 100-150 g szynk lub kiełbasy, może być i szynka i kiełbasa zmieszane w dowolnych 
proporcjach; 1-2 łyżki masła, zależnie od tego jak tłusta jest kiełbasa czy szynka; sól; pieprz 
Przepis : Kiełbasę obrać ze skórki i pokroić w cienkie plasterki, szynkę pociąć w cienkie słupki. Wędliny wrzucić 
na roztopione masło i podsmażyć, aż lekko się przyrumienią. Dodać jajka - albo wcześniej rozbełtane, albo 
bezpośrednio wbijane na patelnię. Mieszać od razu lub po chwili, gdy białka już się trochę zetną, zależnie od tego 

na ile jajecznica ma być gładka. Smażyć 3-4 minuty. Doprawić solą i pieprzem. Podawać z białym lub ciemnym 
pieczywem 

JAJECZNIECA Z CEBULĄ :  
Składniki :8 jajek; 1-2 cebule; 3 łyżki masła; sól; pieprz; pół pęczka szczypiorku (niekoniecznie) 
Przepis : Cebulę obrać, drobno posiekać i lekko przyrumienić na maśle. Dodać jajka - albo wcześniej rozbełtane , 
albo wbijane bezpośrednio na patelnię. Mieszać od razu lub po chwili, gdy białka już się trochę zetną, zależnie od 
tego na ile jajecznica ma być gładka. Smażyć 3-4 minuty. Doprawić solą i pieprzem. Można posypać posiekanym 
szczypiorkiem Podawać z białym lub ciemnym pieczywem  

JAJECZNICA Z POMIDORAMI :  
Składniki : 8 jajek; 3 średnie pomidory; 2 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Pomidory na 2 minuty zalać wrzątkiem, po czym zdjąć z nich skórkę. Po przekrojeniu na pół i usunięciu 

części przy szypułkach podzielić je na ósemki. Wrzucić na roztopione masło i dusić na średnim ogniu 5 minut. Jeśli 
po tym czasie będzie jeszcze płyn, na 2-3 minuty zwiększyć ogień. Gdy płyn wyparuje, dodać jajka albo wcześniej 
rozbełtane albo wbijane od razu na patelnię. Mieszać od razu lub po chwili gdy białka się trochę zetną, zależnie 
od tego, na ile jajecznica ma być gładka. Smażyć 3-4 minuty, Doprawić solą i pieprzem. Podawać z białym lub 
ciemnym pieczywem  

JAJECZNICA Z POMIDORAMI I PAPRYKĄ :  
Składniki :8 jajek; 2 średnie pomidory; 1 duża lub 2 małe zielone papryki; 2 łyżki masła, najlepiej sklarowanego; 



sól; pieprz 
Przepis : Pomidory na 2 minuty zalać wrzątkiem, po czym zdjąć z nich skórkę. Po przekrojeniu na pół i usunięciu 
części przy szypułkach podzielić je na ósemki. Umytą paprykę przekroić na pół i po usunięciu nasion oraz białych 
części znajdujących się wewnątrz strąków pociąć ją na paski. Pomidory i paprykę wrzucić na roztopione masło i 
dusić na średnim ogniu 6 minut Jeśli po tym czasie będzie jeszcze płyn, na 2-3 minuty zwiększyć ogień. Gdy płyn 
wyparuje, dodać jajka albo wcześniej rozbełtane albo wbijane od razu na patelnię. Mieszać od razu lub po chwili 
gdy białka się trochę zetną, zależnie od tego, na ile jajecznica ma być gładka. Smażyć 3-4 minuty, Doprawić solą i 
pieprzem. Podawać z białym lub ciemnym pieczywem 

JAJECZNICA Z PIECZARKAMI :  
Składniki :8 jajek; 200 g pieczarek; 3 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Pieczarki oczyścić, z dużych zdejmując skórkę. Poszatkować je niezbyt drobno, opłukać na sicie, a kiedy 
odcieknie woda, wrzucić je na roztopione masło i podsmażać na dość dużym ogniu około 6 minut ,aż lekko się 
przyrumienią. Wtedy dodać jajka albo wcześniej rozbełtane albo wbijane od razu na patelnię. Mieszać od razu lub 

po chwili gdy białka się trochę zetną, zależnie od tego, na ile jajecznica ma być gładka. Smażyć 3-4 minuty, 
Doprawić solą i pieprzem. Podawać z białym lub ciemnym pieczywem 

JAJECZNICA Z KURKAMI :  
Składniki :8 jajek; 200 g kurek; 3 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Kurki przebrać i oczyścić. Małe zostawić w całości, większe pokroić na połówki lub ćwiartki. Wymyć; w 
razie gdyby były bardzo zabrudzone, kilkakrotnie zmienić wodę. Zostawić na sicie, żeby odciekła ,a następnie 
wrzucić grzyby na roztopione masło i smażyć 12 minut. Ogień zwiększać lub zmniejszać w zależności od tego, ile 
jest płynu pod koniec smażenia (powinno go prawie nie być). Dodać jajka- albo wcześniej rozbełtane albo 
wbijane od razu na patelnię. Mieszać od razu lub po chwili gdy białka się trochę zetną, zależnie od tego, na ile 
jajecznica ma być gładka. Smażyć 3-4 minuty, Doprawić solą i pieprzem. Podawać z białym lub ciemnym 
pieczywem 

KOTLETY Z JAJEK :  
Składniki :10 jajek; 1 cebula; 1 łyżka masła; 6 łyżek bułki tartej; 3 łyżki mleka lub chudej słodkiej śmietany; pół 
pęczka szczypiorku; pół pęczka koperku; pół pęczka natki pietruszki; 5-6 łyżek oleju; sól; pieprz 
Przepis : Namoczyć w mleku lub śmietanie 4 łyżki bułki tartej. 8 jajek ugotować na twardo, a kiedy wystygną, 
obrać i zemleć w maszynce do mięsa albo rozdrobnić na malakserze, ale nie na gładką papkę. Połączyć z bardzo 
drobno posiekaną cebulą, lekko zarumienioną na maśle, 2 surowymi jajkami, posiekanymi drobno ziołami oraz 
namoczona bułką tartą. Wszystko dokładnie wymieszać, doprawić do smaku solą oraz pieprzem i z masy 
uformować 8 kulek. Obtoczyć je w reszcie bułki i lekko przypłaszczyć .Kłaść na mocno rozgrzany olej, po 2 
minutach nieco zmniejszyć ogień i smażyć po 4 minuty z każdej strony,. Podawać z pieczywem, zmieniarkami i 
(lub) surówkami 

OMLET NATURALNY :  
Składniki :8 jajek; 8 łyżek mleka (może być woda); 6 łyżek masła najlepiej sklarowanego, lub dobrego 
bezzapachowego oleju ;sól; pieprz 

Przepis : Umyte jajka wbić do miski, wlać wodę, dodać ćwierć łyżeczki soli i 2 minuty ubijać trzepaczką. Na dużej 
patelni podgrzać 1 łyżkę masła lub oleju, a kiedy zacznie skwierczeć, wlać jedną czwartą jajecznej masy. 
Zmniejszyć nieco ogień i kiedy spód się zetnie, co jakiś czas podważać łopatką lub szerokim nożem brzegi, 
jednocześnie przechylając patelnię tak żeby pod spód spływały nieścięte jeszcze jajka. Po 3 minutach włożyć (lub 
wlać) pod omlet jeszcze pół łyżki masła (albo oleju). Kiedy powierzchnia omletu stanie się galaretowata - po 5-6 
minutach - złożyć go na pół i zsunąć z patelni. W taki sam sposób smażyć pozostałe omlety, za każdym razem 
myjąc patelnię lub przecierając papierowym ręcznikiem 

OMLET NATURALNY Z SZYNKĄ :  
Składniki :8 jajek; 100-150 g szynki w plasterkach ; 6 łyżek masła najlepiej sklarowanego, lub dobrego 
bezzapachowego oleju ;sól; pieprz  
Przepis : Umyte jajka wbić do miski, wlać wodę i 2 minuty ubijać trzepaczką. Dodać szynkę, pokrojoną w wąskie 
,niezbyt długie paski, ćwierć łyżeczki soli oraz pieprz do smaku. Smażyć tak jak OMLET NATURALNY 

OMLET NATURALNY ZE SZPINAKIEM :  
Składniki :8 jajek; 8 łyżek mleka (może być woda); 6 łyżek masła najlepiej sklarowanego, lub dobrego 
bezzapachowego oleju ;sól; pieprz . Szpinak : 500 g szpinaku; 2 łyżki masła; 1-2 ząbki czosnku (albo kilka szczypt 
gałki muszkatołowej); sól; pieprz 
Przepis : Szpinak przebrać i usunąć twarde łodygi. Liście opłukać, zalać co najmniej dwoma litrami osolonego 
wrzątku i gotować 3 minuty. Odcedzić na sicie, odcisnąć i grubo posiekać. Na maśle zeszklić poszatkowany 
czosnek (jeśli nie dodaje się czosnku, wystarczy rozgrzać masło), włożyć szpinak i ,ciągle mieszając, podsmażać 



na dość dużym ogniu 5-6 minut. Doprawić do smaku solą ,pieprzem oraz gałką muszkatołową (jeśli nie dodaje się 
czosnku). Umyte jajka wbić do miski, wlać wodę, dodać ćwierć łyżeczki soli i 2 minuty ubijać trzepaczką. Na dużej 
patelni roztopić jedną łyżkę masła lub oleju, a kiedy zacznie skwierczeć, wlać jedną czwartą jajecznej masy. 
Zmniejszyć nieco ogień i kiedy spód się zetnie, co jakiś czas podważać łopatką lub szerokim nożem brzegi, 
jednocześnie przechylając patelnię, tak ,żeby pod spód spływały jeszcze nie ścięte jajka Po 4 minutach na połowę 
omletu nałożyć szpinak, przykryć drugą połową, dodać resztę tłuszczu, tak aby znalazł się pod omletem, smażyć 
jeszcze 3 minuty na średnim ogniu i zsunąć z patelni. W taki sam sposób smażyć pozostałe omlety, za każdym 
razem myjąc patelnię lub przecierając ją papierowym ręcznikiem 

OMLET NATURALNY Z PIECZARKAMI :  
Składniki : 8 jajek; 8 łyżek mleka (może być woda); 6 łyżek masła najlepiej sklarowanego, lub dobrego 
bezzapachowego oleju ;sól; pieprz . Pieczarki : 400 g pieczarek; 2 łyżki masła; sól ; pieprz 
Przepis : Pieczarki oczyścić, z dużych ściągnąć skórkę. Pociąć na paski i opłukać na sicie. Kiedy odcieknie woda, 
wrzucić je na rozgrzane na patelni masło ,oprószyć solą i pieprzem i smażyć 7-8 minut, aż wyparuje płyn , a 

pieczarki lekko się zarumienią. Dalej przyrządzać tak jak OMLET NATURALNY ZE SZPINAKIEM. W ten sam sposób 
można przyrządzić omlet z innymi grzybami, na przykład kurkami, borowikami, podgrzybkami czy koźlarzami, 
przygotowując grzyby według przepisów na BOROWIKI Z PATELNI, PODGRZYBKI LUB KOŹLARZE SMAŻONE NA 
MAŚLE czy KURKI SMAŻONE NA MAŚLE 

OMLET NATURALNY Z GROSZKIEM :  
Składniki :8 jajek; 8 łyżek mleka (może być woda); 6 łyżek masła najlepiej sklarowanego, lub dobrego 
bezzapachowego oleju ;sól; pieprz . Pieczarki : 400 g pieczarek; 2 łyżki masła; sól ; pieprz . Groszek : 500 g 
zielonego groszku (może być mrożony); sól; cukier 
Przepis : Wyłuskany i opłukany groszek zalać 1 litrem wrzątku, wsypać łyżeczkę soli oraz pół łyżeczki cukru, 
gotować 12 minut (mrożony - 10 minut) i odcedzić. Dalej przyrządzać tak jak OMLET NATURALNY ZE 
SZPINAKIEM . W ten sam sposób przyrządza się omlet z innymi warzywami, na przykład z zieloną szparagową 
fasolką czy ze szparagami 

OMLET NATURALNY Z SEREM :  
Składniki :8 jajek; 8 łyżek mleka (może być woda); 6 łyżek masła najlepiej sklarowanego, lub dobrego 
bezzapachowego oleju ;sól; pieprz; 150 g dowolnego sera żółtego lub niebieskiego sera pleśniowego  
Przepis : Umyte jajka wbić do miski, wlać wodę , dodać ćwierć łyżeczki soli i 2 minuty ubijać trzepaczką. Na 
dużej patelni roztopić jedną łyżkę masła lub oleju, a kiedy zacznie skwierczeć, wlać jedną czwartą jajecznej masy. 
Zmniejszyć nieco ogień i kiedy spód się zetnie , co jakiś czas podważać łopatką lub szerokim nożem brzegi, 
jednocześnie przechylając patelnię, tak ,żeby pod spód spływały jeszcze nieścięte jajka. Po czterech minutach 
omlet posypać jedną czwartą żółtego sera startego na tarce o małych oczkach, lub drobno pokruszonego sera 
pleśniowego. Dodać pół łyżki tłuszczu, w ten sposób by znalazł się pod omletem, i smażyć 2 minuty. Omlet 
przewrócić, smażyć kolejne 2 minuty i zsunąć z patelni. W taki sam sposób smażyć pozostałe omlety, za każdym 
razem myjąc patelnię lub przecierając papierowym ręcznikiem 

OMLET NATURALNY Z SEREM :  

Składniki :8 jajek; 8 łyżek mleka (może być woda); pół pęczka natki pietruszki; pół pęczka szczypiorku; pół 
pęczka świeżego majeranku, oregano lub tymianku (zioła można zmieszać w dowolnych proporcjach); 6 łyżek 
masła, najlepiej sklarowanego, lub dobrego bezzapachowego oleju; sól; pieprz 
Przepis : Umyte jajka wbić do miski wlać wodę i 2 minuty ubijać trzepaczką. Dodać drobno posiekane zioła 
(same listki), ćwierć łyżeczki soli oraz pieprz >Smażyć w ten sam sposób co OMLET NATURALNY 

OMLET NATURALNY Z PAPRYKĄ :  
Składniki :8 jajek; 8 łyżek mleka (może być woda); 6 łyżek oliwy; 4 łyżeczki masła, najlepiej sklarowanego; po 1 
papryce ,czerwonej i zielonej; kilka gałązek świeżego tymianku, majeranku lub oregano lub łyżeczka suszonych 
ziół 
Przepis : Papryki umyć, przeciąć na połówki i usunąć nasiona oraz białe części znajdujące się wewnątrz strąków. 
Następnie pokroić je w mniej więcej półcentymetrową kostkę. Na patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy, wrzucić paprykę, i 
mieszając , dusić około 6 minut, aż stanie się miękka, ale nie zarumieniona. Umyte jajka wbić do miski, wlać 

wodę, dodać ćwierć łyżeczki soli i 2 minuty ubijać trzepaczką. Na dużej patelni rozgrzać 1 łyżkę oliwy i wlać jedną 
czwartą jajecznej masy Zmniejszyć nieco ogień i kiedy spód się zetnie, co jakiś czas podważać brzegi łopatką lub 
szerokim nożem, jednocześnie przechylając patelnię, tak, żeby pod spód spływały jeszcze nieścięte jajka. Po 3 
minutach na wierzchu równomiernie rozrzucić jedną czwartą papryki oraz drobno posiekanych ziół. Omlet złożyć 
na pół, pod spód włożyć łyżeczkę masła i smażyć 2 minuty i zsunąć z patelni. W taki sam sposób smażyć 
pozostałe omlety, za każdym razem myjąc patelnię lub przecierając ją papierowym ręcznikiem  



OMLET GRZYBEK Z ZIOŁAMI :  
Składniki :8 jajek; 4 łyżki mąki; 2 łyżki mleka; pół pęczka natki pietruszki, pół pęczka świeżego majeranku, 
oregano, lub tymianku (zioła można mieszać w dowolnych proporcjach); 4 łyżki oliwy; 4 łyżeczki masła; sól ; 
pieprz 
Przepis : Jajka umyć ,żółtka oddzielić od białek. Białka ubić na sztywną pianę i delikatnie połączyć z mąką 
(najlepiej wsypywaną za pomocą sitka) oraz żółtkami rozbełtanymi z mlekiem. Dodać drobno posiekane zioła 
(same listki), pół łyżeczki soli oraz pieprz i wszystko dokładnie ale niezbyt gwałtownie przemieszać. Na patelni na 
dość dużym, ogniu rozgrzać łyżkę oliwy, wlać jedną czwartą jajecznej masy i natychmiast zmniejszyć ogień. Po 4 
minutach na wierzchu rozłożyć łyżeczkę masła, najlepiej w wiórkach. Zaraz po tym omlet ostrożnie odwrócić, 
smażyć jeszcze 3 minuty i zsunąć z patelni. W ten sam sposób smażyć następne omlety, najlepiej jednak jest to 
robić na kilku patelniach jednocześnie, ponieważ masa jajeczna , jeśli zbyt długo stoi, opada. 

OMLET GRZYBEK Z BOCZKIEM :  
Składniki :8 jajek; 4 łyżki mąki; 2 łyżki mleka; 150 g surowego boczku wędzonego w plasterkach; 3-5 łyżek 

oleju, zależnie od tego, jak tłusty jest boczek i ile się z niego wytopi tłuszczu; 4 łyżeczki masła; sól; pieprz 
Przepis : Łyżkę oleju rozgrzać na patelni , wrzucić pokrojony na cienkie paski boczek i smażyć, aż lekko się 
zrumieni. Patelnię zdjąć z ognia, boczek wyłowić, a wytopiony tłuszcz połączyć z olejem, tak by razem było 6 
łyżek tłuszczu. Jajka umyć, żółtka oddzielić od białek. Białka ubić na sztywną pianę i delikatnie połączyć z mąką 
(najlepiej wsypywaną za pomocą sitka) oraz żółtkami rozbełtanymi z mlekiem. Dodać boczek , sól oraz pieprz i 
wszystko dokładnie ,ale niezbyt gwałtownie przemieszać. Na patelni na dość dużym ogniu rozgrzać łyżkę tłuszczu, 
wlać jedną czwartą jajecznej masy i natychmiast zmniejszyć ogień. Po 4 minutach wierzch skropić połową łyżki 
tłuszczu. Zaraz po tym omlet ostrożnie odwrócić, smażyć jeszcze 3 minuty i zsunąć z patelni. Omlety najlepiej 
smażyć jednocześnie na co najmniej dwóch patelniach, masa jajeczna bowiem nie powinna zbyt długo stać 
ponieważ opada i omlety mogą nie być puszyste 

SUFLET Z SEREM :  
Składniki :6 jajek; 150 g żółtego sera, najlepiej ementalera lub niebieskiego sera pleśniowego; 200 ml mleka; 

150 ml słodkiej śmietany; 2 łyżki mąki; 3 łyżki masła; sól ; biały pieprz; gałka muszkatołowa; 1 łyżka masła do 
smarowania formy; 1 łyżka mąki do posypania formy 
Przepis : Mąkę dokładnie wmieszać z kilkoma łyżkami mleka i wlać do reszty mleka, zagotowanego razem ze 
śmietaną i masłem w rondlu o jak najgrubszym dnie. Ogień zmniejszyć do minimum i gotować 6 minut, wciąż 
ubijając trzepaczką. Następnie zdjąćz ognia i mieszając, dodać żółty ser, starty na tarce o małych oczkach, lub 
drobno pokruszony ser pleśniowy. Po 5 minutach, ubijając trzepaczką dodawać po jednym żółtku. Przyprawić do 
smaku solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową i bardzo ostrożnie ,ale dokładnie przemieszać z ubitymi na 
sztywną pianę białkami. Masą ,do wysokości dwóch trzecich, napełnić żaroodporną formę (lub foremki) do 
sufletów, posmarowaną masłem i oprószoną mąką. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 20 
minut ,aż suflet wyrośnie ponad brzeg formy i wierzch stanie się jasnozłocisty. Jeśli piecze się w małych 
foremkach, czas pieczenia jest o 4-5 minut krótszy. Suflety ostrożnie wyjąć z pieca, żeby nie opadł, i podawać 
gorący w naczyniu, w którym się piekł  

SUFLET Z SUSZONYMI GRZYBAMI :  
Składniki :6 jajek; 80 g suszonych grzybów; 2 szalotki lub 1 mała cebula; 250 ml słodkiej śmietany (najlepiej 
18%, jeśli używa się kremówki, powinno się zrezygnować z masła, gdyż masa jest wtedy zbyt ciężka i suflet może 
opaść); 3 łyżki mąki; 3 łyżki masła; sól; pieprz; 1 łyżka masła do smarowania formy; 1 łyżka mąki do posypania 
formy 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 300 ml wody. Następnie wyjąć je, nie wylewając wody, i 
opłukać. Włożyć je z powrotem do płynu, w którym się moczyły, przecedzonego przez bardzo gęste sito lub filtr 
do kawy. Gotować pół godziny na takim ogniu, by pod koniec nie zostało prawie nic płynu. Tymczasem posiekane 
szalotki albo cebulę lekko zrumienić na 1 łyżce masła. Grzyby , które nieco ostygną wycisnąć i wraz z cebulą 
zemleć w maszynce do mięsa lub zmiksować. Mąkę dokładnie wymieszać z kilkoma łyżkami śmietany i wlać do 
reszty śmietany , zagotowanej wraz z masłem w rondlu o jak najgrubszym dnie. Ogień zmniejszyć do minimum i 
gotować 6 minut, wciąż ubijając trzepaczką. Następnie zdjąć z ognia po 6 minutach, ubijając trzepaczką, dodawać 
po jednym żółtku. Masę żółtkowo - śmietanową połączyć z grzybami o doprawić do smaku solą oraz pieprzem. 
Wszystko bardzo ostrożnie ale dokładnie przemieszać z ubitymi na sztywną pianę białkami. Żaroodporną formę 
(lub foremki) do sufletów posmarować masłem, oprószyć mąką i do wysokości dwóch trzecich napełnić masą. 

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 20 minut, aż suflet wyrośnie ponad brzeg formy i wierzch 
lekko ściemnieje. Jeśli piecze się w małych foremkach, czas pieczenia jest o 4-5 minut krótszy. Suflet ostrożnie 
wyjąć z pieca, żeby nie opadł, i podawać gorący w naczyniu, w którym się piekł 

SUFLET ZE SZPINAKIEM :  
Składniki : 6 jajek; 500 g szpinaku; 250 ml słodkiej śmietany (najlepiej 18%, jeśli używa się kremówki, powinno 
się zrezygnować z masła, gdyż masa jest wtedy zbyt ciężka i suflet może opaść); 3 łyżki mąki; 2 łyżki masła; sól; 
biały pieprz gałka muszkatołowo; 1 łyżka masła do smarowania formy; 1 łyżka mąki do posypania formy  



Przepis : Szpinak przebrać i usunąć twarde łodygi. Liście opłukać ,zalać co najmniej 2 litrami osolonego wrzątku i 
gotować 5 minut. Odcedzić na sicie, mocno odcisnąć i drobno posiekać. Mąkę dokładnie wymieszać z kilkoma 
łyżkami śmietany i wlać do reszty śmietany, zagotowanej wraz z masłem w rondlu o jak najgrubszym dnie. Ogień 
zmniejszyć do minimum i gotować 6 minut, wciąż ubijając trzepaczką. Następnie zdjąć z ognia i po 6t minutach , 
ubijając trzepaczką, dodawać po jednym żółtku. Masę żółtkowo-śmietanową połączyć ze szpinakiem i doprawić do 
smaku solą, białym pieprzem oraz gałką muszkatołową .Wszystko bardzo ostrożnie, ale dokładnie przemieszać z 
ubitymi na sztywną pianę białkami. Żaroodporną formę (lub foremki) do sufletów posmarowaną masłem i 
oprószoną mąką, do wysokości dwóch trzecich napełnić masą Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i 
piec 20 minut, aż suflet wyrośnie ponad brzeg formy i wierzch się przyrumieni. Jeśli się piecze w małych 
foremkach, czas pieczenia jest o 4-5 krótszy. Suflet ostrożnie wyjąć z pieca ,żeby nie opadł, i podawać gorący w 
naczyniu, w którym się piekł 

SUFLET Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM :  
Składniki :6 jajek; 200 g wędzonego łososia; 300 ml słodkiej śmietany (najlepiej 18%, jeśli używa się kremówki, 

powinno się zrezygnować z masła, gdyż masa jest wtedy zbyt ciężka i suflet może opaść); 3 łyżki mąki; 2 łyżki 
masła; sól; biały pieprz lub pieprz cayenne; 1 łyżka masła do smarowania formy; 1 łyżka mąki do posypania 
formy 
Przepis : Mąkę dokładnie wymieszać z kilkoma łyżkami śmietany i wlać do reszty śmietany zagotowanej wraz z 
masłem w rondlu o jak najgrubszym dnie. Ogień zmniejszyć do minimum i gotować 6 minut, wciąż ubijając 
trzepaczką. Następnie zdjąć z ognia i po 6 minutach, nadal ubijając trzepaczką, dodawać po jednym żółtku. 
Łososia zmiksować i , mieszając, wlewać do niego powoli śmietanowo - żółtkową masę. Przyprawić do smaku 
solą, białym pieprzem lub pieprzem cayenne i bardzo ostrożnie ,ale dokładnie przemieszać z białkami ubitymi na 
sztywną pianę. Żaroodporną formę (lub foremki) do sufletów , posmarować masłem i oprószoną mąką, napełnić 
masą do wysokości dwóch trzecich Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 20 minut, aż suflet 
wyrośnie ponad brzeg formy i wierzch stanie się jasnozłocisty. Jeśli piecze się w małych foremkach, czas 
pieczenia jest 4-5 minut krótszy. Suflet ostrożnie wyjąć z pieca, żeby nie opadł, i podawać gorący w naczyniu, w 
którym się piekł 

 



Potrawy z mąki , kasz i ryżu 

| Makaron | Kluski krojone | Kluski krojone z twarogiem | Łazanki | Łazanki zapiekane z kapustą | Łazanki z 
kapustą i boczkiem | Łazanki zapiekane z grzybami | Pierogi z mięsem | Pierogi z kwaśną kapustą, mięsem i 
grzybami | Pierogi ze świeżej kapusty z grzybami | Pierogi z owocami | Pierogi ruskie | Pierogi z serem na 
słodko | Kołduny litewskie |Kopytka | Kluski śląskie | Pyzy (kluski z ziemniaków surowych i gotowanych) | Pyzy z 
mięsem | Kluski z surowych ziemniaków | Kluski z surowych ziemniaków z twarogiem | Leniwe pierogi | Leniwe 
pierogi z ziemniakami | Knedle z bułki| Knedel gotowany w serwatce | Knedle ze śliwkami | Kluski drożdżowe 
gotowane na parze | Kluski drożdżowe z powidłami gotowane na parze | Kulebiak z mięsem | Kulebiak z kapustą i 
grzybami | Bliny | Racuchy | Placki na śmietanie | Naleśniki bez piany | Naleśniki z pianą | Naleśniki z 
serem | Naleśniki z owocami zapiekane z sosem waniliowym | Naleśniki ze szpinakiem zapiekane pod 
beszamelem | Naleśniki z mięsem | Naleśniki z mięsem zapiekane z sosem pomidorowym | Kasza jęczmienna na 
sypko | Pęczak na sypko | Kasza gryczana na sypko | Kasza gryczana na sypko prażona | Kasza gryczana na 

sypko z grzybami | Kasza gryczana z boczkiem i śliwkami | Kasza jaglana na sypko | Kasza krakowska na 
sypko | Kasza manna | Ryż na sypko I | Ryż na sypko II | Ryż na czerwono lub żółto | Ryż z groszkiem i 
papryką | Ryż z jabłkami | Ryż z jabłkami zapiekany z sosem waniliowym | 

MAKARON :  
Składniki :500 g mąki, 3-5 jajek (im więcej tym makaron lepszy), sól, 3-5 łyżek wody, najlepiej naturalnie 
gazowanej 
Przepis : W przesianej mące zrobić dołek ,wbić jajka, wsypać szczyptę soli i zagnieść ciasto, dodając tyle wody , 
by nie było zbyt rzadkie. Powinno być twardsze niż na pierogi .Wyrabiać dopóty dopóki po przecięciu ciasta 
wewnątrz nie będzie widać pęcherzyków. Podzielić na dwie części i rozwałkować na grubość 1-1,5 mm , 
oprószając stolnicę niewielką ilością mąki. Płaty ciasta zostawić do przeschnięcia na tka długo ,żeby po zwinięciu 
ich w rulonik nie sklejały się ,ale też i nie łamały. Ostrym nożem kroić w cienkie paseczki. Rozrzucić je na stolnicy, 
żeby jeszcze trochę przeschły (można je również ususzyć i jakiś czas przechowywać w suchym miejscu), a 
następnie wrzucić do co najmniej 3 litrów osolonego wrzątku i gotować na średnim ogniu 3 minuty. Odcedzić na 
sicie i opłukać zimną wodą. Podawać jako dodatek do zup lub dań głównych  

KLUSKI KROJONE :  
Składniki : 500 g mąki, 2-3 jajka, sól, 80-100 ml wody, najlepiej naturalnie gazowanej 
Przepis : W przesianej mące zrobić dołek, wbić jajka, wsypać szczyptę soli i zagnieść ciasto, dodając tyle wody, 
by nie było zbyt rzadkie (80-100 ml), Powinno być twardsze niż na pierogi. Wyrabiać dopóty dopóki po przecięciu 
ciasta wewnątrz nie będzie widać pęcherzyków. Podzielić na dwie części i rozwałkować na grubość 2 mm, 
oprószając stolnicę niewielką ilością mąki. Płaty ciasta zostawić w ciepłym , suchym miejscu żeby podeschły, po 
czym zwinąć je w rulon i ciąć w wąskie, mniej więcej półcentymetrowe kliny, tak ,żeby powstały bardzo 
wydłużone romby, Kluski wrzucić do co najmniej 3 litrów wrzątku i gotować na średnim ogniu około 5 minut. 
Odcedzić na sicie i opłukać zimną wodą. Podawać jako dodatek do zup lub dań gotowych 

KLUSKI KROJONE Z TWAROGIEM :  
Składniki : 500 g mąki, 2-3 jajka, sól, 300-400 g twarogu, 80-100 g słoniny 
Przepis : Pokrojoną w półtoracentymetrową kostkę słoninę usmażyć na średnim ogniu, aż powstaną lekko 
zarumienione, chrupkie skwarki. Wytopionym tłuszczem wraz ze skwarkami polać kluski przygotowane według 
przepisu KLUSKI KROJONE. Dodać pokruszony twaróg doprawić do smaku solą i umieścić na ogniu na tyle tylko, 
by potrawa się podgrzała. Można to zrobić w mikrofalówce. Zamiast klusek krojonych można użyć kupowanego 
makaronu - na przykład świderek - ugotowanego według przepisu na opakowaniu 

ŁAZANKI :  
Składniki : 500 g mąki, 3-4 jajka, sól, 3-6 łyżek wody, najlepiej naturalnie gazowanej  
Przepis : W przesianej mące zrobić dołek ,wbić jajka, wsypać szczyptę soli i zagnieść ciasto, dodając tyle wody , 
by nie było zbyt rzadkie. Powinno być twardsze niż na pierogi .Wyrabiać dopóty dopóki po przecięciu ciasta 
wewnątrz nie będzie widać pęcherzyków. Podzielić na dwie części i rozwałkować na grubość 2 mm, oprószając 
stolnicę niewielką ilością mąki. Płaty ciasta zostawić na 30 minut do przeschnięcia. Pokroić je w paski szerokie na 
centymetr, a potem na kwadraciki. Wrzucić do co najmniej 3 litrów wrzątku i gotować na średnim ogniu 4 minuty. 

Odcedzić na sicie i opłukać zimną wodą. Podawać jako dodatek do zup i dań głównych. Surowe łazanki, tak jak 
makaron, można ususzyć i jakiś czas przechowywać 

ŁAZANKI ZAPIEKANE Z KAPUSTĄ :  
Składniki : ŁAZANKI : 400 g mąki, 3-4 jajka, sól, 3-6 łyżek wody, najlepiej naturalnie gazowanej; KAPUSTA : 1 
mała lub pół dużej główki kapusty (około 800 g), 1 duża lub 2 małe cebule , 5 łyżek masła, sól, pieprz , sok z 
cytryny, 1 łyżka masła do posmarowania formy 
Przepis : Kapustę oczyścić z uszkodzonych lub zwiędłych liści, spłukać , odciąć głąb i najbardziej łykowate części 



a resztę poszatkować. Drobno posiekaną cebulę przyrumienić na 4 łyżkach masła, dodać kapustę, 100 ml wody, 
płaską łyżeczkę soli i dusić na średnim ogniu pod przykryciem 40-50 minut, w razie potrzeby dolewając niewielkie 
ilości wody. Gdyby pod koniec gotowania płynu było za dużo, rondel odkryć i nieco zwiększyć ogień. Doprawić do 
smaku solą, pieprzem oraz niewielką ilością soku z cytryny i wymieszać z łazankami, przyrządzonymi według 
przepisu na ŁAZANKI. Naczynie żaroodporne posmarować łyżką masła, włożyć łazanki z kapustą, umieścić w 
piekarniku nagrzanym do 180 stopni i zapiekać 15 minut 

ŁAZANKI Z KAPUSTĄ I BOCZKIEM :  
Składniki : ŁAZANKI : 400 g mąki, 3-4 jajka, sól, 3-6 łyżek wody, najlepiej naturalnie gazowanej; KAPUSTA : 1 
mała lub pół dużej główki kapusty (około 800 g), 1 duża lub 2 małe cebule, 2 łyżki masła lub oleju, sól, pieprz, 
sok z cytryny, 150 g surowego boczku wędzonego 
Przepis : Przyrządzić jak ŁAZANKI ZAPIEKANE Z KAPUSTĄ, ale do smażenia kapusty dodać tylko 2 łyżki masła 
lub oleju, a potem potrawy nie zapiekać, lecz dodać boczek, pokrojony w poprzek w paski i usmażony tak, by stał 
się chrupki, oraz wytopiony z niego tłuszcz. Po wymieszaniu łazanek z kapustą i boczkiem należy je podgrzać  

ŁAZANKI ZAPIEKANE Z GRZYBAMI :  
Składniki : ŁAZANKI : 400 g mąki, 3-4 jajka, sól, 3-6 łyżek wody, najlepiej naturalnie gazowanej; GRZYBY : 50-
60 g suszonych grzybów (borowików lub podgrzybków) , 1 cebula, 3 łyżki masła, 100 ml słodkiej śmietany, 50 ml 
kwaśnej śmietany, sól, pieprz, 50 -80 g żółtego sera (niekoniecznie) 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć z 300 ml wody. Następnie wyjąć je, nie wylewając wody , i 
wypłukać. Pokroić w paski i włożyć z powrotem do płynu w którym się moczyły, przecedzonego przez bardzo 
gęste sito lub filtr do kawy. Gotować 25 minut na takim samym ogniu, by pod koniec pozostało nie więcej niż 2-3 
łyżki płynu. Drobno posiekaną cebulę lekko przyrumienić na 2 łyżkach masła, dodać grzyby wraz z płynem, dusić 
5 minut na niewielkim ogniu, po czym wlać wymieszane ze sobą śmietany i doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem. Połączyć z łazankami, przyrządzonymi według przepisu na ŁAZANKI i włożyć do naczynia 
żaroodpornego , posmarowanego łyżką masła. Można posypać serem, startym na tarce o małych oczkach. 
Zapiekać 12 minut w piekarniku nagrzanego do 180 stopni. 

PIEROGI Z MIĘSEM :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 1 jajko,100-120 ml wody, najlepiej naturalnie gazowanej; Farsz: 600-700 g 
wołowiny z rosołu (bez kości), 1-2 cebule, 2-4 łyżki masła zależnie od tego jak tłusta jest wołowina, 2 łyżki masła 
do polania pierogów 
Przepis : Cebulę obrać , bardzo drobno posiekać i zrumienić na maśle. Dodać zmieloną wołowinę i 5-6 minut 
podsmażać na niewielkim ogniu . Gdyby masa była zbyt gęsta, wlać 1-2 łyżki wody albo rosołu. Doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem. Po ostygnięciu farsz powinien mieć taką konsystencję, że da się z niego formować 
kulki nieco większe od orzecha laskowego. Mając przygotowane takie kulki, łatwiej jest lepiej pierogi. W 
przesianej mące zrobić dołek, wbić jajka, wsypać szczyptę soli i zagnieść ciasto, dodając około 100 ml wody 
(najlepiej naturalnie gazowanej). Ciasto nie powinno być zbyt twarde. Wyrabiać aż będzie gładkie. Rozwałkować 
na grubość 2-2,5 mm, oprószając stolnicę niewielką ilością mąki. Szklanką lub okrągłą foremką wykrawać koła o 
średnicy około 5 cm. Na środek każdego kłaść kulkę farszu (lub nakładać go łyżeczką), zginać na pół , dokładnie 
zlepiać brzegi i układać na oprószonej mąką ściereczce. Jeśli się nie ma dużego doświadczenia i lepienie pierogów 
trwa długo, lepiej jest rozwałkować ciasto w mniejszych porcjach, żeby nie wysychało. Pierogi wrzucać do jak 
największej ilości gotującej się, osolonej wody (mniej więcej 3 litry na 20 pierogów). Ogień powinien być taki 
,żeby po wrzuceniu pierogów, woda jak najszybciej się zagotowała. .Wtedy nieco go zmniejszyć. 3 minuty po tym 
, jak pierogi wypłyną na wierzch, wyjąć je łyżką cedzakową , najlepiej drewnianą lub plastikową, i układać na 
talerzach albo półmisku tak żeby na siebie nie nachodziły. Po minucie przechylić nieco naczynie, odlać wodę, a 
pierogi polać roztopionym masłem. Podawać od razu - z masłem albo stopioną słoniną lub boczkiem, razem ze 
skwarkami. Pierogi można zostawić ,by ostygły a potem odsmażyć 

PIEROGI Z KWAŚNĄ KAPUSTĄ, MIĘSEM I GRZYBAMI :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 1 jajko,100-120 ml wody ,najlepiej naturalnie gazowanej; Farsz: 400 g kapusty 
kiszonej, 30 g grzybów suszonych , 1 cebula, 300 g wołowiny z rosołu, 2 łyżki masła, 1 mały liść laurowy, sól 
,pieprz, 2 łyżki masła do polania pierogów 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 100 ml wody .W tym czasie kapustę zalać 150 ml wody, 
dodać liść laurowy i gotować godzinę na wolnym ogniu, Odcedzić , a kiedy kapusta ostygnie, posiekać. 

Namoczone grzyby opłukać i zalać wodą , w której się moczyły, przecedzoną przez gęste sito lub filtr do kawy. 
Gotować 30 minut , tak by pod koniec nie pozostało prawie nic płynu. Obraną i pokrojoną w krążki cebulę 
zrumienić na 1 łyżce masła i wraz z grzybami oraz mięsem zemleć w maszynce lub rozdrobnić w malakserze. Na 
patelni roztopić 1 łyżkę masła, włożyć posiekaną kapustę oraz masę grzybowo-mięsną ,ciągle mieszając , 
podsmażać 7-8 minut. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem i kiedy farsz ostygnie , formować kulki nieco 
większe od orzecha laskowego. Mając przygotowane takie kulki łatwiej jest lepić pierogi. Przy nakładaniu farszu 
można też posługiwać się łyżeczką. Dalej pierogi przyrządzać tak jak PIEROGI Z MIĘSEM 



PIEROGI ZE ŚWIEŻEJ KAPUSTY Z GRZYBAMI :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 1 jajko,100-120 ml wody ,najlepiej naturalnie gazowanej, sól; Farsz : 1 małą lub 
pół dużej główki kapusty (około 800 g), 30 g grzybów suszonych, 1 cebula, 3 łyżki masła, sól, pieprz ,sok z 
cytryny, 2 łyżki masła do polania pierogów 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 100 ml wody. Gotować 30 minut , tak by pod koniec nie 
pozostało prawie nic z płynu, a następnie zemleć je w maszynce do mięsa lub zmiksować. Kapustę oczyścić z 
uszkodzonych lub zwiędłych liści, opłukać, odciąć głąb i najbardziej łykowate części, a resztę drobno 
poszatkować. Posiekaną cebule przyrumienić na 1 łyżce masła, dodać kapustę, 100 ml wody, wsypać płaską 
łyżeczkę soli i dusić na średnim ogniu pod przykryciem 40-50 minut, w razie potrzeby dolewającą niewielkie ilości 
wody, Gdyby pod koniec gotowania płynu było za dużo, rondel odkryć i nieco zwiększyć ogień. Kapustę odcisnąć 
na sicie. Na patelni roztopić 2 łyżki masła, włożyć kapustę oraz grzyby i ciągle mieszając , podsmażać 7-8 minut. 
Doprawić do smaku solą , pieprzem oraz sokiem z cytryny o kiedy farsz ostygnie, formować kulki nieco większe 
od orzecha laskowego. Dzięki temu łatwiej jest potem lepić pierogi. Można oczywiście nakładać farsz za pomocą 
łyżeczki. Dalej pierogi przyrządzać jak PIEROGI Z MIĘSEM 

PIEROGI Z OWOCAMI :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 1 jajko,100-120 ml wody ,najlepiej naturalnie gazowanej, sól; Farsz : 500-600 g 
czereśni , wiśni lub czarnych jagód, 2 łyżki masła do polania pierogów 
Przepis : Owoce umyć i zostawić na sicie, żeby odciekła woda. Wiśnie lub czereśnie wydrylować za pomocą 
specjalnej maszynki lub np. biurowego spinacza. Ciasto przygotować tak jak na PIEROGI Z MIĘSEM. Wiśnie lub 
czereśnie nakładać po 3-4 do każdego pieroga, a jagody za pomocą łyżeczki. Jagody i wiśnie można posypać 
cukrem, należy to jednak robić tuż przed lepieniem pierogów by nie puściły za dużo soku .Dalej przyrządzać tak 
jak PIEROGI Z MIĘSEM. Po ugotowaniu i wyjęciu łyżką cedzakową polać roztopionym masłem. Pierogi z owocami 
można również podawać ze śmietaną - kwaśną lub słodką albo bitą wymieszaną z cukrem. Należy je spożywać od 
razu, nie nadają się bowiem do podsmażania 

PIEROGI RUSKIE :  

Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 1 jajko,100-120 ml wody ,najlepiej naturalnie gazowanej, sól; Farsz : 600 g 
ziemniaków, 300 g twarogu (ruskie pierogi można przyrządzić z bryndzą albo z bryndzą i serem zmieszanymi w 
dowolnych proporcjach), 1-2 cebule, 3 łyżki masła, sól, pieprz, 2 łyżki masła do polania pierogów 
Przepis : Ziemniaki umyć ,jak najcieniej obrać, uważając by nie pozostały oka, zalać taką ilością osolonego 
wrzątku, by je zakrywał, wsypać kopiastą łyżeczkę soli i gotować pod przykryciem na dość mocnym ogniu 25-30 
minut, zależnie od wielkości, a także gatunku ziemniaków . Jeśli trzeba , uzupełnić wodę, wlewać tylko wrzątek. 
Odcedzić ,a kiedy wystygną ziemniaki, wraz z twarogiem zemleć w maszynce do mięsa lub przecisnąć przez 
prasę. Cebulę bardzo drobno posiekać, zrumienić na maśle i razem z tłuszczem połączyć z masą serowo-
ziemniaczaną. Ciasto przygotować jak na PIEROGI Z MIĘSEM. Farsz nakładać łyżeczką, pamiętając o tym ,że im 
więcej jest go w stosunku do ciasta, tym pierogi są lepsze. Gotować w ten sam sposób do PIEROGI Z MIĘASEM. 
Ruskie pierogi podaje się polane masłem, kwaśną śmietaną, stopioną słoniną lub boczkiem ze skwarkami. Można 
je posypać posiekanym szczypiorkiem lub koperkiem 

PIEROGI Z SEREM NA SŁODKO :  
Składniki :400 g mąki, 1 jajko,100-120 ml wody ,najlepiej naturalnie gazowanej, sól; Farsz : 500 g twarogu, 3 
żółtka, 50 g cukru, skórka starta z 1 cytryny lub połowa pomarańczy 
Przepis : Żółtka utrzeć z cukrem i połączyć z serem zmielonym w maszynce do mięsa lub przeciśniętym przez 
prasę do ziemniaków. Dodać skórkę ze sparzonej cytryny lub pomarańczy i wymieszać. Ciasto przygotować tak 
jak na PIEROGI Z MIĘSEM. Farsz nakładać łyżeczką, a potem lepić pierogi i gotować również według przepisu na 
PIEROGI Z MIĘSEM. Pierogi z serem można podawać polane masłem i posypane cukrem albo z osłodzoną kwaśną 
lub słodką śmietaną 

KOŁDUNY LITEWSKIE :  
Składniki :400 g mąki, 1 jajko , sól; Farsz : 150 g polędwicy wołowej lub chudej wołowiny na przykład pierwszej 
krzyżowej, 20 g chudej baraniny, 100-120 g łoju albo szpiku wołowego, 1 mała cebula, sól, pieprz, majeranek, 2 
łyżki masła do polania kołdunów 
Przepis : Mięso wymyć i dokładnie usunąć wszelkie błony oraz żyły. Wraz z łojem lub szpikiem zemleć w 
maszynce do mięsa albo bardzo drobno posiekać. Dodać startą na tarce cebulę, pół łyżeczki majeranku, dokładnie 

wymieszać i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. W przesianej mące zrobić dołek, wbić jajka, wsypać szczyptę 
soli i zagnieść ciasto dodając około 150 ml ciepłej wody. Ciasto powinno być nieco rzadsze niż na pierogi 
.Wyrabiać aż będzie gładkie. Rozwałkować na grubość 2-2,5 mm, oprószając stolnicę niewielką ilością mąki 
Pokroić w kwadraty o bokach długości 3-3,5 cm. Na środki kwadratów nałożyć mniej więcej pół łyżeczki mięsnej 
masy (w kołdunach farszu powinno być mniej niż w uszkach), złożyć je w pół po przekątnej, tak by powstał 
trójkąt, dokładnie zlepić brzegi, po czym połączyć ze sobą oba końce podstawy trójkąta .Zagotować jak najwięcej 
osolonej wody (po 1 litrze a 10 kołdunów), Ogień powinien być taki, żeby po wrzuceniu kołdunów woda jak 
najszybciej ponownie się zagotowała. Wtedy zmniejszyć nieco go. 2 minuty po tym , jak kołduny wypłyną na 



wierzch, wyjąć je łyżką cedzakową, najlepiej drewnianą lub plastikową i układać na talerzach lub półmisku, tak 
żeby się jak najmniej stykały. Po minucie przechylić nieco naczynie, odlać wodę, a kołduny polać roztopionym 
masłem. Można je podawać same, jako danie główne lub gorącą przystawkę, albo jako dodatek do czystych zup 

KOPYTKA :  
Składniki :800 g ziemniaków, 2 jajka, 300 g mąki, sól, 2 łyżki masła do polania kopytek 
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać i zalać taką ilością osolonego wrzątku by je zakrywał, wsypać kopiastą łyżeczkę 
soli i gotować pod przykryciem na dość mocnym ogniu 25-30 minut, zależenie od wielkości , a także gatunków 
ziemniaków. Jeśli trzeba uzupełnić wodę, wlewać wrzątek. Odcedzić, a kiedy ziemniaki wystygną, zemleć w 
maszynce do mięsa lub przecisnąć przez prasę. Połączyć z jajkami oraz przesianą mąką i zagnieść ciasto. Podzielić 
na dwie części i z każdej , na oprószonej mąką stolnicy, uformować wałek o średnicy 2 cm. Lekko go 
przypłaszczyć i kroić skośnie na kawałki szerokie na mniej więcej centymetr. Ważne jest, żeby robić to jak 
najszybciej, ponieważ im ciasto dłużej stoi, tym staje się rzadsze i kopytka się lepią. Wkładać je do jak 
największej ilości wrzącej osolonej wody. Kiedy woda ponownie się zagotuje , zmniejszyć ogień. Kopytka 

wyjmować łyżką cedzakową (drewnianą lub cedzakową), 3 minuty po tym , jak wypłyną na powierzchnię. Kłaść je 
na talerzach lub półmisku. Po chwili przechylić naczynie i odlać zebraną wodę, a kopytka polać roztopionym 
masłem. Można je podawać same, polane zrumienioną na maśle bułką tartą ,z sosami , na przykład SOSEM 
GRZYBOWY, lub jako dodatek do mięs, na przykład zrazów czy pieczeni z sosem. Kopytka można podawać także 
podsmażane na maśle  

KLUSKI ŚLĄSKIE :  
Składniki :800 g ziemniaków, 2 jajka, 50 g mąki ziemniaczanej, 50 g mąki pszennej, sól, 2 łyżki masła lub 
stopionej słoniny do polania klusek  
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać jak najcieniej, uważając by nie pozostały oka ,zalać taką ilością osolonego 
wrzątku, by je zakrywał, wsypać kopiastą łyżeczkę soli i gotować pod przykryciem na dość mocnym ogniu 25-30 
minut, zależnie od wielkości, a także gatunku ziemniaków, Jeśli trzeba uzupełnić wodą ,wlewać tylko wrzątek. 
Odcedzić, a kiedy wystygną ,zemleć w maszynce do mięsa lub przecisnąć przez prasę. Połączyć z jajkami oraz 

przesianą mąką, pszenną i ziemniaczaną. Zagnieść gładkie ciasto. Uformować z niego kulki wielkości orzecha 
włoskiego, lekko je przypłaszczyć i na środku każdej zrobić niewielkie wgłębienie. Trzeba to robić szybko, 
ponieważ ciasto ziemniaczane, im dłużej stoi, tym staje się rzadsze i kluski się lepią. Wkładać je do jak 
największej ilości wrzącej osolonej wody .Kiedy woda ponownie się zagotuje, zmniejszyć ogień. Kluski wyjmować 
łyżką cedzakową (drewnianą lub plastikową) 3 minuty po tym, jak wypłyną na powierzchnię. Kłaść je na talerzach 
lub półmisku, a po chwili przechylić naczynie i odlać zebraną wodę. Kluski polać roztopionym masłem lub 
tłuszczem wytopionym ze słoniny, wraz ze skwarkami. Można je podawać z sosami , np. SOSEM GRZYBOWYM, 
lub jako dodatek do mięs - zrazów , gulaszu albo pieczeni z dużą ilością sosu 

PYZY (KLUSKI Z ZIEMNIAKÓW SUROWYCH I GOTOWANYCH) :  
Składniki :800 g ziemniaków, 2 jajka, 50 g mąki ziemniaczanej, 50 g mąki pszennej, sól , 50-60 g słoniny lub 2 
łyżki masła do polania pyz 
Przepis : Ziemniaki umyć i obrać . Połowę zetrzeć na drobne tarce, a połowę zalać taką ilością osolonego 
wrzątku, by je zakrywał, wsypać pół łyżeczki soli i gotować pod przykryciem na dość mocnym ogniu 25-30 minut, 
zależnie do wielkości , a także gatunku ziemniaków .Jeśli trzeba uzupełnić wodę, wlewać tylko wrzątek. Odcedzić, 
a kiedy ziemniaki wystygną, zemleć w maszynce do mięsa lub przecisnąć przez prasę. Starte ziemniaki odcisnąć, 
połączyć z ugotowanymi jajkami oraz przesianą mąką, pszenną i ziemniaczaną. Dokładnie wymieszać i uformować 
kulki, nieco większe od orzecha włoskiego, obtaczając je w mące. Wkładać je do jak największej ilości wrzącej 
osolonej wody (mniej więcej 1 litr na 5 pyz) .Kiedy woda ponownie się zagotuje, zmniejszyć ogień. Pyzy 
wyjmować łyżką cedzakową (drewnianą lub plastikową) 6 minut po tym ,jak wypłyną na powierzchnię. Ułożyć na 
talerzach lub półmisku i po chwili przechylić naczynie , by odlać zebraną wodę. Pokrojoną w półtoracentymetrową 
kostkę słoninę usmażyć, aż powstaną chrupkie, jasnozłociste skwarki. Wytopionym tłuszczem wraz ze skwarkami 
polać pyzy. Jeśli podaje się je jako dodatek do mięs, wystarczy polać roztopionym masłem 

PYZY Z MIĘSEM :  
Składniki :00 g ziemniaków, 2 jajka, 50 g mąki ziemniaczanej, 50 g mąki pszennej, sól ; Farsz : 300 g 
gotowanej wołowiny (można również użyć resztek pieczeni, wołowej lub wieprzowej), 1 cebula, 2 łyżki masła lub 
smalcu, 1 jajko, sól, pieprz, 50-60 g słoniny lub 2 łyżki masła do polania pyz  

Przepis : Posiekaną cebulę zrumienić na 1łyżce tłuszczu i wraz z mięsem zemleć w maszynce lub rozdrobnić w 
malakserze. Na patelni roztopić 1 łyżkę masła lub smalcu i 5-6 minut, ciągle mieszając, podsmażać mięsną masę. 
Kiedy lekko ostygnie, wymieszać z jakiem, doprawić do smaku solą oraz pieprzem i uformować kulki wielkości 
orzecha laskowego. Ziemniaki umyć i obrać. Połowę zetrzeć na drobne tarce, a połowę zalać taką ilością 
osolonego wrzątku, by je zakrywał, wsypać pół łyżeczki soli i gotować pod przykryciem na dość mocnym ogniu 
25-30 minut, zależnie do wielkości , a także gatunku ziemniaków .Jeśli trzeba uzupełnić wodę, wlać trochę 
wrzątku. Odcedzić, a kiedy ziemniaki wystygną, zemleć w maszynce do mięsa lub przecisnąć przez prasę. Starte 
ziemniaki odcisnąć, połączyć z ugotowanymi ziemniakami oraz przesianą mąką, pszenną i ziemniaczaną. Dłonią, 



oprószoną mąką, nabierać porcje wielkości orzecha włoskiego, przypłaszczać je tak, aby powstał mały placek, a 
następnie umieszczać na środku farsz mięsny i zlepiać, nadając kluskom kształt kulki. Wkładać je do jak 
największej ilości wrzącej osolonej wody (mniej więcej 1 litr na 5 pyz) .Kiedy woda ponownie się zagotuje, 
zmniejszyć ogień. Pyzy wyjmować łyżką cedzakową (drewnianą lub plastikową) 6 minut po tym ,jak wypłyną na 
powierzchnię. Ułożyć na talerzach lub półmisku i po chwili przechylić naczynie , by odlać zebraną wodę. Pokrojoną 
w półtoracentymetrową kostkę słoninę usmażyć, aż powstaną chrupkie, jasnozłociste skwarki. Wytopionym 
tłuszczem wraz ze skwarkami polać pyzy. Jeśli podaje się je jako dodatek do mięs, wystarczy polać roztopionym 
masłem 

KLUSKI Z SUROWYCH ZIEMNIAKÓW :  
Składniki :800 g ziemniaków, 1 jajko, 5 g mąki, sól, 50-70 g słoniny 
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać i zetrzeć na drobnej tarce. Pozostawić na 10 minut, a następnie odlać płyn a 
resztę wymieszać z jajkiem, mąką i kilkoma szczyptami soli. Zagotować co najmniej 4 litry wody. Masę 
ziemniaczaną szybko nabierać łyżką moczoną w zimnej wodzie i kłaść na wrzątek. Można również rozłożyć ją na 

deseczce i zsuwać do wody za pomocą noża. Kiedy woda ponownie zakipi, nieco zmniejszyć ogień. Gdy kluski 
wypłyną na powierzchnię , gotować jeszcze 3 minuty, po czym wyjąć łyżką cedzakową i położyć na talerzach lub 
półmisku. Wcześniej należy przygotować słoninę : pokrojoną w półcentymetrową kostkę, usmażyć na średnim 
ogniu, aż powstaną lekko zarumienione chrupkie skwarki. Kluski polać wytopionym tłuszczem wraz ze skwarkami i 
podawać gorące 

KLUSKI Z SUROWYCH ZIEMNIAKÓW Z TWAROGIEM :  
Składniki :800 g ziemniaków, 1 jajko, 5 g mąki, sól, 50-70 g słoniny , 250 g twarogu 
Przepis : Przygotować tak jak KLUSKI Z SUROWYCH ZIEMNIAKÓW, polać wytopionym tłuszczem ze słoniny wraz 
ze skwarkami, dodać pokruszony twaróg i na chwilę postawić na niewielkim ogniu ,na tyle tylko żeby się 
podgrzały. Podawać jako danie główne , na przykład z SURÓWKĄ Z KISZONEJ KAPUSTY 

LENIWE PIEROGI :  
Składniki :600 g tłustego twarogu, 4 jajka, 200 g mąki, 2 łyżki bułki tartej , 3 łyżki masła 
Przepis : Twaróg zemleć w maszynce do mięsa lub przecisnąć przez prasę do ziemniaków i połączyć z mąką , 
żółtkami oraz kilkoma szczyptami soli, a następie wymieszać z białkami , ubitymi na sztywną pianę. Ciasto 
podzielić na pół i na oprószonej mąką stolnicy uformować wałek o średnicy 2 cm. Lekko go przypłaszczyć i kroić 
skośnie na kawałki szerokie na mniej więcej 1 centymetr. Ważne jest, żeby robić to jak najszybciej, ponieważ 
ciasto im dłużej stoi, tym staje się rzadsze. Pierogi wkładać do jak największej ilości wrzącej , lekko osolonej 
wody. Kiedy woda ponownie się zagotuje, zmniejszyć ogień . Pierogi wyjmować łyżką cedzakową (drewnianą lub 
plastikową) 2 minuty po tym jak wypłyną na powierzchnię. Kłaść je na talerzach lub półmisku, a po chwili 
przechylić naczynie, by odlać zebraną wodę. Pierogi polać zrumienioną na maśle bułką tartą. Można posypać 
cukrem 

LENIWE PIEROGI Z ZIEMNIAKAMI :  
Składniki :400 g twarogu, 300 g ziemniaków, 200 g mąki, 4 jajka, sól, 2 łyżki bułki tartej, 3 łyżki masła 
Przepis : Ziemniaki umyć, jak najcieniej obrać, uważając , by nie pozostały oka, zalać taką ilością wrzątku, by je 

zakrywał, wsypać łyżeczkę soli i gotować pod przykryciem na dość mocnym ogniu 25-30 minut, zależenie do 
wielkości a także gatunku ziemniaków. Jeśli trzeba uzupełnić wodę, wlewać wrzątek. Ziemniaki odcedzić , a kiedy 
wystygną, wraz z twarogiem zemleć w maszynce do mięsa lub przecisnąć przez prasę. Połączyć z żółtkami, 
przesianą mąką oraz kilkoma szczyptami cukru. Następnie dodać białka, bite na sztywną pianą i dokładnie 
wymieszać Dalej przyrządzać jak LENIWE PIEROGI 

KNEDEL Z BUŁKI :  
Składniki :5 lekko czerstwiejących kajzerek (najlepiej z poprzedniego dnia, jeśli są świeże, można je podsuszyć 
wkładając na 20-30 minut do piekarnika nagrzanego do 100 stopni) ,200 ml mleka, 3 jajka, 1 cebula, 60 g 
słoniny, 100 g mąki, pół pęczka natki pietruszki, 2 łyżki masła do polania klusek 
Przepis : Słoninę pokroić w drobną kostkę i podsmażać ,aż powstaną szkliste skwarki. Wybrać je i odłożyć, a do 
wytopionego tłuszczu dodać masło. Kiesy się roztopi, wrzucić drobno posiekaną cebulę. Gdy cebula się zeszkli, 
dodać kajzerki, pokrojone w 6-7 milimetrową kostkę i podsmażać na niewielkim ogniu około 5 minut. Bułka nie 

powinna się przyrumienić. Zdjąć z ognia, zalać mlekiem a kiedy wszystko wystygnie wymieszać z mąką, jajkami, 
skwarkami oraz posiekaną natką pietruszki Doprawić do smaku solą .Dłońmi, oprószonymi mąką, uformować 
kulki, nieco większe od orzecha włoskiego. Wkładać je do jak największej ilości wrzącej osolonej wody (mniej 
więcej 1 litr na 6 knedli) . Kiedy woda ponownie się zagotuje, zmniejszyć ogień .Knedle wyjmować łyżką 
cedzakową (drewnianą lub plastikową) 6 minut po tym , jak wypłyną na powierzchnię. Ułożyć a talerzach lub 
półmisku, a po chwili przechylić naczynie i odlać zebraną wodę, Polać roztopionym masłem i podawać jako 
dodatek do mięs w sosach. Knedle z bułki doskonale pasują do dziczyzny  



KNEDLE GOTOWANE W SERWATCE :  
Składniki :4 lekko czerstwiejących kajzerek (najlepiej z poprzedniego dnia, jeśli są świeże, można je podsuszyć 
wkładając na 20-30 minut do piekarnika nagrzanego do 100 stopni) , 250 ml mleka, 3 jajka, 1 cebula, 80 g 
słoniny, 1 łyżka masła, 200 g mąki, 20 g drożdży, pół łyżeczki cukru, pół pęczka natki pietruszki ,sól , 2 łyżki 
masła do polania knedla (niekoniecznie) 
Przepis : Słoninę pokroić w drobną kostkę i podsmażać ,aż powstaną szkliste skwarki. Wybrać je i odłożyć a do 
wytopionego tłuszczu dodać masło. Kiedy się roztopi, wrzucić drobno posiekaną cebulę. Gdy cebula się zeszkli, 
dodać kajzerki, pokrojone w 6-7 milimetrową kostkę, i podsmażać na niewielkim ogniu około 5 minut. Bułka nie 
powinna się przyrumienić >zalać 100 ml mleka. Drożdże rozetrzeć z cukrem , a kiedy się rozpuszczą, połączyć z 
resztą letniego mleka, mąką, jajkami oraz posiekaną natką pietruszki. Dodać ćwierć łyżeczki soli, wymieszać z 
namoczonymi grzankami i skwarkami i zostawić w ciepłym miejscu na 30-40 minut. Następnie uformować z ciasta 
gruby wałek o średnicy 10-12 cm, owinąć go szczelnie ściereczką i związać na końcach. W płaskim rondlu o 
odpowiednio dużym dnie zagotować tyle wody , by knedel był zanurzony. Wsypać płaską łyżkę soli i włożyć 
knedel. Gotować 30 minut pod przykryciem na wolnym ogniu. Wyjąć, ostrożnie rozwinąć i kroić na kawałki 

centymetrowej grubości. Podawać do duszonej wieprzowiny , wołowiny i dziczyzny 

KNEDLE ZE ŚLWKAMI :  
Składniki :750 g ziemniaków, 2 jajka, 300 g mąki, sól, 500-600 g śliwek, najlepiej węgierek, 2-3 łyżki cukru 
pudru, cynamon, 2 łyżki bułki tartej, 23 łyżki masła do polania knedli 
Przepis : Śliwki umyć , usunąć pestki, tak by połówki śliwek pozostały złączone. Środek oprószyć cukrem pudrem 
oraz cynamonem .Ziemniaki umyć , obrać , zalać taką ilością nieosolonego wrzątku, by je zakrywał, wsypać pół 
łyżeczki soli i gotować pod przykryciem na dość mocnym ogniu 25-30 minut. . Jeśli trzeba uzupełnić wodę, 
wlewać tylko wrzątek .Odcedzić, a kiedy ziemniaki wystygną, zemleć w maszynce do mięsa lub przecisnąć przez 
prasę. Połączyć z jajkami oraz mąką i zagnieść ciasto. Oprószonymi mąką dłońmi formować kulki wielkości 
orzecha włoskiego, mocno je przypłaszczać, na środku umieszczać śliwkę, dokładnie zlepiać i odkładać na 
oprószoną mąką serwetkę. Knedle wkładać do jak największej ilości wrzącej, lekko osolonej wody (mniej więcej 2 
litr na 6 knedli). Kiedy woda ponownie się zagotuje, zmniejszyć ogień. Knedle wyjmować łyżką cedzakową 
(drewnianą lub plastikową) 5 minut po tym , jak wypłyną na powierzchnię .Ułożyć na talerzach lub półmisku, a po 
chwili przechylić naczynie i odlać zebraną wodę. Polać zarumienioną na maśle bułką tartą. Posypać cukrem lub 
cukrem pudrem 

KLUSKI DROŻDŻOWE GOTROWANE NA PARZE :  
Składniki :500 g mąki, 30 g drożdży, 250 ml mleka, 1 łyżeczka cukru, 50 g masła,, 1 jajko, 1 żółtko, sól 
Przepis : Przesianą mąkę wsypać do miski i zrobić wgłębienie. Drożdże rozetrzeć z cukrem, kiedy się rozpuszczą, 
wymieszać z letnim mlekiem oraz szczyptą soli, wlać w dołek i przysypać lekko mąką. Przykryć ściereczką i 
pozostawić na 30 minut w ciepłym miejscu. Następnie dodać rozbełtaną jajko oraz żółtko i wyrabiać ręką około 15 
minut, pod koniec wlewając letnie rozpuszczone masło. Z ciasta uformować 12 okrągłych klusek i położyć je na 
oprószonej mąką ściereczce. Zagotować wodę w garnku do gotowania na parze, dodać łyżeczkę soli, włożyć 
kluski i gotować 20 minut. Podawać polane masłem jako dodatek do mięs lub sosami, na przykład SOSEM 
GRZYBOWYM 

KLUSKI DROŻDŻOWE Z POWIDŁAMI GOTOWANE NA PARZE :  
Składniki :500 g mąki, 30 g drożdży, 250 ml mleka, 3 łyżki cukru, 50 g masła,, 1 jajko, 1 żółtko, 150 g powideł 
śliwkowych, 50 ml śliwowicy lub brandy (niekoniecznie), 2 łyżki maku lub bułki tartej, 3 łyżki masła do polania 
klusek 
Przepis : Przesianą mąkę wsypać do miski i zrobić wgłębienie. Drożdże rozetrzeć z cukrem, kiedy się rozpuszczą, 
wymieszać z letnim mlekiem oraz szczyptą soli, wlać w dołek i przysypać lekko mąką. Przykryć ściereczką i 
pozostawić na 30 minut w ciepłym miejscu. Następnie dodać rozbełtaną jajko oraz żółtko i wyrabiać ręką około 15 
minut, pod koniec wlewając letnie rozpuszczone masło. Z ciasta uformować 8 kulek. Każdą przypłaszczyć, na 
środek nałożyć powidła zmieszane z alkoholem, dokładnie zlepić i układać na oprószonej mąką ściereczce, 
zlepieniem w dół. Zagotować wodę w garnku do gotowania na parze , dodać pół łyżeczki soli, włożyć kluski i 
gotować 20 minut. Podawać polane zarumienioną a maśle bułką tartą lub posypane makiem i polanem masłem 

KULEBIAK Z MIĘSEM :  
Składniki :Ciasto: 300 g mąki, 30g drożdży, 4 łyżki mleka, 4 łyżki kwaśnej śmietany, 80 g masła, 1 łyżeczka 

cukru, 1 jajko, 2 żółtka, sól; Farsz : 250 g wołowiny z rosołu (bez kości), 250 g pieczonej wieprzowiny, 150 g 
gotowanej szynki wędzonej, 50-100 ml rosołu, 1 cebula, 4 łyżki masła, 3 ugotowane na twardo jajka, sól, pieprz, 
1 jajko do posmarowania kulebiaka 
Przepis : Cebulę pokroić w kostkę i przyrumienić na 1 łyżce masła, a następnie zemleć wraz z wołowiną i 
wieprzowiną lub rozdrobnić w malakserze (ale nie na gładką papkę). Na patelni roztopić 2 łyżki masła, włożyć 
mięsną masę i podsmażać 5 minut, dolewając po łyżeczce rosołu. Zdjąć z ognia, dodać szynkę, pokrojoną w 
bardzo drobną kostkę , oraz grubo posiekane jajka. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Drożdże rozetrzeć z 
cukrem, kiedy się rozpuszczą, wlać letnie mleko. Przesianą mąkę posiekać na stolnicy z masłem ,dodać drożdże z 



mlekiem, śmietanę, jajko , żółtka oraz szczyptę soli i szybko wyrobić ciasto. Rozwałkować je na grubość 8-10 mm 
, nadając kształt niezbyt długiego prostokąta. Brzegi można odciąć i użyć potem do ozdobienia kulebiaka. Na płat 
ciasta nałożyć pas farszu, biegnący przez środek równolegle do dłuższych boków, po czym dokładnie je zlepić. 
Kulebiak ostrożnie przenieść na posmarowaną masłem i oprószoną mąką blachę i ułożyć łączeniem do dołu. 
Wierzch ozdobić paskami ciasta i za pomocą pędzelka lub kuchennego papieru posmarować rozmąconym jajkiem. 
Pozostawić w ciepłym miejscu na 1 godzinę, a następnie piec 50 minut w piekarniku nagrzanym do 170 stopni. 
Podawać na gorąco jako przekąskę lub dodatek do czystych zup 

KULEBIAK Z KAPSUTĄ I GRZYBAMI :  
Składniki : Ciasto: 300 g mąki, 30g drożdży, 4 łyżki mleka, 4 łyżki kwaśnej śmietany, 80 g masła, 1 łyżeczka 
cukru, 1 jajko, 2 żółtka, sól; Farsz : 1 kg kapusty kiszonej, 60 g grzybów suszonych, 2 cebule, 4 łyżki masła, 1 
mały liść laurowy, 3 ugotowane a twardo jajka, sól, pieprz, 1 jajko do posmarowania kulebiaka 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 300 ml wody. W tym czasie kapustę zalać 250 ml wody, 
dodać liść laurowy i gotować godzinę na wolnym ogniu. Odcedzić , a kiedy ostygnie , posiekać. Grzyby odcedzić 

opłukać i zalać wodą, w której się moczyły, przecedzoną przez gęste sito lub filtr do kawy. Gotować 30 minut, tak 
by pod koniec nie pozostało nic płynu. Obraną i pokrojoną w krążki cebulę zrumienić na 1 łyżce masła i wraz z 
grzybami zemleć w maszynce do mięsa lub rozdrobnić w malakserze . Na patelni roztopić resztę masła, włożyć 
kapustę oraz grzyby i, ciągle mieszając , podsmażać 7-8 minut. Dodać pokrojone w grubą kostkę jajka i doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Dalej przyrządzać tak jak KULEBIAK Z MIĘSEM  

BLINY :  
Składniki :250 g mąki pszennej, 250 g mąki gryczanej, 30 g drożdży, pół łyżeczki cukru, 500 ml mleka, 50 g 
masła, sól, 100 g sklarowanego masła lub dobrego bezzapachowego oleju do smażenia 
Przepis : Drożdże rozetrzeć z cukrem, a kiedy się rozpuszczą, dokładnie wymieszać z połową letniego mleka, 
mąką pszenną oraz szczyptą soli, Przykryć ściereczką i umieścić w ciepłym miejscu. Gdy rozczyn wyrośnie, to 
znaczy co najmniej trzykrotnie zwiększy objętość, a na jego powierzchni będą się ukazywać duże pęcherzyki, 
dodać przesianą mąkę gryczaną, roztopione letnie masło oraz żółtka rozbełtane z resztą mleka. Białka ubić na 

sztywną pianę i dokładnie, ale niezbyt gwałtownie wymieszać z ciastem. Do smażenia blinów należy używać jak 
najmniejszej patelni (najlepiej kilku). Roztopić pół łyżeczki tłuszczu, wlać ciasto, mniej więcej na wysokość 4-5 
mm, i smażyć na dość dużym ogniu po 1,5 minuty z każdej strony. Bliny podawać ciepłe, z roztopionym masłem 
lub śmietaną z kawiorem, łososiem lub inną wędzoną rybą 

RACUCHY :  
Składniki :300 g mąki, 20 g drożdży, 50 g masła ,2 łyżki cukru, 300 ml mleka, 2 jajka, 50 g masła, sól, pół 
łyżeczki cukru waniliowego lub skórka z połowy sparzonej cytryny, 300 ml oleju do smażenia, 2-3 łyżki cukru 
pudru do posypania 
Przepis : Drożdże rozetrzeć z łyżeczką cukru, a kiedy się rozpuszczą dokładnie wymieszać z mąką i jajkami 
rozbełtanymi z letnim mlekiem .Dodać resztę cukru, rozpuszczone masło (nie może być gorące) oraz cukier 
waniliowy lub startą skórkę cytrynową. 8-10 minut wyrabiać za pomocą łyżki - najlepiej drewnianej - po czym 
przykryć ściereczką i umieścić w ciepłym miejscu na 40 minut. W płaskim rondlu rozgrzać tłuszcz. Zrobić próbę , 
wkładając trochę ciasta. Jeśli szybko wypłynie a powierzchnię, nabierać łyżką duże porcje. Racuchy smażyć po 3-
4 minuty z każdej strony. Podawać ciepłe, posypane cukrem pudrem lub posolone syropem owocowym 

PLACKI NA ŚMIETANIE :  
Składniki : 
200 g mąki 3 duże lub 4 małe jajka. 250 ml kwaśnej śmietany, skórka starta z połowy sparzonej cytryny lub pół 
łyżeczki cynamonu, sól, 100 g sklarowanego masła lub 100 ml oleju do smażenia, cukier puder do posypania lub 
syrop owocowy 
Przepis : Żółtka oddzielić od białek. Mąkę dokładnie wymieszać ze śmietaną i żółtkami, a następnie połączyć z 
ubitymi na sztywno białkami. Dodać startą skórkę cytrynową albo cynamon i wszystko niezbyt gwałtownie 
przemieszać Łyżką kłaść na rozgrzanym tłuszczu niewielkie placki i smażyć po 2,5-3 minuty z każdej stron. Placki 
podawać ciepłe , posypane cukrem pudrem lub polane syropem owocowym 
NALEŚNIKI BEZ PIANY :  
Składniki :2 jajka, 5 łyżek mąki, 125 ml mleka, 125 ml naturalnie gazowanej wody mineralnej (może być zwykła 
woda) , 2 łyżki oleju lub dwie łyżki roztopionego sklarowanego masła 

Przepis : Jajka dokładnie wymieszać z mąką , mlekiem i szczyptą soli. Kiedy znikną wszystkie grudki , wlać wodę. 
Dobrze jest zostawić ciasto na 30 minut, nie jest to jednak konieczne. Dużą patelnię , umieszczoną na dość silnym 
ogniu, za pomocą pędzelka lub wacika dokładnie posmarować tłuszczem. Wlać tyle ciasta, żeby pokryło dno 
patelni. Gdyby go było za dużo, zlać nadmiar. Smażyć po 1,5-2 minuty z każdej strony na złoty kolor. 

NALEŚNIKI Z PIANĄ :  
Składniki :2 jajka, 5 łyżek mąki, 125 ml mleka, 125 ml gazowanej wody mineralnej, 2 łyżki oleju lub 
sklarowanego masła< 



Przepis : Żółtka oddzielić od białek. Żółtka wymieszać z mąką, mlekiem oraz szczyptą soli. Wlać wodę mineralną, 
a następnie gwałtownie wymieszać z ubitymi na sztywną pianę białkami. Dużą patelnie , umieszczoną na dość 
dużym ogniu ,za pomocą pędzelka lub wacika dokładnie posmarować tłuszczem. Wlać tyle ciasta żeby pokryło 
dno patelni. Gdyby go było za dużo, zlać nadmiar. Smażyć po 2 minuty z każdej strony na złoty kolor Naleśniki z 
pianą są nieco grubsze od naleśników bez piany, ale jednocześnie bardziej puszyste 

NALEŚNIKI Z SEREM :  
Składniki : Ciasto : 2 jajka, 5 łyżek mąki, 125 ml mleka, 125 ml gazowanej wody mineralnej, 2 łyżki oleju lub 
sklarowanego masła ; Farsz : 500-600 g twarogu, 3 żółtka, 60-80 g cukru, 1 łyżeczka cukru waniliowego lub 
skórka starta ze sparzonej cytryny, 30-40 g rodzynków (niekoniecznie) 
Przepis : Żółtka utrzeć z cukrem i dokładnie wymieszać z twarogiem, zmielonym lub przeciśniętym przez prasę 
do ziemniaków. Dodać cukier waniliowy lub skórkę startą z cytryny. Naleśniki usmażyć według przepisu na 
NALEŚNIKI BEZ PIANY lub NALEŚNIKI Z PIANĄ. Smarować je masą serową i zwijać w ruloniki albo składać w 
chusteczkę (na pół i jeszcze raz na pół) lub w książeczkę (brzegi złożyć do środka, tak , że powstanie kwadrat, a 

następnie złożyć go na pół). Podawać posypane cukrem pudrem. 

NALEŚNIKI Z OWOCAMI ZAPIEKANE Z SOSEM WANILOWYM :  
Składniki : Ciasto : 2 jajka, 5 łyżek mąki, 125 ml mleka, 125 ml gazowanej wody mineralnej, 2 łyżki oleju lub 
sklarowanego masła ; Farsz : 500 g czarnych jagód, malin, poziomek, truskawek lub 600 g wiśni, 3-4 łyżki cukru; 
Sos : 200 ml słodkiej śmietany, pół laski wanilii lub łyżeczka cukru waniliowego, 80-120 g cukru , zależnie od tego 
jak kwaśne są owoce, 1 łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Owoce umyć i zostawić na sicie, żeby odciekła woda. Wiśnie wydrylować za pomocą specjalnej 
maszynki lub np. biurowego spinacza. Na naleśnikach, usmażonych według przepisu na NALEŚNIKI Z PIANĄ , 
rozłożyć owoce zmieszane z cukrem. Następnie zwinąć je w ruloniki i ułożyć w prostokątnym naczyniu 
żaroodpornym. Żółtka utrzeć z cukrem, dodać bardzo drobno posiekaną wanilię lub cukier waniliowy i wymieszać 
ze śmietaną . Sosem zalać naleśniki ,wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i zapiekać 8 minut 

NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM ZAPIEKANE POD BESZAMELEM :  
Składniki : Ciasto : 2 jajka, 5 łyżek mąki, 125 ml mleka, 125 ml gazowanej wody mineralnej, 2 łyżki oleju lub 
sklarowanego masła ; Farsz : 750 g szpinaku, 3 łyżki masła, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz; Sos beszamelowy : 200 
ml mleka lub chudej, słodkiej śmietany, 2 łyżki masła, 1,5 łyżki mąki, 50-60 g żółtego sera, sól, cukier, biały 
pieprz, gałka muszkatołowa 
Przepis : Szpinak przebrać i usunąć twarde łodygi. Licie opłukać zalać co najmniej 2 litrami, osolonego wrzątku i 
gotować 3 minuty. Odcedzić na sicie, odcisnąć i grubo posiekać . Masło roztopić na patelni , dodać szpinak oraz 
przeciśnięty przez prasę czosnek i ,ciągle mieszając , podsmażać 5 minut na dosyć dużym ogniu. Szpinak rozłożyć 
na naleśnikach usmażonych według przepisu na NALEŚNIKI BEZ PIANY lub NALEŚNIKI Z PIANĄ , a następnie 
zwinąć je w ruloniki i ułożyć w prostokątnym naczyniu żaroodpornym . Polać sosem przyrządzonym według 
przepisu na SOS BESZAMELOWYM Z SEREM, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopi i zapiekać 8-10 
minut 

NALEŚNIKI Z MIĘSEM :  

Składniki : Ciasto : 2 jajka, 5 łyżek mąki, 125 ml mleka, 125 ml gazowanej wody mineralnej, 2 łyżki oleju lub 
sklarowanego masła ; Farsz : 600 g wołowiny z rosołu, -2 cebule, 3 łyżki masła, 50-100 ml rosołu, sól, pieprz 
Przepis : Cebulę pokroić w drobną kostkę, przyrumienić na maśle a następnie zemleć wraz z mięsem. Na 
tłuszczu, który pozostał po cebuli, 5-6 minut smażyć mięsną masę dolewając rosół, w zależności od konsystencji. 
Farszem smarować naleśniki, przyrządzone według przepisu na NALEŚNIKI BEZ PIANY i zwinąć w ruloniki albo 
składać w chusteczkę (na pół i jeszcze raz na pół) lub w książeczkę (brzegi złożyć do środka, tak ,że powstanie 
kwadrat , a następnie złożyć go na pół). Podawać gorące. W ten sam sposób można przyrządzić naleśniki z 
innymi farszami, przygotowując nadzienia jak do pierogów czy pasztecików  

NALEŚNIKI Z MIĘSEM ZAPIEKANE Z SOSEM POMIDOROWYM :  
Składniki : Ciasto : 2 jajka, 5 łyżek mąki, 125 ml mleka, 125 ml gazowanej wody mineralnej, 2 łyżki oleju lub 
sklarowanego masła ; Farsz : 600 g wołowiny z rosołu, 1-2 cebule, 3 łyżki ,50-100 ml rosołu, sól, pieprz; Sos 
pomidorowy: 4 pomidory, 1 cebula, 2 łyżki masła, 1 łyżeczka mąki, 250 ml BULIONU WOŁOWEGO lub BULIONU 

WARZYWNEGO , albo pół kostki bulionowej i tyle samo wody, sól, pieprz, cukier, 60-70 g żółtego sera, 1 łyżka 
masła do posmarowania formy 
Przepis : Naleśniki przyrządzone według przepisu na NALEŚNIKI Z MIĘSEM ,zwinięte w ruloniki ułożyć ,w 
prostokątnym naczyniu żaroodpornym, posmarowanym masłem. Sos pomidorowy , przygotowany godnie z 
przepisem na SOS POMIDOROWY, wymieszać z serem, startym na tarce o małych oczkach i zalać nim naleśniki. 
Wstawić do pieca nagrzanego do 200 stopni i zapiekać 8-10 minut 



KASZA JĘCZMIENNA NA SYPKO :  
Składniki : 400 g kaszy jęczmiennej , sól, 1-2 łyżki masła (niekoniecznie) 
Przepis : Kaszę zalać wrzątkiem o objętości 2,5 razy większej niż kasza. Dodać płaską łyżeczkę soli oraz masło 
(niekoniecznie). Kiedy woda zakipi, zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem 5 minut na małym ogniu. Garnek 
włożyć do rondla z wrzącą wodą i gotować 30 minut, nie zdejmując przykrywki, lub przełożyć kaszę do naczynia 
żaroodpornego, przykryć i na 30 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 120 stopni. Podawać do mięs 
duszonych lub pieczonymi sosami 

PĘCZAK NA SYPKO :  
Składniki : 400 g pęczaku, sól, 1-2 łyżki masła (niekoniecznie) 
Przepis : Pęczak zalać wrzątkiem o objętości 3 razy większej niż kasza. Dodać płaską łyżeczkę soli oraz masło 
(niekoniecznie). Kiedy woda zacznie wrzeć, zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem 5 minut na małym ogniu. 
Garnek włożyć do rondla z wrzącą wodą i gotować 30 minut, nie zdejmując pokrywki, lub przełożyć kaszę do 
naczynia żaroodpornego, przykryć i na 30 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 120 stopni. Podawać do 

mięs z sosami 

KASZA GRYCZNA NA SYPKO :  
Składniki :400 g kaszy gryczanej, sól, 1-2 łyżki masła  
Przepis : Kaszę zalać wrzątkiem o objętości dwukrotnie większej niż kasza. Dodać płaską łyżeczkę soli oraz 
masło (niekoniecznie). Kiedy woda zakipi, zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem 5 minut na małym ogniu. 
Garnek włożyć do rondla z wrzącą wodą i gotować 30 minut, nie zdejmując pokrywki, lub przełożyć kaszę do 
naczynia żaroodpornego, przykryć i na 30 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 120 stopni. Kaszę podawać 
samą, polaną masłem, tłuszczem wytopionym ze słoniny lub boczku, wraz ze skwarkami albo jako dodatek do 
potraw mięsnych z sosami, na przykład do zrazów 

KASZA GRYCZANA NA SYPKO PRAŻONA :  
Składniki :400 g kaszy gryczanej, sól, 3 łyżki sklarowanego masła lub oleju 
Przepis : W rondlu o dość szerokim dnie roztopić sklarowane masło lub olej, wsypać kaszę i ,ciągle mieszając, 
podsmażać 5 minut. Zalać wrzątkiem o objętości 2 razy większej niż objętość kaszy. i dalej przyrządzać taj jak 
KASZĘ GRYCZANĄ NA SYPKO. Podawać jako dodatek do mięs lub polaną masłem, stopioną słoniną, boczkiem 
albo SOSEM GRZYBOWYM 

KASZA GRYCZANA NA SYPKO Z GRZYBAMI :  
Składniki : 400 g kaszy gryczanej, 50-60 g grzybów suszonych , borowików lub podgrzybków, sól, 3 łyżki masła 
najlepiej sklarowanego 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 500 ml wody. Wyjąć, opłukać i z powrotem włożyć do 
wody, w której się moczyły. Gotować 30 minut , a następnie pokroić w paski. Wywar przecedzić przez gęste sito 
lub filtr do kawy i uzupełnić wodą tak ,by płynu objętościowo było 2 razy więcej iż kaszy . W rondlu o szerokim 
dnie roztopić sklarowane masło, wsypać kaszę i ciągle mieszając, podsmażać 5 minut. Wlać wywar grzybowy i 
kiedy zakipi, zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem 5 minut na małym ogniu. Dodać grzyby , po czym 
włożyć przykryty garnek do rondla z wrzącą wodą i gotować 30 minut lub przełożyć kaszę do naczynia 

żaroodpornego , przykryć i na 30 minut wstawić do piekarnika, nagrzanego do 120 stopni. Kaszę gryczaną z 
grzybami można podawać - polaną masłem, stopioną słoniną lub boczkiem - jako danie główne albo jako dodatek 
do dań mięsnych z sosami , na przykład do zrazów 

KASZA GRYCZANA Z BOCZKIEM I ŚLIWKAMI :  
Składniki : 400 g kaszy gryczanej, sól, 150 g boczku w plasterkach, 150 g suszonych śliwek bez pestek, polskich 
nie kalifornijskich 
Przepis : Kaszę przyrządzać tak, jak KASZĘ GRYCZANĄ NA SYPKO . Śliwki opłukać na minutę zalać wrzątkiem, 
odcedzić i pociąć w paski. Boczek pokroić w poprzek w paski centymetrowej szerokości. Smażyć na średnim 
ogniu, aż tłuszcz się wytopi a boczek stanie się chrupki. Wyłowić go i dodać do kaszy, a na pozostałym na patelni 
tłuszczu przez 4 minuty podsmażać śliwki na niewielkim ogniu. Dodać je razem z tłuszczem do kaszy. Wymieszać 
ii doprawić do smaku solą. Podawać jako danie główne 

KASZA JAGLANA NA SYPKO :  
Składniki : 400 g kaszy jaglanej, sól, 1-2 łyżki masła (niekoniecznie) 
Przepis : Kaszę zalać wrzątkiem o objętości 2,5 raza większej niż kasza. Dodać płaską łyżeczkę soli oraz masło 
(niekoniecznie) .Kiedy woda zacznie wrzeć, zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem 5 minut na małym ogniu. 
garnek włożyć do rondla z wrzącą wodą i gotować 30 minut, nie odkrywając pokrywki, lub przełożyć kaszę do 
naczynia żaroodpornego, przykryć i na 30 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 120 stopni. Podawać 
polaną masłem lub stopioną słoniną albo sosami SOSEM GRZYBOWYM czy SOSEM POMIDOROWYM 



KASZA KRAKOWSKA NA SYPKO :  
Składniki :400 g kaszy krakowskiej , 1 jajko, sól, 1-2 łyżki masła 
Przepis : Kaszę bardzo dokładnie wymieszać z rozbełtanym jajkiem, Włożyć do płaskiego naczynia 
żaroodpornego i na 15 minut umieścić w piecu nagrzanym do 80 stopni. Następnie przesypać kaszę do rondla. 
Zalać wodą o objętości dwukrotnie większej niż kasza, dodać płaską łyżeczkę soli, doprowadzić do wrzenia i 
zmniejszyć ogień . Gotować pod przykryciem 5 minut na małym ogniu. Garnek włożyć do rondla z wrzącą wodą i 
gotować 30 minut , nie odkrywając pokrywki lub przełożyć do naczynia żaroodpornego, przykryć i na 30 minut 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 120 stopni. Podawać z sosami p. SOSEM GRZYBOWYM lub SOSEM 
KOPERKOWYM 

KASZA MANNA :  
Składniki :300 g kaszy manny, 3-4 razy więcej mleka lub wody, niż wynosi objętość kaszy, w zależności od tego 
jaką konsystencję chce się uzyskać (może być woda i mleko zmieszane w dowolnych proporcjach), sól, 1-2 łyżki 
masła 

Przepis : Dwie trzecie płynu - mleka lub wody - zagotować z dodatkiem soli (solić w zależności od tego ,czy 
kasza ma być podawana na słodko czy słono). Kasze dokładnie wymieszać z resztą płynu, wlać do wrzątku, 
zagotować i zmniejszyć ogień. Gotować 13-15 minut ciągle mieszając, ponieważ łatwo się przypala. Pod koniec 
dodać masło. Kaszę podawać samą lub polaną syropem owocowym 

RYŻ NA SYPKO I :  
Składniki :400 g ryżu, sól 
Przepis : Ryż opłukać na gęstym sicie i zalać wrzątkiem o objętości 2 razy większej niż ryż. Osolić w zależności 
od tego czy ma być podawany na słodko czy na słono Kiedy woda ponownie zakipi, zmniejszyć ogień i gotować 
pod przykryciem minut na małym ogniu. Garnek włożyć do rondla z wrzącą wodą i gotować 20 minut, nie 
odkrywając pokrywki, lub ryż przełożyć do naczynia żaroodpornego , przykryć i na 20 minut wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 120 stopni. Ryż podawać jako dodatek do zup lub do dań głównych. Można go także 
serwować na słodko, np. z wiśniami z konfitur i bitą śmietaną 

RYŻ NA SYPKO II :  
Składniki : 400 g ryżu, sól 
Przepis : Ryż opłukać na gęstym sicie i zalać trzema litrami wrzątku, osolonego w zależności id tego czy ma być 
podawany na słodko, czy na słono. Gotować 20 minut, odcedzić i podawać jako dodatek do zup lub dań gotowych 

RYŻ NA CZERWONO LUB ŻÓŁTO :  
Składniki :400 g ryżu, sól , 2 łyżeczki słodkiej papryki lub 2 łyżeczki curry (ostrego lub łagodnego) 
Przepis : Przyrządzić tak samo jak RYŻ NA SYPKO I , tylko po wrzuceniu ryżu do wody dodać curry lub 
sproszkowaną słodką paprykę.  

RYŻ Z GROSZKIEM I PAPRYKĄ :  
Składniki :300 g ryżu, 150 g groszku (może być mrożony), po pół małej papryki, żółtej lub czerwonej, 1 małą 
cebula, 2 łyżki masła lub oliwy, sól, 1 łyżeczka słodkiej ,czerwonej papryki lub curry (niekoniecznie) 
Przepis : Groszek opłukać, zalać 200 ml osolonej wody, gotować 12 minut (mrożony 10 minut) i odcedzić. 
Papryki , po usunięciu nasion i białych części znajdujących się wewnątrz strąków, pociąć w półcentymetrową 
kostkę. Cebulę drobno posiekać, zeszklić na maśle lub oliwie, wrzucić paprykę i dusić na niewielkim ogniu 5 minut 
.Dodać ryż, przyrządzony według przepisu na RYŻ NA SYPKI II oraz groszek, wymieszać i podsmażać 2-3 minuty 
Można dodać łyżeczkę curry lub słodkiej papryki. Podawać jako dodatek do dań głównych 

RYŻ Z JABŁKAMI :  
Składniki :400 g ryżu, sól, 250 ml mleka, 800 g kwaskowych jabłek, sok z 1 cytryny, 4-5 łyżek cukru, 1-2 
łyżeczki cynamonu, 3 łyżki masła 
Przepis : Mleko zagotować z taką ilością wody, żeby razem płynu było 2 razy więcej niż ryżu. Dodać opłukany 
ryż oraz ćwierć łyżeczki soli. Gotować pod przykryciem 5 minut na niewielkim ogniu, a następnie garnek przełożyć 
do płaskiego rondla z wodą i gotować 20 minut. Można też ryż przełożyć do naczynia żaroodpornego i na 20 
minut umieścić w piekarniku. Umyte jabłka obrać, pokroić na ćwiartki , usunąć gniazda nasienne, a resztę niezbyt 

cienko poszatkować, skrapiając sokiem z cytryny, żeby jabłka nie ściemniały. Zalać w płaskim rondlu kilkoma 
łyżkami wody i na niewielkim ogniu dusić pod przykryciem 10 minut. Na koniec dodać cukier, cynamon i 
wymieszać. Naczynie żaroodporne posmarować łyżeczką masła, włożyć połowę ryżu ,na nim ułożyć jabłka, a 
następie przykryć drugą warstwą ryżu. Na wierzchu umieścić równomiernie resztę masła. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni i zapiekać 20 minut 

RYŻ Z JABŁKAMI ZAPIEKANY Z SOSEM WANILIOWYM :  
Składniki : 400 g ryżu, sól, 250 ml mleka, 800 g kwaskowych jabłek, sok z 1 cytryny, 4-5 łyżek cukru, 1-2 



łyżeczki cynamonu, 3 łyżki masła ; Sos waniliowy : 3-4 żółtka, 200 ml słodkiej śmietany, 3-4 łyżki cukru , pół laski 
wanilii lub łyżeczka cukru waniliowego 
Przepis : Przyrządzić tak jak RYŻ Z JABŁKAMI , ale po 15 minutach zapiekania wyjąć naczynie z piekarnika i zalać 
utartymi z cukrem żółtkami, wymieszanymi ze śmietaną oraz drobno posiekaną wanilią lub cukrem waniliowym. 
Naczynie ponownie umieścić w piekarniku i zapiekać jeszcze 8 minut. Ryż z jabłkami w sosie waniliowym można 
podawać jako danie główne lub , w mniejszych porcjach ,jako deser 

Sosy na zimno 

| Winegret | Winegret z czosnkiem | Winegret z cebulą | Majonez | Sos majonezowo-śmietanowy | Sos 
tatarski | Sos wiosenny | Sos majonezowo-śmietanowy ze świeżymi ziołami| Sos ze świeżymi ziołami i 
jajkami | Różowy sos majonezowy | Sos musztardowy na zimno | Sos musztardowo-koperkowy | Sos chrzanowo -
majonezowy | Sos chrzanowo-śmietanowy | Sos chrzanowo-koperkowy | Sos chrzanowo-

pomarańczowy | Żurawina lub borówki do mięsa z jabłkiem lub gruszką | Sos chrzanowo-żurawinowy | Sos 
Cumberland | 

WINEGRET :  
Składniki :6 łyżek oliwy; 2 łyżki octu z białego wina; 1 płaska łyżeczka musztardy(najlepiej dijon); sól; pieprz 
Przepis : Do musztardy dodać pół łyżeczki soli, kilka szczyp pieprzu oraz ocet i , mieszając ,jak najcieńszym 
strumieniem wlać oliwę, aż powstanie jednolita emulsja. Winegrtetm polewać sałaty lub gotowane warzywa 

WINEGRET Z CZOSNKIEM :  
Składniki :6 łyżek oliwy; 2 łyżki octu z białego wina; 1 płaska łyżeczka musztardy(najlepiej dijon); sól; pieprz ;1-
3 ząbki czosnku 
Przepis : Do musztardy dodać przeciśnięty przez prasę czosnek, pół łyżeczki soli, kilka szczypt pieprzu oraz ocet 
i, mieszając, jak najcieńszym strumieniem wlać oliwę aż powstanie jednolita emulsja. Sosem polewać sałaty lub 

gotowane warzywa 

WINEGRET Z CEBULĄ :  
Składniki :6 łyżek oliwy; 2 łyżki octu z białego wina; 1 płaska łyżeczka musztardy(najlepiej dijon); sól; pieprz; 2 
szalotki lub 1 mała cebula  
Przepis : Cebulę obrać i bardzo drobno posiekać. Wymieszać z musztardą, połową łyżeczki soli, kilkoma 
szczyptami pieprzu oraz octem i , mieszając, wlewać powoli oliwę, aż powstanie jednolita emulsja. Sosem 
polewać sałaty lub gotowane warzywa 

MAJONEZ :  
Składniki :2 jajka; 250 ml oleju lub oliwy; 1 łyżeczka musztardy; sól; pieprz; cukier; ocet z białego wina lub sok 
z cytryny 
Przepis : Jajka umyć , na minutę umieścić we wrzątku i bardzo dokładnie oddzielić żółtka od białek. Żółtka za 
pomocą rózgi do ubijania wymieszać z musztardą, a następnie, wciąż mieszając (nie zmieniając kierunku ruchu), 

jak najcieńszym strumyczkiem wlewać olej lub oliwę, uważnie obserwując, czy żółtka od razu łączą się z 
tłuszczem. Jeśli nie, przerwać na chwilę dolewanie oleju, ale wciąż mieszać. Kiedy utworzy się gęsta masa, 
doprawić ją do smaku solą, pieprzem, 1-2 szczyptami cukru oraz octem z białego wina lub sokiem z cytryny, 
Majonez podawać do warzyw, jaj, sałatek ,zimnych mięs oraz ryb. Stanowi on również podstawkę do 
przyrządzania wielu sosów. 

SOS MAJONEZOWO - ŚMIETANOWY :  
Składniki :100 ml majonezu; 100 ml kwaśnej śmietany; 1 płaska łyżeczka musztardy (niekoniecznie); só; pieprz; 
cukier; sok z cytryny lub ocet z białego wina  
Przepis : Majonez wymieszać ze śmietaną oraz musztardą i doprawić do d=smaku solą, pieprzem, cukrem oraz 
sokiem z cytryny lub octem z białego wina 

SOS TATARSKI :  

Składniki : 150 ml majonezu; 100 ml kwaśnej śmietany; 2 łyżeczki musztardy (najlepiej sarepskiej); 1 średni lub 
2 małe korniszony; 4-6 grzybów w occie (borowików, podgrzybków lub maślaków); sól; pieprz; cukier; sok z 
cytryny 
Przepis : Ogórki i grzyby jak najdrobniej posiekać i wymieszać z majonezem, śmietaną oraz musztardą. Doprawić 
do smaku solą, pieprzem, kilkoma szczyptami cukru oraz sokiem z cytryny. Sos tatarski podawać do jaj, wędlin , 
pasztetów oraz zimnych mięs. 



SOS WIOSENNY :  
Składniki :100 ml majonezu; 150 ml kwaśnej śmietany lub jogurt naturalnego;1 pęczek szczypiorku; pół pęczka 
rzodkiewek; sól; pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Rzodkiewki oczyścić, wymyć i bardzo drobno posiekać lub zetrzeć na tarce o małych oczkach. Połączyć 
z majonezem, śmietaną oraz opłukanym i drobno posiekanym szczypiorkiem. Wymieszać i doprawić do smaku 
solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny. Podawać do jajek, wędlin i zimnych mięs. 

SOS MAJONEZOWO - ŚMIETANOWY ZE ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI :  
Składniki :100 ml majonezu; 150 ml śmietany kremówki; sok z połowy cytryny; pół pęczka szczypiorku; pół 
pęczka koperku; pół pęczka natki pietruszki; sól; biały lub czarny pieprz; cukier 
Przepis : Szczypiorek, koperek oraz natkę opłukać i drobno posiekać. Połączyć z majonezem, sokiem z cytryny 
oraz ubitą śmietaną. Doprawić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem. Podawać do jajek, wędlin , zimnych mięs 
oraz wędzonych ryb lub ryb na zimno. Jeśli sos serwuje się do ryb, lepiej użyć białego pieprzu .Zamiast bitej 
śmietany można dodać kwaśną lub jogurt naturalny, wtedy jednak należy zmniejszyć ilość soku z cytryny. 

SOS ZE ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI I JAJKAMI :  
Składniki :100 ml majonezu; 150 ml kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego; 2 jajka; pół pęczka szczypiorku; 
pół pęczka koperku; pół pęczka natki pietruszki; sól; pieprz; cukier; sok z cytryny. 
Przepis : Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać ze skorupek i posiekać. Majonez połączyć ze śmietaną oraz 
opłukanym i drobno posiekanymi szczypiorkiem, natką i koperkiem. Dodać jajka, wymieszać i doprawić do smaku 
solą , pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny. Podawać do wędlin i zimnych mięs. 

RÓŻOWY SOS MAJONEZOWY :  
Składniki :150 ml majonezu; 3 łyżki keczupu; 3 łyżki whisky lub brandy; ząbek czosnku; sól ; pieprz, cukier, sok 
z cytryny 
Przepis : Czosnek przecisnąć przez prasę, wymieszać z keczupem i majonezem. Mieszając wlać alkohol i 
doprawić do smaku solą, białym pieprzem oraz sokiem z cytryny. Sos podawać do ryb, raków, i owoców morza. 

SOS MUSZTARDOWY NA ZIMNO :  
Składniki :3-4 łyżki musztardy; 125 ml majonezu; 125 ml kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego; sól pieprz, 
cukier, sok z cytryny 
Przepis : Musztardę wymieszać z majonezem oraz śmietaną i doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem i 
sokiem z cytryny. Zamiast kwaśnej śmietany można użyć ubitej śmietany kremówki. Wtedy sos staje się puszysty, 
ale trzeba dodać więcej soku z cytryny, żeby nie był zbyt mdły 

SOS MUSZTARDOWO-KOPERKOWY :  
Składniki :3 łyżki musztardy; 2 łyżeczki miodu; 3 łyżki oliwy; 1 pęczek koperku; sok z połowy cytryny; sól 
Przepis : Musztardę połączyć z miodem oraz sokiem z cytryny i ,mieszając powoli wlać oliwę. Kiedy składniki 
utworzą jednolitą emulsję, dodać opłukany i drobno posiekany koperek i doprawić do smaku solą. Podawać do 
wędzonego łososi lub innych wędzonych ryb 

SOS CHRZANOWO-MAJONEZOWY :  
Składniki :150 ml majonezu; 100 ml kwaśnej śmietany (można ją zastąpić naturalnym jogurtem); 3-4 łyżki 
chrzanu, świeżo startego lub ze słoika; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis :  

SOS CHRZANOWO-ŚMIETANOWY :  
Składniki :150 ml kwaśnej śmietany (można ją zastąpić naturalnym jogurtem). 4 łyżki chrzanu, świeżo startego 
lub ze słoika.; sól; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Chrzan wymieszać ze śmietaną i doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny. Podawać do 
jajek, wędlin, zimnych mięs oraz ryb 

SOS CHRZANOWO-KOPERKOWY :  
Składniki :200 ml śmietany kremówki 4 łyżki chrzanu, świeżo startego lub ze słoika; sok z połowy cytryny; 1 
pęczek koperku; sól; cukier 
Przepis : Chrzan wymieszać z sokiem z cytryny, ubitą śmietanę kremówką, drobno posiekanym koperkiem i 
doprawić do smaku solą i cukrem,. Podawać do wędlin, zimnych mięs oraz ryb. Śmietany można nie ubijać ale 
wtedy sos nie jest tak puszysty 

SOS CHRZANOWO-POMARAŃCZOWY :  
Składniki :200 ml śmietany kremówki 4 łyżki chrzanu, świeżo startego lub ze słoika; sok z połowy cytryny; 2 



łyżki soku z pomarańczy; skórka starta z 1 pomarańczy; sól ; cukier 
Przepis : Pomarańczę sparzyć wrzątkiem i na drobnej tarce zetrzeć skórkę .Połączyć ją z chrzanem, sokiem z 
cytryny oraz pomarańczy i ubitą śmietaną kremówką. Doprawić do smaku solą i cukrem i podawać do ryb na 
zimno, zwłaszcza wędzonych 

ŻURAWINA LUB BORÓWKI DO MIĘSA Z JABŁKIEM LUB GRUSZKĄ :  
Składniki :250 g żurawin lub borówek; 100 g cukru; 1 małe kwaskowe jabłko lub 1 mała twarda gruszka; skórka 
starta z połowy pomarańczy (niekoniecznie)  
Przepis : Żurawiny przebrać, opłukać i zalać 100 ml wody. Dodać cukier i gotować na średnim ogniu 25-30 
minut. Jabłko lub gruszkę umyć ,podzielić na pół, wyciąć gniazda nasienne a resztę pokroić w centymetrową 
kostkę .Wrzucić do żurawin i , od czasu do czasu mieszając, gotować razem 10-15 minut, do chwili gdy jabłko lub 
gruszka zacznie się rozpadać. Wtedy zdjąć z ognia. Można dodać skórkę startą z połowy sparzonej pomarańczy, 
Żurawinę schłodzić i podawać do pasztetów i mięs na zimno, do kaczki, indyka i dziczyzny. 

SOS CHRZANOWO-ŻURAWINOWY :  
Składniki :4 łyżki chrzanu ,świeżo startego lub ze słoika, 3 łyżki żurawiny do mięs; 100 ml kwaśnej śmietany; 
100 ml śmietany kremówki; sól cukier 
Przepis : Żurawinę przetrzeć przez sitko, połączyć z chrzanem, kwaśną śmietaną oraz ubitą kremówką. Doprawić 
do smaku solą i cukrem i podawać do zimnych mięs i pasztetów. 

SOS CUMBERLAND :  
Składniki :100 g galaretki z czerwonej porzeczki; 1 pomarańcza, 100 ml czerwonego wytrawnego wina; 2 
płaskie łyżki musztardy, sok z połowy cytryny ; 2 łyżki cukru do smażenia skórki pomarańczowej; sól; cukier 
Przepis : Pomarańczę sparzyć .Zetrzeć skórkę z połowy, a skórkę z drugiej połowy drobno posiekać, zalać 1-2 
łyżkami wody, wsypać cukier i mieszając , smażyć 6 minut. Odcedzić i opłukać zimną wodą. Obie skórki połączyć 
z przetartą przez sitko galaretką porzeczkową, musztardą , sokiem z połowy cytryny i połowy pomarańczy oraz 
winem. Doprawić do smaku solą i cukrem. Podawać do mięs na zimno i pasztetów. Zamiast galaretki 
porzeczkowej można użyć wiśniowej 

Sosy na ciepło 

| Sos pomidorowy | Sos pomidorowy ze śmietaną | Sos pomidorowy na szybko | Sos grzybowy | Sos 
chrzanowy | Sos korniszonowy | Sos musztardowy | Sos koperkowy | Biały sos z rodzynkami | Sos szary | Sos 
beszamelowy | Sos beszamelowy z serem | Sos beszamelowy z żółtkami | Sos holenderski | Sos holenderski z 
pomarańczowy | Sos berneński | 

SOS POMIDOROWY  
Składniki : 
4 pomidory; 1 cebula; 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; 250 ml Bulionu wołowego lub Bulionu warzywnego albo pół 
kostki bulionowej i tyle samo wody; sól; pieprz, cukier 

Przepis : Cebulę niezbyt drobno posiekać i zeszklić na 1 łyżce masła, dodać wymyte i pokrojone pomidory i dusić 
na średnim ogniu 8 minut. Wraz z cebulą przetrzeć przez sito, polewając 100 ml bulionu. Mąkę rozgrzać na 
patelni , dodać 1 łyżkę masła i 2 minuty podsmażać, aż stanie się jasnozłota. Zasmażkę rozprowadzić resztą 
bulionu, wlać do pomidorów i gotować 5 minut. Doprowadzić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem i podawać do 
różnego rodzaju klusek, fasoli lub gołąbków 

SOS POMIDOROWY ZE ŚMIETANĄ  
Składniki :4 pomidory; 1 cebula; 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; pół kostki bulionowej, wołowej lub warzywnej; 
100-120 ml słokdiej lub kwaśnej śmietany; sól; pieprz ; cukier 
Przepis : Cebulę niezbyt drobno posiekać i zeszklić na 1 łyżce masła, dodać wymyte i pokrojone pomidory i dusić 
na średnim ogniu 8 minut. Wraz z cebulą przetrzeć przez sito, polewając 50 ml wody. Mąkę rozgrzać na patelni , 
dodać 1 łyżkę masła i 2 minuty podsmażać, aż stanie się jasnozłota. Zasmażkę rozprowadzić 50 ml wody, wlać do 
pomidorów, dodać pół kostki bulionowej i gotować 4 minuty. Śmietanę połączyć z kilkoma łyżkami sosu, a 

następnie wlać do reszty. Doprawić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem, zagotować, zdjąć z ognia i podawać do 
różnego rodzaju klusek 

SOS POMIDOROWY NA SZYBKO :  
Składniki :3 łyżki koncentratu pomidorowego; 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; pół kostki bulionowej, wołowej lub 
warzywnej; 100 ml kwaśnej lub słodkiej śmietany; sól ; pieprz; cukier 
Przepis : Na patelni rozgrzać mąkę, włożyć masło i kiedy tylko zacznie się przyrumieniać, dodać koncentrat 
pomidorowy. Ciągle mieszając podsmażać na średnim ogniu 2 minuty, a następnie powoli, dalej mieszając, wlać 



100 ml wody, wrzucić pół kostki bulionowej i gotować 2 minuty. Śmietanę rozbełtać z 2-3 łyżkami sosu i połączyć 
z resztą. Doprowadzić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem, zagotować, zdjąć z ognia podawać z różnego 
rodzaju kluskami. 

SOS GRZYBOWY :  
Składniki : 40-50 g suszonych grzybów; 1 mała cebula; 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; pół kostki bulionowej, 
wołowej lub warzywnej; 100-120 ml słodkiej lub kwaśnej śmietany; sól; pieprz ;cukier 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 300 ml wody ,następnie odcedzić, opłukać, włożyć do 
wody, w której się moczyły i gotować 30 minut. Gdyby wywaru było mniej niż150 ml, uzupełnić go wodą .Kiedy 
grzyby lekko ostygną, pokroić je w cienkie paski lub grubo posiekać. Cebulę bardzo drobno posiekać i lekko 
przyrumienić na maśle, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2 minuty. Powoli, wciąż mieszając, wlać wywar 
wraz z grzybami. Wrzucić pół kostki bulionowej i gotować 5 minut. Śmietan połączyć z kilkoma łyżkami sosu, a 
następnie wlać do reszty. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem, zagotować, zdjąć z ognia i podawać do różnego 
rodzaju klusek, mięs i gołąbków 

SOS CHRZANOWY :  
Składniki : 4 łyżki startego chrzanu; 2 łyżki masła;1 łyżeczka mąki; pół kostki bulionowej, wołowej, warzywnej; 
100 - 120 kwaśnej śmietany; sól, cukier ,sok z cytryny 
Przepis : Masło rozpuścić na patelni, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2-3 minuty, tak ,żeby mąka się nie 
przyrumieniła. Dodać chrzan i smażyć 2 minuty Następnie , mieszając, powoli wlać 120 ml wody, wrzucić kostkę 
bulionową i gotować 6 minut. Śmietanę rozbełtać z kilkoma łyżkami sosu i wlać do reszty, Doprawić do smaku 
solą, cukrem oraz sokiem z cytryny. Zagotować, zdjąć z ognia i podawać do mięs 

SOS KORNISZONOWY :  
Składniki : 2-3 małe korniszony (100-120 g); 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; pół kostki bulionowej, wołowej lub 
warzywnej; 100-120 ml kwaśnej śmietany; sól; cukier, sok z cytryny 
Przepis : Masło rozpuścić na patelni, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2 minuty, tak ,żeby mąka się nie 
zarumieniła. Dodać starte na drobnej tarce korniszony i smażyć 2 minuty. Następnie mieszając, powoli wlać 120 
ml wody, wrzucić kostkę bulionową i gotować 6 minut. Śmietanę rozbełtać z kilkoma łyżeczkami sosu i wlać do 
reszty, Doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny .Zagotować, zdjąć z ognia i podawać do mięs. 

SOS MUSZTARDOWY :  
Składniki :3 łyżki musztardy; 2 łyżki masła; 1 łyżeczka mąki; pół kostki bulionowej , wołowej lub warzywnej; 
100-12- ml słodkiej śmietany; sól; pieprz; cukier; sok z cytryny 
Przepis : Masło rozpuścić na patelni, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 3 minuty .Kiedy mąka lekko się 
przyrumieni, dodać musztardę i smażyć 2 minuty. Następnie mieszając , powoli wlać 120 ml wody, wrzucić kostkę 
bulionową i gotować 5 minut. Śmietanę rozbełtać z kilkoma łyżkami sosu i wlać do reszty .Doprawić do smaku 
solą, pieprzem, cukrem oraz z sokiem z cytryny. Zagotować , zdjąć z ognia i podawać do jajek i mięs 

SOS KOPERKOWY :  
Składniki :1 duży pęczek koperku; 2 łyżki masła; 2 łyżeczki mąki; pół kostki bulionowej , drobiowej lub 
warzywnej; 100-120 ml słodkiej lub kwaśnej śmietany; sól; pieprz , cukier  
Przepis : Masło rozpuścić na patelni, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2 minuty, tak ,żeby mąka się nie 
przyrumieniła. Ciągle mieszając , powoli wlać 120 ml wody, wrzucić kostkę bulionową i gotować 5 minut. Wsypać 
umyty i posiekany koperek i gotować jeszcze 2 minuty. Śmietanę wymieszać z kilkoma łyżkami sosu i wlać do 
reszty. Doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny. Zagotować, zdjąć z ognia i podawać do 
gotowanych warzyw i jasnych mięs. Sos koperkowy doskonale pasuje do kurczaka 

BIAŁY SOS Z RODZYNKAMI :  
Składniki :2 łyżki masła;2 łyżeczki mąki; 30-40 g jak najdrobniejszych rodzynków; pół kostki bulionowej , 
drobiowej lub warzywnej; 100-120 ml słodkiej śmietany; sól; biały pieprz; gałka muszkatołowa, sok z cytryny 
Przepis : Masło rozpuścić na patelni, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2 minuty, tak ,żeby mąka się nie 
przyrumieniła. Ciągle mieszając , powoli wlać 120 ml wody, wrzucić kostkę bulionową, opłukane rodzynki i 
gotować 5 minut. Śmietanę wymieszać z kilkoma łyżkami sosu i wlać do reszty. Doprawić do smaku solą, białym 

pieprzem, gałką muszkatołową oraz sokiem z cytryny. Zagotować ,zdjąć z ognia i podawać na przykład do 
gotowanego kurczaka 

SOS SZARY :  
Składniki : 1 mała cebula; 2 łyżki masła;2 łyżeczki mąki, pół warzywnej kostki bulionowej; 30 g jak 
najdrobniejszych rodzynków; 30 g płatków migdałowych; 50 g piernika; 50 ml czerwonego wytrawnego wina; 1 
płaska łyżka cukru na karmel; sól; pieprz; gałka muszkatołowa; sok z cytryny 
Przepis : Drobno posiekaną cebule zeszklić na maśle, dodać mąkę i podsmażać 3 minuty, aż mąka się zarumieni. 



Mieszając , powoli wlać 200 ml wody. Dodać pokruszony piernik, gotować na wolnym ogniu 10 minut, a następnie 
przetrzeć przez sito, Łyżkę cukru zrumienić na patelni, dodać 3 łyżki wody ,zdjąć z ognia i mieszając , wlać wino 
oraz resztkę sosu. Dodać opłukane rodzynki oraz płatki migdałowe. Doprowadzić do smaku solą; białym pieprzem 
,gałką muszkatołową , cukrem i sokiem z cytryny. Na wolnym ogniu doprowadzić do wrzenia, gotować 3 minuty i 
zdjąć z ognia. Podawać do ryb słodkowodnych  

SOS BESZAMELOWY :  
Składniki :200 ml mleka lub chudej słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1,5 łyżki mąki; sól; cukier; biały pieprz, 
gałka muszkatołowa 
Przepis : W rondelku roztopić masło, wsypać mąkę i podsmażać 2-3 minuty (nie wolno dopuścić ,by mąką się 
przyrumieniła). Wlać wolno mleko, doprowadzić do wrzenia i ubijając trzepaczką, gotować na niewielkim ogniu 5 
minut. Doprawić do smaku solą, białym pieprzem, gałka muszkatołową oraz szczyptą cukru 

SOS BESZAMELOWY Z SEREM :  
Składniki :200 ml mleka lub chudej słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1 łyżka mąki; 50-60 g żółtego sera ;sól; 
cukier; biały pieprz, gałka muszkatołowa  
Przepis : W rondelku roztopić masło, wsypać mąkę i podsmażać 2-3 minuty (nie wolno dopuścić ,by mąką się 
przyrumieniła). Wlać wolno mleko, doprowadzić do wrzenia i ubijając trzepaczką, gotować na niewielkim ogniu 5 
minut. .Zdjąć z ognia, dodać ser, starty na tarce o małych oczkach i doprawić do smaku solą, białym pieprzem, 
gałką muszkatołową oraz szczyptą cukru 

SOS BESZAMELOWY Z ŻÓŁTKAMI :  
Składniki :200 ml mleka lub chudej słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1 łyżka mąki; 2 żółtka; sól; cukier, biały 
pieprz, gałka muszkatołowa  
Przepis : W rondelku roztopić masło, wsypać mąkę i podsmażać 2-3 minuty, nie dopuszczając do tego by mąka 
się przyrumieniła. Wlać wolno mleko, doprowadzić do wrzenia i ubijając trzepaczka, gotować na niewielkim ogniu 
5 minut. Do rozbełtanych żóltek najpierw, ciągle mieszając, wlać powoli 3 łyżki gorącego , zagęszczonego mleka i 
dopiero wtedy połączyć z resztą sosu. Zdjąć z ognia natychmiast po dodaniu żółtek i doprawić do smaku solą, 
białym pieprzem ,gałką muszkatołową oraz szczyptą cukru 

SOS HOLENDERSKI :  
Składniki :3 żółtka; 200 g masła; 2 łyżki białego wytrawnego wina lub wody; sok z połowy cytryny; sól; biały 
pieprz ; cukier 
Przepis : W niewielkim rondlu podgrzać masło. Kiedy zacznie się pienić, zdjąć z ognia. W żaroodpornej misce 
zmieszać żółtka z sokiem cytrynowym winem lub wodą i kilkoma szczyptami soli, cukru oraz białego pieprzu. 
Minutę ubijać trzepaczką, a potem wciąż ubijając, miskę włożyć do rondla z wrzącą wodą, umieszczonego na 
bardzo małym ogniu. Po 4 minutach jak najcieńszym strumyczkiem, wciąż ubijając, wlać masło. Masło nie może 
być gorące, ponieważ wtedy istnieje ryzyko, że sos się zwarzy. Kiedy sos zgęstnieje, miskę wyjąć z rondla i 
doprawić do smaku solą, białym pieprzem , cukrem oraz sokiem z cytryny. Podawać do warzyw, jajek , szynki 
oraz ryb 

SOS HOLENDERSKI POMARAŃCZOWY :  
Składniki :3 żółtka; 200 g masła; 1 pomarańcza; sok z połowy cytryny; sól; biały pieprz ; cukier  
Przepis : Sparzoną pomarańczę przeciąć na pół. Z jednej połówki zetrzeć na drobnej tarce skórkę. Skórkę drugiej 
połówki pociąć na cieniutkie paseczki, tak ,żeby nie pozostały w nich żadne białe fragmenty. W niewielkim rondlu 
podgrzać masło, a kiedy zacznie się pienić zdjąć z ognia .W misce żaroodpornej zmieszać żółtka ze startą skórką, 
dwiema łyżeczkami soku wyciśniętego z pomarańczy, sokiem cytrynowym i kilkoma szczyptami soli oraz białego 
pieprzu. Minutę ubijać trzepaczką, a potem, nie przestając nawet na chwilę ubijać, miskę włożyć do rondla z 
wrzącą wodą, umieszczonego na minimalnym ogniu. Po 4 minutach jak najcieńszym strumyczkiem, wciąż 
ubijając, wlać masło (nie powinno być gorące, ponieważ sos może się zwarzyć). Kiedy sos zgęstnieje, miskę wyjąć 
z rondla. Sos doprawić do smaku solą, białym pieprzem cukrem oraz sokiem z cytryny i dodać paseczki skórki 
pomarańczowej. Podawać do warzyw i ryb 

SOS BERNEŃSKI :  

Składniki :200 g masła; 3 żółtka; 1 szalotka; 2 łyżki soku z cytryny lub ocru z białego wina; 1 płaska łyżeczka 
suszonego estragonu; pół pęczka natki pietruszki; sól; biały pieprz; cukier, sok z cytryny 
Przepis : Masło podgrzać tak ,żeby zaczęło się pienić i zdjąć z ognia, zanim zacznie się przypalać. Szalotkę 
bardzo drobno posiekać, zalać 100 ml wody, dodać łodyżki natki pietruszki (listki odłożyć0, estragon, po pół 
łyżeczki soli oraz białego pieprzu i gotować 0 minut, tak ,żeby pod koniec nie pozostało więcej niż 3-4 łyżki płynu. 
Łodyżki pietruszki usunąć, a lekko ochłodzony płyn połączyć w żaroodpornej misce z żółtkami. Minutę ubijać 
trzepaczką a potem, nie przestając ani na chwilę ubijać, miskę umieścić w rondlu z wrzącą wodą, postawionym na 
bardzo małym ogniu. Po 4 minutach jak najcieńszym strumyczkiem, wciąż ubijając wlać masło - tylko klarowny 



tłuszcz a nie męty, które opadły na dno. Masło nie może być gorące, ponieważ wtedy istnieje ryzyko, że sos się 
zwarzy. Kiedy sos zgęstnieje, miskę wyjąć z rondla , dodać bardzo drobno posiekaną natkę pietruszki i doprawić 
do smaku solą, białym pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny lub octem. 

Masła Aromatyzowane 

| Masło czosnkowe | Masło ze świeżymi ziołami | Masło czosnkowo-ziołowe | Masło pieprzowe | Masło 
paprykowe | Masło chrzanowe | 

MASŁO CZOSNKOWE :  
Składniki :100 g masła; 2-3 ząbki czosnku; pół łyżeczki soli 
Przepis : Niezbyt twarde masło rozetrzeć z solą oraz przeciśniętym przez prasę czosnkiem. Uformować wałek o 
średnicy 2 centymetrów, zawinąć w folię i włożyć na co najmniej godzinę do lodówki lub na 10 minut do 

zamrażalnika. Po wyjęciu kroić w krążki półcentymetrowej grubości i podawać do pieczeni lub steków. Masło 
czosnkowe, nieschłodzone, można wykorzystać do przyrządzania grzanek albo podawać do pieczywa 

MASŁO ZE ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI :  
Składniki :100 g masła; 3 łyżeczki posiekanych świeżych ziół, dowolnie wybranych i zmieszanych w dowolnych 
proporcjach (szczypiorku, koperku, natki pietruszki, bazylii, majeranku, tymianku); pół łyżeczki soli 
Przepis : Niezbyt twarde masło rozetrzeć z solą i bardzo drobno posiekanymi ziołami. Uformować wałek o 
średnicy 2 centymetrów, zawinąć w folię i włożyć na co najmniej godzinę do lodówki lub na 10 minut do 
zamrażalnika. Po wyjęciu kroić w krążki półcentymetrowej grubości i podawać do pieczeni lub steków. Masło 
ziołowe, nieschłodzone ,można także stosować do przyrządzania grzanek lub po prostu smarowania pieczywa 

MASŁO CZOSNKOWO-ZIOŁOWE :  
Składniki :100 g masła; 2 łyżeczki posiekanych świeżych ziół, dowolnie wybranych i zmieszanych w dowolnych 
proporcjach (szczypiorku, koperku, natki pietruszki, bazylii, majeranku, tymianku); pół łyżeczki soli; 1-2 ząbki 
czosnku  
Przepis : Niezbyt twarde masło rozetrzeć z solą, przeciśniętym przez prasę czosnkiem oraz bardzo drobno 
posiekanymi ziołami. Uformować wałek o średnicy 2 centymetrów, zawinąć w folię i włożyć na co najmniej 
godzinę do lodówki lub na 10 minut do zamrażalnika. Po wyjęciu kroić w krążki półcentymetrowej grubości i 
podawać do pieczeni lub steków .Masło czosnkowo - ziołowe, nieschłodzone , można wykorzystać do 
przyrządzania grzanek lub podawać do pieczywa. 

MASŁO PIEPRZOWE :  
Składniki :100 g masła; 2 łyżeczki kolorowego pieprzu; pół łyżeczki soli 
Przepis : Niezbyt twarde masło rozetrzeć z solą oraz rozgniecionym pieprzem. Uformować wałek o średnicy 2 
centymetrów, zawinąć w folię i włożyć na co najmniej godzinę do lodówki lub na 10 minut do zamrażalnika. 
Schłodzone masło kroić w półcentymetrowe krążki i podawać do pieczeni lub steków, Nieschłodzone można 
stosować do smarowania pieczywa 

MASŁO PAPRYKOWE :  
Składniki :100 g masła; pół łyżeczki sproszkowanej ostrej papryki; 1 łyżeczka sproszkowanej słodkiej papryki; 
pół łyżeczki soli. 
Przepis : Niezbyt twarde masło rozetrzeć z solą oraz papryką - słodką i ostrą. Uformować wałek o średnicy 2 
centymetrów, zawinąć w folię i włożyć na co najmniej godzinę do lodówki lub na 10 minut do zamrażalnika. Po 
wyjęciu masło kroić w półcentymetrowe krążki i podawać do pieczeni lub steków 

MASŁO CHRZANOWE :  
Składniki :100 g masła; 3 łyżeczki świeżo startego chrzanu; 1 łyżeczka soku z cytryny ; ćwierć łyżeczki soli 
Przepis : Niezbyt twarde masło rozetrzeć z solą ,startym chrzanem oraz sokiem z cytryny. Uformować wałek o 
średnicy 2 centymetrów, zawinąć w folię i włożyć na co najmniej godzinę do lodówki lub na 10 minut do 
zamrażalnika. Po wyjęciu masło kroić w półcentymetrowe krążki i podawać do pieczeni lub steków, ozorów oraz 

ryb  

Wszystko do jednego garnka 

| Gulasz szegedyński | Zupa gulaszowa z dziczyzny z kluskami | Zupa gulaszowa z ziemniakami | Zupa gulaszowa 
z fasolą | Gołąbki z mięsem i ryżem I | Gołąbki z mięsem i ryżem II | Gołąbki z mięsem | Gołąbki z kaszą 
gryczaną i grzybami | Gołąbki z kaszą gryczaną, boczkiem i śliwkami | Gołąbki z czerwonej kapusty | Kapusta 



faszerowana mięsem |Kalafior faszerowany mięsem | Zapiekanka z kapusty włoskiej i mięsa pod 
beszamelem | Papryka faszerowana mięsem | Papryka faszerowana mięsem i ryżem | Papryka faszerowana 
kurczakiem lub indykiem i pieczarkami | Zapiekanka z papryki, baraniny i ryżu | Cukinie faszerowane 
cielęciną | Ziemniaki podsmażane z boczkiem i pieczarkami |Zapiekanka z ziemniaków cukinii i 
boczku | Zapiekanka z ziemniaków i twarogu | Fasolka po bretońsku | 

GULASZ SZEGEDYŃSKI :  
Składniki :800 g wieprzowiny (szynki lub łopatki); 600 g kiszonej kapusty; 3 małe cebule; 3 łyżki smalcu lub 2 
łyżki masła i oleju; 2 łyżki słodkiej ,sproszkowanej papryki; 1 łyżeczka ostrej sproszkowanej papryki; 2 łyżeczki 
kminku; 2 wołowe kostki bulionowe; 150 ml kwaśnej śmietany 

ZUPA GULASZOWA Z DZICZYZNY Z KLUSKAMI :  
Składniki :800 g udźca lup łopatki z sarny, jelenia albo dzika (można zmieszać w dowolnych proporcjach); 100 g 

surowego niewędzonego boczku; 2 marchwie; 1 pietruszka; 2 duże cebule ; 3 łodygi selera naciowego; 2 łyżki 
masła; 2 łyżki oleju; 3 łyżki słodkiej papryki; 1 łyżka mąki; 2 wołowe kostki bulionowe; 250 ml czerwonego 
wytrawnego wina; 100 ml soku pomarańczowego; pół łyżeczki pieprzu ziarnistego; 4 ziarenka jałowca; 5 ziarenek 
ziela angielskiego; 1 liść laurowy; sól ; pieprz . Kluski kładzione : 120 g mąki; 1 jajko ; sól 
Przepis : W płaskim rondlu na łyżce oleju podsmażyć drobno pokrojony boczek. Kiedy powstaną chrupiące 
skwarki, wyłowić je i odłożyć na bok. Dodać resztę oleju oraz masło i na rozgrzanym tłuszczu zarumienić 
pokrojoną w cienkie krążki cebulę .Rondel zdjąć z ognia, cebulę posypać papryką, dodać pokrojone w 
półtoracentymetrową kostkę mięso i z powrotem umieścić na ogniu. Mięso, co jakiś czas mieszając, podsmażać 
około 10 minut, po czym dodać pokrojone w talarki marchew oraz pietruszkę i smażyć 5 minut. Wszystko 
oprószyć mąką, dolać wino , doda kostki bulionowe, ziarenka jałowca, liść laurowy oraz ziele angielskie i gotować 
na wolnym ogniu około 1,5 godziny, aż mięso stanie się miękkie. Dodać seler naciowy, pokrojony w kawałki 
centymetrowej szerokości oraz kluski ugotowane osobno według przepisu KLUSKI KŁADZIONE. Dolać sok 
pomarańczowy, przyprawić do smaku solu oraz pieprzem i gotować 3 minuty. Zupę gulaszową podawać 
udekorowaną listkami selera i skwarkami z boczku 

Przepis : Tłuszcz roztopić w rondlu i podsmażyć na nim na złocisty kolor cebulę pokrojoną w cienkie plasterki. 
Zdjąć rondel z ognia, dodać paprykę, pokrojone w dwucentymetrową kostkę mięso, sól, pieprz, kminek oraz 
kostkę rosołową. Rondel ponownie umieścić na ogniu i smażyć około 5 minut, co jakiś czas mieszając. Wlać litr 
wody i gotować pod przykryciem. Po godzinie dodać pokrojoną niezbyt drobno kapustę i gotować razem około 40 
minut. Na koniec gulasz połączyć ze śmietaną, zagotować, zdjąć z ognia  

ZUPA GULASZOWA Z ZIEMNIAKAMI :  
Składniki :800 g wołowiny bez kości (pierwsza krzyżowa, rostbef lub inne chude mięso); 600 g ziemniaków; po 
pół papryki - czerwonej, żółtej i zielonej ;2 cebule; 2 łyżki masła; 3 łyżki oleju, 2 łyżki słodkiej sproszkowanej 
papryki; 1 płaska łyżeczka ostrej sproszkowanej papryki; 2 kostki bulionu wołowego; 2 łyżeczki kminku; 2 ząbki 
czosnku; sól; pieprz 
Przepis : Roztopić w rondlu 1 łyżkę masła oraz 2 łyżki oleju i zeszklić drobno pokrojoną cebulę. Zdjąć z ognia, 
wsypać sproszkowaną paprykę, dodać pokrojone w dwucentymetrową kostkę mięso, ponownie umieścić rondel 
na ogniu, i mieszając, podsmażać 5 minut. Wrzucić kostki bulionowe, kminek, wlać około litra wody i gotować 1,5 
- 2 godziny, aż mięso będzie miękkie. Tymczasem obrane i pokrojone w ćwiartki ziemniaki zalać wrzątkiem, 
wsypać płaską łyżeczkę soli i gotować około 15 minut, tak ,żeby były miękkie, ale nie rozpadające się. Papryki , 
po usunięciu gniazd nasiennych, pokroić w paski, włożyć na resztę rozgrzanego tłuszczu i smażyć 4 minuty. 
Ziemniaki , odsączone z tłuszczu paprykę oraz przeciśnięty przez wyciskarkę czosnek dodać do gulaszu i gotować 
5 minut 

ZUPA GULASZOWA Z FASOLĄ :  
Składniki :800 g wołowiny bez kości (pierwsza krzyżowa, rostbef lub inne chude mięso); 250 g fasoli jaś albo 
innej białej fasoli (lub dwie puszki fasolki); 3 cebule. 2 ząbki czosnku; 2 kostki bulionu wołowego; 1 łyżka masła; 
3 łyżki oleju; 2 łyżki przecieru pomidorowego; 2 łyżki słodkiej sproszkowanej papryki, 1 łyżeczka ostrej 
sproszkowanej papryki; 250 ml czerwonego wytrawnego wina; sól; pieprz 
Przepis : Fasole opłukać, namoczyć w zimnej wodzie o objętości co najmniej trzy razy większej niż fasola na 
przynajmniej 6 godzin, po czym gotować w tej samej wodzie około 1,5 godziny, w połowie wsypując łyżeczkę soli. 
Fasolę odcedzić. W rondlu rozgrzać olej oraz masło i wrzucić posiekaną cebulę. Kiedy się zrumieni , zdjąć z ognia, 

dodać roztarty czosnek, obie sproszkowane papryki, wino i gotować 3 minuty. Włożyć mięso, pokrojone w około 
półtoracentymetrową kostkę i dusić, dopóki nie wyparuje cały płyn. Wtedy dodać przecier pomidorowy, sól , 
pieprz ,kostki bulionowe i wlać 1 litr wody. Gotować około 1,5 godziny .Dodać fasolę i gotować 5 minut. 

GOŁĄBKI Z MIĘSEM I RYŻEM I :  
Składniki :1 główka kapusty , białej lub włoskiej (1200 - 1500 g); 750 g mielonego mięsa wieprzowego lub 
wołowego; 400 g ryżu; 2 cebule; 2 łyżki masła; sól; pieprz; 1 kostka bulionowa, wołowa lub grzybowa 
Przepis : Ryż zalać 3 litrami wrzącej osolonej wody, gotować 18 minut, odcedzić na sicie i opłukać zimną wodą. 



Drobno posiekane cebule zrumienić na maśle. Ryż wymieszać z mięsem i cebulą wraz z tłuszczem .Doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem. Z kapusty usunąć wierzchnie zeschnięte lub nadpsute liście. Nacinając przy głąbie, 
ostrożnie, tak aby liście nie popękały, rozdzielić je i ściąć łykowate części. Liście włożyć na 4 minuty do osolonego 
wrzątku, a następnie odcedzić je na sicie. Mięsno - ryżowy farsz nakładać łyżką na liście (te najbardziej 
zewnętrzne i środkowe pozostawić do wyłożenia brytfanny) i zwijać je w rulony, po czym oba końce wcisnąć do 
środka, tak by farsz nie wydostawał się na zewnątrz. Brytfannę lub naczynie żaroodporne z pokrywką wyłożyć 
liśćmi kapusty, a na nich ułożyć , jedne obok drugiego, gołąbki. Kostkę bulionową rozpuścić w 250 ml wody i 
zalać gołąbki. Na wierzchu rozłożyć pozostałe liście kapusty, przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni. Pieć 1,5 godziny .Podawać z SOSEM POMIDOROWYM, SOSEM GRZYBOWYM 

GOŁĄBKI Z MIĘSEM I RYŻEM II :  
Składniki :1 główka kapusty, białej lub włoskiej (1200 - 1500 g); 800- 1000 g karkówki; 1 łyżka masła; 2 
cebule; 1 mała marchew; 1 pietruszka; 1 łyżka masła. 1 mały liść laurowy; 3 ziarenka ziela angielskiego; 5 
ziarenek pieprzu; 300 g ryżu; sól; pieprz; 1 kostka bulionowa, wołowa lub grzybowa 

Przepis : Masło rozpuścić w rondlu włożyć umyte mięso, dodać płaską łyżeczkę soli, oskrobane i pokrojone w 
plasterki cebule, marchew oraz pietruszkę. Wrzucić pieprz , ziele angielskie oraz liść laurowy i dusić 50 - 60 minut 
na średnim ogniu pod przykryciem. Gdyby brakowało płynu, wlewać 2-3 łyżki wody. Uduszone mięso zemleć w 
maszynce. Ryż zalać 2 litrami wrzącej, osolonej wody, gotować 18 minut, odcedzić na sicie i opłukać zimną wodą. 
Wymieszać go z mięsem i doprawić do smaku solą i pieprzem .Z kapusty usunąć wierzchnie, zeschnięte lub 
nadpsute liście. Nacinając przy głąbie, ostrożnie, tak by liście nie popękały, rozdzielić je i ściąć łykowate części. 
Liście włożyć na 4 minuty do osolonego wrzątku, a następnie odcedzić na sicie. Mięsno-ryżowy farsz nakładać 
łyżką na liście (te najbardziej zewnętrzne i środkowe pozostawić do wyłożenia brytfanny) i zwijać je w rulony, po 
czym oba końce wcisnąć do środka , tak by farsz nie wydostawał się na zewnątrz. Brytfannę lub naczynie 
żaroodporne z przykrywką wyłożyć liśćmi kapusty, a na nich ułożyć ,jeden obok drugiego, gołąbki. Zalać 250 ml 
wody z rozkruszoną kostką bulionową, na wierzchu rozłożyć pozostałe liście kapusty, przykryć i wstawić do 
piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Piec 1 godzinę. Gołąbki podawać z SOSEM POMIDOROWYM, SOSEM 
GRZYBOWYM 

GOŁĄBKI Z MIĘSEM :  
Składniki :1 mała główka kapusty, białej lub włoskiej (900 - 1000 g); 800 g mielonego mieszanego mięsa - 
wołowiny i wieprzowiny; 1 łyżka masła; 2 czerstwe bułki; 1-2 cebule; sól; pieprz; 1 kostka bulionowa, wołowa lub 
grzybowa 
Przepis : Bułki namoczyć w wodzie. Pokrojoną w kostkę cebulę zrumienić na maśle i wraz z wyciśniętymi bułkami 
przepuścić przez maszynkę lub rozdrobnić w malakserze. Wymieszać z mięsem i doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem. Z kapusty usunąć wierzchnie zeschnięte lub nadpsute liście. Nacinając przy głąbie, ostrożnie, tak by 
liście nie popękały, rozdzielić je i ściąć łykowate części. Liście włożyć na 4 minuty do osolonego wrzątku a 
następnie odcedzić na sicie. Farsz nakładać łyżką na liście (te najbardziej zewnętrzne i środkowe pozostawić do 
wyłożenia brytfanny) i zwijać je w rulony, po czym oba końce wcisnąć do środka, tak by farsz nie wydostawał się 
na zewnątrz. Brytfannę lub naczynie żaroodporne z pokrywką wyłożyć liśćmi kapusty, a na nich ułożyć ,jeden 
obok drugiego, gołąbki. Zalać je 250 ml wody z rozkruszoną kostką bulionową, na wierzchu rozłożyć pozostałe 
liście kapusty,przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 1,5 godziny .Gołąbki podawać 
same lub ziemniakami, polane SOSEM POMIDOROWYM, SOSEM GRZYBOWYM 

GOŁĄBKI Z KASZĄ GRYCZANĄ I GRZYBAMI :  
Składniki :1 mała główka kapusty, białej lub włoskiej (900 - 1000 g); 400 g kaszy gryczanej; 50-60 g grzybów 
suszonych; 2 cebule; 4 łyżki masła; 100 ml kwaśnej śmietany; 100 ml słodkiej śmietany; sól; pieprz 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 1 litrze wody. Wyjąć, opłukać i z powrotem włożyć do 
wody, w której się moczyły. Gotować 30 minut , a następnie pokroić w paski. Wywar przecedzić przez gęste sito 
lub filtr do kawy, odlać 100 ml i odłożyć, a resztę uzupełnić wodą tak, by płynu było 2 razy więcej , niż wynosi 
objętość kaszy. W rondlu o szerokim dnie roztopić 2 łyżki masła, wsypać kaszę i ciągle mieszając, podsmażać 5 
minut .Wlać wywar grzybowy zmieszany z wodą, a kiedy zakipi, zmniejszyć ogień, gotować pod przykryciem 5 
minut na małym ogniu. Dodać grzyby, po czym włożyć przykryty garnek do rondla z wrzącą wodą i gotować 30 
minut lub przełożyć kaszę do naczynia żaroodpornego , przykryć i na 20 minut wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 120 stopni. Drobno posiekaną cebulę zrumienić na maśle i wraz z tłuszczem wymieszać z ugotowaną kaszą. 
Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Z kapusty usunąć wierzchnie zeschnięte lub nadpsute liście. Nacinając 

przy głąbie, ostrożnie, tak by liście nie popękały, rozdzielić je i ściąć łykowate części. Liście włożyć na 4 minuty do 
osolonego wrzątku a następnie odcedzić na sicie. Na liście nakładać kaszę (te najbardziej zewnętrzne i środkowe 
pozostawić do wyłożenia brytfanny) i zwijać je w rulony, po czym oba końce wcisnąć do środka, tak by farsz nie 
wydostawał się na zewnątrz. Brytfannę lub naczynie żaroodporne z pokrywką wyłożyć liśćmi kapusty, a na nich 
ułożyć ,jeden obok drugiego, gołąbki. Obie śmietany wymieszać z resztą wywaru grzybowego i zalać gołąbki .Na 
wierzchu rozłożyć pozostałe liście kapusty, przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 1 
godzinę. Podawać jako danie główne. 



GOŁĄBKI Z KASZĄ GRYCZANĄ, BOCZKIEM I ŚLIWKAMI :  
Składniki :1 mała główka kapusty, białej lub włoskiej (900 - 1000 g); 400 g kaszy gryczanej; 1 łyżka masła; 200 
g surowego boczku wędzonego. 200 g suszonych śliwek bez pestek, polskich nie kalifornijskich; 1 kostka bulionu 
wołowego lub grzybowego 
Przepis : Boczek pociąć w cienkie słupki . Masło roztopić na patelni, włożyć boczek i smażyć na średnim ogniu 
,aż powstaną lekko chrupkie skwarki. Skwarki wyłowić. Śliwki opłukać, zalać wrzątkiem, po minucie odcedzić i 
pociąć w paski. Podsmażać je 5 minut na połowie tłuszczu wytopionego z boczku, po czym zdjąć z ognia. Drugą 
połowę tłuszczu wlać do rondla, mocno podgrzać, wrzucić kaszę i mieszając podsmażać 5 minut. Następnie zalać 
wrzątkiem o objętości dwukrotnie większej niż kasza i dodać płaską łyżeczkę soli. Kiedy woda zakipi zmniejszyć 
ogień. Gotować pod przykryciem 5 minut na małym ogniu. Garnek włożyć do rondla z wrzącą wodą i gotować 30 
minut, nie zdejmując pokrywki lub przełożyć kaszę do naczynia żaroodpornego, przykryć i na 30 minut wstawić do 
piekarnika nagranego do 120 stopni. Ugotowaną kaszę połączyć z boczkiem oraz śliwkami wraz z tłuszczem, na 
którym się smażyły, i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Z kapusty usunąć wierzchnie zeschnięte lub 
nadpsute liście. Nacinając przy głąbie, ostrożnie, tak by liście nie popękały, rozdzielić je i ściąć łykowate części. 

Liście włożyć na 4 minuty do osolonego wrzątku a następnie odcedzić na sicie. Na liście nakładać kaszę (te 
najbardziej zewnętrzne i środkowe pozostawić do wyłożenia brytfanny) i zwijać je w rulony, po czym oba końce 
wcisnąć do środka, tak by farsz nie wydostawał się na zewnątrz. Brytfannę lub naczynie żaroodporne z pokrywką 
wyłożyć liśćmi kapusty, a na nich ułożyć ,jeden obok drugiego, gołąbki. Kostkę bulionową rozpuścić w 250 ml 
wody i zalać tym gołąbki. Na wierzchu rozłożyć pozostałe liście kapusty, przykryć i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni,. Piec 1 godzinę .Podawać jako danie główne. 

GOŁĄBKI Z CZERWONEJ KAPUSTY :  
Składniki :1 czerwona kapusta (około 1 kg); 3 łyżki octu z białego lub czerwonego; 400 g mielonego mięsa 
wołowego (można uszyć wołowego i wieprzowego, wołowego i baraniego, lub samej chudej baraniny); 200 g 
ryżu; 30 g ciemnych rodzynek; 1 łyżeczka przypraw do piekarnika (zmiażdżonych goździków, kardamonu, imbiru, 
może być gotowa mieszanka przypraw piernikowych); 2 łyżki koncentratu pomidorowego; 100 ml słodkiej 
śmietany; 200 ml czerwonego wina; 2 łyżki miodu; sok z połowy cytryny; 3 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Z kapusty usunąć wierzchnie zeschnięte lub nadpsute liście. Nacinając przy głąbie , ostrożnie, tak by 
liście nie popękały, zdjąć 12 największych . W dużym garnku doprowadzić do wrzenia 3 litry wody, wlać ocet, 
zanurzyć liście i zdjąć z ognia. Po sześciu minutach wyjąć je odcedzić. Ryż zalać 2 litrami osolonego wrzątku, 
gotować 18 minut, odcedzić na sicie i opłukać zimną wodą. Połączyć z mięsem, śmietaną , przecierem 
pomidorowym, wypłukanymi rodzynkami, solą oraz pozostałymi przyprawami i dokładnie wymieszać .Tak 
przygotowany farsz nałożyć łyżką na liście kapusty i ciasno zwinąć w rulony , w ten sposób by farsz nie wychodził 
na brzegach. Gołąbki układać jedne obok drugiego w brytfannie lub odpowiednio dużym naczyniu żaroodpornym 
z przykryciem. Na wierzchu równomiernie umieścić kawałki masła. Przykryć , wstawić do piekarnika i piec w 
temperaturze 200 stopni. Po 20 minutach wlać wino i dalej piec pod przykryciem 30 minut. Wyjąć z piekarnika i 
zalać miodem zmieszanym z sokiem z cytryny, tak by ta polewa zakryła wszystkie gołąbki. Piec - teraz już bez 
przykrycia - kolejne 10 minut 

KAPUTSA FASZEROWANA MIĘSEM :  
Składniki :1 mała główka kapusty, białej lub włoskiej (900 - 1000 g); 600g mielonego mieszanego mięsa - 
wołowiny i wieprzowiny lub cielęciny i wieprzowiny; 1 łyżka masła; 2 czerstwe bułki; 2 jajka ; 1-2 cebule; 2 kostki 
bulionowe - wołowe, warzywne lub grzybowe; sól; pieprz 
Przepis : Kapustę, po usunięciu wierzchnich uszkodzonych lub zeschniętych liści, włożyć do takiej ilości wrzątku, 
by je pokrywał, i gotować na wolnym ogniu 10 minut. Wyjąć i zostawić na sicie, żeby odciekła woda a następnie 
wyciąć głąb, ostrożnie rozchylić wierzchnie liście i usunąć środek - wielkości niedużego jabłka. Bułki namoczyć w 
wodzie. Pokrojoną w kostkę cebulę zrumienić na maśle i wraz z wyciśniętymi bułkami przepuścić przez maszynkę 
lub rozdrobnić w malakserze. Wymieszać z mięsem, jajkami i doprawić do smaku solą i pieprzem. Jedną trzecią 
farszu nałożyć do wyciętego środka kapusty, a resztę w miarę równomiernie umieścić pomiędzy liśćmi. Liście 
złożyć , z powrotem nadając kapuście kulisty kształt, po czym obwinąć ją ściśle gazą lub ściereczką. W rondlu 
zagotować tyle wody, by przykrywała kapustę. Jeśli po włożeniu jej, okaże się ,ze wody jest zbyt dużo, należy ją 
odlać. Włożyć kapustę, wrzucić kostki bulionowe i gotować 40 minut na niezbyt dużym ogniu. Wyjąć, zostawić 2-3 
minuty na sicie, żeby odciekła woda ,a potem zdjąć ściereczkę lub gazę. Kapustę umieścić na talerzu i polać 
roztopionym masłem. 

KALAFIOR FASZEROWANY MIĘSEM :  
Składniki :1 kalafior; 600 g mielonego mieszanego mięsa - wieprzowiny i indyka lub kurczaka; 1 łyżka masła; 2 
czerstwe bułki ; 2 jajka; 1 cebula; pół pęczka natki pietruszki; pół pęczka natki koperku; 2 kostki bulionowe, 
warzywne lub drobiowe; sól; pieprz; 2 łyżki masła do polania kalafiora 
Przepis : Bułki namoczyć w wodzie. Pokrojoną w kostkę cebulę zeszklić na maśle i wraz z wyciśniętymi bułkami 
przepuścić przez maszynkę lub rozdrobnić w malakserze/ Wymieszać z mięsem, jajkami ,drobno posiekanym 
koperkiem oraz natką pietruszki i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Kalafior umyć, położyć kwiatem na dół, 
usunąć głąb oraz najgrubsze łodygi, uważając ,żeby kalafior się nie rozpadł, a następnie łyżeczką równomiernie 



włożyć farsz między łodygi. Kalafior obwinąć gazą lub ściereczką. Zagotować tyle wody , by był przykryty. Jeśli po 
włożeniu go okaże się , że wody jest zbyt dużo, należy ją odlać. Włożyć kalafior, wrzucić kostki bulionowe i 
gotować 40 minut na niezbyt dużym ogniu. Wyjąć , zostawić 2-3 minuty na sicie, żeby odciekła woda , a potem 
zdjąć ściereczkę lub gazę. Kalafior umieścić na talerzu, białą stroną w górę i polać roztopionym masłem. Zamiast 
masła można użyć SOSU HOLENDERSKIEGO. Faszerowany kalafior można również zalać SOSEM BESZAMELOWYM 
, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i 10 minut zapiekać. Wtedy należy o 5 minut skrócić czas 
gotowania. 

ZAPIEKANKA Z KAPUSTY WŁOSKIEJ I MIĘSA POD BESZAMELEL :  
Składniki :1 włoska kapusta; 400 g pomidorów; 600g mielonego mieszanego mięsa - wieprzowiny i wołowiny; 2 
łyżki masła; 1 cebula; 1-2 ząbki czosnku; sól; pieprz; 1 łyżka masła do smarowania naczynia żaroodpornego. Sos 
beszamelowy : 200 ml mleka lub chudej, słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1,5 łyżki mąki; sól; cukier; biały pieprz, 
gałka muszkatołowa  
Przepis : Kapustę, po usunięciu wierzchnich uszkodzonych lub zeschniętych liści, włożyć do takiej ilości 

osolonego wrzątku, by ją pokrywał i gotować na wolnym ogniu 10 minut. Wyjąć i zostawić na sicie, żeby odciekła 
woda. Następnie wyciąć głąb i najbardziej łykowate części, a resztę pociąć w 2-3 centymetrowe pasy. Pomidory 
na 2 minuty zalać wrzątkiem ,zdjąć z nich skórkę, przeciąć na połówki i po usunięciu miejsc przy szypułkach 
pokroić w ósemki. Posiekaną cebulę lekko zrumienić na maśle Mielone mięso wymieszać z cebulą i masłem, na 
którym się smażyła i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Na dnie posmarowanego masłem naczynia 
żaroodpornego ułożyć jedną trzecią kapusty, na niej rozłożyć połowę mięsa, a na nim połowę pomidorów. 
Oprószyć je solą oraz pieprzem i przykryć połową pozostałej kapusty. Znów ułożyć warstwę mięsa i pomidorów i 
zakryć resztą kapusty. Naczynie przykryć, umieścić w piekarniku nagrzanym do 180 stopni i piec 50 minut, 
Następnie wyjąć je, zapiekankę zalać sosem przyrządzonym według przepisu na SOS BESZAMELOWY, włożyć 
ponownie do piekarnika i odkrytą piec 10 minut w temperaturze 200 stopni. 

PAPRYKA FASZEROWANA MIĘSEM :  
Składniki :4 papryki :czerwone ,żółte lub zielone; 600 g mielonego mięsa mieszanego - wołowiny i wieprzowiny; 

2 łyżki masła ; 2 czerstwe bułki; 1-2 cebule; 1-2 ząbki czosnku; sól; pieprz lub ostra papryka, 1 płaska łyżeczka 
tymianku; pół kostki bulionowej, wołowej lub warzywnej  
Przepis : Bułki namoczyć w wodzie. Pokrojoną w kostkę cebulę zrumienić na maśle i wraz z wyciśniętymi bułkami 
przepuścić przez maszynkę lub rozdrobnić w malakserze. Wymieszać z mięsem, przeciśniętym przez prasę 
czosnkiem i doprawić do smaku solą, pieprzem lub ostrą papryką oraz tymiankiem. Z umytych papryk ściąć 
wierzch, usunąć nasiona i do wnętrza strąków włożyć farsz. Papryki umieścić w naczyniu żaroodpornym i przykryć 
odciętymi wierzchami .W 200 ml wrzącej wody rozpuścić kostkę bulionową i zalać paprykę. Naczynie przykryć , 
włożyć do pieca nagrzanego do 180 stopni i piec 45 minut 

PAPRYKA FASZEROWANA MIĘSEM I RYŻEM :  
Składniki :4 papryki :czerwone ,żółte lub zielone; 400 g mielonego mięsa mieszanego - wołowiny i wieprzowiny; 
150 g ryżu; 1 cebula ; 2 łyżki masła; sól ; pieprz; pół kostki bulionowej, wołowej lub warzywnej 
Przepis : Ryż zalać 1,5 litra wrzącej wody osolonej wody, gotować 18 minut,. Odcedzić na sicie i opłukać zimną 
wodą. Drobno posiekaną cebulę zrumienić na maśle. Ryż wymieszać z mięsem i cebulą wraz z tłuszczem. 
Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Z umytych papryk ściąć wierzch, usunąć nasiona i do wnętrza strąków 
włożyć farsz. Papryki umieścić w naczyniu żaroodpornym i przykryć odciętymi wierzchami . W 200 ml wrzącej 
wody rozpuścić kostkę bulionową i zalać paprykę. Naczynie przykryć , włożyć do pieca nagrzanego do 180 stopni i 
piec 50 minut 

PAPRYKA FASZEROWANA KURCZAKIEM LUB INDYKIEM I PIECZARKAMI :  
Składniki :4 papryki - czerwone, żółte lub zielone; 500 g piersi kurczaka lub indyka; 2 łyżki masła; 2 łyżki oleju; 
300 g pieczarek; 3-4 łyżki słodkiej śmietany; 3 łyżki bułki tartej; pół pęczka natki pietruszki; sól; pieprz; pół 
drobiowej kostki bulionowej  
Przepis : Pieczarki umyć i oczyścić, z dużych ściągając skórkę. Drobno je poszatkować i opłukać na sicie. 
Posiekaną cebulę zeszklić na maśle, wrzucić pieczarki, oprószyć solą i na średnim ogniu dusić 8 minut, tak by 
pozostało trochę płynu. Mięso umyć .Połowę zemleć w maszynce lub zmiksować, a połowę pociąć w cienkie paski 
i smażyć na rozgrzanym oleju 3-4 minuty, Następnie połączyć z pieczarkami i na niewielkim ogniu dusić pod 
przykryciem 5-6 minut. Wymieszać z mielonym mięsem, śmietaną, bułką tartą, posiekaną natką pietruszki i 

doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Z wymytych papryk ściąć wierzch, usunąć nasiona i do wnętrza strąków 
włożyć farsz .Papryki umieścić w naczyniu żaroodpornym i przykryć odciętymi wierzchołkami. W 200 ml wrzącej 
wody rozpuścić kostkę bulionową i zalać paprykę. Naczynie przykryć, włożyć do pieca nagrzanego do 180 stopni i 
piec 40 minut 

ZAPIEKANKA Z PAPRYKI , BARANINY I RYŻU :  
Składniki : po 2 małe papryki - czerwone, żółte i zielone; 400 g chudej baraniny; 200 g ryżu; 1 cebula; 2 łyżki 
masła lub oliwy; 2 ząbki czosnku; 5-6 gałązek świeżego tymianku lub 1 łyżka suszonego; sól; pieprz 



Przepis : Umyte papryki przekroić na pół a po usunięciu nasion każdą połówkę pokroić jeszcze na 2 części. 
Paprykę ułożyć na wyłożonej folią lub papierem blasze, zewnętrzną stroną do góry. Wstawić na najwyższą półkę 
piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec około 10 minut ,aż skórka zacznie się przypalać. Po wyjęciu z 
piekarnika paprykę przykryć ściereczką zmoczoną w zimnej wodzie. Kiedy papryka wystygnie, ściągnąć z niej 
skórkę. Ryż zalać 1,5 litra wrzącej osolonej wody, gotować 18 minut, odcedzić na sicie i opłukać zimną wodą. 
Baraninę umyć, zemleć i wymieszać z posiekaną i zrumienioną na maśle lub oliwie cebulą, z ryżem, przeciśniętym 
przez prasę czosnkiem oraz posiekanym tymiankiem. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Na dnie 
posmarowanego tłuszczem naczynia żaroodpornego ułożyć zieloną paprykę, na niej rozłożyć połowę masy 
mięsno-ryżowej, przykryć ją czerwoną papryką. Na wierzchu rozłożyć resztę rozłożyć resztę ryżu i baraniny , na 
następnie przykryć czerwoną papryką. Wszystkie warstwy papryki lekko oprószyć pieprzem i solą . Oczywiście, 
kolejność kolorów jest dozwolona .Naczynie przykryć , wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec 50 
minut  

CUKINIE FASZEROWANE CEILĘCINĄ :  

Składniki :4 średnie cukinie; 300-350 g mielonej cielęciny (zamiast cielęciny można użyć piersi kurczaka lub 
indyka, ale wtedy dodać nieco więcej tłuszczu0; 1 cebula; 2-3 łyżki masła lub oliwy; 2 łyżki bułki tartej; pół 
pęczka natki pietruszki lub koperku; sól; pieprz; 100 g żółtego sera; 1 łyżka masła lub oliwy do posmarowania 
naczynia żaroodpornego 
Przepis : Cukinie umyć , przeciąć wzdłuż na pół i łyżeczką wydrążyć środki. Posiekaną cebulę zeszklić na maśle 
lub oliwie, wrzucić pokrojone w niewielką kostkę środki cukinii i smażyć 6 minuty. Następnie dodać mieloną 
cielęcinę i mieszając, dusić 10 minut. Zdjąć z ognia, dodać posiekany koperek lub natkę pietruszki i doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem. Cukinie ułożyć w posmarowanym tłuszczem naczyniu żaroodpornym, w wgłębienia 
nałożyć farsz i wyrównać go nożem. Naczynie przykryć i umieścić w piecu nagrzanym do 170 stopni. Po 30 
minutach wyjąć. Cukinie posypać serem, startym na tarce o małych oczkach, i na 10 minut włożyć do piekarnika 

ZIEMNIAKI PODSMAŻANE Z BOCZKIEM I PEICZARKAMI :  
Składniki :800 g ziemniaków; 250 g pieczarek; 150 g wędzonego boczku surowego; 1 duża cebula; 1 duży por; 

100 ml oleju; pęczek pietruszki lub szczypiorku; sól; pieprz 
Przepis : Obrane ziemniaki pokroić w cienkie talarki. Oczyszczone pieczarki poszatkować, a obraną cebulę 
pokroić w krążki, podobnie jak jasną część pora. Na dużej patelni podgrzać łyżkę oleju, dodać pokrojony w cienkie 
paski boczek i smażyć , aż stanie się chrupiący (ale nie przypalony!) , dodać cebulę oraz por i smażyć na średnim 
ogniu około 5 minut. Dodać pieczarki i zwiększyć ogień na tyle, by się smażyły, a nie dusiły. Kiedy się lekko 
zarumienią, zdjąć z ognia . Na drugiej patelni roztopić pozostały olej i porcjami smażyć do miękkości plasterki 
ziemniaków (8-10 minut) .Ziemniaki zmieszać z pozostałymi składnikami, wszystko smażyć 3 minuty po czym 
posypać posiekaną natką pietruszki lub szczypiorkiem 

ZAPIEKANKA Z ZIEMNIAKÓW CUKINII I BOCZKU :  
Składniki :750 g ziemniaków; 3 nieduże cukinie. 2 cebule; 150 g surowego boczku wędzonego w plastrach; 3 
jajka; 150 ml mleka lub chudej śmietany; 5 dag sera (goudy lub innego łagodnego); 2 łyżki masła; sól; pieprz, 
gałka muszkatołowa 
Przepis : Ziemniaki umyć i ugotować w łupinach, tak ,żeby były miękkie, ale się nie rozpadały (najlepiej 
sprawdzać , wbijając w nie łyżeczkę). Odcedzić i zostawić do ostygnięcia. Na łyżce masła podsmażyć boczek, 
pokrojony w centymetrowe paski. Boczek wyjąć i w tłuszczu, który pozostał na patelni, usmażyć na jasnozłocisty 
kolor pokrojoną w cienkie krążki cebulę. Ziemniaki obrać i pokroić w talarki, mniej więcej czteromilimetrowej 
grubości, podobnie jak wymytą cukinię. Jajka rozbełtać z mlekiem lub śmietaną, dodać sól, pieprz, gałkę 
muszkatołową i ser, starty na tarce o grubych oczkach .W żaroodpornym płaskim naczyniu, posmarowanym 
resztą masła, układać rzędami ziemniaki i cukinię, tak ,żeby na siebie nachodziły. Na wierzchu równomiernie 
rozłożyć boczek i zalać mieszanką mleczno-jajeczną .Piec 30 minut w temperaturze 200 stopni, 

ZAPIEKANKA Z ZIEMNIAKÓW I TWAROGU :  
Składniki :800 g ziemniaków; 500 g twarogu; 2 jajka; 100 ml słodkiej lub kwaśnej śmietany (zależnie od tego 
jak kwaśny jest ser); 2 cebule; 2 łyżki masła; 5 łyżek oleju; sól pieprz; 1 łyżka masła do posmarowania naczynia 
żaroodpornego 
Przepis : Ziemniaki umyć i gotować w łupinach 15 minut. Odcedzić, a kiedy ostygną , obrać i pokroić w 
półcentymetrowe talarki. Na patelni roztopić olej i na dużym ogniu smażyć partiami ziemniaki, aż się lekko 

zarumienią (po 2-3 minuty z każdej strony) a następnie odsączyć je z tłuszczem i oprószyć solą oraz pieprzem. 
Cebule posiekać, zrumienić na maśle i wymieszać z przeciśniętymi przez prasę twarogiem, jajkami oraz połową 
śmietany .Doprawić do smaku solą i pieprzem. Na dno posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego wyłożyć 
jedną trzecią ziemniaków, na nich rozłożyć połowę sera; przykryć połową pozostałych ziemniaków i ułożyć 
warstwę sera. Na wierzch położyć ziemniaki i zlać 50 ml śmietany. Naczynie przykryć ,wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec 45 minut ,na ostatnie 10 minut odkrywając je 



FASOLKA PO BRETOŃSKU :  
Składniki :400 g fasoli jaś; 200 g chudego surowego boczku wędzonego; 200 g kiełbasy; 2 cebule; 2 łyżki masła 
lub oleju; 1 łyżka mąki; 3 łyżki koncentratu pomidorowego; sól; pieprz; ostra papryka 
Przepis : Fasolę opłukać i na co najmniej 6 godzin zalać wodą o objętości 3 razy większej niż fasola. Gotować ją 
w tej samej wodzie na niewielkim ogniu. Boczek zalać 250 ml wody , gotować 20 minut. Wyjąć, pokroić w 5-6 
milimetrową kostkę, a wodę w której się gotowały ,wlać do fasoli. Na 1 łyżce tłuszczu zeszklić drobno posiekaną 
cebulę, wrzucić boczek i podsmażać, dopóki lekko się nie zrumieni . Połączyć z fasolą godzinę po tym, jak zaczęła 
się gotować. Wsypać łyżeczkę soli i nie zdejmować z ognia. Po 20 minutach dodać kiełbasę, pokrojoną w plasterki 
półcentymetrowej grubości i lekko zarumienioną na reszcie tłuszczu. Jeśli jest mało płynu, uzupełnić go wodą. 
Jeśli jest go zbyt dużo, nieco zwiększyć ogień. Gdy fasola jest miękka, dodać koncentrat pomidorowy zmieszany z 
mąką, doprawić do smaku solą i pieprzem oraz papryką i mieszając, gotować jeszcze 5 minut .Fasolę podawać z 
pieczywem. 

 



Potrawy z ryb i owoców morza 

| Karp po polsku | Karp smażony | Karp smażony w panierce | karp pieczony w śmietanie | Pstrągi z 
wody | Pstrągi smażone | Pstrągi smażone panierowane | Pstrągi smażone z migdałami | Pstrągi w 
śmietanie | Pstrągi pieczone w folii | Filety z pstrąga zapiekane z cukinią | Węgorz z wody | Węgorz smażony w 
panierce | Sandacz smażony| Sandacz w śmietanie| Sandacz zapiekany z porami | Filety z sandacza na puszystym 
musie z buraków | Filety z sandacza na warzywach | Szczupak pieczony z boczkiem | Szczupak faszerowany 
pieczarkami | Karasie w śmietanie | Liny smażone | Liny w śmietanie | Liny z czerwoną kapustą | Leszcz z 
wody | Sum smażony | Pulpety z ryb słodkowodnych w sosie koperkowym | Pulpety z ryb słodkowodnych w 
białym sosie z rodzynkami | Kotlety z ryb słodkowodnych | Łosoś z wody | Łosoś pieczony | Filety z łososia 
smażone | Filety z łososia smażone w panierce | Łosoś zapiekany w sosie ziołowym | Łosoś z sosem ze świeżych 
ogórków | Śledzie świeże smażone | Śledzie świeże smażone w panierce | Śledzie świeże smażone w cieście 
piwnym | Śledzie solone smażone w cieście| Filety z dorsza, morszczuka lub pangi smażone w panierce | Filety z 

dorsza, morszczuka lub pangi w sosie jabłkowym | Filety z dorsza, morszczuka lub pangi smażone w 
cieście | Filety z dorsza, morszczuka lub pangi zapiekane z pomidorami | Filety z dorsza lub morszczuka w sosie 
chrzanowym | Dorsz pieczony w folii | Halibut smażony | Halibut duszony z warzywami | Filety z dorady, 
karmazyna lub pangi smażone z cytryną | Sola w sosie z białego wina|Sola z wody w sosie 
pomarańczowym | Okoń morski , dorada lub karmazyn na szpinaku | Kotlety z ryb morskich | Pulpety z ryb 
morskich w ostrym sosie pomidorowym | Raki gotowane | Raki w śmietanie | Raki w śmietanie z 
chrzanem | Potrawka z ryby i raków | Raki z porami zapiekane pod beszamelem | Homar gotowany | Langustynki 
(Homarce) gotowane | Langusta gotowana | Mule gotowane w winie | Mule po diabelsku | Krewetki smażone z 
masłem i czosnkiem | Szaszłyki z krewetek | 

KARP PO POLSKU :  
Składniki :1średni karp (około 1,2 kg po wypatroszeniu), 1 marchew , 1 pietruszka, ćwierć selera, 2 liście 
laurowe, 6 ziarenek ziela angielskiego, 6 ziarenek pieprzu, sól, pieprz, 4 łyżki masła, 2 jajka, cząstki lub plasterki 
cytryny do dekoracji, kilka gałązek natki pietruszki 
Przepis : Warzywa oczyścić, opłukać , pokroić w mniejsze kawałki , włożyć do garnka z wstawką przeznaczonego 
do gotowania ryb, lub brytfanny, zalać 1 litrem wody ,dodać liście laurowe, ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz 
płaską łyżkę soli i gotować 30 minut Wyjąć warzywa , wlać jeszcze 1,5 litra wody i zagotować. Włożyć karpia 
wypatroszonego, umytego o oczyszczonego z łusek (w karpiu łuski usuwa się , skrobiąc nożem od ogona w 
stronę głowy), płetw , skrzeli oraz oczu. Jeśli woda go nie pokrywa, uzupełnić wrzątkiem i na niewielkim ogniu 
gotować 25 minut. Rybę ostrożnie wyjąć na półmisek .Polać stopionym masłem ,posypać grubo posiekanymi, 
ugotowanymi na twardo jajkami. Karpia udekorować cząstkami lub plasterkami cytryny i gałązkami natki 
pietruszki. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY 

KARP SMAŻONY :  
Składniki :1 mały karp (900-1000 g po wypatroszeniu) lub 600 g filetów, sok z połowy cytryny, 2 łyżki mąki, 5 
łyżek oleju lub sklarowanego masła, sól ,pieprz, biały lub czarny, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Wypatroszonego karpia umyć i oczyścić z łusek, skrobiąc nożem od ogona w stronę głowy. Odciąć 
płetwy, a następnie rybę ostrym nożem przekroić na pół wzdłuż kręgosłupa. Usunąć duże ości i podzielić karpia 
na kawałki - im są mniejsze , tym łatwiej się je smaży. Filety wystarczy umyć i podzielić na porcje. Rybę odsączyć 
na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem, skropić sokiem z cytryny i na pół godziny umieścić w 
lodówce. Wyjąć, obtoczyć w mące i smażyć na rozgrzanym, sklarowanym maśle lub oleju po 4 minuty z każdej 
strony, a następnie zmniejszyć ogień i dosmażać 5-8 minut, zależnie od grubości. Jeśli używa się oleju, rybę 
można przełożyć na drugą patelnię z rozpuszczonym masłem i dosmażyć po 1 minucie z każdej strony, by utraciła 
smak oleju, Podawać udekorowaną cząstkami cytryny i np. z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIELONĄ SAŁATĄ Z 
WINEGRETEM I POMIDORAMI 

KARP SMAŻONY W PANIERCE :  
Składniki :1 mały karp (900-1000 g po wypatroszeniu) lub 600 g filetów, sok z połowy cytryny, 2 jajka ,2 łyżki 
mąki, 3-4 łyżki bułki tartej , 5 łyżek oleju, sól, pieprz biały lub czarny, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji  
Przepis : Wypatroszonego karpia umyć i nożem oczyścić z łusek skrobiąc od strony ogona ku głowie. Odciąć 
płetwy, a następnie ostrym nożem przekroić rybę na pół wzdłuż kręgosłupa. Usunąć duże ości i podzielić rybę na 

kawałki - im są mniejsze , tym łatwiej się smażą. Filety wystarczy umyć i podzielić na porcje. rybę odsączyć na 
kuchennym papierze, oprószyć solą i pieprzem, skropić sokiem z cytryny i na pół godziny umieścić w lodówce. 
Wyjąć , obtoczyć ją w mące, potem w rozbełtanych jajkach , a na koniec w bułce tartej. Smażyć na rozgrzanym 
oleju po 3 minuty z każdej strony , a następnie zmniejszyć ogień i dosmażać 5-8 minut ,zależnie od grubości 
filetów. Jeśli używa się oleju, rybę można przełożyć na drugą patelnię z rozpuszczonym masłem i dosmażać po 1 
minucie z każdej strony by utraciła smak oleju. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, i SURÓWKĄ Z PORÓW I 
JABŁEK  



KARP PIECZONY W ŚMIETANIE :  
Składniki :1średni karp (około 1,2 kg po wypatroszeniu), sok z połowy cytryny, 2 łyżki mąki, 200 ml kwaśnej 
śmietany, 2 żółtka, sól, pieprz biały lub czarny, 1 łyżka masła do smarowania naczynia żaroodpornego, pół pęczka 
natki pietruszki 
Przepis : Wypatroszonego karpia oczyścić z łusek, skrobiąc nożem od ogona w stronę głowy. Odciąć płetwy oraz 
skrzela i usunąć oczy. Rybę oprószyć solą oraz pieprzem, skropić sokiem z cytryny i na co najmniej pół godziny 
umieścić w lodówce. Następnie obtoczyć ją w mące, włożyć do posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego 
i na 25 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Śmietanę rozbełtać z żółtkami, doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem. Zalać nią rybę i ponownie na 10 minut włożyć do piekarnika, zwiększając temperaturę 
do 200 stopni. Karpia podawać z białym pieczywem lub ZIEMNIACZANYM PUREE, posypanego posiekaną natką 
pietruszki 

PSTRĄGI Z WODY :  
Składniki :4 świeże wypatroszone pstrągi (22-250 g każdy), 1 marchew, 1 pietruszka ,ćwierć selera, 1 liść 

laurowy, 4 ziarenka ziela angielskiego, 4 ziarenka pieprzu, sól, 4 łyżki masła, cząstki lub plasterki cytryny do 
dekoracji, kilka gałązek natki pietruszki 
Przepis : Wypatroszone pstrągi dokładnie oczyścić z łusek i umyć. Warzywa opłukać, pokroić w mniejsze 
kawałki, włożyć do garnka z wstawką, przeznaczonego do gotowania ryb, lub brytfanny, zalać 1 litrem wody, 
dodać liście laurowe, ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz płaską łyżkę soli i gotować 30 minut. Następnie usunąć 
warzywa, wlać jeszcze 1 litr wody i zagotować. Włożyć pstrągi. Jeśli nie są przykryte wodą, uzupełnić je 
wrzątkiem i na niewielkim ogniu gotować 15 minut .Ryby ostrożnie wyjąć na półmisek. Polać stopionym masłem, 
udekorować cząstkami lub plasterkami cytryny oraz gałązkami natki pietruszki i podawać z ZIEMNIAKAMI Z 
WODY i SURÓWKĄ Z OGÓRKÓW I PORÓW 

PSTRĄGI SMAŻONE :  
Składniki :4 świeże wypatroszone pstrągi (220-250 g każdy), sok z połowy cytryny, 2 łyżki mąki, 5 łyżek oleju, 2 
łyżki masła (niekoniecznie), sól, pieprz, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji, kilka gałązek natki pietruszki lub 

koperku 
Przepis : Pstrągi umyć, odsączyć na kuchennym papierze, a następnie oprószyć solą oraz pieprzem, skropić 
sokiem z cytryny i na co najmniej pół godziny wstawić do lodówki. Obtoczyć go w mące i kłaść na rozgrzanym 
oleju. Smażyć po 5 minut z każdej strony. ryby można podawać od razu lub odsączyć z oleju na kuchennym 
papierze i po 1 minucie z każdej strony dosmażać na maśle, rozgrzanym na drugiej patelni. wtedy tracą smak 
oleju. Podawać z FRYTKAMI, SURÓWKĄ Z SELERA I JABŁEK, udekorowane plasterkami cytryny oraz gałązkami 
koperku lub natki pietruszki 

PSTRĄGI SMAŻONE PANIEROWANE :  
Składniki :4 świeże wypatroszone pstrągi (220-250 g każdy), sok z połowy cytryny, 2 łyżki mąki, 2 jajka ,3-4 
łyżki bułki tartej, 5 łyżek oleju, 2 łyżki masła (niekoniecznie) , sól, pieprz, plasterki lub cząstki cytryny do 
dekoracji, kilka gałązek natki pietruszki lub koperku 
Przepis : Pstrągi umyć, odsączyć na kuchennym papierze, a następnie oprószyć solą oraz pieprzem, skropić 
sokiem z cytryny i na co najmniej pół godziny wstawić do lodówki. Wyjąć , obtoczyć w mące , potem w 
rozbełtanych jajkach a na koniec w bułce tartej. Smażyć na rozgrzanym oleju po 5-6 minut z każdej strony, 
Pstrągi można podawać od razu lub odsączyć z oleju a papierowym ręczniku i dosmażać na maśle, rozgrzanym na 
drugiej patelni, żeby utraciły smak oleju. Podawać, udekorowane plasterkami cytryny i gałązkami pietruszki lub 
koperku z ZIEMNIACZANYM PUREE , SURÓWKĄ Z BIAŁEJ KAPUSTY  

PSTRĄGI SMAŻONE Z MIGDAŁAMI :  
Składniki :4 świeże wypatroszone pstrągi (220-250 g każdy), sok z połowy cytryny, 2 łyżki mąki, 2 jajka , 40 g 
płatków migdałowych, 5 łyżek oleju, 2 łyżki masła, sól, pieprz, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Pstrągi umyć, odsączyć na kuchennym papierze, a następnie oprószyć solą oraz pieprzem, skropić 
sokiem z cytryny i na co najmniej pół godziny wstawić do lodówki. Wyjąć , obtoczyć w mące , potem w 
rozbełtanych jajkach a na koniec w płatkach migdałowych. Smażyć na rozgrzanym oleju po 5 minut z każdej 
strony. Następnie odsączyć z oleju na papierowym ręczniku i dosmażać na maśle rozgrzanym na drugiej patelni. 
Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, i SURÓWKĄ Z CYKORII, udekorowane plasterkami cytryny 

PSTRĄGI W ŚMIETANIE :  
Składniki :4 świeże wypatroszone pstrągi (220-250 g każdy), 2 łyżki mąki, 4 łyżki oleju, 1 łyżka masła, 200 ml 
kwaśnej śmietany, sól, pieprz, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Pstrągi umyć, odsączyć na kuchennym papierze, a następnie oprószyć solą oraz pieprzem. Obtoczyć w 
mace i kłaść na rozgrzanym oleju. Smażyć po 4 minuty z każdej strony a następnie odsączyć z oleju na 
kuchennym papierze. Na drugiej patelni roztopić masło , wlać śmietanę , doprawioną solą oraz pieprzem, włożyć 
usmażone pstrągi, dodać posiekaną natkę pietruszki i 5 minut dusić na wolnym ogniu .Podawać z 
ZIEMNIACZANYM PUREE, SURÓWKĄ Z MARCHWI I JABŁEK lub pieczywem 



PSTRĄGI PIECZONE W FOLII :  
Składniki :4 świeże wypatroszone pstrągi (220-250 g każdy), 6 łyżek masła lub 4 łyżki masła 2 łyżki oliwy, sok z 
1 cytryny, pół pęczka natki pietruszki, pół pęczka koperku, sól, pieprz 
Przepis : Pstrągi umyć, odsączyć na kuchennym papierze, a następnie oprószyć solą oraz pieprzem. 4 łyżki 
miękkiego masła wymieszać z opłukanym i posiekanym koperkiem oraz natką pietruszki, włożyć do kieszeni 
powstałych w rybach po wypatroszeniu. Cztery kawałki folii (30 x 30 cm) skropić roztopioną resztą masła lub 
oliwą. Na środku każdego kawałka ułożyć pstrąga , na wierzchu umieścić plasterki cytryny, po czym zebrać razem 
brzegi folii, tak by w środku pozostało trochę wolnej przestrzeni. Ryby ułożyć na blasze i na 25 minut wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Podawać w folii z FRYTKAMI, i ZIELONĄ SAŁATĄ Z WINEGRETEM I 
POMIDORAMI 

FILETY Z PSTRĄGA ZAPIEKANE Z CUKINIĄ :  
Składniki :600 filetów z pstrąga, 2 małe cukinie (po około 150 g), 1 mały por (tylko biała lub jasnozielona 
część), 150 g pieczarek , 2 łyżki masła, 200 ml śmietany kremówki, 50 ml białego wina, sok z połowy cytryny, 2 

żółtka, 4 łyżki bułki tartej, sól , biały pieprz, pieprz cayenne 
Przepis : Filety z pstrąga opłukać, ostrym nożem usunąć skórę. Rybę pociąć skośnie na czterocentymetrowe 
kawałki, oprószyć solą, białym pieprzem, skropić sokiem z cytryny i na 15 minut włożyć do lodówki. Umyte 
cukinie , po obcięciu końcówek, pociąć na talarki półtoracentymetrowej grubości i na 1 minutę zanurzyć we 
wrzątku , osolonym płaską łyżeczką soli. Na 1 łyżce roztopionego masła dusić 6 minut na średnim ogniu opłukane 
i niezbyt drobno poszatkowane pieczarki. Oczyszczony por pokroić w trzymilimetrowe krążki, wrzucić na resztę 
masła, podsmażać 3 minuty, tak by się nie przyrumienił, po czym zalać winem i dusić jeszcze 5 minut . Zdjąć z 
ognia, wymieszać z pieczarkami, cukinią i wyjętymi z lodówki kawałkami pstrąga. Wyłożyć do posmarowanego 
masłem naczynia żaroodpornego, oprószyć solą, białym pieprzem i pieprzem cayenne. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni. Po 15 minutach wyjąć i zalać śmietaną wymieszaną z żółtkami oraz bułką tartą i 
doprawioną do smaku solą. Ponownie wstawić do piekarnika, zwiększając temperaturę do 220 stopni i zapiekać 8 
minut. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY lub białym pieczywem 

WĘGORZ Z WODY :  
Składniki : 1 węgorz (1-1,2 kg po wypatroszeniu), 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 2 liście laurowe, 6 
ziarenek ziela angielskiego, 6 ziarenek pieprzu , sól, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Wypatroszonego i umytego węgorza naciąć dookoła głowy i ściągnąć skórę. Odciąć skrzela i usunąć 
oczy. Warzywa opłukać, oskrobać pokroić w mniejsze kawałki, włożyć do garnka z wstawką, przeznaczonego do 
gotowania ryb, lub brytfanny, zalać 1 litrem wody, dodać liście laurowe, ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz 
płaską łyżkę soli i gotować 30 minut. Następnie usunąć warzywa, wlać jeszcze 1 litr wody i zagotować Włożyć 
węgorza. Jeśli nie jest przykryty wodą, uzupełnić ją wrzątkiem i na niewielkim ogniu gotować 15 minut .Rybę 
ostrożnie wyjąć na półmisek. Polać stopionym masłem, udekorować cząstkami lub plasterkami cytryny oraz 
gałązkami natki pietruszki i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY. Węgorza z wody można podawać z SOSEM 
KOPERKOWYM lub SOSEM CHRZANOWYM 

WĘGORZ SMAŻONY W PANIERCE :  
Składniki : 800 g węgorza, 2 łyżki mąki , 2 jajka ,3-4 łyżki bułki tartej, 5 łyżek oleju, 2 łyżki masła 
(niekoniecznie), sól, pieprz, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji, kilka gałązek natki pietruszki lub koperku do 
dekoracji 
Przepis : Wypatroszonego i umytego węgorza naciąć dookoła głowy i ściągnąć skórę. Rybę umyć , pokroić na 
kawałki sześciocentymetrowej długości odsączyć na kuchennym papierze i oprószyć solą oraz pieprzem. Kawałki 
węgorza obtoczyć w mące, potem w rozbełtanych jajkach, a na koniec w bułce tartej. Kłaść na mocno rozgrzany 
olej i kiedy ryba (po 4-5 minutach) ze wszystkich stron się zarumieni, zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze 8 minut. 
Potem można ją przełożyć na drugą patelnię i 2 minuty dosmażać na maśle, żeby utraciła smak oleju. Podawać 
,udekorować plasterkami cytryny i gałązkami pietruszki lub koperku z ZIEMNIAKAMI Z WODY i ZIELONĄ SAŁATĄ 
Z JAJKIEM I ŚMIETANĄ 

SANDACZ SMAŻONY :  
Składniki :600 g filetu z sandacza, 2 łyżki mąki, sok z połowy cytryny, 5 łyżek oleju lub sklarowanego masła , 
sól, pieprz biały lub czarny, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Filety umyć , podzielić na porcje, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem, 

skropić sokiem z cytryny i na 15 minut umieścić w lodówce. Następnie obtoczyć w mące i smażyć na rozgrzanym 
maśle lub oleju po 3 minuty z każdej strony .Potem zmniejszyć ogień i dosmażać 5-6 minut, zależnie od grubości 
filetów. Przy przewracaniu należy uważać ponieważ sandacz ma delikatne mięso i łatwo się rozpada. Jeśli używa 
się oleju rybę można przełożyć na drugą patelnię z rozpuszczonym masłem i dosmażać po 1 minucie z każdej 
strony , by utraciła smak oleju. Podawać , udekorowaną cząstkami cytryny z ZIEMNIAKAMI Z WODU i SURÓWKĄ 
Z CYKORII Z JABŁKAMI 



SANDACZ W ŚMIETANIE :  
Składniki :600 g filetu z sandacza, 2 łyżki mąki, sok z połowy cytryny, 5 łyżek oleju , 2 łyżki masła, najlepiej 
sklarowanego, 200-250 ml kwaśnej śmietany, 1 pęczek natki pietruszki, sól, pieprz biały lub czarny 
Przepis : Filet umyć, podzielić na porcje , odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem , 
skropić sokiem z cytryny i na 15 minut włożyć do lodówki. Następnie obtoczyć w mące i smażyć na mocno 
rozgrzanym oleju po 3 minuty z każdej strony. Przy przewracaniu należy uważać, ponieważ mięso sandacza łatwo 
się rozpada. Na drugiej patelni roztopić masło, wlać rozbełtaną śmietanę, wsypać posiekaną natkę pietruszki i 
doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Włożyć usmażoną rybę , na wolnym ogniu doprowadzić do wrzenia i po 2 
minutach odstawić z ognia. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i SURÓWKĄ Z SELERA NACIOWEGO I JABŁEK 

SANDACZ ZAPIEKANY Z PORAMI :  
Składniki :700- 800 g filetu z sandacza, 2 pory (tylko białe i jasnozielone części), sok z 1 cytryny, 2 łyżki masła, 
150 ml słodkiej śmietany, pół pęczka koperku lub natki z pietruszki, sól ,pieprz, biały lub czarny, cukier, 1 łyżka 
masła lub oliwy do posmarowania naczynia żaroodpornego. 

Przepis : Ze sparzonej wrzątkiem cytryny zetrzeć skórkę i odłożyć. Wycisnąć sok i połową skropić filet z 
sandacza, umyty i podzielony na 4 części. Rybę oprószyć solą oraz pieprzem i umieścić w posmarowanym masłem 
lub oliwą naczyniu żaroodpornym. Naczynie włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 12 minut. W 
tym czasie oczyścić pory, pokroić w półcentymetrowe krążki i wrzucić na roztopione masło. Ciągle mieszając, 
podsmażać na średnim ogniu 5 minut, nie dopuszczając do tego by się przyrumieniły. Wlać śmietanę i dusić 
jeszcze 6 minut .Dodać skórkę cytrynową , doprawić do smaku resztą soku z cytryny, solą , pieprzem oraz 
cukrem. Wymieszać z posiekanym koperkiem lub natką pietruszki i zalać tym rybę. Naczynie ponownie umieścić w 
piekarniku i zapiekać 12 minut. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY 

FILTY Z SANDACZA NA PUSZYSTYM MUSIE Z BURAKÓW :  
Składniki :600 g filetu z sandacza, 250 g niewielkich buraków, 1 średnia cebula, 1 łyżka octu z czerwonego 
wina, sok z 1 cytryny, 4 łyżki masła, 100 ml śmietany kremówki, sól , pieprz 
Przepis : W rondelku rozpuścić łyżkę masła, zeszklić posiekaną cebulę, dodać obrane i pokrojone w drobną 

kostkę buraki i smażyć na średnim ogniu przez 5 minut. Dolać 250 ml wody, ocet, 30 minut gotować pod 
przykryciem, po czym wszystko starannie zmiksować i zostawić do ostygnięcia. W tym czasie filety oprószyć solą 
oraz pieprzem i skropić sokiem z cytryny. Na pół godziny wstawić do lodówki, a następnie smażyć na rozgrzanym 
maśle po 4 minuty z każdej strony. Puree buraczane połączyć z ubitą śmietaną delikatnie mieszając. Ułożyć na 
talerzach, a na wierzchu umieścić usmażone na złocisty kolor filety. Podawać z ZIEMNIAKAMI DIUSZESY 

FILETY Z SANDACZA W WARZYWACH :  
Składniki :600 g filetu s sandacza, 1 pęczek dymki (białe i jasno zielone części), 2 małe cukinie, po 1 małej 
papryce czerwonej i żółtej, 250 g pomidorów najlepiej malinowych, 100 ml białego wina, 5 łyżek oliwy, 3-4 
gałązki świeżego tymianku lub pół łyżeczki suszonego, pół pęczka natki pietruszki, sól, biały pieprz 
Przepis : Filety z sandacza umyć, odsączyć na papierowym ręczniku, oprószyć solą oraz białym pieprzu i na 20 
minut wstawić do lodówki. Umyte i pozbawione nasion papryki pociąć wzdłuż na paski. Opłukane cukinie pociąć 
wzdłuż w słupki, a dymkę, również wzdłuż a połówki. Na patelni rozgrzać 4 łyżki oliwy, wrzucić paprykę, cukinię 
oraz dymkę i 5 minut podsmażać na średnim ogniu. Warzywa rozłożyć w skropionym oliwą naczyniu 
żaroodpornym. Do pozostałej na patelni oliwy wlać wino, dodać pół łyżeczki soli oraz kilka szczypt białego 
pieprzu, gotować 5 minut i zdjąć z ognia. Opłukane pomidory na 2 minuty zalać wrzątkiem , zdjąć skórkę i usunąć 
miejsca przy szypułkach. Malinowe w całości, a duże pokrojone w ćwiartki lub ósemki, ułożyć na reszcie warzyw. 
Na wierzchu umieścić filety i zalać płynem z patelni. Naczynie na 20 minut umieścić w piekarniku nagrzanym do 
200 stopni. Zamiast sandacza można użyć filetów innych ryb, zarówno słodkowodnych ,jak morskich, na przykład 
dorady, okonia morskiego, czy karmazyna. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODU 

SZCZUPAK PIECZONY Z BOCZKIEM :  
Składniki :1 szczupak (około 2kg), 250 surowego tłustego boczku w plasterkach (niewędzonego), sól, pieprz 
Przepis : Z wypatroszonego szczupaka usunąć łuski (najlepiej to zrobić za pomocą maszynki do golenia), płetwy 
oraz skrzela. Rybę oprószyć solą oraz pieprzem, obwinąć plasterkami boczku i umieścić w brytfannie lub naczyniu 
żaroodpornym. Włożyć do pieca nagrzanego do 180 stopni i piec 40 minut. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY i 
SURÓWKĄ Z POMIDORÓW OGÓRKÓW I PAPRYKI 

SZCZUPAK FASZEROWANY PIECZARKAMI :  
Składniki :1 niewypatroszony szczupak (około 2 kg), 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 liść laurowy, 5 
ziarenek ziela angielskiego, 8 ziarenek pieprzu, 200g pieczarek, 4 łyżki masła, 1 cebula, 1,5 czerstwiejącej bułki, 
najlepiej z poprzedniego dnia , 250ml mleka, 3 żółtka , 1 duża cebula, pół pęczka natki pietruszki, sól pieprz, 
cukier , sok z cytryny, 2 łyżki masła do polania 
Przepis : Bułkę namoczyć w mleku. Szczupaka umyć, odciąć płetwy oraz ogon. Naciąć skórę przy głowie i zdjąć 
ją ostrożnie, starając się jej nie uszkodzić. Jeśli się to zdarzy, należy zszyć w przerwanym miejscu. Skórę odłożyć, 
a rybę dokładnie odfiletować, starając się usunąć wszystkie ości. Głowę, płetwy oraz większe ości zalać 1 litrem 



wody, wrzucić łyżeczkę soli, oskrobane i pokrojone w kawałki warzywa , liść laurowy , ziele angielskie oraz 
ziarenka pieprzu i 30 minut gotować na wolnym ogniu. Następnie wywar przecedzić przez gęste sito. Na patelni 
rozgrzać masło, wrzucić pokrojoną w kostkę cebulę, lekko ją zrumienić, dodać pieczarki i dusić na wolnym ogniu 
8-10 minut, aż odparuje płyn. Pieczarki i cebulę zemleć razem z mięsem ryby i odciśniętą bułką. Wymieszać z 
żółtkami, drobno posiekaną natką pietruszki i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Farsz włożyć do skóry , tak 
by pozostawało trochę wolnej przestrzeni i zaszyć. Rybę owinąć gazą. Wywar wlać do garnka z wstawką, dolać 1 
litr wody, zagotować i włożyć rybę. Jeśli woda jej nie przykrywa, uzupełnić wrzątkiem. Gotować 45 minut na 
niewielkim ogniu. Szczupaka wyjąć. Kiedy odcieknie woda ,zdjąć gazę i umieścić go na półmisku. Pokroić w 
plastry, polać masłem i podawać z pieczywem lub ZIEMNIAKAMI Z WODY lub ZIEMNIACZANYM PUREE. Zamiast 
masłem można go polać SOSEM KOPERKOWYM lub SOSEM CHRZANOWYM .Faszerowanego szczupaka można 
również schłodzić podawać jako zimną przystawkę. 

KARASIE Z ŚMIETANIE :  
Składniki :4 nieduże karasie (po około 250g) ,2 łyżki mąki, 4 łyżki oleju, 2 łyżki masła, 250 ml kwaśnej 

śmietany, sól, pieprz, 1 pęczek natki pietruszki 
Przepis : Ryby wypatroszyć i usunąć łuskę (najlepszym sposobem na oczyszczanie karasi z łusek jest golenie 
ich). Następnie odciąć głowy oraz płetwy. Ryby umyć , odsącz na kuchennym papierze , a następnie oprószyć 
solą i pieprzem. Obtoczyć w mące i kłaść na rozgrzanym oleju . Smażyć po 4 minuty z każdej strony. Na drugiej 
patelni roztopić masło, wlać rozbełtaną śmietanę wsypać posiekaną natkę pietruszki i doprawić do smaku solą 
oraz pieprzem. Włożyć usmażone ryby , na wolnym ogniu doprowadzić do wrzenia i po 8 minutach odstawić z 
ognia. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i SURÓWKĄ Z MARCHWII Z CHRZANEM 

LINY SMAŻONE :  
Składniki : 2 liny (po 500 - 600 g), 2 łyżki mąki, 5 łyżek oleju, 2 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Wypatroszone liny na 10 sekund zalać wrzątkiem, potem skrobiąc nożem usunąć łuskę i odciąć płetwy. 
Ostrym nożem przekroić na pół wzdłuż kręgosłupa, a następnie usunąć duże ości. Ryby odsączyć na kuchennym 
papierze, oprószyć solą i pieprzem oraz mąką i smażyć na rozgrzanym oleju po 6-7 minut z każdej strony. 

Następnie przełożyć je na drugą patelnię z rozpuszczonym masłem i dosmażać po 1 minucie z każdej strony, by 
utraciły smak oleju. Podawać z FRYTKAMI i SURÓWKĄ Z PORÓW 

LINY W ŚMIETANIE :  
Składniki :2 liny (po 500 - 600 g), 2 łyżki mąki, 5 łyżek oleju, 1 łyżka masła, 250 ml kwaśnej śmietany ,sól, 
pieprz, 1 pęczek natki pietruszki  
Przepis : Wypatroszone liny na 10 sekund zalać wrzątkiem , a potem skrobiąc nożem , usunąć łuskę i odciąć 
płetwy i skrzela. Ostrym nożem przekroić na pół wzdłuż kręgosłupa, a następnie usunąć duże ości. Ryby odsączyć 
na kuchennym papierze, oprószyć solą i pieprzem oraz mąką i smażyć na rozgrzanym oleju po 5 minut z każdej 
strony .Na drugiej patelni roztopić masło, wlać rozbełtaną śmietanę, wsypać posiekaną natkę pietruszki i doprawić 
do smaku solą oraz pieprzem. Włożyć usmażone ryby, na wolnym ogniu doprowadzić do wrzenia i po 6 minutach 
odstawić z ognia. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i SURÓWKĄ Z BIAŁEJ KAPUSTY I OGÓRKA 

LINY Z CZERWONĄ KAPUSTĄ :  

Składniki :2 liny (po 500 - 600 g), 2 łyżki mąki, 5 łyżek oleju , pół główki czerwonej kapusty (około 800 g) 100 
ml czerwonego wytrawnego wina, 1 cebula, 4 łyżki masła, sól, pieprz , cukier, sok z cytryny 
Przepis : Z kapusty usunąć zeschnięte liście , odciąć głąb i najbardziej łykowate części, a resztę drobno 
poszatkować. Posiekaną cebulę zeszklić na 3 łyżkach masła, dodać kapustę i 5 minut podsmażać, uważając , by 
się nie przypaliła. Wlać wino, dodać łyżeczkę soli, pół łyżeczki cukru i dusić około 45minut. w razie gdyby 
brakowało płynu, wlewać po 1-2 łyżki wody. Na koniec przyprawić solą , cukrem oraz sokiem z cytryny 
.Wypatroszone liny na 10 sekund zalać wrzątkiem ,a następnie skrobiąc nożem, usunąć łuskę i odciąć płetwy. 
Ostrym nożem ryby przekroić na pół wzdłuż kręgosłupa, po czym usunąć duże ości. Ryby odsączyć ma 
kuchennym papierze, oprószyć solą, pieprzem oraz mąką i smażyć na rozgrzanym oleju po 5 minut z każdej 
strony. Połowę kapusty włożyć do posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego z pokrywką, na wierzchu 
ułożyć usmażone ryby. Przykryć resztą kapusty i na 15 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni . 
Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY 

LESZCZ Z WODY :  
Składniki :1 mały leszcz (1-1,5 kg), 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, , pół cytryny, 2 liście laurowe, 6 
ziarenek ziela angielskiego, 6 ziarenek pieprzu, sól, 3-4 łyżki masła do polania 
Przepis : Warzywa dobrze oczyścić, opłukać, pokroić w mniejsze kawałki, włożyć do garnka z wstawką, 
przeznaczonego do gotowania ryb, lb brytfanny, zalać 1 litrem wody, dodać liście laurowe, ziele angielskie, pieprz 
ziarnisty, płaską łyżkę soli oraz pokrojoną w pasterki cytrynę i gotować 30 minut. Wyjąć warzywa, wlać jeszcze 
1,5 litra wody i zagotować. Włożyć leszcza, wypatroszonego , umytego i oczyszczonego z łusek , oczu , płetw 
oraz skrzeli. Jeśli woda go nie pokrywa, uzupełnić wrzątkiem i na niewielkim ogniu gotować 30 minut. Rybę 
ostrożnie wyjąć na półmisek. Polać stopionym masłem i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY oraz chrzanem. 



Leszcza z wody można serwować z posiekanymi ugotowanymi jajkami (leszcz po polsku) lub z sosami np. SOSEM 
SZARYM lub SOSEM KOPERKOWYM 

SUM SMAŻONY :  
Składniki :600 g filetu z suma, 2 łyżki mąki, 5 łyżek oleju lub sklarowanego masła, 2 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Filety umyć, podzielić na 4 porcje, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą, pieprzem oraz 
mąką i smażyć na rozgrzanym oleju po 5-7 minut z każdej strony , zależnie od grubości . Rybę przełożyć na drugą 
patelnię z rozpuszczonym masłem i dosmażać po 1 minucie z każdej strony by utraciła smak oleju. Podawać z 
FRYTKAMI i CYKORIĄ Z JABŁKIEM 

PULPETY Z RYB SLODKOWODNYCH W SOSIE KOPERKOWYM :  
Składniki :-1,2 kg wypatroszonych niezbyt tłustych ryb słodkowodnych (pstrągów, karasi, okoni) lub 600 g 
filetów, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 liść laurowy, 3 ziarenka ziela angielskiego, 4 ziarenka pieprzu, 1 

czerstwa bułka, 250 ml mleka, 2 jajka, 1 łyżka bułki tartej, 1 duży pęczek koperku, 2 łyżki masła, 2 łyżeczki mąki, 
100-120 ml słodkiej śmietany, sól, biały pieprz , cukier, sok z cytryny 
Przepis : Pokrojoną na kawałki bułkę na 20 minut namoczyć w mleku. Ryby umyć i wyfiletować je ostrym 
nożem, dokładnie usuwając skórę. Odpadki (głowy, płetwy, skórę) zalać 1 litrem wody, dodać umyte i oskrobane 
warzywa, pokrojone w kawałki, 1 płaską łyżkę soli, liść laurowy, ziele angielskie oraz pieprz ziarnisty i gotować 30 
minut. Tymczasem mięso ryby zemleć wraz z odciśniętą bułką. Wymieszać z jajkami, bułka tartą i doprawić do 
smaku solą i białym pieprzem. Wywar z ryb odcedzić przez gęste sito, uzupełnić wodą, tak by było 2 litry płynu , i 
zagotować. Z masy rybnej uformować kulki wielkości dużych orzechów włoskich i wkładać do wrzącego wywaru. 
Gotować na średnim ogniu 10 minut i wyjąć łyżką cedzakową. Masło rozpuścić na patelni, wsypać mąkę i smażyć 
na średnim ogniu 2 minuty, tak ,żeby mąka się nie przyrumieniła. Ciągle mieszając, powoli wlać 120 ml wywar z 
pulpetów i gotować 5 minut .Wsypać umyty i posiekany koperek i gotować jeszcze 2 minuty. Śmietanę wymieszać 
z kilkoma łyżkami sosu i wlać do reszty. Doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny, włożyć pulpety, 
zagotować, zdjąć z ognia i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY lub RYŻEM NA SYPKO 

PULPETY Z RYB SŁODKOWODNYCH W BIAŁYM SOSIE Z RODZYNKAMI :  
Składniki :1-1,2 kg wypatroszonych niezbyt tłustych ryb słodkowodnych (pstrągów, karasi, okoni) lub 600 g 
filetów, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 liść laurowy, 3 ziarenka ziela angielskiego, 4 ziarenka pieprzu, 1 
czerstwa bułka, 250 ml mleka, 2 jajka, 1 łyżka bułki tartej, sok z połowy cytryny, 30-40 g jak najmniejszych 
rodzynków, 2 łyżki masła , 2 łyżeczki mąki, 100-120 ml słodkiej śmietany, sól, biały pieprz , gałka muszkatołowa, 
cukier, sok z cytryny 
Przepis : Pokrojoną na kawałki bułkę na 20 minut namoczyć w mleku. Ryby umyć i wyfiletować je ostrym 
nożem, dokładnie usuwając skórę. Odpadki (głowy, płetwy, skórę) zalać 1 litrem wody, dodać umyte i oskrobane 
warzywa, pokrojone w kawałki, 1 płaską łyżkę soli, liść laurowy, ziele angielskie oraz pieprz ziarnisty i gotować 30 
minut. Tymczasem mięso ryby zemleć wraz z odciśniętą bułką. Wymieszać z jajkami, bułka tartą i, sokiem z 
połowy cytryny i doprawić do smaku solą oraz białym pieprzem. Wywar z ryby odcedzić przez gęste sito, 
uzupełnić wodą tak by było 2 litry płynu i zagotować. Z masy rybnej formować kulki wielkości orzechów włoskich i 
wkładać do wrzącego wywar. Gotować na średnim ogniu 10 minut i wyjąć łyżką cedzakową. Masło rozpuścić na 
patelni, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2 minuty, tak żeby mąka się nie przyrumieniła. Ciągle mieszając 
, powoli wlać 150 ml wywaru z pulpetów, dodać opłukane rodzynki i gotować 5 minut. Śmietanę wymieszać z 
kilkoma łyżkami sosu i wlać do reszty. Doprawić do smaku solą, białym pieprzem, gałką muszkatołową oraz 
sokiem z cytryny. Sos powinien mieć słodko-kwaśny smak. Włożyć pulpety , zagotować , zdjąć z ognia i podawać 
z KLUSKAMI KŁADZIONYMI lub KLUSECZKAMI FANCUSKIMI 

KOTLETY Z RYB SŁODKOWODNYCH :  
Składniki :1 kg wypatroszonych niezbyt tłustych ryb słodkowodnych (pstrągów, karasi, okoni) lub 600 g filetów, 
1 czerstwa bułka, 250 ml mleka. 2 jajka, pół pęczka koperku, pół pęczka natki pietruszko, 3-4 łyżki bułki tartej, 
łyżek oleju, sól, pieprz, biały lub czarny 
Przepis : Pokrojoną na kawałki bułkę na 20 minut namoczyć w mleku . Ryby umyć , dokładnie usunąć ości oraz 
skórę. Mięso zemleć wraz odciśniętą bułką .Wymieszać z jajkami, drobno posiekanym koperkiem oraz natką 
pietruszki i doprawić do smaku solą i pieprzem. Nabierać porcje wielkości jajka, obtaczać je w bułce tartej i 
przypłaszczać, nadając owalny kształt .Smażyć na rozgrzanym oleju na ciemno złocisty kolor, po 4-5 minut z 
każdej strony. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY i SURÓWKĄ Z SELERA NACIOWEGO I JABŁEK 

ŁOSOŚ Z WODY :  
Składniki :600 g fileta z łososia, lub 4 dzwonka (po 180 g każdy), 1 marchew, 1 mała pietruszka, 1 mały por , 
ćwierć selera, sok z 1 cytryny , 2 liście laurowe, 6 ziarenek ziela angielskiego, 6 ziarenek pieprzu, sól, 3 łyżki 
masła do polania, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji, kilka gałązek koperku do dekoracji 
Przepis : Warzywa umyć , oskrobać pokroić w mniejsze kawałki, zalać w płaskim rondlu 1 litrem wrzątku, 
wrzucić łyżeczkę soli, liście laurowe oraz ziele angielskie i gotować 30 minut. Warzywa wyjąć, włożyć umyty filet, 
podzielony ma 4 porcje (lub dzwonka), oraz pokrojoną w plasterki sparzoną wrzątkiem cytrynę. Zalać taką ilością 



wrzątku by ryba była przykryta i gotować na wolnym ogniu 20-25 minut (filety krócej, dzwonka dłużej). Rybę 
wyjąć, ułożyć na półmisku, polać stopionym masłem i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY. Łososia, zamiast 
polanego masłem można serwować z sosami np. SOSEM KOPERKOWYM , SOSEM HOLENDERSKIM lub SOSEM 
HOLENDERSKIM POMARAŃCZOWYM 

ŁOSOŚ PIECZONY :  
Składniki :600 g fileta z łososia, lub 4 dzwonka (po 180 g każdy), pół cytryny, , 2 łyżki masła, sól, biały pieprz, 
cząstki lub plastry cytryny do dekoracji 
Przepis : Filety z łososia podzielić na 4 porcje, umyć, odsączyć na kuchennym papierze i ułożyć w 
posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym. Oprószyć go solą oraz białym pieprzem, skropić sokiem z 
cytryny i na 30 minut umieścić w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Podawać z ziemniakami i warzywami. Do 
pieczonego łososia doskonale pasują SZPARAGI Z WODY, PORY POD BESZAMELEM, PORY Z JABŁKAMI DUSZONE 
W ŚMIETANIE. Pieczonego łososia można także podawać z sosami np. SOSEM KOPERKOWYM. SOSEM 
MUSZTARDOWYM, SOSEM HOLENDERSKIM, SOSEM HOLEDNERSKIM POMARAŃCZOWYM 

FILETY Z ŁOSOSIA SMAŻONE :  
Składniki :600 g fileta z łososia ,2 łyżki mąki, sok z połowy cytryny, 2 łyżki mąki, 5 łyżek oleju, sól, biały pieprz, 
plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Filety opłukać, podzielić na 4 części i odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem, 
skropić sokiem z cytryny i na 15 minut umieścić w lodówce. Rybę wyjąć, obtoczyć w mące i smażyć na 
rozgrzanym oleju po 4 minuty z każdej strony, a następnie zmniejszyć i dosmażać 5-8 minut, zależnie od grubości 
filetów. Rybę odsączyć z oleju na papierowym ręczniku i podawać udekorowaną cząstkami cytryny z FRYTKAMI, 
surówkami lub gotowanymi warzywami. Można serwować ją s sosami, np. SOSEM KOPERKOWYM, SOSEM 
KORNISZONOWYM lub SOSEM MUSZTARDOWYM 

FILETY Z ŁOSOSIA SMAŻONE W PANIERCE :  
Składniki :600 g fileta z łososia ,2 łyżki mąki, 2 jajka, 3-4 łyżki bułki tartej, 5 łyżek oleju, sól, biały , pieprz biały 
lub czarny, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Flety opłukać, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem. Obtoczyć je w mące, 
potem w rozbełtanych jajkach , a na koniec w bułce tartej. Smażyć na rozgrzanym oleju po 3 minuty z każdej 
strony, a następnie zmniejszyć ogień i dosmażać 5-8 minut , zależnie od grubości filetów. Rybę odsączyć z oleju 
na papierowym ręczniku i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, i SURÓWKĄ Z CYKORII Z JABŁKIEM 

ŁOSOŚ ZAPIEKANY W SOSIE ZIOŁOWYM :  
Składniki :600 g fileta z łososia , 1 cytryna, 2 łyżki masła, 1 łyżeczka mąki, pól kostki bulionu warzywnego, 200 
ml słodkiej śmietany, pół pęczka koperku, pół pęczka natki pietruszki, pół pęczka szczypiorku, 1 płaska łyżeczka 
estragonu, 2 żółtka, sól, biały pieprz , cukier, 1 łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Filet z łososia umyć, odsączyć na kuchennym papierze i ułożyć w posmarowanym masłem naczyniu 
żaroodpornym. Rybę oprószyć solą oraz pieprzem, skropić sokiem z cytryny, włożyć do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni i piec 12 minut .W tym czasie na patelni roztopić masło, wsypać mąkę i podsmażać 2 minuty na 
wolnym ogniu, nie dopuszczając do tego by mąka się przyrumieniła .Mieszając , pomału wlać 100 ml wody, 

wrzucić pól kostki bulionowej i gotować 5 minut. Zdjąć z ognia, połączyć ze śmietaną rozbełtaną z żółtkami. 
Dodać estragon, drobno posiekane szczypiorek, koperek i natkę pietruszki. Sosem zalać rybę, naczynie ponownie 
włożyć do piekarnika i zapiekać 1o minut . Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY 

ŁOSOŚ Z SOSEM ZE ŚWIEŻYCH OGÓRKÓW :  
Składniki :600 g fileta z łososia, lub 4 dzwonka (po 180 g każdy), 1 marchew, 1 mała pietruszka, 1 mały por, 
ćwierć selera , 1 liść laurowy,4 ziarenka ziela angielskiego, 1 długi ogórek sałatkowy, sok z połowy cytryny, 2 
szalotki lub 1 mała cebula, 2 łyżki masła, 1 łyżeczka mąki, 150 ml słodkiej śmietany, pół pęczka koperku, sól, 
biały pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Warzywa poza ogórkiem - umyć, oskrobać, pokroić w mniejsze kawałki, zalać w płaskim rondlu 1 litrem 
wrzątku, wrzucić płaską łyżeczkę soli, liść laurowy oraz ziele angielskie i gotować 30 minut. Wyjąć warzywa, 
włożyć umyty filet z łososia, podzielony na 4 porcje, oraz pokrojoną w plasterki sparzoną wrzątkiem cytrynę. 
Zalać taką ilością wrzątku by ryba była przykryta, i gotować na wolnym ogniu 20-25 minut (filety krócej, dzwonka 

dłużej). W tym czasie przyrządzić sos. Umyty ogórek przekroić wzdłuż na pół, łyżeczką usunąć środki z nasionami, 
a resztę pociąć w poprzek a kawałki półtoracentymetrowej grubości. Drobno posiekane szalotki lub cebulę zeszklić 
na maśle, wrzucić ogórki i na niewielkim ogniu dusić 8 minut pod przykryciem. Wlać wymieszaną z mąką śmietanę 
i dusić jeszcze 5 minut. Dodać posiekany koperek i doprawić do smaku< solą , białym pieprzem, sokiem z cytryny 
i cukrem. Rybę wyjąć na półmisek, po chwili go przechylić i odlać płyn, z łososia polać ogórkowym sosem. 
Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY. Zamiast łososia gotować, można go przyrządzić według przepisu na ŁOSOSIA 
PIECZONEGO lub FILETY Z ŁOSOSIA SMAŻONEGO 



ŚLEDZIE ŚWIEŻE SMAŻONE :  
Składniki : 4 świeże wypatroszone śledzie bez głów (około 200 g każdy), 2 łyżki mąki, 4 łyżki oleju, sól, pieprz, 
plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Śledzie umyć, odsączyć na kuchennym papierze ,a następnie oprószyć solą oraz pieprzem i obtoczyć w 
mące. Na patelni rozgrzać olej i smażyć ryby na dość dużym ogniu po 3 minuty z każdej strony, a następnie 
zmniejszyć go i dosmażać 7-8 minut. Śledzie podawać na przykład z FRYTKAMI i SURÓWKĄ Z KISZONEJ 
KAPUSTY 

ŚLEDZIE ŚWIEŻE SMAŻONE W PANIERCE :  
Składniki :4 świeże wypatroszone śledzie bez głów (około 200 g każdy), 2 łyżki mąki, 2 jajka, 3-4 łyżki bułki 
tartej, 5-6 łyżek oleju, sól, pieprz, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Śledzie umyć, odsączyć na kuchennym papierze ,a następnie oprószyć solą oraz pieprzem . Obtoczyć je 
w mace i rozbełtanych jajkach na koniec w bułce tartej. Rozgrzać olej i smażyć śledzie na dość dużym ogniu po 4 
minuty z każdej strony , a następnie go zmniejszyć i dosmażać 7-8 minut. Odsączyć ryby z oleju na papierowym 

ręczniku i podawać na przykład z ZIEMNIAKAMI Z WODY, i SURÓWKĄ Z BIAŁEJ KAPUSTY 

SLEDZIE ŚWIEŻE SMAŻONE W CIEŚCIE PIWNYM :  
Składniki :4 świeże wypatroszone śledzie bez głów (około 200 g każdy), sól ,pieprz, 100 g mąki , 1 jajko, 150 ml 
piwa, 150 ml oleju, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Śledzie umyć, odsączyć na kuchennym papierze ,a następnie oprószyć solą oraz pieprzem . Mąkę 
wymieszać z jajkami i połową piwa, a kiedy znikną grudki, wlać resztę piwa, wsypać kilka szczypt soli i 
wymieszać. Rozgrzać olej i zrobić próbę wlewając do niego łyżeczkę ciasta. Jeśli ciasto opadnie na dno, należy go 
podgrzać, jeśli natychmiast się zarumieni, trzeba zmniejszyć ogień. Śledzie obtaczać w cieście i smażyć po 6-7 
minut z każdej strony. Odsączyć je z oleju na papierowym ręczniku i podawać udekorowane plasterkami lub 
cząstkami cytryny, z pieczywem 

ŚLEDZIE SOLONE SMAŻONE W CIEŚCIE :  
Składniki : 4 solone śledzie (około 200 g każdy), 100 g mąki, 1 jajko, 150 ml piwa, sól, pieprz, 150 ml oleju, 
plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Śledzie namoczyć na co najmniej 12 godzin w wodzie. Potem dokładnie odsączyć ja na sicie, zedrzeć 
skórę i wyjąć ości. Ryby podzielić wzdłuż na połówki i odsączyć na kuchennym papierze. Mąkę wymieszać z 
jajkiem i połową piwa, a kiedy znikną grudki wlać resztę piwa i wymieszać. Rozgrzać olej i zrobić próbę, wlewając 
do niego łyżeczkę ciasta. Jeśli ciasto opadnie na dno, należy go podgrzać, jeśli natychmiast się zarumieni, trzeba 
zmniejszyć ogień. Filety śledziowe obtaczać w cieście i smażyć po 5 minut z każdej strony. Odsączyć je z oleju na 
papierowym ręczniku i podawać udekorowane plasterkami lub cząstkami cytryny , z pieczywem 

FILETY Z DORSZA, MORSZCZUKA LUB PANGI SMAŻONE W PANIERCE :  
Składniki :600 g filetów z dorsza, morszczuka lub pangi, 2 łyżki mąki, sok z połowy cytryny, 2 jajka, 2 łyżki 
mąki, 3-4 łyżki bułki tartej, 5 łyżek oleju, sól, pieprz 
Przepis : Filety opłukać, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem, skropić sokiem z 
cytryny i na pół godziny umieścić w lodówce. Wyjąć, obtoczyć je w mące, potem w rozbełtanych jajkach, a na 

koniec w bułce tartej. Smażyć na rozgrzanym oleju po 3 minuty z każdej strony a następnie zmniejszyć ogień i 
dosmażać 5-8 minut w zależności od grubości filetów. Rybę odsączyć z oleju na papierowym ręczniku i podawać z 
ZIEMNIAKAMI Z WODY i SURÓWKĄ Z KISZONEJ KAPUSTY I JABŁEK 

FILETY Z DORSZA, MORSZCZUKA LUB PANGI W SOSIE JABŁKOWYM :  
Składniki : 600 g filetów z morszczuka, dorsza lub pangi, 1 łyżka mąki, sok z 1 cytryny 5 łyżek oleju, 2 łyżki 
masła, 1 duże lub 2 małe kwaskowe jabłka, 100 ml soku jabłkowego, kawałek świeżego imbiru (ok. 2 cm) lub 
płaska łyżeczka sproszkowanego imbiru, sól, biały pieprz 
Przepis : Filety opłukać , podzielić na 4 części, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz białym 
pieprzem, skropić sokiem z połowy cytryny i na pół godziny umieścić w lodówce . Tymczasem przygotować sos. 
Umyte jabłka obrać i drobno poszatkować, usuwając gniazda nasienne . Masło roztopić na patelni, wrzucić jabłka 
i podsmażać na dosyć mocnym ogniu, aż lekko się zarumienią .Wtedy wlać sok oraz wino, zmniejszyć ogień i 
dusić pod przykryciem 8 minut. Sos przetrzeć przez sito, dodać imbir, starty na tarce o małych oczkach (lub 

sproszkowany) , doprawić do smaku solą oraz białym pieprzem, zagotować i trzymać w cieple. Wyjętą z lodówki 
rybę oprószyć mąką i smażyć na rozgrzanym oleju na jasnozłoty kolor po 4-5 minut z każdej strony . Umieścić na 
chwilę na papierze kuchennym, by odsączyć tłuszcz , a następnie położyć na półmisku i zalać sosem jabłkowym. 
Podawać z RYŻEM AN CZERWONO LUB ŻÓŁTO 

FILETY Z DORSZA, MORSZCZUKA LUB PANGI SMAŻONE W CIEŚCIE :  
Składniki : 600 g filetów z morszczuka, dorsza lub pangi (mogą być mrożone), 100 g mąki, 1 jajko, 150 ml piwa, 
sól, pieprz, 150 ml oleju, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 



Przepis : Filety opłukać, podzielić na 4 porcje, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem. 
Mąkę wymieszać z jajkiem i połową piwa, a kiedy znikną grudki, wlać resztę piwa, wsypać szczyptę soli i 
wymieszać. Rozgrzać olej i zrobić próbę, wlewając do niego łyżeczkę ciasta. Jeśli ciasto opadnie na dno należy go 
podgrzać, jeśli natychmiast się zrumieni, trzeba zmniejszyć ogień. Filety zanurzać w cieście i smażyć po 5-6 minut 
z każdej strony. Odsączyć je z oleju na papierowym ręczniku i podawać np. z FRYTKAMI  

FILETY Z DORSZA, MORSZCZUKA LUB PANGI ZAPIEKANE Z POMIDORAMI :  
Składniki :600 g filetów z morszczuka, dorsza lub pangi (mogą być mrożone), 5 łyżek oleju lub oliwy, 400 g 
pomidorów, 1 cebula, 2 łyżki masła, 1 kostka bulionu warzywnego, sok z 1 cytryny, 150 ml słodkiej śmietany, 2 
żółtka, pół pęczka natki pietruszki, sól, pieprz, 1 łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Filety opłukać, podzielić na 4 porcje, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem , 
skropić sokiem z połowy cytryny i na pół godziny umieścić w lodówce. W tym czasie pomidory zalać na 2 minuty 
wrzątkiem, a następnie ściągnąć z nich skórkę , i usuwając miejsca przy szypułce, pokroić je w ósemki. Posiekaną 
cebulę zeszklić na maśle, dodać pomidory, i mieszając podsmażać 5 minut na dość dużym ogniu. Wlać 150 ml 

wody, wrzucić kostkę bulionową i gotować 5 minut. Zdjąć z ognia, dodać posiekaną natkę pietruszki oraz 
śmietanę rozbełtaną z żółtkami. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Wyjęte z lodówki filety oprószyć mąką i 
smażyć na rozgrzanym oleju po 3 minuty z każdej strony. Rybę odsączyć z oleju i ułożyć w posmarowanym 
masłem naczyniu żaroodpornym. Zalać sosem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 12 minut 
zapiekać. Podawać z pieczywem lub z ZIEMNIAKAMI Z WODY 

FILETY Z DORSZA LUB MORSZCZUKA Z SOSIE CHRZANOWYM :  
Składniki :600 g filetów z morszczuka lub dorsza , 2 łyżki mąki, sok z połowy cytryny, 5 łyżek oleju, 3-4 łyżki 
chrzanu, świeżo startego lub ze słoika, 1 pęczek koperku, 1 łyżka masła, 100-120 ml słodkiej śmietany, sól, 
pieprz, cukier 
Przepis : Filety opłukać, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem , skropić sokiem z 
połowy cytryny i na pół godziny umieścić w lodówce. Tymczasem masło rozpuścić na patelni, wsypać pół łyżki 
mąki i smażyć na średnim ogniu 2 minuty ,tak by mąka się nie zarumieniła. Dodać chrzan, smażyć 2 minuty , wlać 

150 ml wody, wsypać ćwierć łyżeczki soli i gotować 5 minut. Dodać umyty i posiekany koperek i gotować jeszcze 
2 minuty. Śmietanę wymieszać z kilkoma łyżkami sosu i wlać do reszty. Doprawić do smaku solą , cukrem oraz 
sokiem z cytryny. Zagotować ,zdjąć z ognia i trzymać w cieple. Filety oprószyć resztą mąki, kłaść na rozgrzany 
olej i smażyć na jasnozłoty kolor po 4-5 minut z każdej strony. Umieścić na chwilę na papierze kuchennym by 
odsączyć tłuszcz a następnie położyć na talerzach lub półmisku i polać sosem. Podawać z ZIEMNIAKAMI PUREE i 
SURÓWKĄ Z SELERA I JABŁEK 

DORSZ PIECZOWNY W FOLII :  
Składniki :4 dzwonka dorsza (po 150-170 g), 250 g pomidorów, pół pęczka dymki, 1 cytryna, pół pęczka natki 
pietruszki, sól, pieprz, 2 łyżki masła lub oleju 
Przepis : Dzwonka umyć, oprószyć solą , pieprzem . Pomidory umyć i na 2 minuty włożyć do wrzątku. Po 
usunięciu części przy szypułkach pokroić w ósemki lub szesnastki (zależnie od wielkości). Cztery kawałki folii (30 x 
30 cm) skropić roztopionym masłem lub olejem. Na środku każdego kawałka ułożyć pomidory oraz dymkę 
pokrojoną w dwucentymetrowe kawałki. Oprószyć sola oraz pieprzem i na wierzchu położyć rybę. Posypać grubo 
posiekaną natką pietruszki i przykryć plasterkami cytryny. Brzegi folii zebrać razem , tak by powstało coś w 
rodzaju woreczka, i umieścić je na blasze. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 30 minut. 
Podawać w folii z ZIEMNIAKAMI Z WODY 

HALIBUT SMAŻONY :  
Składniki :4 dzwonka halibuta (po 150 - 180 g), sok z połowy cytryny, 2 łyżki mąki, 5 łyżek oleju, sól, pieprz, 
biały lub czarny, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Dzwonka halibuta umyć i odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem, skropić 
sokiem z cytryny i na 15 minut umieścić w lodówce. Rybę wyjąć, obtoczyć w mące i smażyć na rozgrzanym oleju 
po 4 minuty z każdej strony, a następnie zmniejszyć ogień i dosmażać 5-8 minut, zależnie od grubości. Halibuta 
odsączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku i podawać , udekorowanego cząstkami cytryny z ZIEMNIAKAMI 
WODY i SURÓWKĄ Z CYKORII Z GRUSZKAMI 

HALIBUT DUSZONY Z WARZYWAMI :  
Składniki : 4 dzwonka halibuta (po 150-170 g), 200 g marchwi, 3 łodygi selera naciowego, 1 nieduży por (tylko 
biała i jasnozielona część), 1 cebula , 2 łyżki masła, 150 ml białego wina, sok z połowy cytryny, pół pęczka 
koperku, 100 ml słodkiej śmietany, sól, biały pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Rybę umyć, oprószyć solą, białym pieprzem, skropić sokiem z cytryny. Posiekaną cebulę zeszklić na 
maśle, dodać oskrobaną marchew, pociętą skośnie w 3-4 milimetrowe plasterki, seler, pokrojony w centymetrowe 
kawałki oraz oczyszczony por w kawałkach tej samej wielkości. Warzywa zalać winem i dusić 10 minut . 
Następnie włożyć dzwonka i na bardzo małym ogniu gotować 12 minut pod przykryciem. Wyjąć rybę (należy to 
zrobić ostrożnie, ponieważ mięso halibuta jest delikatne i łatwo się rozpada), umieścić na półmisku i trzymać w 



cieple. Śmietanę połączyć z warzywami, doprawić do smaku solą, białym pieprzem, cukrem oraz sokiem z 
cytryny, po czym zalać rybę Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE lub RYŻEM NA SYPKO 

FILETY Z DORADY, KARMAZYNA LUB PANGI W SOSIE CYTRYNOWYM :  
Składniki : 600 g filetów z dorady, karmazyna lub pangi, 1 łyżka mąki, sok z 1 cytryny, 4 łyżki oliwy, 3 łyżki 
masła, sól , biały pieprz, pół pęczka natki pietruszki, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Filety opłukać, podzielić na 4 części, odsączyć a kuchennym papierze, oprószyć solą oraz białym 
pieprzem i na 15 minut umieścić w lodówce . Następnie rybę oprószyć mąką i smażyć na rozgrzanym oleju na 
jasnozłoty kolor po 5 minut z każdej strony. Umieścić na chwilę na papierze kuchennym, by odsączyć tłuszcz, 
położyć na półmisku i trzymać w cieple. Masło rozpuścić na patelni na niewielkim ogniu, wsypać ćwierć łyżeczki 
soli, a następnie mieszając rózgą do ubijania , wlewać po kilka kropli soku z cytryny, aż powstanie jednolita 
emulsja. Zalać nią rybę, posypać posiekaną natką pietruszki i serwować z ZIEMNIAKAMI DIUSZESSY i warzywami 
i PORAMI POD BESZAMELEM 

SOLA W SOSIE Z BIAŁEGO WINA :  
Składniki :4filety z soli (po około 150 g), 1 łyżka mąki, 200 ml białego wina, 1 łyżeczka soku z cytryny, 4 łyżki 
sklarowanego masła, 100 ml słodkiej śmietany, sól, biały pieprz , cukier 
Przepis : Filety z soli umyć, odsączyć na papierowym ręczniku, oprószyć solą oraz białym pieprzem i na 15 minut 
wstawić do lodówki. Na patelni rozgrzać sklarowane masło, włożyć oprószone mąką filety i smażyć po 3 minuty z 
każdej strony. Rybę umieścić a półmisku i trzymać w cieple. Pozostałe na patelni masło zalać winem i gotować na 
silnym ogniu aż o połowę zmniejszy objętość. Wtedy wlać śmietanę, zagotować , zdjąć z ognia, doprawić do 
smaku solą , białym pieprzem oraz kilkoma szczyptami cukru. Sosem polać rybę i podawać np. z ZIEMNIAKAMI Z 
WODY i SZPINAKIEM Z WODY PODSMAŻANYM NA MAŚLE 

SOLA Z WODY W SOSIE POMARAŃCZOWYM :  
Składniki : 4 filety z soli (po około 180 g), 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, sok z połowy cytryny, 1 mały 
liść laurowy, 3 ziarenka ziela angielskiego, sól, Sos : 2 żółtka, 150 g masła, 1 pomarańcza, sok z połowy cytryny , 
sól , biały pieprz, cukier 
Przepis : Warzywa oczyścić , opłukać , pokroić w mniejsze kawałki, włożyć do garnka z wstawką, 
przeznaczonego do gotowania ryb, lub brytfanny, zalać 1 litrem wody , dodać liść laurowy, ziele angielskie, płaską 
łyżeczkę soli oraz pokrojoną w plasterki cytrynę i gotować 30 minut. Warzywa wyjąć. wlać jeszcze raz litr wody i 
zagotować . Włożyć opłukane filety z soli i gotować 10 minut Wyjąć ostrożnie , położyć na półmisku i polać sosem 
przyrządzonym według przepisu na SOS HOLENDERSKI POMARAŃCZOWY . Podawać np. z ZIEMNIAKAMI Z 
WODY i SURÓWKĄ Z SELERWA NACIOWEGOI SELERA KORZENIOWE 

OKOŃ MORSKI , DORADA LUB KARAMZYN NA SZPINAKU :  
Składniki : 600 g filetów z okonia morskiego, dorady lub karmazyna, 500 g szpinaku, 2 łyżki masła, 1 łyżka 
oliwy, 100 ml słodkiej śmietany, 2 ząbki czosnku, sól, biały pieprz cukier, sok z cytryny, 1 łyżka masła do 
posmarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Filety opłukać, podzielić na 4 części, odsączyć a kuchennym papierze, oprószyć solą oraz białym 
pieprzem i na 15 minut umieścić w lodówce . W tym czasie przyrządzić szpinak.. Liście przebrać i ,po usunięciu 

twardych łodyg, opłukać , zalać co najmniej dwoma litrami osolonego wrzątku i gotować 3 minuty. Odcedzić na 
sicie, odcisnąć i niezbyt drobno posiekać. Roztopić masło, włożyć szpinak i dusić 5-6 minut na niewielkim ogniu 
pod przykryciem. Następnie wlać śmietanę ,nieco zwiększyć ogień i , mieszając, dusić kolejne 5 minut. Doprawić 
do smaku solą , cukrem oraz sokiem z cytryny. Szpinak włożyć do posmarowanego masłem naczynia 
żaroodpornego, na wierzchu ułożyć wyjęte z lodówki filety i skropić je oliwą. Naczynie na 18 minut umieścić w 
piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Rybę podawać np. z ZIEMNIAKAMI Z WODY i SURÓWKĄ Z PAPRYKI 

KOTLETY Z RYB MORSKICH :  
Składniki : 1 kg wypatroszonych ryb morskich (na przykład , morszczuka lub dorsza) ,albo 600 g filetów, 1 
czerstwa bułka, 250 ml mleka, 1 duża, lub2 małe cebule, 2 łyżki masła, 2 jajka, 3-4 łyżki bułki tartej, 100 ml 
oleju, sól, pieprz 
Przepis : Pokrojoną na kawałki bułkę na 20 minut namoczyć w mleku. Posiekaną cebulę zeszklić na maśle. Ryby 
umyć, dokładnie usunąć ości oraz skórę. Mięso zemleć wraz z odciśniętą bułką oraz cebulą. Wymieszać z jajkami i 

doprawić do smaku solą i pieprzem. Nabierać porcje wielkości kurzego jajka , obtaczać je w bułce tartej i 
przypłaszczać, nadając owalny kształt. Smażyć na rozgrzanym oleju a ciemno złocisty kolor , po 5-6 minut z 
każdej strony. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY i SURÓWKĄ Z KISZONEJ KAPUSTY 

PULPETY Z RYB MORSKICH W OSTRYM SOSIE POMIDOROWYM :  
Składniki : 1 kg wypatroszonych ryb morskich (na przykład , morszczuka lub dorsza) albo 600 g filetów, 1 
marchew, 1 pietruszka, 1 czerstwa bułka, 250 ml mleka, 2 cebule, 3 łyżki masła, 2 jajka, 1 łyżeczka mąki , 350 g 
pomidorów, 100-120 ml słodkiej śmietany, 1 łyżeczka słodkiej papryki, pół łyżeczki ostrej papryki, sól, pieprz, 



cukier 
Przepis : Pokrojoną na kawałki bułkę na 20 minut namoczyć w mleku. Ryby umyć i wyfiletować ostrym nożem, 
dokładnie usuwając skórę. Odpadki (głowy, płetwy, skórę) zalać 1 litrem wody, dodać umytą, oskrobaną 
pokrojona w kawałki marchew oraz pietruszkę, 1 łyżeczkę soli i gotować 30 minut. Tymczasem pokrojone w 
kostkę cebule zeszklić na 1 łyżce masła i zemleć wraz z mięsem ryby i odciśniętą bułką .Wymieszać z jajkami oraz 
bułka tartą i doprawić do smaku sola oraz pieprzem Wywar z ryby odcedzić przez gęste sito, uzupełnić wodą , tak 
by było 2 litry płynu i zagotować. Z masy rybnej formować kulki wielkości dużych orzechów włoskich i wkładać do 
wrzącego wywaru. Gotować na średnim ogniu 10 minut, a potem wyjąć pulpety łyżką cedzakową .Drugą cebulę 
posiekać i zeszklić na 1 łyżce masła, dodać wymyte i pokrojone pomidory i dusić na średnim ogniu 8 minut. Wraz 
z cebulą przetrzeć je przez sito. Mąkę rozgrzać na patelni, dodać 1 łyżkę masła i 2 minuty podsmażać , aż stanie 
się jasnozłota. Do zasmażki wsypać paprykę - słodką oraz ostrą - i , mieszając, powoli wlać 120 ml wywaru z 
pulpetów . Dodać przetarte pomidory i gotować 4 minuty. Śmietanę połączyć z kilkoma łyżkami sosu, a następnie 
wlać do reszty, Doprawić do smaku solą ,pieprzem oraz cukrem, włożyć pulpety, zagotować , zdjąć z ognia i 
podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY i RYŻEM NA SYPKO 

RAKI GOTOWANE :  
Składniki :20-24 raki, 1 pęczek koperku, 3-4 łyżki masła, sól 
Przepis : Oczyszczone raki wrzucić do jak największej ilości osolonej i mocno wrzącej wody, dodać 1 pęczek 
koperku, gotować 12 minut i odcedzić. Ułożyć na półmisku i osobno serwować roztopione masło. Podawać z 
białym pieczywem 

RAKI W ŚMIETANIE :  
Składniki :20-24 raki, 2 pęczki koperku, 1 mała cebula, 1 łyżka masła, 200 ml białego wytrawnego wina, 1 
łyżeczka mąki, 150-200 ml słodkiej śmietany, sól, biały pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Oczyszczone raki wrzucić do jak największej ilości osolonej i mocno wrzącej wody, dodać łodyżki 
koperku, gotować 12 minut i odcedzić. Kiedy raki wystygną , wyjąć mięso z szyjek a skorupki zmiażdżyć. 
Posiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać skorupki , zalać winem oraz 100 ml wody ,gotować 30 minut na 

wolnym ogniu, a następnie przecedzić przez gęste sitko. Mąkę dokładnie wymieszać ze śmietaną i połączyć z 
wywarem. Dodać mięso z szyjek, drobno posiekany koperek, doprawić do smaku sola, białym pieprzem, cukrem 
oraz sokiem z cytryny i gotować 5 minut . Podawać z białym pieczywem lub RYŻEM NA SYPKO 

RAKI W ŚMIETANIE Z CHRZANEM :  
Składniki :20-24 raki, 1 pęczek koperku, 1 łyżka masła, 1 łyżeczka mąki, 2 łyżki świeżo startego chrzanu, pól 
kostki bulionu warzywnego, 150 ml słodkiej śmietany, 2 żółtka, sól, cukier, sok z cytryny  
Przepis : Oczyszczone raki wrzucić do jak największej ilości osolonej i mocno wrzącej wody, dodać łodyżki 
koperku (resztę posiekać i odłożyć), gotować 12 minut i odcedzić. Kiedy raki wystygną , wyjąć mięso z szyjek a 
skorupki zmiażdżyć , zalać 300 ml wody i gotować 30 minut na wolnym ogniu, Następnie przecedzić przez gęste 
sitko (płynu pod koniec gotowanie nie powinno być więcej niż 150 ml). Masło rozpuścić w płaskim rondlu, wsypać 
mąkę i na małym ogniu podsmażać 2 minuty i wlać wywar ze skorupek, wymieszany z połową śmietany. Dodać 
szyjki rakowe, posiekany koperek i zagotować, Resztę śmietany rozbełtać z żółtkami, wlać do niej powoli kilka 
łyżek gorącego sosu i dopiero wtedy połączyć z resztą. Już nie zagotowywać. Podawać z białym pieczywem lub 
RYŻEM NA SYPKO 

POTRAWKA Z RYBY I RAKÓW :  
Składniki :400 g filetów z nietłustych ryb słodkowodnych (np. pstrąga czy sandacza), 16-20 raków, 1 pęczek 
koperku, 1 mała cebula, 2 łyżka masła, 200 ml białego wytrawnego wina, 1 łyżka mąki, 1 płaska łyżeczka 
koncentratu pomidorowego, 150-200 ml słodkiej śmietany, sól, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Oczyszczone raki wrzucić do jak największej ilości osolonej i mocno wrzącej wody, dodać łodyżki 
koperku (resztę posiekać i odłożyć), gotować 12 minut i odcedzić. Kiedy raki wystygną , wyjąć mięso z szyjek a 
skorupki zmiażdżyć. Posiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać skorupki, zalać winem oraz 100 ml wody, gotować 
30 minut na wolnym ogniu, a następnie przecedzić przez gęste sitko (płynu powinno być około 150 ml). Filety 
rybne pokroić w dwucentymetrową kostkę, zalać wywarem ze skorupek i 10 minut gotować na małym ogniu. 
Mąkę dokładnie wymieszać ze śmietaną oraz koncentratem pomidorowym i połączyć z wywarem, ostrożnie 
mieszając, tak by kawałki ryb się nie rozpadły. Dodać raki, drobno posiekany koperek, doprawić do smaku solą 
oraz pieprzem i gotować 4 minuty . Podawać z białym pieczywem lub RYŻEM NA SYPKO 

RAKI Z PORAMI ZAPIEKANE POD BESZAMELEM :  
Składniki :20-24 raki, 1 pęczek koperku, 2 łyżki masła, 4 młode pory (tylko białe i jasnozielone części), sól, 
pieprz biały; Sos beszamelowy z żółtkami : 200 ml mleka, lub chudej słodkiej śmietany, 2 łyżki masła, 1 łyżka 
mąki , 2 żółtka, sól, cukier, biały pieprz, gałka muszkatołowa, 1 łyżka masła do posmarowania naczynia 
żaroodpornego 
Przepis : Oczyszczone raki wrzucić do jak największej ilości osolonej i mocno wrzącej wody, dodać łodyżki 
koperku (resztę posiekać i odłożyć), gotować 12 minut i odcedzić. Kiedy raki wystygną , wyjąć mięso z szyjek a 



skorupki zmiażdżyć , zalać 300 ml wody i gotować 25 minut na takim ogniu by na koniec pozostało około 100 ml 
płynu. Skorupki odcedzić przez gęste sitko i zachować wywar. Pory dokładnie oczyścić i pokroić w poprzek na 5-6 
centymetrowe kawałki . Masło rozgrzać na patelni, wrzucić pory i dosmażać krótko (3-4 minuty) ze wszystkich 
stron, ale tak ,żeby się nie przyrumieniły. Następnie oprószyć je solą, zalać wywarem ze skorupek i dusić pod 
przykryciem 10 minut. Pory wymieszać z rakami oraz posiekanym koperkiem, doprawić do smaku solą, białym 
pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny, włożyć do posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego zalać 
sosem przyrządzonym według przepisu na SOS BESZAMELOWY Z ŻÓŁTKAMI , wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 200 stopni i 10 minut zapiekać. Podawać z białym pieczywem 

HOMAR GOTOWANY :  
Składniki :2 homary (800-1000 g każdy), 1 marchew, 1 pietruszka, 1 mały por, pół selera, 100 g masła, sok z 1 
cytryny, 1 cytryna do dekoracji 
Przepis : Warzywa oczyścić, oskrobać, okroić w mniejsze kawałki, zalać 1 lirem wody, wsypać płaską łyżkę soli i 
gotować 10 minut. Dolać 2 litry wody, a kiedy zacznie kipieć, włożyć wyszorowane szczotką homary i gotować 30-

40 minut, zależnie od ich wielkości. Wyjąć je, przeciąć na pół i usunąć biegnące przez środek ciemne jelita. 
Homary umieścić na półmisku ,wyjąć mięso z odwłoka, pokroić w plastry i ułożyć z powrotem w skorupie. 
Udekorować cząstkami lub plasterkami cytryny. Masło rozpuścić na patelni umieszczonej na niewielkim ogniu, 
wsypać ćwierć łyżeczki soli, a następnie, mieszając rózgą do ubijania ,wlewać po kilka kropli soku z cytryny, aż 
powstanie jednolita emulsja. Wlać ją do sosjerki i podawać do homara, razem z białym pieczywem. Serwując 
homara, należy podać przyrządy (można użyć dziadka do orzechów) do rozgniatania szczypców. Homara można 
również ugotować bez warzyw 

LANGUSTYNKI (HOMARCE) GOTOWANE :  
Składniki : 1,2 kg lagustynek, 100 g masła, sok z 1 cytryny, sól , 1 cytryna do dekoracji 
Przepis : Oczyszczone langustynki zalać taką ilością wrzątku by je pokrywały, wsypać łyżeczkę soli i gotować 15 
minut. Wyjąć je i ułożyć na półmisku. Masło rozpuścić na patelni umieszczonej na niewielkim ogniu, wsypać 
ćwierć łyżeczki soli, a następnie mieszając rózgą do ubijania, wlewać po kilka kropel soku z cytryny aż powstanie 

jednolita emulsja . Wlać ją do sosjerki i podawać do langustynek , razem z białym pieczywem 

LANGUSTA GOTOWANA :  
Składniki : 2 duże langusty lub 4 małe (1,6-2 kg) , 100 g masła, sok z 1 cytryny sól, 1 cytryna do dekoracji 
Przepis : Langusty wyszorować szczotką, zalać taką ilością wrzątku by je pokrywały, sypać łyżkę soli i gotować 
20-35minut, zależnie od wielkości. Wyjąć je, przeciąć na pół i usunąć biegnące przez środek ciemne jelita. 
Połówki langusty umieścić na półmisku, wyjąć mięso z odwłoka, pokroić w plastry i ułożyć z powrotem w 
skorupie. Udekorować cząstkami lub plasterkami cytryny. Masło rozpuścić na patelni na niewielkim ogniu, wsypać 
ćwierć łyżeczki soli, a następnie, mieszając rózgą do ubijania, wlewać po kilka kropel soku z cytryny ,aż powstanie 
jednolita emulsja. Wlać ją do sosjerki i podawać do langusty , razem z białym pieczywem. Serwując langusty, 
należy podać przyrządy (można użyć dziadka do orzechów) do rozgniatania czułków, w których mięso jest 
najsmaczniejsze 

MULE GOTOWAE W WINIE :  

Składniki :1,5 kg muli, 500 ml białego wytrawnego wina, 2 cebule, 203 ząbki czosnku, 2 łyżki masła lub oliwy, 1 
liść laurowy, 5 ziarenek ziela angielskiego, sól, pieprz ,cukier, pęczek natki pietruszki 
Przepis : Pokrojoną w krążki cebulę oraz poszatkowany czosnek zeszklić na maśle lub oliwie. Zalać winem oraz 2 
litrami wody, wsypać łyżkę soli , pół łyżeczki cukru, ćwierć łyżeczki pieprzu i zagotować, Wrzucić oczyszczone 
mule. Jeśli nie są pokryte wodą, dodać wrzątku, Gotować, dopóki się nie otworzą. Te ,które się nie otwierają 
należy odrzucić. Podawać w kamionkowych naczyniach, posypane posiekaną natką pietruszki z białym pieczywem 

MULE PO DIABELSKU :  
Składniki :,5 kg muli, 500 g pomidorów, 3-4 papryczki chili, 1 cebula, 2 łyżki masła lub oliwy, 2-3 ząbki czosnku, 
sól, pieprz cukier, pęczek natki pietruszki 
Przepis : Opłukane pomidory na minuty zalać wrzątkiem ,ściągnąć z nich skórkę, przekroić na pół i po sunięciu 
miejsc przy szypułkach podzielić na ósemki. Z papryczki chili odciąć wierzchołek , usunąć nasiona, a resztę pociąć 
w cienkie krążki. Pokrojoną w kostkę cebulę oraz poszatkowany czosnek zeszklić na maśle. Dodać pomidory oraz 

papryczki i podsmażać około 10 minut aż wyparuje płyn Następnie wlać 2 litry wrzątku, wsypać łyżkę soli, pół 
łyżeczki cukru i zagotować .Wrzucić oczyszczone mule. Jeśli nie są przykryte wodą, dolać wrzątku. Gotować 
dopóki się nie otworzą. Te które są zamknięte, należy odrzucić. Podawać w kamionkowych naczyniach, posypane 
posiekaną natką pietruszki z białym pieczywem 

KREWETKI SMAŻONE Z MASZŁEM I CZOSNKIEM :  
Składniki :800 g smażonych krewetek w skorupkach lub 600 g krewetek bez skorupek (świeżych lub 
mrożonych), 100 ml oleju, 3 łyżki masła, 1 pęczek natki pietruszki, 3-4 ząbki czosnku, sól 



Przepis : Krewetki opłukać i dokładnie osuszyć na papierowym ręczniku. Wkładać partiami na mocno rozgrzany 
olej i smażyć na dość silnym ogniu 5 minut (krewetki w skorupkach 1-2 minuty dłużej). Następne przekładać na 
sito i przez chwilę energicznie nim potrząsać, żeby pozbyć się oleju. Na drugiej patelni na małym ogniu roztopić 
masło, dodać opłukaną i drobno posiekaną natkę pietruszki , przeciśnięty przez prasę czosnek, pół łyżeczki soli. 
Włożyć krewetki i trzymać na patelni tylko tak długo ,żeby się ponownie podgrzały. Podawać z białym pieczywem 

SZASZŁYKI Z KREWETEK :  
Składniki :20 g surowych królewskich krewetek (około 700 g w skorupkach lub 600 g krewetek bez skorupki), 4 
łyżki oliwy, sól, pieprz cayenne 
Przepis : Krewetki jeśli są w skorupkach, obrać i po 5 nadziać na patyczki do szaszłyków. Obtoczyć w oliwie, 
położyć na blasze i na 6 minut umieścić na najwyższej półce piekarnika, nagrzanego do 220 stopni lub upiec na 
grillu. Lekko oprószyć solą i pieprzem cayenne. Podawać z MASŁEM CZOSNKOWYM, MASŁEM CZOSNKOWO-
ZIOŁOWYM, lub RÓŻOWYM SOSEM MAJONEZOWYM i pieczywem 

Potrawy z drobiu 

|Kurczak pieczony | Kurczak pieczony w ziołach | Kurczak pieczony w miodowo-pomarańczowej 
glazurze | Kurczak gotowany (lub kura gotowana) | Kurczak w sosie koperkowym | Potrawka z gotowanego 
kurczaka (lub kury) z rodzynkami | Kurczak nadziewany po polsku | Kurczak faszerowany suszonymi 
owocami | Piersi kurczaka z warzywami | Piersi kurczaka smażone w migdałowej panierce | Piersi kurczaka w 
sosie cytrynowym | Piersi kurczaka z wiśniami | Kotlety mielone z kurczaka | Udka kurczaka smażone w 
panierce | Udka kurczaka glazurowane | Skrzydełka kurczaka pieczone w glazurze | Kurze wątróbki smażone z 
cebulą | Kaczka z miodzie pieczona z jabłkami | Kaczka duszona w czerwonej kapuście | Kaczka w 
pomarańczach | Kaczka duszona z grzybami | Kaczka a la dzika kaczka | Piersi kaczki z pomarańczami | Piersi 
kaczki z pomarańczami | Kacze udka w czerwonej kapuście | Gęś pieczona | Gęś pieczona z kaszą gryczaną i 
grzybami | Gęś duszona z kiszoną kapustą | Gęsie udka duszone z jabłkami | Pierś gęsi duszona w winie | Gęsie 
udka duszone ze śliwkami | Gęsia szyjka nadziewana | Gęsie wątróbki smażone | Indyk pieczony | Indyk pieczony 
z polskim nadzieniem | Indyk z polskim nadzieniem i jabłkami| Indyk pieczony z dwoma farszami | Indyk pieczony 
nadziewany jabłkami | Pierś indyka pieczona w miodowej glazurze | Udka indyka pieczone | Potrawka z 
indyka | Paprykarz z indyka | Sznycle z indyka smażone w panierce | Wątróbki indycze z jabłkami | Kotlety 
mielone z indyka| 

KURCZAK PIECZONY :  
Składniki : 1 kurczak (1-1,2 kg), 2 łyżki masła, sól, pieprz, ostra i słodka sproszkowana papryka 
Przepis : Kurczaka umyć, odsączyć na kuchennym papierze , oprószyć z zewnątrz solą i pieprzem, a wewnątrz 
natrzeć ostrą i słodką papryką oraz solą i pieprzem. Związać nogi a skrzydła założyć na grzbiet. Kurczaka można 
na godzinę umieścić w lodówce, ale nie jest to konieczne. Włożyć go do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 50-60 minut. Zamiast w brytfannie , można go umieścić a 
ruszcie a brytfannę położyć niżej aby skapywał do niej tłuszcz. Kurczaka podzielić na porcje i podawać z 
ZIMENIAKAMI Z WODY, FRYTKAMI o raz surówkami i sałatami 

KURCZAK PIECZONY W ZIOŁACH :  
Składniki : 1 kurczak (1-1,2 kg), 3 łyżki sklarowanego masła lub oliwy, 6 ząbków czosnku, 1 pęczek natki 
pietruszki, 3-4 gałązki świeżego tymianku, 3-4 gałązki świeżego majeranku lub oregano, 2 listki szałwii, sól, pieprz 
Przepis : Kurczaka umyć, odsączyć na kuchennym papierze , oprószyć z zewnątrz solą i pieprzem i natrzeć 
połową przeciśniętego przez prasę czosnku. Resztę czosnku wymieszać z drobno posiekanymi ziołami, oliwą lub 
sklarowanym masłem. Dodać kilka szczypt soli oraz pieprzu i połową tej mieszaniny nasmarować kurczaka od 
wewnątrz .Włożyć go do naczynia żaroodpornego, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopi i piec 40 
minut. Kurczaka wyjąć, posmarować z zewnątrz reszta mieszanki ziołowej i ponownie na 15 minut włożyć do 
piekarnika. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, FRYTKAMI i surówkami albo sałatami 

KURCZAK PIECZONY W MIDOWO-POMARAŃCZOWEJ GLAZURZE :  
Składniki :1 kurczak (1-1,2 kg), 2 łyżki masła, 3 łyżki miodu, 1 cytryna, 1 pomarańcza, 2 goździki, ćwierć 
łyżeczki startej gałki muszkatołowej, sól, pieprz 
Przepis : Goździki zmiażdżyć, wymieszać z gałką muszkatołową i natrzeć tym umytego i odsączonego na 
papierze kuchennym kurczaka. Oprószyć go z zewnątrz i wewnątrz solą oraz pieprzem i na godzinę umieścić w 
lodówce .Następnie włożyć go do brytfanny lub naczynia żaroodpornego i wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180 stopi. Pomarańczę i cytrynę na minutę zalać wrzątkiem ,zetrzeć z nich skórkę i wycisnąć sok .Sok wlać do 
rondelka, dodać miód oraz startą skórkę i gotować, dopóki płyn o połowę nie zmniejszy objętości. Po 45 minutach 
od wstawienia do piekarnika kurczaka wyjąć, posmarować połową zagęszczonego soku i po 10 minutach to 
powtórzyć .Piec jeszcze 5 minut, wyjąć, podzielić a porcje i podawać z FRYTKAMI. lub ZIEMNIAKAMI 
PODSMAŻANYMI NA OLIWIE i surówkami 



KURCZAK GOTOWANY (LUB KURA GOTOWANA) :  
Składniki : 1 kurczak (lub 1 kura), 1 marchew, 1 pietruszka, 1 por, ćwierć selera, 1 cebula, 6 ziarenek czarnego 
pieprzu, 2 ziarenka ziela angielskiego, 1 mały liść laurowy, sól, pieprz , 2 łyżki masła, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Kurczaka (lub kurę) podzielić na 4 porcje, zalać tylko taką ilością wody by go przykrywała, wrzucić 
płaska łyżkę soli, ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz liść bobkowy i gotować na niewielkim ogniu 30 minut, 
ściągając łyżką zbierające się szumowiny. Następnie dodać pokrojone na duże kawałki warzywa (cebule w 
całości) i gotować jeszcze 25-30 minut. Porcje kurczaka wyjąć na półmisek, skropić wywarem, obłożyć warzywami 
i polać stopionym masłem. Podawać z ZIEMNIAKAMI W WODY. Kurę (nie może być stara) należy gotować dłużej 
- do 1,5 godziny. Wtedy warzywa trzeba dodać odpowiednio później 

KURCZAK W SOSIE KOPERKOWYM :  
Składniki :1 ugotowany kurczak z rosołu lub kura), 150 ml rosołu, 3 łyżki masła, 2 łyżeczki mąki, 2 pęczki 
koperku, 100 ml słodkiej śmietany, 3 żółtka, sól, biały pieprz, gałka muszkatołowa, sok z cytryny 
Przepis : Wybrać mięso z kurczaka, zarówno białe jak i ciemne , i pokroić je w dwucentymetrową kostkę. 

Następnie mieszając, obsmażyć je krótko ,3-4 minuty , na 2 łyżkach masła i zdjąć z ognia, 1 łyżkę masła 
rozpuścić w rondlu, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2 minuty, tak ,żeby mąka się nie zrumieniła. Ciągle 
mieszając, wlać powoli rosół i gotować 5 minut. Włożyć mięso i gotować jeszcze 5 minut. Wsypać drobno 
posiekany koperek, wlać rozbełtaną z żółtkami śmietanę, doprawić do smaku solą, białym pieprzem, gałką 
muszkatołową oraz sokiem z cytryny. Podgrzać ale nie doprowadzać do wrzenia. Podawać z RYŻEM NA SYPKO, 
ZIEMNIAKAMI Z WODY, lub KLUSECZKAMI FRANCUSKIM 

POTRAWKA Z GOTOWANEGO KURCZAKA (LUB KURY) Z RODZYNKAMI :  
Składniki : 1 ugotowany kurczak z rosołu lub kura), 150 ml rosołu, ćwierć włoskiej kapusty ugotowanej w 
rosole, 3 łyżki masła, 2 łyżeczki mąki. 30-40 g rodzynków jak najdrobniejszych, 100 ml słodkiej śmietany, 3 żółtka 
, sól , biały pieprz, gałka muszkatołowa , sok z cytryny 
Przepis : Gotują rosół i wiedząc ,że z kurczaka przyrządzi się potrawkę, kapustę należy wyjąć nieco wcześniej, 
żeby nie była rozgotowana. Wybrać mięso z kurczaka, zarówno białe jak i ciemne, i pokroić je w 

dwucentymetrową kostkę. Następnie mieszając, obsmażyć je krótko, 3-4 minuty, na 2 łyżkach masła i zdjąć z 
ognia. 1 łyżkę masła rozpuścić w rondlu, wsypać mąkę i smaży na średnim ogniu 2 minuty ,tak ,aby mąka się nie 
zrumieniła. Ciągle mieszając , powoli wlać rosół, wrzucić opłukane rodzynki i gotować 5 minut. Włożyć mięso oraz 
pokrojoną w duże kawałki kapustę i zagotować. Wlać rozbełtaną z żółtkami śmietanę, doprawić do smaku solą, 
białym pieprzem, gałką muszkatołową oraz sokiem z cytryny. Podgrzać ,ale nie doprowadzić do wrzenia .Podawać 
z RYŻEM NA SYPKO, lub KLUSZECZKAMI FRANCUSKIMI. Potrawkę można przyrządzić bez włoskiej kapusty  

KURCZAK NADZIEWANY PO POLSKU :  
Składniki : 1 kurczak (1-1,2 kg), 2 kurze wątróbki, 1,5 czerstwej bułki, 200 ml mleka, 3 łyżki masła , 2 jajka, 2 
łyżki bułki tartej, pół pęczka natki pietruszki, sól, biały pieprz 
Przepis : Umytego kurczaka natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą, Bułkę pokroić na ćwiartki , zalać mlekiem, a 
kiedy zmięknie, przepuścić przez maszynkę lub zmiksować wraz z opłukanymi wątróbkami. Wymieszać z żółtkami, 
bułką tartą, drobno posiekaną natką pietruszki oraz ubitymi na sztywną pianę białkami .Doprawić do smaku solą, 
białym pieprzem, nie przesadzając z pieprzem, ponieważ kurczęta po polsku nie powinny być pikantne. Połowę 
farszu włożyć między skórę a piersi (ostrożnie podważając skórę trzonkiem łyżki) a połowę do środka kurczaka. 
Nogi związać ze sobą, a rozcięcie zamknąć za pomocą szpilek do zrazów lub zszywając bawełnianą nicią. Kurczaka 
włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, polać stopionym masłem i wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopni. Piec 1 godzinę, często polewając płynem zbierającym się na dnie lub wodą. Podawać z 
ZIEMNIAKAMI PUREE, ZIEMNIAKAMI DIUSZESY oraz surówkami, np. z SURÓWKĄ Z SELERA I JABŁEK 

KURCZAK FASZEROWANY SUSZONYMI OWOCAMI :  
Składniki :1 kurczak (1-1,2 kg), 100 g suszonych moreli, 100 g suszonych jabłek, 50 ml soku jabłkowego, 100 g 
migdałów, 1 cytryna, 100 ml słodkiej śmietany, 1 czerstwa bułka, 2 jajka, sól, biały pieprz  
Przepis : Migdały sparzyć i po zdjęciu skórki ,zemleć. Owoce opłukać, pokroić w paski i zalać sokiem jabłkowym. 
Bułkę pokroić , zalać śmietaną , a kiedy zmięknie, zmiksować i połączyć z żółtkami, migdałami , owocami ,skórką 
startą ze sparzonej cytryny. Doprawić do smaku solą, białym pieprzem oraz sokiem z cytryny i wymieszać z 
białkami ubitym na sztywną pianę. Umytego kurczaka osuszyć, natrzeć solą i pieprzem. Do środka włożyć 
nadzienie i spiąć szpilkami do zrazów. Kurczaka włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego ,wstawić do 

piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec godzinę. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNIACZANYM PUREE 
, ZIMENIAKAMI DIUSZESY 

PIERSI KURCZAKA Z WARZYWAMI :  
Składniki : 1 duża podwójna pierś kurczaka bez kości i skóry (500-600 g), pół pęczka dymki, 2 młode 
marchewki, 150 g jak najmłodszej zielonej fasolki szparagowej, 1 mała cukinia, 3 łyżki oliwy lub masła, 2 kostka 
bulionowa, 80-100 ml słodkiej śmietany, 2 żółtka, sól, biały pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Do 750 ml wody wrzucić kostkę bulionu warzywnego i zagotować. włożyć umyte, oddzielone od siebie 



piersi kurczaka i gotować 15 minut na wolnym ogniu. Tymczasem dymkę oczyścić , opłukać i biała oraz 
jasnozieloną część pokroić na trzycentymetrowe kawałki. Umytą i oskrobaną marchew pociąć w skośne plastry 
grubości 3-4 mm .Oczyszczoną i umytą fasolkę pokroić na czterocentymetrowe kawałki ,a cukinię w niezbyt 
cienkie słupki tej samej długości. W płaskim rondlu rozgrzać masło lub oliwę, wrzucić warzywa i ,mieszając, 
podsmażać 5 minut, na dość dużym ogniu. Następnie wlać 100 ml wywaru z kurczaka i dusić pod przykryciem 8 
minut. Ugotowane piersi pokroić w plastry w poprzek włókien, dodać do warzyw i dusić razem 2 minuty . Wlać 
śmietanę rozbełtaną z żółtkami, doprawić do smaku solą , białym pieprzem, sokiem z cytryny orz 1-2 szczyptami 
cukru. Podgrzać ale nie doprowadzać już do wrzenia. Posypać posiekaną resztą dymki i podawać z RYŻEM NA 
SYPKO lub ZIEMIAKAMI Z WODY 

PIERSI KURCZAKA SMAŻONE W MIGDAŁOWEJ PANIERCE :  
Składniki : 2 małe podwójne piersi z kurczaka bez kości i skóry (700-800 g), 2 łyżki mąki, 2 jajka, 50 g 
migdałów, 1 łyżka bułki tartej, 5 łyżek sklarowanego masła, lub 4 łyżki oleju i 1 łyżka masła , sól , pieprz 
Przepis : Migdały sparzyć , wyłuskać ze skórek, drobno posiekać i wymieszać z bułka tartą. Piersi kurczak 

oddzielić od siebie , umyć , osuszyć , lekko rozbić i oprószyć solą oraz pieprzem. Obtoczyć je w mące, potem w 
rozbełtanych jajkach, a na koniec w migdałach i bułce tartej. Na patelni rozgrzać olej i smażyć piersi na dość 
dużym ogniu po 3 minuty z każdej strony. Zmniejszyć ogień i dosmażać jeszcze po 4 minuty z obu stron. Na 
drugiej patelni rozgrzać masło , przełożyć mięso i smażyć po 1 minucie z każdej strony. Piersi kurczaka można od 
razu smażyć na sklarowanym maśle i wtedy nie trzeba ich przekładać na drugą patelnię. Podawać z FRYTKAMI, 
ZIEMNIACZANYM PUREE , i surówkami, np. z SURÓWKĄ Z CYKROII Z GRUSZKAMI 

PIERSI KURCZAKA W SOSIE CYTRYNOWYM :  
Składniki :> 2 małe podwójne piersi z kurczaka bez kości i skóry (700-800 g), 2 łyżki mąki, 1 duża cytryna, 3 
łyżki sklarowanego masła, 100 ml słodkiej śmietany, sól, biały pieprz, cukier, pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Cytrynę sparzyć wrzątkiem, skórkę zetrzeć na drobnej tarce, a sok wycisnąć. Piersi kurczaka oddzielić 
od siebie, umyć, osuszyć, lekko robić i oprószyć solą oraz białym pieprzem. Obtoczyć je w mące, kłaść na połowie 
rozgrzanego masła i smażyć na dość dużym ogniu po 2 minuty z każdej strony. Zmniejszyć ogień i dosmażać 

mięso jeszcze p o3 minuty z obu stron. Piersi wyjąć, na patelnię włożyć resztę masła i ,mieszając trzepaczką , 
powoli wlać sok z cytryny, a następnie śmietanę. Dodać skórkę cytrynową, włożyć z powrotem mięso i dusić 5 
minut .Posypać posiekaną natką pietruszki i podawać z RYŻEM NA SYPKO, i np. ZIELONĄ SAŁATĄ Z 
POMIDORAMI I WINEGRETEM  

PIERSI KURCZAKA Z WIŚNIAMI :  
Składniki :2 małe podwójne piersi z kurczaka bez kości i skóry (700-800 g), 3 łyżki oliwy, 2 łyżki masła, 1 łyżka 
mąki, 250 g wiśni, 1,5 łyżki miodu, 2 goździki, 1 mały kawałek imbiru (1,5 cm) lub ćwierć łyżeczki 
sproszkowanego imbiru, sok z cytryny, sól , pieprz cayenne 
Przepis : Piersi kurczaka umyć, oprószyć solą i pieprzem. Wiśnie opłukać, wydrylować , zalać 30 ml wody, 
wrzucić goździki i gotować na wolnym ogniu 10 minut. 20 wiśni odłożyć, a resztę zmiksować wraz z płynem. Na 
patelni rozgrzać oliwę i na dość mocnym ogniu smażyć oprószone mąką filety po 4 minuty z każdej strony. 
Zmniejszyć ogień, dodać przetarte wiśnie, masło, miód, start na drobnej tarce imbir i dusić pod przykryciem 15 
minut. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem cayenne. Mięso wyjąć, pociąć w skośne plastry, zalać sosem. Na 
wierzchu ułożyć wiśnie. Podawać z RYŻEM NA SYPKO lub KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI 

KOTLETY MIELONE Z KURCZAKA :  
Składniki :600 g mięsa kurczaka białego i ciemnego (bez skóry i kości), 1,5 czerstwej bułki, 200 ml mleka, 4 
jajka, 2 łyżki mąki, 4 łyżki bułki tartej, pół pęczka natki pietruszki lub koperku, 5 łyżek sklarowanego masła lub 
oleju do smażenia, sól, pieprz 
Przepis : Bułkę pociąć na ćwiartki i zalać mlekiem, a kiedy się namoczy, lekko ją odcisnąć i zemleć wraz z 
opłukanym mięsem. Wymieszać z 2 jajkami, drobno posiekanym koperkiem lub natką pietruszki i doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem. Nabierać porcje masy wielkości jajka , nadawać im owalny kształt, obtaczać w mące , 
lekko przypłaszczać, zanurzać w rozbełtanych jajkach, a następnie obtaczać w bułce tartej, Na patelni rozgrzać 
sklarowane masło lub olej .Kłaść na nim kotlety i smażyć na dosyć silnym ogniu po 2 minuty z każdej strony. 
Potem zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze 8 minut. Kotlety podawać z FRYTKAMI, ZIEMNIACZANYM PUREE i 
dowolnie wybranymi sałatkami 

UDKA KURCZAKA SMAŻONE W PANIERCE :  
Składniki :4 udka kurczaka, 1 kostka bulionu drobiowego, 2 łyżki mąki, 2 jajka, 4 łyżki bułki tartej, sól, pieprz, 
ostra papryka, 100 ml oleju 
Przepis : Udka kurczaka umyć, zalać taką ilością wrzątku by były przykryte, wrzucić kostkę bulionową i gotować 
pół godziny. Wyjąć je i na 5 minut zostawić na sicie, by odciekł płyn a następnie natrzeć je solą (nie należy 
używać jej zbyt dużo, ponieważ już sam bulion był słony), pieprzem oraz papryką. Potem obtoczyć udka kolejno 
w mące, rozbełtanych jajkach i bułce tartej. Zrobić próbę oleju, wrzucając trochę panierki zmieszanej z jajkiem. 
Jeśli opada na dno, należy zwiększyć ogień. Jeśli od razu się przypala, należy go zmniejszyć. Udka kłaść na 



rozgrzany olej i smażyć ze wszystkich stron na jasnozłoty kolor, a następnie odsączyć je z tłuszczu na 
papierowym ręczniku u podawać z FRYTKAMI, ZIEMNIAKAMI Z WODY i surówkami , np. SURÓWKĄ Z KAPSUTY 
PEKIŃSKIEJ I BANANA  

UDKA KURCZAKA GLAZUROWANE :  
Składniki :4 udka kurczaka, 1 cytryna, 3 łyżki miodu, 1 łyżka ostrej musztardy, 1 łyżka ostrego sosu sojowego, 3 
łyżki oliwy, sól, pieprz 
Przepis : Cytrynę sparzyć, zetrzeć skórkę, a sok wycisnąć i połączyć w misce ze skórką, miodem, musztardą 
,sosem sojowym oraz oliwą. Udka kurczaka umyć , osuszyć, włożyć do miski, obtoczyć je w miodowej zalewie i na 
2 godziny umieścić w lodówce Wyjąć je, otrząsnąć z zalewy ułożyć w naczyniu żaroodpornym i umieścić w 
piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Po 25 minutach pieczenia, naczynie wyjąć i posmarować udka miodową 
mieszanką. Czynność tę powtórzyć jeszcze 2 razy, po 35 minutach pieczenia i po 40 minutach .Po 45 minutach 
udka wyjąć i podawać z FRYTKAMI oraz dowolnie wybranymi surówkami 

SKRZYDEŁKA KURCZAKA PIECZONE W GLAZURZE :  
Składniki :1 kg skrzydełek kurczaka, 150 g dżemu morelowego, 2 łyżki ostrego sosu sojowego, 2 łyżki 
musztardy , sok z połowy cytryny, pół łyżeczki ostrej papryki, sól ,pieprz 
Przepis : Skrzydełka umyć i osuszyć, a następnie natrzeć solą oraz pieprzem. Dżem morelowy przetrzeć przez 
sito , połączyć w miseczce z musztardą, sosem sojowym, sokiem z cytryny oraz papryką. Do miski włożyć 
skrzydełka, wymieszać je dokładnie z zalewą i na co najmniej 2 godziny włożyć do lodówki. Wyjąć, otrzepać je 
mocno z zalewy i rozłożyć na blasze. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Po 25 minutach wyjąć je i 
za pomocą pędzelka posmarować zalewą. Czynność tę powtarzać jeszcze 2 razy, po 30 minutach pieczenia i po 
35 minutach. Po 40 minutach skrzydełka wyjąć i podawać z FRYTKAMI oraz dowolnie wybranymi surówkami 

KURZE WĄTRÓBKI SMAŻONE Z CEBULĄ :  
Składniki : 500 g kurzych wątróbek, 250 ml mleka, 2 łyżki mąki, 1 duża lub 2 małe cebule, 3 łyżki sklarowanego 
masła lub oleju, sól, pieprz  
Przepis : Wątróbki na co najmniej godzinę namoczyć w mleku. Następnie opłukać je, osuszyć, obrać z błon i 
oprószyć mąką. Na jednej patelni rozpuścić łyżkę tłuszczu, wrzucić pokrojoną w cienkie półkrążki cebulę i lekko ją 
przyrumienić. Na drugiej patelni rozgrzać 2 łyżki tłuszczu, włożyć wątróbki i przez 3 minuty obsmażać je ze 
wszystkich stron na mocnym ogniu. Następnie zmniejszyć go i dosmażać je 5-7 minut. Najlepiej jedną rozciąć . 
Jeśli jest w środku różowa, ale nie krwista, zdjąć z ognia. Wątróbki oprószyć solą i pieprzem. Połączyć z cebulą i 
podawać z pieczywem albo ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami np. SURÓWKĄ Z SELERA NACIOWEGO I 
JABŁEK 

KACZKA W MIODZIE PIECZONA Z JABŁKAMI :  
Składniki :1 kaczka (1,5 - 1,8 kg), 2 szare renty, 200 g suszonych śliwek bez pestek, 250 ml czerwonego 
wytrawnego wina, 1 łyżka majeranku, pół łyżeczki suszonego estragonu, sól, pieprz 
Przepis : Śliwki opłukać i na 30 minut zalać 100 ml wina. Umytą kaczkę osuszyć i natrzeć na zewnątrz i 
wewnątrz solą i pieprzem, majerankiem , oraz estragonem. Jabłka umyć i , nieobrane, pokroić w ćwiartki, 
usuwając gniazda nasienne. Wymieszać je ze śliwkami wyjętymi z wina i włożyć do kaczki, a następnie ją zaszyć 

lub spiąć szpilkami do zrazów. Piersią w dół , kaczkę włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, zalać 
winem (również tym w którym moczyły się śliwki), wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 1 
godzinę i 5 minut. Podawać z KLUSKAMI DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE, ZIEMNIACZANYMI 
KROKIETAMI, oraz CZERWONĄ KAPUSTĄ O KORZENNEJ NUCIE lub SURÓWKĄ Z CZERWONEJ KAPUSTY 

KACZKA DUSZONA W CZERWONEJ KAPUŚCIE :  
Składniki :1 kaczka (1,5 - 1,8 kg), 1 mała lub pół dużej główki czerwonej kapusty (około 800 g), 1 cebula, 2 
łyżki masła, 200 ml soku jabłkowego, 3 łyżki octu jabłkowego lub z czerwonego wina, 3 goździki, sól, cukier, 
pieprz , sok z cytryny 
Przepis : Umytą kaczkę osuszyć, natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą oraz pieprzem i na 2 godziny umieścić w 
lodówce. Następnie włożyć ją do brytfanny lub naczynia żaroodpornego , wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni i piec 45 minut. z kapusty usunąć zeschnięte liście, odciąć głąb i najbardziej łykowate części, a resztę 
poszatkować. Na maśle lekko zarumienić posiekaną cebulę , dodać kapustę i 5 minut podsmażać , uważając by 

się nie przypaliła. Wlać sok jabłkowy, ocet, dodać łyżeczkę soli oraz goździki i dusić 40 minut. Kaczkę wyjąć z 
piekarnika, podzielić na porcje, włożyć do kapusty i dusić na niewielkim ogniu 40 minut. Doprawić do smaku solą 
,pieprzem, cukrem i sokiem z cytryny. Podawać z KLUSKAMI DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE lub 
podsmażanymi KOPYTKAMI  

KACZKA W POMARAŃCZACH :  
Składniki :1 kaczka (1,5 - 1,8 kg), 4 pomarańcze, 3 łyżki miodu, sok z połowy cytryny, 50 ml likieru 
pomarańczowego lub nalewki (może być brandy), sól, pieprz 



Przepis : > Umytą kaczkę osuszyć, natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą oraz pieprzem i na 2 godziny umieścić w 
lodówce. Następnie włożyć ją, piersią w dół, do brytfanny lub naczynia żaroodpornego , wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 170 stopni . Co kilkanaście minut kaczkę nakłuwać w różnych miejscach , żeby wyciekł z niej 
tłuszcz. Umyć pomarańcze i jedną z nich na minutę zalać wrzątkiem, a następnie zetrzeć z niej skórkę i wycisnąć 
sok. Pozostałe trzy obrać ostrym nożem , tak by na miąższu nie było ani błon , ani białych części . "Wyfiletować" 
je, to znaczy pokroić w pozbawione błon cząstki, zbierając przy tym sok. Połączyć go z sokiem ze sparzonej 
pomarańczy, sokiem z cytryny oraz starą skórką i wymieszać z miodem, a następnie gotować na mocnym ogniu 
,aż płyn o połowę zmniejszy objętość i lekko się zagęści. Po 40 minutach od wstawienia kaczki do piekarnika 4 
razy polewać ją - co 10 minut - tym zagęszczonym sosem. Po ostatnim polaniu piec jeszcze 5 minut. Kaczkę 
wyjąć i podzielić na porcje. Z płynu w brytfannie zebrać tłuszcz , włożyć z powrotem kaczkę, polać alkoholem i 
podpalić. Porcje kaczki przełożyć na półmisek, polać sosem i udekorować cząstkami pomarańczy. Podawać z 
KLUSECZKAMI FANCUSKIMI i warzywami np. MARCHWIĄ GLAZUROWANĄ 

KACZKA DUSZONA W GRZYBAMI :  

Składniki :1 kaczka (1,5 - 1,8 kg), 40 g grzybów suszonych, 1 cebula, 1 łyżka sklarowanego masła, 100 ml 
słodkiej śmietany, 100 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 300 ml wody. Wyjąć, opłukać i z powrotem włożyć do 
wody, w której się moczyły. Gotować 20 minut ,a następnie pokroić je w paski. Wywar przecedzić przez gęste sito 
lub filtr do kawy. Umytą kaczkę osuszyć , natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą oraz pieprzem i na 2 godziny 
umieścić w lodówce. Następnie włożyć ją do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec 45 minut. Kaczkę wyjąć z piekarnika , podzielić na porce, zalać wywarem z 
grzybów i pod przykryciem dusić na wolnym ogniu. Po 20 minutach dodać grzyby i dusić jeszcze 20 minut, często 
mieszając i w razie gdyby brakowało płynu , dolewając 2-3 łyżki wody. Wlać rozbełtane ze sobą śmietany, 
doprawić do smaku solą i pieprzem, zagotować , zdjąć z ognia. Podawać z KLUSKAMI FRANCUSKIMI, KLSUKAMI 
KROJONYM9, KOPYTKAMI i surówkami lub BURACZKAMI ZASMAŻANYMI 

KACZKA A LA DZIKA KACZKA :  

Składniki :1 kaczka (1,5 - 1,8 kg), 1 cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, pół cytryny, 5 łyżek octu z 
czerwonego wina lub białego, 100 ml czerwonego wina, 1 liść laurowy, 4 ziarenka ziela angielskiego, 6 ziarenek 
jałowca, 2 łyżki masła, sól, pieprz , cukier  
Przepis : Cebulę pokroić w plastry , w umyte i oskrobane warzywa w dużą kostkę. Zalać 300 ml wody oraz 
winem, dodać pokrojoną w plasterki cytrynę, pokruszony liść laurowy, ziele angielskie, oraz ziarenka jałowca i 
zagotować. Zdjąć z ognia i wlać ocet. Umytą i osuszoną kaczkę umieścić w odpowiednio dużym naczyniu, zalać 
marynatą i na 2 doby odstawić do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie ją obracać. Wyjąć z marynaty (płyn 
zachować) ,usunąć warzywa, włożyć kaczkę do brytfanny i polać stopionym masłem, Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec 1 godzinę, często polewając sosem , zbierającym się na dnie brytfanny. gdyby 
było go mało, polewać marynatą, tak by pod koniec pieczenia było około 100 ml płynu. Kaczkę wyjąć, a z 
pozostałego w brytfannie sosu usunąć łyżką tłuszcz .Wlać 150 ml marynaty i 4-5 gotować na dość dużym ogniu . 
Kaczkę podzielić na porcje , włożyć do brytfanny, a kiedy się podgrzeje, przełożyć na półmisek i polać 
sosem.Podawać z KNEDLAMI Z BUŁKI, KLUSKAMIO DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE, CZERWONĄ 
KAPUSTĄ O KORZENNEJ NUCIE, CZERWONĄ KAPUSTĄ Z JABŁKAMI albo SURÓWKĄ Z CZERWONEJ KAPUSTY 

PIERSI KACZKI PIECZONE :  
Składniki : 4 małe pojedyncze piersi kaczki bez kości (800-900 g), 1 łyżka sklarowanego masła , sól, pieprz 
Przepis : Piersi kaczki nasolić, oprószyć pieprzem i zostawić na co najmniej 2 godziny (mogą stać przez noc w 
lodówce). Następnie ponacinać skórę tak by powstał na niej wzór z rombów. Na patelni rozgrzać sklarowane 
masło, włożyć piersi kaczki , skórą w dół, i 5-6 minut smażyć na dużym ogniu, mocno dociskając je do patelni , 
żeby wyciekło jak najwięcej tłuszczu. 4 łyżki wytopionego tłuszczu wlać do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, 
włożyć piersi, skórą w górę, i umieścić w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Piec 20 minut .Wyjąć, pokroić w 
skośne plastry i podawać z żurawiną i FRYTKAMI  

PIERSI KACZKI Z POMARAŃCZAMI :  
Składniki :4 małe pojedyncze piersi kaczki bez kości (800-900 g), 2 pomarańcze, 1 łyżka sklarowanego masła, 1 
łyżeczka miodu, 50 ml likieru pomarańczowego lub nalewki (może być brandy), sól, pieprz 
Przepis : Piersi kaczki nasolić , oprószyć pieprzem i zostawić na co najmniej 2 godziny (mogą zostać na noc w 

lodówce), po czym , odwrócone skórą do góry, na 18-20 minut wstawić w naczyniu żaroodpornym do piekarnika 
nagrzanego do 220 stopni. Kiedy są w piekarniku, obrać ostrym nożem pomarańcze, tak by na miąższu nie 
pozostały ani błony ani białe części owocu. "Wyfiletować" je tzn. pokroić w pozbawione błon cząstki, zbierając 
przy tym sok. Kacze piersi, wraz 2 łyżkami tłuszczu, który się z nich wytopił, przełożyć na umieszczona na ogniu 
patelnię - skórą do góry. Polać alkoholem i podpalić. Dopóki unosi się płomień, poruszać delikatnie patelnią, żeby 
cały alkohol się wypalił. Gdy płomień zgaśnie, wlać sok pomarańczowy, dodać miód, doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem i smażyć na silnym ogniu 2-3 minuty. Szybko przełożyć na deseczkę, pokroić w ukośne plastry i ułożyć 



na półmisku lub talerzach. Polać sosem, udekorować cząstkami pomarańczy i podawać np. z ZIEMNIAKAMI 
DIUSZESY oraz listkami sałaty 

KACZE UDKA W CZERWONEJ KAPUŚCIE :  
Składniki : 4 kacze udka (po około 200 g), pół małej główki czerwonej kapusty (około 600 g), 2 łyżki masła, 1 
jabłko, 150 g suszonych śliwek bez pestek, 200 ml soku jabłkowego, 150 ml czerwonego wytrawnego wina , 3 
łyżki octu jabłkowego lub z czerwonego wina, 3 goździki, pół laski cynamonu, sól, cukier, pieprz ,sok z cytryny 
Przepis : Z kapusty usunąć zeschnięte liście , odciąć głąb i najbardziej łykowate części, a resztę poszatkować. 
Roztopić masło, dodać kapustę i 5 minut podsmażać, uważając , by się nie przypaliła. Dodać sok jabłkowy, ocet , 
łyżeczkę soli, cynamon oraz goździki i dusić około 50 minut. W razie gdyby brakowało płynu, wlewać po 1-2 łyżki 
wody. Doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny. Kiedy kapusta się gotuje, kacze udka 
umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć solą oraz pieprzem, włożyć do brytfanny i umieścić w piekarniku 
nagrzanym do 200 stopni. Po 30 minutach temperaturę zmniejszyć do 180 stopni i piec jeszcze 30 minut. Obrane 
jabłko pokroić na ósemki i usunąć gniazda nasienne. Śliwki opłukać, pokroić na połówki, zalać winem, dodać 

jabłko i gotować na niewielkim ogniu 8 minut .Kapustę wyłożyć na półmisek, na wierzchu umieścić udka , a śliwki 
, jabłko i wino , w którym się gotowały, wlać do brytfanny, zagotować, doprawić do smaku solą , pieprzem oraz 
cukrem i zalać tym mięso. Podawać z KLUSKAMI DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE lub 
ZIEMNIACZANYMI KROKIETAMI  

GĘŚ PIECZONA :  
Składniki :1 mała gęś (2-2,5 kg), 2 łyżki majeranku, sól, pieprz 
Przepis : Gęś do pieczenia powinna być wcześniej zamrożona, wtedy jest bardziej krucha. Gęś umyć, osuszyć i 
natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą, pieprzem oraz majerankiem. Na 24 godziny odstawić do lodówki a następnie 
włożyć do brytfanny i na około 2 godziny wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Co kilka minut gęś 
należy polewać tłuszczem który zbiera się na dnie brytfanny. Gdyby skóra za mocno się przypalała, przykryć ją 
aluminiową folią. Gęś podawać całą , lub wcześniej pokrojoną w porcje KOPYKAMI lub KLUSKAMI 
DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE oraz CZERWONĄ KAPUSTĄ O KORZENNEJ NUCIE, CZERWONĄ 

KAPUSTĄ Z JABŁKAMI albo SURÓWKĄ Z CZERWONEJ KAPUSTY 

GĘŚ PIECZONA Z KASZA GRYCZANĄ I GRZYBAMI :  
Składniki : 1 mała gęś(2-2,5 kg),300 g kaszy gryczanej, 2 łyżki masła, 50 g grzybów suszonych , borowików lub 
podgrzybków, 200 g suszonych śliwek, 1 cebula, 3 jajka, 1 łyżka majeranku, sól, pieprz 
Przepis : Gęś do pieczenia powinna być wcześniej zamrożona, wtedy jest bardziej krucha. Gęś umyć, osuszyć i 
natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą, pieprzem oraz majerankiem. i na 24 godziny wstawić do lodówki . Grzyby 
namoczyć na co najmniej 2 godziny w 500 ml wody. Wyjąć je i opłukać i z powrotem włożyć do wody w której się 
moczyły. Gotować 30 minut, a następnie pokroić w paski. Wywar przecedzić przez gęste sito lub filtr do kawy i 
uzupełnić wodą tak, by płynu było objętościowo było 2 razy więcej niż kaszy, W rondlu o szerokim dnie roztopić 1 
łyżkę masła, wsypać kaszę i , ciągle mieszając , podsmażać 5 minut. Kiedy woda zakipi, zmniejszyć ogień i 
gotować pod przykryciem 5 minut na małym ogniu. Dodać grzyby , po czym włożyć przykryty garnek do rondla z 
wrzącą wodą i gotować 20 minut. Cebulę drobno posiekać i zrumienić na 1 łyżce masła. Połączyć ją z kaszą , 
dodać opłukane i pokrojone w ćwiartki śliwki oraz jajka Wszystko dokładnie wymieszać i włożyć do wnętrza gęsi. 
Otwory zaszyć lub spiąć szpilkami do zrazów. Gęś, piersią w dół, włożyć do brytfanny i na około 2 godziny 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Co jakiś czas polewać ją tłuszczem, który się zbiera na dnie 
brytfanny. Gdyby skóra za mocno się przypalała, można ją przykryć aluminiową folią. Gęś podawać całą lub 
pokrojoną na porcje z CZERWONĄ KAPUSTĄ O KORZENNEJ NUCIE, CZERWONĄ KAPUSTĄ Z JABŁKAM albo 
BURACZKAMI ZASMAŻANYMI 

GĘŚ DUSZONA Z KISZONĄ KAPUSTĄ :  
Składniki :1 mała gęś (2-2,5 kg), 1,5 kiszonej kapusty, 50-60 g grzybów suszonych, 2 cebule, 2 łyżki masła lub 
gęsiego smalcu, 1 łyżka majeranku, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 500 ml wody. Gęś umyć, podzielić na 8 kawałków , 
natrzeć solą , pieprzem oraz majerankiem i na 45 minuty wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. 
Grzyby wyjąć, opłukać i pokroić w paski. Kapustę wymieszać z grzybami, przecedzonymi przez gęste sito lub filtr 
do kawy płynem, w którym się moczyła oraz ze zrumienioną na tłuszczu cebulą. Wyjęte z brytfanny kawałki gęsi 
włożyć do kapusty tak ,żeby je przykrywała, i na niewielkim ogniu dusić pod przykryciem półtorej godziny , w 

razie konieczności dolewając niewielkie ilości wody. Doprawić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem. Wyłożyć na 
półmisek w te sposób , by kapusta była na spodzie, a porcje gęsi na wierzchu. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY 
lub ZIEMNIACZANYM PUREE 

GĘSIE UDKA DUSZONE Z JABŁKAMI :  
Składniki : 4 gęsie udka, 4 kwaskowe jabłka, 2 cebule, 2 łyżki sklarowanego masła lub gęsiego smalcu, 200 ml 
piwa o smaku jabłkowym lub 100 ml piwa i 100 ml soku jabłkowego, 1 łyżeczka majeranku, 2 goździki, 2 ziarenka 
ziela angielskiego, ćwierć łyżeczki mielonego cynamonu, sól, pieprz, ocet jabłkowy lub sok z cytryny 



Przepis : Gęsie udka natrzeć solą, pieprzem oraz majerankiem na 45 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 
200 stopni. W rondlu lekko zrumienić na tłuszczu cebulę , włożyć podpieczone udka, zalać piwem jabłkowym lub 
piwem i sokiem jabłkowym, wrzucić goździki, ziele angielskie oraz cynamon i pod przykryciem dusić 40 minut na 
niewielkim ogniu. Umyte jabłka obrać, a następnie , usuwając gniazda nasienne pokroić w ósemki. Włożyć je do 
rondla i dusić jeszcze 15 minut. Doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz octem jabłkowym lub sokiem z 
cytryny .Podawać z KLUSKAMI KŁADZIONYMI, KOPYTKAMI i SURÓWKĄ Z CZERWONEJ KAPUSTY albo 
CZERWONĄ KAPUSTĄ O KORZENNEJ NUCIE 

PIERŚ GĘSI DUSZONA W WINIE :  
Składniki : 1 pierś gęsi (750-800 g), 150 ml wytrawnego wina, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 1 łyżeczka 
majeranku, 2 łyżki masła lub gęsiego smalcu. 2 goździki, 2 ziarenka ziela angielskiego, pół laski cynamonu, sól, 
pieprz , sok z cytryny 
Przepis : Pierś gęsi opłukać ,osuszyć natrzeć przeciśniętym przez prasę czosnkiem, solą, pieprzem oraz 
majerankiem. Cebulę przekroić w kostkę i zeszklić na połowie tłuszczu. W rondlu rozgrzać resztę tłuszczu i na 

mocnym ogniu ze wszystkich stron obsmażyć pierś. Zmniejszyć ogień, dodać cebule wraz z masłem oraz 
zmiażdżone w moździerzu goździki, cynamon i ziele angielskie. Zalać winem, przykryć i dusić 1,5 godziny co jakiś 
czas obracając mięso i w razie potrzeby dolewając po kilka łyżek wody. Następnie wyjąć mięso, pokroić w plastry 
, włożyć z powrotem do sosu i dusić jeszcze pół godziny. Doprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z 
cytryny i podawać z KOYTKAMI, lub KLUSKAMI DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE oraz CZERWONĄ 
KAPUSTĄ O KORZENNEJ NUCIE, CZERWONĄ KAPUSTĄ Z JABŁKAMI albo SURÓWKĄ Z CZERWONEJ KAPUSTY 

GĘSIE UDKA DUSZONE ZE ŚWLIWKAMI :  
Składniki : 4 gęsie udka, 200 g suszonych śliwek bez pestek, 1 cebula, 2 łyżki sklarowanego masła lub gęsiego 
smalcu, 200 ml czerwonego, wytrawnego wina, 1 cytryna, 2 goździki, 2 ziarenka ziela angielskiego, ćwierć 
łyżeczki mielonego cynamonu, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Gęsie udka natrzeć solą, pieprzem oraz majerankiem i na 45 minut wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 200 stopni. W tym czasie opłukać śliwki i na pół godziny zalać je winem. Następnie odcedzić je i pokroić w 

ćwiartki. W rondlu lekko zrumienić na tłuszczu cebulę, włożyć podpieczone udka, zalać winem, włożyć sparzoną i 
pokrojoną w grube plasterki cytrynę, wrzucić goździki, ziele angielskie oraz cynamon i dusić pod przykryciem , po 
12 minutach wyjmując cytrynę. Po 40 minutach od włożenia udek dodać śliwki i dusić jeszcze 10 minut .Doprawić 
do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny. Podawać z KLUSKAMI KŁADZIONYMI lub KOPYTKAMI i 
SURÓWKĄ Z CZERWONEJ KAPUSTY albo z CZERWONĄ KAPUSTĄ O KORZENNEJ NUCIE 

GĘSIA SZYJKA NADZIEWANA :  
Składniki :1 szyjka gęsi, 1 cała lub pół gęsiej wątróbki (około 100 g), 150 g cielęciny bez kości, 2 jajka, pół 
czerstwej bułki, 20 g ciemnych rodzynków, 100 ml słodkiej śmietany, 1 łyżka tartej bułki, 1 kostka bulionu 
drobiowego, sól, pieprz , gałka muszkatołowa, sproszkowany imbir , 2 łyżki masła lub gęsiego smalcu 
Przepis : Z umytej gęsiej szyi ściągnąć skórkę i usunąć z niej tłuszcz, a następnie zszyć jedne z jej końców 
.Bułkę pokroić i na 15 minut zalać śmietaną. Mięso z gęsiej szyi oraz opłukaną cielęcinę zemleć wraz z lekko 
odciśniętą bułką. Wymieszać z żółtkami, bułką tarta, opłukanymi rodzynkami i doprawić smaku solą , pieprzem , 
gałką muszkatołową oraz imbirem. Białka ubić na sztywną pianę i ,ostrożnie mieszając, połączyć z resztą 
składników. Farsz włożyć łyżeczką w skórę, tak ,żeby napełniał ją tylko do trzech czwartych. Skórę zaszyć. W 
płaskim rondlu zagotować tyle wody by szyjka była przykryta, włożyć ją , dodać kostkę bulionową i na wolnym 
ogniu gotować 45 minut. Szyjkę wyjąć, ułożyć na sicie a kiedy odcieknie woda, obsmażyć ją dokładnie na maśle 
lub gęsim smalcu, tak ,żeby się lekko zrumieniła. Pokroić w plastry i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, oraz 
surówkami np. SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY lub SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY Z POMARAŃCZAMI. 
Jeśli gęsią szyjkę podaje się jako przystawkę, nie obsmaża się jej, lecz gotuje o 5 minut dłużej, odcedza i 
schładza 

GĘSIE WĄTRÓBKI SMAŻONE :  
Składniki : 500 g gęsich wątróbek, 250 ml mleka, 2 łyżki mąki, 3 łyżki sklarowanego masła lub gęsiego smalcu, 
sól, pieprz 
Przepis : Wątróbki na co najmniej godzinę namoczyć w mleku. Następnie opłukać je, osuszyć , obrać z błon, 
pokroić na plastry nie grubsze niż półtora centymetra i oprószyć mąką. na patelni rozgrzać tłuszcz, włożyć 
wątróbki i smażyć na mocnym ogniu po 2-3 minuty z każdej strony .Zdjąć z ognia, oprószyć sola oraz pieprzem i 

podawać z pieczywem albo ZIEMNIAKACZANYM PUREE i surówkami np. SURÓWKAMĄ Z SELERA I JABŁEK 

INDYK PIECZONY :  
Składniki : 1 indyk (2,5 - 3 kg), 4 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Indyka umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć (również wewnątrz) solą oraz pieprzem i na co 
najmniej 3 godziny wstawić do lodówki . Następnie włożyć go ,grzbietem ku dołowi, do brytfanny, polać 
roztopionym masłem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piec około 2,5 godziny, co jakiś czas 
polewając płynem zbierającym się na dnie brytfanny. Jeśli byłoby go za mało, można dolewać wody. Jeżeli ma się 



specjalną strzykawkę, zbierający się na dnie płyn można z powrotem wstrzykiwać w mięso indyka, które dzięki 
temu zachowa odpowiednią wilgotność. Gdyby skóra zbyt mocno się przypalała, można ją przykryć folią 
aluminiową. Upieczonego indyka pokroić w porcje i podawać z żurawiną oraz FRYTKAMI 

INDYK PIECZONY Z POLSKIM NADZIENIEM :  
Składniki : 1 indyk (2,5 - 3 kg), 1 indycza wątróbka, 150 g czerstwej chałki, 200 ml słodkiej śmietany, skórka 
starta z połowy sparzonej cytryny i pomarańczy, 3 jajka, 40 g rodzynków, 3 łyżki bułki tartej, 2 goździki, sól, biały 
pieprz, gałka muszkatołowa, 3 łyżki masła 
Przepis : Indyka umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć (również wewnątrz) solą oraz pieprzem i na co 
najmniej 3 godziny wstawić do lodówki . Chałkę pokroić w kostkę i zalać śmietaną a kiedy zmięknie, przepuścić 
przez maszynkę lub zmiksować wraz z opłukaną wątróbką. Wymieszać z żółtkami , bułką tartą, zmiażdżonymi 
goździkami , skórką z cytryny oraz pomarańczy, opłukanymi rodzynkami i doprawić do smaku solą, białym 
pieprzem i gałką muszkatołową. Ostrożnie mieszając, masę połączyć z ubitymi na sztywną pianę białkami Połowę 
nadzienia włożyć pod skórę podgardla, a połowę do środka indyka. Skórę zszyć lub spiąć szpilkami do zrazów. 

Ułożyć go w brytfannie, piersią w dół, polać roztopionym masłem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 
stopni. Piec około 2,5 godzin, co jakiś czas polewając płynem zbierającym się na dnie brytfanny. Jeśli byłoby go 
za mało, można dolewać wody. Jeżeli ma się specjalną strzykawkę, zbierający się na dnie płyn można z powrotem 
wstrzykiwać w mięso indyka, które dzięki temu zachowa odpowiednią wilgotność. Gdyby skóra się przypalała, 
można ją zakryć folią aluminiową. Upieczonego indyka pokroić w porcje, układając na przemian kawałki mięsa i 
farszu, i podawać z żurawiną oraz FRYTKAMI lub ZIEMIAKAMI DIUSZESY 

INDYK Z POLSKIM NADZIENIEM I JABŁKAMI :  
Składniki : 1 indyk (2,5 - 3 kg), 1 indycza wątróbka, 150 g czerstwej chałki, 200 ml słodkiej śmietany, skórka 
starta z połowy sparzonej cytryny i pomarańczy, 3 jajka, 3 łyżki bułki tartej, 2 goździki, 800 g szarej renety 2 łyżki 
miodu, sok z 1 cytryny, sól, biały pieprz, gałka muszkatołowa, 3 łyżki masła 
Przepis : Indyka przygotować i nadziać podgardle tak jak w przepisie na INDYKA PIECZONEGO Z POLSKIM 
NADZIENIEM. Umyte jabłka pokroić w ćwiartki, usuwając gniazda nasienne i wymieszać je z miodem, połączonym 

z sokiem z cytryny. Jabłka włożyć do wnętrza indyka. Skórę zszyć lub spiąć szpilkami do zrazów. Ułożyć go w 
brytfannie, piersią w dół, polać roztopionym masłem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni .Piec 2,5 
godziny, co jakiś czas polewając płynem zbierającym się brytfanny. Jeśli byłoby go za mało, można dolewać 
wody. Jeżeli ma się specjalną strzykawkę, zbierający się na dnie sos można z powrotem wstrzykiwać w mięso 
indyka, które dzięki temu zachowa odpowiednią wilgotność. Gdyby skóra się przypalała, można ją zakryć folią 
aluminiową. Upieczonego indyka pokroić w porcje, i ułożyć na półmisku kładąc na przemian mięso i farsz. Obłożyć 
jabłkami i polać niewielką ilością sosu z dna brytfanny a resztę wlać do sosjerki. Podawać z żurawiną oraz 
FRYTKAMI lub ZIEMNIAKAMI DIUSZESY 

INDYK PIECZONY Z DWOMA FARSZAMI :  
Składniki : 1 indyk (3-3,5 kg). sól, pieprz; Farsz do podgardla : 1 indycza wątróbka, 150 g czerstwej chałki, 200 
ml słodkiej śmietany, 40 g ciemnych rodzynków, skórka starta z połowy sparzonej cytryny i pomarańczy, 3 jajka, 
3 łyżki bułki tartej, 2 goździki, , sól ,biały pieprz, gałka muszkatołowa; Farsz do wnętrza indyka : 1 indycza 
wątróbka, 2 czerstwe bułki bez skórki, 150 ml słodkiej śmietany, 400 g cielęciny, 150 g słoniny, 4 jajka, 1 cebula, 
2 łyżki masła, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, imbir, 3 łyżki masła do polania indyka 
Przepis : Indyka przygotować i nadziać podgardle tak jak w przepisie na INDYKA PIECZONEGO Z POLSKIM 
NADZIENIEM . Pokrojone w kostki bułki zalać śmietaną i moczyć przez 15 minut. Pociętą w krążki i 
przyrumienioną na maśle cebulę zemleć wraz z opłukaną cielęciną , słonin, lekko odciśniętą bułką i żółtkami. 
Doprawić do smaku solą, białym pieprzem, gałką muszkatołową i imbirem. Masę wymieszać z białkami ubitymi na 
sztywną pianę i włożyć do wnętrza indyka. Skórę zszyć lub spiąć szpilkami do zrazów. Ułożyć go w brytfannie, 
piersią w dół, polać roztopionym masłem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni .Piec 3 godziny, co 
jakiś czas polewając płynem zbierającym się na dnie brytfanny . Jeśli byłoby go za mało, można dolewać wody. 
Jeżeli ma się specjalną strzykawkę, zbierający się na dnie płyn można z powrotem wstrzykiwać w mięso indyka, 
które dzięki temu zachowa odpowiednią wilgotność. Gdyby skóra się przypalała, można ją zakryć folią 
aluminiową. Upieczonego indyka pokroić w porcje, układając na przemian oba farsze. Polać niewielką ilością sosu 
z dna brytfanny, a resztę wlać do sosjerki. Indyka podawać z żurawiną oraz FRYTKAMI lub ZIEMNIAKAMI 
DIUSZESY 

INDYK PIECZONY NADZIEWANY JABŁKAMI :  
Składniki : 1 indyk (2,5 - 3 kg), 4 kwaskowe jabłka.40 g migdałów, 50 g ciemnych rodzynków, 1 cytryny , 1 
łyżka miodu, 4 łyżki masła, 1 łyżka słodkiej papryki, 1 łyżka majeranku, sól, pieprz, 100 ml słodkiej śmietany 
Przepis : Indyka umyć , osuszyć papierowym ręcznikiem i natrzeć (również wewnątrz ) solą , pieprzem, słodką 
papryką i majerankiem, Migdały sparzyć, ściągnąć skórkę i niezbyt drobno posiekać. Rodzynki opłukać . Umyte 
,nieobrane jabłka pokroić na ósemki, usuwając gniazda nasienne. Wymieszą je z połową migdałów i rodzynków, 
miodem, sokiem oraz skórką startą z połowy cytryny. Włożyć do wnętrza indyka i zamknąć je , zszywając lub 
spinając szpilkami do zrazów. Ułożyć indyka w brytfannie , polać 3 łyżkami roztopionego masła i umieścić w 



piekarniku nagrzanym do 190 stopni. Piec 2 godziny, co jakiś czas polewając płynem zbierającym się na dnie 
brytfanny. Jeśli byłoby go za mało, można dolewać wody. Gdyby skóra się przypalała, można ją zakryć folią 
aluminiową. Wyjąć brytfannę i zlać płyn z pieczenia. Jeśli go będzie za mało, uzupełnić wodą do 200 ml, 
wymieszać ze śmietaną, resztą rodzynków i migdałów oraz skórką startą z połowy cytryny. Zagotować , doprawić 
do smaku solą, pieprzem, sokiem z cytryny i cukrem. Indyka podawać w całości lub podzielić na porcje Sos 
serwować sosjerce .Jako dodatki można podawać np . ZIEMNIACZANE PUREE lub ZIEMNIAKI DIUSZESY oraz 
ZIELONĄ SAŁATĘ ZE ŚMIETANĄ 

PIERŚ INDYKA PIECZONA W MIODOWEJ GLAZURZE :  
Składniki : 800 g piersi indyka, 2 łyżki miodu, 2 łyżeczki soku z cytryny, sól, pieprz, 3 łyżki masła 
Przepis : Mięso opłukać , oprószyć solą oraz pieprzem i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni 
.Roztopione masło wymieszać z miodem i sokiem z cytryny. Połową mieszanki oblać pieczeń po 30 minutach 
pieczenia , a resztą po 40 minutach. Mięso piec jeszcze 10 minut a potem pokroić w plastry i podawać FRYTKAMI 
lub ZIEMNIAKAMI DIUSZESY oraz surówkami np.. SURÓWKĄ Z SELERA I ŻURAWINY 

UDKA INDYKA PIECZONE :  
Składniki : 4 udka indyka, 3 łyżki masła najlepiej sklarowanego , lub oleju , 5 goździków, 3 ziarenka ziela 
angielskiego, 1 gwiazdka anyżu (niekoniecznie), pół łyżeczki świeżego lub suszonego rozmarynu, sól, pieprz 
Przepis : Goździki, ziele angielskie i anyż rozetrzeć w moździerzu z rozmarynem, płaską łyżeczka soli i kilkoma 
szczyptami pieprzu. Tą korzenno-ziołową mieszanką natrzeć umyte i osuszone udka indyka, , włożyć do 
brytfanny, polać stopionym masłem lub olejem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Piec , co jakiś 
czas polewając płynem z dna brytfanny lub 1-2 łyżkami wody. Po 40 minutach zmniejszyć temperaturę do 180 
stopni i piec jeszcze 40 minut, nadal polewając mięso wodą. Udka przełożyć na półmisek lub talerze i podawać z 
FRYTKAMI, ZIEMNIAKAMI DIUSZESY i surówkami np. SURÓWKĄ Z MARCHWI I SELERA Z ŻURAWINAMI 

POTRAWKA Z INDYKA :  
Składniki : 500 g mięsa z indyka bez kości i skóry, 1 kostka bulionu drobiowego, 2 łyżki masła, 2 łyżeczki mąki, 
30 g drobnych rodzynków, 150-200 ml słodkiej śmietany, 2 żółtka, sól, biały pieprz, gałka muszkatołowa , sok z 
cytryny 
Przepis : Mięso opłukać, włożyć do garnka i zalać taką ilością wrzątku by było przykryte , wrzucić kostkę 
bulionową , gotować na niewielkim ogniu 1 godzinę i zostawić w wywarze do wystygnięcia. Masło rozpuścić na 
patelni, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2 minuty, tak żeby mąka się nie zrumieniła. Ciągle mieszając , 
powoli wlać 250 ml wywaru z indyka. Gotować 5 minut, po czym włożyć mięso, pokrojone w dwucentymetrową 
kostkę i gotować na niewielkim ogniu 15 minut, 5 minut przed końcem wrzucając opłukane rodzynki. Śmietanę 
wymieszać z żółtkami i wlać do potrawki. Doprawić do smaku solą, białym pieprzem, gałką muszkatołową, 
cukrem oraz sokiem z cytryny. Zagrzać, nie doprowadzając do wrzenia i podawać z RYŻEM NA SYPKO, i 
surówkami np. SURÓWKĄ Z CYKORII Z JABŁKIEM, lub SURÓWKĄ Z CYKORII Z GRUSZKAMI 

PAPRYKARZ Z INDYKA :  
Składniki : 500 g mięsa z indyka, bez skóry i kości i skóry, 1 łyżka mąki, 3 łyżki masła lub oleju, 2 cebule, 2 
ząbki czosnku, 1,5 łyżki słodkiej papryki, pół łyżeczki ostrej papryki, 1 kostka bulionowa drobiowego, po pół 

papryki czerwonej i zielonej, 150 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Mięso umyć, osuszyć i pokroić w dwucentymetrową kostkę. W rondlu rozpuścić 2 łyżki tłuszczu i 
zeszklić na nim pokrojoną w kostkę cebulę. Dodać mięso, zwiększyć ogień i mieszając, podsmażać, dopóki na dnie 
nie będzie płynu - około 8 minut. Oprószyć mąką , smażyć jeszcze minutę, a potem rondel zdjąć z ognia , wsypać 
paprykę, słodką i ostrą, dodać przeciśnięty przez prasę czosnek i wszystko dokładnie wymieszać. Rondel 
ponownie umieścić na dużym ogniu. Mieszając , podsmażać 1 minutę, a następnie wlać 250 ml wody, dodać 
kostkę bulionową, zmniejszyć ogień i dusić pod przykryciem 35 minut, od czasu do czasu mieszając. W razie 
gdyby płynu było za mało uzupełniać go 2-3 łyżkami wody. Z umytych papryk usunąć gniazda nasienne, a strąki 
pokroić w dwucentymetrowe kwadraty. Na patelni roztopić łyżkę tłuszczu, wrzucić paprykę i , mieszając , 
podsmażać 3-4 minuty. Paprykę dodać do mięsa i dusić razem jeszcze 10 minut. Na koniec wlać śmietanę, 
doprawić do smaku solą oraz pieprzem, zagotować, zdjąć z ognia i podawać z RYŻEM NA SYPKO, lub KLUSKAMI 
KŁADZIONYMI 

SZNYCLE Z INDYKA SMAŻONE W PANIERCE :  
Składniki : 4 duże sznycle wykrojone z piersi indyka lub 8 mniejszych (razem ok,. 600 g), 2 łyżki mąki, 2 jajka, 4 
łyżki bułki tartej, 4 łyżki oleju, 2 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Sznycle umyć, osuszyć na papierowym ręczniku, lekko rozbić i oprószyć solą oraz pieprzem. Obtoczyć 
je w mące, potem w rozbełtanych jajkach a następnie w bułce tartej. Na patelni rozgrzać olej i smażyć mięso na 
dość dużym ogniu po 2 minuty z każdej strony. Zmniejszyć ogień i dosmażać je jeszcze po 3-5 minut z obu stron, 
zależnie od grubości. Na drugiej patelni rozgrzać masło, przełożyć na nią sznycle i smażyć po 1 minucie z każdej 
strony. Podawać z FRTYKAMI i surówkami np. SURÓWKĄ Z SELERA I ŻURAWINY  



WĄTRÓBKI INDYCZE Z JABŁKAMI :  
Składniki : 600 g wątróbek z indyka, 300 ml mleka, 1 duża lub 2 małe cebule, 2 jabłka, 6 łyżek sklarowanego 
masła lub 4 łyżki oleju i 2 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Wątróbki umyć i po usunięciu błon łączących oba płaty na co najmniej godzinę namoczyć w mleku. 
Następnie opłukać i zostawić na sicie. Jabłka obrać i pokroić w ćwiartki, usuwając gniazda nasienne. Rozgrzać 1 
łyżkę masła i na średnim ogniu smażyć cząstki jabłek po 2 minuty z każdej strony. Na drugiej patelni rozpuścić 1 
łyżkę masła, wrzucić obraną i pokrojoną w cieniutkie krążki cebulę i usmażyć na jasnozłoty kolor. Zdjąć z ognia, 
dodać jabłka i wymieszać. Wątróbki smażyć osobno na dość mocno rozgrzanym oleju lub reszcie sklarowanego 
masła, po 3-4 minuty z każdej strony. Jeśli nie ma pewności, czy są gotowe, rozciąć jedną - powinna być w 
środku różowawa. Gdyby okazała się krwista, zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze 2-4 minuty Wątróbki przełożyć 
do jabłek oraz cebuli, wymieszać , posolić, oprószyć lekko pieprzem, i pozostawić na średnim ogniu 1-2 minuty - 
na tyle tylko ,by były gorące. Podawać z pieczywem lub ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami , np. SURÓWKĄ Z 
SELERA I SUSZONYCH ŚLIWEK 

KIOTLETY MIELONE Z INDYKA :  
Składniki : 600 g mięsa indyka bez skóry i kości. 1 czerstwa bułka, 200 ml mleka i wody, 1 duża cebula,3 jajka, 
2 łyżki mąki, 4 łyżki bułki tartej, 5 łyżek masła sklarowanego lub oleju do smażenia, sól, pieprz  
Przepis : Bułkę pociąć na ćwiartki i zalać mlekiem, a kiedy się namoczy , lekko ją odcisnąć i zemleć wraz z 
mięsem. Wymieszać z 2 jajkami, bardzo drobno posiekaną lub startą na tarce cebulą i doprawić do smaku solą 
oraz pieprzem. Nabierać porcje masy wielkości jajka, nadawać im owalny kształt, obtaczać w mące , lekko 
przypłaszczać, zanurzać w rozbełtanym jajku wymieszanym z 2 łyżkami mleka, a następnie obtaczać w bułce 
tartej. Na patelni rozgrzać sklarowane masło lub olej Kłaść na nim kotlety i smażyć na dosyć silnym ogniu po 2 
minuty z każdej strony. Potem zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze 2-4 minuty z obu stron. Kotlety podawać z 
ZIEMNIAKAMI WODY , ZIEMNIACZANYM PUREE lub FRYTKAMI i surówkami np. SURÓWKĄ Z SELERA I JABŁEK  

Potrawy z cielęciny 

|Pieczeń cielęca | Pieczeń cielęca pod beszamelem | Cielęcina pieczona w winie | Pieczeń cielęca na 
dziko | Pieczeń cielęca szpikowana słoniną | Cielęcina duszona | Cielęcina duszona z kurkami | Mostek cielęcy z 
polskim nadzieniem | Mostek cielęcy nadziewany mięsem | Eskalopki cielęce z cytryną | Sznycle cielęce z 
jajkiem | Kotlety cielęce panierowane | Sznycle wiedeńskie | Zrazy cielęce w sosie śmietanowym | Zrazy cielęce z 
grzybami | Zrazy cielęce w sosie cytrynowym | Gicz cielęca duszona w piwie z warzywami| Paprykarz 
cielęcy | Potrawka z cielęciny z warzywami | Pulpety cielęce w sosie koperkowym | Wątróbka cielęca duszona z 
cebulą | Wątróbka cielęca smażona z boczkiem |Wątróbka cielęca z malinami | Cielęce cynaderki w 
musztardzie | Cielęce cynaderki w sosie cebulowym | Ozorki cielęce w sosie chrzanowym | Móżdżek cielęcy pod 
beszamelem |Móżdżek cielęcy smażony w panierce | 

PIECZEŃ CIELĘCA :  
Składniki : 800 g cielęciny z udźca lub nerkówki, bez kości; 3 żabki czosnku; 3 łyżki octu z białego wina lub 3 
łyżki soku z cytryny; 2 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Mięso umyć, osuszyć, włożyć do miski, skropić octem lub sokiem z cytryny, a następnie obłożyć 
poszatkowanymi ząbkami czosnku, przykryć i na 12 godzin wstawić do lodówki. Wyjąć, usunąć czosnek, mięso 
opłukać, osuszyć, nasolić (cielęcina nie wymaga zbyt wiele soli) i oprószyć pieprzem. Uformować, tak by miało 
zwarty kulisty kształt, i związać bawełnianą nicią. Włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego , polać 
stopionym masłem i umieścić w piekarniku nagrzanym do 220 stopni. Często polewać płynem, zbierającym się na 
dnie. Po 30 minutach temperaturę zmniejszyć do 200 stopni i piec jeszcze pół godziny. Mięso wyjąć , pokroić w 
plastry, polać sosem z brytfanny i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY i gotowanymi warzywami MARCHWIĄ Z 
GROSZKIEM albo MARCHWIĄ Z KALAREPĄ lub surówkami, na przykład SURÓWKĄ Z CYKORII Z GRUSZKAMI 

PIECZEŃ CIELĘCA POD BESZAMELEM :  
Składniki : PIECZEŃ : 800 g cielęciny z udźca lub nerkówki, bez kości; 3 żabki czosnku; 3 łyżki octu z białego 
wina lub 3 łyżki soku z cytryny; 2 łyżki masła; sól; pieprz . SOS BESZAMELOWY : 200 ml mleka lub chudej 
słodkiej śmietany; 2 łyżki masła; 1 łyżka mąki. 2 żółtka; sól; cukier, biały pieprz, gałka muszkatołowa. 1 łyżka 
masła do smarowania naczynia żaroodpornego; pół pęczka natki pietruszki lub koperku 

Przepis : Mięso przygotować i upiec według przepisu na PIECZEŃ CIELĘCĄ. Pokroić w plastry półcentymetrowej 
grubości. Ułożyć w posmarowanym masłem płaskim naczyniu żaroodpornym i zalać sosem przyrządzonym według 
przepisu na SOS BESZAMELOWY Z ŻÓŁTKAMI .Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i zapiekać 12 
minut. Posypać posiekanym koperkiem lub natką pietruszki i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY oraz surówkami, 
na przykład SURÓWKĄ Z CYKORII I JABŁEK 

CIELĘCINA PIECZONA W WINIE :  
Składniki : 800 g cielęciny z udźca lub nerkówki, bez kości; 250 ml białego wytrawnego wina; 1 ząbek czosnku; 



1 mała marchew; pół pietruszki, ćwierć małego selera; 2 ziarenka ziela angielskiego; 1 mały liść laurowy; 1 łyżka 
soku z cytryny; sól; pieprz 
Przepis : Warzywa umyć , oskrobać i grubo poszatkować. Zalać winem, dodać liść laurowy oraz ziele angielskie i 
zagotować. Umyte mięso włożyć do miski i zalać winną marynatą wraz z warzywami. Kiedy ostygnie, włożyć do 
lodówki na 24 godziny. W tym czasie kilkakrotnie je obracać. Cielęcinę wyjąć, natrzeć rozciętym ząbkiem czosnku, 
oprószyć solą oraz pieprzem. Uformować ją tak, by miała zwarty ,kulisty kształt, a potem związać bawełnianą 
nicią. Włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego ,zalać połową marynaty, na do brytfanny włożyć 
warzywa, a następnie polać mięso stopionym masłem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 1 
godzinę, co jakiś czas polewając pieczeń resztą marynaty. Mięso wyjąć, pokroić w plastry i polać sosem z 
brytfanny (można go przetrzeć przez sito wraz z warzywami). Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY lub 
ZIEMNIACZANYM PUREE i na przykład MIZERIĄ ZE ŚMIETANĄ 

PIECZEŃ CIELĘCA NA DZIKO :  
Składniki : 800 g cielęciny z udźca ,bez kości; 100 ml octu z białego wina; 1 mała marchew; pół pietruszki; 

ćwierć małego selera; 4 ziarenka ziela angielskiego; 6 ziarenek jałowca; 1 liść laurowy; 3 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Warzywa umyć, oskrobać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Zalać 300 ml wody, dodać liść laurowy, 
ziele angielskie oraz lekko rozgniecione ziarnka jałowca i zagotować. Zdjąć z ognia, wlać ocet i do jeszcze ciepłej 
marynaty włożyć umyte mięso. Na 48 godzin wstawić do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je obracać. Mięso 
wyjąć, odsączyć, usunąć warzywa, oprószyć solą oraz pieprzem i uformować je tak, by miało zwarty kulisty 
kształt, a następnie związać bawełnianą nicią. Włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego i wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Zagrzać 150 ml marynaty, rozpuścić w niej masło o tą mieszanką co jakiś 
czas polewać mięso. Piec 1 godzinę, wyjąć, pokroić w plastry i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, 
ZIEMNIACZANYM PUREEi warzywami , np. PORAMI Z JABŁKAMI DUSZONYMI W ŚMIETANIE 

PIECZEŃ CIELĘCA SZPIKOWANA SŁONINĄ :  
Składniki : 800 g cielęciny z udźca bez kości; 1 mała marchew; pół pietruszki; ćwierć małego selera; 3 łyżki octu 
z białego wina lub soku z cytryny; 1 łyżka musztardy; 1 łyżeczka cukru; 4 ziarenka ziela angielskiego; 1 mały liść 

laurowy; 100 g słoniny; 150 ml śmietany (najlepiej słodkiej i kwaśnej zmieszanych w stosunku 1:1); sól; pieprz 
Przepis : Warzywa oskrobać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Wymieszać z rozgniecionym zielem 
angielskim, pokruszonym liściem laurowym, musztardą, octem lub sokiem z cytryny oraz cukrem. Umyte i 
osuszone mięso natrzeć tą mieszanką i na 48 godzin wstawić do lodówki. Po wyjęciu dokładnie usunąć warzywa i 
przyprawy (nie opłukując mięsa). Cielęcinę oprószyć solą oraz pieprzem, nadać jej kulisty kształt, a następnie 
związać bawełnianą nicią. Mocno schłodzoną słoninę pokroić w 4-5 centymetrowe słupki, grube na około pół 
centymetra. Szpikulcem zrobić w mięsie otwory i wepchnąć w nie słoninę Cielęcinę włożyć do brytfanny lub 
naczynia żaroodpornego i wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Piec 1 godzinę, często polewając 
wodą, tak ,żeby pod koniec pieczenia na dnie było 100-150 ml płynu. Pieczeń wyjąć. Do brytfanny wlać 
rozbełtaną śmietanę, zagotować, odstawić z ognia i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Mięso pokroić w 
plastry i podawać z KLUSKAMI KŁADZIONYMI, KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI, KLUSKAMI DROŻDŻOWYMI 
GOTOWANYMI NA PARZE i np. BURACZKAMI ZASMAŻANYMI 

CIELĘCINA DUSZONA :  
Składniki : 600 g cielęciny bez kości od udźca lub nerkówki; 1 łyżka mąki; 1 ząbek czosnku; 1 mała marchew; 
pół pietruszki; pół pora (tylko biała część); 2 łyżki masła; sól; pieprz 
Przepis : Mięso umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem a następnie natrzeć solą oraz pieprzem i oprószyć mąką 
.Na patelni rozgrzać 1 łyżkę masła i na dużym ogniu obsmażyć cielęcinę ze wszystkich stron, tak ,żeby się lekko 
przyrumieniła. W rondlu roztopić 1 łyżkę masła i wrzucić oskrobane i starte na tarce o dużych oczkach marchewkę 
i pietruszkę, pokrojony w cienkie krążki por oraz przeciśnięty przez prasę czosnek/. Mieszając, 3 minuty 
podsmażać, a następnie włożyć mięso zalać 150 ml wody i na średnim ogniu dusić pod przykryciem 50-60 minut, 
od czasu do czasu mieszając i w miarę potrzeby dolewając 2-3 łyżki wody. Cielęcinę pokroić w plastry , polać 
sosem z duszenia i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNIAKAMI PUREE i surówkami ,np. SURÓWKĄ Z 
SELERA I JABŁEK 

CIELĘCINA DUSZONA Z KURKAMI :  
Składniki : 600 g cielęciny bez kości od udźca lub nerkówki; 1 łyżka mąki; 1 cebula; 250 g kurek; 3 łyżki masła ; 
150 ml śmietany , najlepiej słodkiej i kwaśnej zmieszanych w proporcjach 1:1; sól; pieprz  

Przepis : Cielęcinę umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, a następnie natrzeć solą oraz pieprzem i oprószyć 
mąką. Na patelni rozgrzać 1 łyżkę masła i na dużym ogniu obsmażyć mięso ze wszystkich stron, tak żeby się 
lekko przyrumieniło. W rondlu roztopić 1 łyżkę masła, zeszklić posiekaną cebulę a następnie włożyć mięso ,zalać 
150 ml wody i na średnim ogniu dusić pod przykryciem 50-60 minut, od czasu do czasu mieszając i w miarę 
potrzeby dolewając 2-3 łyżki wody. W tym czasie przebrać kurki, starannie je oczyścić , małe zostawić w całości, 
większe pokroić na połówki lub ćwiartki. Opłukać je. Jeśli są bardzo zabrudzone, 1-2 razy zmienić wodę. Odcedzić 
i zostawić kilka minut na sicie, żeby odciekły. Na patelni rozgrzać 1 łyżkę masła, wrzucić grzyby i smażyć na dość 
dużym ogniu 5-6 minut. Odstawić z ognia i dodać do cielęciny 15 minut przed końcem duszenia. Kiedy mięso jest 



miękkie, wyjąć je z rondla, a do kurek wlać rozbełtaną śmietanę. Zagotować i doprawić do smaku solą i pieprzem. 
Cielęcinę pokroić w plastry , na wierzchu ułożyć kurki i polać sosem. Podawać z KLUSZECZKAMI FRANCUSKIMI, 
KLUSKAMI KŁADZIONYMI, KLUSKAMI KROJONYMI lub ZIEMNIACZANYM PUREE i np. SURÓWKĄ Z MŁODEGO 
SZPINAKU LUB ROSZPONKI I GRUSZEK  

MOSTEK CIELĘCY Z POLSKIM NADZIENIEM :  
Składniki : 1,3 - 1,5 kg mostka cielęcego; 200 g wątróbki cielęcej; 1,5 czerstwej bułki bez skórki; 200 ml mleka; 
2 jajka; 4 łyżki bułki tartej; 5 łyżek masła; pół pęczka natki pietruszki; sól; pieprz , gałka muszkatołowa 
Przepis : Mostek umyć i za pomocą ostrego noża usunąć kości żebrowe, przecinając w środku mięso oddzielające 
kości, ale uważając by nie rozciąć zewnętrznych warstw mięsa oraz błon. Mostek natrzeć solą oraz pieprzem na 
zewnątrz oraz wewnątrz kieszeni powstałej po usunięciu żeber. Bułki pokroić w ćwiartki i namoczyć w mleku. 3 
łyżki miękkiego masła utrzeć z żółtkami , a następnie połączyć z wątróbką, zmieloną lub zmiksowaną wraz z 
odciśniętą bułką. Dodać bułkę tartą, drobno posiekaną natkę pietruszki i doprawić do smaku solą, pieprzem oraz 
gałką muszkatołową. Masę wymieszać z ubitymi na sztywną pianę białkami. Farsz włożyć do rozcięcia w mostku, 

a następnie zszyć go bawełnianą nicią. Na dużej patelni rozgrzać 2 łyżki masła i na silnym ogniu obsmażyć 
mostek z obu stron ,aż się lekko przyrumieni. Przełożyć go do brytfanny i wstawić do piekarnika nagrzanego do 
220 stopni. Piec 1 godzinę i 20 minut, po 40 minutach zmniejszając temperaturę do 200 stopni. W czasie 
pieczenia mięso polewać płynem zbierającym się w brytfannie. Mostek pokroić w kawałki dwucentymetrowej 
grubości i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNACZANYM PUREE oraz surówkami, na przykład , SURÓWKĄZ 
Z SELERA I SUSZONYCH ŚLIWEK 

MOSTEK CIELECY NADZIEWANY MIĘSEM :  
Składniki : 1,3 - 1,5 kg mostka cielęcego; 250 g cielęciny bez kości, 1 czerstwa bułka bez skórki; 150 ml mleka; 
2 jajka; 1 łyżka bułki tartej; 3 łyżki masła, pół pęczka natki pietruszki; sól; pieprz; gałka muszkatołowa; 2 łyżki 
sklarowanego masła 
Przepis : Przygotować tak samo jak MOSTEK CIELĘCY Z POLSKIM NADZIENIEM, tylko zamiast wątróbki dodać 
opłukaną i zmieloną cielęcinę .Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WWODY, ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami, np. 

SURÓWKĄ Z CYKROII Z GRUSZKAMI 

ESKALOPKI CIELĘCE Z CYTRYNĄ :  
Składniki :2 małe polędwiczki cielęce (250 g); 1 łyżka mąki; 2 łyżki oliwy; 2 łyżki masła; 80 ml białego wina; 1 
cytryna; sól; biały pieprz; cukier; pół pęczka natki pietruszki 
Przepis : Z umytej cytryny wyciąć 8 bardzo cienkich plasterków i je odłożyć, a z reszty wycisnąć sok. Z 
polędwiczek usunąć tłuszcz oraz błony. Mięso opłukać i osuszyć na papierowym ręczniku. Każdą polędwiczkę 
podzielić na 4 kawałki, a następnie mocno przypłaszczyć je dłonią, nadając okrągły kształt. Cielęce polędwiczki są 
tak miękkie, że nie ma potrzeby używania tłuczka. Mięso oprószyć solą oraz białym pieprzem. Na patelni rozgrzać 
oliwę i na dużym ogniu smażyć eskalopki po 2 minuty z każdej strony. Mięso wyjąć, a na patelnię wlać wino oraz 
sok z cytryny. Gotować na dużym ogniu, aż wyparuje co najmniej połowa płynu. Wtedy dodać masło, doprawić 
do smaku solą, białym pieprzem oraz cukrem i włożyć eskalopki. Kiedy tylko się podgrzeją, przełożyć na talerz lub 
półmisek, polać sosem z patelni i udekorować plasterkami cytryny. Podawać z ZIEMNIAKAMI PODSMAŻANYMI NA 
OLIWIE i warzywami np. MARCHWIĄ GLAZUROWANĄ 

SZNYCLE CIELĘCE Z JAJKIEM :  
Składniki :4 sznycle cielęce z szynki (po 150 g); 2 łyżki mąki; 4 jajka; 4 łyżki sklarowanego masła; sól ;pieprz 
Przepis : Mięso opłukać, osuszyć na papierowym ręczniku, lekko z obu storn pobić tłuczkiem. Oprószyć solą oraz 
pieprzem i obtoczyć w mące. Na patelni rozgrzać 2 łyżki sklarowanego masła i na średnim ogniu smażyć sznycle 
po 5 minut z każdej strony. Wyjąć i trzymać w cieple, a na patelnię włożyć resztę masła i usmażyć w nim sadzone 
jajka, pod koniec oprószając je solą. Żeby białka lepiej się ścięły, patelnię można przykryć. Sznycle położyć na 
talerzach lub półmisku, a na wierzchu ułożyć sadzone jajka. Podawać z ZIEMNIAKAMI W WODY; FRYTKAMI i 
surówkami ,na przykład SURÓWKĄ Z POMIDORÓW I CEBULI, SURÓWKĄ Z POMIDORÓW I KISZONYCH 
OGÓRKÓW 

KOTLETY CIELĘCE PANIEROWANE :  
Składniki : 700 - 800 g górki z kością (czyli schabu cielęcego); 2 łyżki mąki; 2 jajka; 4 łyżki bułki tartej; 5 łyżek 

sklarowanego masła; sól; pieprz; plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Mięso opłukać, osuszyć na papierowym ręczniku i podzielić na 4 porcje, zostawiając kość. Kotlety z obu 
stron pobić tłuczkiem i oprószyć solą oraz pieprzem. Obtoczyć je w mące, potem w rozbełtanych jajkach, a 
następnie w bułce tartej. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i smażyć kotlety na dość dużym ogniu po 2 
minuty z każdej strony. Zmniejszyć ogień o dosmażać po 5 minut z obu stron. Panierowane kotlety z kością smaży 
się trudniej niż panierowane sznycle, ponieważ mięso przy kości często pozostaje surowe. Żeby temu zapobiec, w 
czasie smażenia można je dociskać w tym miejscu do patelni. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, ZIEMNIAKAMI 
Z WODY i surówkami, np. MIZERIĄ ZE ŚMIETANĄ 



SZNYCLE WIEDEŃSKIE :  
Składniki : 4 sznycle cielęce z szynki (po 150 g); 2 łyżki mąki; 2 jajka; 4 łyżki bułki tartej; 5 łyżek sklarowanego 
masła; sól; pieprz; plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Mięso opłukać, osuszyć na papierowym ręczniku, osolić ,z obu stron pobić tłuczkiem. Oprószyć 
pieprzem i obtoczyć w mące, potem rozbełtać w jajkach, a następnie bułce tartej. Na patelni rozgrzać sklarowane 
masło i smażyć mięso na dość dużym ogniu po 2 minuty z każdej strony .Zmniejszyć ogień i dosmażać sznycle 
jeszcze po 4-5 minut z każdej strony. Podawać udekorowane plasterkami lub cząstkami cytryny z FRYTKAMI i , 
np. MIZERIĄ ZE ŚMIETANĄ , ZIEOLONĄ SAŁĄTĄ ZE ŚMIETANĄ 

ZRAZY CIELĘCE W SOSIE ŚMIETANOWYM :  
Składniki : 4 sznycle cielęce z szynki (po 150 g); 1 łyżka mąki; 3 łyżki sklarowanego masła; 1 cebula; pół kostki 
bulionu drobiowego lub warzywnego; 200 ml kwaśnej śmietany; sól; pieprz; cukier, pół pęczka posiekanego 
koperku 
Przepis : Mięso opłukać, osuszyć na papierowym ręczniku, lekko oprószyć solą oraz pieprzem i ostrożnie z obu 

stron pobić tłuczkiem, a potem oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać 2 łyżki masła i na dużym ogniu smażyć 
kawałki mięsa po 2 minuty z każdej strony. W rondlu rozpuścić resztę masła, zeszklić posiekaną cebulę. Włożyć 
podsmażone mięso, zalać 100 ml wody, wrzucić pół kostki bulionowej i na niewielkim ogniu dusić 25 minut. 
Dodać rozbełtaną śmietanę i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Zagotować, zdjąć z ognia. Zrazy podawać, 
posypane siekanym koperkiem z RYŻEM NA SYPKO, ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNACZANYM PUREE, 
KOPYTKAMI lub KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI i surówkami oraz warzywami np. BURACZKAMI ZASMAŻANYMI Z 
CEBULĄ 

ZRAZY CIELĘCE Z GRZYBAMI :  
Składniki : 4 sznycle cielęce z szynki (po 150 g); 1 łyżka mąki; 30 g grzybów suszonych; 3 łyżki sklarowanego 
masła lub 2 łyżki oleju i 1 łyżka masła; 1 cebula; 150 ml śmietany, najlepiej słodkiej i kwaśnej, zmieszanych w 
proporcjach 1:1; sól ; pieprz , cukier 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 300 ml wody, następnie odcedzić , opłukać , włożyć do 

wody w której się moczyły i gotowa 20 minut, tak by na koniec pozostało ok 150 ml wywaru. Grzyby pokroić w 
paski. Mięso opłukać, osuszyć na papierowym ręczniku, osolić, lekko z obu stron pobić tłuczkiem, a następnie 
oprószyć mąką .Na patelni rozgrzać 2 łyżki sklarowanego masła lub oleju i na dużym ogniu smażyć kawałki mięsa 
po 2 minuty z każdej strony, po czym zdjąć patelnię z ognia. W rondlu rozpuścić 1 łyżkę masła, zeszklić na nim 
drobno posiekaną cebulę i włożyć obsmażoną cielęcinę. Dodać grzyby wraz z wywarem, przecedzonym przez 
gęste sito lub filtr do kawy, i na niewielkim ogniu dusić 25 minut. Wlać śmietanę , zagotować , doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNIACZANYM PUREE, KOPYTKAMI, KLUSKAMI 
ŚLĄSKIMI oraz warzywami np. BURACZKAMI ZASMAŻANYMI Z CEBULĄ 

ZRAZY CIELĘCE W SOSIE CYTRYNOWYM :  
Składniki :4 sznycle cielęce z szynki (po 150 g); 1 łyżka mąki; 1 cytryna; 3 łyżki sklarowanego masła lub 2 łyżki 
oleju i 1 łyżka masła; pół kostki bulionu drobiowego; 150 ml słodkiej śmietany; sól ; pieprz; cukier; pół pęczka 
koperku  
Przepis : Cytrynę sparzyć wrzątkiem. Skórkę zetrzeć na drobnej tarce , a sok wycisnąć. Mięso opłukać , osuszyć 
na papierowym ręczniku, lekko oprószyć solą oraz białym pieprzem i ostrożnie z obu stron pobić tłuczkiem, a 
potem oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać 2 łyżki masła lub oleju i na dużym ogniu smażyć kawałki mięsa po 2 
minuty z każdej strony. Mięso przełożyć do rondla, dodać 1 łyżkę masła, zalać 150 ml owdy, wrzucić pół kostki 
bulionowej i na niewielkim ogniu dusić 25 minut. Dodać śmietanę, sok oraz skórkę z cytryny, doprawić do smaku 
solą, białym pieprzem oraz cukrem, zagotować , zdjąć z ognia .Podawać , posypane siekanym koperkiem z 
RYŻEM NA SYPKO, KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI i warzywami np. PORAMI Z WODY 

GICZ CIELĘCA DUSZONA W PIWIE Z WARZYWAMI :  
Składniki : 4 kawałki pociętej w poprzek giczy cielęcej (po 250-300 g); 3 łyżki skalrowanego masła lub oleju; 2 
cebule; 1 marchew; 1 pietruszka; ćwierć selera; 2 ząbki czosnku; 300 ml jasnego piwa; po pół łyżeczki suszonego 
rozmaryny i tymianku; 2 łyżki przecieru pomidorowego; sól; pieprz 
Przepis : Warzywa umyć, oskrobać i pokroić w kostkę. Cebulę pociąć w krążki. Mięso umyć i odsączyć na 
papierowym ręczniku. W brytfannie rozgrzać połowę tłuszczu i na silnym ogniu obsmażyć mięso, po 5-6 minut z 
każdej strony, dodać warzyw, resztę tłuszczu i nie zmniejszając ognia, smażyć 5 minut, mieszając. Dodać 

przeciśnięty przez prasę czosnek, koncentrat pomidorowy, łyżeczkę soli, ćwierć łyżeczki pieprzu, rozmaryn , 
tymianek i piwo. Brytfannę przykryć i na 90 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Podawać z 
ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZMIEMNIACZANYM PUREE 

PAPRYKARZ CIELĘCY :  
Składniki :600 g cielęciny bez kości (z mostka lub łopatki); 1 łyżka mąki; 3 łyżki masła lub oleju; 2 cebule; 2 
ząbki czosnku; 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego; 1,5 łyżeczki słodkiej , sproszkowanej papryki; po pół 
papryki czerwonej i zielonej; 150 ml kwaśnej śmietany; sól; pieprz 



Przepis : Mięso umyć , osuszyć i pokroić w dwucentymetrową kostkę. W rondlu rozpuścić 2 łyżki tłuszczu i 
zeszklić na nim pokrojoną w kostkę cebulę. Dodać mięso, zwiększyć ogień i mieszając podsmażać, dopóki na dnie 
nie będzie płynu - około 8 minut. Oprószyć mąką, smażyć jeszcze minutę, a potem rondel zdjąć z ognia, wsypać 
paprykę, słodką i ostrą, dodać płaską łyżeczkę soli, koncentrat pomidorowy, przeciśnięty przez prasę czosnek i 
wszystko dokładnie wymieszać. Rondel ponownie umieścić na dużym ogniu, Mieszając , podsmażać 1 minutę, a 
następne wlać 250 ml wody, zmniejszyć ogień i dusić pod przykryciem 45 minut, od czasu do czasu mieszając. W 
razie gdyby płynu było za mało, uzupełnić go kilkoma łyżkami wody .Z umytych papryk usunąć gniazda nasienne, 
a strąki pokroić w dwucentymetrowe kwadraty. Na patelni roztopić łyżkę tłuszczu, włożyć paprykę i mieszając 
podsmażać 3-4 minuty. Paprykę wrzucić do mięsa 10 minut przed końcem duszenia. Na koniec wlać śmietanę, 
doprawić do smaku solą oraz pieprzem, zagotować ,zdjąć z ognia i podawać z RYŻEM NA SYPKO, KLUSKAMI 
KŁADZIONYMI, i surówkami , na przykład SURÓWKĄ Z MARCHWI I JABŁEK 

POTRAWKA Z CIELĘCINY Z WARZYWAMI :  
Składniki : 600 g cielęciny bez kości; 2 łyżki masła; 1 marchew; 2 małe pory; 150 g zielonego groszku; 1 liść 

laurowy; 1 pęczek koperku kostka bulionu drobiowego; 100 ml słodkiej śmietany; 2 żółtka; sól; pieprz biały, 
cukier, sok z cytryny 
Przepis : Pory oczyścić, opłukać. Białe kawałki odłożyć, a zielone zalać 500 ml wody, dodać kostkę bulionową, 
liść laurowy, włożyć opłukane mięso i na wolnym ogniu gotować 45 minut. Mięso wyjąć, a wywar zredukować na 
ogniu do 200 ml. Marchew umyć, oskrobać i pokroić skrośnie w półcentymetrowej plasterki. Białe części porów 
pokroić w centymetrowe kawałki. W rondlu rozpuścić masło, włożyć pory, marchew oraz opłukany groszek , 
mieszając, 6 minut podsmażać. Następnie dodać mięso pokrojone w dwucentymetrową kostkę, przecedzony 
wywar i gotować 15 minut .Wyspać posiekany koperek, wlać śmietanę rozbełtaną z żółtkami, doprawić do smaku 
solą, białym pieprzem, kilkoma szczyptami cukru oraz sokiem z cytryny i mocno podgrzać ,ale nie doprowadzić już 
do wrzenia. Podawać z RYŻEM NA SYPKO lub ZIEMNIAKAMI Z WODY 

PULPETY CIELĘCE W SOSIE KOPERKOWYM :  
Składniki : 500 g cielęciny; 1 czerstwa bułka; 200 ml mleka; 2 jajka; 1 ząbek czosnku; 3 kostki bulionu 

drobiowego; 2 łyżki masła; 1 łyżka mąki; 1 pęczek koperku; 100 ml słodkiej śmietany; 2 żółtka; sól; pieprz, gałka 
muszkatołowa, sok z cytryny 
Przepis : Bułkę pokroić w ćwiartki i na 15 minut namoczyć w mleku. Opłukaną i osuszoną cielęcinę zemleć wraz z 
odciśniętą bułką i wymieszać z jajkami oraz przeciśniętym przez prasę czosnkiem. Doprawić do smaku solą 
(należy dodawać ją ostrożnie, ponieważ bulion, w którym będą gotowały się pulpety, będzie słony) i pieprzem .Z 
mięsnej masy uformować kulki wielkości dużego orzecha włoskiego. Do garnka wlać 1,5 l wody , wrzucić kostki 
bulionowe i kiedy woda zacznie wrzeć, wkładać pulpety. Gotować je na niewielkim ogniu 12 minut i wyjąć łyżką 
cedzakową. W rondlu rozpuścić masło ,wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2 minuty, tak żeby mąka się nie 
przyrumieniła. Ciągle mieszając wlać 150 ml bulionu po pulpetach i gotować 5 minut. Włożyć pulpety , wyspać 
drobno posiekany koperek i 4 minuty gotować. Wlać rozbełtaną z żółtkami śmietanę, doprawić do smaku solą, 
białym pieprzem ,gałką muszkatołową oraz sokiem z cytryny. Podgrzać ,ale nie doprowadzać do wrzenia. 
Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI i surówkami ,np. SURÓWKĄ Z MARCHWI Z 
CHRZANEM 

WĄTRÓBKA CIELĘCA DUSZONA Z CEBULĄ :  
Składniki : 600 g wątróbki cielęcej; 1 łyżka mąki; 2 cebule; 3 łyżki sklarowanego masła; sól; pieprz 
Przepis : Wątróbkę umyć, usunąć błony oraz grube żyły, a następnie pokroić półtoracentymetrowej grubości. W 
płaskim rondlu roztopić sklarowane masło. Wrzucić pokrojoną w cienkie krążki cebulę i na małym ogniu dusić pod 
przykryciem. Po 4 minutach wlać 2 łyżki wody, a po kolejnych 3 minutach włożyć oprószone mąką kawałki 
wątróbki. Na 3 minuty zwiększyć ogień, wątróbki przewrócić na drugą stronę i znów go zmniejszyć. Dusić pod 
przykryciem jeszcze 4 minuty. Wątróbki nie można dusić zbyt długo, ponieważ twardnieje. Zdjąć z ognia , posolić 
i lekko oprószyć pieprzem. Wyłożyć na talerze lub półmisek, a na wierzchu rozłożyć cebulę .Podawać z 
ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami lub BURACZKAMI W ŚMIEANIE Z JABŁKAMI  

WĄTRÓBKA CIELĘCA SMAŻONA Z BOCZKIEM :  
Składniki : 600 g wątróbki cielęcej; 8 plasterków boczku (ok 120 g); 3 łyżki sklarowanego masła; sól ; pieprz 
Przepis : Wątróbkę umyć, usunąć błony oraz grube żyły, a następnie pokroić ją w plastry półtoracentymetrowej 
grubości. Na patelni roztopić pół łyżki sklarowanego masła, włożyć boczek i podsmażyć go tak aby stał się 

chrupki, ale niezbyt przyrumieniony. Boczek wyjąć i trzymać w cieple, a na patelnię wyłożyć resztę masła. Smażyć 
na nim kawałki wątróbki na dość dużym ogniu, po 3-4 minuty z każdej strony. W środku powinny być różowe ale 
nie krwiste. Przełożyć na półmisek lub talerze, oprószyć solą i pieprzem i na każdej porcji położyć po 2 plastry 
boczku. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami ,np. SURÓWKĄ Z CYKORIĄ Z JABŁKIEM  

WĄTRÓBKA CIELĘCA Z MALINAMI :  
Składniki : 600 g wątróbki cielęcej; 3 łyżki sklarowanego masła; 300 g świeżych malin; 1 łyżeczka cukru pudru; 
sól ; pieprz 



Przepis : Opłukane maliny przetrzeć przez sito. Do malinowego przecieru dodać cukier puder. Wątróbkę umyć , 
usunąć błony oraz grube żyły, a następnie pokroić ją w plastry półtoracentymetrowej grubości. Na patelni 
rozgrzać sklarowane masło, włożyć wątróbkę i smażyć na dość dużym ogniu po 3 minuty z każdej strony. 
Następnie zmniejszyć ogień do minimum, wlać przecier malinowy i dusić jeszcze 3 minuty, pod sam koniec 
oprószając wątróbki solą i pieprzem. Podawać z ZIEMNIAKAMI PODSMAŻANYMI NA OLIWIE oraz surówkami np. 
SURÓWKĄ Z CYKORII 

CIELĘCE CYNADERKI Z MUSZTARDZIE :  
Składniki : 2 nerki cielęce (700-800 g); 2 łyżki mąki; 2 łyżeczki ostrej musztardy; 4 łyżki oleju; 2 łyżki masła; 
200 ml słodkiej śmietany; sól; pieprz 
Przepis : Z opłukanych nerek usunąć błony oraz tłuszcz i na godzinę namoczyć je w zimnej wodzie. Wyjąć je, 
osuszyć, oprószyć solą i pieprzem i obtoczyć w mące. Włożyć na mocno rozgrzany olej i smażyć, obracając je. 
Kiedy się ze wszystkich stron zarumienią, przełożyć je na deseczkę i przeciąć wzdłuż na ćwiartki. Usunąć 
wewnętrzne żyły i błony. Ćwiartki nerki znów położyć na mocno rozgrzany olej, żeby je przypiec w miejscach 

przecięcia. Smażyć 4 minuty - po dwie z każdej strony. Przełożyć na deseczkę i pokroić w poprzek na 
półcentymetrowe plastry. Olej wylać, patelnię umyć i roztopić na niej masło. Dodać musztardę, 2 minuty 
podsmażać, po czym wlać śmietanę. Kiedy się zagotuje, wrzucić nerki , dusić 4 minuty i doprawić do smaku solą 
oraz pieprzem. Podawać z ZIEMNIAKAMI PODSMAŻANYM NA OLIWIE i sałatą, np. ZIELONĄ SAŁATĄ Z 
POMIDORAMI I WINEGRETEM 

CYNADERKI CIELĘCE W SOSIE CEBULOWYM :  
Składniki : 2 nerki cielęce (700 -800 g); 2 łyżki mąki; 2 cebule; 3 łyżki oleju; 1 łyżka masła; 1 łyżeczka cukru; 1 
liść laurowy ; 4 ziarenka ziela angielskiego; sól; pieprz, sok z cytryny 
Przepis : Z opłukanych nerek usunąć błony oraz tłuszcz i na godzinę namoczyć je w zimnej wodzie. W tym czasie 
posiekaną cebulę lekko zrumienić w rondlu na 1 łyżce masła. Wsypać 1 łyżkę mąki i smażyć 2 minuty na dość 
dużym ogniu. Mieszając zasmażkę, powoli wlać 250 ml wody, wrzucić ćwierć łyżeczki soli, liść laurowy oraz ziele 
angielskie, gotować 15 minut, a następnie przetrzeć przez sito. Na patelnię wsypać cukier. Kiedy zbrązowieje wlać 

5-6 łyżek wody, Karmel połączyć z sosem i doprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny. Wyjęte z 
wody nerki osuszyć, oprószyć solą i pieprzem i obtoczyć w mące. Włożyć na mocno rozgrzany olej i smażyć, 
obracając je. Kiedy się zarumienią ze wszystkich stron, przełożyć na deseczkę i przeciąć wzdłuż na ćwiartki. 
Usunąć wewnętrzne żyły. Wyciekającą kres wlać do sosu. Ćwiartki nerek znów położyć na patelnię, żeby je 
przypiec w miejscach przecięcia. Smażyć 4 minuty - po dwie z każdej strony. Następnie pokroić je w poprzek na 
półtoracentymetrowe kawałki i włożyć do sosu. Doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Podawać z 
ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami np. SURÓWKĄ Z MARCHWI I JABŁEK 

OZORKI CIELĘCE W SOSIE CHRZANOWYM :  
Składniki : 3 ozorki cielęce (około 800 g); 1 mała cebula; 1 marchew; 1 pietruszka; pół selera; 1 liść laurowy; 6 
ziarenek czarnego pieprzu; 3 ziarenka ziela angielskiego; 2 łyżki tartego chrzanu świeżego lub ze słoika; 1 
łyżeczka mąki; 100-120 kwaśnej śmietany; sól; cukier , sok z cytryny 
Przepis : Ozorki umyć, zalać taką ilością wody by były przykryte wsypać łyżeczkę soli i gotować 40-50 minut. 
Wyjąć je, a wywar wylać. Opłukać je zimną wodą, zdjąć skórę (w miejscach , w których nie da się jej zedrzeć, 
ściąć ostrym nożem) i wyciąć gruczoły ślinowe. Ozorki ponownie zalać wodą, dodać umyte i oskrobane warzywa, 
pokrojone w kawałki. Cebule obrać i włożyć w całości. Wrzucić liść laurowy, ziele angielskie oraz pieprz ziarnisty, 
łyżeczkę soli, doprowadzić do wrzenia i gotować 40-50 minut ,aż ozorki będą miękkie .Zdjąć z ognia i pozostawić 
je w wywarze .Na patelni rozpuścić masło, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2-3 minuty, tak ,żeby się nie 
przyrumieniła. Dodać chrzan i smażyć jeszcze 2 minuty. Następnie mieszając, powoli wlać 150 ml wywaru z 
ozorków i gotować 6 minut. Wlać rozbełtaną śmietanę i doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny. 
Ozorki , jeśli wystygły , podgrzać, pokroić w plastry i zalać sosem. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i 
gotowanymi warzywami np. MARCHWIĄ Z WODY lub surówkami, np. SURÓWKĄ Z MARCHI I JABŁEK 

MÓŻDŻEK CIELĘCY POD BESZAMELEM :  
Składniki : 600 g mózgu cielęcego; sól .Sos beszamelowy : 200 ml mleka lub chudej słodkiej śmietany; 2 łyżki 
masła; 1,5 łyżki mąki sól; cukier, biały pieprz, gałka muszkatołowa. 1 łyżeczka masła do smarowania naczynia 
żaroodpornego 
Przepis : Mózg opłukać i usunąć błony. Zalać go 2 litrami wody osolonej łyżką soli i gotować 6 minut. Odcedzić 

na sicie, a kiedy woda odcieknie, mózg pokroić w półtoracentymetrową kostkę. Włożyć go do posmarowanego 
masłem naczynia żaroodpornego i zalać sosem przygotowanym według przepisu na SOS BESZAMELOWY 
.Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i zapiekać 12 minut. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY , 
SZPINAKIEM Z WODY PODSMAŻANYM NA MAŚLE 

MÓŻDŻEK CIELĘCY SMAŻONY W PANIERCE :  
Składniki : 600 g mózgu cielęcego; 2 łyżki mąki; 2 jajka; 4 łyżki bułki tartej; 4 łyżki sklarowanego masła; sól; 
pieprz 



Przepis : Mózg opłukać i usunąć błony. Zagotować 2 litry wody, wsypać łyżkę soli i włożyć mózg. Gotować 6 
minut., a następnie odcedzić na sicie. Kiedy ocieknie woda, pokroić go w plastry centymetrowej grubości i 
oprószyć je solą oraz pieprzem. Obtoczyć w mące, potem w rozbełtanych jajkach, a następnie w bułce tartej. Na 
patelni rozgrzać sklarowane masło i smażyć plastry mózgu na dość dużym ogniu , po 2 minuty z każdej strony. 
Zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze po 4 minuty z obu stron. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, SZPINAKIEM Z 
WODY PODSMAŻANYM NA MAŚLE , SZPINAKIEM DUSZONYM ZE ŚMIETANĄ 

Potrawy z wołowiny 

|Sztuka mięsa | Wołowina peklowana | Pieczeń wołowa po huzarsku | Pieczeń wołowa po huzarsku z 
piwem | Pieczeń wołowa szpikowana słoniną | Polędwica wołowa pieczona z musztardą, miodem i 
ziołami | Polędwica wołowa pieczona w cieście francuskim | Wołowina duszona na winie | Wołowina duszona o 
korzennej nucie | Befsztyki smażone |Befsztyki z polędwicy z sosem pieprzowym | Befsztyki z cebulą | Befsztyki z 

polędwicy z niebieskim serem pleśniowym | Befsztyki z siekanej wołowiny | Bryzole z polędwicy z 
pieczarkami | Antrykoty smażone | Rumsztyki smażone z cebulą | Zrazy wołowe w sosie własnym | Zrazy wołowe 
ze śmietaną | Zrazy wołowe z grzybami | Zrazy wołowe zawijane z kiszoną kapustą | Zrazy wołowe zawijane ze 
śliwkami | Zrazy po nelsońsku | Szaszłyki z polędwicy wołowej | Klops z wołowiny i wieprzowiny | Ozór wołowy 
gotowany | 

SZTUKA MIĘSA :  
Składniki :600 g wołowiny, pierwszej krzyżowej, szpondra lub łopatki; 1archew; 1 pietruszka; ćwierć selera; 1 
mały lub pół dużego pora, 1 liść laurowy; 5 ziarenek czarnego pieprzu; 2 ziarenek ziela angielskiego; sól; pieprz 
Przepis : Mięso opłukać, zalać 1,5 litra wody i gotować na niewielkim ogniu, ściągając łyżką zbierające się na 
powierzchni szumowiny. Po 30 minutach wrzucić łyżeczkę soli, liść laurowy, ziele angielskie oraz pieprz ziarnisty. 
Po kolejnych 30 minutach dodać warzywa - umyte, oskrobane i pokrojone w dowolne ,ale niezbyt małe kawałki. 
Por i cebulę włożyć w całości. Kiedy mięso jest miękkie (po 1,5 - 2 godzinach od początku gotowania), wyjąć je i 
podzielić na porcje, krojąc w poprzek włókien. Podawać polane roztopionym masłem, z warzywami, z którymi się 
gotowało, lub z sosami - SOSEM CHRZANOWYM, SOSEM KORNISZONOWYM. Jako dodatek serwować ZIEMNIAKI 
Z WODY 

WOŁOWINA PEKLOWANA :  
Składniki :1,5 kg wołowiny od udźca; 2 marchwie; 1 duża pietruszka; pół selera; 1 por; 3 g saletry; 1 łyżka 
cukru; 1 łyżeczka kolendry; 2 goździki; 1 liść laurowy; 5 ziarenek czarnego pieprzu; 5 ziarenek ziela angielskiego; 
sól ; pieprz  
Przepis : Kolendrę, goździki, liść laurowy, pieprz ziarnisty i ziele angielskie zmiażdżyć i wymieszać z saletrą, 
cukrem oraz 2 łyżkami soli. Połowę tej mieszanki wetrzeć w umyte i osuszone mięso. Włożyć je do jak 
najmniejszego szklanego lub kamiennego naczynia, przykryć deseczką , obciążyć jakimś ciężkim przedmiotem i 
odstawić w chłodne miejsce. Po 48 godzinach mięso zalać 750 ml wody, zagotowanej wraz zresztą mieszanki, i na 
10-14 dni umieścić je w lodówce. Po tym, czasie wyjąć je z zaprawy, opłukać, włożyć do 1,5 l wrzątku i gotować. 
Po godzinie dodać warzywa - umyte, , oskrobane i pokrojone w dowolne ale niezbyt małe kawałki. Por włożyć w 
całości. Po 30 minutach mięso wyjąć i pokroić w plastry w poprzek włókien .Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE 
polane roztopionym masłem, z warzywami, z którymi się gotowało. Peklowaną gotowaną wołowinę można polać 
również SOSEM CHRZANOWYM, SOSEM KORNISZONOWYM 

PIECZEŃ WOŁOWA PO HUZARSKU :  
Składniki : 800 g wołowiny na pieczeń, od udźca lub pierwszej krzyżowej (przy kupnie należy wybrać dość płaski 
kawałek); 1 łyżeczka majeranku; 1 łyżka mąki; pól kostki bulionu wołowego; 3 duże cebule; 1 łyżka musztardy; 
sok z połowy cytryny lub 3 łyżki octu z białego wina; 4 łyżki sklarowanego masła; 3 łyżki bułki tartej; 1 żółtko; 
sól; pieprz 
Przepis : Umytą wołowinę osuszyć, skropić sokiem z cytryny lub octem i na 24 godziny umieścić w lodówce. 
Następnie wyjąć ją, opłukać i z obu stron zbić tłuczkiem . Natrzeć solą, pieprzem oraz majerankiem i oprószyć 
mąką. W brytfannie rozgrzać 2 łyżki sklarowanego masła i z obu stron zrumienić mięso. Wlać 200 ml wody 
wrzucić pól kostki bulionowej i na małym ogniu dusić 1 godzinę. W tym czasie pokrojoną w kostkę cebulę zeszklić 
na reszcie masła, zdjąć z ognia, wymieszać z musztardą, bułką tartą oraz żółtkiem i doprawić do smaku solą i 

pieprzem. Mięso wyjąć i ponacinać w poprzek włókien, a co 2,5 - 3 centymetry. Nacięcia powinny sięgać mniej 
więcej do połowy wysokości pieczeni. Napełnić je cebulową mieszanką. Mięso włożyć do brytfanny. Jeśli jest w 
niej mniej niż 150 ml wywaru, uzupełnić go wodą. Przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. 
Piec 45 minut, na ostatnie 10 minut odkrywając brytfannę. Pieczeń pokroić, polać sosem z dna brytfanny i 
podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, ZIEMNIAKAMI Z WODY i jarzynami, na przykład BRUKSELKĄ Z WODY 

PIECZEŃ WOŁOWA PO HUZARSKU z PIWEM :  
Składniki :800 g wołowiny na pieczeń, od udźca lub pierwszej krzyżowej (przy kupnie należy wybrać dość płaski 



kawałek); 2 goździki; 2 ziarenka jałowca; 2 ziarenka ziela angielskiego; 1 łyżka mąki, 3 duże cebule; sok z połowy 
cytryny lub 3 łyżki octu z białego wina; 4 łyżki sklarowanego masła, 3 łyżki bułki tartej; 1 żółtko; 300 ml jasnego 
piwa; sól ; pieprz 
Przepis : Wołowinę opłukać, osuszyć , skropić sokiem z cytryny lub octem i natrzeć zmiażdżonymi przyprawami : 
goździkami, ziarenkami, jałowca oraz zielem angielskim. Wstawić na 24 godziny do lodówki a następnie opłukać, 
osuszyć i z obu stron pobić tłuczkiem. Natrzeć solą oraz pieprzem i oprószyć mąką. W brytfannie rozgrzać 2 łyżki 
sklarowanego masła i z obu stron zarumienić mięso. Wlać 100 ml wody i dusić godzinę na małym ogniu, w razie 
potrzeby dolewając po kilka łyżek wody. W tym czasie pokrojoną w kostkę cebulę zeszklić na reszcie masła , zdjąć 
z ognia, wymieszać z bułką tartą oraz żółtkiem i doprawić do smaku solą i pieprzem. Mięso wyjąć i ponacinać w 
poprzek włókien co 2,5 - 3 centymetry. Nacięcia powinny sięgać mniej więcej do połowy wysokości pieczeni. 
Napełnić je cebulową mieszanką. Mięso włożyć do brytfanny i zalać piwem. Przykryć i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni. Piec 45 minut, na ostatnie 20 minut odkrywając brytfannę. Pieczeń pokroić, polać 
sosem z brytfanny i podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, ZIEMNIAKAMI Z WODY i jarzynami , na przykład 
PORAMI Z OWDY, SURÓWKĄ Z KISZONEJ KAPUSTY 

PIECZEŃ WOŁOWA SZPIKOWANA SŁONINĄ :  
Składniki :800 g wołowiny na pieczeń, od udźca lub pierwszej krzyżowej ; 50 ml octu z białego wina; 1 
marchew; 1 pietruszka; ćwierć małego selera; 1 cebula; 2 liście laurowe; 5 ziarenek czarnego pieprzu; 4 ziarenka 
ziela angielskiego; 100 g słoniny; 2 łyżki masła; 150 ml śmietany; najlepiej słodkiej i kwaśnej; zmieszany w 
proporcji 1:1; sól; pieprz 
Przepis : Marchew, pietruszkę i seler umyć, oskrobać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Cebulę pokroić w 
cienkie krążki. Warzywa zalać 150 ml wody, dodać lekko rozgniecione ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz 
pokruszone liście laurowe i zagotować. Zdjąć z ognia i wlać ocet. Opłukaną wołowinę włożyć do miski, zalać 
marynatą i na 24 godziny umieścić w lodówce. W tym czasie mięso należy kilkakrotnie obrócić. Następnie wyjąć je 
i usunąć warzywa i przyprawy. Marynatę przecedzić i zachować płyn. Wołowinę oprószyć solą oraz pieprzem, 
nadać jej kulisty kształt, a następnie związać bawełnianą nicią. Mocno schłodzoną słoninę pokroić w 4-5 
centymetrowe słupki, grube na około pół centymetra. Szpikulcem zrobić w mięsie otwory i wepchnąć w nie 
słoninę. Wołowinę włożyć do brytfanny lub do naczynia żaroodpornego, wlać płyn z marynaty, polać stopionym 
masłem, przykryć, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piec około 1,5 godziny ,na ostatnie pół 
godziny odkrywając brytfannę. W tym czasie pieczeń często polewać zbierającym się na dnie płynem .Mięso 
wyjąć, a do brytfanny wlać rozbełtaną śmietanę, zagotować, odstawić z ognia i doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem. Pieczeń pokroić w plastry w poprzek włókien i podawać z KLUSKAMI KŁADZIONYMI, KLUSKAMI 
DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE, KOPUTKAMI i na przykład BURACZKAMI ZASMAŻANYMI Z CEBULĄ 

POLĘDWICA WOŁOWA PIECZONA Z MUSZTARDĄ, MIODEM I ZIOŁAMI :  
Składniki :600-700 g polędwicy wołowej ze środkowej części; 2 łyżki sklarowanego masła; 2 łyżki musztardy; 2 
łyżki miodu, sok z połowy cytryny; 1 pęczek natki pietruszki; 8 - 10 gałązek świeżych ziół (tymianku, majeranku, 
oregano, bazylii wybranych wedle uznania i możliwości i zmieszanych w dowolnych proporcjach); sól, pieprz 
Przepis : Opłukanie zioła - razem z natką pietruszki - drobno posiekać , wykorzystując tylko listki. Wymieszać je 
z musztardą, miodem oraz sokiem z cytryny. Polędwicę umyć, osuszyć i na kuchennym papierze i oprószyć świeżo 
zmielonym pieprzem. Na patelni rozgrzać sklarowane i na dużym ogniu obsmażyć polędwicę ze wszystkich stron. 
Przełożyć ją na odpowiednio duży kawałek aluminiowej folii i równomiernie posmarować ziołowo-musztardową 
mieszankę. Zawinąć w folię, włożyć do naczynia żaroodpornego i na 20 minut wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 220 stopni. Upieczoną polędwicę pokroić w plastry centymetrowej grubości, oprószyć lekko solą i polać sosem, 
który się zebrał się w foli. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, ZIEMNIAKAMI DIUESZESY, ZIEMNIAKAMI 
ZAPIEKANYMI Z ZIOŁAMI oraz warzywami na przykład FASOLKĄ SZPARAGOWĄ Z KOLOROWĄ PAPRYKĄ 

POLĘDWICA WOŁOWA PIECZONA W CIEŚCIE FRANCUSKIM :  
Składniki :600 g polędwicy wołowej ze środkowego kawałka; 2 łyżki sklarowanego masła; 2 łyżki musztardy; 1 
pęczek natki pietruszki; 8 - 10 gałązek świeżych ziół (tymianku, majeranku, oregano, bazylii wybranych wedle 
uznania i możliwości i zmieszanych w dowolnych proporcjach); sól, pieprz; 4 łyżki bułki tartej; 300 g gotowego 
ciasta francuskiego lub składniki potrzebne do jego przyrządzenia ,podane w przepisie na CIASTO FRANCUSKIE I 
, CIASTO FRANCUSKIE II; 1 jajko; 1 łyżka mleka 
Przepis : Z polędwicy usunąć błony. Mięso umyć i osuszyć, a następnie na silnym ogniu obsmażyć ze wszystkich 
stron. Wyjąć z patelni i oprószyć solą oraz pieprzem .Opłukane zioła - razem z natką pietruszki - drobno posiekać, 

wykorzystując tylko listki. Ciasto francuskie, przygotowane w domu lub kupione, rozwałkować, nadając mu taki 
kształt, by można było obwinąć nim polędwicę. Rozłożyć na nim drobno posiekane zioła, wymieszane , 
wymieszane z musztardą, posypać bułką tartą i na środku umieścić polędwicę. Połączyć ze sobą brzegi ciasta, tak 
by powstał walec i przełożyć go, łączeniem w dół, na skropioną wodą blachę. Posmarować jajkiem rozbełtanym z 
mlekiem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 30 minut. Pokroić bardzo ostrym nożem na 
półtoracentymetrowe plastry i podawać z gotowanymi warzywami , na przykład SZPARAGAMI Z WODY 



WOŁOWINA DUSZONA NA WINIE :  
Składniki :800 g wołowiny na pieczeń, od udźca lub pierwszej krzyżowej ; 250 ml czerwonego ,wytrawnego 
wina; 1 cebula; 1 marchew; 1 pietruszka; ćwierć małego selera; 1 liść laurowy; 10 ziarenek czarnego pieprzu; 4 
ziarenka ziela angielskiego; 4 łyżki sklarowanego masła; sól; pieprz , cukier 
Przepis : Oczyszczoną i umytą marchew, pietruszkę oraz seler zetrzeć na tarce o dużych oczkach, dodać 
pokrojoną w kostkę cebulę, pieprz ziarnisty, ziele angielskie oraz rozkruszony liść laurowy i wymieszać z winem. 
Umytą wołowinę włożyć do miski, zalać marynatą i na 24 godziny umieścić w lodówce. W tym czasie należy ją 
kilkakrotnie obrócić. Mięso wyjąć, i po oczyszczeniu go z warzyw oraz przypraw, osuszyć i mocno obsmażyć na 
rozgrzanym sklarowanym maśle. Razem z tłuszczem przełożyć do rondla, wsypać łyżeczkę soli, ćwierć łyżeczki 
pieprzu i zalać marynatą wraz z warzywami. Dusić pod przykryciem na średnim ogniu około 2 godzin. Kiedy mięso 
jest miękkie, wyjąć, pokroić w plastry i polać sosem. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, ZIEMNIAKAMI Z WODY 
i jarzynami, na przykład BRUKSELKĄ Z WODY 

WOŁOWINA DUSZONA O KORZENNEJ NUCIE :  

Składniki :800 g wołowiny na pieczeń, od udźca lub pierwszej krzyżowej ; 80 ml octu jabłkowego lub octu z 
białego lub czerwonego wina; 1 cebula; 1 marchew; 1 pietruszka; ćwierć małego selera; 2 liście laurowe; 8 
goździków; ćwierć laski cynamonu; 10 ziarenek czarnego pieprzu; 4 ziarenek ziela angielskiego; 4 łyżki 
sklarowanego masła; sól; pieprz ;cukier 
Przepis : Obraną cebulę pokroić w krążki, a resztę warzyw opłukać, oskrobać i zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Goździki, ziele angielskie, pieprz ziarnisty, cynamon i liście laurowe zmiażdżyć (najlepiej w moździerzu). 
Warzywa i przyprawy zalać 250 ml wody. Zagotować, zdjąć z ognia i wlać ocet. Umytą wołowinę włożyć do miski, 
zalać marynatą i na 48 godzin umieścić w lodówce. W tym czasie wielokrotnie ją obrócić. Mięso wyjąć oczyścić z 
przypraw i warzyw,, osuszyć, mocno obsmażyć na rozgrzanym sklarowanym maśle. Razem z tłuszczem przełożyć 
do rondla, wsypać łyżeczkę soli i zalać marynatą wraz z warzywami. Dusić pod przykryciem na średnim ogniu 
około 2 godziny. Kiedy mięso jest miękkie, wyjąć, pokroić w plastry i polać sosem. Podawać z ZIENIACZANYM 
PUREE, ZIEMNIAKAMI Z WODY i jarzynami np. z MARCHWIĄ GALZUROWANĄ 

BEFSZTYKI SMAŻONE :  
Składniki :600-700 g polędwicy wołowej ze środkowej części. 2 łyżki sklarowanego masła; pieprz 
Przepis : Polędwicę umyć, odsączyć na kuchennym papierze i podzielić na 4 porcje. Mięso lekko przypłaszczyć 
ręką i oprószyć pieprzem. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i smażyć na nim befsztyki po 2-4 minuty z każdej 
strony, zależnie od tego na ile mają być krwiste. Przełożyć na talerze lub półmisek iu na wierzchu umieścić krążki 
MASŁA CZOSNKOWEGO, MASŁA CZOSNKOWO-ZIOŁOWEGO,MASŁA PIEPRZOWEGO. Podawać z FRYTKAMI, 
ZIEMNIAKAMI PIECZONYMI NA BLASZE i zieloną sałatą 

BEFSZTYKI Z POLĘDWICY Z SOSEM PIEPRZOWYM :  
Składniki :600-700 g polędwicy wołowej ze środkowej części. 2 łyżki sklarowanego masła; po 1 łyżce świeżego 
pieprzu, zielonego i czerwonego, lub po i łyżce suszonego; 50 ml whisky lub brandy; 150 ml śmietany kremówki; 
sól; pieprz 
Przepis : Polędwicę umyć, odsączyć na kuchennym papierze i podzielić na 4 porcje. Mięso lekko przypłaszczyć 
ręką i oprószyć pieprzem. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i smażyć na nim befsztyki po 2-4 minuty z każdej 
strony, zależnie od tego na ile mają być krwiste. Następnie, nie zmniejszając ognia wlać whisky lub brandy i 
podpalić. Dopóki płomień się unosi, lekko poruszać patelnią ,żeby wypalił się cały alkohol. Befsztyki oprószyć solą, 
przełożyć na półmisek lub talerze i trzymać w cieple. Tymczasem na patelnię wlać śmietanę i wrzucić pieprz (jeśli 
używasz suszonego pieprzu , należy go lekko rozbić w moździerzu lub tłuczkiem do mięsa). Sos gotować na 
dużym ogniu 2 n=minuty, żeby zmniejszył swą objętość i lekko się zagęścił, a następnie doprawić do smaku solą. 
Befsztyki polać sosem i podawać z FRYTKAMI, ZIEMNIAKAMI PIECZONYMI NA BLASZE i zieloną sałatą  

BEFSZTYKI Z CEBULĄ :  
Składniki :600 - 700 g polędwicy wołowej ze środkowej części; 2 cebule, 4 łyżki sklarowanego masła; sól; pieprz 
Przepis : Polędwicę umyć, odsączyć na kuchennym papierze i podzielić na 4 porcje. Mięso lekko przypłaszczyć 
ręką. Cebulę pokroić w cienkie krążki i lekko przyrumienić na połowie tłuszczu. Wyjąć ją i trzymać w cieple, a na 
patelnię wyłożyć resztę masła, oprószyć solą i pieprzem i kiedy tłuszcz mocno się rozgrzeje, smażyć kawałki mięsa 
po 2-4 minuty z każdej strony, zależnie od tego, na ile mają być krwiste. Befsztyki przełożyć na talerze, a na 
wierzchu położyć cebulę. Podawać z pieczywem, FRYTKAMI, ZIEMNIAKAMI PIECZONYMI W FOLII i zielona sałatą. 

BEFSZTYKI Z POLĘWDICY Z NIEBIESKIM SEREM PLEŚNIOWYM :  
Składniki :600 - 700 g polędwicy wołowej ze środkowej części; 2 łyżki sklarowanego masła; 100 g niebieskiego 
sera pleśniowego; 100 ml słodkiej śmietany; sól; pieprz 
Przepis : Polędwicę umyć, odsączyć na kuchennym papierze i podzielić na porcje. Mięso lekko przypłaszczyć 
ręką. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i smażyć na nim mięso po 2-4 minuty z każdej strony, zależnie od 
tego , na ile mają być krwiste. Befsztyki oprószyć solą i pieprzem, przełożyć na półmisek lub talerze i trzymać w 
cieple. Tymczasem na patelnię wlać śmietanę i dodać rozkruszony ser. Ciągle mieszając, zagotować, doprawić do 



smaku solą i pieprzem. Befsztyki polać sosem i podawać z FRYTKAMI, ZIEMNIAKAMI PIECZONYMI NA BLASZE i 
zieloną sałatą 

BEFSZTYKI Z SIEKANEJ WOŁOWINY :  
Składniki :600 g pierwszej krzyżowej, udźca wołowego lub polędwicy; 1 cebula; 3 łyżki sklarowanego masła lub 
oleju; sól ; pieprz 
Przepis : Z mięsa usunąć błony oraz tłuszcz, umyć je , osuszyć i posiekać. Wymieszać z drobno posiekaną cebulą 
i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Z mięsnej masy uformować 4 okrągłe befsztyki o grubości 1,5 -2 cm. Na 
patelni rozgrzać sklarowane masło i smażyć na nim befsztyki, po 3-5 minut z każdej strony, zależenie od tego , na 
ile mają być krwiste. Podawać z FRYTKAMI, ZIEMNIAKAMI PEICZONYMI NA BLASZE i zieloną sałatą 

BRYZOLE Z POLĘDWICY Z PIECZARKAMI :  
Składniki :600 g polędwicy ze środkowego kawałka; 1 łyżeczka mąki; 200 g pieczarek; 3 łyżki sklarowanego 

masła; sól; pieprz 
Przepis : Z mięsa usunąć błony oraz tłuszcz, umyć je, osuszyć i pokroić w poprzek włókien na 4 kawałki. 
Przypłaszczyć je mocno ręką, tak ,żeby nie były grubsze niż 6-7 mm, i nadać kolisty kształt. Polędwica jest na tyle 
miękka , że nie ma potrzeby używać tłuczka. Pieczarki oczyścić, pokroić w plasterki, opłukać i zostawić na sicie, 
żeby odciekła woda. Na patelni rozgrzać połowę tłuszczu, wrzucić pieczarki, oprószyć je solą i smażyć na dużym 
ogniu, aż się przyrumienią - około 6 minut. Zdjąć z ognia, ale trzymać w cieple. Na drugiej patelni mocno rozgrzać 
resztę sklarowanego masła i kłaść oprószone mąką kawałki mięsa. Smażyć po 2 minuty z każdej strony. Przełożyć 
na talerze lub półmisek, posolić i posypać pieprzem a na wierzchu rozłożyć usmażone pieczarki. Podawać z 
FRYTKAMI, ZMIEMNIAKAMI PODSMAŻANYMI NA OLIWIE i na przykład z ZIELONĄ SAŁATĄ Z POMIDORAMI I 
WNEGRETEM 

ANTRTYKOTY SMAŻONE :  
Składniki : 4 kawałki antrykotu z kością (po 180-200 g); 2 łyżki sklarowanego masła; sól; pieprz 
Przepis : Żeby przyrządzić antrykoty, trzeba mieć pewność ,że wołowina jest młoda, w przeciwnym przypadku 
będą twarde i suche. Mięso umyć, odsączyć na kuchennym papierze i oprószyć pieprzem. Na patelni rozgrzać 
sklarowane masło i smażyć na nim antrykoty po 2-4 minuty z każdej strony, zależnie od tego, na ile mają być 
krwiste. Przełożyć na talerze lub półmiski i na wierzch umieścić krążki MASŁA CZASONKOWO-ZIOŁOWEGO,MASŁA 
PIEPRZOWEGO. Podawać z FRYTKAMI, ZIEMNIAKAMI PODSMAŻANYMI NA OLIWIE i zieloną sałatą. Antrykoty 
można także serwować z SOSEM BERNEŃSKIM 

RUMSZTYKI SMAŻONE Z CEBULĄ :  
Składniki :600 g rostbefu bez kości; 1łyżka mąki; 3 cebule; 4 łyżki sklarowanego masła; sól ; pieprz 
Przepis : Rumsztyki można przyrządzić tylko z młodej wołowiny, w przeciwnym razie będą twarde i suche. Mięso 
umyć, osuszyć i usunąć błony a następnie pokroić je w poprzek włókien na 4 kawałki. Pobić tłuczkiem o ostrych 
krawędziach i głębszych rowkach. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i lekko zrumienić cebulę, pokrojoną w jak 
najcieńsze krążki. Wlać 3 łyżki wody, dusić cebulę jeszcze 3 minuty i zdjąć z ognia. Na drugiej patelni mocno 
rozgrzać resztę sklarowanego masła i kłaść oprószone mąką kawałki mięsa .Smażyć po 3 minuty z każdej strony. 
Przełożyć na talerze lub półmisek, posolić i posypać pieprzem a na wierzchu rozłożyć cebulę .Podawać z 

FRYTKAMI, ZIEMNIAKAMI PODSMAZĄNYM NA OLIWIE i surówkami, np. SURÓWKĄ Z POMIDORÓW I KISZONYCH 
OGÓRKÓW 

ZRAZY WOŁOWE W SOSIE WŁASNYM :  
Składniki :600 g wołowiny od udźca; 1,5 łyżki mąki; 1 duża lub 2 małe cebule; ćwierć kostki bulionu wołowego; 
3 łyżki sklarowanego masła; mały liść laurowy; 1 ziarenko ziela angielskiego; 5 ziarenek czarnego pieprzu, sól; 
pieprz 
Przepis : Mięso umyć, odsączyć na kuchennym papierze i pokroić w poprzek włókien na plastry 9-12 
milimetrowej grubości. Oprószyć je solą i pieprzem i z obu stron pobić tłuczkiem. W rondlu rozgrzać połowę 
masła, zeszklić na nim pokrojoną w kostkę cebulę i zdjąć z ognia. Na patelni mocno rozgrzać sklarowane masło i 
smażyć na nim oprószone mąką zrazy po 3 minuty z każdej strony. Potem przełożyć je do rondla z cebulą , zalać 
200 ml wody, wrzucić ćwierć kostki bulionowej, liść laurowy oraz ziele angielskie i 50 - 60 minut dusić na 
niewielkim ogniu pod przykryciem, w razie potrzeby dolewając 2-3 łyżki wody .Doprawić do smaku solą oraz 

pieprzem i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNIACZANYM PUREE i warzywami np. ZIELONĄ SAŁATĄ Z 
JAJKIEM I ŚMIETANĄ 

ZRAZY WOŁOWE ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :600 g wołowiny z udźca; 1 łyżka mąki; 1 duża lub 2 małe cebule; ćwierć kostki bulionu wołowego; 3 
łyżki sklarowanego masła; 200 ml śmietany ,najlepiej słodkiej i kwaśnej, zmieszanych w proporcjach 1:1; sól; 
pieprz 
Przepis : Mięso umyć, odsączyć na kuchennym papierze i pokroić w poprzek włókien na plastry 9-12 



milimetrowej grubości. Oprószyć je solą i pieprzem i z obu stron pobić tłuczkiem. W rondlu rozgrzać połowę 
masła, zeszklić na nim pokrojoną w kostkę cebulę i zdjąć z ognia. Na patelni mocno rozgrzać sklarowane masło i 
smażyć na nim oprószone mąką zrazy - po 3 minuty z każdej strony. Potem przełożyć je do rondla z cebulą , zalać 
150 ml wody, wrzucić ćwierć kostki bulionowej, liść laurowy i ziele angielskie i dusić na niewielkim ogniu pod 
przykryciem 50-60 minut, co jakiś czas dolewając 2-3 łyżki wody. Po 50-60 minutach dodać rozbełtaną śmietanę i 
dusić jeszcze 5 minut. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, 
ZIEMNACZANYM PUREE i warzywami np. BURACZKAMI ZASMAŻANYMI 

ZRAZY WOŁOWE Z GRZYBAMI :  
Składniki :600 g wołowiny z udźca; 1 łyżka mąki; 1 cebula; 3 łyżki sklarowanego masła; 30 g suszonych;150 ml 
śmietany, najlepiej słodkiej i kwaśnej, zmieszanych w proporcjach 1:1; sól; pieprz 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 300 ml wody, następnie odcedzić je ,opłukać , włożyć do 
wody w której się namaczały i gotować 20 minut, tak by na koniec pozostało około 150 ml wywaru .Grzyby wyjąć 
i pokroić w paski. Mięso opłukać , osuszyć papierowym ręcznikiem, pokroić w poprzek włókien na plastry 9-12 

mm grubości. Lekko oprószyć solą oraz pieprzem i ostrożnie z obu stron pobić tłuczkiem a potem oprószyć mąką. 
Na patelni rozgrzać połowę masła i na dużym ogniu smażyć kawałki mięsa po 2 minuty z każdej strony. W rondlu 
rozpuścić resztę masła i zeszklić posiekaną cebulę. Włożyć podsmażone mięso, zlać 100 ml wody i dusić na 
niewielkim ogniu pod przykryciem. Pół godziny później dodać grzyby oraz wywar grzybowy, przecedzony przez 
gęste sitko lub filtr do kawy. Na koniec wlać rozbełtaną śmietanę i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. 
Zagotować i zdjąć z ognia. Podawać z KOPYTKAMI, KLUSKAMI KŁĄDZOIONYMI, KLUSKAMI KROJONYMI i 
surówkami albo warzywami,, np. BURACZKAMI ZASAMŻANYMI Z CEBULĄ 

ZRAZY WOŁOWE ZAWIJANE Z KISZONĄ KAPUSTĄ :  
Składniki :600 g wołowiny od udźca; 8 plasterków surowego boczku wędzonego; 1 łyżka mąki; 1 cebula; 250 g 
kapusty kiszonej; 20 g grzybów suszonych; 3 łyżki sklarowanego masła; 150 ml śmietany najlepiej słodkiej i 
kwaśnej zmieszanych w proporcjach 1:1; sól; pieprz  
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 200 ml wody, następnie wyjąć je, opłukać i z powrotem 

włożyć do wody, w której się moczyły. Gotować 20 minut i odcedzić. Kapustę posiekać, zalać wywarem z 
grzybów, przecedzonym przez gęste sito lub filtr do kawy i gotować na wolnym ogniu. Po 30 minutach dodać 
posiekane grzyby i gotować jeszcze pół godziny, tak by na koniec nie pozostało prawie nic płynu. Mięso opłukać, 
osuszyć papierowym ręcznikiem, pokroić w poprzek włókien na plastry 7-8 milimetrowej grubości. W zależności 
od kształtu mięsa można przyrządzić 4 duże zrazy lub 8 mniejszych .Łatwiej jest robić mniejsze. Mięso pobić 
tłuczkiem z obu stron, a następnie na każdym kawałku położyć po 1 plasterku (lub po 2 plasterki) boczku, a na 
nich odciśniętą kapustę z grzybami. Zwinąć w ruloniki, spiąć szpilkami do zrazów luz związać bawełnianą nicią i 
oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać 2 łyżki masła i na duży ogniu obsmażyć zrazy ze wszystkich stron. W rondlu 
rozpuścić resztę masła i zeszklić posiekaną cebulę. Włożyć zrazy zalać100 ml wody i dusić około godziny na 
niewielkim ogniu pod przykryciem, co jakiś czas mieszając i dolewając po 2-3 łyżki wody. Na koniec dodać 
rozbełtaną śmietanę i doprawić do smaku solą i pieprzem. Zagotować i zdjąć z ognia. Podawać z KASZĄ 
GRYCZANĄ NA SYPKO, KOPYTKAMI 

ZRAZY WOŁOWE ZAWIJANE ZE ŚLIWKAMI :  
Składniki :600 g wołowiny od udźca; 8 plasterków surowego boczku wędzonego; 16 suszonych śliwek bez 
pestek; 150 g madery lub porto; 2 łyżki mąki; 2 łyżki sklarowanego masła; pół kostki buliony wołowego; 100 ml 
słodkiej śmietany; sól; pieprz 
Przepis : Śliwki opłukać i na pół godziny namoczyć w maderze lub porto, a następnie odcedzić, zachowując 
alkohol. Mięso umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem i pokroić w poprzek włókien na 8 plastrów 7-8 milimetrowej 
grubości. Oprószyć je solą (bardzo lekko , ponieważ będą się dusiły z kostką bulionową) oraz pieprzem i z obu 
stron pobić tłuczkiem. Na każdym kawałku ułożyć po plasterku boczku i po 2 śliwki .Zwinąć w ruloniki i spiąć 
szpilkami do zrazów lub związać bawełnianą nicią, a następnie obtoczyć w mące. W rondlu rozgrzać masło i na 
dużym ogniu obsmażyć zrazy ze wszystkich stron. Wlać 100 ml wody, wrzucić pół kostki bulionowej i dusić około 
godziny na niewielkim ogniu pod przykryciem, co jakiś czas mieszając i dolewając po 2-3 łyżki madery lub porto. 
Na koniec dodać śmietanę i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Zagotować i zdjąć z ognia. Podawać z 
KLUSKAMI KŁADZIONYMI, KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI i surówkami, na przykład SURÓWKĄ Z CYKORII Z 
GRUSZKAMI 

ZRAZY PO NELSOŃSKU :  
Składniki :600 g polędwicy; 2 łyżki mąki; 50g grzybów suszonych; 600 g ziemniaków; 2 duże cebule; 4 łyżki 
klarowanego mlek; 100 ml kwaśnej śmietany; 100 ml słodkiej śmietany; sól ;pieprz ; pół łyżki masła do 
posmarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 500 ml wody, następnie odcedzić , opłukać, włożyć do 
wody, w której się moczyły i gotować 20 minut, tak by na koniec pozostało około 200 ml wywaru. Pokroić je w 
paski, a wywar przecedzić przez gęste sito lb filtr do kawy. Umyte ziemniaki obrać i pokroić w talarki 
półcentymetrowej grubości .Zalać 1 l wrzątku, wsypać pół łyżeczki soli, gotować 15 min i odcedzić. Cebule pociąć 



w krążki i zeszklić na połowie masła. Polędwicę umyć, osuszyć i pokroić w plastry centymetrowej grubości. 
Rozpłaszczyć je ręką, oprószyć mąka i smażyć na reszcie mocno rozgrzanego masła po 1,5 minuty z każdej 
strony. Zdjąć z ognia i oprószyć solą oraz pieprzem. W posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym układać 
kolejno warstwy ziemniaków, cebuli ,mięsa znów ziemniaków, cebuli oraz mięsa, a na koniec przykryć warstwą 
ziemniaków. Zalać śmietaną rozbełtaną z wywarem z grzybów, przykryć, wstawić do piekarnika nagrzanego do 
220 stopni i piec 20 minut. Podawać z surówkami, np. SURÓWKĄ Z POMIDORÓW I KISZONYCH OGÓRKÓW 

SZASZŁYKI Z POLĘDWICY WOŁOWEJ :  
Składniki :600 g polędwicy; 150 g boczku w plasterkach; 4 jak najmniejsze cebule; 3 łyżki sklarowanego masła 
lub oleju ;sól ; pieprz 
Przepis : Polędwicę umyć, osuszyć i usunąć błony. Mięso pokroić w trzycentymetrową kostkę. Każdą owinąć 
kawałkiem plasterka boczku i nadziewać na patyczki lub szpikulce na zmianę z pokrojoną w cząstki cebulą. 
Szaszłyki kłaść na rozgrzanym tłuszczu u 5-6 minut obsmażać na dużym ogniu ze wszystkich stron. Zdjąć z ognia i 
oprószyć solą oraz pieprzem. Można je także upiec na grillu. Podawać z pieczywem, RYŻEM NA SYPKO, FRYTKAMI 

i surówkami np. SURÓWKĄ Z PAPRYKI, GRUSZEK I OGÓRKÓW KISZONYCH  

KLOPS Z WOŁOWINY I WIEPRZOWINY :  
Składniki :500 g niezbyt chudej wieprzowiny bez kości, łopatka lub karkówka; 500 g chudej wołowiny bez kości 
z dowolnego kawałka; 1 kostka bulionu wołowego; 1 czerstwa bułka, 6 jajek; 1 duża lub 2 małe cebule; 1 płaska 
łyżka majeranku; sól; pieprz 
Przepis : w 250 ml wody przegotowanej rozpuścić kostkę bulionową i na 1 minut namoczyć w niej pokrojoną na 
ćwiartki bułkę. 4 jajka ugotować na twardo i obrać ze skorupek. Umyte mięso zemleć wraz z niebyt mocno 
odciśniętą bułką oraz cebulą. Wymieszać z dwoma surowymi jajkami, majerankiem i doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem .Połowę mięsnej mieszanki włożyć do podłużnej prostokątnej formy wyłożonej folią aluminiową. Na 
środku jedno za drugim , ułożyć jajka, przykryć je resztą masy i nożem wyrównać powierzchnię .Włożyć do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 50 minut. Klops wyjąć, przewracając formę. Zdjąć folię i pokroić go w 
plastry dwucentymetrowej grubości. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY , ZIEMNIACZANYM PUREE oraz 

surówkami np. MIZERIĄ, BURACZKAMI ZASMAŻANYMI 

OZÓR WOŁOWY GOTOWANY :  
Składniki :1 ozór wołowy (około 1,5 kg); 1 cebula ; 1 marchew; 1 pietruszka; pół selera; 2 liście laurowe; 10 
ziarenek czarnego pieprzu; 4 ziarenka ziela angielskiego; sól; pieprz ; cukier 
Przepis : Ozór umyć ,zalać taką ilością wody by był przykryty, wsypać płaską łyżkę soli i gotować 1,5 godziny. 
Następnie wyjąć go i wylać płyn, Ozór opłukać zimną wodą , zdjąć skórę (w miejscach , w których nie da się jej 
zedrzeć ściąć ostrym nożem) i wyciąć gruczoły ślinowe. Ponownie zalać go wodą, dodać umyte i oskrobane 
warzywa, pokrojone w niezbyt małe kawałki. Cebulę obrać i włożyć w całości. Dodać liście laurowe, ziele 
angielskie oraz pieprz ziarnisty, płaską łyżkę soli , doprowadzić do wrzenia i gotować około 1 godziny ,aż ozór 
stanie się miękki. Wywar, w którym się gotował, użyć do przyrządzenia sosów : SOSU SZAREGO, SOSU 
CHRZANOWEGO . Ozór trzymać w ciepłej wodzie, a kiedy sos będzie gotowy , pokroić go na plastry, ułożyć na 
półmisku i zalać sosem.  

Potrawy z wieprzowiny 

|Pieczeń wieprzowa | Pieczeń wieprzowa ze świeżymi ziołami | Pieczeń wieprzowa z kminkiem i cebulą | Pieczeń 
wieprzowa z miodem i musztardą | Pieczeń wieprzowa z warzywami | Szynka wieprzowa pieczona | Szynka 
wieprzowa z glazurze z jabłkami | Schab pieczony z cebulą | Schab pieczony z cebulą i ziemniakami| Schab 
pieczony ze śliwkami | Schab duszony z cebulą | Schab duszony ze śliwkami i jabłkami | Karkówka 
pieczona | Polędwiczki wieprzowe z jabłkami | Polędwiczki wieprzowe duszone z grzybami | Polędwiczki 
wieprzowe w cieście francuskim | Kotlety schabowe z kością | Kotlety schabowe | Kotlety mielone 
wieprzowe | Kotlety mielone wieprzowo-cielęce | Sznycle wieprzowe smażone w panierce | Sznycle wieprzowe z 
pieczarkami | Żeberka duszone z cebulą | Żeberka duszone w kapuście kiszonej | Boczek pieczony | Rolada z 
boczku | Paprykarz wieprzowy| Golonki peklowane | Golonki pieczone w piwie | Wątróbka wieprzowa duszona z 
cebulą | Wątróbka wieprzowa smażona z szałwią | Ozorki wieprzowe po polsku | Cynaderki wieprzowe| 

PIECZEŃ WIEPRZOWA :  
Składniki :800 g wieprzowiny na pieczeń, z szynki, lub chudej łopatki bez kości, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka 
majeranku, 2 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Opłukane i osuszone mięso natrzeć solą, pieprzem, majerankiem oraz przeciśniętymi przez prasę 
ząbkami czosnku. Włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, polać masłem i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 220 stopni. Po 30 minutach zmniejszyć temperaturę do 180 stopni i piec 50 minut, często 
polewając mięso zbierającym się na dnie sosem .W razie gdyby było go za mało, polewać kilkoma łyżkami wody. 
Pieczeń wyjąć , pokroić w poprzek włókien, polać sosem z brytfanny i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, 



ZIEMNIACZANYM PUREE oraz KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ , KAPUSTĄ KISZONĄ ZASAMŻANĄ lub SURÓWKĄ Z 
KISZONEJ KAPUSTY  

PIECZEŃ WIEPRZOWA ZE ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI :  
Składniki :800 g wieprzowiny na pieczeń, z szynki, lub chudej łopatki bez kości, 3 ząbki czosnku, 3 łyżki oliwy, 
pół pęczka natki pietruszki, po 5-6 gałązek świeżych ziół (tymianku, majeranku ,oregano, bazylii), wybranych 
wedle uznania i możliwości i zmieszanych w dowolnych proporcjach lub 2 łyżeczki suszonych ziół , sól, pieprz 
Przepis : Opłukane mięso natrzeć solą oraz pieprzem. Ząbki czosnku obrać i pokroić każdy wzdłuż na kilka 
części. Wieprzowinę ponakłuwać ostrym nożem i w nakłute miejsca wepchnąć kawałki czosnku. 2 łyżki oliwy 
rozgrzać na silnym ogniu i obsmażyć mięso ze wszystkich stron, a następnie przełożyć je do brytfanny lub 
naczynia żaroodpornego i wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Co jakiś czas polewać sosem, który 
zbiera się na dnie. Gdyby go zabrakło lub byłoby za mało, polewać wodą. Po godzinie mięso wyjąć i obłożyć 
drobno posiekanymi ziołami (wraz z natką pietruszki) zmieszanymi z łyżką oliwy. Włożyć ponownie do piekarnika i 
piec 30 minut, jeszcze częściej polewając mięso płynem, żeby nie przypaliły się zioła. Pieczeń wyjąć, pokroić w 

plastry , polać sosem z brytfanny i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY i surówkami,. np. ZIELONĄ SAŁATĄ Z 
RZODKIEWKĄ I ŚMIETANĄ.  

PIECZEŃ WIPERZOWA Z KMINKIEM I CEBULĄ :  
Składniki : 800 g wieprzowiny na pieczeń, z szynki, lub chudej łopatki bez kości, 2 duże lub 3 mniejsze cebule, 1 
łyżeczka kminku, 2 łyżki masła ,sól, pieprz 
Przepis : Wymyte i osuszone mięso natrzeć solą oraz pieprzem. Włożyć do brytfanny lub naczynia 
żaroodpornego, polać masłem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Po 30 minutach mięso wyjąć, 
posypać ze wszystkich stron kminkiem, a na dno brytfanny włożyć pokrojone w ósemki cebule. Ponownie włożyć 
do piekarnika, zmniejszając temperaturę do 170 stopni i piec godzinę, często polewając mięso wodą, tak by na 
dnie cały czas był płyn, w przeciwnym wypadku spalą się cebule. Pieczeń wyjąć, pokroić w poprzek włókien polać 
sosem z brytfanny i podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, podsmażanymi KOPYTKAMI, KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ lub 
KAPUSTĄ KISZONĄ ZASMAŻANĄ 

PIECZEŃ WIEPRZOWA Z MIODEM I MUSZTARDĄ :  
Składniki : 1 kg wieprzowiny od szynki, 8 ml octu z czerwonego wina, 1 cebula,. 1 ząbek czosnku, 1 liść laurowy 
, 6 ziarenek ziela angielskiego, 10 ziarenek pieprzu, 3 łyżki oleju, 2 łyżki musztardy, 2 łyżki miodu, pół łyżeczki 
suszonego majeranku, pół łyżeczki suszonego tymianku, sól, pieprz 
Przepis : Zagotować 150 ml wody wraz z liściem laurowym, zielem angielskim oraz pieprzem ziarnistym . Zdjąć z 
ognia, wlać ocet i ostudzić. Mięso umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć przeciśniętym przez prasę 
czosnkiem, ułożyć w misce i obłożyć cebulą, pokrojoną w cienkie krążki, a następnie zalać octową marynatą. 
Włożyć na 12 godzin do lodówki i od czasu do czasu je obracać. Następnie odsączyć je z marynaty, oprószyć solą 
oraz pieprzem i obsmażyć ze wszystkich stron na bardzo gorącym oleju. Włożyć do brytfanny lub naczynia 
żaroodpornego, wlać marynatę wraz z cebulą, przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Po 50 
minutach mięso odkryć, a po kolejnych 20 minutach posmarować je musztardą wymieszaną z miodem, 
majerankiem i tymiankiem. Piec jeszcze 15 minut. Pieczeń wyjąć, pokroić w plastry i polać sosem. Podawać z 
KNEDLEM GOTOWANYM Z SERWATCE, lub KNEDLEM Z BUŁKI oraz warzywami , np. BURAKAMI 
GLAZUROWANYMI  

PIECZEŃ WIPERZOWA Z WARZYWAMI :  
Składniki : 1,2 kg wieprzowiny z łopatki z warstwą tłuszczu i skórą, 3 łyżki sklarowanego masła lub oleju, 4 małe 
cebule, 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 por (tylko biała i jasnozielona część), ćwierć selera, pół kostki bulionowej, 
warzywnej lub wołowo-drobiowej, sól, pieprz 
Przepis : Mięso umyć i odsączyć na papierowym ręczniku , a następnie ponacinać skórkę i tłuszcz, tak by 
utworzył się wzór w romby. W brytfannie rozgrzać połowę tłuszczu i na silnym ogniu ze wszystkich stron 
obsmażyć mięso. Oprószyć je solą oraz pieprzem i ułożyć w brytfannie skórką w górę. Bez przykrywki wstawić ją 
do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Marchew, pietruszkę oraz seler umyć , oskrobać i pokroić w niezbyt 
cienkie słupki, Obraną cebulę pociąć na ćwiartki, a opłukany por pokroić skośnie na dwucentymetrowe kostki. Pół 
kostki bulionowej wrzucić do 200 ml wody, zagotować i zdjąć z ognia. Mięso wyjąć z piekarnika 40 minut po tym 
jak zaczęło się piec. Obrócić je skórką w dół, na wierzchu umieścić warzywa, zalać 3 łyżkami wywaru i ponownie 
wstawić do piekarnika. Piec jeszcze 40 minut, co jakiś czas polewając bulionem oraz płynem , który się zebrał na 

dnie. Mięso pokroić w poprzek włókien w plastry, obłożyć je warzywami i podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, lub 
KLUSKAMI ŚLĄSKIMI 

SZYNKA WIEPRZOWA PIECZONA :  
Składniki : 1 cała szynka wieprzowa, z kością ,tłuszczem i skórą, 200 ml białego octu winnego, 2 cebule, 2 
marchwie, 1 pietruszka, pół selera, 2 liście laurowe, 10 ziarenek ziela angielskiego, 1 łyżka pieprzu ziarnistego, 20 
goździków, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Marchew, pietruszkę i seler opłukać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach Cebulę pokroić w krążki. 



Warzywa zalać 300 ml wody , dodać lekko rozgniecione : pieprz ziarnisty, ziele angielskie oraz liście laurowe i 
zagotować. Szynkę umyć, włożyć do kamionkowego, szklanego lub fajansowego naczynia takiej wielkości, by 
wokół mięsa pozostawało jak najmniej miejsca i zalać ciepłą, ale nie gorącą marynatą. Na 3-4 doby umieścić w 
lodówce lub innym miejscu o temperaturze 4-8 stopni. W tym czasie wielokrotnie szynkę obracać. Wyjąć ją z 
marynaty, ostrym nożem ściąć skórę , a znajdujący się pod nią tłuszcz ponacinać, tak by powstał wzór w romby 
.W tłuszcz powtykać goździki. Szynkę, tłuszczem w górę, włożyć do brytfanny i wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 200 stopni. Piec 2 godziny, często polewając zbierającym się na dnie płynem lub jeśli jest go za mało - wodą. 
Szynkę można podawać na stół w całości. Jako dodatki serwować ZIEMNIACZANE PUREE i warzywa np. 
MARCHEW GLAZUROWANĄ 

SZYNKA WIEPRZOWA W GLASZURZE Z JABŁKAMI :  
Składniki : 1 cała szynka wieprzowa, z kością ,tłuszczem i skórą, 2 cytryny, 2 cebule, 2 marchwie, 1 pietruszka, 
pół selera, 2 liście laurowe, 10 ziarenek ziela angielskiego, 10 ziarenek pieprzu, 16 goździków, 500 g kwaskowych 
jabłek, 2 łyżki masła, 1 łyżka majeranku, 2 łyżki musztardy, 3 łyżki miodu, sól, pieprz, cukier  

Przepis : Szynkę umyć, włożyć do garnka i zalać wodą. Wrzucić obrane, pokrojone w ćwiartki cebule, oskrobane 
i pocięte na kawałki pozostałe warzywa, pokrojoną w plasterki 1 cytrynę, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz 
ziarnisty oraz 2 płaskie łyżki soli. Doprowadzić do wrzenia, i zbierając szumowiny, gotować 1 godzinę na średnim 
ogniu. Mięso zostawić w wywarze do ostygnięcia (można do następnego dnia). Następnie wyjąć je , a wywar i 
warzywa zachować. Ostrym nożem ściąć skórę, a znajdujący się pod nią tłuszcz ponacinać, tak by powstał wzór z 
rombów. W tłuszcz powtykać goździki. Szynkę, tłuszczem w górę, włożyć do brytfanny i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni. Piec 1,5 godziny. Tymczasem umyte jabłka obrać, usuwając gniazda nasienne, pokroić 
w ósemki. Na patelni roztopić masło, wrzucić jabłka i ,mieszając, podsmażać 5 minut. Następie dodać 2 łyżki 
miodu i nieco zwiększyć ogień .Kiedy miód zacznie się karmelizować, jabłka zdjąć z ognia i przetrzeć przez sito. 3 
łyżki przecieru wymieszać z miodem, musztardą, majerankiem oraz sokiem z połowy cytryny i natrzeć tym 
wierzch szynki - pół godziny po wstawieniu jej do piekarnika. Połowę warzyw z wywaru przetrzeć przez sito i 
wymieszać z pozostałym przecierem jabłkowym. Wlać 200 ml wywaru, zagotować i doprawić do smaku solą, 
pieprzem , sokiem z cytryny oraz cukrem. Szynkę wyjąć z pieca, pokroić w plastry, ułożyć je na półmisku i polać 
niewielką ilością sosu. Resztę wlać do sosjerki. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami ,np. SURÓWKĄ Z 
SELERA I JABŁEK 

SCHAB PIECZONY Z CEBULĄ :  
Składniki : 1 kg schabu bez kości, 4 małe cebule, 4 łyżki sklarowanego masła, 1 łyżka suszonego majeranku lub 
kminku, sól, pieprz 
Przepis : Schab umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Na patelni rozgrzać 2 łyżki sklarowanego masła i na 
dużym ogniu obsmażyć mięso ze wszystkich storn, tak by się przyrumieniło. Przełożyć je do brytfanny, posypać 
solą, pieprzem oraz majerankiem lub kminkiem. Obłożyć pokrojoną w ósemki cebulą, a na mięsie rozłożyć 
kawałeczki pozostałego masła i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. na patelnię wlać 200 ml wody, 
wymieszać z tłuszczem, w którym smażył się schab, zagotować , zdjąć z ognia. Jak najczęściej polewać tym 
pieczeń. Jeśli płynu zabraknie, dolewać wody, tak ,żeby ba dnie brytfanny zawsze był płyn. Po 1,5 godzinie schab 
wyjąć, pokroić w plastry i polać sosem z dna brytfanny. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNIACZANYM 
PUREE i np. z KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ . Schab można również schłodzić i podawać jako zimną przekąskę 

SCHAB PIECZONY Z CEUBULĄ I ZIEMNIAKAMI :  
Składniki : 1 kg schabu bez kości, 4 małe cebule, 700 g ziemniaków, 4 łyżki sklarowanego masła, 1 łyżka 
suszonego majeranku lub kminku, sól, pieprz  
Przepis : Schab umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Na patelni rozgrzać 2 łyżki sklarowanego masła i na 
dużym ogniu obsmażyć mięso ze wszystkich storn, tak by się przyrumieniło. Przełożyć je do brytfanny, posypać 
solą, pieprzem oraz majerankiem lub kminkiem. Obłożyć pokrojoną w ósemki cebulą, polać resztą roztopionego 
masła i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, często polewając wodą. Na dnie brytfanny zawsze musi 
być płyn, w przeciwnym razie spali się cebula. Ziemniaki obrać, pokroić w ćwiartki lub ,jeśli są większe, w ósemki, 
zalać wrzątkiem osolonym łyżeczką soli i gotować 8 minut. Odcedzić i włożyć do brytfanny ze schabem godzinę 
po tym , jak zaczął się piec. Wszystko razem piec jeszcze 30 minut. Mięso pokroić w plastry na wierzchu położyć 
cebulę a dookoła ziemniaki. Podawać z KAPUSTĄ ZASAMAŻANĄ lub KAPUSTĄ KISZONĄ ZASMAŻANĄ 

SCHAB PIECZONY ZE ŚLIWKAMI :  

Składniki : 800 g schabu bez kości, 4 łyżki sklarowanego masła, 150 g suszonych śliwek bez pestek, 2 goździki , 
2 ziarenka ziela angielskiego, 2 ziarenka jałowca, skórka starta z 1 sparzonej cytryny, 1 łyżka suszonego 
majeranku, sól, pieprz 
Przepis : Śliwki opłukać. Goździki, ziele angielskie i ziarenka jałowca zmiażdżyć, rozetrzeć ze skórką cytrynową i 
połową majeranku. Mięso umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Przeciąć je wzdłuż do połowy i powstałą w ten 
sposób "kieszeń" natrzeć korzenno-cytrynową mieszanką .Włożyć śliwki i zamknąć "kieszeń" albo wiążąc schab, 
albo spinając rozcięte brzegi szpilkami do zrazów. Na patelni rozgrzać 2 łyżki sklarowanego masła i na dużym 
ogniu obsmażyć mięso ze wszystkich stron, tak ,żeby się przyrumieniło .Przełożyć je do brytfanny, oprószyć solą, 



pieprzem oraz resztą majeranku, polać resztą roztopionego masła. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni .Na patelnię wlać 200 ml wody, wymieszać z tłuszczem, w którym gotował się schab, zagotować i zdjąć z 
ognia. Co jakiś czas polewać tym pieczeń. Jeśli płynu zabraknie, dolewać wody, tak ,żeby na dnie brytfanny 
zawsze był płyn. Po 1,5 godziny schab wyjąć, pokroić w plastry i polać sosem z dna brytfanny. Podawać z 
ZIEMNIACZANYM PUREE lub podsmażanymi KOPYTKAMI i surówkami , np. SURÓWKĄ Z CYKORII Z JABŁKIEM . 
Schab ze śliwkami można również schłodzić i podawać jako zimną przekąskę. 

SCHAB DUSZONY Z CEBULĄ :  
Składniki : 1 kg schabu bez kości, 1 łyżka mąki, 4 małe cebule, 4 łyżki sklarowanego masła, 1 łyżka suszonego 
majeranku lub kminku, sól, pieprz 
Przepis : Schab umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć solą oraz pieprzem i oprószyć mąką. Na patelni 
rozgrzać 2 łyżki sklarowanego masła i na dużym ogniu obsmażyć mięso ze wszystkich stron, tak ,żeby się 
przyrumieniło. W rondlu na reszcie masła zeszklić pokrojone w niezbyt drobne krążki cebule, włożyć mięso, 
wsypać majeranek lub kminek, wlać 150 ml wody i na niewielkim ogniu dusić około 1,5 godziny, od czasu do 

czasu wlewając kilka łyżek wody. Schab wyjąć, pokroić w plastry i polać sosem z duszenia .Podawać z 
ZIEMNIACZANYM PUREE, KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ lub dowolnie wybranymi surówkami  

SCHAB DUSZONY ZE ŚLIWKAMI I JABŁKAMI :  
Składniki : 800 g schabu bez kości, 4 łyżki sklarowanego masła , 1 mała cebula,150 g suszonych śliwek bez 
pestek, 2 kwaskowe jabłka, 1 łyżka suszonego majeranku, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Śliwki opłukać. Schab umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Przeciąć go wzdłuż do połowy i powstałą 
w ten sposób kieszeń natrzeć solą, pieprzem oraz połową majeranku. Włożyć śliwki i zamknąć "kieszeń" albo 
wiążąc mięso bawełnianą nicią, albo spinając rozcięte brzegi szpilkami do zrazów. Mięso z zewnątrz natrzeć 
pieprzem i solą, a następnie oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać 2 łyżki masła i na dość dużym ogniu obsmażyć 
schab dookoła. W rondlu na reszcie masła zeszklić pokrojoną w drobną kostkę cebulę, włożyć mięso, wsypać 
resztę majeranku, wlać 150 ml wody i na niewielkim ogniu dusić około 1,5 godziny ,od czasu do czasu wlewając 
kilka łyżek wody. 15 minut przed końcem dodać umyte, obrane i grubo poszatkowane jabłka Schab wyjąć, 

pokroić w plastry i polać sosem z duszenia . Podawać z KOPYTKAMI, KLUSKAMI DROŻDŻOWY GOTOWANYMI NA 
PARZE i surówkami np. SURÓWKA Z CYKORII  

KARKÓWKA PIECZONA :  
Składniki : 800 g karkówki, 2 ząbki czosnku, pół łyżeczki majeranku, pół łyżeczki tymianku, sól, pieprz 
Przepis : Opłukane i osuszone mięso natrzeć solą, pieprzem, majerankiem, tymiankiem oraz przeciśniętymi przez 
prasę ząbkami czosnku. Włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, wstawić do piekarnika nagrzanego do 
200 stopni i piec 1 godzinę, polewając mięso zbierającym się na dnie sosem. Karkówkę wyjąć, pokroić w plastry i 
polać sosem z brytfanny. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami, np 
.SURÓWKĄ Z POMIDORÓW , OGÓRKÓW I PAPRYKI 

POLĘDWICZKI WIEPRZOWEZ JABŁKAMI :  
Składniki : 2 polędwiczki wieprzowe (600 - 700 g) , 2 kwaskowe jabłka, 1 łyżka oleju lub oliwy, 1 łyżeczka 
suszonego majeranku, 2 łyżki octu jabłkowego lub soku z cytryny, 3 łyżki sklarowanego masła, sól, pieprz , cukier 

Przepis : Z polędwiczek usunąć błony oraz tłuszcz, posolić, oprószyć pieprzem, polać łyżką oleju lub oliwy i 
włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 25 minut. W tym czasie jabłka obrać, podzielić na ćwiartki, a 
po usunięciu gniazd nasiennych pokroić na szesnastki. Na dużej patelni rozgrzać masło, wrzucić jabłka, oprószyć 
cukrem pudrem i majerankiem i smażyć na dość dużym ogniu po 2 minuty z każdej strony. Dodać ocet jabłkowy 
lub sok z cytryny, lekko oprószyć solą oraz pieprzem i dusić jeszcze 2 minuty. Upieczone polędwiczki pokroić w 
skośne plastry, położyć na talerzach lub półmisku i przykryć jabłkami .Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i 
warzywami , np. MARCHWIĄ GALZUROWANĄ 

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE DUSZONE Z GRZYBAMI :  
Składniki : 2 polędwiczki wieprzowe (600 700 g), 30-40 g grzybów suszonych, 1 łyżka mąki, 3 łyżki 
sklarowanego masła lub oleju, 1 cebula, 100 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Grzyby namoczyć na co najmniej 2 godziny w 300 ml wody, następnie odcedzić, opłukać , włożyć do 
wody, w której się moczyły , i gotować 20 minut . Gdy wywaru było mniej niż 150 ml, uzupełnić go wodą. Grzyby 

wyjąć , pokroić w paski , wywar przecedzić przez sito lub filtr do kawy. Z polędwiczek usunąć błony i tłuszcz. 
Mięso natrzeć solą oraz pieprzem i oprószyć mąką. na patelni rozgrzać połowę masła lub oleju i na dość dużym 
ogniu obsmażyć ze wszystkich stron polędwiczki, tak ,żeby się lekko przyrumieniły. W rondlu rozpuścić resztę 
tłuszczu, zeszklić na nim drobno posiekaną cebulę i dodać mięso, grzyby wraz z wywarem i na niewielkim ogniu 
dusić 20 minut. Wyjąć polędwiczki, pokroić w plastry i ułożyć na talerzach lub półmisku. Do rondla wlać śmietanę 
, zagotować ,doprawić do smaku solą oraz pieprzem zalać mięso sosem. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, 
KOPYTKAMI , KLUSKAMI ŚLĄSKIMI oraz warzywami np. BURAKAMI GLAZUROWANYMI 



POLĘDWICZKI WIEPRZOWE W CIEŚCIE FRANCUSKIM :  
Składniki : 2 duże polędwiczki wieprzowe (700-800 g), 2 łyżki sklarowanego masła, 2 łyżki musztardy, pół 
pęczka natki pietruszki, 810 gałązek świeżych ziół (tymianku, majeranku, oregano, bazylii), wybranych wedle 
uznana i możliwości i zmieszanych w dowolnych proporcjach, 4 łyżki bułki tartej, sól, pieprz, 300 g gotowego 
ciasta francuskiego lub składniki potrzebne do jego przyrządzenia, podane w przepisie na CIASTO FRANCUSKIE I 
, CIASTO FRANCUSKIE II, 1 jajko, 1 łyżka masła 
Przepis : Z polędwiczek usunąć błony oraz tłuszcz. Mięso umyć i osuszyć, obciąć oba końce polędwiczek, a resztę 
uformować w jak najgrubsze walce. Mięso umyć i osuszyć , a następnie na silnym ogniu obsmażyć na maśl ze 
wszystkich stron - nie dłużej niż 3 minuty. Wyjąć z patelni i oprószyć solą oraz pieprzem. Opłukane zioła drobno 
posiekać, wykorzystując tylko listki. Ciasto francuskie, przygotowane w domu lub kupione, rozwałkować, nadając 
mu taki kształt, by można było obwinąć nim dwie polędwiczki, ułożone jedna za drugą. Pozostawiając na 
brzegach wolne pasy ciasta ,rozłożyć na nim drobno posiekane zioła wymieszane z musztardą. Posypać je 
równomiernie bułka tartą i na środku umieścić polędwiczki. Połączyć ze sobą brzegi ciasta, tak by powstał walec. 
Przełożyć go, łączeniem w dół, na skropioną wodą blachę. Posmarować jajkiem rozbełtanym z mlekiem, wstawić 

do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 25 minut. Pokroić bardzo ostrym nożem na półtoracentymetrowe 
plastry i podawać, na przykład z ZIELONYMI SZPARAGAMI Z WODY 

KOTLETY SCHABOWE Z KOŚCIĄ :  
Składniki : 700-800 g schabu z kością, 2 łyżki mąki, 2 jajka, 4 łyżki bułki tartej, 6 łyżek sklarowanego masła lub 
4 łyżki oleju i 1,5 łyżki masła, sól ,pieprz 
Przepis : Mięso opłukać , osuszyć i podzielić na 4 porcje, zostawiając kość. Kotlety z obu stron pobić tłuczkiem i 
oprószyć solą oraz pieprzem .Obtoczyć je w mące, potem w rozbełtanych jajkach a następnie w bułce tartej . Na 
patelni rozgrzać sklarowane masło lub olej i smażyć mięso na dość dużym ogniu po 2 minuty z każdej strony 
.Zmniejszyć ogień i dosmażać kotlety po 5 minut z obu stron. Jeśli używa się oleju, kotlety wyjąć z patelni nieco 
wcześniej odsączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku, przełożyć na drugą patelnię z roztopionym masłem i 
smażyć po 1 minucie z każdej strony Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, ZIEMNIAKAMI Z WODY i surówkami, 
np. SURÓWKĄ Z BIAŁEJ KAPUSTY lub KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ .Kotlety z kością smaży się trudniej niż te bez kości, 
ponieważ mięso przy kości często pozostaje surowe. Żeby temu zapobiec, dobrze jest w czasie smażenia, 
dociskać je w tym miejscu do patelni 

KOTLETY SCHABOWE :  
Składniki : 600 g schabu bez kości, 2 łyżki mąki, 2 jajka, 4 łyżki bułki tartej , 6 łyżek sklarowanego masła lub 4 
łyżki oleju i 1,5 łyżki masła, sól, pieprz 
Przepis : Schab opłukać, osuszyć i pokroić w poprzek włókien na 4 porcje. Kawałki mięsa z obu stron pobić 
tłuczkiem i oprószyć solą oraz pieprzem. Obtoczyć je w mące, potem w rozbełtanych jajkach, a następnie w bułce 
tartej. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i smażyć mięso na dość dużym ogniu po 2 minuty z każdej strony. 
Zmniejszyć ogień i dosmażać kotlety po 4 minuty z obu stron. Jeśli używa się oleju, należy je wyjąć z patelni nieco 
wcześniej, odsączyć z tłuszczu, na papierowym ręczniku, przełożyć na drugą patelnię z roztopionym masłem i 
smażyć po 1 minucie z każdej strony. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ , KAPUSTĄ 
KISZONĄ ZASMAŻANĄ lub SURÓWKĄ Z KISZONEJ KAPUSTY 

KOTLETY MIELONE WIEPRZOWE :  
Składniki : 600 g wieprzowiny bez kości, na przykład łopatki, 1 czerstwa bułki, 1 duża lub 2 małe cebule, 3-4 
łyżki bułki tartej, 3 łyżki sklarowanego masła lub oleju, sól, pieprz 
Przepis : Bułkę pokroić na ćwiartki i na 20 minut zalać 200 ml wody. Następne odcisnąć ją (niezbyt mocno) i 
zemleć wraz z opłukanym mięsem. Dodać cebulę, startą na drobnej tarce, oraz jajka .Wszystko dokładnie 
wymieszać i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Nabierać porcje mięsa wielkości jajka, nadawać im kształt 
owalny. Obtoczyć je w bułce tartej i przypłaszczać, tak by miały grubość 1,5-2 cm. Kotlety z obu stron lekko 
ponacinać nożem, w ten sposób, by na ich powierzchni powstał wzór w romby. Na patelni rozgrzać sklarowane 
masło lub olej. Kłaść na nim kotlety i smażyć na dosyć silnym ogniu po 2 minuty z każdej strony. Potem go 
zmniejszyć i dosmażać po 5-6 minut z obu stron. Podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNIACZANYM PUREE i 
warzywami ,np. BURACZKAMI ZASMAŻANYMI 

KOTLETY MIELONE WIEPRZOWO - CIELĘCE :  
Składniki : 300 g wieprzowiny bez kości, na przykład łopatki, 300 g cielęciny ,1 czerstwa bułka, 1 cebula, 3-4 

łyżki bułki tartej, 3 łyżki sklarowanego masła lub oleju, sól, pieprz 
Przepis : Kotlety mielone wieprzowo-cielęce przyrządza się w ten sam sposób co KOTLETY MIELONE 
WIEPRZOWE i podaje z ZIEMNIAKAMI Z WODY, ZIEMNIACZANYM PUREE i warzywami, np. z MARCHWIĄ Z 
GROSZKIEM 

SZNYCLE WIEPRZOWE SMAŻONE Z PANIERCE :  
Składniki :4 sznycle wieprzowe wycięte z szynki (około 600 g), 2 łyżki mąki, 2 jajka, 4 łyżki bułki tartej, 6 łyżek 
sklarowanego masła lub 4 łyżki oleju i 1,5 łyżki masła, sól, pieprz, plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 



Przepis : Sznycle opłukać, osuszyć papierowym ręcznikiem z obu stron pobić tłuczkiem i oprószyć solą oraz 
pieprzem. Obtoczyć je kolejno w mące, rozbełtanych jajkach i bułce tartej. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i 
smażyć sznycle na dość dużym ogniu po 2 minuty z każdej strony. Zmniejszyć ogień i dosmażać je po 4 minuty z 
obu stron. Jeśli używa się oleju, mięso należy wyjąć z patelni nieco wcześniej, odsączyć z tłuszczu na papierowym 
ręczniku, przełożyć na drugą patelnię i z roztopionym masłem i smażyć po 1 minucie z każdej strony .Sznycle 
podawać, udekorowane plasterkami lub cząstkami cytryny z FRYTKAMI i na przykład, SURÓWKĄ Z BIAŁEJ 
KAPUSTY I JABŁEK  

SZNYCLE WIEPRZOWE Z PIECZARKAMI :  
Składniki : 4 sznycle wieprzowe wycięte z szynki (ok. 600 g), 250 g pieczarek, 1 duża lub 2 małe cebule, 1 łyżka 
mąki, 3 łyżki oleju, 2 łyżki masła, sól, pieprz, pół pęczka pietruszki 
Przepis : Mięso umyć, osuszyć , natrzeć solą oraz pieprzem i pobić z obu stron . Pieczarki oczyścić ,niezbyt 
cienko poszatkować i opłukać na sicie. W rondlu rozpuścić masło i zeszklić a nim drobno posiekaną cebule, 
wrzucić pieczarki, wsypać pół łyżeczki soli, kilka szczypt pieprzu i na niewielki, ogniu dusić 10 minut. W tym czasie 

na patelni rozgrzać olej, włożyć oprószone mąką sznycle i smażyć na dość mocnym ogniu po 3 minuty z każdej 
strony. Mięso odsączyć z oleju na papierowym ręczniku, włożyć do pieczarek i razem dusić 5 minut. Posypać 
posiekaną natką pietruszki i podawać z ZIEMNIAKAMI Z WODY. ZIEMNIACZANYM PUREE i na przykład ZIELONĄ 
SAŁATKĄ Z RZODKIEWKAMI I ŚMIETANĄ 

ŻEBERKA DUSZONE Z CEBULĄ :  
Składniki : 800 g żeberek, 1 łyżka mąki, 3-4 cebule, 3 łyżki masła lub oleju, 1 łyżeczka kminku, 1 mały liść 
laurowy, sól, pieprz 
Przepis : Żeberka umyć , osuszyć i pokroić w 4-5 centymetrowe kawałki. Natrzeć je solą oraz pieprzem i 
oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać połowę tłuszczu i na silnym ogniu obsmażać żeberka z obu stron, dociskając 
je mocno do patelni. Przełożyć je do płaskiego rondla, wrzucić kminek oraz liść laurowy, wlać 150 ml wody i dusić 
na małym ogniu. Na patelni rozpuścić resztę tłuszczu, włożyć pokrojoną w krążki cebulę i lekko ją zrumienić. 
Dodać ją do żeberek po 40 minutach od momentu, kiedy zaczęły się dusić i dusić razem około 20 minut. Doprawić 

do smaku solą oraz pieprzem i podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE oraz KAPUSTĄ ZASMAŻANĄ lub KAPUSTĄ 
KISZONĄ ZASMAŻANĄ 

ŻEBERKA DUSZONE W KAPUŚCIE KISZONEJ :  
Składniki : 800 g żeberek, 700 g kapusty kiszonej, 1 łyżka mąki, 2 cebule, 3 łyżki masła lub oleju, 1 łyżeczka 
kminku, 1 liść laurowy, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Kapustę zalać 200 ml wody, dodać liść laurowy i gotować na wolnym ogniu. Żeberka umyć, osuszyć i 
pokroić w 4-5 centymetrowe kawałki. Natrzeć je solą oraz pieprzem i oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać połowę 
tłuszczu i obsmażać żeberka z obu stron na dużym ogniu. Razem z pokrojoną w kostkę cebulą, zarumienioną na 
reszcie tłuszczu, włożyć je do kapusty pół godziny po tym, jak zaczęła się gotować. Wrzucić kminek i dusić 1 
godzinę na wolnym ogniu pod przykryciem. Doprawić do smaku sola , pieprzem oraz cukrem i podawać z 
ZIEMNIACZANYM PUREE lub ZIEMNIAKAMI Z WODY 

BOCZEK PIECZONY :  

Składniki : 80 g surowego chudego boczku (niewędzonego), 3 ząbki czosnku, 1 łyżeczka majeranku, sól, pieprz 
Przepis : Z boczku ostrym nożem ściąć skórę, zalać go taką ilością wrzątku, by był przykryty, i na wolnym ogniu 
gotować 30 minut. Pozostawić w wywarze do wystygnięcia , a następnie wyjąć go (wywar zachowując), natrzeć 
solą, pieprzem i majerankiem. Obrane ząbki czosnku pokroić wzdłuż na ćwiartki. Szpikulcem lub ostrym nożem 
zrobić w boczku nacięcia i powtykać w nie kawałeczki czosnku. Boczek włożyć do brytfanny lub naczynia 
żaroodpornego i wstawić do piekarnika nagrzanego do 80 stopni. Piec 40 minut, od czasu do czasu polewając go 
wywarem. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, ogórkami kiszonymi lub KAPUSTĄ KISZONĄ ZASMAŻANĄ .Boczek 
pieczony można również schłodzić i podawać na zimno. 

ROLADA Z BOCZKU :  
Składniki : 1 kg surowego chudego boczku (niewędzonego) w jak najcieńszym płacie, 2 łyżki sklarowanego 
masła lub oleju, 2 ząbki czosnku, 6 ziarenek ziela angielskiego, 1 łyżeczka majeranku, 1 łyżeczka tymianku, 1 
cebula, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 kostka bulionu wołowo-drobiowego, 1 liść laurowy, sól, pieprz, sok z cytryny 

Przepis : Z boczku ostrym nożem ściąć skórę, natrzeć go z jednej strony solą, pieprzem , przeciśniętym przez 
prasę czosnkiem, zmiażdżonym zielem angielskim, majerankiem oraz tymiankiem. Zwinąć w ciasny rulon, tak by 
przyprawy były wewnątrz, i mocno obwinąć bawełnianą nicią. Umyte i oskrobane warzywa pokroić w kostkę i 
wraz z pokrojoną w krążki cebulą włożyć do brytfanny. na patelni rozgrzać sklarowane masło lub olej i ze 
wszystkich stron na dużym ogniu obsmażyć boczek, tak żeby się przyrumienił. Tłuszcz zachować, a boczek włożyć 
na warzywa w brytfannie. zalać 500 ml wody i posypać pokruszoną kostką bulionową .Wstawić do piekarnika 
nagrzanego d o180 stopni i piec 1,5 godziny, kilkakrotnie obracają roladę. Płyn uzupełnić wodą na tyle by było go 
nie mniej niż 250 ml. Roladę wyjąć , a kiedy ostygnie, zawinąć w folię i na co najmniej 3 godziny włożyć do 
lodówki. Warzywa zmiksować lub przetrzeć przez sio wraz z płynem i tłuszczem z brytfanny i doprawić do smaku 



solą , pieprzem oraz sokiem z cytryny. Schłodzona roladę pokroić w dwucentymetrowe plastry i na małym ogniu 
podsmażać je na zachowanym tłuszczu, po 2-3 minuty z każdej strony. Porcje rolady serwować polane sosem z 
ZIEMNIACZANYM PUREE, ogórkami kiszonymi albo SURÓWKĄ Z KISZONEJ KAPUSTY 

PAPRYKARZ WIEPRZOWY :  
Składniki : 600 g wieprzowiny bez kości, 3 łyżki masła lub oleju, 3 ząbki czosnku, 1 łyżka koncentratu 
pomidorowego, 1,5 łyżki sproszkowanej papryki, pół łyżeczki ostrej sproszkowanej papryki, po pół papryki, 
czerwonej i zielonej, 100 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : 
 

GOLONKI PEKLOWANE :  
Składniki : 4 golonki (razem 2-2,5 kg), 2 g saletry, pół łyżeczki kolendry, 3 goździki , 1 liść laurowy, 8 ziarenek 

czarnego pieprzu, 8 ziarenek ziela angielskiego, 2 marchwie, 1 duża pietruszka, pół selera, 1 por, sól, pieprz 
Przepis : Kolendrę goździki, liść laurowy, pieprz ziarnisty i ziele angielskie rozgnieść i wymieszać saletrę, cukrem 
oraz 3 łyżkami soli. Połowę tej mieszanki wetrzeć w umyte i oczyszczone ze szczeciny golonki. Włożyć je do jak 
najmniejszego szklanego lub kamiennego naczynia, przykryć deseczką, obciążyć jakimś ciężkim przedmiotem i 
odstawić w chłodne miejsce. Po 24 godzinach golonki zalać 750 ml wody zagotowanej wraz z resztą mieszanki i 
na 7 -11 dni umieścić w lodówce. Po tym czasie wyjąć je z zaprawy i opłukać. Zalać taką ilością wrzątku by były 
przykryte, dodać warzywa - umyte , oskrobane i pokrojone w dowolne , niezbyt małe kawałki. Gotować 2-2,5 
godziny, wyjąć, podawać z chrzanem oraz ZIEMNIACZANYM PUREE lub pieczywem 

GOLONKI PIECZONE W PIWIE :  
Składniki : 4 golonki (razem 2-2,5 kg), 1 marchew, 1 duża pietruszka, pól selera, 1 por, 1 liść laurowy, 6 
ziarenek czarnego pieprzu, 6 ziarenek ziela angielskiego , 8-10 ząbków czosnku, 500 ml jasnego piwa, sól, pieprz  
Przepis : Golonki oczyścić ze szczeciny, umyć i zalać taką ilością wrzątki, by były przykryte. Dodać kopiastą łyżkę 
soli i warzywa - umyte, oskrobane i pokrojone w niezbyt małe kawałki. Gotować 2 godziny ,a następnie wyjąć z 
płynu. Ząbki obranego czosnku pokroić wzdłuż na ćwiartki Golonki ponakłuwać szpikulcem lub nożem i powtykać 
kawałeczki czosnku. Włożyć do brytfanny, oprószyć lekko solą oraz pieprzem i zalać połową piwa. Wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 200 stopni Piec 1 godzinę, co kilka minut polewając resztą piwa. Podawać z chrzanem i 
ZIEMNIACZANYM PUREE lub pieczywem 

WĄTRÓBKA WIEPRZOWA DUSZONA Z CEBULĄ :  
Składniki : 600 g wątroby wieprzowej, 3 cebule, 3 łyżki sklarowanego masła lub oleju, sól, pieprz 
Przepis : Wątrobę umyć ,m usunąć błony oraz grube żyły, a następnie pokroić ją na plastry 
półtoracentymetrowej grubości i oprószyć mąką. W płaskim rondlu roztopić sklarowane masło lub olej. Wrzucić 
pokojoną w cienkie krążki cebulę i kiedy lekko się zarumieni, zalać ją 3 łyżkami wody i dusić na małym ogniu 4 
minuty. Następnie zwiększyć ogień i włożyć wątróbkę. Smażyć ja po 2 minuty z każdej strony, po czym 
zmniejszyć ogień, wlać jeszcze 3 łyżki wody i dusić pod przykryciem 5-6 minut. Jeśli wątróbkę dusi się zbyt długo, 
twardnieje. Rondel zdjąć z ognia. Wątróbkę oprószyć solą oraz pieprzem i razem z cebulą wyłożyć na talerze lub 
półmisek. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami lub BURACZKAMI ZASMAŻANYMI 

WĄTRÓBKA WIEPRZOWA SMAŻONA Z SZAŁWIĄ :  
Składniki : 600 g wieprzowej wątroby, 4 łyżki sklarowanego masła, 8 listków świeżej szałwii, skórka starta z 
połowy sparzonej cytryny, sól, pieprz 
Przepis : Wątrobę umyć ,m usunąć błony oraz grube żyły, a następnie pokroić ją na plastry 
półtoracentymetrowej grubości .Obtoczyć w startej skórce cytrynowej, wymieszanej z bardzo drobno posiekanymi 
4 listkami szałwii, kłaść na rozgrzane masło i smażyć na dużym ogniu po 1 minucie z każdej strony. Następnie 
zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze po 4 minuty. Zdjąć z ognia i posolić. Przełożyć na półmisek lub talerze i na 
każdej porcji umieścić po listku szałwii. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i surówkami , np. SURÓWKĄ Z 
MARCHWI I JABŁEK 

OZORKI WIEPRZOWE :  
Składniki : 3 ozorki wieprzowe (około 800 g), 1 mała cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, pół selera, 1 liść 

laurowy, 6 ziarenek czarnego pieprza, 3 ziarenka ziela angielskiego, 1 łyżeczka mąki, 30 g rodzynków, 1 łyżeczka 
chrzanu, świeżo startego lub ze słoika, 100 ml słodkiej śmietany, 100 ml kwaśnej śmietany, sól, biały pieprz , 
cukier, sok z cytryny 
Przepis : Ozorki umyć, zalać taką ilością wody by były przykryte, wsypać łyżeczkę soli i gotować 50 minut. Wyjąć 
je, a wywar wylać. Opłukać je zimną wodą, zdjąć skórę (w miejscach w których nie da się jej zedrzeć, ściąć 
ostrym nożem) i wyciąć gruczoły ślinowe. Ozorki ponownie zalać wodą, dodać umyte i oskrobane warzywa, 
pokrojone w kawałki. Cebulę obrać, włożyć w całości. Wrzucić łyżeczkę soli, liść laurowy, ziele angielskie oraz 
pieprz ziarnisty. Gotować 30 - 40 minut aż ozorki będą miękkie. Zdjąć z ognia i pozostawić je w wywarze. Na 



patelni rozpuścić masło, wsypać mąkę i smażyć na średnim ogniu 2-3 minuty, tak ,żeby się zarumieniła. Dodać 
chrzan i smażyć jeszcze 2 minuty. Następnie, mieszając, wlać 50 ml wywaru z ozorków, opłukane rodzynki i 
gotować 5 minut. Dodać śmietanę i doprawi do smaku solą, białym pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny/ 
Ozorki, jeśli wystygły, podgrzać, pokroić w plastry i zalać sosem. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i 
gotowanymi warzywami np. z MARCHWIĄ Z WODY , lub surówkami , np. SURÓWKĄ Z SELERA I JABŁEK 

CYNADERKI WIEPRZOWE :  
Składniki : 3 nerki wieprzowe (600-700 g), 2 cebule, 2 łyżki mąki, 2 łyżki masła, 1 kostka bulionu wołowo-
drobiowego, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Nerki przekroić wzdłuż na pół, zalać wodą i zostawić na 1 godzinę. Wyjąć , włożyć do wrzącej wody, 
gotować 2 minuty i znów wyjąć, wylewając wodę. Nerki opłukać, ponownie zalać wrzątkiem i gotować 20 minut. 
Wyjąć, odciąć białe wnętrza , a resztę pokroić w półcentymetrowe plasterki. W rondlu rozpuścić masło, dodać 
posiekaną cebulę a kiedy się zeszkli, wrzucić cynaderki, oprószyć je mąką i , mieszając, 2-3 minuty podsmażać na 
dość dużym ogniu. Wlać 200 ml wody, wrzucić kostkę bulionową i na niewielkim ogniu dusić 10 minut. Doprawić 

do smaku solą, pieprzem , cukrem oraz sokiem z cytryny i podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE oraz surówkami , 
np SURÓWKĄ Z CYKORII I JABŁEK 

 



Potrawy z baraniny 

|Udziec jagnięcy pieczony | Udziec jagnięcy pieczony z świeżymi ziołami i czosnkiem | Udziec barani pieczony ze 
słoniną | Pieczeń z baraniny duszona ze śmietaną | Pieczeń z baraniny duszona z winem i miętą | Comber 
jagnięcy z ziołami | Comber barani w sosie miętowym | Kotlety jagnięce | Szaszłyki z baraniny | Potrawka z 
baraniny na winie z rodzynkami | Paprykarz z baraniny | 

UDZIEC JAGNIĘCY PIECZONY :  
Składniki :1 udziec jagnięcy z kością (1,8 - 2 kg); 1 łyżeczka rozmarynu; 5 ząbków czosnku; 3 łyżki oliwy; sól; 
pieprz; 3 łyżki sklarowanego masła. 
Przepis : Czosnek przecisnąć przez prasę, wymieszać z oliwą i rozmarynem. Dodać łyżeczkę soli i ćwierć łyżeczki 
pieprzu. Udziec umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć przygotowaną mieszanką i na 2 godziny umieścić 
w lodówce. Potem mięso włożyć do brytfanny lub do odpowiednio dużego naczynia żaroodpornego, wstawić do 

piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 1,5 godziny, co jakiś czas polewając je roztopionym sklarowanym 
masłem. Udziec podawać na stół w całości, a sos z pieczenia wlać do sosjerki. Następnie bardzo ostrym nożem 
pokroić go w plastry w poprzek włókien i polać sosem. Jako dodatki podawać ZIEMNIAKI PODSMAŻANE NA 
OLIWIE, i warzywa, na przykład, CUKINIĘ DUSZONĄ Z POMIDORAMI 

UDZIEC JAGNIĘCY PIECZONY ZE ŚWIEŻYMI ZIOŁAMI I CZOSNKIEM :  
Składniki :1 udziec jagnięcy z kością (1,8 - 2 kg); 10 ząbków czosnku; 6 łyżek oliwy; 4 - 5 gałązek tymianku; 4 - 
5 gałązek świeżego majeranku; 2 nieduże gałązki rozmarynu; pół pęczka natki pietruszki; sól; pieprz 
Przepis : Zioła opłukać, drobno posiekać i wymieszać z oliwą Udziec umyć , osuszyć papierowym ręcznikiem i 
natrzeć solą oraz pieprzem. Obrane ząbki czosnku pociąć wzdłuż na ćwiartki. W mięsie zrobić szpikulcem lub 
ostrym nożem nacięcia różnej długości powciskać w nie kawałki czosnku. Udziec posmarować połową mieszanki 
ziołowej, włożyć do brytfanny lub odpowiednio dużego naczynia żaroodpornego, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni i piec 1 godzinę, co jakiś czas polewając go wodą. Po godzinie mięso posmarować 
połową reszty mieszanki ziołowej a po 20 minutach to powtórzyć. Piec jeszcze 15 minut. Udziec podawać w 
całości, a sos z pieczenia wlać do sosjerki. Bardzo ostrym nożem pokroić mięso w plastry w poprzek włókien i 
polać sosem z brytfanny. Jako dodatek podać na przykład ZIEMNIAKI ZAPIEKANE Z CUKINIĄ I POMIDORAMI 

UDZIEC BARANI PIECZONY ZE SŁONINĄ :  
Składniki :1 udziec barani (około 2,5 kg); 100 ml octu z białego lub czerwonego wina; 1 marchew; 1 pietruszka; 
mały kawałek selera; 1 liść laurowy; 3 ziarenka ziela angielskiego; 2 ziarenka jałowca; 150g słoniny; sól; pieprz 
Przepis : Warzywa opłukać, oskrobać i niezbyt drobno poszatkować .Zalać 200 ml wody, wrzucić ziele angielskie, 
liść laurowy oraz lekko rozgniecione ziarenka jałowca i zagotować. Zdjąć z ognia i dodać ocet. Mięso opłukać 
,zalać ciepłą marynatą i na 48 godzin wstawić do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je obracać. Następnie wyjąć 
baraninę z marynaty, odsączyć z płynu i natrzeć solą oraz pieprzem .Połowę mocno schłodzonej słoniny pokroić w 
słupki półcentymetrowej długości, długie na 3 centymetry, a połowę w jak najcieńsze plasterki. Szpikulcem lub 
ostrym nożem zrobić w udźcu głębokie nacięcia i powciskać w nie słupki słoniny. Udziec włożyć do brytfanny, 
obłożyć go plasterkami słoniny i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 1 godzinę i 40 minut, od 
czasu do czasu polewając płynem zbierającym się na dnie. Podawać na stół w całości, a następnie kroić bardzo 
ostrym nożem, w poprzek włókien i polewać sosem z brytfanny. Jako dodatki serwować na przykład ZIEMNIAKI 
ZAPIEKANE Z ZIOŁAMI i FASOLKĘ SZPARAGOWĄ Z KOLOROWĄ PAPRYKĄ 

PIECZEŃ Z BARANINY DUSZONA ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki : 800 g baraniny z udźca, bez kości; 60 ml octu z białego wina; 1 marchew; 1 pietruszka; ćwierć 
selera; 1 liść laurowy; 5 ziarenek białego pieprzu; 3 ziarenka ziela angielskiego; 1 łyżka mąki ;2 łyżki 
sklarowanego masła; 100 ml słodkiej śmietany; 100 ml kwaśnej śmietany; sól; pieprz 
Przepis : Warzywa opłukać, oskrobać i niezbyt drobno poszatkować, zalać 150 ml wody, wrzucić ziele angielskie, 
pokruszony liść laurowy oraz lekko rozgniecione ziarenka białego pieprzu. Zagotować, zdjąć z ognia i wlać ocet. 
Mięso opłukać, zalać ciepłą marynatą i na 24 godziny wstawić do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je obracać. 
Następnie wyjąć z marynaty, odsączyć z płynu , natrzeć solą oraz pieprzem i oprószyć mąka .Na patelni rozgrzać 
2 łyżki sklarowanego masła i na mocnym ogniu obsmażyć mięso ze wszystkich stron. Przełożyć do rondla, dodać 
warzywa z marynaty oraz połowę płynu. Dusić na niewielkim ogniu około 2 godzin, co jakiś czas mieszając i 

dolewając po 2-3 łyżki wody. Na koniec wlać rozbełtane śmietany, zagotować i doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem. Podawać z RYŻEM NA SYPKO oraz surówkami, np. SURÓWKĄ Z PAPRYKI, GRUSZEK I OGÓRKÓW 
KISZONYCH 

PIECZEŃ Z BARANINY DUSZONA Z WINEM I MIĘTĄ :  
Składniki :800 g baraniny z udźca bez kości; 4 łyżki oliwy; 3 ząbki czosnku; 1 marchew, 1 pietruszka; mały 
kawałek selera; 1 liść laurowy; 5 ziarnek białego pieprzu; 3 ziarenka ziela angielskiego; 1 łyżeczka cukru; 1 łyżka 
mąki; 4 łyżki masła; 1 duża lub 2 małe cebule; 100 ml białego wytrawnego wina; 5-6 gałązek świeżej mięty ; sól; 



biały pieprz 
Przepis : Warzywa opłukać, oskrobać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Wymieszać je z oliwą, lekko 
rozgniecionym ziarenkami białego pieprzu oraz ziela angielskiego, pokruszonym liściem laurowym, przeciśniętym 
przez prasę czosnkiem i łyżeczką cukru. Tą mieszanką natrzeć opłukane i osuszone mięso i na 24 godziny wstawić 
je do lodówki .Baraninę oczyścić z przypraw i warzyw (nie płucząc jej), a następnie natrzeć solą oraz pieprzem i 
oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać 2 łyżki masła i na mocnym ogniu obsmażyć mięso ze wszystkich stron. W 
rondlu roztopić 2 łyżki masła i zeszklić pokrojone w kostki cebule. Włożyć obsmażone mięso oraz łodyżki mięty 
(liście odłożyć). Wlać 150 ml wody i dusić na niewielkim ogniu około 2 godzin, co jakiś czas mieszając i dolewając 
po 2-3 łyżki wina. W połowie duszenia dodać dwie trzecie posiekanych listków mięty. Mięso pokroić w plastry 
,zalać sosem, posypać resztą posiekanej mięty i podawać np. z PUREE Z ZIELONEGO GROSZKU 

COMBER JAGNIĘCY Z ZIOŁAMI :  
Składniki :600 g jagnięcego combra bez kości; 5 łyżek oliwy; 2 ząbki czosnku; pół pęczka natki pietruszki; 2-3 
gałązki tymianku; 1 mała gałązka rozmarynu; sól; pieprz 

Przepis : Przeciśnięty przez prasę czosnek wymieszać z 3 łyżkami oliwy oraz drobno posiekanymi ziołami. Z 
kawałków combra (podłużnych cienkich filetów) usunąć błony. Mięso opłukać i dokładnie osuszyć. Na patelni 
rozgrzać 2 łyżki oliwy i na dużym ogniu obsmażyć combry - nie dłużej niż 3 minuty. Oprószyć je solą oraz 
pieprzem, obtoczyć w ziołowej mieszance, każdy kawałek owinąć aluminiową folią, włożyć do naczynia 
żaroodpornego i na 12 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Mięso wyjąć, pokroić w skośne 
plastry i podawać , na przykład z ZIEMNIAKAMI ZAPIEKANYMI Z CUKINIĄ I POMIDAORAMI 

COMBER BARANI W SOSIE MIĘTOWYM :  
Składniki :600 g baraniego combra bez kości; 8 łyżek oliwy; 2 ząbki czosnku; 2-3 gałązki tymianku; 2-3 gałązki 
natki pietruszki; 1 mała gałązka rozmarynu; 1 mały pęczek świeżej mięty; 2 łyżki soku z cytryny lub octu z 
białego wina; sól; pieprz 
Przepis : Z combra usunąć błony, wypłukać go ,podzielić na osiem kawałków i osuszyć papierowym ręcznikiem. 
Przeciśnięty przez prasę czosnek wymieszać z 2 łyżkami oliwy, kilkoma szczyptami soli oraz pieprzu i drobno 

posiekanymi listkami tymianku, rozmarynu i natki pietruszki. Mięso obtoczyć w ziołowej mieszance i na 2 godziny 
włożyć do lodówki. 4 łyżki oliwy zmiksować z opłukaną miętą, dodać sok z cytryny i doprawić do smaku solą , 
pieprzem oraz cukrem. Na patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy i smażyć kawałki combra po 2 -2,5 minuty z każdej 
strony. Przełożyć na talerze lub półmisek i polać sosem miętowym. Podawać ,na przykład z ZIEMNIAKAMI 
PIECZONYMI NA BLASZE i PUREE Z ZIELONEGO GROSZKU 

KOTLETY JAGNIĘCE :  
Składniki :8 kotletów jagnięcych z kością (700-800 g); 6 łyżek oliwy; 2 łyżki soku z cytryny lub octu z białego 
wina; 2 ząbki czosnku; 4-5 gałązek tymianku; 1 mała gałązka rozmarynu; pół pęczka natki pietruszki; sól; pieprz 
Przepis : Zioła bardzo drobno posiekać (używając tylko listków) i wymieszać w misce z przeciśniętym przez prasę 
czosnkiem, oliwą oraz sokiem z cytryny. Umyte i odsączone z wody kotlety włożyć do mieszanki i na 3 godziny 
umieścić w lodówce. Następnie wyjąć je, lekko otrzepać z marynaty, włożyć do płaskiego naczynia 
,żaroodpornego i na 20 minut wstawić na najwyższą półkę piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Co jakiś czas 
kotlety polewać marynatą, tak aby całą ją zużyć. Podawać np. z ZIEMNIAKAMI PIECZONYMI NA BLASZE i 
GRILOWANĄ PAPRYKĘ W OLIWIE 

SZASZŁYKI Z BARANINY :  
Składniki :500 g baraniego combra; 150 g boczku w całości; 4-6 jak najmniejszych cebul 
Przepis : Mięso opłukać, osuszyć i pokroić w trzycentymetrową kostkę. Boczek pokroić w taką samą kostkę, a 
następnie każdy kawałek pociąć na trzy ,cztery części tak ,że powstaną niezbyt grube kwadraty. Cebule obrać i 
pokroić w ćwiartki . Mięso boczek i cebulę nadziewać kolejno na szpikulce , zakończając zawsze mięsem. Szaszłyki 
na 10 minut umieścić na najwyższej półce piekarnika nagrzanego do 230 stopni. Podawać z RYŻEM NA SYPKO, 
ZIELONĄ SAŁATKĄ Z POMIDORAMI I WINEGRETEM, GRILOWANĄ PAPRYKĄ W OLIWIE 

POTRAWKA Z BARANINY NA WINIE Z ORDZUNKAMI :  
Składniki :600 g mięsa baraniego bez kości; 50 ml octu z czerwonego lub białego wina; 2 marchew; 1 
pietruszka; mały kawałek selera; 1 liść laurowy; 3 ziarenka ziela angielskiego; 2 ziarenka jałowca;1 łyżka mąki; 3 

łyżki sklarowanego masła; 50 g rodzynków; 100 ml czerwonego wina; 150 ml słodkiej śmietany; sól; pieprz; 
cukier; sok z cytryny 
Przepis : Warzywa opłukać, oskrobać i niezbyt drobno poszatkować. Zalać 150 ml wody oraz octem, wrzucić 
ziele angielskie, liść laurowym oraz lekko rozgniecione ziarenka jałowca i zagotować. Mięso opłukać i pokroić w 
dwucentymetrową kostkę. Zalać letnią marynatą i na 24 godziny wstawić do lodówki. Mięso wyjąć z marynaty, 
odsączyć z płynu i oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i na mocnym ogniu obsmażyć w nim ze 
wszystkich stron kawałki baraniny. Przełożyć je do rondla, dodać wszystkie warzywa z marynaty oraz połowę 
płynu i wsypać łyżeczkę soli oraz szczyptę pieprzu. Dusić na niewielkim ogniu około 1,5 godziny, co jakiś czas 
mieszając w wlewając po kilka łyżeczek wina. Dziesięć minut przed końcem duszenia, kiedy mięso jest już 



miękkie, dodać opłukane rodzynki. Na koniec wlać śmietanę i doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem orz 
sokiem z cytryny. Potrawka powinna mieć słodko-kwaskowy smak. Podawać z pieczywem lub RYŻEM NA SYPKO, 
KLUSKAMI KŁADZIONYMI, SURÓWKĄ Z CYKORII 

PAPRYKARZ Z BARANINY :  
Składniki :600 g mięsa baraniego bez kości; 8 łyżek oliwy; 2 łyżki octu z białego wina lub sok z połowy cytryny; 
2 ząbki czosnku; 1 łyżeczka cukru; 2 łyżki masła; 1 płaska łyżka mąki; 1 duża lub 2 małe cebule; 1 łyżka 
koncentratu pomidorowego; po1 papryce czerwonej i zielonej; 1łyżka słodkiej sproszkowanej papryki; pół łyżeczki 
ostrej ,sproszkowanej papryki; sól; pieprz 
Przepis : Wymieszać 3 łyżki oliwy z cukrem, przeciśniętym przez prasę czosnkiem oraz octem lub sokiem z 
cytryny. Baraninę umyć, osuszyć , pokroić w dwucentymetrową kostkę, wymieszać z przyprawioną oliwą na 24 
godziny włożyć do lodówki. Następnie rozgrzać patelnię i na dość dużym ogniu ze wszystkich stron obsmażyć 
kawałki mięsa (nie ma potrzeby wlewać tłuszczu, ponieważ baranina jest już w oliwie) Do rondla wlać 3 łyżki 
oliwy i zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę. Dodać mięso, zwiększyć ogień i mieszając, podsmażać, dopóki na dnie 

nie będzie płynu - około 8 minut. Oprószyć mąką, smażyć jeszcze minutę a potem rondel zdjąć z ognia, wsypać 
paprykę, słodką i ostrą, dodać koncentrat pomidorowy. Mieszając, podsmażać 1 minutę, a następnie wlać 250 ml 
wody, zmniejszyć ogień i dusić pod przykryciem około 1 godzinę, od czasu do czasu mieszając. W razie gdyby 
płynu było za mało, uzupełnić go kilkoma łyżkami wody. Z umytych papryk usunąć gniazda nasienne ,a strąki 
pokroić w niezbyt długie i niezbyt cienkie paski. Na patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy, włożyć paprykę i mieszając, 
podsmażać 3-4 minuty. Paprykę wrzucić do mięsa, kiedy będzie już miękkie, i dusić razem 10 minut. Doprawić do 
smaku solą oraz pieprzem, zagotować, zdjąć z ognia i podawać z RYŻEM NA SYPKO 

Potrawy z dziczyzny i królika 

|Comber z sarny w śmietanie | Comber z sarny z wiśniami | Pieczeń z sarny lub jelenia szpikowana 
słoniną | Pieczeń z sarny lub jelenia w sosie jałowcowym | Pieczeń z sarny lub jelenia z żurawiną i 
gruszkami | Medaliony z sarny z pomarańczami | Potrawka z sarny lub jelenia z kurkami | Comber z dzika 
pieczony z żurawiną | Pieczeń z dzika z wiśniami | Pieczeń z dzika duszona w piwie | Polędwica z dzika pieczona 
w cieście francuskim | Zając w śmietanie | Zając w śmietanie szpikowany słoniną | Potrawka z zająca z 
rodzynkami | Królik duszony ze śmietaną | Królik duszony w winie z wiśniami | Królik duszony w piwie | Królik 
duszony z pomidorami i papryką | Królik duszony w musztardzie | Potrawka z królika z rodzynkami | Dzika kaczka 
pieczona | Dzika kaczka pieczona z jabłkami i śliwkami | Dzika gęś pieczona | Dzika gęś pieczona z 
jabłkami | Bażant pieczony | Bażant w potrawce | Kuropatwy lub przepiórki z polskim nadzieniem | Kuropatwy lub 
przepiórki pieczone | Kuropatwy lub przepiórki z czerwoną kapustą i śliwkami | 

COMBER Z SARNY W ŚMIETANIE :  
Składniki : comber z sarny z kością (ok. 1,5 kg), 80 g słoniny, 4 łyżki octu z białego wina lub sok z cytryny, 3 
łyżki sklarowanego masła, 6 ziarenek jałowca, 2 ziarenka ziela angielskiego, 1 łyżka mąki, 200 ml kwaśnej 
śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Jałowiec i ziele angielskie rozgnieść, wymieszać z 1 łyżeczką soli, kilkoma szczyptami pieprzu i octem 
lub sokiem z cytryny. Tą mieszanką natrzeć opłukany i osuszony comber i na 6 godzin wstawić do lodówki. Wyjąć 
go, włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, obłożyć cienkimi plasterkami słoniny i na 1 godzinę i 20 
minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Mięso wyjąć i trzymać w cieple, a do brytfanny wlać 
śmietanę zmieszaną z mąką. Gotować 4 minuty na wolnym ogniu. Comber pokroić, zalać sosem i podawać z 
KNEDLEM GOTOWANYM W SERWETCE, KLUSKAMI GOTOWANYMI NA PARZE lub KOPYTKAMI DROŻDŻOWYMI 
oraz BURACZKAMI ZASMAŻANYMI 

COMBER Z SARNY Z WIŚNIAMI :  
Składniki : 600 g combra z sarny, 2 łyżki mąki, 3 łyżki sklarowanego masła, 250 g wiśni (mogą być mrożone), 2 
goździki, 1 ziarenka jałowca, 2 ziarenka ziela angielskiego , 1 łyżka miodu, 50 ml wiśniówki, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Comber oczyścić z błon, opłukać, odsączyć na papierowym ręczniku i obtoczyć w mące. Sklarowane 
masło mocno rozgrzać na patelni i na silnym ogniu obsmażyć comber, nie dłużej niż 4 minuty. Tłuszczu z patelni 
nie usuwać. Następnie mięso oprószyć solą, pieprzem i natrzeć rozgniecionymi goździkami oraz ziarenkami 
jałowca i ziela angielskiego .Zawinąć w folię aluminiową, włożyć do naczynia żaroodpornego i na 20 minut 

wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni. Wydrylowane wiśnie zalać kilkoma łyżkami wody, dodać miód i 
na niewielkim ogniu dusić pod przykryciem 10 minut. Odłożyć kilkanaście wiśni, a resztę zmiksować lub przetrzeć 
przez sito. Comber wyjąć włożyć na patelnię, na której się smażyła, polać wiśniówką i podpalić. Dopóki płomień 
się unosi, poruszać lekko patelnią ,żeby cały alkohol się wypalił. Gdy płomień zgaśnie, wlać przecier wiśniowy, 
zagotować doprawić do smaku solą, pieprzem oraz cukrem. Comber pokroić w skośne plastry, polać sosem i 
udekorować całymi wiśniami. Podawać z ZIEMNIAKAMI DIUSZESY, KLUSKAMI KŁADZIONYMI, lub KLUSECZKAMI 
FRANCUSKIMI i n[. MARCHWIĄGLAZUROWANĄ 



PIECZEŃ Z SARNY LUB JELENIA SZPIKOWANA SŁONINĄ :  
Składniki : 1 kg udźca sarny lub jelenia bez kości, 150 g słoniny, 1 cebula, 1 marchew , 1 pietruszka, ćwierć 
selera, 5 łyżek octu z czerwonego lub białego wina, 1 liść laurowy, 4 ziarenka ziela angielskiego, 3 ziarenka 
jałowca, 2 łyżki sklarowanego masła, sól, pieprz 
Przepis : Cebulę pokroić w plastry, a pozostałe umyte i oskrobane warzywa w dużą kostkę. Zalać 300 ml wody, 
dodać pokruszony liść laurowy, ziele angielskie oraz ziarenka jałowca i zagotować .Zdjąć z ognia i wlać ocet. 
Umyte mięso włożyć do miski, zalać marynatą i na 24 godziny włożyć do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je 
obracać. Następnie wyjąć z marynaty i usunąć warzywa .Mocno schłodzoną słoninę pokroić w 
półtoracentymetrowe słupki długości 3 cm .Naszpikować nimi mięso, wbijając w nie najpierw nóż, a potem 
wkładając słoninę do otworów Mięso oprószyć solą i pieprzem i włożyć do brytfanny. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec 1 godzinę i 5 minut, często polewając sosem, zbierającym się na dnie brytfanny. 
Gdyby go było za mało, polewać wodą. Pieczeń wyjąć, pokroić w plastry i podawać polaną sosem z brytfanny. z 
KNEDLEM GOTOWANYM W SERWETCE, KNEDLAMI Z BUŁKI. Jako dodatek można serwować połówki gruszek z 
kompotu napełnione żurawiną lub borówkami lub GRUSZKI W WINIE 

PIECZEŃ Z SARNY LUB JELENIA Z SOSIE JAŁWOCOWYM :  
Składniki : 1 kg udźca sarny lub jelenia bez kości, 1 cebula, 1 marchew , 1 pietruszka, ćwierć selera, 5 łyżek 
octu z czerwonego lub białego wina, 1 liść laurowy, 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 łyżki ziarenek jałowca, 4 łyżki 
masła, 3 łyżki żurawiny do mięsa, 100 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Cebulę pokroić w plastry, a pozostałe umyte i oskrobane warzywa w dużą kostkę. Zalać 300 ml wody, 
dodać liść laurowy, ziele angielskie i zagotować. Zdjąć z ognia i wlać ocet. Opłukane mięso włożyć do miski , zalać 
marynatą i na 24 godziny włożyć do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je obracać. Mięso wyjąć z marynaty (100 
ml płynu zachować), usuwając warzywa. Oprószyć je solą oraz pieprzem, włożyć do brytfanny i polać stopionym 
masłem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 1 godzinę, często polewając sosem, zbierającym 
się na dnie brytfanny. gdyby go było za mało, polewać wodą tak by pod koniec pieczenia pozostało około 100 ml 
płynu . Pieczeń wyjąć i trzymać w cieple, a do brytfanny wlać 100 ml marynaty, dodać przetartą przez sito 
żurawinę oraz zmiażdżone ziarenka jałowca i 5 minut gotować. Wlać śmietanę, doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem , doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ogna. Mięso pokroić w plastry, ułożyć na półmisku i zalać połową 
sosu. Resztę sosu serwować w sosjerce .Pieczeń podawać z ZIEMNIACZYNYMI KROKIETAMI, KNEDLEM 
GOTOWANYM W SERWETCE lub KNEDLAMI Z BUŁKI. Jako dodatek można serwować połówki gruszek z kompotu 
napełnione żurawiną lub borówkami albo GRUSZKAMI W WINIE 

PIECZEŃ Z SARNY LUB JELENIA Z ŻURAWINĄ I GRUSZKAMI :  
Składniki : 1 kg udźca sarny lub jelenia bez kości, 1 cebula, 1 marchew , 1 pietruszka, ćwierć selera, 80 ml octu 
z czerwonego lub białego wina, 1 liść laurowy, 4 ziarenek ziela angielskiego, 3 ziarenek jałowca, 150 g słoniny, 1 
duża lub 2 małe gruszki, 3 łyżki żurawiny, 3 goździki, ćwierć łyżeczki cynamony, sól, pieprz 
Przepis : Warzywa opłukać, oskrobać lub obrać , poszatkować ,zalać 250 ml wody, dodać pokruszony liść 
laurowy, ziele angielskie oraz ziarenka jałowca i zagotować. Zdjąć z ogna i wlać ocet. Mocno schłodzoną słoninę 
pokroić w półtoracentymetrowe słupki długości 3 cm. Naszpikować nimi mięso, wbijając w nie najpierw nóż, a 
potem do otworów wkładając słoninę. Mięso włożyć do miski, zalać marynatą i na 24 godziny wstawić do lodówki. 
W tym czasie kilkakrotnie je obracać. Następnie wyjąć z marynaty, usunąć warzywa, oprószyć solą oraz pieprzem 
i włożyć do brytfanny. Umieścić w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni i piec 1 godzinę i 29 minut, często 
polewając zbierającym się na dnie sosem. Kiedy mięso się piecze, obrać gruszki, poszatkować, usuwając gniazda 
nasienne i zalać 100 ml marynaty. Dodać goździki, cynamon i gotować 10 minut, a następnie przetrzeć wraz z 
żurawiną. Pieczeń wyjąć i trzymać w cieple a do brytfanny wlać przecier gruszkowo-żurawinowy. Wymieszać go z 
sosem z pieczenia , doprawić do smaku solą oraz pieprzem i zagotować. Mięso pokroić w plastry, polać sosem i 
podawać z KNEDLEM GOTOWANYM W SERWETCE lub KNEDLAMI Z BUŁKI i warzywami np. BURACZKAMI 
GLAZUROWANYMI 

MEDALIONY Z SARNY Z POMARAŃCZAMI :  
Składniki : 600 g polędwiczek z combra sarny lub jelenia, 2 łyżki mąki, 3 łyżki sklarowanego masła, 2 
pomarańcze , 1 łyżeczka miodu, 50 ml likieru pomarańczowego lub nalewki (może być brandy), sól, pieprz , 
cukier 
Przepis : Mięso oczyścić z błon , opłukać , odsączyć na papierowym ręczniku, pokroić na 8 kawałków, 
przypłaszczyć je ręką , nadając im kształt medalionów i obtoczyć w mące. Pomarańcze obrać ostrym nożem, tak 

by na miąższu nie pozostały ani błony ani białe części owocu. "Wyfiletować" je , to znaczy pokroić w pozbawione 
błon cząstki , zbierając sok. Sklarowane masło mocno rozgrzać na patelni na silnym ogniu smażyć medaliony, po 
3-4 minuty z każdej strony. Następnie, nie zmniejszając ognia, polać mięso alkoholem i podpalić .Dopóki unosi się 
płomień, poruszać delikatnie patelnią ,żeby cały alkohol się wypalił. Gdy płomień zgaśnie, oprószyć medaliony 
solą i pieprzem, wlać sok pomarańczowy, dodać miód, rozgniecione goździki i smażyć na silnym ogniu 2 minuty. 
Medaliony wyłożyć na półmisek lub talerze, polać sosem i udekorować cząstkami pomarańczy Podawać z 
ZIEMNIACZANYMI KROKIETAMI lub ZIEMNIAKAMI DISUZESY i listkami sałaty 



POTRAWKA Z SARNY LUB JELENIA Z KURKAMI :  
Składniki : 500 g polędwiczek z combra sarny lub jelenia. 250 g kurek, 60 g surowego boczku wędzonego, pół 
kostki bulionu warzywnego, 3 łyżki sklarowanego masła, 1 łyżka mąki, 1 cebula, 100 ml madery lub czerwonego 
wina półsłodkiego, 1 pomarańcza, 3 łyżki żurawiny do mięsa, 4 ziarenek jałowca, 3 ziarenka ziela angielskiego, 
100 ml śmietany kremówki, pieprz , sól , ocet z czerwonego wina 
Przepis : Cebulę bardzo drobno posiekać i zeszklić na 1 łyżce masła. Włożyć oczyszczone i opłukane kurki 
(mniejsze w całości, większe pokrojone na połówki lub ćwiartki) , na średnim ogniu dusić około 10 minut, aż 
wyparuje płyn, i zdjąć z ognia. Mięso oczyścić z błon, opłukać , pokroić w trzycentymetrową kostkę i oprószyć 
mąką. Na patelnię wrzucić boczek, pocięty w 6-7 milimetrową kostkę, podsmażyć ,aż zacznie się wytapiać tłuszcz, 
a boczek zrobi się szklisty, wyłowić kawałki i dodać do kurek. Na patelnię włożyć resztę sklarowanego masła i na 
dużym ogniu porcjami obsmażać mięso. Przełożyć je do grzybów i boczku, a na patelnię, w której się smażyło. 
wlać maderę lub wino. Kiedy się zagotuje, dodać sok oraz skórkę ze sparzonej pomarańczy, przetartą przez sitko 
żurawinę, zmiażdżone ziarenka jałowca i ziela angielskiego i pół kostki bulionu warzywnego. Wlać śmietanę, 
doprawić do smaku solą, pieprzem oraz octem z czerwonego wina. Sosem zalać resztę składników i 5 minut 

gotować na średnim ogniu. Podawać z KNEDLEM GOTOWANYM W SERWETCE lub KNEDLAMI Z BUŁKI 

COMBER Z DZIKA PIECZONY Z ŻURAWINĄ :  
Składniki : 1,5 kg combra z dzika, 100 ml octu z czerwonego wina, 1 cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć 
selera, 1 liść laurowy, 6 ziarenek ziela angielskiego, 5 ziarenek jałowca, 1 łyżka mąki, 2 łyżki sklarowanego masła, 
5 dkg piernika, 3 goździki, ćwierć łyżeczki cynamonu, sól, pieprz, cukier  
Przepis : Warzywa opłukać, oskrobać lub obrać i poszatkować. Zalać 200 ml wody, dodać pokruszony liść 
laurowy, ziele angielskie oraz ziarenka jałowca i zagotować. Zdjąć z ognia i wlać ocet. Mięso włożyć do miski, 
zalać marynatą i na 24 godziny włożyć do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je obracać. Wyjąć z marynaty , 
osuszyć , natrzeć solą oraz pieprzem i oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać sklarowane masło i na dużym ogniu ze 
wszystkich stron obsmażyć mięso. Włożyć je do brytfanny i wstawić i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni . Piec 1 godzinę i 20 minut, polewając sosem, zbierającym się na dnie brytfanny, lub, jeśli go jest za mało, 
wodą. Piernik rozkruszyć , zalać 100 ml marynaty, gotować 10 minut, a potem przetrzeć wraz z żurawiną. Pieczeń 
wyjąć i trzymać w cieple, a do brytfanny wlać przecier piernikowo-żurawinowy .Wymieszać go z sosem z pieczenia 
i zagotować. Mięso pokroić w plastry, polać sosem i podawać z KNEDLEM GOTOWANYM W SERWETCE lub 
KNEDLAMI Z BUŁKI i warzywami , na przykład BRUKSELKĄ Z WODY 

PIECZEŃ Z DZIKA Z WIŚNIAMI :  
Składniki :1,5 kg mięsa z dzika od szynki, 8 ml octu z czerwonego lub białego wina, 1 cebula, 1 marchew, 1 
pietruszka, ćwierć selera, 1 liść laurowy, 4 ziarenka ziela angielskiego, 4 ziarenka jałowca, 1 łyżka mąki, 2 łyżki 
sklarowanego masła, 250 g wiśni, 1 łyżka cukru, 3 goździki, pól laski cynamonu lub ćwierć łyżeczki 
sproszkowanego cynamonu, sól, pieprz, cukier 
Przepis : Warzywa opłukać, oskrobać lub obrać, poszatkować. Zalać 200 ml wody, dodać pokruszony liść 
laurowy, ziele angielskie oraz ziarenka jałowca i zagotować. Zdjąć z ognia i wlać ocet, Mięso włożyć do miski 
,zalać marynatą i na 48 godzin włożyć do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je obracać Wyjąć z marynaty 
(zachowując ją), usunąć warzywa , a mięso osuszyć, natrzeć solą oraz pieprzem, nadać kulisty kształt i związać 
bawełnianą nicią. Oprószyć mąką i na dużym ogniu obsmażyć ze wszystkich stron na sklarowanym maśle . Włożyć 
do brytfanny i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 1 godzinę i 5 minut, polewając sosem 
zbierającym się na dnie brytfanny lub ,jeśli go jest za mało, wodą. Wydrylowane wiśnie zalać 50 ml marynaty , 
wrzucić cukier, cynamon oraz goździki i na wolnym ogniu gotować 20 minut. 15 minut przed końcem pieczenia 
dodać je, wraz z płynem, do mięsa. Pieczeń wyjąć, pokroić w plastry , polać sosem i podawać z KNEDLEM 
GOTOWANYM W SERWETCE lub KNEDLAMI Z BUŁKI i warzywami, na przykład MARCHWIĄ GLAZUROWANĄ 

PIECZEŃ Z DZIKA DUSZONA W PIWIE :  
Składniki : 1 kg mięsa z dzika od szynki, 50 ml octu z czerwonego lub białego wina, 1 marchew, 1 pietruszka, 1 
kawałek selera, pół liścia laurowego, 4 ziarenka ziela angielskiego, 6 ziarenek pieprzu, 1 łyżka mąki, 2 cebule, 2 
łyżki sklarowanego masła, 2 goździki, 350 ml jasnego piwa, sól, pieprz 
Przepis : Marchew, pietruszkę oraz seler umyć, oskrobać, poszatkować , zalać 150 ml wody, dodać pół liścia 
laurowego ,ziele angielskie oraz pieprz ziarnisty i zagotować. Zdjąć z ognia i wlać ocet. Mięso włożyć do miski, 
zalać marynatą i na 24 godziny włożyć do lodówki. W tym czasie kilkakrotnie je obracać. Wyjąć z marynaty, 
oczyścić z przypraw i warzyw (warzyw nie wyrzuca), osuszyć i natrzeć solą oraz pieprzem. Nadać mu kulisty 

kształt, związać bawełnianą nicią i oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać 1 łyżkę sklarowanego masła i na dużym 
ogniu obsmażyć mięso ze wszystkich stron. W rondlu rozpuścić resztę masła i zeszklić pokrojone w krążki cebule. 
Włożyć mięso, warzywa z marynaty, wrzucić goździki ,wlać 100 ml wody i dusić na wolnym ogniu pod 
przykryciem. Po 30 minutach zacząć dodawać piwo, wlewając je stopniowo po kilka łyżek. Dusić jeszcze godzinę. 
Mięso wyjąć i trzymać w cieple. Jeśli do tej pory warzywa się całkiem nie rozpadły, można je przetrzeć. Sos 
doprawić do smaku solą oraz pieprzem .Pieczeń pokroić w plastry w poprzek włókien, polać sosem i podawać z 
KNEDLEM GOTOWANYM W SERWETCE lub KNEDLAMI Z BUŁKI i warzywami, np. BURAKAMI GLAZUROWANYMI 



POLĘDWICZKI Z DZIKA PIECZONE W CIEŚCIE FRANCUSKIM :  
Składniki : 2 polędwiczki z dzika (około 80 ), pół małej główki włoskiej kapusty (około 500 g), 4 łyżki żurawiny 
do mięsa, 2 łyżki sklarowanego masła, 6 ziarenek ziela angielskiego, 3 ziarenka jałowca, 4 łyżki bułki tartej, sól, 
pieprz, 300 gotowego ciasta francuskiego lub składniki potrzebne do jego przyrządzenia , podane w przepisie na 
CIASTÓ FRANCUSKIE I, CIASTO FRANCUSKIE II , 1 jajko, 1 łyżka masła                                                
Przepis : Kapustę po usunięciu wierzchnich, uszkodzonych lub zeschniętych liści, włożyć do takiej ilości 
osolonego wrzątku, by ją pokrywał i gotować na wolnym ogniu 10 minut. Wyjąć i zostawić na sicie, żeby odciekła 
woda. Następnie wyciąć głąb i najbardziej łykowate części, a resztę pociąć w szerokie 2-3 centymetrowe pasy. 
Żurawinę przetrzeć przez sio i połączyć z rozgniecionym zielem angielskim i jałowcem. Z polędwiczek usunąć 
błony. Mięso umyć i osuszyć, a następnie na silnym ogniu obsmażyć ze wszystkich stron. Wyjąć z patelni i 
oprószyć solą oraz pieprzem. Ciasto francuskie , przygotowane w domu lub kupione, rozwałkować , nadając mu 
taki kształt, by można nim było owinąć polędwiczki, ułożone jedna za drugą. Rozłożyć na nim lekko odciśniętą 
kapustę, posypać bułką tartą, a następnie na środku umieścić mięso posmarowane żurawiną. Połączyć ze sobą 
brzegi ciasta tak by powstał walec i przełożyć go, łączeniem w dół, na skropioną wodą blachę. Posmarować 

jajkiem rozbełtanym z mlekiem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 30 minut. Pokroić bardzo 
ostrym nożem na półcentymetrowe kawałki i podawać z gotowanymi warzywami np. BRUKSELKĄ Z WODY .Jako 
dodatek można serwować połówki gruszek z kompotu napełnione żurawiną lub borówkami albo GRUSZKI W 
WINIE  

ZAJĄC W ŚMIETANIE :  
Składniki : comber i uda skruszałego zająca, 1 l maślanki, 100 g słoniny w plasterkach, 20 g grzybów 
suszonych, 1 cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 liść laurowy, 6 ziarenek ziela angielskiego, 5 
ziarenek jałowca, 1 łyżka mąki, 5 łyżek masła, 1 łyżka mąki, 200 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Umyte części zająca zalać maślanką i a 12 godzin wstawić do lodówki. Opłukaną marchew, pietruszkę 
oraz seler oskrobać i poszatkować. Cebulę pokroić w krążki. Ziele angielskie i jałowiec rozgnieść i wymieszać z 
warzywami, a następnie obłożyć tym wyjęte z maślanki części zająca i na 12 godzin umieścić w lodówce. Grzyby 
na co najmniej 2 godziny namoczyć w 100 ml wody, wyjąć je , pokroić w paski i 20 minut gotować w wodzie , w 
której się moczyły, przecedzonej przez sio lub filtr do kawy. Wyjęte z lodówki mięso dokładnie oczyścić z warzyw, 
natrzeć je solą oraz pieprzem i oprószyć mąką. Brytfannę przykryć na 1,5 godziny wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 190 stopni . 20 minut przed końcem pieczenia dodać grzyby wraz z wywarem i brytfannę odkryć. 
Upieczonego zająca wyjąć a do brytfanny wlać śmietanę rozbełtaną z mąką. Wymieszać , doprawić do smaku solą 
oraz pieprzem i 4 minuty gotować na wolnym ogniu. Porcje zająca z powrotem włożyć do brytfanny, podgrzać i 
podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE lub KLUSKAMI DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE oraz BURACZKAMI 
ZASMAŻANYMI 

ZAJĄC W ŚMIETANIE SZPIKOWANY SŁONINĄ :  
Składniki : comber i uda skruszałego zająca, 60 ml octu z białego wina, 1 cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, 
ćwierć selera, 1 liść laurowy, 6 ziarenek pieprzu, 6 ziarenek ziela angielskiego, 6 ziarenek jałowca, 100 g słoniny, 
3 łyżki sklarowanego masła, 1 łyżki mąki , 200 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Cebulę pokroić w plastry a umyte i oskrobane warzywa poszatkować .Zalać 150 ml wody, dodać 
pokruszony liść laurowy oraz lekko rozgnieciony pieprz ziarnisty, ziele angielskie i jałowiec. Zagotować, zdjąć z 
ognia i wlać ocet. Opłukane części zająca włożyć do miski, zalać marynatą i na 48 godzin włożyć do lodówki. W 
tym czasie kilkakrotnie je obracać. Wyjąć z marynaty, usunąć warzywa, a kawałki zająca natrzeć solą oraz 
pieprzem. Mocno schłodzoną słoninę pokroić w trzycentymetrowe cienkie słupki. Szpikulcem lub ostrym nożem 
ponakłuwać mięso i w nakłute miejsca wepchnąć słoninę. Kawałki zająca włożyć do brytfanny i polać je 
roztopionym masłem. Brytfannę przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piec 1,5 godziny. 
Zająca wyjąć z brytfanny i wlać do niej śmietanę rozbełtaną z mąką. Wymieszać , doprawić solą oraz pieprzem i 4 
minuty gotować na wolnym ogniu. Porcje zająca z powrotem włożyć do brytfanny, podgrzać i podawać z 
ZIEMNIACZANYM PUREE lub KLUSKAMI DROŻDŻOWYMI GOTOWNAYMI NA PARZE oraz BURACZKAMI 
ZASMAŻANYMI 

POTRAWKA Z ZAJĄCA Z RODZYNKAMI :  
Składniki : 1 zajęczy przodek wraz z podrobami, 1 cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 liść 
laurowy, 2 ziarenka ziela angielskiego, 3 ziarenka jałowca, 1 łyżka mąki, 4 łyżki sklarowanego masła, 30 g 
rodzynków, 50 g piernika, 3 goździki, 100 ml czerwonego wina, 100 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz, cukier, sok 

z cytryny 
Przepis : Przodek zajęczy porąbać na kilka kawałków. Zalać 750 ml wrzątku, dodać łyżeczkę soli , liść laurowy, 
ziele angielskie, jałowiec, opłukane warzywa, pokrojone na duże kawałki i gotować 1,5 godziny, Płucka i wątróbkę 
dodać dopiero po godzinie. Mięso i podroby wyjąć, a wywar przecedzić i zachować. Mięso oddzielić od kości, wraz 
z podrobami pokroić w centymetrową kostkę . W rondlu rozgrzać masło, wrzucić mięso i mieszając , 5 minut 
obsmażać, pod koniec oprószając je mąką. Zalać 150 ml wywaru i na wolnym ogniu dusić 30 minut. Pokruszony 
piernik zalać winem, wrzucić goździki, gotować 10 minut, a następnie przetrzeć przez sito. Połączyć z potrawką, 
dodać opłukane rodzynki i śmietanę, gotować jeszcze 5 minut i doprawić do smaku solą, pieprzem ,cukrem oraz 



sokiem z cytryny. Potrawka powinna mieć słodko-kwaśny smak. Podawać z KLUSKAMI KŁADZIONYMI lub 
KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI i surówkami ,np. SURÓWKĄ Z SLERA I JABŁEK 

KRÓLIK DUSZONY ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki : 1 królik, 2 cytryny, 4 łyżki sklarowanego masła, 1 łyżka mąki, 1 cebula, pól kostki bulionu 
drobiowego lub warzywnego, 200 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Wypatroszonego królika umyć, osuszyć i podzielić na 8 kawałków. Natrzeć je solą oraz pieprzem , 
obłożyć plasterkami cytryny i na 4 godziny umieścić w lodówce. Następnie cytryny usunąć a kawałki królika 
oprószyć mąką. Na patelni roztopić 2 łyżki masła i zeszklić posiekaną cebulę. W rondlu o dużym dnie rozgrzać 
resztę masła i na silnym ogniu ze wszystkich stron obsmażyć kawałki królika. Zmniejszyć ogień, dodać cebulę 
wraz z masłem, oprószyć mąką i mieszając, podsmażać jeszcze 4 minuty. Wlać 150 ml wody, wrzucić kostkę 
bulionową i dusić pod przykryciem 50 minut, od czasu do czasu mieszając i w razie potrzeby dolewając po kilka 
łyżek wody. Na koniec wlać rozbełtaną śmietanę, zagotować, zdjąć z ognia i doprawić do smaku solą , pieprzem 
,cukrem oraz sokiem z cytryny. Podawać z KLUSKAMI KŁADZIONYMI lub KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI i np. 

BURACZKAMI ZASMAŻANYMI  

KRÓLIK DUSZONY W WINIE Z WIŚNIAMI :  
Składniki : 1 królik, 3 łyżki sklarowanego masła, 1 cebula, 1 łyżka mąki, 250 ml białego wytrawnego wina lub 
półsłodkiego wina, 200 g wiśni (mogą być mrożone), 100 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz , cukier 
Przepis : Wypatroszonego królika umyć, osuszyć i podzielić na 8 kawałków. Natrzeć je solą oraz pieprzem i 
oprószyć mąką. Na patelni roztopić łyżkę masła i zeszklić posiekana cebulę. W rondlu o dużym dnie rozgrzać 
resztę masła i na silnym ogniu obsmażyć kawałki królika ze wszystkich stron. Zmniejszyć ogień, dodać cebulę 
wraz z masłem, oprószyć mąką i , mieszając, podsmażać 4 minuty. Następnie wlać wino i dusić pod przykryciem 
50 minut, w razie potrzeby dolewając po kilka łyżek wody. Dodać opłukane i wydrylowane wiśnie i dusić 15 
minut. Wlać śmietanę, zagotować i doprawić do smaku solą , pieprzem oraz cukrem. Podawać ,np. z KLUSKAMI 
DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE i SURÓWKĄ Z CYKORII 

KRÓLIK DUSZONY W PIWIE :  
Składniki : 1 królik, 100 g boczku wędzonego, 2 cebule, 2 łyżki sklarowanego masła, 1 łyżka mąki, 300 ml 
jasnego piwa, 30 g rodzynków ciemnych, 1 goździk, 2 ziarenka ziela angielskiego, 3 ziarenka jałowca, sól, pieprz,, 
cukier, sok z cytryny 
Przepis : Umytego królika podzielić na 8 kawałków. Natrzeć je solą oraz pieprzem i oprószyć mąką. Boczek 
pokroić w półcentymetrową kostkę, wrzucić na patelnię i smażyć na niewielkim ogniu, aż wytopią się z niego 2-3 
łyżeczki tłuszczu. Wtedy dodać posiekaną cebulę, smażyć dopóki cebula się nie zeszkli i zdjąć z ognia .W rondlu o 
dużym dnie rozgrzać masło i na silnym ogniu ze wszystkich stron obsmażyć kawałki królika. Zmniejszyć ogień, 
dodać cebulę wraz z boczkiem i tłuszczem, oprószyć mąką i mieszając, podsmażać 4 minuty. Następnie wlać 
piwo, wrzucić rozgniecione przyprawy - goździk , ziele angielskie oraz jałowiec - i dusić pod przykryciem 50 minut, 
od czasu do czasu mieszając i w razie potrzeby dolewając po kilka łyżek wody, Dodać opłukane rodzynki i dusić 
jeszcze 15 minut, Doprawić do smaku solą, pieprzem ,cukrem i sokiem z cytryny. Podawać na przykład z 
KNEDLAMI Z BUŁKI i SURÓWKĄ Z SELERA I JABŁEK 

KRÓLIK DUSZONY Z POMIDORAMI I PAPRYKĄ :  
Składniki : 1 królik, 200 ml białego, wytrawnego wina, 300 g pomidorów, 2 czerwone papryki, 2 cebule, 2 ząbki 
czosnku, 6 łyżek oliwy, 1 łyżka mąki, 2 łyżki słodkiej sproszkowanej papryki, pół łyżeczki ostrej sproszkowanej 
papryki, 1 łyżeczka ziół prowansalskich, 200 ml śmietany kremówki, sól, pieprz, cukier , sok z cytryny 
Przepis : Wypatroszonego królika umyć, osuszyć i podzielić na 8 kawałków. Natrzeć je solą oraz pieprzem i 
oprószyć mąką. W rondlu o dużym dnie rozgrzać 3 łyżki oliwy i na silnym ogniu ze wszystkich stron obsmażyć 
kawałki królika. Zmniejszyć ogień , dodać cebule zeszkloną na patelni na 1 łyżce oliwy i , mieszając, podsmażać 
jeszcze 4 minuty. Zdjąć z ognia, wsypać paprykę - słodką i ostrą - wlać wino, dodać przeciśnięty przez prasę 
czosnek, łyżeczkę soli, zioła prowansalskie i dusić pod przykryciem. Po 20 minutach wrzucić obrane ze skórki i 
pokrojone w kostkę pomidory i dusić jeszcze pół godziny, 5 minut przed końcem dodać paprykę - pokrojoną w 
centymetrowe kwadraty i podsmażoną na 2 łyżkach oliwy - oraz śmietanę. Doprawić do smaku solą, pieprzem, 
cukrem oraz sokiem z cytryny i podawać z RYŻEM NA SYPKO 

KRÓLIK DUSZONY W MUSZTARDZIE :  
Składniki : 1 królik, 4 łyżki musztardy (najlepiej dijon), 1 kostka bulionu warzywnego lub drobiowego, 1 cebula, 
2 ząbki czosnku, 2 łyżki sklarowanego masła, 1 łyżka mąki, 1 łyżeczka ziół prowansalskich, 200 ml śmietany 
kremówki, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Wypatroszonego królika umyć, osuszyć i podzielić na 8 kawałków. Nasmarować je musztardą i na 1 
godzinę umieścić w lodówce. W rondlu o dużym dnie rozgrzać 3 łyżki sklarowanego masła i na silnym ogniu ze 
wszystkich stron obsmażać kawałki królika. Zmniejszyć ogień, oprószyć je mąką, dodać drobno posiekaną cebulę 
oraz przeciśnięty przez prasę czosnek i , mieszając, podsmażać 4 minuty. Wlać 300 ml wody, wrzucić kostkę 
bulionową i na wolnym ogniu dusić pod przykryciem około 50 minut. Na koniec wlać śmietanę i doprawić do 



smaku sola, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny . Podawać z KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI lub RYŻEM NA 
SYPKO i np. ZIELONĄ SAŁATĄ Z POMIDORAMI I WINEGRETEM 

POTRAWKA Z KRÓLIKA Z ROZDZYNKAMI :  
Składniki : 1 przodek królika wraz z podrobami, 1 cebula. 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 liść laurowy, 
2 ziarenka ziela angielskiego, 1 łyżka mąki, 3 łyżki sklarowanego masła, 30 g rodzynków, 100 ml białego wina, 
100 ml słodkiej śmietany, 1 łyżka mąki, sól, biały pieprz, gałka muszkatołowa, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Przodek królika porąbać na kilka kawałków. Zalać 750 ml wrzątku, dodać łyżeczkę soli, liść laurowy, 
ziele angielskie, opłukane i oskrobane warzywa , pokrojone na duże kawałki i gotować 40 minut. Mięso i podroby 
wyjąć, a wywar przecedzić i zachować. Mięso oddzielić od kości i wraz z podrobami pokroić w centymetrową 
kostkę. W rondlu rozgrzać masło, wrzucić mięso i mieszając 5 minut obsmażać, pod koniec oprószyć mąką. Zalać 
150 ml wywaru i na wolnym ogniu dusić 30 minut. Dodać opłukane rodzynki , wino i rozbełtaną z mąką śmietanę, 
gotować jeszcze 5 minut i doprawić do smaku solą, białym pieprzem , gałką muszkatołową, cukrem oraz sokiem z 
cytryny. Potrawka z królika powinna mieć słodko-kwaśny smak. Podawać z KLUSKAMI KŁADZIONYMI lub 

KLUSECZKAMI FRANCUSKIMI i surówkami , np. SURÓWKĄ Z CYKORII 

DZIKA KACZKA PIECZONA :  
Składniki : 1 wypatroszona skruszała dzika kaczka, 100 g słoniny, 1 łyżka majeranku, sól, pieprz 
Przepis : Umytą kaczkę osuszyć, natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą, pieprzem oraz majerankiem i na co 
najmniej 6 godzin wstawić do lodówki (można na noc). Kaczkę , piersią w dół, włożyć do brytfanny, a następnie 
obłożyć pokrojoną w plasterki słoniną. Plasterki można przyczepić szpilkami do zrazów, żeby nie spadały. Wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 1 godzinę i 15 minut, polewając zbierającym się na dnie płynem. 
lub jeśli jest go za mało, wodą. Kaczkę wyjąć , pokroić na porcje i polać sosem z brytfanny. Podawać z 
podsmażanymi KOPYTKAMI , ZIEMNIAKAMI PODSMAŻANYMI NA OLIWIE oraz CZERWONĄ KAPUSTĄ Z JABŁKAMI 
lub SURÓWKĄ Z CZERWONEJ KAPUSTY Z POMARAŃCZAMI 

DZIKA KACZKA PIECZONA Z JABŁKAMI I ŚLIWKAMI :  
Składniki : 1 wypatroszona skruszała dzika kaczka, 100 ml czerwonego wina, 3 szare renety, 200 g suszonych 
śliwek bez pestek, 100 g słoniny, 1 łyżka majeranku, sól, pieprz 
Przepis : Umytą kaczkę osuszyć, natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą, pieprzem oraz majerankiem i na co 
najmniej 6 godzin wstawić do lodówki (można na noc). Śliwki opłukać i na 30 minut zalać winem. Umyte, 
nieobrane jabłka pokroić w ćwiartki, usuwając gniazda nasienne. Wymieszać je ze śliwkami wyjętymi z wina i 
włożyć do kaczki, a następnie zaszyć ją lub spiąć szpilkami do zrazów. Piersią w dół, włożyć ją do brytfanny lub 
naczynia żaroodpornego. Kaczkę obłożyć pokrojoną w plasterki słoniną. Plasterki można do niej przyczepić 
szpilkami do zrazów, żeby nie spadały. Zalać winem, w którym moczyły się śliwki, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec 1 godzinę 15 minut. Podawać np. z podsmażonymi KOPYTKAMI i CZERWONĄ 
KASPUTĄ O KORZENNEJ NUCIE lub SURÓWKĄ Z CZERWONEJ KAPUSTY 

DZIKA GĘŚ PIECZONA :  
Składniki : 1 wypatroszona skruszała gęś, 100 ml octu z białego lub czerwonego wina, 200 ml białego wina, 1 
marchew, 1 cebula, 1 pietruszka, ćwierć selera, 2 liść laurowy, 6 ziarenek ziela angielskiego, 5 ziarenek jałowca, 

200 g słoniny, 3 łyżki masła, 1 łyżka majeranku, sól , pieprz 
Przepis : Warzywa poszatkować , zalać wiem, dodać pokruszony liść laurowy, ziele angielskie oraz ziarenka 
jałowca i zagotować. Zdjąć z ognia i wlać ocet. Umytą gęś zalać letnią marynatą i na 48 godzin wstawić do 
lodówki. W tym czasie wielokrotnie ją obracać. Gęś wyjąć, oczyścić z warzyw , osuszyć a następnie natrzeć z 
zewnątrz i wewnątrz solą i pieprzem oraz majerankiem. Mocno schłodzoną słoninę pokroić w słupki długości 3 
cm. Naszpikować nimi gęś, najpierw wbijając nóż w mięso a potem wkładając do nacięć słoninę. Ptaka włożyć do 
brytfanny, polać stopionym masłem i wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piec około 1,5 godziny, co 
jakiś czas oblewając gęś zbierającym się na dnie płynem. Wyjąć ją, podzielić na porcje i polać sosem z brytfanny. 
Podawać z podsmażonymi KOPYTKAMI, lub KLUSKAMI DROŻDŻOWYMI GOTOWANYMI NA PARZE i CZERWONĄ 
KAPUSTĄ Z JABŁKAMI 

DZIKA GĘŚ PIECZONA Z JABŁKAMI :  
Składniki : 1 wypatroszona skruszała dzika gęś, 20 g słoniny, 2 łyżki majeranku, 800 g kwaskowych jabłek, sól, 

pieprz 
Przepis : Umytą gęś osuszyć, natrzeć na zewnątrz i wewnątrz solą, pieprzem oraz majerankiem i na 24 godziny 
wstawić do lodówki . Jabłka umyć i usuwając gniazda nasienne , pokroić w ćwiartki. Włożyć je do wnętrza gęsi. 
Skórę spiąć szpilkami do zrazów lub zszyć. Na dno brytfanny położyć jedną trzecia słoniny, pokrojonej w cienkie 
plastry. Włożyć gęś i obłożyć ją resztą słoniny. Słoninę można przyczepić szpilkami do zrazów, żeby nie spadała, 
Brytfannę wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 1 godzinę i 45 minut, co jakiś czas polewając 
gęś zbierającym się na dnie płynem. Gęś wyjąć, podzielić na porcje, polać sosem z brytfanny i obłożyć jabłkami. 
Podawać z podsmażanymi KOPYTKAMI lub KLUSKAMI DROŻDŻOWYI GOTOWANYMI NA PARZE i na przykład 
CZERWONĄ KAPUSTĄ O KORZENNEJ NUCIE 



BAŻANT PIECZONY :  
Składniki : 1 wypatroszony skruszały bażant, 150 g słoniny, 4 ziarenka jałowca, sól, pieprz 
Przepis : Ziarenka jałowca rozgnieść i zmieszać z płaską łyżeczką soli oraz kilkoma szczyptami pieprzu. Tą 
mieszanką natrzeć skruszałego i wypatroszonego bażanta - z zewnątrz i wewnątrz .Słoninę pokroić w cienkie 
plasterki, obłożyć nią ptaka, a następnie powiązać go bawełnianą nicią, tak , żeby słonina nie spadała. Włożyć go 
do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, wstawić do piekarnika do 200 stopni i piec 50-60 minut ,zależnie od 
wielkości. Zdjąć nici, pokroić bażanta na porcje , skropić je sosem z brytfanny i podawać z ZIEMNIAKAMI 
DIUSZESY, ZIEMNIAKAMI PODSMAŻANYMI NA OLIWIE i np. GRUSZKAMI Z WINIE 

BAŻANT W POTRAWCE :  
Składniki : 1 wypatroszony skruszały bażant, 1 cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 liść laurowy, 2 
ziarenka ziela angielskiego, 3 ziarenka jałowca, 2 łyżki mąki, 5 łyżek sklarowanego masła, 3 goździki, 30 g 
rodzynków, 100 ml białego wina, 2 żółtka, 150 ml słodkiej śmietany, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Umytego bażanta podzielić na 6-8 kawałków, zalać 750 ml wrzątku , dodać łyżeczkę soli, liść laurowy, 

ziele angielskie, jałowiec, opłukane i oskrobane warzywa, pokrojone a duże kawałki i gotować 1 godzinę. Kawałki 
bażanta wyjąć, a wywar przecedzić i zachować. Mięso oddzielić od kości i pokroić w centymetrową kostkę. W 
rondlu rozgrzać masło, włożyć mięso i ,mieszając, 5 minut obsmażać, pod koniec oprószając je mąką. Zalać 100 
ml wywaru, wrzucić goździki i dusić na na wolnym ogniu . Po 20 minutach wlać wino, wsypać opłukane rodzynki i 
gotować 5 minut. Na koniec dodać śmietanę, rozbełtaną z żółtkami. Mieszając, podgrzać, ale już nie gotować. 
Podawać z KLUSKAMI KŁADZIONYMI lub KLUSECZKAMI FRACUSKIMI, i surówkami np SURÓWKĄ Z CYKORII 

KUROPATWY LUB PRZEPIÓRKI Z POLSKIM NADZIENIEM :  
Składniki : 2 wypatroszone lub przepiórki, 150 g słoniny, wątróbki z kuropatw, 1,5 czerstwej bułki bez skórki, 2 
łyżki masła, 200 ml mleka, 2 jajka, 2 łyżki bułki tartej, pół pęczka natki pietruszki, sól, biały pieprz, gałka 
muszkatołowa 
Przepis : Umyte i osuszone kuropatwy lub przepiórki z zewnątrz i wewnątrz natrzeć solą oraz białym pieprzem i 
na 2 godziny wstawić do lodówki. Bułkę pokroić na ćwiartki, zalać na 20 minut mlekiem, a potem przepuścić przez 

maszynkę lub zmiksować wraz z opłukanymi wątróbkami. Miękkie masło utrzeć z żółtkami, połączyć ze zmieloną 
wątróbką i bułką, drobno posiekaną natką pietruszki, bułką tartą oraz ubitymi na sztywną pianę białkami. 
Doprawić do smaku solą , białym pieprzem oraz gałką muszkatołową. Farsz włożyć do wyjętych z lodówki ptaków 
, a rozcięcie zamknąć za pomocą szpilek do zrazów lub zszywając bawełnianą nicią, tak ,żeby słonina nie spadała. 
Włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego , wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 20 
minut. Wyjąć, zdjąć słoninę i ponownie wstawić do piekarnika zwiększając temperaturę do 220 stopni. Piec 
jeszcze 8 minut. Kuropatwy lub przepiórki pokroić na połówki. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE, ZIEMNIAKAMI 
DIUSZESY i np. SURÓWKĄ Z SELERA I ŻURAWINY lub ZIELONĄ SAŁATĄ ZE ŚMIETANĄ 

KUROPATWY LUB PRZEPIÓRKI PIECZONE :  
Składniki : 2 wypatroszone lub przepiórki, 150 g słoniny, 4 ziarenek jałowca, sól, pieprz 
Przepis : Ziarenka jałowca rozgnieść i zmieszać z płaską łyżeczką soli oraz kilkoma szczyptami pieprzu. Tą 
mieszanką natrzeć umyte i osuszone kuropatwy lub przepiórki, z zewnątrz i wewnątrz i na 2 godziny wstawić do 
lodówki. Słoninę pokroić w cienkie plasterki, obłożyć nią ptaki ,a następnie powiązać je bawełniana nicią, tak żeby 
słonina nie spadała. Włożyć do brytfanny lub naczynia żaroodpornego, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 
stopni i piec 20 minut. Wyjąć, zdjąć słoninę, ptaki przekroić wzdłuż grzbietu na pół. włożyć skórą w górę do 
brytfanny i ponownie wstawić do piekarnika , zwiększając temperaturę do 220 stopni. Piec jeszcze 6 minut. 
Podawać, polane sosem z brytfanny z ZIEMNIAKAMI DIUSZESY i np. SURÓWKĄ Z SELERA I SUSZONYCH ŚLIWEK 

KUROPATWY LUB PRZEPIÓRKI Z CZERWONĄ KAPUSTĄ I ŚLIWKAMI :  
Składniki : 2 wypatroszone lub przepiórki, 150 g słoniny, 1 mała lub pół dużej główki czerwonej kapusty (około 
800 g), 1 cebula, 3 łyżki masła, 200 g suszonych śliwek bez pestek, 200 ml soku jabłkowego, 3 łyżki octu 
jabłkowego lub z czerwonego wina, 3 goździki, sól, pieprz ,cukier, sok z cytryny 
Przepis : Umyte i osuszone kuropatwy lub przepiórki z zewnątrz i wewnątrz natrzeć solą oraz białym pieprzem i 
na 2 godziny wstawić do lodówki. Z kapusty usunąć zeschnięte liście, odciąć głąb i najbardziej łykowate części, a 
resztę poszatkować .Na maśle lekko zrumienić posiekaną cebulą , dodać kapustę i 5 minut podsmażać , uważając 
, by się nie przypaliła. Wlać sok jabłkowy, ocet, dodać łyżeczkę soli oraz goździki i dusić do miękkości 50-60 
minut, 10 minut przed końcem dodając opłukane i pokrojone w ćwiartki śliwki. Ptaki obwinąć w plasterki słoniny, 

a następnie powiązać je bawełnianą nicią , tak żeby słonina nie spadała. Włożyć do brytfanny lub naczynia 
żaroodpornego , wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 20 minut. Wyjąć, zdjąć słoninę, każdego 
ptaka podzielić na 4 części, włożyć do kapusty i dusić na niewielkim ogniu 10 minut. Podawać z podsmażonymi 
KOPYTKAMI 

Sosy do deserów 



| Sos waniliowy | Sos czekoladowy | Sos kawowy | Sos cytrynowy | Sos pomarańczowy | Sos pomarańczowo - 
śmietankowy | Sos poziomkowy lub truskawkowy z żółtkami | Sos poziomkowy, truskawkowy lub malinowy | Sos 
śliwkowy | Sos migdałowy | Sos gruszkowy | Sos szodonowy | Sos z czerwonego wina | Sos ponczowy | 

SOS WANILIOWY :  
Składniki : 3 żółtka; 250 ml słodkiej śmietany; 70 g cukru; 1 laska wanilii; 1 płaska łyżeczka mąki 
ziemniaczanej  
Przepis : Śmietanę zagotować na wolnym ogniu z przeciętną wzdłuż na pół laskę wanilii. Wanilię wyjąc. Drobne 
ziarenka znajdujące się wewnątrz laski dodać do śmietany a resztę wyrzucić. W rondluo grubym dnie ubić żółtka z 
cukrem na puszystą masę, pod koniec dodając mąkę ziemniaczaną. Ubijając nadal żółtkową masę, wlać powoli 
gorącą śmietanę. Rondel umieścić na małym ogniu i wciąż ubijając, doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Na 
powierzchni ciepłego sosu położyć kawałek folii kuchennej, żeby nie wytworzył się kożuch i wstawić do lodówki 

SOS CZEKOLADOWY :  
Składniki : pół tabliczki gorzkiej czekolady; 250 ml słodkiej śmietany, 2 łyżki cukru; 3 łyżki brandy lub rumu 
Przepis : Śmietanę wlać do niewielkiego rondla o grubym dnie, dodać połamaną na jak najmniejszej kawałki 
czekoladę oraz cukier. Na wolnym ogniu, mieszając , doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. Dalej mieszając 
,wlać alkohol. Sos podawać gorący. 

SOS KAWOWY :  
Składniki : 4 żółtka. 200 ml słodkiej śmietany; 100 g cukru; 5 łyżek mielonej kawy; 2-3 łyżki likieru kawowego 
lub brandy  
Przepis : Kawę oraz cukier zalać 200 ml wody i na wolnym ogniu gotować pod przykryciem 5 minut, a następnie 
odcedzić przez filtr do kawy. Powinno się w ten sposób uzyskać 100-120 ml gęstego słodkiego naparu. W 
metalowej misce utrzeć żółtka z cukrem na białą puszystą masę. Naczynie umieścić nad parą i ubijając żółtkową 
masę, cienkim strumieniem wlewać ciepły, ale nie gorący napar. Miskę zdjąć z rondla z gotującą się wodą i dalej, 
ubijając, wlać alkohol. Ubijać jeszcze 2-3 minuty. Sos podawać gorący. 

SOS CYTRYNOWY :  
Składniki :4 żółtka, 2 cytryny , 100 g cukru 
Przepis : Cytryny sparzyć. Na drobnej tarce ,zetrzeć skórkę, a potem wycisnąć sok. Cukier zagotować z 250 ml 
wody, zdjąć z ognia i połączyć z sokiem cytrynowym. W metalowej misce utrzeć na białą puszystą masę żółtka z 
cukrem oraz startą skórką z cytryny .Naczynie umieścić nad parą i ubijając żółtka, cienkim strumieniem wlać lekko 
ostudzony syrop cytrynowy. Ubijać jeszcze chwilę, aż sos nieco zgęstnieje 

SOS POMARAŃCZOWY :  
Składniki :4 żółtka; 1 duża pomarańcza; sok z połowy cytryny; 100 g cukru; 2 łyżki likieru pomarańczowego lub 
polewki pomarańczowej (niekoniecznie) 
Przepis : Pomarańczę sparzyć. Na drobnej tarce zetrzeć skórkę, a następnie wycisnąć sok. Cukier zagotować z 
150 ml wody, zdjąć z ognia i wlać sok z pomarańczy oraz sok z cytryny. W metalowej misce utrzeć na białą 
puszystą masę żółtka z cukrem oraz startą skórką z pomarańczy. Naczynie umieścić nad parą i ubijać dalej żółtka, 
wlewając cienkim strumieniem przestudzony syrop pomarańczowy, a potem likier lub nalewkę. Ubijać jeszcze 
chwilę aż sos lekko zgęstnieje. Sos podawać gorący lub schłodzony 

SOS POMARAŃCZOWO - ŚMIETANKOWY :  
Składniki :3 żółtka; skórka starta z 1 pomarańczy; 250 ml słodkiej śmietany; 70 g cukru; ćwierć laski wanilii; 1 
płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej 
Przepis : Pomarańczę sparzyć i na drobnej tarce zetrzeć skórkę. Śmietankę na wolnym ogniu zagotować z 
przeciętą wzdłuż na pół wanilią i odstawić na 10 minut. Potem wanilię wyjąć, zeskrobać drobne ziarenka 
znajdujące się wewnątrz laski, dodać je do śmietany a resztę wyrzucić. W rondlu o grubym dnie ubić żółtka z 
cukrem na puszystą masę, pod koniec dodając skórkę pomarańczową oraz mąkę ziemniaczaną, Ubijając żółtkową 
masę, wlać powoli gorąca śmietanę. Rondel umieścić na małym ogniu i wciąż ubijając doprowadzić do wrzenia i 
zdjąć z ognia. Na powierzchni ciepłego sosu położyć kawałek folii kuchennej, żeby nie wytworzył się kożuch, i 
wstawić do lodówki 

SOS POZIOMKOWY LUB TRUSKAWKOWY Z ŹÓŁTKAMI :  
Składniki :4 żółtka; 250 g poziomek lub truskawek; 80 g cukru; ćwierć laski wanilii 
Przepis : Truskawki lub poziomki opłukać i przetrzeć przez sito. Połowę przecieru zagotować z cukrem, 
przekrojoną wzdłuż na pół wanilią oraz 80 ml wody. Odstawić na 10 minut. Następnie wyjąć wanilię, drobne 
ziarenka znajdujące się wewnątrz laski dodać do przecieru, a resztę wyrzucić. Połączyć przetarte owoce - surowe i 
ugotowane. W metalowej misce utrzeć na białą puszystą masę żółtka z cukrem. Naczynie umieścić na rondlu z 



wrzątkiem i ubijać nadal żółtka wlewając cienkim strumieniem przecier z owoców. Miskę zdjąć z pary , ubijać 
jeszcze chwilę ,aż sos lekko zgęstniej , i schłodzić 

SOS POZIOMKOWY , TRUSKAWKOWY LUB MALINOWY :  
Składniki :400 g poziomek; 80 g cukru pudru; 3 łyżki likieru owocowego (cytrynowego, pomarańczowego lub 
porzeczkowego) lub 2 łyżki brandy 
Przepis : Owoce starannie opłukać i przetrzeć przez sito, a następnie dokładnie wymieszać z cukrem pudrem i 
wybranym alkoholem 

SOS ŚLIWKOWY :  
Składniki : 300 g śliwek (mogą być mrożone); ćwierć laski cynamonu lub ćwierć łyżeczki mielonego cynamonu; 
2 goździki; 150 ml białego lub czerwonego słodkiego wina; 70 g cukru lub miodu; 2 łyżki śliwowicy lub brandy 
(niekoniecznie) 

Przepis : Śliwki opłukać, wypestkować, zalać 100 ml wody, wrzucić goździki i cynamon i na wolnym ogniu 
gotować 15 minut. Śliwki przetrzeć przez sito, podlewając płynem, w którym się gotowały. Dodać wino, cukier lub 
miód i zagotować. Zdjąć z ognie, wlać śliwowicę albo brandy i ostudzić 

SOS MIGDAŁOWY :  
Składniki :3 żółtka; 250 ml słodkiej śmietany; 50 g migdałów; 70 g cukru; 5 kropli olejku migdałowego lub 3 
łyżki likieru migdałowego na przykład amaretto; 1 płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej 
Przepis : Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem a następnie wyłuskać je ze skórki i zemleć w maszynce do 
mielenia orzechów lub rozdrobnić w malakserze. Śmietanę zagotować. W rondlu o grubym dnie ubić żółtka z 
cukrem na puszystą masę, pod koniec dodając mąkę ziemniaczaną. Ubijając nadal, wlać powoli gorącą śmietanę. 
Dodać migdały i umieścić rondel na małym ogniu. Wciąż ubijając, doprowadzić do wrzenia. Zdjąć z ognia i dalej 
ubijając, wlać olejek lub likier migdałowy. Na powierzchni ciepłego sosu położyć kawałek folii kuchennej, żeby nie 
wytworzył się kożuch, i wstawić do lodówki.  

SOS GRUSZKOWY :  
Składniki :3 średnie gruszki; 1 cytryna; 150 ml białego lub czerwonego słodkiego lub półsłodkiego wina; 60-80 g 
cukru, zależnie od tego , czy wino jest słodkie czy półsłodkie; 2-3 łyżki gruszkówki lub brandy 
Przepis : Gruszki opłukać, obrać i poszatkować, usuwając gniazda nasienne. Zalać 50 ml wody, dodać jak 
najcieniej obraną skórkę z połowy sparzonej cytryny i na wolnym ogniu gotować 10 minut. Następnie gruszki 
,wraz z płynem, w którym się gotowały, przetrzeć przez sito. Dodać wino, cukier oraz sok z cytryny i zagotować. 
Zdjąć z ognia, wlać alkohol i ostudzić. 

SOS SZODONOWY :  
Składniki :4 żółtka; 100 g cukru; 250 g białego wytrawnego wina (może być słodkie lub półsłodkie, ale wtedy 
dodać mniej cukru) 
Przepis : W metalowej misce utrzeć żółtka z cukrem na białą puszystą masę. Naczynie umieścić na parą i 
ubijając żółtkową masę, cienkim strumieniem wlać wino. Ubijać jeszcze chwilę ,aż sos lekko zgęstnieje. 

SOS Z CZERWONEGO WINA :  
Składniki :4 żółtka; 100 g cukru; 250 g białego wytrawnego wina (może być słodkie lub półsłodkie, ale wtedy 
dodać mniej cukru); 2 goździki; ćwierć laski cynamonu 
Przepis : Wino zagotować z goździkami i cynamonem, a kiedy ostygnie wyjąć przyprawy. W metalowej misce 
utrzeć żółtka z cukrem na białą puszystą masę. Miskę umieścić na rondku z wrzątkiem i ubijając żółtkową masę, 
cienkim strumieniem wlać ciepłe ,ale nie gorące wino. Ubijać sos, dopóki lekko nie zgęstnieje 

SOS PONCZOWY :  
Składniki :4 żółtka; 100 g cukru; 1 pomarańcza ; 1 cytryna; 150 g białego wytrawnego wina (może być słodkie 
lub półsłodkie ,ale wtedy dodać mniej cukru);3 łyżki rumu  
Przepis : Cytrynę i pomarańczę sparzyć. Na drobnej tarce zetrzeć skórkę , a następnie wycisnąć sok. Dodać do 
niego cukier, zagotować ,zdjąć z ognia i wlać wino, a potem rum. W metalowej lub żaroodpornej misce utrzeć 
żółtka z cukrem oraz startą skórką pomarańczową i cytrynową na białą puszystą masę. Naczynie umieścić nad 

parą i nadal ubijając, cienkim strumieniem wlać wino z sokiem i rumem. Zdjąć z ognia i ubijać jeszcze 2-3 minuty 

Desery 

| Krem poziomkowy lub truskawkowy | Krem cytrynowy | Krem karmelowy | Mus czekoladowy | Mus 
kawowy | Mus z białego wina z brzoskwiniami | Mus z czerwonego wina z gruszkami | Mus jabłkowy| Mus 
jagodowy z twarożkiem | Galareta z czerwonych owoców | Galaretka z owoców cytrusowych | Galaretka z 



rabarbaru i truskawek | Galaretka z białego wina z brzoskwiniami | Galaretka z żurawin | Kisiel z czerwonych 
owoców | Sałatka owocowa z sosem malinowym | Sałatka ze śliwek z imbirem | Budyń czekoladowy | Budyń 
waniliowy | Budyń z bakaliami | Budyń z kaszy manny | Zapiekanka z wiśniami | Zapiekanka piernikowa z 
wiśniami | Zapiekanka z twarogu i malin | Brzoskwinie i maliny zapiekane | Brzoskwinie z żurawiną pod 
kruszonką | Śliwki pod kruszonką | Śliwki zapiekane z pianką migdałową | Śliwki w sosie imbirowym | Śliwki 
suszone nadziewane orzechami | Gruszki w winie | Jabłka pieczone z orzechami i rodzynkami| Jabłka pieczone z 
migdałami | Banany smażone w miodzie z cynamonem i imbirem | Strudlowe tobołki z jabłkami | Naleśniki z 
pomarańczami | Naleśniki ze śliwkami | Naleśniki z jabłkami | Omlety biszkoptowe | Jabłka w cieście 
smażone | Omlet ze śliwkami | Omlet cesarski | Suflet czekoladowy | Suflet migdałowy | Suflet 
pomarańczowy | Suflet makowy | Suflet piernikowy | 

KREM POZIOMKOWY LUB TRUSKAWKOWY :  
Składniki : 6 żółtek, 400 g poziomek lub truskawek, 150 g cukru, 250 ml śmietany kremówki, 1,5 łyżki żelatyny, 
ćwierć laski wanilii 

Przepis : Truskawki lub poziomki opłukać, trzy czwarte owoców przetrzeć przez sito. Połowę przecieru zagotować 
z cukrem, przekrojoną wzdłuż na pół wanilią oraz 100 ml wody i odstawić na 10 minut. Następnie , wyjąć wanilie, 
zeskrobać nożem drobne ziarenka znajdujące się wewnątrz laski i włożyć je z powrotem do rondla, a resztę 
wyrzucić .Rondel znów postawić na ogniu ,zagrzać prawie do wrzenia, zdjąć z ognia, wsypać żelatynę i dokładnie 
wymieszać, a następnie połączyć z surowymi przetartymi owocami. W metalowej lub żaroodpornej misce utrzeć 
na białą puszystą masę żółtka z cukrem. Naczynie umieścić nad parą i ubijając utarte żółtka, dodawać po łyżce 
przetartych owoców. Miskę zdjąć z garnka z wrzątkiem, ubijać jeszcze chwilę ,aż masa lekko zgęstnieje. Kiedy 
krem zacznie się ścinać (po 1-2 godzinach) połączyć go, niezbyt gwałtownie mieszając, z ubitą na sztywno 
śmietaną oraz resztą owoców (truskawki, pokroić na połówki lub ćwiartki). Włożyć do miseczek albo pucharków i 
na kilka godzin wstawić do lodówki 

KREM CYTRYNOWY :  
Składniki : 3 cytryny, 400 ml śmietany kremówki, 4 białka, 17- g cukru, 1,5 łyżki żelatyny, plasterki lub cząstki 

cytryny do dekoracji 
Przepis : Cytryny sparzyć wrzątkiem, na drobnej tarce zetrzeć skórkę, a następnie wycisnąć sok. 100 ml wody 
zagotować z cukrem, zdjąć z ognia i w gorącym syropie rozpuścić żelatynę. Połączyć z sokiem oraz skórką z 
cytryny a kiedy ostygnie, niezbyt gwałtownie ,ale dokładnie wymieszać ubitą na sztywno śmietaną. Włożyć do 
miseczek lub pucharków i udekorować plasterkami albo cząstkami cytryny. Na co najmniej 4 godziny włożyć do 
lodówki 

KREM KARMELOWY :  
Składniki : 4 jajk, 4 żółtka, 500 ml mleka lub chudej słodkiej śmietany, 120 g cukru, 1 laska wanilii 
Przepis : Mleko lub śmietanę wlać do rondla, wrzucić przekrojoną na pół laskę wanilii, zagotować i zdjąć a ognia. 
Po 10 minutach wyjąć drobne ziarenka i włożyć je do mleka (albo śmietany) a resztę usunąć. Jajka i żółtka ubić z 
cukrem (zostawiając 4 łyżki) na puszystą masę , a następnie wciąż ubijając, wlać cienkim strumieniem gorące 
mleko (lub śmietanę). Do rondla albo na patelnię wsypać 4 łyżki cukru. Podgrzewać, mieszając, dopóki cukier nie 
zbrązowieje. Wtedy wlać 3 łyżki wody i mieszać , dopóki stwardniały karmel się nie rozpuści. Rozlać go do 
miseczek żaroodpornych, a na wierzch wlać masę. Miseczki umieścić w brytfannie lub innym naczyniu z wodą. 
Wody powinno być tyle by sięgała do jednej trzeciej wysokości miseczki. Na 40 minut wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni. Kiedy krem wystygnie , na co najmniej 4 godziny wstawić go do lodówki, Zanim się go 
wyjmie, odwracając miseczki do góry dnem, trzeba nożem oddzielić krem od brzegów 

MUS CZEKOLADOWY :  
Składniki : 2 tabliczki gorzkiej czekolady, 5 żółtek 200 ml śmietany kremówki, 150 ml mleka, 200 g cukru, 500 
ml brandy, pół laski wanilii 
Przepis : Mleko wlać do rondla, dodać połamaną na jak najmniejsze kawałki czekoladę oraz bardzo drobno 
posiekaną wanilię i mieszać , dopóki czekolada się nie rozpuści. W metalowej misce ubić żółtka z cukrem na 
puszystą białą masę . Miskę umieścić na rondlu z wrzątkiem, ustawionym na bardzo małym ogniu. Ubijając 
żółtkową masę , bardzo cienkim strumieniem wlać rozpuszczoną czekoladę. Kiedy masa zacznie gęstnieć, wyjąć 
miskę z kąpieli wodnej , i nadal ubijając, wlać alkohol. Gdy masa ostygnie, połączyć ją - dokładnie, ale delikatnie -
z ubitą na sztywno śmietaną. Musem napełnić pucharki i wstawić do lodówki 

MUS KAWOWY :  
Składniki : 5 łyżek mielonej kawy, pół tabliczki gorzkiej czekolady, 4 jajka, 2 żółtka, 200 ml śmietany kremówki, 
200 g cukru, 1 łyżka żelatyny 
Przepis : Śmietanę wlać do rondla, dodać połamaną na kawałki czekoladę i rozpuścić na wolnym ogniu. Białka 
oddzielić od żółtek. W metalowej misce utrzeć 6 żółtek z cukrem na białą puszystą masę. Naczynie umieścić n a 
rondlu z wrzątkiem, ustawionym na bardzo małym ogniu. Ubijając żółtkową masę ,cienkim strumieniem wlewać 
ciepłą śmietanę z czekoladą. Ubijać na parze 8 minut, a potem zdjąć ,miskę z rondla z wrzątkiem. Kawę i 100 g 



cukru zalać 200 ml wody i na wolnym ogniu gotować pod przykryciem 5 minut, a następnie odcedzić przez filtr do 
kawy. Powinno się w ten sposób uzyskać około 100 ml gęstego słodkiego naparu. Podgrzać go prawie do wrzenia 
i rozpuścić w nim żelatynę. napar wymieszać z masą żółtkowo-czekoladową i kiedy ostygnie, wstawić do lodówki. 
Gdy krem zacznie krzepnąć, wymieszać go dokładnie ,ale niezbyt gwałtownie z białkami ubitymi na sztywną pianę 
z resztą cukru (cukier dodawać dopiero pod koniec ubijania). Mus włożyć do miseczek lub pucharków i na co 
najmniej 4 godziny włożyć do lodówki 

MUS Z BIAŁEGO WINA Z BRZOSKWINIAMI :  
Składniki : 6 żółtek, 4 połówki brzoskwiń z puszki, 200 ml białego wina, słodkiego lub półsłodkiego, 80 -100 g 
cukru, zależnie od tego , czy wino jest słodkie czy półsłodkie. 250 ml śmietany kremówki, 1,5 łyżki żelatyny, skóra 
starta z połowy sparzonej cytryny 
Przepis : Cukier zagotować z zalewą z brzoskwiń, odstawić z ognia, wsypać żelatynę. Dokładnie wymieszać i 
połączyć z winem. W metalowej misce utrzeć na białą puszystą masę żółtka z cukrem oraz skórką startą z 
cytryny. Naczynie umieścić na rondlu z wrzątkiem ubijając, wlewać cienkim strumieniem płyn z winem .Miskę 

zdjąć z pary, ubijać jeszcze chwilę, aż sos lekko zgęstnieje. Kiedy mus zacznie się ścinać (po 1-2 godzinach), 
połączyć go ,niezbyt gwałtownie mieszając z ubitą na sztywno śmietaną oraz pokrojonymi w centymetrową 
kostkę brzoskwiniami .Włożyć do miseczki lub pucharków i na kilka godzin wstawić do lodówki. 

MUS Z CZERWONEGO WINA Z GRUSZKAMI :  
Składniki : 6 żółtek, 4 połówki gruszek z puszki, 200 ml zalewy z gruszek, 200 ml czerwonego wina, słodkiego 
lub półsłodkiego, 10 g cukru, 1 laska cynamonu, 4 goździki, 250 ml śmietany kremówki, 1,5 łyżki żelatyny 
Przepis : Cukier zalać płynem z gruszek oraz połową wina. Dodać goździki oraz cynamon i na bardzo wolnym 
ogniu gotować 10 minut. Odstawić ,wyjąć cynamon i goździki. Do gorącego płynu wsypać żelatynę i mieszać 
dopóki się nie rozpuści a potem wlać resztę wina. w metalowej lub żaroodpornej misce utrzeć na biała puszystą 
masę żółtka z cukrem. Naczynie umieścić na rondlu z wrzątkiem i , ubijając, wlewać cienkim strumieniem płyn z 
winem. . Miskę zdjąć z pary, ubijać jeszcze chwilę, aż masa lekko zgęstnieje .Kiedy mus zacznie się ścinać (po 1-2 
godzinach), połączyć go , delikatnie mieszając z ubitą na sztywną śmietaną oraz pokrojonymi w centymetrową 

kostkę gruszkami. Włożyć do miseczek lub pucharków i na kilka godzin wstawić do lodówki. 

MUS JABŁKOWY :  
Składniki : 500 g kwaskowych jabłek, 150 g cukru pudru, 3 białka, 2 łyżeczki żelatyny, sok z połowy cytryny, sól 
Przepis : Umyte jabłka umieścić na blasze, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 45 minut 
.Wyjąć je, pokroić na kawałki, przetrzeć przez sito i wymieszać z sokiem z cytryny. Żelatynę rozpuścić w 50 ml 
wrzątku, wymieszać dokładnie najpierw z kilkoma łyżkami przecieru jabłkowego a następnie połączyć z resztą. 
Białka ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli, dodając po łyżeczce cukru pudru. Pianę starannie, ale niezbyt 
gwałtownie wymieszać z przecierem jabłkowym. Mus włożyć do miseczek i na kilka godzin wstawić do lodówki. 
Podawać z biszkoptami 

MUS JAGODOWY Z TWAROŻKIEM :  
Składniki : 300 g jagód., 300 g twarożku homogenizowanego, 2 jajka, 100 g cukru, 2 łyżeczki żelatyny, 1 
cytryna 

Przepis : Umytą cytrynę sparzyć wrzątkiem. Na drobnej tarce zetrzeć skórkę .Połowę przebranych i wypłukanych 
jagód zmiksować i połączyć z twarożkiem wymieszanym z żółtkami utartymi z cukrem i skórką cytrynową. Dodać 
żelatynę rozpuszczoną w 80 ml gorącej wody i starannie wymieszać Kiedy masa zacznie się ścinać. włożyć na nią 
ubite na sztywną pianę, białka oraz resztę jagód i delikatni , ale dokładnie wymieszać. Mus, przełożyć do 
miseczek lub pucharków i na 4 godziny wstawić do lodówki  

GALARETKA Z CZERWONYCH OWOCÓW :  
Składniki : 400 g malin, 250 g czerwonych porzeczek, 250 g wiśni, 100-120 g cukru, 2 łyżki żelatyny, 2 łyżki 
wiśniówki lub likieru, owocowego 
Przepis : Owoce przebrać i opłukać, zostawiając 4 ładne gałązki porzeczek . Połowę malin i porzeczek przetrzeć 
przez sito. Wydrylowane wiśnie zalać 150 ml wody, dodać cukier, 10 minut gotować i odcedzić. W gorącym 
płynie, w którym się gotowały, rozpuścić żelatynę, a następnie połączyć go z przetartymi owocami. Dodać 
wiśniówkę i uzupełnić przegotowaną wodą do 500 ml. Kiedy płyn wystygnie zalać nim porzeczki, maliny i 

ugotowane wiśnie ułożone w miseczkach lub kieliszkach koktajlowych, i na kilka godzin wstawić do lodówki. 
Galaretkę udekorować gałązkami porzeczek i podawać samą, z bitą śmietaną lub SOSEM WANILIOWYM 

GALARETKA Z OWOCÓW CYTRUSOWYCH :  
Składniki : 3 pomarańcze, 1 grejpfrut żółty, 1 grejpfrut różowy, 100-120 g cukru, 200 ml białego wina, 
słodkiego lub półsłodkiego, 100 -200 ml soku pomarańczowego, 2 łyżki żelatyny 
Przepis : Umyte pomarańcze i grejpfruty obrać ostrym nożem, ta by na miąższu nie pozostały ani błony, ani 
białe części owocu. "Wyfiletować je, to znaczy pokroić w pozbawione błon cząstki, zbierając przy tym sok. 



Zagotować go z cukrem, w gorącym rozpuścić żelatynę, dodać wino i tyle soku pomarańczowego, żeby razem 
było 500 ml płynu. Kiedy nieco ostygnie, zalać nimi cząstki owoców, ułożonych w miseczkach lub pucharkach, i na 
kilka godzin wstawić do lodówki 

GALARETKA Z RABARBARU I TRUSKAWEK :  
Składniki : 500 g rabarbaru, 400 g truskawek, 120-150 g cukru, 2 łyżki żelatyny 
Przepis : Rabarbar opłukać , pokroić w dwucentymetrowe kawałki. Zalać wrzątkiem, gotować 1 minutę i 
odcedzić. Na 30 sekund wrzucić do zimnej wody z kostkami lodu i znów odcedzić. Zostawić na sicie, 
umieszczonym na rondlu do którego będzie spływał sok. Truskawki opłukać i (poza czterema do dekoracji), 
usunąć szypułki. Połowę pokroić w ćwiartki lub ósemki, zależnie od wielkości, a połowę zmiksować lub przetrzeć 
przez sito. Do rondla z sokiem rabarbarowym wlać pół szklanki wody, dodać cukier i w gorącym płynie rozpuścić 
żelatynę. Połączyć go z przecierem truskawkowym i jeśli płynu będzie mniej niż 500 ml, uzupełnić przegotowana 
wodą. Kiedy nieco ostygnie , zalać nimi truskawki i rabarbar, ułożone w miseczkach lub pucharkach . Na kilka 
godzin wstawić do lodówki. Podawać z bitą śmietaną lub SOSEM WANILIOWYM 

GALARETKA Z BIAŁEGO WINA Z BRZOSKWINIAMI :  
Składniki : 300 ml białego wina słodkiego lub półsłodkiego, 3 połówki brzoskwiń z puszki, 200 ml zalewy z 
brzoskwiń, 80-100 g cukru zależnie od tego ,czy wino jest słodkie czy półsłodkie, 3-4 łyżki soku z cytryny, 2 łyżki 
żelatyny 
Przepis : Brzoskwinie pociąć w cienkie podłużne cząstki i włożyć do miseczek lub pucharków. Zalewę z brzoskwiń 
zagotować z cukrem, wlać żelatynę i dokładnie wymieszać, zdjąć z ognia i połączyć z winem. Doprawić do smaku 
cukrem oraz sokiem z cytryny i wlać do miseczek lub pucharków i na co najmniej 4 godziny wstawić do lodówki 

GALARETKA Z ŻURAWIN :  
Składniki : 500 g żurawin, ćwierć laski cynamonu, 2 goździki , 150-180 g cukru, 2 łyżki żelatyny 
Przepis : Żurawiny przebrać, opłukać , zalać 500 ml wody, dodać goździki oraz cynamon. Na wolnym ogniu 
gotować 1 godzinę, a następnie je odcedzić. Połowę żurawin przetrzeć przez sito. Przecier połączyć z płynem , w 
którym się gotowały, i dodać cukier. Jeśli płynu jest mniej niż 500 ml, uzupełnić wodą i zagotować. Jeśli jest go 
więcej, gotować , dopóki nie zmniejszy objętości. Żelatynę rozpuścić w gorącym płynie. Wrzucić nieprzetarte 
żurawiny. Jeśli trzeba , dodać więcej cukru, Wlać do miseczek lub pucharków, i na kilka godzin wstawić do 
lodówki. Podawać z bitą śmietaną lub SOSEM WANILIOWYM 

KSIEL Z CZERWONYCH OWOCÓW :  
Składniki : 400 g malin, 250 g czerwonych porzeczek, 250 g wiśni, 4-5 łyżek cukru, 3 łyżki mąki ziemniaczanej 
Przepis : Owoce przebrać i opłukać .Wiśnie wydrylować. Połowę malin i porzeczek przetrzeć przez sito. Przecier 
połączyć z wiśniami oraz resztą porzeczek, wlać 300 ml wody, wsypać cukier i na wolnym ogniu gotować 15 
minut, 1 minutę przed końcem dodając resztę malin. Mąkę ziemniaczaną wymieszać z 5 łyżkami wody, a 
następnie mieszając, wlać do gotujących się owoców. Kiedy kisiel stanie się klarowany, zdjąć z ognia . Podawać z 
bitą śmietaną lub SOSEM WANILIOWYM 

SAŁATKA OWOCOWA Z SOSEM Z MALIN :  
Składniki : 600 ag dowolnych owoców (gruszek, bananów, kiwi, winogron, brzoskwiń, moreli, pomarańcz, 
grejpfrutów, raczej nie jabłek, które jako owoce dość twarde mniej nadają się na sałatkę niż inne), sok z połowy 
cytryny, 50 g cukru pudru lub 3 łyżki miodu, 2 łyżki brandy albo dowolnego likieru owocowego, 250 g malin 
(mogą być mrożone), cukier puder do posypania 
Przepis : Umyte maliny przetrzeć przez sito i posłodzić , połową cukru lub miodu. Owoce umyć, te przy których 
jest to konieczne (gruszki, banany, kiwi), obrać. Pomarańcze i grejpfruty wyfiletować ostrym nożem, zbierając 
sok, a pozostałe owoce pokroić na niezbyt małe kawałki. Zebrany sok połączyć z sokiem cytrynowym, alkoholem i 
cukrem pudrem lub miodem, po czym zalać tym wymieszane delikatnie owoce. Żeby smaki odpowiednio się 
łączyły, sałatkę na pół godziny umieścić w lodówce. Schłodzoną, polać sosem malinowym i posypać cukrem 
pudrem. Sałatkę można przyrządzać bez sosu malinowego lub zamiast malin użyć do sosu innych owoców 

SAŁATKA ZE ŚLIWEK Z IMBIREM :  
Składniki : 300 g śliwek, 200 g moreli, 1 mała brzoskwinia, 1 nektaryna, 1 kawałek świeżego imbiru (1,5 - 2 

cm), 3 łyżki cukru pudru lub miodu, sok z połowy cytryny, 2 łyżki śliwowicy albo brandy 
Przepis : owoce umyć. Wszystkie podzielić na połówki i usunąć pestki. Śliwki i morele pokroić w ćwiartki, a 
brzoskwinię i nektarynę w ósemki. Imbir obrać i zetrzeć na tarce od drobnych oczkach lub bardzo drobno 
posiekać. Połączyć z cukrem pudrem lub miodem, sokiem z cytryny oraz alkoholem. Zalać owoce , wymieszać i na 
godzinę wstawić do lodówki 

BUDYŃ CZEKOLADOWY :  
Składniki : 1,5 tabliczka gorzkiej czekolady, 100 g masła, 5 jajek, 75 g biszkoptów, 18 g ckru, 400 ml chudej 



słodkiej śmietany, 6 kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego, 1 łyżka masła do 
posmarowania formy 
Przepis : Biszkopty zetrzeć na tarce lub rozdrobnić w malakserze. Do małego rondla wlać śmietanę, dodać 
czekoladę, połamaną na jak najmniejsze kawałki, 4 łyżki cukru oraz masło i na solnym ogniu, ciągle mieszając, 
podgrzać prawie do wrzenia, Zdjąć z ognia i wymieszać z olejkiem lub cukrem waniliowym. Żółtka ubić z resztą 
cukru na białą puszystą masę po czym, nadal ubijając, wlać jak najcieńszym strumieniem ciepłą ,ale nie gorącą 
czekoladową mieszankę. Białka ubić na sztywno i dokładnie, ale niezbyt gwałtownie wymieszać z masą 
czekoladową i biszkoptami. Masą napełnić posmarowaną masłem formę budyniową (można użyć formy do babki, 
ale należy ją przykryć folią aluminiową). Formę przykryć, włożyć do naczynia z wodą, sięgającą jednej trzeciej 
wysokości formy. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 45 minut. Kiedy budyń ostygnie, na co 
najmniej 2 godziny wstawić do lodówki, a potem wyjąć z formy odwracając ją. Podawać z SOSEM WANILIOWYM, 
lub SOSEM MIGDAŁOWYM 

BUDYŃ WANILIOWY :  

Składniki : 400 ml chudej słodkiej śmietany, 100 g masła, 50 g mąki, 40 g mąki ziemniaczanej, 4 jajka, 2 żółtka, 
sól, 100 g cukru, 1 laska wanilii, 1 łyżka masła do posmarowania formy 
Przepis : Śmietanę wlać do rondla, wrzucić przekrojoną na pół laskę wanilii, zagotować i zdjąć z ognia. Po 10 
minutach wyjąć wanilię, zeskrobać nożem znajdujące się wewnątrz drobne ziarenka i włożyć je do śmietany, a 
resztę usunąć. W rondlu o szerokim dnie rozpuścić masło, wsypać mąkę oraz mąkę ziemniaczaną, i mieszając , 
podsmażać na małym ogniu 3 minuty, uważając ,żeby zasmażka się nie przyrumieniła. Następnie , dalej 
mieszając, wlać powoli śmietanę i wciąż mieszając, doprowadzić do wrzenia. Zdjąć z ognia, i umieścić w większym 
naczyniu z zimną wodą. 6 żółtek utrzeć z cukrem na białą puszystą masę. Wymieszać ją najpierw ze śmietaną 
zagotowaną z mąką, a potem, delikatnie mieszając , z ubitymi na sztywno białkami. Masą napełnić posmarowaną 
masłem formę budyniową (można użyć formy do babki, ale trzeba ja przykryć folią aluminiową). Formę przykryć i 
włożyć do naczynia z wodą, sięgającą jednej trzeciej wysokości formy. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 
stopni i piec 40 minut. Kiedy budyń ostygnie, na co najmniej 2 godziny do lodówki, a potem wyjąć z formy 
odwracając ją. Podawać z SOSEM POZIOMKOWYM, SOSEM TRUSKAWKOWYM lub SOSEM MALINOWYM albo 
SOSEM CZEKOLADOWYM 

BUDYŃ Z BAKALIAMI :  
Składniki : 150 g czerstwej chałki, 3 łyżki rumu lub brandy, 500 ml mleka, 2 jajka, 3 żółtka, 2 łyżki mąki 
ziemniaczanej, 50 g rodzynków, 40 g orzechów włoskich, 30 g smażonej skórki pomarańczowej, 100 g masła, 8 
kropli olejku waniliowego lub 1,5 łyżeczki cukru waniliowego, 1 łyżka masła do posmarowania formy, 1 łyżka 
cukru do posypania formy 
Przepis : Chałkę drobno posiekać lub pokruszyć , skropić alkoholem i wymieszać z opłukanymi rodzynkami, 
pokrojonymi w cienkie paski orzechami oraz posiekaną skórką pomarańczową. Zagotować mleko i wlać mąkę 
ziemniaczaną, zmieszaną z 4 łyżkami wody. Mieszając, gotować chwilę, dopóki masa nie zgęstnieje. Wstawić do 
większego naczynia z wodą i mieszając masę budyniową, dodawać po jednym , najpierw żółtka, potem całe jajka 
oraz olejek lub cukier waniliowy. Masę wymieszać z chałką oraz bakaliami i napełnić nią, posmarowanej masłem i 
posypaną cukrem, formę budyniową (można użyć formy do babki, ale trzeba ja przykryć folią aluminiową). 
Włożyć ją do naczynia z wodą, sięgającą jednej trzeciej wysokości formy. Przykryć, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni i piec 40 minut, Kiedy budyń ostygnie, na co najmniej 2 godziny wstawić do lodówki, a 
potem wyjąć z formy odwracając ją. Podawać np. z SOSEM SZODONOWYM 

BUDYŃ Z KASZY MANNY :  
Składniki : 750 ml mleka, 150 g kaszy manny, 60 g masła, 4 jajka, 8 g cukru, 50 g rodzynków, skórka starta z 1 
sparzonej cytryny, 6 kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego, 1 łyżka masła do 
posmarowania formy, 2 łyżki bułki tartej do posypania formy 
Przepis : Mleko zagotować z masłem wsypać kaszę mannę , mieszając, gotować na wolnym ogniu 10 minut, 
Zdjąć z ognia i wstawić do większego naczynia z zimną wodą. Od czasu do czasu mieszać, żeby nie wytworzył się 
kożuch. Żółtka ubić z cukrem (zostawiając 2 łyżki cukru) oraz startą skórką cytrynową na białą puszystą masę i 
wymieszać z lekko ostudzoną kaszą oraz rodzynkami. Białka ,ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę, pod koniec 
dodając 2 łyżki cukru. Wymieszać je dokładnie ale niezbyt gwałtownie z przygotowaną masą i włożyć do 
posmarowanej masłem formy budyniowej (można użyć formy do babi, ale trzeba ja przykryć folią aluminiową). 
Formę przykryć i umieścić w naczyniu z wodą sięgającą jednej trzeciej wysokości formy . Wstawić do piekarnika 

nagrzanego do 190 stopni i piec 45 minut. Kiedy budyń ostygnie, na co najmniej 2 godziny wstawić do lodówki. 
Wyjąć z formy, odwracając ją. Podawać z SOSEM SZODONOWYM lub SOSEM MALINOWYM  

ZAPIEKANKA Z WIŚNIAMI :  
Składniki : 500 g wiśni (mogą być mrożone), pół dużej czerstwiejącej chałki, 200 ml mleka, 4 jajka, 100 g 
masła, 100 g cukru, 100 g migdałów, pół łyżeczki cynamonu, 2 łyżki likieru wiśniowego (niekoniecznie), 6 kropli 
olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego, skórka z połowy 
sparzonej cytryny, 1 łyżka masła do smarowania naczynia żaroodpornego, 1 łyżka cukru pudru do posypana 



zapiekanki 
Przepis : Opłukane wiśnie wydrylować i zostawić na sicie. Migdały sparzyć , wyłuskać ze skórek i zemleć w 
maszynce do orzechów lub w malakserze. Chałkę pokroić w centymetrową kostkę. Na dużej patelni rozgrzać 
masło, wrzucić kawałki chałki i mieszając, zrumienić je lekko ze wszystkich stron. Zdjąć z ognia i zalać mlekiem. 
Żółtka utrzeć z cukrem (zostawiając 3 łyżki cukru), skórką startą z cytryny oraz olejkiem lub cukrem waniliowym 
na białą puszystą masę. Białka ubić na sztywno pod koniec wsypując resztę cukru. Ubite żółtka delikatnie, ale 
dokładnie wymieszać z białkami i migdałami oraz namoczoną chałką. Masę włożyć do posmarowanego masłem 
naczynia żaroodpornego. Na wierzchu równomiernie rozłożyć wiśnie i lekko je powtykać. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopi i piec 40 minut. Zapiekankę posypać cukrem pudrem i podawać gorącą. 

ZAPIEKANKA PIERNIKOWA Z WIŚNIAMI :  
Składniki : 500 g wiśni (mogą być mrożone), 150 g nielukrowanych pierników, 1 łyżka przyprawy do piekarnika, 
50 g masła, 1 łyżka mąki ziemniaczanej , 4 jajka , 80 g masła , 100 g cukru, 1 łyżka masła do posmarowania 
naczynia żaroodpornego, 1 łyżka cukru pudru do posypania zapiekanki  

Przepis : Opłukane wiśnie wydrylować i zostawić na sicie. Mleko zagotować z masłem i , mieszając wlać mąkę 
ziemniaczaną wymieszaną z 4 łyżkami wody, Gotować na wolnym ogniu 2-3 minuty. Odstawić, wsypać 
pokruszone pierniki oraz przyprawę do piernika, wymieszać i umieścić w garnku z zimną wodą. Żółtka ubijać z 
cukrem (zostawiając 2 łyżki cukru) aż staną się prawie białe i puszyste, a następnie połączyć je z mleczno-
piernikową schłodzoną masą. Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli, pod koniec dodając 2 łyżki cukru. Masę 
włożyć do posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego. Na wierzchu równomiernie rozłożyć wiśnie i lekko je 
powtykać. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 35 minut. Zapiekankę posypać cukrem pudrem 
i podawać gorącą 

ZAPIEKANKA Z TWAROGU I MALIN :  
Składniki : 400 g malin, 200 ml mleka, pól laski wanilii, 2 łyżki kaszy manny, 400 g twarogu, półtłustego lub 
tłustego, 4 jaja, 1 łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego, 1 łyżka cukru pudru do posypania 
zapiekanki 

Przepis : Maliny opłukać i zostawić na sicie. Mleko zagotować z masłem i przeciętą a pół laską wanilii, wsypać 
kaszę mannę i , ciągle mieszając, gotować 5 minut, a następnie wstawić do naczynia z zimną woda. Po 10 
minutach wanilię wyjąć, zeskrobać znajdujące się wewnątrz drobne ziarenka, dodać je do kaszy, a resztę wyrzucić 
. Ser zemleć lub przeciąć przez prasę do ziemniaków i dokładnie wymieszać z ugotowaną kaszą. Żółtka ubijać z 
cukrem aż staną się prawie białe i puszyste, a następnie połączyć je z masą serową oraz białkami, ubitymi ze 
szczyptą soli na sztywną pianę. Dodać maliny, delikatnie wymieszać i włożyć do posmarowanego masłem 
naczynia żaroodpornego. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 45 minut. Zapiekankę posypać 
cukrem pudrem i podawać gorącą 

BRZOSKWINIE I MALINY ZAPIEKANE :  
Składniki : 3 średnie brzoskwinie , 250 g malin, 3 żółtka , 250 ml mleka lub chudej słodkiej śmietany, 80 g 
cukru, pół laski wanilii, 1 łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego  
Przepis : Śmietanę podgrzać z rozciętą wzdłuż na pół laskę wanilii, zostawić na 10 minut, a potem zeskrobać 
ziarenka wanilii, włożyć je do śmietany ,a resztę wyrzucić . Brzoskwinie na minutę zalać wrzątkiem, zdjąć z nich 
skórkę, a następnie pokroić w ósemki, Maliny opłukać i zostawić na sicie, żeby odciekły. Żółtka utrzeć z cukrem 
na białą puszystą masę i wymieszać ze śmietaną. Owoce cienką warstwą ułożyć w dużym, płaskim naczyniu 
żaroodpornym, posmarowanym masłem. Zalać sosem waniliowym i na 8 minut wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 220 stopni, Podawać gorące 

BRZOSKWINIE Z ŻURAWINĄ POD KRUSZONKĄ :  
Składniki : 4 brzoskwinie, 4 łyżki żurawiny, 200 g mąki, 100 g masła, 100 g cukru, skórka starta z połowy 
cytryny 1 łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Brzoskwinie na minutę zalać wrzątkiem, zdjąć z nich skórkę. Pokroić w ósemki , wymieszać z przetartą 
przez sitko, wymieszać z przetartą przez sitko żurawiną i włożyć do naczynia żaroodpornego posmarowanego 
masłem. Mąkę połączyć z cukrem oraz skórką cytrynową, dodać bardzo zimne masło, posiekać i szybko zagnieść. 
Pokruszonym ciastem posypać żurawiną. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 30 minut 

ŚLIWKI POD KRUSZONKĄ :  
Składniki : 750 g śliwek, najlepiej węgierek, 200 g mąki, 100 g masła, 100 g cukru, 1 łyżeczka cynamonu  
Przepis : Śliwki umyć , i usuwając pestki pokroić na połówki. Włożyć je , skórką w dół, do posmarowanego 
masłem naczynia żaroodpornego. Mąkę połączyć z cukrem oraz cynamonem, dodać bardzo zimne masło, 
posiekać i szybko zagnieść. Pokruszonym ciastem posypać śliwki. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni piec 30 minut  



ŚLIWKI ZAPIEKANE Z PIANKĄ MIGDAŁOWĄ :  
Składniki : 600 g śliwek, najlepiej węgierek, pół łyżeczki cynamonu, 2 łyżki śliwowicy (niekoniecznie), skórka z 
połowy sparzonej cytryny, 100 g migdałów, 3 jajka, 100 g cukru, 1 łyżka masła do posmarowania naczynia 
żaroodpornego 
Przepis : Śliwki opłukać i usuwając pestki, pokroić na połówki. Oprószyć je cynamonem, skropić śliwowicą i , 
skórkami w dół, ułożyć w posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym. Migdały sparzyć, wyłuskać ze skórek i 
zemleć w maszynce do orzechów lub w malakserze. Żółtka utrzeć z cukrem (zostawiając 2 łyżki cukru) oraz 
skórką startą ze sparzonej cytryny na białą puszystą masę. Białka ubić na sztywno , pod koniec wsypując resztę 
cukru. Żółtka delikatnie , ale dokładnie wymieszać z białkami i migdałami. Masą przykryć śliwki .Wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 15 minut  

ŚLIWKI W SOSIE IMBIROWYM :  
Składniki : 750 g śliwek , najlepiej węgierek, 200 g cukru, 1 kawałek świeżego imbiru długości 2,5-3 cm, 150 ml 
czerwonego wina wytrawnego lub półsłodkiego (jeśli użyje się wina półsłodkiego, zmniejszyć ilość cukru do 150 

g), 1 cytryna, 5 goździków, 1 laska cynamonu  
Przepis : Śliwki umyć, i usuwając pestki, pokroić w połówki. Wino wlać do rondla, wrzucić cynamon, goździki 
oraz skórkę jak najcieniej ściętą ze sparzonej cytryny. Na wolnym ogniu gotować 10 minut, a następnie 
przecedzić .Do rondla o szerokimi dnie wyspać cukier. Kiedy się rozpuści i lekko zrumieni, wlać wino i mieszać, 
dopóki karmel się nie rozpuści. Włożyć śliwki i na wolnym ogniu dusić 8 minut. 2 minuty przed końcem dodając 
drobno posiekany imbir. Podawać z biszkoptami lub OMLETEM BISZKOPTOWYM 

ŚLIWKI SUSZONE NADZIEWANE ORZECHAMI :  
Składniki : 20 dużych suszonych śliwek bez pestek, 200 ml czerwonego wina wytrawnego lub półsłodkiego, pół 
laski cynamonu, 3 goździki, 150 g orzechów włoskich, 50 ml śmietany kremówki, 30 g smażonej skórki 
pomarańczowej, 5 łyżek miodu, 1 łyżka cukru 
Przepis : Do wina dodać goździki, pokruszoną laskę cynamonu oraz 3 łyżki miodu i na wolnym ogniu gotować 10 
minut, a potem przecedzić. Śliwki opłukać. Połowę orzechów zemleć lub rozdrobnić w malakserze, a połowę 

posiekać. Wymieszać je ze sobą oraz z drobno posiekaną smażoną skórką pomarańczową, śmietaną, resztą miodu 
i cukrem. Masą orzechową nadziać śliwki i , rozcięciami w górę, ułożyć je w naczyniu żaroodpornym. Wlać wino i 
na 10 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Śliwki podawać gorące na przykład z gałką lodów 
waniliowych lub schłodzone 

GRUSZKI W WINIE :  
Składniki : 4 nieduże twarde gruszki, 300 ml czerwonego półsłodkiego wina (można użyć wytrawnego ale wtedy 
należy dodać więcej cukru), 1 pomarańcza, 1 cytryna, 1 laska cynamonu, 4 goździki, 4 łyżki cukru lub miodu 
Przepis : Do garnka wlać wino, dodać pokrojone w plasterki - wcześniej umyte i sparzone - pomarańczę i 
cytrynę, cynamon, goździki oraz cukier lub miód. Umyte gruszki obrać , przekroić na połówki, specjalnie do tego 
przeznaczoną łyżeczką albo łyżeczką do herbaty usunąć gniazda nasienne. Gruszki natychmiast umieścić w winie, 
by nie ściemniały. Dolać taką ilość wody, żeby były przykryte, ale im będzie jej mniej tym smak gruszek będzie 
intensywniejszy. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i gotować 15 minut, uważając by płyn zbytni nie 
kipiał. Pozostawić do ostygnięcia. Gruszki nie wyjęte z zalewy można przechowywać w lodówce do 10 dni. Jeśli 
się doda odpowiednio mniej cukru lub miodu i użyje wytrawnego wina, są doskonałe jako dodatek do pasztetów i 
potraw z dziczyzny. Ciepłe gruszki podawać np. z SOSEM WANILIOWYM 

JABŁKA PIECZONE Z ORZECHAMI I RODZYNKAMI :  
Składniki : 4 kwaskowe jabłka 50 g orzechów włoskich 30 g rodzynków, 3 łyżki miodu lub 3 łyżki cukru, 1 żółtko 
,1 -2 łyżki słodkiej śmietany (jeśli jabłka przyrządza się z miodem, śmietany można nie dodawać), 1 łyżeczka 
masła do posmarowania naczynia żaroodpornego 
Przepis : Umyte jabłka wydrążać od strony ogonka, tak by usunąć gniazda nasienne i zostawić mniej więcej 
centymetrowe "denka". Orzechy posiekać i wymieszać z opłukanymi rodzynkami, żółtkiem roztartym z cukrem lub 
miodem i śmietaną. Tak przygotowaną mieszanką napełnić wgłębienia w jabłkach. Jabłka ułożyć w 
posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym ,wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 30 
minut. Podawać gorące .Można serwować do nich SOS WANILIOWY  

JABŁKA PIECZONE Z MIGDAŁAMI :  
Składniki : 4 kwaskowe jabłka, 150 g migdałów, 100 g cukru, 2 żółtka, 3 łyżki słodkiej śmietany, 1 łyżka masła 
do posmarowania naczynia żaroodpornego  
Przepis : Migdały na 10 minut sparzyć wrzątkiem, wyłuskać ze skórek, a następnie zemleć w maszynce do 
mielenia orzechów lub w malakserze, Wymieszać je z utartymi z cukrem żółtkami oraz śmietaną. Umyte jabłka 
wydrążyć od strony ogonka , ta by usnąć gniazda nasienne i zostawić mniej więcej centymetrowe "denko". 
Wgłębienie napełnić masą migdałową. Jabłka ułożyć w posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 30 minut. Podawać gorące 



BANANY SMAŻONE W MIODZIE Z CYNAMONEM I IMBIREM :  
Składniki : 4 banany, 2 łyżka soku z cytryny, skórka z połowy sparzonej pomarańczy, 6 łyżek miodu, 3 łyżki 
sklarowanego masła, 1 kawałek świeżego imbiru długości 1-1,5 cm, pół łyżki cynamonu 
Przepis : Banany obrać , pokroić wzdłuż na połówki i skropić sokiem z cytryny. Ostrym nożem obrać pół 
pomarańczy ,ścinając tylko jej pomarańczową część i pociąć ją w cieniutkie paseczki. Sklarowane masło roztopić 
na patelni, włożyć banan i na dużym ogniu obsmażyć je ,aż się lekki zrumienią. Dodać miód, drobno posiekany 
imbir, cynamon oraz skórkę pomarańczową i smażyć jeszcze 2 minuty. Banany podawać gorące 

STRUDLOWE TOBOŁKI Z JABŁKAMI :  
Składniki : Ciasto: 250 g mąki, 2 jajka, 1 łyżka soku cytrynowego, sól; Nadzienie : 800 g jabłek antonówek lub 
szarych renet, 50 g masła, 1cytryna, pół łyżeczki cynamonu, 50 g rodzynków, 50 g orzechów, 20 g smażonej 
skórki pomarańczowej, 80 g cukru, 1 łyżki bułki tartej; Do zapiekania : 200 ml mleka, 1 łyżka cukru, 1 żółtko, 50 
g masła 
Przepis : W mące zrobić wgłębienie , wbić w nie jajka, wsypać szczyptę soli, wlać 150 ml wody oraz 1 łyżkę soku 

z cytryny, zagnieść ciasto i na pół godziny wstawić do lodówki. W tym czasie obrać jabłka i usuwając gniazda 
nasienne, grubo poszatkować, Wymieszać z cukrem, opłukanymi rodzynkami, posiekanymi orzechami, bułką 
tartą, cynamonem oraz drobno posiekaną skórką pomarańczową. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować na 
oprószonej mąką stolnicy na grubość 2 mm, polać stopionym masłem i pokroić na 8 równych kwadratów. Na 
środek każdego nałożyć łyżką nadzienia i uformować tobołki. Wybrać odpowiednie naczynie żaroodporne - takie 
w którym tobołki swobodnie się mieszczą ale też nie pozostaje za dużo wolnego miejsca. Do naczynia wlać mleko 
i wsypać cukier. Umieścić w nim tobołki i polać roztopionym masłem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 
stopni i piec 40 minut. Podawać ciepłe z SOSEM WAILIOWYM , bitą śmietaną lub gałką lodów waniliowych 

NALEŚNIKI Z POMARAŃCZAMI :  
Składniki : 2 jajka, 4 łyżki mąki, 100 ml mleka, 100 ml gazowanej wody mineralnej, sól, 1 łyżka roztopionego 
sklarowanego masła, 1 pomarańcza, 100 g cukru pudru, 80 g masła, 30 ml likieru pomarańczowego lub brandy 
Przepis : Pomarańczę sparzyć. Połowę skórki zetrzeć na drobnej tarce, a połowę (tylko pomarańczową część) 

pociąć w cieniutkie paseczki. Skórki połączyć z cukrem pudrem oraz sokiem z połowy cytryny. Żółtka wymieszać z 
mąką , mlekiem oraz szczyptą soli, tak by nie było grudek. Wlać wodę mineralną, a następnie wszystko dokładnie 
, ale niezbyt gwałtownie ,wymieszać z białkami, ubitymi na sztywną pianę. Rozgrzaną patelnię za pomocą 
pędzelka lub wacika dokładnie posmarować sklarowanym masłem. Wlać jedna czwartą ciasta i smażyć naleśniki 
po 1,5 - 2 minuty z każdej strony na złoty kolor. Usmażone, trzymać w cieple, a na patelni roztopić masło, dodać 
cukier puder, wymieszany z sokiem oraz skórkami pomarańczowymi, i na wolnym ogniu doprowadzić do wrzenia. 
Gotować dopóki sos nie zacznie lekko gęstnieć. Wlać likier i gorącym sosem polewać ułożone na talerzach 
naleśniki. Likieru można nie dodawać do sosu, tylko polać nim naleśniki i podpalić. Do tego jednak potrzebna jest 
większa ilość alkoholu - po 25 ml na 1 porcję 

NALEŚNIKI ZE ŚLIWKAMI :  
Składniki :2 jajka ,4 łyżki mąki, 100 ml mleka, 100 ml gazowanej wody mineralnej , sól,1 łyżka roztopionego 
masła, 500 g śliwek, najlepiej węgierek,100 g cukru, łyżeczka cynamonu, 50 g ,śliwowicy lub brandy 
(niekoniecznie) 
Przepis : Opłukane śliwki podzielić na połówki ,odrzucając pestki i oprószyć cynamonem. Żółtka wymieszać z 
mąką, mlekiem oraz szczyptą soli, tak by nie było grudek. Wlać wodę mineralną, a następnie wszystko dokładnie, 
ale niezbyt gwałtownie wymieszać z ubitymi na sztywną pianę białkami. Rozgrzaną patelnię za pomocą pędzelka 
lub wacika dokładnie posmarować sklarowanym masłem. Wlać jedną czwartą ciasta i smażyć naleśniki 1,5 - 2 
minuty z każdej strony na złoty kolor. Usmażone naleśniki trzymać w cieple , a na patelnię wsypać cukier i 
mieszać, dopóki się nie rozpuści. Zanim zacznie się rumienić, włożyć śliwki i na dużym ogniu podsmażać., dopóki 
cukier nie zacznie brązowieć. Wtedy patelnię zdjąć z ognia, wlać alkohol i podpalić. Poruszać lekko patelnią, żeby 
płomień się przenosił i cały alkohol się wypalił. Śliwki wraz z syropem rozłożyć na jednej połowie każdego 
naleśnika , a potem złożyć je na pół i oprószyć cukrem pudrem. Naleśniki ze śliwkami można przyrządzić bez 
alkoholu 

NALEŚNIKI Z JABŁKAMI :  
Składniki : 2 jajka, 4 łyżki mąki, 100 ml mleka, 100 ml gazowanej wody mineralnej, sól, 1 łyżka roztopionego 
sklarowanego masła, 4 kwaskowe jabłka, 100 g cukru, 1 łyżeczka cynamonu, 50 g calvadosu lub brandy ,1 łyżka 

cukru pudru 
Przepis : Umyte jabłka, obrać i pokroić a ósemki usuwając gniazda nasienne, a następnie oprószyć je 
cynamonem. Żółtka wymieszać z mąką, mlekiem oraz szczyptą soli tak by nie było grudek. Wlać wodę mineralną 
a następnie wszystko, dokładnie, ale niezbyt gwałtownie wymieszać z ubitymi na sztywną pianę białkami. 
Rozgrzaną patelnię za pomocą pędzelka lub wacika dokładnie posmarować sklarowanym masłem. Wlać jedną 
czwartą ciasta i smażyć naleśniki 1,5 - 2 minuty z każdej strony na złoty kolor. Usmażone naleśniki trzymać w 
cieple , a na patelnię wsypać cukier i mieszać, dopóki się nie rozpuści. Zanim zacznie się rumienić, włożyć jabłka, i 
na dużym ogniu podsmażać ,aż cukier zacznie brązowieć. Patelnię zdjąć z ognia, wlać alkohol i podpalić. Poruszać 



lekko patelnią, żeby płomień się przenosił i cały alkohol się wypalił. Jabłka rozłożyć na jednej połowie każdego 
naleśnika , a potem złożyć je na pół i oprószyć cukrem pudrem. Naleśniki z jabłkami można przyrządzić bez 
alkoholu 

OMLETY BISZKOPTOWE :  
Składniki : 8 jajek, 4 łyżki cukru pudru, 4 łyżki masła, 6 łyżek mąki, sól, 6 łyżek sklarowanego masła. 2 łyżki 
cukru pudru do posypania 
Przepis : Miękkie masło rozetrzeć z cukrem pudrem i powoli, wciąż rozcierając, wlać rozbełtane żółtka. Białka 
ubić na sztywną pianę, dodając szczyptę soli. Delikatnie, ale dokładnie przemieszać je z masą maślano-żółtkową i 
przesianą przez sito mąką. 1,5 łyżki sklarowanego masła roztopić na patelni umieszczonej na średnim ogniu. Wlać 
połowę ciasta i nieco zmniejszyć ogień, jeśli będzie zbyt duży, omlet przypali się na zewnątrz, a w środku będzie 
surowy. Po mniej więcej 4 minutach przewrócić go na drugą stronę i smażyć jeszcze 2-3 minuty, Wyłożyć na 
talerz, patelnię przetrzeć papierem kuchennym i smażyć następne omlety. Podawać posypane cukrem pudrem 

JABŁKA W CIEŚCIE SMAŻONE :  
Składniki : 4 duże kwaskowe jabłka, 2 jajka, 2 płaskie łyżki cukru pudru, 100 g mąki, 6 łyżek kwaśnej śmietany, 
sól, 6 łyżek sklarowanego masła lub dobrego bezzapachowego oleju, ćwierć łyżeczki cukru waniliowego lub 
cynamonu, 2 łyżki cukru pudru do posypania 
Przepis : Umyte jabłka obrać i , nie krojąc ich na pół, wydrążyć , usuwając gniazda nasienne. Następnie pokroić 
je na półcentymetrowej grubości krążki z dziurką po środku. Żółtka utrzeć z cukrem pudrem, dodać śmietanę i 
wymieszać z przesianą przez sitko mąką oraz białkami ubitymi ze szczyptą soli na sztywną pianę. Krążki jabłek 
nabijać na ostry szpikulec , zanurzać w cieście u na rozgrzanym tłuszczu smażyć partiami na złoty kolor - po 3-4 
minuty z każdej strony. Po każdej usmażonej partii zmienić tłuszcz. Usmażone jabłka posypać cukrem pudrem 
zmieszanym z cukrem waniliowym lub cynamonem i podawać ciepłe 

OMLETY ZE ŚLIWKAMI :  
Składniki : 400 g śliwek (najlepiej węgierek), 150 g mąki, 4 jajka, 200 ml mleka, 1 łyżka cukru, pół łyżeczki 
cynamonu, szczypta soli, 6 łyżek sklarowanego masła, 3 dag płatków migdałowych lub posiekanych orzechów 
(włoskich lub laskowych) , cukier puder do posypania 
Przepis : Umyte i wypestkowane śliwki pokroić wzdłuż na ósemki. Żółtka, mleko, mąkę, cukier, sól i cynamon 
starannie wymieszać, tak żeby nie było grudek. Dodać ubite na sztywną pianę białka i delikatnie, ale dokładnie 
wymieszać. Na patelni rozpuścić 1,5 łyżki sklarowanego masła, wlać jedną czwartą ciasta, a kiedy się zetnie (po 
około 2 minutach), rozłożyć równomiernie jedną czwartą śliwek. Smażyć na niezbyt silnym ogniu 3-4 minuty, po 
czym przewrócić i smażyć kolejne 2 minuty. W ten sam sposób przyrządzić pozostałe trzy omlety, za każdym 
razem przecierając patelnię papierowym ręcznikiem, żeby zapobiec przypalaniu sukę tłuszczu. Omlety ułożyć na 
talerzach i posypać płatkami migdałowymi lub orzechami oraz cukrem pudrem 

OMLET CESARSKI :  
Składniki : 8 jajek, 150 g mąki, 150 ml mleka, 100 ml chudej słodkiej śmietany, 4 łyżki cukru pudru, 4 łyżki 
masła, 50 g rodzynków, sól, 8 łyżek sklarowanego masła, 2 łyżki cukru pudru do posypania omletu 
Przepis : Oddzielić żółtka od białek. Żółtka wymieszać z cukrem pudrem , mąką ,śmietaną oraz mlekiem - 

najlepiej za pomocą miksera z końcówkami do ubijania białek. Następnie wlać roztopione masło (nie może być 
gorące) i wymieszać delikatnie z białkami ubitymi na sztywną pianę ze szczyptą soli. 3 łyżki sklarowanego masła , 
rozgrzać na dużej patelni o średnicy 30-32 cm. Wlać połowę masy jajecznej i równomiernie rozsypać połowę 
rodzynków. Smażyć na średnim ogniu 3-4 minuty a następnie omlet przewrócić na drugą stronę. Jeśli się 
rozerwie, nie przejmować się tym. Smażyć 2 minuty a potem, za pomocą dwóch widelców porozrywać omlet na 
kawałki. Wyjąć z patelni i trzymać w cieple, a patelnię przetrzeć i w te sam sposób usmażyć drugi omlet. Patelnię 
znowu przetrzeć, włożyć resztę masła, wrzucić kawałki obu omletów i na niewielkim ogniu podsmażać 3-4 minuty. 
Przełożyć na talerze, posypać cukrem pudrem i podawać z MUSEM JABŁKOWYM lub np. z ŚLIWKAMI W SOSIE 
IMBIROWYM 

SUFLET CZEKOLADOWY :  
Składniki : 100 g gorzkiej czekolady, 1 łyżki kakao, 60 g biszkoptów, 6 jajek, 80 g cukru, 250 ml śmietany 
kremówki, 6 kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżki brandy, sól, 1 łyżka masła do 

posmarowania foremek, cukier puder do posypania 
Przepis : Biszkopty mocno rozkruszyć lub rozdrobnić w malakserze. Kakao wymieszać z dwiema łyżkami cukru, 
wlać niewielką ilość śmietany i dokładnie rozetrzeć, żeby nie było grudek, a następnie wlać resztę śmietany, 
włożyć połamaną w kostki czekoladę. Mieszając, na wolnym ogniu doprowadzić do wrzenia i odstawić. Żółtka 
utrzeć z cukrem w metalowej misce a białą puszystą masę. Naczynie umieścić na rondlu z wrzątkiem i ubijając, 
cienkim strumieniem wlać gorącą śmietanę, olejek, cukier waniliowy oraz brandy. Ubijać nad parą 6 minut, a 
następnie zdjąć z pary i ubijać jeszcze 4 minuty. Śmietanowo-jajeczną masę, delikatnie mieszając, połączyć z 
biszkoptami oraz ubitymi na sztywną białkami. Masą, do wysokości dwóch trzecich, napełnić posmarowane 
masłem miseczki żaroodporne. Do piekarnika włożyć blachę i nagrzać go do 200 stopni. Wlać na blachę szklankę 



wody, żeby wytworzyła się para i dopiero wtedy wstawić miseczki z sufletami. Piec 25 minut. Ostrożnie wyjąć 
,żeby suflety nie opadły. Oprószyć cukrem pudrem i podawać z SOSEM WANILIOWYM lub SOSEM MALINOWYM  

SUFLET MIGDAŁOWY :  
Składniki : 150 g migdałów, 60 g biszkoptów, 6 jajek, 80 g cukru, 250 ml śmietany kremówki, 6 kropli olejku 
migdałowego, 2 łyżki likieru migdałowego na przykład amaretto, sól, 1 łyżka masła do posmarowania foremek, 
cukier puder do posypania 
Przepis : Połowę migdałów na 10 minut zalać wrątkiem i wyłuskać ze skórek, a następnie razem z nieobranymi 
migdałami zemleć w maszynce do orzechów lub rozdrobnić w malakserze. Biszkopty rozkruszyć. Śmietanę 
zagotować. W metalowej misce utrzeć żółtka z cukrem na białą puszystą masę. Naczynie umieścić na rondlu z 
wrzątkiem i ubijać utarte żółtka, cienkim strumieniem wlać gorącą śmietanę, olejek migdałowy oraz likier. Ubijać 
6 minut, a następnie zdjąć z pary i ubijać jeszcze 4 minuty. Masę , delikatnie mieszając, połączyć z ubitymi na 
sztywno białkami, migdałami oraz biszkoptami. Masą, do wysokości dwóch trzecich, napełnić posmarowane 
masłem miseczki żaroodporne. Do piekarnika włożyć blachę i nagrzać go do 200 stopni. Wlać na blachę szklankę 

wody, żeby wytworzyła się para i dopiero wtedy wstawić miseczki z sufletami. Piec 25 minut. Ostrożnie wyjąć 
,żeby suflety nie opadły. Oprószyć cukrem pudrem i podawać z SOSEM CZEKOLADOWYM lub SOSEM 
POMARAŃCZOWYM 

SUFLET POMARAŃCZOWY :  
Składniki : 2 pomarańcze, 200 ml mleka, 50 g masła, 50 g mąki, 6 jajek, 4 żółtka, 80g cukru, 2 łyżki likieru 
pomarańczowego, sól, 1 łyżka masła do posmarowania foremek, 1 łyżka cukru do posypania foremek, 1 łyżka 
cukru pudru do posypania  
Przepis : Pomarańcze sparzyć wrzątkiem i na drobnej tarce zetrzeć skórkę. Jedną pomarańczę wyfiletować, to 
znaczy oddzielić miąższ od błonek, a z drugiej wycisnąć sok. W rondlu o szerokim dnie roztopić masło, wsypać 
mąkę i na małym ogniu podsmażać 2 minuty, uważając, żeby mąka się nie przyrumieniła. Następnie, mieszając, 
wlać mleko i na wolnym ogniu , cały czas mieszając, doprowadzić do wrzenia. Zdjąć z ognia, i nie przestając 
mieszać, dodać startą skórkę pomarańczową , sok i likier. Potem, jedna po drugim dodawać żółtka. Następne 

dodawać dopiero wtedy, gdy poprzednie połączy się z masą. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną piana pod 
koniec stopniowo wsypując cukier. Masę mleczno-pomarańczową dokładnie, ale niezbyt gwałtownie wymieszać z 
białkami, a potem napełnić nią ,do wysokości dwóch trzecich, posmarowane masłem i obsypane cukrem miseczki 
żaroodporne. Cząstki pomarańczy wetknąć do masy, tak by były całkowicie zakryte. Do piekarnika włożyć blachę i 
nagrzać go do 200 stopni, Wlać na blachę szklankę wody, żeby wytworzyła się para i dopiero wtedy wstawić 
miseczki z sufletami. Piec 25 minut . Ostrożnie wyjąć, żeby nie opadły. Oprószyć cukrem pudrem 

SUFLET MAKOWY :  
Składniki : 100 g maku, 60 g biszkoptów, 6 jajek, 8 g cukru, 250 ml śmietany kremówki, 30 g rodzynków, 30 g 
włoskich orzechów, skórka starta z 1 sparzonej cytryny, 2 łyżki likiery pomarańczowego lub migdałowego, 1 łyżka 
masła do posmarowania foremek 
Przepis : Mak zalać wrzącą wodą, a następnie zdjąć ja zlać i wlać mleko. Na małym ogniu gotować 30 minut , a 
potem zdjąć z ognia i zostawić go na co najmniej cztery godziny. Na sicie położyć ściereczkę i odcedzić wodę. 
Następnie mocno odcisnąć mak 2 razy zemleć przez maszynkę. Biszkopty rozkruszyć lub rozdrobnić w malakserze. 
Cytrynę sparzyć wrzątkiem i zetrzeć na tarce o drobnych otworach. Śmietanę zagotować. W metalowej misce 
utrzeć żółtka z cukrem na białą puszystą masę. Miskę umieścić na rondlu z wrzątkiem i ubijać utarte żółtka, 
wlewając cienkim strumieniem gorącą śmietanę oraz likier. Dodać startą skórkę cytrynową i 6 minut ubijać. Zdjąć 
z pary i ubijać jeszcze 4 minuty. Śmietanowo-jajeczną masę, delikatnie mieszając połączyć z makiem, 
biszkoptami, opłukanymi rodzynkami, posiekanymi orzechami oraz białkami, ubitymi ze szczyptą soli na sztywną 
pianę. Masą, do wysokości dwóch trzecich , napełnić posmarowane masłem miseczki żaroodporne. Do piekarnika 
włożyć blachę i nagrzać go do 200 stopni, Wlać na blachę szklankę wody, żeby wytworzyła się para i dopiero 
wtedy wstawić miseczki z sufletami. Piec 25 minut . Ostrożnie wyjąć, żeby nie opadły. Oprószyć cukrem pudrem i 
podawać np. z SOSEM POMARAŃCZOWO-ŚMIETANKOWYM 

SUFLET PIERNIKOWY :  
Składniki : 150 g miękkich pierników, 6 jajek, 60 g cukru, 250 ml śmietany kremówki, pół łyżeczki przyprawy do 
piekarnika, 2 łyżki brandy lub rumu, sól, 1 łyżka masła do posmarowanie foremek, 1 łyżka cukru pudru 
Przepis : Pierniki pokruszyć, rozsypać na wyłożonej papierem lub folią blasze i na 10 minut wstawić do 

piekarnika nagrzanego do 180 stopni a następnie wymieszać je z przyprawami do piekarnika, ostudzić i skropić 
alkoholem. Śmietanę zagotować .W metalowej lub żaroodpornej misce utrzeć żółtka z cukrem na białą puszystą 
masę. Naczynie umieścić na rondku z wrzątkiem i ubijając utarte żółtka, cienkim strumieniem wlać gorącą 
śmietanę. Ubijać nad parą 6 minut, a następnie zdjąć z rondla wrzątkiem i ubijać jeszcze 4 minuty. Śmietanowo-
jajeczną masę, delikatnie mieszając, połączyć z piernikami oraz ubitymi na sztywno białkami. Napełnić nią, do 
wysokości dwóch trzecich, posmarowane masłem miseczki żaroodporne,. Do piekarnika włożyć blachę i nagrzać 
go do 200 stopni, Wlać na blachę szklankę wody, żeby wytworzyła się para i dopiero wtedy wstawić miseczki z 



sufletami. Piec 25 minut . Ostrożnie wyjąć, żeby nie opadły. Oprószyć cukrem pudrem i podawać np. SOSEM 
ŚLWKOWYM 

Dodatki do wypieków 

| Lukier ucierany | Lukier cytrynowy ucierany | Lukier pomarańczowy ucierany | Lukier malinowy ucierany | Lukier 
kawowy ucierany | Polewa w gorzkiej czekolady | Poncz do nasączania | Kruszonka | Masa maślna z jajkami 
ubijanymi na parze | Masa maślana z żółtkami | Masa maślano-śmietanowa | Masa maślano-budyniowa | Masa 
żółtkowo-śmietanowa | Masa czekoladowa | 

LUKIER UCIERANY :  
Składniki : 
100 g cukru; 1 łyżka soku cytryny; 50 g cukru pudru  

Przepis : Cukier puder wsypać do miski. Cukier krystaliczny zalać 50 ml wody; dodać sok z cytryny i gotować , 
dopóki syrop nie zacznie gęstnieć. Gorący wlać do cukru pudru i ucierać drewnianą łyżką lub mikserem na niskich 
obrotach aż wytworzy się jednolita masa. Polewać ciasta, póki lukier jest ciepły 

LUKIER CYTRYNOWY UCIERANY :  
Składniki : 
100 g cukru; 2 cytryny; 150 g cukru pudru  
Przepis : Cytryny sparzyć wrzątkiem ,na drobnej tarce zetrzeć skórkę, a sok wycisnąć. Sok wlać do rondelka, 
dodać 50 ml wody oraz cukier i gotować ,aż zacznie gęstnieć. Cukier puder wsypać do miski. Ucierając go 
drewnianą łyżką lub mieszając mikserem na niskich obrotach, powoli wlać gorący, zagęszczony sok i dodać startą 
skórke. Polewać ciasta lub torty, póki lukier jest ciepły 

LUKIER POMARAŃCZOWY UCIERANY :  
Składniki : 
100 g cukru; 2 pomarańcze; 2 łyżki likieru pomarańczowego (niekoniecznie); 150 g cukru pudru  
Przepis : Pomarańcze sparzyć wrzątkiem , na drobnej tarce zetrzeć skórkę, a sok wycisnąć. Sok wlać do rondelka 
, dodać cukier oraz skórkę pomarańczową i gotować, aż zacznie gęstnieć . Cukier puder wsypać do miski i 
ucierając drewnianą łyżką lub mikserem na niskich obrotach, powoli wlać gorący zagęszczony dok oraz likier. 
Polewać ciasta lub torty póki lukier jest ciepły. 

LUKIER MALINOWY UCIERANY :  
Składniki : 
50 g cukru; 1 łyżka soku cytryny; 150 g cukru pudru; 50 ml syropu malinowego  
Przepis : Syrop zagotować z cukrem oraz sokiem z cytryny. Cukier puder wsypać do miski i, ucierając go 
drewnianą łyżką lub mieszając mikserem na niskich obrotach, powoli wlać gorący zagęszczony syrop. Polewać 
ciasta lub torty, póki likier jest ciepły. W ten sam sposób można przygotować lukry o innych owocowych smakach, 
używając odpowiedniego syropu, na przykład wiśniowego 

LUKIER KAWOWY UCIERANY :  
Składniki : 
100 g cukru; 6 łyżeczek mielonej kawy; 150 g cukru pudru; 2 łyżki likieru kawowego (niekoniecznie)  
Przepis : W ekspresie lub maszynce zaparzyć 100 ml kawy (lepiej, oczywiście, w ekspresie). Wlać ją do rondelka, 
dodać cukier i gotować aż zacznie gęstnieć. Cukier puder wsypać do miski i ucierać drewnianą łyżką lub mieszać 
mikserem na niskich obrotach, powoli wlewając najpierw syrop kawowy, a potem alkohol. Polewać ciasta, póki 
lukier jest ciepły. 

POLEWA Z GORZKIEJ CZEKOLADY :  
Składniki : 
1,5 tabliczki gorzkiej czekolady; 100 ml śmietany kremówki; 100 g cukru  
Przepis : Śmietanę wlać do małego rondla, dodać cukier oraz czekoladę, połamaną na jak najmniejsze kawałki, 

postawić na niewielkim ogniu i ,cały czas mieszając, zagotować Polewać ciasta lub torty, póki polewa jest ciepła 

PONCZ DO NASĄCZANIA :  
Składniki : 
100 g cukru; 4 łyżki rumu; 1 pomarańcza; 1 łyżka soku z cytryny  
Przepis : Pomarańczę sparzyć wrzątkiem. Na drobnej tarce zetrzeć skórkę , a sok wycisnąć. 75 ml soku połączyć 
z 75 ml wody, cukrem, skórką pomarańczową oraz sokiem z cytryny i zagotować. Kiedy płyn trochę ostygnie, 
wlać rum.. Ponczem polewać babki, torty i inne wypieki. 



KRUSZONKA :  
Składniki : 
150 g mąki; 100 g masła; 100g cukru pudru; ćwierć łyżeczki cukru waniliowego 
Przepis : Mąkę oraz cukier puder wysypać na stolnicę , dodać mocno schłodzone masło i posiekać, a następnie 
szybko zagnieść kruszące się ciasto. Rozkruszyć je równomiernie nad ciastem, z którym ma być pieczone i piec 
zależnie od rodzaju ciasta. Część mąki (do 50%) można zastąpić mielonymi migdałami, ze skórką lub bez skórki 
.Zamiast cukru waniliowego - w zależności od przeznaczenia kruszonki - można dodać cynamon lub skórkę startą 
z połowy sparzonej cytryny 

MASA MAŚLANA Z JAJKAMI UBIJANYMI NA PARZE :  
Składniki : 
250 g masła; 250 g cukru; 4 jajka; 5-6 kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego; 40 ml rumu, 
brandy, likieru, pomarańczowego albo migdałowego; sól  
Przepis : Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić w metalowej misce na sztywną pianę. Miskę umieścić na rondlu z 

wrzącą wodą i ubijać białka dalej , dodając na przemian po 2 łyżki cukru i po 1 żółtku. Ubijać , aż masa zgęstnieje 
(15-20 minut). Masę , od czasu do czasu mieszając, ostudzić, wkładając miskę do rondla z zimną wodą. W tym 
czasie ubić masło ,aż stanie się puszyste i prawie białe. Potem, ubijając je nadal, dodawać po łyżce masę 
jajeczną. Na koniec, nie przestając ubijać, dodać olejek lub cukier waniliowy i cienkim strumyczkiem wlać alkohol. 
Zanim masą będzie się przekładać torty lub ciasta, trzeba ją na pół godziny wstawić do lodówki, żeby nie była 
zbyt płynna. Do masy można dodać kakao lub czekoladę w proszku (3-5 łyżek), zmielone migdały lub orzechy (do 
100 g), skórkę ze sparzonej pomarańczy albo cytryny. Można również wlać 40 ml mocnego naparu kawy, wtedy 
jednak należy zmniejszyć ilość alkoholu, ponieważ masa może się zwarzyć. 

MASA MAŚLANA Z ŻÓŁTKAMI :  
Składniki : 
250 g masła; 200 g cukru pudru; 3 żółtka; 5-6 kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego; 30 
ml rumu , brandy lub likieru; sól  

Przepis : Żółtka utrzeć z cukrem pudrem na puszystą , jasną masę. Masło ubijać, aż stanie się puszyste i prawie 
białe. Potem, ubijając je nadal, dodawać po łyżce utartej żółtka. Na koniec, nie przestając ubijać, dodać olejek lub 
cukier waniliowy i cienkim strumyczkiem wlać alkohol. Można dodać kakao albo czekoladę w proszku (3-5 łyżek). 
Można również wlać 40 ml mocnego ,zimnego naparu kawy, wtedy jednak należy zmniejszyć ilość alkoholu, 
ponieważ jeśli dodaje się zbyt dużo płynu, masa może się zwarzyć. Masę na pół godziny wstawić do lodówki i 
dopiero wtedy przekładać nią torty lub ciasta 

MASA MAŚLANO - ŚMIETANOWA :  
Składniki : 
250 g masła; 220 g cukru pudru; 3 żółtka; 5-6 kropli olejku waniliowego albo pół łyżeczki cukru waniliowego; 250 
ml śmietany kremówki  
Przepis : Masło ubić na jasną, puszystą masę. Nadal ubijając, stopniowo dodawać na zmianę cukier puder i 
żółtka ,a na koniec cukier lub olejek waniliowy. Potem wciąż ubijając, dodawać po 1 łyżce ubitej na sztywno 
śmietany. Na pół godziny wstawić masę do lodówki, żeby nie było zbyt płynna, a potem przekładać nią torty lub 
ciasta. Do masy można dodać obrane i posiekane lub pocięte w płatki migdały 

MASA MAŚLANO - BUDYNIOWA :  
Składniki : 
250 g masła; 220 g cukru pudru; 3 żółtka; 350 ml mleka; 5-6 kropli olejku waniliowego albo pół łyżeczki cukru 
waniliowego; 3 łyżeczki mąki ziemniaczanej; 20 ml rumu ,brandy lub likieru (niekoniecznie) 
Przepis : Żółtka utrzeć z cukrem, wsypać mąkę ziemniaczaną, wlać 100 ml zimnego mleka i ucierać jeszcze 
chwilę, żeby wszystkie składniki się połączyły. Wlać do reszty wrzącego mleka i mieszając, gotować na niewielkim 
ogniu 2 minuty. Zdjąć z ognia, wymieszać z olejkiem lub cukrem waniliowym, przykryć folią kuchenną, tak by 
stykała się z budyniem i wstawić do naczynia z zimną wodą. Masło ubijać, aż stanie się puszyste i prawie białe. 
Potem , ubijając je nadal, dodawać po łyżce budyniu. Na koniec ,nie przestając ubijać, wlać cienkim strumyczkiem 
alkohol 

MASA ŻÓŁTKOWO - ŚMIETANOWA :  
Składniki : 
250 g kremówki; 100 g cukru; 4 żółtka; 5-6 kropli olejku waniliowego lub cukru waniliowego; 250 ml śmietany 
kremówki  
Przepis : Cukier zalać 2 łyżkami wody i zagotować .Ubijając żółtka, wlać jak najcieńszym strumieniem gorący 
syrop, dodać olejek lub cukier waniliowy i ubijać dopóki masa nie stanie się gęsta. Śmietanę ubić na sztywno i 
połączyć z masą żółtkową. Wstawić na 30 minut do lodówki, a potem przekładać nią ciasta lub torty. 



MASA CZEKOLADOWA :  
Składniki : 
250 g kremówki; 1,5 tabliczki gorzkiej czekolady  
Przepis : Czekoladę połamać na kawałki, zalać śmietaną , postawić na wolnym ogniu i rozpuścić, a kiedy masa 
nieco ostygnie i stanie się gęsta, przekładać nią torty lub ciasta. 

 



Ciasta ,torty i inne wypieki 

| Kruche ciasto z surowymi żółtkami | Kruche ciasto z gotowanymi żółtkami | Kruche ciasteczka składane | Kruche 
babeczki śmietankowe | Kruche babeczki z owocami i bitą śmietaną | Szarlotka na kruchym cieście | Kruche ciasto 
z jabłkami i pianką | Kruche ciasto rabarbarowe z pianką | Kruche ciasto ze śliwkami i pianką migdałową | Kruche 
ciasto z wiśniami i migdałami | Babka ucierana | Babka marmurkowa | Babka piaskowa | Ciasto ucierane z 
owocami | Keks | Sękacz pieczony w tortownicy | Biszkopt - ciasto podstawowe | Biszkopt oszczędny | Tort 
biszkoptowy z masą budyniową i poziomkami lub truskawkami | Tort orzechowy z masą czekoladową | Tort 
migdałowy z masą kawową | Tort makowy z masą pomarańczową | Tort czekoladowy | Babka drożdżowa 
puchowa | Babka ponczowa | Babka drożdżowa oszczędna | Placek drożdżowy | Placek drożdżowy z owocami i 
kruszonką | Makowiec (Strucla z makiem) | Drożdżówki z serem | Rogaliki drożdżowe z makiem | Rogaliki 
drożdżowe z różą | Jagodzianki | Pączki | Róże karnawałowe| Faworki | Strudel z jabłkami | Strudel z 
wiśniami | Strudel z makiem | Strudel z orzechami | Strudel z serem | Sernik wiedeński pieczony na kruchym 

spodzie | Sernik krakowski| Sernik z ziemniakami | Ciasto czekoladowe najprostsze i najpyszniejsze na 
świecie | Piernik staropolski | Piernik z orzechami | Pierniczki | Ciasto francuskie I | Ciasto francuskie 
II | Napoleonki | Ciastka francuskie ze śliwkami | Rożki francuskie z jabłkami | Rożki półfrancuskie z 
jabłkami | Tobołki z ciasta półfrancuskiego z różą | Ciasto zaparzane podstawowe | Ptysie z bitą 
śmietaną | Bezy | Eklerki z masą maślano-budyniową i polewą czekoladową | Karpatki | Pischingery z waniliową 
masą kajmakową | Pischingery z czekoladową masą kajmakową | Biszkopt kawowy z masą serową | Biszkopt z 
kremem z herbaty jaśminowej | Babaka drożdżowa | Bajaderka | Ciasto ananasowe | Ciasto bretońskie | Ciasto 
czekoladowo - figowe | Ciasto czekoladowo - pomarańczowe | Ciasto jabłkowe na oleju | Ciasto serowo - 
makowe | Ciasto truflowe z czekoladą | Ciasto z dynią | Ciasto ze śliwkami | Ciasto z dynią (pita) | Drożdżowa 
strucla z makiem | Gałąź wigilijna | Królewiec | Kugelhopf | Makowiec | Nadziewany wieniec 
orzechowy | Piernik | Piernik lawendowy | Piernik górski | Placek francuski na Święto Trzech Króli | Placek z 
jabłkami i orzechami | Przekładaniec | Rolada na Boże Narodzenie | Rolada orzechowa 1 | Rolada orzechowa 
1 | Strucla bakaliowa | Strucla drożdżowa z serkiem i wiśniami | Strucla jabłkowa | Strucla krucho-drożdżowa z 
bakaliami | Strucla krucho-drożdżowa z makiem| Strucla marcepanowa | Strucla miodowo - migdałowa | Strucla 
serowa | Strucla z różanym nadzieniem | Strucla serowo - marcepanowa | Strucla serowa z ananasem | Szarlotka 
rosyjska | Wieniec drożdżowy z makiem | Polenta | Szarlotka gruszkowa | Szarlotka kokosowa | Szarlotka 
morelowa | Szarlotka okruszkowa | Szarlotka "samotnego sąsiada" |Szarlotka sypana | Szarlotka z 
herbatnikami | Szarlotka z rabarbarem | Babeczki piernikowe z sosem z likieru Grand Manier | Babeczki ponczowe 
różane | Bułeczki z pieczonym jabłkami | Babeczki z jagodami | Bałabuchy z makiem | Kruche ciastka migdałowe 
z rabarbarem | Ciastka bezowo - kawowe | Ciastka żywieckie | Ciastka piwne | Rogaliki twarogowo 
nadziewane | Rogaliki waniliowe | Tartaletki z jeżynami i serkiem mascarpone | Tartaletki z owocami - 
wspomnienie lata | Tartaletki z bezą , śliwkami i kremem orzechowym | Pascha | Pascha bakaliowa | Sernik 
doskonały | Sernik kakaowy | Sernik luksusowy | Sernik na herbatnikach | Sernik kokosowy | Sernik 
krakowski | Sernik podolski | Sernik pomarańczowy | Sernik pulchny | Sernik rumowy na biszkoptach | Sernik 
wiedeński | Sernik wiśniowy | Tarta (quiche) z borowikami | Tartaletki z figami | Tarta z bananami | Tarta z 
pigwami | Tarta szwajcarska | Tarta Tatin | Tarta z gruszkami i serem pleśniowym | Tort czekoladowo - 
korzenny | Tort czekoladowy z masą migdałową | Tort jabłkowy na biszkoptach | Tort makowy | Tort migdałowo 
- truskawkowy | Tort rumowy | Tort śmietankowo - brzoskwiniowy | Tort toffi | Tort serowy czekoladowo - 
śmietankowy | Tort serowy ananasowy | Tort serowy grejpfrutowy | Tort serowy pomarańczowy | Tort serowy 
różowy | Tort serowy poziomkowy | Tort serowy sycylijski | Tort serowo -truskawkowy | Tort serowy 
wiśniowy | Tort śmietankowy z ananasem | Tort serowy z kiwi | Tort serowy z kiwi i malinami | Tort serowy z 
brzoskwiniami | Tort serowy z mandarynkami | Tort mokka z herbatników | Tort serowy z morelami | Tort serowo 
- brzoskwiniowy na zimno | Tort serowy na zimno | Włoski tort serowy na zimno | Tort serowo - kawowy na 
zimno | Tort serowy na zimno z limetkami | Tort serowo - pomarańczowy na zimno | Tort serowo -truskawkowy 
na zimno | Tort serowy wielowarstwowy na zimno | 

KRUCHE CIASTO Z SUROWYMI ŻÓŁTKAMI :  
Składniki : 350 g mąki, 3 żółtka, 220 g masła, 80 g cukru pudru, skórka starta z połowy cytryny , sól 
Przepis : Mąkę połączyć z cukrem pudrem szczyptą soli oraz skórką cytrynową, dodać bardzo zimne masło, 
posiekać, dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto. Gdyby się za bardzo kruszyło, dodać 1-2 łyżki masła. Na godzinę 
wstawić do lodówki. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować (najlepiej między dwoma kawałkami folii kuchennej) 
Grubość na jaką się je rozwałkowuje, zależy od tego, do czego jest przeznaczone. Kruche ciasto nie powinno mieć 

jednak grubości większej niż 1cm. Najlepiej je piec na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, ale można blachę 
również posmarować masłem. Kruche ciasto piecze się w temperaturze 200-220 stopni przez 10-15 minut, 
zależnie od grubości i od tego, czy będzie jeszcze raz pieczone. Kruche ciasto na surowych żółtkach jest podstawą 
wielu wypieków, ale najczęściej stanowi bazę dla ciast z owocami  

KRUCHE CIASTO Z GOTOWANYMI ŻÓŁTKAMI :  
Składniki : 350 g mąki, 4 żółtka, 150 g masła, 80 g cukru pudru, skórka starta z połowy sparzonej cytryny, sól 
Przepis : W rondlu zagotować wodę, włożyć metalowe sitko, tak by było zanurzone w wodzie, i ostrożnie wbić do 



niego żółtka. Gotować na wolnym ogniu 6 minut, wyjąć u kiedy żółtka ostygną, zdjąć błonkę z białka. Ważne jest 
by usunąć ją całkowicie, ponieważ nadają ciastu smak gotowanych jajek. Żółtka zmiksować lub przetrzeć przez 
sito. Mąkę i cukier puder wsypać na stolnicę, włożyć schłodzone masło, posiekać je w mące, dodać ugotowane 
żółtka oraz szczyptę soli i szybko zagnieść ciasto. Gdyby się za bardzo kruszyło dodać 1-2 łyżki masła. Ciasto 
owinąć folią i na co najmniej godzinę włożyć do lodówki (może stać nawet przez noc). Grubość na jaką się je 
rozwałkowuje, zależy od tego, do czego jest przeznaczone. Nie powinno być jednak grubsze niż 8 mm. Piec je na 
blasze, wyłożonej papierem do pieczenia albo posmarowanej masłem. 10-25 minut , zależnie od grubości, w 
temperaturze 200-220 stopni. Z ciasta na gotowanych żółtkach przyrządza się przede wszystkim mazurki lub 
drobne ciastka .Jeśli ma być nieco mniej kruche można 1-2 gotowane żółtka zastąpić surowymi 

KRUCHE CIASTECZKA SKŁADANE :  
Składniki : 350 g mąki, 4 żółtka, 250 g masła, 80 g cukru pudru, skórka starta z połowy sparzonej cytryny, sól, 
300 g galaretki porzeczkowej lub wiśniowej, 2 łyżki wiśniówki (niekoniecznie), 4 łyżki cukru pudru do posypania 
ciastek. pół łyżeczki cukru waniliowego 

Przepis : Przyrządzić ciasto zgodnie z przepisem na KRUCHE CIASTO Z GOTOWANYMI ŻÓŁTKAMI, tylko zamiast 
4 gotowanych żółtek, dodać 3 gotowane i 1 surowe. Po wyjęciu z lodówki, ciasto rozwałkować na grubość 4 mm i 
okrągłą foremką lub kieliszkiem o średnicy 3-3,5 cm wykroić krążek. Można użyć foremek o innych kształtach, 
należy jednak zwrócić uwagę by, po pierwsze nie były za duże, a po drugie nie miały za ostrych kształtów (ciasto 
jest zbyt kruche, by wykrywać , z niego , na przykład gwiazdki). Ciastka ostrożnie ułożyć na wyłożonej papierem 
do pieczenia lub posmarowanej masłem blasze, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec na 
jasnozłoty kolor około 10 minut. Galaretkę włożyć do rondla i na wolnym ogniu gotować, dopóki o jedną czwartą 
nie zmniejszy objętości. Wtedy wlać likier gotować jeszcze 2 minuty i zdjąć z ognia. Na środek spodu ostudzonych 
ciastek nakładać trochę półpłynnej galaretki i zlepiać ze sobą po dwa ciastka. Jeśli galaretka zbyt szybko 
zastygnie, wlać łyżeczkę wody i ponownie podgrzać .Ciastka oprószyć cukrem pudrem , zmieszanym z cukrem 
waniliowym 

KRUCHE BABECZKI ŚMIETANKOWE :  

Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 4 żółtka, 250 g masła, 100 g cukru pudru, skórka starta z połowy sparzonej 
cytryny, sól; Masa : 500 ml chudej słodkiej śmietany, 4 żółtka, 1 jajko, 120 g cukru, pół laski wanilii, 20 g mąki 
ziemniaczanej, 2 łyżki masła do smarowanie foremek, 2 łyżki mąki do posypania foremek, 2 łyżki cukru pudru do 
posypania 
Przepis : Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz skórką cytrynową, posiekać z zimnym masłem, 
dodać żółtko i szybko zagnieść ciasto. Na godzinę wstawić do lodówki. W tym czasie zagotować 400 ml śmietany 
z przeciętą na pół laską wanilii, zdjąć z ognia i odstawić na 10 minut. Ponownie umieścić na ogniu i kiedy zacznie 
wrzeć wlać resztę śmietany zmieszanej z mąką ziemniaczaną. Mieszając, gotować na małym ogniu 2 minuty . 
Wyjąć wanilię , zeskrobując do płynnej masy drobne ziarenka. Żółtka i jajka ubić w rondlu lub metalowej misce i 
mieszając, wlać cienkim strumieniem gorącą masę budyniową. Miskę lub rondel umieścić we wrzątku albo na 
parze i mieszać, aż krem zgęstnieje (około 15 minut), a potem przykryć folią kuchenną, tak by stykała się z 
kremem, dzięki czemu nie powstanie kożuch i ochłodzić. Foremki do babeczek posmarować masłem i oprószyć 
mąką. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować na grubość 6-7 mm. Płatem ciasta zakryć , ustawione jedna przy 
drugiej, foremki i przejechać wałkiem tak ,by przecięły ciasto. Palcami starannie je docisnąć do foremki. Napełnić 
kremem. Rozwałkować resztki ciasta, przykryć nimi babeczki i docisnąć brzegi. Wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 200 stopni i piec 25 minut na jasnozłoty kolor. Babeczki wyjmować dopiero wtedy, kiedy ostygną, 
przewracając foremki 

KRUCHE BABECZKI Z OWOCAMI I BITĄ ŚMIETANĄ :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 4 żółtka, 250 g masła, 100 g cukru pudru, skórka starta z połowy sparzonej 
cytryny; Nadzienie : 500 g truskawek lub 400 g malin, poziomek albo jagód, 300 ml śmietany kremówki, 2 łyżki 
cukru, 2 łyżki masła do smarowania foremek, 2 łyżki mąki do oprószenia foremek 
Przepis : Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz skórką cytrynową, posiekać z zimnym masłem, 
dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto, Na godzinę wstawić do lodówki. W tym czasie foremki do babeczek 
posmarować masłem i oprószyć mąką. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować na grubość 6-7 mm Płatem ciasta 
zakryć, ustawione jedna przy drugiej, foremki i przejechać wałkiem tak, by przecięły ciasto. Palcami starannie je 
docisnąć do foremek. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 12-15 minut na jasnozłoty kolor. 
Babeczek nie wyjmować z foremek , dopóki nie ostygną. Owoce opłukać i odsączyć na sicie. Śmietanę ubić na 

sztywno , pod koniec stopniowo dodając cukier. Owoce włożyć do babeczek, a na nie, łyżką lub za pomocą 
woreczka cukierniczego, nałożyć śmietanę. Babeczki można również zalewać galaretką, odpowiednią do rodzaju 
owoców, ale przyrządzając ją, należy dać o 100 ml wody mniej niż jest podane w przepisie 

SZARLOTKA NA KRUCHYM CIEŚCIE :  
Składniki : 400 g maki, 4 żółtka, 250 g masła, 100 g cukru pudru, sól, 1 kg jabłek, antonówek lub szarych renet, 
150 g cukru, 20 g smażonej skórki pomarańczowej, 1 cytryna, 1 łyżeczka cynamonu 
Przepis : Cytrynę sparzyć m obrać skórkę a sok wycisnąć. Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz 



połową skórki cytrynowej, dodać bardzo zimne masło, posiekać, dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto. Podzielić je 
na dwie części - jedna powinna być dwa razy mniejsza od drugiej. Każdą obwinąć folią kuchenną i włożyć do 
lodówki. W tym czasie obrać jabłka i , usuwając gniazda nasienne, grubo poszatkować. Do rondla o szerokim dnie 
wsypać cukier postawić na ogniu i kiedy cukier się rozpuści, wrzucić jabłka, Mieszając, podsmażać 7-8 minut, 
Dodać cynamon, resztę skórki cytrynowej oraz posiekaną smażoną skórkę pomarańczową i wymieszać. Dużą 
porcję ciasta wyjąć, a małą przełożyć do zamrażalnika. Ciasto rozwałkować (najlepiej między dwoma kawałkami 
folii kuchennej) i wyłożyć nim okrągłą formę o średnicy 28-30 cm, robiąc brzeg wysoki na 1,5-2 cm. Ciasto nakłuć 
widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec około 10 minut na jasnozłoty kolor. Na 
podpieczony spód nałożyć jabłka i pokryć ciastem wyjętym z zamrażalnika, startym na tarce o dużych oczkach. 
Ciasto ścierać, trzymając tarkę nad jabłkami, Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 30-35 minut 

KRUCHE CIASTO Z JABŁKAMI I PIANKĄ :  
Składniki : 350 g mąki, 3 jajka, 220 g masła, 80 g cukru pudru, 1 cytryna, 1 łyżeczka cynamonu, sól, 800 g 
jabłek antonówek lub szarych renet, 75 g cukru krystalicznego 

Przepis : Cytrynę sparzyć, obrać skórkę, a sok wycisnąć. Żółtka oddzielić od białek. Mąkę połączyć z cukrem 
pudrem, szczyptą soli oraz połową skórki cytrynowej, dodać bardzo zimne masło, posiekać, dodać żółtka i szybko 
zagnieść ciasto i szybko zagnieść ciasto. Na godzinę wstawić do lodówki. W tym czasie obrać jabłka, usuwając 
gniazda nasienne, i podzielić na szesnastki. Włożyć do rondla , wlać 1 łyżkę wody, dodać cynamon, resztę skórki 
cytrynowej oraz 2 łyżki cukru i dusić na małym ogniu 8 minut. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować (najlepiej 
między dwoma kawałkami folii kuchennej) i wyłożyć nim okrągłą formę o średnicy 28-30 cm, robiąc brzeg wysoki 
na 1-1,5 cm. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 12-15 minut na jasnozłoty kolor. Białka ubić 
na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier. Jabłka rozłożyć na podpieczonym cieście, przykryć pianą, wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec 20 minut 

KRUCHE CIASTO RABARBAROWE Z PIANKĄ :  
Składniki : 350 g mąki, 3 jajka, 220 g masła, 80 g cukru pudru, skórka starta z połowy cytryny, sól, 750 g 
rabarbaru , 50g cukru krystalicznego 

Przepis : Oddzielić żółtka od białek. Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz skórką ze sparzonej 
cytryny startą na tarce o drobnych otworach. Dodać bardzo zimne masło, posiekać , dodać żółtka i szybko 
zagnieść ciasto. Na godzinę wstawić do lodówki. W tym czasie obrać rabarbar, pokroić w 2-3 centymetrowe 
kawałki. Zalać wrzątkiem , gotować 1 minutę i odcedzić. Na 30 sekund wrzucić do zimnej wody z kostkami lodu i 
znów odcedzić. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować (najlepiej między dwoma kawałkami folii kuchennej) i 
wyłożyć nim okrągłą formę o średnicy 28-30 cm, robiąc brzeg wysoki na 1-1,5 cm. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 220 stopni i piec 12-15 minut na jasnozłoty kolor. Białka ubić na sztywną pianę, stopniowo 
dodając 100 g cukru. Rabarbar rozłożyć na podpieczonym cieście, równomiernie posypać resztą cukru, przykryć 
pianą i wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni .Piec 15 minut 

KRUCHE CIASTO ZE ŚLIWKAMI I PIANĄ MIGDAŁOWĄ :  
Składniki : Kruche ciasto : 1350 g mąki, 3 żółtka, 220 g masła, 80 g cukru pudru, skórka starta z połowy 
sparzonej cytryny, sól; Wierzch : 600 g śliwek, 120 g migdałów m 2 żółtka, 3 białka, 4 krople olejku 
migdałowego, 100 g cukru 
Przepis : Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz skórką startą na drobnej tarce z połowy sparzonej 
cytryny i posiekać z zimnym masłem. Dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto. Na godzinę wstawić do lodówki. 
Śliwki opłukać i usuwając pestki, pokroić w połówki. Migdały sparzyć , wyłuskać ze skórek i zemleć w maszynce 
do orzechów lub w malakserze. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować (najlepiej między dwoma kawałkami folii 
kuchennej) i wyłożyć nim okrągłą formę o średnicy 28-30 cm, robiąc brzeg wysoki na centymetr. Wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 10-12 minut na jasnozłoty kolor. Kiedy ciasto nieco ostygnie, ułożyć 
na nim, skórkami do dołu, śliwki .Białka ubić na sztywną pianę, w połowie ubijania zaczynając dodawać 
stopniowo cukier oraz po 1 żółtku. Do piany wlać olejek migdałowy i wymieszać ją z migdałami, a następnie 
rozłożyć na śliwkach. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec 20 minut 

KRUCHE CIASTO Z WIŚNIAMI I MUGDAŁAMI :  
Składniki : Ciasto : 350 g mąki, 3 żółtka, 220 g masła, 80 g cukru pudru, skórka starta z połowy sparzonej 
cytryny; Wierzch : 600 g wiśni, 100 g cukru, 100 g migdałów, 60 g masła, 2 jajka, 100 g słodkiej śmietany, 1,5 
łyżki mąki ziemniaczanej, pół laski wanilii lub jedna łyżeczka cukru waniliowego, płatki migdałowe do posypania 

ciasta 
Przepis : Cytrynę sparzyć, obrać skórkę, a sok wycisnąć .Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz 
połową skórki cytrynowej i posiekać z zimnym masłem. Dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto. Na godzinę 
wstawić do lodówki. Wiśnie opłukać, wydrylować i zostawić na sicie, Migdały sparzyć, wyłuskać ,ze skórek i 
połowę zemleć w maszynce do mielenia orzechów a połowę pokroić w płatki. Wyjęte z lodówki ciasto 
rozwałkować (najlepiej między dwoma kawałkami folii kuchennej) i wyłożyć nim okrągłą formę o średnicy 28-30 
cm, robiąc brzeg wysoki na centymetr. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 10-12 minut na 
jasnozłoty kolor. W tym czasie utrzeć 50 g miękkiego masła z 2 żółtkami i cukrem. Dalej ucierając , dodać mąkę 



ziemniaczaną, jak najdrobniej posiekaną wanilię i cukier waniliowy i powoli wlać śmietanę a następnie dodać 
zmielone migdały. Wymieszać z ubitymi na sztywno białkami. Masę wyłożyć na podpieczone ciasto, a na nim 
równomiernie rozłożyć wiśnie. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 30 minut, 5 minut przed 
końcem posypując ciasto płatkami migdałowymi 

BABKA UCIERANA :  
Składniki : 300 g mąki, 80 g mąki ziemniaczanej, 15 g proszku do pieczenia, 5 jajek, 150 g masła, 220 g cukru 
pudru, 5 łyżek słodkiej śmietany, 5 łyżek kwaśnej śmietany, 2 cytryna, 5-6 kropli olejku waniliowego lub 
migdałowego, 1 łyżka masła do posmarowania formy, 1 łyżeczka mąki do oprószenia formy, 2 łyżki cukru pudru 
do posypania babki 
Przepis : Cytrynę sparzyć wrzątkiem, zetrzeć na drobnej tarce skórkę, a sok wycisnąć. Miękkie masło utrzeć na 
puszystą masę, a potem ,dalej ucierając, dodać skórkę i sok z cytryny , olejek waniliowy lub migdałowy oraz obie 
śmietany. Masę , niezbyt gwałtownie mieszając, połączyć z ubitymi na sztywną pianę białkami i mąką wymieszaną 
z proszkiem do pieczenia. Mąkę dodawać, przesiewając ją przez sito. Ciasto włożyć do posmarowanej masłem i 

oprószonej mąką formy (okrągłej z "kominkiem" lub wysokiej podłużnej) , wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni i piec około 45 minut Babkę wyjąć z piekarnika i pozostawić w formie, dopóki nie ostygnie, a następnie 
wyjąć i posypać cukrem pudrem 

BABKA MARMURKOWA :  
Składniki : 300 g mąki, 15 g proszku do pieczenia, 5 jajek, 4 łyżki kwaśnej śmietany, 250 g masła, 250 g cukru 
pudru, 7-8 kropli olejku lub 1 łyżeczki cukru waniliowego, 4 łyżki kakao, 1 łyżka masła do posmarowania formy, 1 
łyżeczka mąki do oprószenia formy, 2 łyżki cukru pudru do posypania babki 
Przepis : Miękkie masło utrzeć na puszystą masę, a potem dalej ucierając, dodawać stopniowo żółtka na 
przemian z cukrem pudrem. Wciąż ucierając , dodać olejek lub cukier waniliowy oraz śmietanę. Masę delikatnie 
mieszając , połączyć z ubitymi na sztywną pianę białkami i mąką, wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Mąkę 
dodawać, przesiewając ją przez sitko. Jedną trzecią ciasta przełożyć do innego naczynia i wymieszać z przesianym 
przez sitko kakao. Posmarowaną masłem i oprószoną mąką formę (okrągłą z "kominkiem" lub wysoką podłużną) 

,napełnić jasną masą. Na wierzch włożyć ciemną i trzonkiem łyżki "przeciąć" ciasto przez środek aż do dna formy. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 45 minut. Babkę wyjąć z piekarnika i pozostawić w 
formie, dopóki nie ostygnie, a następnie wyjąć i oprószyć cukrem pudrem 

BABKA PIASKOWA :  
Składniki : 300 g mąki, 15g proszku do pieczenia, 5 jajek, 200 g masła, 250 g masła, 4 łyżki słodkiej śmietany, 
1 cytryna, 5-6 kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego, 5-6 kropli olejku waniliowego, 1 łyżka 
masła do posmarowania formy, 1 łyżeczka mąki do oprószenia formy, 2 łyżki cukru pudru do posypania babki 
Przepis : Miękkie masło utrzeć na puszystą masę, a potem, dalej ucierając, dodawać stopniowo żółtka na 
przemian z cukrem pudrem. Wciąż ucierając, dodać sok oraz skórkę startą ze sparzonej cytryny, olejek lub cukier 
waniliowy, olejek migdałowy oraz śmietanę. Masę, niezbyt gwałtownie mieszając , połączyć z białkami , ubitymi 
na sztywną pianę i przesianą mąka, wymieszana z proszkiem do pieczenia. Ciasto włożyć do posmarowanej 
masłem i oprószonej mąką formy (okrągłej z "kominkiem" lub wysokiej podłużnej), wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec około 45 minut. Babkę wyjąć z piekarnika i pozostawić w formie dopóki nie 
ostygnie, a następnie wyjąć i posypać cukrem pudrem 

CIASTO UCIERANE Z OWOCAMI :  
Składniki : 4 średnie kwaskowe jabłka albo 700 g śliwek, moreli lub wiśni, 300 g mąki, 15 g proszku do 
pieczenia, 5 jajek, 4 łyżki kwaśnej śmietany, 250 g masła, 1 cytryna, 5-6y kropli olejku waniliowego lub 1 
łyżeczka cukru waniliowego, 1 łyżka masła do posmarowania formy, 1 łyżeczka mąki do oprószenia formy, 2 łyżki 
cukru pudru do posypania ciasta 
Przepis : Owoce umyć. Jabłka obrać i, odcinając gniazda nasienne, pokroić w ósemki. Skropić sokiem z cytryny, 
żeby nie ściemniały . (Śliwki i morele pokroić na połówki, usuwając pestki, a wiśnie wydrylować i zostawić na 
sicie). Miękkie masło utrzeć na puszystą masę a potem, dalej ucierając, dodawać stopniowo żółtka na przemian z 
cukrem pudrem. Wymieszać z sokiem z cytryny oraz skórką startą ze sparzonej cytryny, olejkiem lub cukrem 
waniliowym oraz śmietaną. Delikatnie połączyć masę z ubitymi na sztywną pianę białkami i mąką wymieszaną z 
proszkiem do pieczenia. Mąkę dodawać , przesiewając ją przez sitko. Ciasto włożyć do posmarowanej masłem i 
oprószonej mąką okrągłej formy o średnicy 28-30 centymetrów. Na wierzchu ułożyć owoce, wstawić do 

piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 40 minut. Ciasto wyjąć z piekarnika i pozostawić w formie , 
dopóki nie ostygnie , a następnie wyjąć i obsypać cukrem pudrem  

KEKS :  
Składniki : 100 g fig, 50 g rodzynków, 50 g smażonej skórki pomarańczy, 100 g migdałów, 100 g mieszanych 
owoców kandyzowanych, 250 g mąki, 10 g proszku do pieczenia, 4 jajka, 150 g masła, 200 g cukru pudru, sok z 
połowy cytryny, skórka starta z połowy sparzonej cytryny, 5- kropli olejku waniliowego  
Przepis : Migdały na 10 minut sparzyć wrzątkiem, wyłuskać ze skórek, i niezbyt drobno posiekać. Figi i rodzynki 



opłukać i odsączyć. Figi oraz owoce kandyzowane pokroić w kostkę i obtoczyć w mące, żeby się nie zlepiały. 
Miękkie masło utrzeć na puszystą masę, i dalej , ucierając dodawać stopniowo żółtka na przemian z cukrem 
pudrem, a potem sok, skórkę startą z połowy sparzonej cytryny i olejek lub cukier waniliowy. Masę,, niebyt 
gwałtownie mieszając, połączyć z ubitymi na sztywną pianę białkami oraz mąką, wymieszaną z proszkiem do 
pieczenia. Mąkę dodawać , przesiewając ją przez sito. Ciasto delikatnie połączyć z bakaliami i napełnić nim 
podłużną wysoką formę, wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 
około 45 minut 

SĘKACZ PIECZONY W TORTOWNICY :  
Składniki : 200 g mąki pszennej, 120 g mąki ziemniaczanej, 8 jajek, 300 g masła, 250 g cukru, 8 g migdałów, 7-
8 kropli olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego, 2 łyżki rumu, 1 łyżka masła do posmarowania 
formy, 2 łyżki culru pudru do posypania sękacza 
Przepis : Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać ze skórek i zemleć w maszynce do mielenia orzechów 
lub rozdrobnić w malakserze. Żółtka utrzeć z cukrem na jasną puszystą masę. Miękkie masło ubijać aż będzie 

puszyste i prawie białe, a następnie, dalej ubijając, dodawać po łyżeczce utartych żółtek , a potem rum i olejek 
lub cukier waniliowy. Białka ubić na sztywną pianę i ostrożnie wymieszać z masą maślano-żółtkową oraz 
migdałami .Wlać cieniutką warstwę ciasta , nieco tylko grubszą od naleśnika a dno posmarowanej masłem 
tortownicy i na 5 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Tortownicę wyjąć, wlać taka samą 
warstwę ciasta i ponownie wstawić do piekarnika . Czynność tę powtarzać, dopóki nie zużyje się całego ciasta. 
Ostudzony sękacz wyjąć z tortownicy i oprószyć cukrem pudrem 

BISZKOPT - CIASTO PODSTAWOWE :  
Składniki : 8 jajek, 120 g mąki, 100 g mąki ziemniaczanej, 220 g cukru pudru, sól , 1 łyżka masła do 
posmarowania formy 
Przepis : Wymieszać ze sobą obie mąki. Oddzielić żółtka od białek. Żółtka ubić połową cukru na białą puszystą 
masę. Do białek dodać szczyptę soli i ubić na sztywną pianę, w połowie ubijania zaczynając dodawać po łyżce 
cukru. Pianę z białek delikatnie, ale dokładnie wymieszać z masą żółtkową oraz przesiewaną przez sitko mąką. 

Włożyć do posmarowanej masłem okrągłej formy i piec 25-30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Z 
upieczonego ciasta przygotowywać torty 

BISZKOPT OSZCZĘDNY :  
Składniki :4 jajka. 100 g mąki, 100 g mąki ziemniaczanej, 2650 g cukru, 10 g proszku do pieczenia, 1 łyżka 
masła do posmarowania formy 
Przepis : Mąkę wymieszać z mąką ziemniaczaną oraz proszkiem do pieczenia. Jajka wbić do miski i ubijając wlać 
6 łyżek gorącej wody. Dalej ubijając powoli wsypać cukier i ubijać dalej ,aż masa zgęstnieje. Wtedy wymieszać ją 
delikatnie ,ale dokładnie z przesiewaną przez sitko mąką Włożyć do posmarowanej masłem okrągłej formy i piec 
około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Z upieczonego ciasta przygotowywać torty 

TORT BISZKOPTOWY Z MASĄ BUDYNIOWĄ I POZIOMKAMI LUB TRUSKAWKAMI :  
Składniki : Ciasto : 8 jajek, 120 g mąki, 100 g mąki ziemniaczanej, 220 g cukru pudru, sól; Masa i dekoracja : 
400 g poziomek lub truskawek, 250 g masła, 220 g cukru, 3 żółtka, 350 ml mleka,. 3 łyżeczki mąki ziemniaczanej, 

7-8 kropli olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego ,1 łyżka masła do posmarowania formy 
Przepis : Upiec biszkopt zgodnie z przepisem na BISZKOPT - CIASTO PODSTAWOWE (najlepiej dzień przed 
przekładaniem tortu. Przyrządzić masę : żółtka utrzeć z cukrem , wsypać mąkę ziemniaczaną, wlać 100 ml mleka i 
ucierać chwilę, żeby wszystkie składniki się połączyły. Wlać do reszty gotującego się mleka i ,mieszając gotować 2 
minuty. Zdjąć z ognia, wymieszać z olejkiem lub cukrem waniliowym, przykryć folią kuchenna, tak by stykała się z 
budyniem i wstawić do naczynia z zimną wodą. Masło ubijać ,aż stanie się puszyste i prawie białe. Potem ubijając 
je nadal, dodawać po łyżeczce budyniu. Owoce opłukać, jedną czwartą najładniejszych odłożyć (truskawki 
odłożyć z szypułkami), a resztę wymieszać z jedną trzecią chłodnej masy (truskawki pokroić na mniejsze kawałki). 
Z ostudzonego ciasta ostrym nożem pościnać wszystkie przypieczone powierzchnie i przeciąć je na pół, tak aby 
powstał dwa krążki. Jeden z nich umieścić na płaskiej podstawie do tortów, posmarować masą wymieszaną z 
owocami - przykryć drugim krążkiem biszkoptu. Resztę masy użyć do posmarowania wierzchu i boków. Tort 
udekorować całymi poziomkami lub truskawkami 

TORT ORZECHOWY Z MASĄ CZEKOLADOWĄ :  
Składniki : Ciasto ; 450 g orzechów włoskich, 12 jajek, 300 g cukru, 4 łyżki bułki tartej, sok z 1 cytryny, sól; 
Masa : 250 g masła, 250 g cukru, 4 jajka, 5-6 kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego, 30 ml 
rumu, brandy lub likieru, 5 łyżeczek czekolady w proszku, sól, 1 łyżka do posmarowania formy 
Przepis : Orzechy zemleć na wiórki w maszynce do mielenia orzechów (można je także rozdrobnić w 
malakserze). Oddzielić żółtka od białek. Żółtka ubić z cukrem (3 łyżki cukru zostawić) na jasną puszystą masę, 
pod koniec dodając sok z cytryny. Do białek dodać szczyptę soli i ubić na sztywną pianę, w połowie ubijania 
zaczynając dodawać po łyżce cukru. Pianę z białek wykładać partiami na masę żółtkową, przesypując ją 
orzechami o raz bułką tartą. Wszystko dokładnie ,ale niezbyt gwałtownie, wymieszać , włożyć do posmarowanej 



masłem formy o średnicy 28-30 cm i piec około 45 minut w nagrzanym do 180 stopni piekarniku. Tort najlepiej 
przekładać na drugi dzień po upieczeniu. Przyrządzić masę zgodnie z przepisem na MASĘ MAŚLANĄ Z JAJKAMI 
UBIJANYMI NA PARZE, dodając do niej 5 łyżek czekolady w proszku. Z ostudzonego ciasta ostrym nożem ściąć 
wszystkie przypieczone powierzchnie i przeciąć je na pół, tak by powstały dwa krążki. jeden z nich położyć na 
płaskiej podstawie do tortów, posmarować jedną trzecią masy , przykryć drugim krążkiem, a reszty masy użyć do 
posmarowania wierzchu i boków ciasta oraz do udekorowania toru za pomocą worka cukierniczego 

TORT MIGDAŁOWY Z MASĄ KAWOWĄ :  
Składniki : Ciasto : 350 g migdałów, 10 jajek , 250 g cukru, 50 g twardych biszkoptów, sok z cytryny ,sól; Masa 
: 250 g masła, 200 g pudru, 3 żółtka, 5-6 kropli olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego, 200 ml 
rumu lub likieru kawowego, 4 łyżki zmielonej kawy, 1 łyżka masła do posmarowania formy 
Przepis : Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem i wyłuskać ze skórek Jedną czwarta pokroić wzdłuż na płaskie 
połówki i odłożyć do ozdobienia tortu, a resztę zemleć w maszynce do mielenia orzechów lub rozdrobnić w 
malakserze. Biszkopty zetrzeć na tarce lub również rozdrobnić w malakserze. Oddzielić żółtka od białek. Żółtka 

ubić z cukrem (3 łyżki cukru zostawić) na białą puszystą masę, pod koniec dodając sok z cytryny. Do białek dodać 
szczyptę soli i ubić na sztywną pianę, w połowie ubijania zaczynając dodawać po łyżce cukru. Pianę z białek 
wyłożyć partiami na masę żółtkową przesypując ją startymi migdałami oraz biszkoptami. Wszystko dokładnie , ale 
niezbyt gwałtownie , wymieszać , włożyć do posmarowanej masłem okrągłej formy o średnicy 28-30 cm i piec 
około 45 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Tort najlepiej przekładając na drugi dzień po upieczeniu. 
Zaparzyć w ekspresie lub po turecku 40 ml mocnej kawy. Przyrządzić masę zgodnie z przepisem na MASĘ 
MAŚLANĄ Z ŻÓŁTKAMI, wlewając do niej na koniec cienkim strumyczkiem ostudzoną kawę oraz alkohol. Masę na 
30 minut wstawić do lodówki , żeby się nieco zgęściła. Z ciasta ostrym nożem ściąć wszystkie przypieczone 
powierzchnie i przeciąć je na pół, tak by powstały dwa krążki. jeden z nich położyć na płaskiej podstawie do 
tortów, posmarować jedną trzecią masy , przykryć drugim krążkiem, a reszty masy użyć do posmarowania 
wierzchu i boków. Wierzch tortu udekorować połówkami migdałów  

TORT MAKOWY Z MASĄ POMARAŃCZOWĄ :  

Składniki : Ciasto : 300 g maku, 750 ml mleka, 10 jajek, 300 g cukru, 4 łyżki bułki tartej, sok z 1 cytryny, 7-8 
kropli zapachu pomarańczowego, sól; Masa : 250 g masła, 250 g cukru, 4 jajka, 5-6 kropli olejku waniliowego lub 
pół łyżeczki cukru waniliowego, 40 ml likieru pomarańczowego, 1 duża lub 2 małe pomarańcze, 300 g smażonej 
skórki pomarańczowej do dekoracji tortu (niekoniecznie), 1 łyżka masła do posmarowania formy 
Przepis : mak zalać wrzącą wodą a następnie ją zlać i wlać mleko. Na małym ogniu gotować 30 minut, zdjąć z 
ognia i zostawić na co najmniej cztery godziny. Na sicie położyć ściereczkę i odcedzić wodę. Odcisnąć mak w 
ściereczce i 3 razy przepuścić przez maszynkę. Żółtka ubić z cukrem (3 łyżki cukru zostawić) na prawie białą 
puszystą masę, pod koniec dodając sok z cytryny oraz zapach pomarańczowy. Do białek dodać szczyptę soli i ubić 
na sztywną pianę w połowie ubijania zaczynając dodawać po łyżce cukru. Pianę z białek wykładać partiami na 
masę żółtkową, przesypując ją zmielonym makiem oraz bułką tartą. Wszystko dokładnie ale niezbyt gwałtownie 
wymieszać , włożyć do posmarowanej masłem okrągłej formy o średnicy 28-30 cm i piec około 50 minut w 
piekarniku nagrzanym do 180 stopni. .Tort najlepiej przekładać na drugi dzień po upieczeniu. Przyrządzić masę 
zgodnie z przepisem na MASĘ MAŚLANĄ Z JAJKAMI UBIJANYMI NA PARZE , dodając do niej likier pomarańczowy 
oraz skórkę startą ze sparzonej pomarańczy. Masę na pół godziny wstawić do lodówki, żeby nieco zgęstniała. Z 
ostudzonego ciasta ostrym nożem ściąć wszystkie przypieczone powierzchnie i przeciąć je na pół, tak by powstały 
dwa krążki. jeden z nich położyć na płaskiej podstawie do tortów, posmarować jedną trzecią masy , przykryć 
drugim krążkiem, a reszty masy użyć do posmarowania wierzchu i boków tortu oraz do udekorowania go za 
pomocą worka cukierniczego. Wierzch można udekorować cienko pokrojonymi paseczkami smażonej skórki 
pomarańczowej 

TORT CZEKOLADOWY :  
Składniki : Ciasto : 220 g mąki , 15 g proszku do pieczenia, 250 g masła, 250 g cukru pudru, 150 g migdałów, 
10 jajek,2 tabliczki gorzkiej czekolady, 1 łyżeczka olejku waniliowego, 300 g dżemu morelowego; Polewa : 1 
tabliczka gorzkiej czekolady, 8o ml śmietany kremówki, 100 g cukru 
Przepis : Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem , a następnie wyłuskać je ze skórek i zemleć w maszynce do 
mielenia orzechów lub rozdrobnić w malakserze Czekoladę połamać na kawałki , włożyć do metalowej miski, 
umieścić nad parą i roztopić. Dość miękkie masło około 8 minut ucierać mikserem z końcówkami do ubijania do 
ubijania białek aż stanie się jasne i puszyste Wciąż ubijając, dodawać po jednym żółtku oraz po 1 łyżce cukru 

pudru, a potem roztopioną, a potem roztopioną czekoladę (nie może być całkiem ciepła, ale trzeba zdążyć ją wlać 
zanim zacznie zastygać). Dodać olejek waniliowy i ubijać jeszcze 1 minutę. Masę jajeczno-czekoladową połączyć z 
ubitymi na sztywno białkami oraz migdałami i mąką połączoną z proszkiem do pieczenia. Mąkę dodawać, 
przesiewając ją nad miską. Należy to zrobić dokładnie, ale niezbyt gwałtownie - mieszając z góry na dół a nie 
dookoła Masę włożyć do posmarowanej masłem oprószonej mąką tortownicy o średnicy 24-26 cm .Wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 45-50 minut pod koniec pieczenia, sprawdzając drewnianym 
patyczkiem, czy ciasto nie jest surowe .Ciasto po upieczeniu odstawić na co najmniej 4 godziny , zanim będzie się 
je przekładać. Dżem przetrzeć przez sito i podgrzać. Kiedy stanie się prawie płynne, zdjąć z ognia. Z ostudzonego 



ciasta ostrym nożem ściąć wszystkie przypieczone powierzchnie i przeciąć , tak by powstały dwa krążki . Jeden z 
nich umieścić na płaskiej podstawie do tortów, posmarować ciepłym dżemem morelowym, zostawiając jedną 
trzecią. Przykryć drugim krążkiem , jego wierzch posmarować resztą dżemu i zalać polewą przyrządzoną według 
przepisu na POLEWĘ Z GORZKIEJ CZEKOLADY 

BABKA DROŻDŻOWA PUCHOWA :  
Składniki : 400 g mąki, 200 ml mleka, 40 g drożdży, sól, 8 żółtek, 100 g cukru, 100 g masła, 50 g rodzynków, 
30 g smażonej skórki pomarańczowej, skórka starta z połowy sparzonej cytryny, 2 łyżki rumu (można zamiast 
rumu dodać nalewkę lub likier pomarańczowy), 5-6 kropli esencji waniliowej lub 1 łyżeczka cukru waniliowego, 1 
łyżka masła do posmarowania formy, 1 łyżeczka mąki do oprószenia formy 
Przepis : W dużej misce o co najmniej dwulitrowej pojemności wymieszać drożdże z cukrem. Po 4-5 minutach, 
kiedy staną się płynne wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki, szczyptę soli i dokładnie wymieszać. Przykrytą 
ściereczką miskę umieścić w ciepłym miejscu. Kiedy rozczyn trzykrotnie zwiększy objętość a na jego powierzchni 
będą się ukazywać pęcherzyki, dodać żółtka ubite z cukrem na jasną puszystą masę oraz resztę mąki. Wyrabiać 

ciasto ręką około 20 minut a następnie wlać roztopione letnie masło, rum ,esencję waniliową (lub cukier 
waniliowy). Wyrabiać jeszcze 1- minut Dodać opłukane rodzynki, posiekaną skórkę pomarańczową i wyrabiać 
chwilę, żeby bakalie równomiernie rozłożyły się w cieście. Włożyć je do posmarowanej masłem posypanej mąką 
formy i zostawić w ciepłym miejscu. Kiedy urośnie, to znaczy co najmniej podwoi swoją objętość, wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec 40-45 minut, Gdyby wierzch mocno się przypiekał, przykryć go folią 
aluminiową. Babkę wyjąć z pieca ,pozostawić w formie, dopóki nie ostygnie, a następnie obsypać ją cukrem 
pudrem lub polukrować , na przykład LUKREM UCIERANYM 

BABKA PONCZOWA :  
Składniki : 500 g mąki, 250 ml mleka, 50 g drożdży, sól, 8 żółtek, 100g cukru, 120 g masła, 300 g smażonej 
skórki pomarańczowej, 1 fiolka zapachu rumowego; Poncz: 100 g cukru, 4 łyżki rumu, 1 pomarańcza, 1 łyżka 
masła do posmarowania formy, 1 łyżeczka mąki do oprószenia formy 
Przepis : Drożdże wymieszać z cukrem , a kiedy staną się płynne, wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki, 

szczyptę soli i dokładnie wymieszać żeby nie było grudek Naczynie przykryć ściereczką i umieścić w ciepłym 
miejscu. Kiedy rozczyn co najmniej trzykrotnie zwiększy objętość, a na jego powierzchni będą się ukazywać 
pęcherzyki, dodać żółtka ubite z cukrem na sztywną pianę oraz resztę mąki. Wyrabiać ciasto ręką około 30 minut 
, a następnie wlać roztopione letnie masło, zapach rumowy u wyrabiać jeszcze 10 minut. Na koniec dodać drobno 
posiekaną skórkę pomarańczową. Ciasto włożyć do posmarowanej masłem i posypanej mąką formy i zostawić w 
ciepłym miejscu .Kiedy podwoi objętość, wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec około 50 minut. 
Gdyby wierzch za mocno się przypiekała, przykryć go folią aluminiową. Kiedy babka się piecze, sparzyć wrzątkiem 
pomarańczę, na drobnej tarce zetrzeć skórkę a sok wycisnąć. 75 ml soku połączyć z 75 ml wody, cukrem, skórką 
pomarańczową i zagotować. Kiedy płyn trochę ostygnie, wlać rum. Upieczoną babkę wyjąć z piekarnika , i gorącą 
polać ponczem 

BABKA DROŻDŻOWA OSZCZĘDNA :  
Składniki : 500 g mąki, 200 ml mleka, 50 g drożdży, sól, 2 jajka , 2 żółtka, 100 g cukru, 120 g smalcu, 50 g 
rodzynków, 1 łyżka cukru waniliowego, pół fiolki zapachu rumowego, 1 łyżka masła do posmarowania formy, 1 
łyżeczka mąki do oprószenia formy, cukier puder do posypania  
Przepis : Drożdże wymieszać z cukrem. Kiedy staną się płynne, wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki , szczyptę 
soli i dokładnie wymieszać .Przykryć ściereczką i umieścić w ciepłym miejscu. gdy rozczyn co najmniej trzykrotnie 
zwiększy objętość , a na jego powierzchni będą się ukazywać duże pęcherzyki , dodać jajka ubite z żółtkami i 
cukrem pudrem na puszystą masę oraz resztą mąki .Wyrabiać ciasto ręką około 15 minut a następnie wlać 
roztopiony letni smalec, cukier waniliowy oraz zapach rumowy wyrabiać jeszcze 10 minut Na koniec dodać 
opłukane rodzynki Ciasto włożyć do posmarowanej masłem i posypanej mąką formy i zostawić w ciepłym 
miejscu. Kiedy podwoi swoją objętość , wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec około 50 minut, 
Gdyby wierzch za mocno się przypiekał, przykryć go folia aluminiową. Babkę wyjąć z pieca i pozostawić w formie, 
dopóki nie ostygnie, a następnie posypać ją cukrem pudrem lub polukrować, na przykład LUKREM CYTRYNOWYM 
UCIERANYM  

PLACEK DROŻDŻOWY :  
Składniki : 500 g mąki, 50 g drożdży, 200 ml mleka, sól, 3 jajka, 3 żółtka, 100 g cukru, 150 g masła, 50 ml 

słodkiej śmietany, 50 g rodzynków, 40 g migdałów, 40 g smażonej skórki pomarańczowej, skórka starta z 1 
sparzonej cytryny, 2 łyżki rumu lub brandy, cukier puder do posypania 
Przepis : Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem , wyłuskać ze skórek i posiekać. Opłukane rodzynki zalać rumem i 
wymieszać. Smażoną skórkę pomarańczową posiekać. W dużej misce o co najmniej dwulitrowej pojemności 
wymieszać drożdże z cukrem. Po 4-5 minutach , kiedy staną się płynne ,wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki, 
szczyptę soli i dokładnie wymieszać. Przykrytą ściereczką miskę umieścić w ciepłym miejscu Miękkie masło 
ucierać, aż stanie się puszyste i prawie białe a potem ubijać dalej, dodając po 1 żółtku i po trochu cukru. 
Następnie dalej ubijając, wbić całe jajka. Kiedy rozczyn 3-4 krotnie zwiększy objętość (po mniej więcej 30 



minutach) , a na jego powierzchni będą się ukazywać duże pęcherzyki, połączyć go z masą maślano-jajeczną, 
śmietaną, resztą mąki oraz startą skórką cytrynową. Wyrabiać ręką 20 minut. Dodać rodzynki, migdały oraz 
skórkę pomarańczową i wyrabiać jeszcze chwilę żeby bakalie rozłożyły się równomiernie. Ciasto włożyć do 
posmarowanej masłem i posypanej mąką podłużnej formy i zostawić w ciepłym miejscu. Kiedy podwoi objętość, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 50 minut, Gdyby wierzch za mocno się przypiekał, 
przykryć go folią aluminiową. Placek wyjąć z pieca i pozostawić w formie m dopóki nie ostygnie a następnie 
posypać go cukrem 

PLACEK DROŻDŻOWY Z OWOCAMI I KRUSZONKĄ :  
Składniki : Ciasto : 500 g mąki, 40 g drożdży, 200 ml mleka, sól, 2 jajka, 3 żółtka, 100 g cukru, 150 g masła, 
skórka starta y 1 sparzonej cytryny , 1 kg śliwek, najlepiej węgierek , lub moreli, 1 łyżeczka cynamonu; Kruszonka 
: 150 g mąki , 100 g masła, 100 g cukru pudru, ćwierć łyżeczki cukru waniliowego lub cynamonu 
Przepis : Drożdże wymieszać z cukrem .Kiedy staną się płynne m wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki m 
szczyptę soli i wymieszać, tak by nie było grudek, Przykryć ściereczką i umieścić w ciepłym miejscu. Żółtka i jajka 

ubić cukrem na puszystą masę i połączyć ją z wyrośniętym rozczynem. Dodać resztę mąki oraz startą skórką 
cytrynową. Wyrabiać ręką około 15 minut. Wlać letnie roztopione masło i wyrabiać , dopóki tłuszcz nie połączy się 
z ciastem. Włożyć je do posmarowanej masłem i posypanej mąką prostokątnej formy Na wierzchu ułożyć - 
skórkami do ciasta - połówki opłukanych śliwek i moreli i postawić w ciepłym do wyrośnięcia na 20 - 30 minut, 
Przygotować kruszonkę L zimne masło posiekać w mące i cukrze pudrze i rękami ugnieść kruszące się ciasto, 
Rozkruszyć je równomiernie nad śliwkami. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec 30 - 35 
minut 

MAKOWIEC (STRUCLA Z MAKIEM) :  
Składniki : Ciasto : 500 g mąki, 200 ml mleka, 40 g drożdży ,1 jajko, 3 żółtka, 100 g cukru, 80 g masła, 7-8 
kropli olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego; Masa : 350 g maku, 150 ml mleka, 180 g cukru, 50 g 
masła, 2 łyżki miodu, 50 g rodzynków, 30 g smażonej skórki pomarańczowej, skórka starta z połowy sparzonej 
cytryny, 6-8 kropli olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego, 3 białka 

Przepis : Mak zalać wrzącą wodą, a następnie ją zlać i wlać mleko. Na małym ogniu gotować 30 minut, a potem 
zdjąć z ognia i zostawić na co najmniej cztery godziny. Na sicie położyć ściereczkę i przecedzić mak. Odcisnąć go 
w ściereczce i 3 razy przepuścić przez maszynkę. W rondlu o szerokim dnie rozpuścić miód, masło i cukier, 
wrzucić mak, dodać opłukane rodzynki, posiekaną smażoną skórkę startą z połowy cytryny .Podsmażać 5 minut 
na niewielkim ogniu a kiedy masa trochę ostygnie (powinna być ciepła , nie gorąca) wymieszać ją z ubitymi na 
sztywną pianę białkami. W dużej misce o co najmniej dwulitrowej pojemności wymieszać drożdże z cukrem. Po 4-
5 minutach , kiedy staną się płynne, wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki, szczyptę soli i dokładnie wymieszać 
.Przykrytą ściereczką miskę umieścić w ciepłym miejscu, Kiedy rozczyn co najmniej trzykrotnie zwiększy objętość, 
a na jego powierzchni będą się ukazywać duże pęcherzyki, dodać ubite z cukrem żółtka, resztę mąki oraz olejek 
lub cukier waniliowy .Wyrabiać ciasto ręcznie około 15 minut a następnie wlać roztopione letnie masło i wyrabiać, 
dopóki tłuszcz nie połączy się z ciastem. Uformować z niego kulę, oprószyć ją obficie mąką i umieścić w ciepłym 
miejscu. Po 30-40 minutach rozwałkować je na pół centymetra, na wierzchu równomiernie rozłożyć masę 
makową, zostawiając około centymetra niepokrytych brzegów i zwinąć w rulon .Struclę obwinąć papierem do 
pieczenia, tak by między ciastem a papierem pozostawał centymetr wolnej przestrzeni. Umieścić ją w podłużnej 
wysokiej formie a ten sposób, żeby brzegi papieru były na dnie. Na 20-25 minut umieścić w ciepłym miejscu a 
następnie wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 50 minut 

DROŻDŻÓWKI Z SEREM :  
Składniki : Ciasto : 500 g mąki, 40 g drożdży, 200 ml mleka, sól, 3 jajka, 2 żółtka, 50 g cukru, 80 g masła, 6-8 
kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego ; Masa serowa : 400 g twarogu, 2 jajka , 2 żółtka, 40 
g cukru, 30 g rodzynków, 20 g smażonej skórki pomarańczowej, skórka starta z połowy sparzonej cytryny, 1 
łyżka masła do posmarowania blachy, 1 łyżeczka mąki do oprószenia blachy 
Przepis : Drożdże wymieszać z cukrem i kiedy staną się płynne, wlać letnie mleko, wyspać 100 g mąki, szczyptę 
soli i dokładnie wymieszać. Przykryć ściereczką i umieścić w ciepłym miejscu Kiedy rozczyn co najmniej potroi 
objętość, dodać jajka (pół jajka zostawić do posmarowania ciasta) oraz żółtka ubite z cukrem , resztę mąki i 
cukier waniliowy. Wyrabiać ciasto ręką 15 minut, wlać letnie roztopione masło i wyrabiać , aż tłuszcz całkowicie 
połączy się z ciastem. Umieścić je w ciepłym na 30 - 45 minut. W tym czasie ser zemleć lub przecisnąć przez 
prasę do ziemniaków i połączyć z żółtkami oraz jajkami utartymi z cukrem. Dodać opłukane rodzynki oraz 

posiekaną smażoną skórkę pomarańczową i wymieszać. Kiedy ciasto podwoi objętość uformować z niego wałek o 
średnicy 6-7 cm i pokroić go w dwucentymetrowe plastry. Ułożyć je na posmarowanej i oprószonej mąka blasze, 
pozostawiając miedzy nimi dość duże odstępy. w plastrach zrobić wgłębienia i wypełnić je masą serową. Pół jajka 
wymieszać z łyżeczką wody i za pomocą pędzelka albo kuchennego papieru posmarować drożdżówki .Blachę 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 30 minut  

ROGALIKI DROŻDŻOWE Z MAKIEM :  
Składniki : Ciasto : 500 g mąki, 30 g drożdży, 250 ml mleka, sól, 2 jajka, 2 żółtka, 70 g cukru, 80 g masła, 6-8 



kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego (albo skórka strata z połowy sparzonej cytryny); 
Nadzienie : 250 g maku, 500 ml mleka, 2 łyżki masła, 100 g cukru , 2 białka, 2 łyżki miodu, 30 g rodzynków, 30 g 
orzechów włoskich lub migdałów, 20 g smażonej skórki pomarańczowej, 5 kropli olejku waniliowego lub pół 
łyżeczki cukru waniliowego, 1 łyżka masła do posmarowania blachy, 2 łyżeczka mąki do oprószenia blachy 
Przepis : Mak zalać wrzącą woda, a następnie ją zlać i wlać mleko Na małym ogniu gotować 30 minut, a potem 
zdjąć z ognia i zostawić na co najmniej cztery godziny. Na sicie położyć ściereczkę i przecedzić mak Odcisnąć go 
w ściereczce i przecedzić mak. Odcisnąć go w ściereczce i 2 razy przepuścić przez maszynkę. Drożdże wymieszać 
z cukrem, a kiedy się rozpuszczą, wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki, szczyptę soli i dokładnie wymieszać . 
Przykryć ściereczką i umieścić w ciepłym miejscu. Kiedy rozczyn potroi objętość, dodać jajka (pół jajka zostawić 
do posmarowania rogalików) oraz żółtka ubite z cukrem , resztą mąki i olejek lub cukier waniliowy (albo skórkę 
startą z połowy sparzonej cytryny). Wyrabiać ciasto 15 minut, wlać letnie roztopione masło i wyrabiać, dopóki 
masło całkowicie nie połączy się z ciastem. Umieścić je w ciepłym miejscu a 30-45 minut. W tym czasie w rondlu 
o szerokim dnie rozpuścić mód i masło, dodać mak, cukier (2 łyżki cukru odłożyć), opłukane rodzynki, posiekane 
orzechy włoskie lub migdały, drobno posiekaną skórkę pomarańczową oraz olejek lub cukier waniliowy. Mieszając, 

podsmażać na niewielkim ogniu 4-5 minut. Białka ubić ze szczyptą soli , pod koniec wsypując 2 łyżki cukru i 
wymieszać z ciepłą ale nie gorącą masą makową. Kiedy ciasto podwoi objętość, oprószyć je mąką i rozwałkować 
na stolnicy na grubość 4-5 mm, a następnie pociąć na trójkąty równoramienne o podstawie 8 cm i wysokości 10 
cm. Przy samych podstawach - na środku - nakładać farsz zwijać rogaliki w stronę wierzchołka trójkąta, a 
następnie lekko je zginać i układać na blasze posmarowanej masłem i oprószonej bułką tartą. Pamiętając ,że 
ciasto zwiększy objętość, należy zachować odpowiednie odległości. Pół jajka wymieszać z łyżeczką wody i za 
pomocą pędzelka albo kuchennego papieru posmarować rogaliki . Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni i piec 35 minut 

ROGALIKI DROŻDŻOWE Z RÓŻĄ :  
Składniki : 500 g mąki, 30 g drożdży, 250 ml mleka, sól, 2 jajka, 2 żółtka, 70 g cukru, 80 g masła, 6-8 kropli 
olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego (albo skórka strata z połowy sparzonej cytryny), 250 g 
ucieranej róży lub odsączonej konfitury z róży, 1 łyżka masła do posmarowania blachy, 1 łyżeczka mąki do 
oprószenia blachy 
Przepis : Ciasto przygotować tak jak jest to pisane w przepisie na ROGALIZKI DROŻDŻOWE Z MAKIEM . W ten 
sam sposób formować rogaliki, tylko zamiast masy makowej nadziewać je ucieraną różą lub odsączoną konfiturą z 
róży. 

JAGODZIANKI :  
Składniki :500 g mąki, 50 g drożdży, 250 ml mleka, sól, 2 jajka, 2 żółtka, 180 g cukru, 100 g masła, 6-8 kropli 
olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego , 400 g jagód, 1 łyżka masła do posmarowania blachy, 1 
łyżeczka mąki do oprószenia blachy , 2 łyżki cukru pudru do posypania jagodzianek 
Przepis : W dużej misce o co najmniej dwulitrowej pojemności wymieszać drożdże z 1 łyżeczką cukru. Po 4-5 
minutach , kiedy staną się płynne, wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki szczyptę soli i dokładnie wymieszać. 
Przykrytą ściereczką miskę umieścić w ciepłym miejscu. Tymczasem jajka (pól jajka zostawić do smarowania 
jagodzianek) ubić ze 120 g cukru. Kiedy rozczyn urośnie, to znaczy co najmniej potroi objętość, dodać ubite jajka, 
resztę mąki i olejek lub cukier waniliowy. Wyrabiać ciasto ręką 15 minut wlać letnie roztopione masło i wyrabiać 
dalej dopóki tłuszcz całkowicie nie połączy się z ciastem. Umieścić je w ciepłym miejscu na 30-45 minut Jagody 
opłukać i zostawić na sicie Z cukrem połączyć je tuż przed nadziewaniem, w przeciwnym razie puszczą sok. Kiedy 
ciasto podwoi objętość, oprószyć je mąką i rozwałkować na stolnicy na grubość około centymetra, a następnie 
pociąć w 7-8 centymetrowe kwadraty. Jagody przy nadziewaniu nie rozsypują się , kiedy kawałki ciasta będzie się 
wkładać do małej polanej łyżeczką stopionego masła miseczki o takiej wielkości, że ciasto będzie zwisać poza jej 
brzegami. Wtedy łyżką nałożyć jagody i dokładnie zlepić brzegi ciasta. Jagodzianki ułożyć, łączeniem w dół, na 
blasze posmarowanej masłem i oprószonej mąką , zachowując między nimi odpowiednie odległości. Pół jajka 
wymieszać z łyżeczką wody i za pomocą pędzelka albo kuchennego papieru posmarować jagodzianki. Blachę 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 30 minut 

PĄCZKI :  
Składniki : 500 g mąki, 200 ml mleka, 50 g drożdży, 4 żółtka, 1 jajko, 80 g cukru, 60 g masła, skórka z połowy 
sparzonej cytryny, 5-6 kropli olejku waniliowego lub pół łyżeczki cukru waniliowego, 200 g ucieranej róży lub 
odsączonych konfitur z płatków róży lub z wiśni albo innych owoców, 1 kg smalcu lub 1 litr oleju, najlepiej 

arachidowego  
Przepis : W dużej misce o co najmniej dwulitrowej pojemności wymieszać drożdże z 1 łyżeczką cukru Kiedy się 
rozpuszczą, wlać letnie mleko, wsypać 100 g mąki, szczyptę soli i dokładnie wymieszać. Przykryć ściereczką i 
umieścić w ciepłym miejscu. Tymczasem żółtka i jajka ubić z cukrem. Kiedy rozczyn potroi objętość, dodać ubite 
jajka, resztę mąki, olejek lub cukier waniliowy oraz startą skórkę cytrynową. Wyrabiać ciasto ręką 20 minut ,wlać 
letnie roztopione masło i wyrabiać dalej, dopóki tłuszcz całkowicie nie połączy się z ciastem. Umieścić w ciepłym 
miejscu, gdy ciasto dwukrotnie zwiększy objętość, rękami zanurzonymi w roztopionym maśle nabierać porcję 
wielkości dużego orzecha włoskiego, przypłaszczać je tak, by powstał placuszek, na środku nakładać łyżeczką 



ucieraną różę lub konfiturę, a następnie dokładnie zlepiać brzegi placuszka. Pączki układać - zlepieniem w dół - na 
oprószonej mąką ściereczce, pamiętając o zachowaniu między nimi odpowiednio dużej odległości .Kiedy pączki 
urosną (po 20-30 minutach), rozgrzać tłuszcz i wrzucić kawałek ciasta na próbę. Jeśli opada na dół i długo nie 
wypływa, trzeba smalec lub olej jeszcze podgrzać. Jeżeli ciasto natychmiast brązowiej, należy nieco zmniejszyć 
ogień. Pączki wrzucać partiami, tak by swobodnie pływały i smażyć z obu stron na jasnobrązowy kolor. 
Wyjmować łyżką cedzakową i kłaść na kuchennym papierze lub serwetkach, żeby odsączyć tłuszcz. Pączki 
posypać cukrem pudrem lub polukrować, np. LUKREM POMARAŃCZOWYM UCIERANYM. Można je posypać 
posiekaną smażoną skórką pomarańczową 

RÓŻE KARNAWAŁOWE :  
Składniki : 400 g mąki, 6 żółtek75 g śmietany kremówki, 75 g kwaśnej śmietany , 1 łyżka spirytusu, sól, 1 kg 
smalcu, planty lub 1 litr oleju (najlepiej arachidowego), 150 g ucieranej róży , odsączonej konfitury z róży lub 
innej konfitury, cukier puder do posypania, pół łyżeczki cukru waniliowego  
Przepis : Mąkę wsypać na stolnicę, zrobić dołek i wlać w niego obie śmietany rozbełtane z żółtkami i spirytusem, 

wsypać szczyptę soli, zagnieść ciasto, a następnie około 15 minut wybijać je wałkiem lub drewnianym tłuczkiem. 
Na pół godziny włożyć do lodówki, a potem rozwałkować na grubość 2-2,5 mm .Szklankami i kieliszkami lub 
okrągłymi foremkami wyciąć taką samą liczbę krążków o trzech średnicach: 5 ,4 i 3 cm Każdy pięciokrotnie naciąć 
po promieniu, ale tak ,żeby przecięcia nie dochodziły do środka. Środki dużych i średnich krążków posmarować 
niewielką ilością białka. Na dużych ułożyć średnie a na nich najmniejsze i mocno docisnąć w środku. W szerokim 
rondu rozgrzać smalec lub olej .Zrobić próbę , wrzucając kawałek ciasta. Jeśli od razu wypłynie na wierzch i nie 
zacznie natychmiast brązowieć, tłuszcz ma właściwą temperaturę. Róże smażyć partiami na jasnozłoty kolor. 
Odsączać z tłuszczu na papierowym ręczniku a potem posypywać cukrem pudrem zmieszanym z cukrem 
waniliowym i do środka każdej włożyć łyżeczkę ucieranej róży lub odsączonej konfitury  

FAWORKI :  
Składniki : 400 g mąki, 6 żółtek,75 g śmietany kremówki, 75 g kwaśnej śmietany, 1 łyżka spirytusu, sól, 1 kg 
smalcu lub 1 litr oleju (najlepiej arachidowego), 5 łyżek cukru pudru, pół łyżeczki cukru waniliowego  

Przepis : Mąkę wsypać na stolnicę, zrobić dołek i wlać w niego obie śmietany, rozbełtane z żółtkami i spirytusem. 
Wsypać szczyptę soli, zagnieść ciasto, a następnie około 15 minut wybijać wałkiem lub drewnianym tłuczkiem. Na 
pół godziny włożyć do lodówki, a potem rozwałkować na grubość 2-2,5 mm. Nożem lub radełkiem pociąć na 
prostokąty o bokach 2,5 x 8 cm. Pośrodku ,równolegle do dłuższych boków , zrobić dwucentymetrowe nacięcia i 
przewinąć przez nie kawałki ciasta. W szerokim rondlu rozgrzać smalec lub olej. Zrobić próbę, wrzucając kawałek 
ciasta. Jeśli od razu wypłynie na wierzch i nie zacznie natychmiast brązowieć , to znaczy ,że tłuszcz ma właściwą 
temperaturę. Smażyć partiami faworki na jasnozłoty kolor. Odsączać z tłuszczu na papierowym ręczniku a potem 
posypywać cukrem pudrem zmieszanym z cukrem waniliowym 

STRUDEL Z JABŁKAMI :  
Składniki : 250 g mąki , 2 jajka, sól, 100 g masła, 1 cytryna, 800 g jabłek antonówek lub szarych renet, 1 
łyżeczka cynamonu , 50 g rodzynek, 80 g cukru, 3 łyżki bułki tartej, 1 łyżka masła do smarowania blachy 
Przepis : Cytrynę sparzyć, obrać skórkę a sok wycisnąć. W mące zrobić wgłębienie , wbić w nie jajka, wsypać 
szczyptę soli , wlać 150 ml wody oraz 1 łyżkę soku z cytryny, zgnieść ciasto i na pół godziny wstawić do lodówki. 
W tym czasie obrać jabłka, i , usuwając gniazda nasienne, grubo poszatkować.; Wymieszać z cynamonem , 
skórką cytrynową , resztką soku z cytryny i opłukanymi rodzynkami. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować na 
grubość 2 mm na oprószonej mąką stolnicy, polać stopionym masłem (zostawiając 2 łyżki), posypać bułką tartą , 
rozłożyć jabłka, zwinąć w rulon, ułożyć na posmarowanej masłem blasze polać resztą roztopionego masła. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 40 minut Podawać z bitą śmietaną lub gałką lodów 
waniliowych 

STRUDEL Z WIŚNIAMI :  
Składniki : 250 g mąki , 2 jajka, sól, 1 łyżka soku z cytryny 100 g masła, 800 g wśni, 80 g migdałów, 100 g 
cukru, 3 łyżki bułki tartej, 1 łyżka masła do smarowania blachy 
Przepis : W mące zrobić wgłębienie ,wbić w nie jajka, dodać szczyptę soli, sok z cytryny i 150 ml wody, zagnieść 
ciasto i na pół godziny wstawić do lodówki. W tym czasie wydrylować wiśnie i zostawić na sicie. Migdały sparzyć , 
wyłuskać ze skórek i zemleć w maszynce do mielenia orzechów lub rozdrobnić w malakserze. Wyjęte z lodówki 
ciasto rozwałkować na grubość 2 mm na oprószonej mąką stolnicy , polać stopionym masłem (zostawiając 2 

łyżki), posypać bułką tartą, rozłożyć wiśnie wymieszane z migdałami, równomiernie posypać cukrem i zwinąć w 
rulon. Ułożyć na blasze posmarowanej masłem, polać resztą stopionego masła ,wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec 40 minut . Podawać z bitą śmietaną lub gałką lodów waniliowych 

STRUDEL Z MAKIEM :  
Składniki : 250 g mąki , 2 jajka, sól, 1 cytryna, 80 g masła, 300 g maku, 40 g orzechów włoskich łuskanych, 40 
g rodzynków, 50 ml słodkiej śmietany, 150 g cukru, 30 g smażonej skórki cytrynowej, 1 łyżka masła do 
smarowania blachy 



Przepis : Mak zalać wrzącą wodą, a następnie ją zlać i wlać mleko. Na małym ogniu gotować 30 minut, a potem 
zdjąć z ogna i zostawić na co najmniej cztery godziny. Na sicie położyć ściereczkę i odcedzić mleko. Odcisnąć mak 
w ściereczce i 2 razy przepuścić przez maszynkę. Cytrynę sparzyć i na drobnej tarce zetrzeć skórkę, a sok 
wycisnąć. Mak połączyć ze śmietaną, cukrem , opłukanymi rodzynkami, posiekanymi orzechami włoskim oraz ze 
skórką z cytryny. W mące zrobić wgłębienie, wbić w nie jajka , wsypać szczyptę soli, wlać 150 ml wody, łyżkę 
soku cytrynowego zagnieść ciasto i na pół godziny wstawić do lodówki. Następnie rozwałkować je na grubość 2 
mm na oprószonej mąką stolnicy i polać stopionym masłem (zastawiając 2 łyżki). Na wierzchu równomiernie 
rozłożyć masę makową i zwinąć w rulon. Ułożyć na posmarowanej masłem blasze i polać resztą stopionego 
masła. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 40 minut. 

STRUDEL Z ORZECHAMI :  
Składniki : 250 g mąki , 2 jajka, sól, 1 łyżka soku z cytryny ,80 g masła, 350 g orzechów włoskich łuskanych, 
100 ml słodkiej śmietany, 100 g cukru, 30 g smażonej skórki pomarańczowej, 1 łyżka masła do smarowania 
blachy 

Przepis : W mące zrobić wgłębienie, wbić w nie jajka, wsypać szczyptę soli, wlać 150 ml wody, sok z cytryny , 
zagnieść gładkie ciasto i na pół godziny wstawić do lodówki. Połowę orzechów niezbyt drobno posiekać, a połowę 
zemleć lub rozdrobnić w malakserze i połączyć z posiekanymi, cukrem, śmietaną oraz drobno posiekaną skórką 
pomarańczową. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować na grubość 2 mm na oprószonej mąką stolnicy polać 
stopionym masłem (zostawiając 2 łyżki), rozłożyć na nim równomiernie masę orzechową i zwinąć w rulon. Ułożyć 
na posmarowanej masłem blasze i polać resztą stopionego masła. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni i piec 40 minut 

STRUDEL Z SEREM :  
Składniki : 250 g mąki , 2 jajka, sól, 1 łyżka soku z cytryny , sól, 80 g masła, 500 g tłustego twarogu, 3 żółtka, 
50 g rodzynków, 30g smażonej skórki pomarańczowej, 100 g cukru, 1 łyżka masła do smarowania blachy 
Przepis : Cytrynę sparzyć , obrać skórkę a sok wycisnąć. W mące zrobić wgłębienie ,wbić w nie jajka ,wsypać 
szczyptę soli, wlać 150 ml wody oraz sok z cytryny, zagnieść ciasto i na pół godziny wstawić do lodówki .W tym 

czasie żółtka utrzeć z cukrem, połączyć z serem, zmielonym lub przeciśniętym przez prasę do ziemniaków Dodać 
rodzynki oraz drobno posiekaną skórkę pomarańczową i wymieszać. Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować na 
grubość 2 mm na lekko oprószonej mąką stolnicy, polać stopionym masłem (zostawiając 2 łyżki), rozłożyć na nim 
masę serową, zwinąć w rulon, ułożyć na posmarowanej masłem blasze, polać resztą roztopionego masła, 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 40 minut 

SERNIK WIEDEŃSKI PIECZONY NA KRUCHYM CIEŚCIE :  
Składniki : Kruche ciasto : 200 g mąki, 2 żółtka , 120 g masła, 50 g cukru pudru, skórka starta z połowy 
sparzonej cytryny, sól, 1 łyżka masła do posmarowania formy; Masa serowa : 1 kg białego tłustego twarogu, 10 
jajek, 250 g masła, 300-350 g cukru, w zależności od tego jak kwaśny jest ser, 40 g jasnych rodzynków, 40 g 
migdałów (niekoniecznie), 40 g smażonej skórki pomarańczowej, 3 łyżki mąki lub 2 łyżki kaszy manny, pół laski 
wanilii lub 1 łyżeczka cukru waniliowego; Polewa : 3 łyżki cukru pudru, skórka starta z połowy sparzonej 
pomarańczy 
Przepis : Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz skórką cytrynową i posiekać ze schłodzonym 
masłem .Dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto Na godzinę wstawić do lodówki . W tym czasie sparzone migdały 
wyłuskać ze skórek i posiekać .Rodzynki opłukać. Żółtka oddzielić od białek. Miękkie masło ucierać 5 minut 
(można korzystać z miksera z końcówkami do ubijania białek) a następnie ucierać dalej, dodając po jednym 
żółtku i łyżce cukru Masę wymieszać z serem, trzy razy przepuszczonym przez maszynkę, mąką lub kaszą manną 
zmiażdżoną w moździerzu wanilią (sernik z wanilią w lasce ma lepszy smak, ale niestety nieco ciemnieje) albo 
cukrem waniliowym. .Dodać rodzynki, migdały oraz drobno posiekaną skórkę pomarańczową. Okrągłą formę 
posmarować masłem. Wyjęte z lodówki kruche ciasto rozwałkować (najlepiej między dwoma kawałkami folii 
kuchennej) i wyłożyć nim formę . Wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni , piec 10 minut. W tym czasie 
masę serową dokładnie ale niezbyt gwałtownie , wymieszać z białkami ubitymi na sztywną pianę. Wyłożyć je na 
podpieczone ciasto i piec 1 godzinę w temperaturze 180 stopni. Gdyby wierzch sernika za mocno się przypiekał, 
przykryć go folią aluminiową. Ciepły ale nie gorący m sernik posmarować na wierzchu cukrem pudrem roztartym 
ze startą skórką pomarańczową i 1 łyżeczką przegotowanej wody 

SERNIK KRAKOWSKI :  

Składniki : Kruche ciasto: 400 g mąki, 4 żółtka, 250 g masła, 80 g cukru pudru, skórka starta z połowy 
sparzonej cytryny, sól, 1 żółtko do posmarowania ciasta, 1 łyżka masła do posmarowania formy; Masa serowa : 1 
kg białego tłustego twarogu, 6 jajek, 100 g masła, 100 ml słodkiej śmietany, 300 - 350 dg cukru, w zależności od 
tego , jak kwaśny jest ser, 4 łyżki mąki ziemniaczanej, 8-10 kropli olejku waniliowego lub 1,5 łyżeczki cukru 
waniliowego; Lukier : 50 g cukru, 1 łyżeczka soku z cytryny, 80 g cukru pudru 
Przepis : Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz skórką cytrynową , dodać bardzo zimne masło, 
posiekać , dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto, Podzielić je na dwie części, z których jedna będzie 2 razy 
większa od drugiej. Osobno zawinąć w folię aluminiową i na godzinę wstawić do lodówki Wyjąć najpierw większą 



porcję ciasta, rozwałkować (najlepiej między dwoma kawałkami folii kuchennej) i wyłożyć nim prostokątną formę 
o wymiarach około 30x40 cm Wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 10 minut na jasnozłoty 
kolor. 3 łyżki śmietany wymieszać z mąką ziemniaczaną, a następnie wlać resztę śmietany. Ser trzy razy zemleć 
przez maszynkę i połączyć ze śmietaną. Żółtka oddzielić od białek .Miękkie masło ucierać 5 minut (można 
korzystać z miksera z końcówkami do ubijania białek), a następnie ucierać dalej i dodawać stopniowo żółtka, 
cukier oraz olejek lub cukier waniliowy Tak uzyskaną masę połączyć z serem, a następnie, niezbyt gwałtownie 
mieszając, z białkami ubitymi na sztywną pianę. Masę serową wyłożyć na podpieczony spód. Z mniejszej porcji 
ciasta uformować długie wałeczki o średnicy 6-7 minut, przypłaszczyć je i ułożyć na masie serowej, tak by 
powstał wzór w romby. Paski ciasta posmarować rozbełtanym żółtkiem Piec 1 godzinę w piekarniku nagrzanym 
do 180 stopni, Gdyby wierzch sernika za mocno się przypalał, przykryć go folią aluminiową Ciepły, ale nie gorący 
sernik posmarować lukrem przyrządzonym według przepisu na LUKIER UCIERANY 

SERNIK Z ZIEMNIAKAMI :  
Składniki : Ciasto serowe : 1 kg białego tłustego twarogu, 3 duże ziemniaki (około 350 g), 8 jajek, 250 g masła, 

300-350 g cukru ,w zależności od tego jak kwaśny jest ser, 30-50 g jasnych rodzynków, 30-50 g migdałów, 30 g 
smażonej skórki pomarańczowej , 3 łyżki mąki lub 2 łyżki kaszy manny, pół laski wanilii lub 2 łyżeczki cukru 
waniliowego, 2 łyżka masła do posmarowania formy, 1 łyżka mąki do oprószenia formy; Polewa : 3 łyżki cukru 
pudru, skórka starta z 1 sparzonej cytryny lub połowy sparzonej pomarańczy 
Przepis : Ziemniaki umyć, obrać, zalać nieosolonym wrzątkiem, ugotować do miękkości i odcedzić. Sparzone 
migdały wyłuskać ze skórek i posiekać. Rodzynki opłukać . Żółtka oddzielić od białek. Miękkie masło ucierać 5 
minut (można korzystać z miksera z końcówkami do ubijania białek), a następnie dalej, dodając po jednym żółtku 
i po łyżce cukru. Ser wraz z ostudzonymi ziemniakami 3 razy przepuścić przez maszynkę .Jeśli używa się 
kupionego mielonego sera, wtedy ziemniaki najlepiej zmiksować i połączyć z serem .Masę wymieszać ze 
zmiażdżoną w moździerzu wanilią (sernik z wanilią w lasce ma lepszy smak ale niestety , nieco ciemniej) albo 
cukrem waniliowym .Dodać rodzynki, migdały oraz drobno posiekaną skórkę pomarańczową a następnie 
delikatnie ale dokładnie wymieszać z ubitymi na sztywną pianę białkami. Masę włożyć do posmarowanej masłem i 
oprószonej mąka okrągłej formy i na godzinę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Gdyby wierzch 
sernika za mocno się przypalał, przykryć go folią aluminiową Ciepły, ale nie gorący sernik posmarować na 
wierzchu cukrem pudrem roztartym ze skórką ze sparzonej cytryny lub połowy pomarańczy i 1 łyżeczką 
przegotowanej wody 

CIASTO CZEKOLADOWE NAJPROSTSZE I NAJPYSZNIEJSZE NA ŚWIECIE :  
Składniki : 3 tabliczki gorzkiej czekolady, 10 żółtek , 150 g cukru, 150 g masła 
Przepis : Masło włożyć do rondla ,wsypać jedną trzecią cukru oraz połamaną na jak najmniejsze kawałki 
czekoladę i podgrzewać na małym ogniu, dopóki wszystko się nie rozpuści. Żółtka ubić na puszystą masę z resztą 
cukru, a następnie, dalej ubijając, powoli wlewać rozpuszczoną czekoladę, Masę wylać do wyłożonej papierem do 
pieczenia prostokątnej formy - takiej by miało wysokość 1,5 - 2 centymetrów. Wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 170 stopni i piec 15 minut Kiedy ostygnie, pokroić w kwadraty lub romby. Ciasto konsystencją i wyglądem 
będzie trochę przypominało zakalec, ale nie należy się tym przypominać - takie ma być  

PIERNIK STAROPOLSKI :  
Składniki : 500 g mąki, 250 g miodu, 150 g masła, 180 g cukru, 1 jajko, 2 żółtka, 1,5 łyżeczki sody, 80 ml 
mleka, 2 łyżki przypraw do piernika, 50 g orzechów, 30 g smażonej skórki pomarańczowej, 150 g powideł 
śliwkowych 
Przepis : Miód wraz z cukrem i masłem wolno doprowadzić do wrzenia, zdjąć z ognia. Kiedy ostygnie, wsypać 
mąkę , dodać jajko oraz żółtka, przyprawę do piernika i wyrabiać ręką dopóki nie powstanie jednolita masa. 
Następnie wlać sodę rozpuszczoną w mleku, dodać posiekaną skórkę pomarańczową oraz pokrojone w paski 
orzechy. Wyrabiać jeszcze 10 minut a potem włożyć do kamiennego lub szklanego naczynia, przykryć ściereczką i 
na 2-3 tygodnie umieścić w chłodnym miejscu. "Dojrzałe" ciasto włożyć do posmarowanej masłem i oprószonej 
mąką formy o wymiarach około 30x40 cm, wstawić do piekarnika nagranego do 180 stopni i piec godzinę. Kiedy 
piernik ostygnie , przekroić go w poprzek na pół. Wierzch jednej połowy posmarować powidłami śliwkowymi, 
przykryć drugą częścią ciasta i lekko docisnąć . Piernik staropolski przez kilka dni po upieczeniu jest twardy. 
Dopiero po 3-4 dniach zaczyna być miękki 

PIERNIK Z ORZECHAMI :  

Składniki : 500 g mąki, 250 g miodu, 150 g masła, 180 g cukru, 4 jajka, 1 żółtko, 15 g proszku do pieczenia, 8 
ml mleka, 2 łyżki przypraw do piernika, 100-150 g orzechów, 30 g smażonej skórki pomarańczowej, masło do 
posmarowania formy, mąka do oprószenia formy 
Przepis : Wsypać do rondla 2 łyżki cukru i podgrzewać, dopóki się nie rozpuści i nie zbrązowieje. Zalać 2 łyżkami 
wody i mieszać aż stwardniały karmel się rozpuści. Wtedy dodać miód oraz masło i na wolnym ogniu doprowadzić 
do wrzenia. Żółtka ubić z cukrem (zostawiając 2 łyżki cukru) na puszystą masę. Wymieszać ze schłodzonym 
miodem i przyprawami. Białka ubić na sztywną , w połowie ubijania dodając resztę cukru. Mąkę wymieszać z 
proszkiem do pieczenia. Białka , niezbyt gwałtownie mieszając, połączyć z masą żółtkowo-miodową, przesypując 



je przesiewaną przez sito mąką. Dodać pocięte w paski orzechy oraz grubo posiekaną smażoną skórkę 
pomarańczową i wszystko dokładnie wymieszać. Włożyć do posmarowanej masłem i oprószyć mąką długiej 
wysokości formy, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 1 godzinę 

PIERNICZKI :  
Składniki : Ciasto : 500 g mąki, 200 g miodu, 150 g masła, 200 g cukru pudru, 1 jajko, 1 żółtko 10 sody 
oczyszczonej. 2 łyżki przypraw do piernika, 30 g smażonej skórki pomarańczowej; Lukier : 50 g cukru, 1 łyżeczka 
soku z cytryny, 150 g cukru pudru 5-6 kropli olejku migdałowego 
Przepis : Miód i masło podgrzać na tyle tylko ,by się rozpuściły, ochłodzić. Mąkę wymieszać na stolnicy z sodą, 
przyprawami do piernika oraz cukrem pudrem. Zrobić dołek i wlać do niego miód z masłem, jajko rozbełtane z 
żółtkiem Dodać bardzo drobno posiekaną skórkę pomarańczową i zagnieść gładkie lśniące ciasto. Rozwałkować je 
grubość pół centymetra i foremkami o dowolnych kształtach wykrawać ciastka Układać je na posmarowanej 
masłem i oprószonej mąką blasze i piec około 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Cukier puder 
wsypać do miski. Cukier krystaliczny zalać 2 łyżkami wody i zagotować. Dodać sok z cytryny oraz olejek 

migdałowy i gorący syrop wlać powoli do cukru pudru, ucierając drewnianą łyżką lub mieszając mikserem na 
niskich obrotach dopóki nie wytworzy się jednolita masa. Ciepłym lukrem polać ostudzone pierniczki. 
Przechowywać je w zamkniętym pojemniku. Pierniczków można nie lukrować. Najlepsze są po 3-4 dniach 

CIASTO FRANCUSKIE I :  
Składniki : Ciasto podstawowe : 250 g mąki, 1 małe jajko , 1 łyżka octu lub soku z cytryny, około 100 ml wody 
mineralnej , najlepiej naturalnie gazowanej , sól; Ciasto maślane : 400 g masła, 150 g mąki 
Przepis : Przyrządzić ciasto podstawowe : mąkę wsypać na stolnicę, zrobić w niej dołek, wbić jajko, dodać ocet 
lub sok z cytryny, 80 ml wody mineralnej oraz szczyptę soli i zagnieść ciasto. Resztę wody dodawać stopniowo, aż 
się uzyska konsystencję ciasta na pierogi, czyli niezbyt zbitego, łatwo dającego się wałkować. Zawiną je w folię i 
na pół godziny włożyć do lodówki. Tymczasem resztę mąki zmieszać z chłodnym masłem tak by utworzyły 
jednolitą masę. Najlepiej w tym celu użyć miksera ze spiralnymi końcówkami. Jeśli miesza się ręcznie, należy to 
zrobić szybko, żeby masło nie rozpuściło się pod wpływem temperatury dłoni. Na stolnicy oprószonej mąką 

rozwałkować wyjęte z lodówki ciasto na grubość 3-4 mm, nadając mu kształt kwadratu. Na środek wyłożyć 
maślano - mączną masę i rozprowadzić ją tak, by tworzyła mniejszy kwadrat , obrócony o 45stopni w stosunku do 
większego. Powierzchnia , którą zajmuje masa , musi być taka, że po złożeniu ciasta rogami do środka, powstanie 
Koperta. Kopertę złożyć na pół. Zawinąć w folię i wstawić do lodówki. Po trzydziestu minutach rozwałkować ciasto 
na tyle , by jego grubość zmniejszyła się o połowę. Należy zwrócić uwagę by nie robić tego zbyt energicznie, 
ponieważ ciasto może pękać (zwłaszcza na brzegach) a wtedy, wydostająca się na zewnątrz masa maślana lepi 
się do wałka. Płat złożyć na pół, prostopadle do dłuższych brzegów. Zawinąć w folię i umieścić w lodówce. 
Czynność tę powtarzać jeszcze pięciokrotnie. Po ostatnim wyjęciu ciasta z lodówki rozwałkować je nadając 
potrzebny kształt. Żeby skrócić czas przygotowania, można ciasto zamiast w lodówce, umieszczać na 10 minut w 
zamrażalniku. Wówczas jednak jego powierzchnia staje się twardsza niż środek , przez co łatwiej pęka 

CIASTO FRANCUSKIE II :  
Składniki : 400 g mąki, około 150 ml gazowanej wody mineralnej (najlepiej naturalnie gazowanej), 1 łyżeczka 
octu lub soku z cytryny, 1 małe jajko, sól, 400 g masła 
Przepis : Mąkę wsypać na stolnicę, zrobić w niej dołek, wbić jajko, dodać ocet lub sok z cytryny, 100 ml wody 
mineralnej oraz szczyptę soli i zagnieść ciasto. Resztę wody dodawać stopniowo, aż się uzyska konsystencję 
ciasta na pierogi, czyli niezbyt zbitego, łatwo dającego się wałkować. Zawiną je w folię i na pół godziny włożyć do 
lodówki. Na stolnicy oprószonej mąką rozwałkować wyjęte z lodówki ciasto na grubość 3-4 mm, nadając mu 
kształt kwadratu. Na środek wyłożyć ostrugane nożem zimne masło. Powierzchnia którą pokryje masło musi być 
taka , że po złożeniu ciasta rogami do środka powstanie koperta. Kopertę złożyć na pół. Zawinąć w folię i wstawić 
do lodówki. Po trzydziestu minutach rozwałkować ciasto na tyle , by jego grubość zmniejszyła się o połowę. 
Należy zwrócić uwagę by nie robić tego zbyt energicznie, ponieważ ciasto może pękać (zwłaszcza na brzegach) a 
wtedy, wydostająca się na zewnątrz masa maślana lepi się do wałka. Płat złożyć na pół, prostopadle do dłuższych 
brzegów. Zawinąć w folię i umieścić w lodówce. Czynność tę powtarzać jeszcze pięciokrotnie. Po ostatnim wyjęciu 
ciasta z lodówki rozwałkować je nadając potrzebny kształt. Żeby skrócić czas przygotowania, można ciasto 
zamiast w lodówce, umieszczać na 10 minut w zamrażalniku. Wówczas jednak jego powierzchnia staje się 
twardsza niż środek , przez co łatwiej pęka 

NAPOLEONKI :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki , 150 -200 ml gazowanej wody mineralnej (najlepiej naturalnie gazowanej), 1 
łyżeczka octu lub soku z cytryny, 1 małe jajko, sól, 400 g masła; Krem : 500 ml mleka, 5 żółtek, 1 jajko 100 g 
cukru, 1 laska wanilii, 30 g mąki ziemniaczanej, 2 łyżki cukru do pudru do posypania 
Przepis : Ciasto francuskie przygotować według przepisu na CIASTO FRANCUSKIE I lub CIASTO FRANCUSKIE II. 
Rozwałkować je tak, by pokrywało blachę o wymiarach mniej więcej 30 x 40 cm. Wstawi do piekarnika 
nagrzanego do maksymalnej temperatury (220-240 stopni) i upiec na jasnozłoty kolor. 400 ml mleka zagotować z 
przeciętą na pół laską wanilii, zdjąć z ognia i na 10 minut odstawić. Ponownie umieścić na ogniu i kiedy zacznie 



wrzeć, wlać resztę mleka zmieszanego z mąką ziemniaczaną. Mieszając, gotować na małym ogniu 2 minuty. 
Wyjąć wanilię, zeskrobując do masy drobne ziarenka. Żółtka , jajko, cukier ubić w rondlu lub metalowej misce i 
mieszając, wlać cienkim strumieniem gorącą masę budyniową. Miskę lub rondel umieścić we wrzątku albo na 
parze i mieszać ,aż krem zgęstnieje (około 15 minut) , a potem przykryć folią kuchenną tak by folia stykała się z 
kremem, dzięki czemu nie powstanie kożuch. Upieczone ciasto przekroić na pół, tal by powstały 2 prostokąty o 
wymiarach około 15x20 cm. Na jedną część nałożyć ostudzony krem, wyrównać nożem wierzch oraz boki i 
przykryć drugą częścią. Do krojenia napoleonek potrzebne są nożyczki. Za ich pomocą pokroić górną część ciasta 
a dopiero wtedy ciąć dalej ostrym nożem. Napoleonki oprószyć cukrem pudrem 

CIASTKA FRANCUSKIE ZE ŚLIWKAMI :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 150-200 ml gazowanej wody mineralnej (najlepiej naturalnie gazowanej), 1 
łyżeczka octu lub soku z cytryny,1 małe jajko, sól, 400 g masła, 600-700 g śliwek, najlepiej węgierek, 1 łyżeczka 
cynamonu, 1 jajko do posmarowania ciasta; Lukier : 50 cukier, 1 cytryna, 150 g cukru pudru  
Przepis : Ciasto francuskie przygotować według przepisu na CIASTO FRANCUSKIE I lub CIASTO FRANCUSKIE II. 

Śliwki umyć i , usuwając pestki, pokroić na połówki. Oprószyć je w środku cynamonem. Ciasto rozwałkować na 
grubość 5 mm, a następnie pokroić w prostokąty o wymiarach mniej więcej 4 x 9 cm. Na każdym ułożyć ,skórką 
w dół, po cztery połówki śliwek. Ułożyć na skropionej wodą blasze, wstawić do piekarnika nagrzanego do 
maksymalnej temperatury (220-240 stopni) i upiec na jasnozłoty kolor. Do małego rondla wsypać cukier, dodać 
sok z cytryny oraz 2 łyżki wody i gotować aż syrop zacznie gęstnieć . Cukier puder wsypać do miski i ucierając 
drewnianą łyżką lub mieszając mikserem na niskich obrotach , powoli wlać syrop. Polać ciasta , póki lukier jest 
ciepły  

ROŻKI FRANCUSKIE Z JABŁKAMI :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 150-200 ml gazowanej wody mineralnej (najlepiej naturalnie gazowanej), 1 
łyżeczka octu lub soku z cytryny,1 małe jajko, sól, 400 g masła, 1 jajko do posmarowania ciasta ; Nadzienie : 600 
g jabłek antonówek lub szarych renet, 1 łyżeczka cynamonu , 50 g rodzynków (niekoniecznie), 100 g cukru, 1 
łyżka soku z cytryny; Lukier : 50 g cukru, 1 cytryna, 150 g cukru pudru  

Przepis : Ciasto francuskie przygotować według przepisu na CIASTO FRANCUSKIE I lub CIASTO FRANCUSKIE II. 
Rozwałkować je na grubość 4 mm a następnie pokroić w kwadraty o bokach 8-9 cm. Umyte jabłka obrać i 
usuwając gniazda nasienne pokroić w szesnastki W rondlu roztopić cukier, wlać sok z cytryny wrzucić jabłka i 
mieszając, smażyć 4-5 minut. Zdjąć z ognia i wymieszać z opłukanymi rodzynkami. Jabłka należy nałożyć na 
środki kwadratów. Brzegi kawałków ciasta posmarować rozbełtanym jajkiem. Kwadraty złożyć po przekątnej na 
pół i poodciskać na brzegach. Rożki ułożyć na skropionej wodą blasze, wstawić do piekarnika nagrzanego do 
maksymalnej temperatury (220-240 stopni) i upiec na jasnozłoty kolor. Cukier wymieszany z sokiem z cytryny 
podgrzewać aż się rozpuści. Gorący syrop wlać do miski z cukrem pudrem i ucierać drewnianą łyżką lub mieszać 
mikserem na niskich obrotach ,dopóki nie powstanie jednolita masa. Polać nią rożki, póki jest ciepła. 

ROŻKI PÓŁFRANCUSKIE Z JBAŁKAMI :  
Składniki : Ciasto : 300 g mąki, 250 g masła, 3 żółtka, 1 jajko, 120 ml kwaśnej śmietany , 1 łyżka masła do 
posmarowania blachy, 3-4 łyżki cukru pudru do posypania rożków; Nadzienie : 800 g jabłek antonówek, lub 
szarych renet ,30 g smażonej skórki pomarańczowej 1 łyżeczka cynamonu , 100 g cukru , 1 łyżka soku z cytryny  
Przepis : Mąkę posiekać z zimnym masłem, dodać żółtka, jajko oraz śmietanę i szybko zagnieść ciasto. Owinąć je 
folią kuchenną i na 12 godzin włożyć do lodówki. Następnie rozwałkować je na grubość 4-5 mm i pokroić w 
kwadraty o bokach 8-9 cm Umyte jabłka obrać i , usuwając gniazda nasienne, pokroić w szesnastki. W rondlu 
roztopić cukier, wlać sok z cytryny, wrzucić jabłka i , mieszając smażyć 4-5 minut, Zdjąć z ognia u wymieszać z 
posiekaną skórką pomarańczową .Na środku każdego kwadratu ułożyć porcje jabłek, a potem złożyć ciasto po 
przekątnej na pół i docisnąć na brzegach. Rożki ułożyć na posmarowanej masłem blasze, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni i piec 20-25 minut na jasnozłoty kolor. Gorące posypać cukrem pudrem 

TOBOŁKI Z CIASTA PÓŁFRANCUSKIEGO Z RÓŻĄ :  
Składniki :< 300 g mąki, 250 g masła, 3 żółtka, 1 jajko, 120 ml kwaśnej śmietany, 250-300 g ucieranej róży, 1 
łyżka masła do posmarowania formy, 2-3 łyżki cukru pudru do oprószenia ciastek 
Przepis : Mąkę posiekać z zimnym masłem ,dodać żółtka , jako oraz śmietanę i szybko zagnieść ciasto. Owinąć je 
folią kuchenną i na 12 godzin włożyć do lodówki Wyjąć i rozwałkować na stolnicy oprószonej mąką na grubość 3-
4 mm . Pokroić na kwadraty o bokach 6-7 cm. Na środku każdego nałożyć ucieraną różę i zlepić nią ciasto, 

formując tobołki. Ułożyć je na posmarowanej masłem blasze, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i 
piec około 20 minut na jasnozłoty kolor. Po wyjęciu z piekarnika posypać cukrem pudrem  

CIASTO ZAPARZANE PODSTAWOWE :  
Składniki : 230 g mąki, 150 g masła, 6 jajek, sól 
Przepis : Zagotować 300 ml wody z masłem i szczyptą soli. Do wrzątku wsypać mąkę i szybko mieszać 
drewnianą łyżką. Można użyć miksera, ale nie końcówek służących do ubijania piany, lecz tych do mieszania 
ciasta o spiralnym kształcie. Po 2 minutach rondel zdjąć z ognia i kontynuować mieszanie. Po kolejnych 5 



minutach, wciąż mieszając ,wbijać po jednym jajku Następne dodawać dopiero wtedy gdy poprzednie połączy się 
z ciastem. Masa powinna być lśniąca i gęsta. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia i nakładać na nią ciasto w 
zależności od tego , do czego jest przeznaczone. Piec 10-25 minut, zależnie od wielkości nakładanych porcji 
ciastka 

PTYSIE Z BITĄ ŚMIETANĄ :  
Składniki : 230 g mąki, 150 g masła, 6 jajek, sól, 400 ml śmietany kremówki, 80 g cukru, pół łyżeczki cukru 
waniliowego 
Przepis : Przygotować ciasto zgodnie z przepisem na CIASTO ZAPARZANE PODSTAWOWE , a następnie łyżką 
moczoną w ciepłej wodzie lub za pomocą worka cukierniczego nakładać na wyłożoną papierem do pieczenia 
blachę porcje ciasta wielkości orzecha włoskiego, starając się nadać im regularny kulisty kształt. Ta czynność jest 
najtrudniejsza, ciasto jest bowiem gęste, lepiące się i ciężko odrywa się od łyżki. Należy także pamiętać, że w 
czasie pieczenia ciasto zaparzane zwiększa co najmniej dwukrotnie objętość, trzeba więc przy nakładaniu 
zachować odpowiednie odległości. Blachę włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 20-25 minut na 

złoty kolor. Śmietanę ubić , dodając pod koniec cukier oraz cukier waniliowy. Ostudzone ptysie pokroić poziomo 
nieco powyżej połowy. W dolną część nałożyć łyżką bitą śmietanę, tak by wystawała ponad brzeg i przykryć 
górną część. Bita śmietana dosyć szybko opada, ptysie należy więc podawać krótko po przyrządzeniu 

BEZY :  
Składniki : 5 białek , 300 g cukru pudru, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 1 łyżeczka soku cytrynowego 
Przepis : Do białek wlać sok cytrynowy i ubijać. Kiedy wytworzy się piana, ubijając dalej, dodawać po łyżce 
cukru pudru zmieszanego z cukrem waniliowym. Gdy piana będzie sztywna za pomocą worka cukierniczego 
nałożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia małe porcje masy. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 120 
stopni i piec około 50 minut. Gdy bezy się przyrumieniły, zmniejszyć na jakiś czas temperaturę 

EKLERKI Z MASĄ MAŚLANO-BUDYNIOWĄ I POLEWĄ CZEKOLADOWĄ :  
Składniki : Ciasto : 400 g mąki, 270 g masła, 10 jajek, sól; Masa : 250 g masła, 250 g cukru, 3 żółtka, 350 ml 
mleka, 3 łyżeczki mąki ziemniaczanej, 7-8 krop olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego, 20 ml rumu, 
brandy lub likieru (niekoniecznie) ; Polewa : 1 tabliczka gorzkiej czekolady, 100 ml śmietany kremówki, 100 g 
cukru 
Przepis : Przygotować ciasto zgodnie z przepisem na CIASTO ZAPARZANE PODSTAWOWE , a następnie za 
pomocą worka cukierniczego ,nałożyć na wyłożoną papierem do pieczenia blachę długie prostokąty o wymiarach 
około 2 x 8 cm. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni, i piec około 20 minut na złoty kolor. 
Przyrządzić krem zgodnie z przepisem a MASĘ MAŚLANO-BUDYNIOWĄ. Ostudzone eklerki przekroić poziomo w 
połowie. W dolną część nałożyć łyżką masę, tak by wystawała nieco ponad brzeg i przykryć górną częścią . 
Śmietanę wlać do małego rondla, dodać cukier oraz czekoladę, połamaną na jak najmniejsze kawałki, postawić na 
niewielkim ogniu i cały czas mieszając, zagotować. Ciepła polewą zalać eklerki 

KARPATKI :  
Składniki : Ciasto kruche : 350 g mąki, 3 żółtka, 200 g masła, 80 g cukru pudru, sól; Ciasto zaparzane : 230 g 
maki, 150 g masła, 6 jajek, sól, 2 łyżki cukru pudru do posypania; Masa : 250 g masła, 22 g cukru pudru, 3 

żółtka, pół łyżeczki cukru waniliowego, 250 ml śmietany kremówki 
Przepis : Przyrządzić ciasto kruche : Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli, dodać bardzo zimne masło, 
posiekać, dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto. Na godzinę wstawić do lodówki, a następnie cienko je 
rozwałkować, (najlepiej między dwoma kawałkami folii kuchennej) i położyć na wyłożonej papierem do pieczenia 
formie o wymiarach około 20x30cm. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 10-12 minut na złoty 
kolor. Ciasto zaparzane przyrządzić zgodnie z przepisem na CIASTO ZAPARZANE PODSTAWOWE. Rozsmarować je 
na takiej samej co do wielkości blasze, na jakiej piekło się ciasto kruche, również wyłożonej papierem do 
pieczenia Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 10-12 minut na jasnozłoty kolor. Przyrządzić 
krem zgodnie z przepisem na MASĘ MAŚLANO-ŚMIETANOWĄ. Posmarować na ostudzone kruche ciasto, 
wyrównać powierzchnię nożem i przykryć ciastem zaparzanym, także ostudzonym. Pokroić w kwadraty o bokach 
6 cm i oprószyć cukrem pudrem 

PISCHINGERY Z WANILIOWĄ MASĄ KAJMAKOWĄ :  

Składniki : 5 dużych wafli (okrągłych lub kwadratowych), 2 puszki wysoko słodzonego mleka skondensowanego, 
150 ml śmietany kremówki , 150 g cukru, 1 laska wanilii, 50 ml likieru bailleys lub likieru jajecznego 
Przepis : Puszki umieścić w garnku, zalać wodą i gotować 2,5 godziny pilnując by wciąż były całkowicie 
zanurzone, w razie potrzeby dolewając wodę. Następnie wyjąć je z garnka i odstawić żeby nieco ostygły. W tym 
czasie śmietanę wlać do rondla, włożyć przeciętą na pół wanilię, wsypać cukier i na wolnym ogniu, mieszając, 
gotować około 30 minut a następnie zdjąć z ognia , wyjąć wanilię, zeskrobać znajdujące się wewnątrz niej 
ziarenka i dodać śmietanę, a resztę wyrzucić. Puszki otworzyć, znajdującą się w nich półpłynną mleczną masę 
wlać do rondla z masą śmietanową , dodać likier i dokładnie wymieszać. Jedną czwartą masy wyłożyć na wafel, 
rozsmarować i przykryć drugim waflem. Czynność tę powtarzać jeszcze 3 razy. Ostatni wafel powinien zostać 



nieposmarowany. Przykryć folią aluminiową, na wierzch położyć dużą deseczkę , a na niej umieścić jakiś ciężki 
przedmiot P o3 godzinach pischingery pokroić w wydłużone romby o bokach 2,5- 3 cm 

PISCHINGERY Z CZEKOLADOWĄ MASĄ KAJMAKOWĄ :  
Składniki : 5 dużych wafli (okrągłych lub kwadratowych), 2 puszki wysoko słodzonego mleka skondensowanego, 
1,5 tabliczki gorzkiej czekolady, 150 ml śmietany kremówki 
Przepis : Puszki umieścić w garnku, zalać wodą i gotować 2,5 godziny pilnując by wciąż były całkowicie 
zanurzone, w razie potrzeby dolewając wodę. Puszki wyjąć z garnka i odstawić aby nieco ostygły. W tym czasie 
śmietanę wlać do rondla, włożyć czekoladę, połamaną w jak najmniejsze kawałki i na wolnym ogniu doprowadzić 
do wrzenia Puszki otworzyć , znajdującą się w nich półpłynną mleczną masę wlać do rondla z czekoladą i 
dokładnie wymieszać. Jedną czwartą masy wyłożyć na wafel, rozsmarować i przykryć drugim waflem. Czynność tę 
powtarzać jeszcze 3 razy. Ostatni wafel powinien zostać nieposmarowany, Przykryć folią aluminiową, na wierzch 
położyć dużą deseczkę , a na niej umieścić na przykład garnek. Po 3 godzinach pischingery pokroić w wydłużone 
romby o bokach 2,5 - 3 cm 

BISZKOPT KAKAOWY Z MASĄ SEROW :  
Składniki : Ciasto : 2 czubate łyżki mąki pszennej i ziemniaczanej, 4 łyżki cukru, 2 jajka, 1 łyżka kakao, 1 cukier 
waniliowy(1,6 dag), pół łyżeczki proszku do pieczenia, cukier puder; Nadzienie : 20 dag tłustego sera 
twarogowego, 40 dag śmietany kremowej, 2/3 - 3/4 szklanki cukru, 2 cukry waniliowe (3,2 dag) , 1 galaretka 
cytrynowa, 2 łyżeczki soku z cytryny 
Przepis : Oba rodzaje mąki wymieszać z kakao oraz proszkiem do pieczenia i przesiać. Białka oddzielić od żółtek 
, ubić pianę z 3 łyżkami cukru i wymieszać z żółtkami . Stale mieszając, dodawać stopniowo mąkę. Blachę 
wyłożyć papierem do pieczenia lub pergaminem, wlać ciasto, wyrównać powierzchnię, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do temperatury 225 stopni i piec 10 minut. Po upieczeniu ostudzić. Galaretkę rozpuścić w 200 ml 
wrzącej wody, po czym dodać cukier oraz cukier waniliowy i mieszając rozpuścić. Ser zemleć i utrzeć z sokiem z 
cytryny a następnie wymieszać z galaretką i wstawić do lodówki. Śmietanę ubić i wymieszać z tężejącą masą 
serową. Biszkopt przekroić na pół Jeden kawałek , jako spód, ułożyć na arkuszu folii aluminiowej, na nim rozłożyć 

nadzienie i przykryć drugim, lekko dociskając. Całość owinąć folią aluminiową i wstawić do lodówki . Przed 
podaniem ciasto odwinąć, wyłożyć na talerz i posypać cukrem pudrem  

BISZKOPT Z KREMEM Z HERBATY JAŚMINOWEJ :  
Składniki : 1 gotowy biszkopt, 8 żółtek,2 szklanki mleka , 400 ml szklanki schłodzonej śmietanki kremowej, 150 
ml soku z pomarańczy, pół szklanki syropu z trzciny cukrowej lub 100 ml z cukru, 15 dag + 2 łyżki cukru pudru, 1 
łyżka cukru kryształ, 1 pomarańcza, 1 limonka, 2 dag herbaty jaśminowej, 9 listków żelatyny, 1 łyżka białego 
rum, pół łyżki oleju , 6 listków żelatyny namoczyć w zimnej wodzie  
Przepis : Mleko zagotować , dodać herbatę, przykryć i zaparzać 4 minuty, po czym przecedzić. Żółtka utrzeć z 15 
dag cukru pudru do białości, dodać mleko i na wolnym ogniu ugotować budyń Zdjąć z ognia, dodać miękką 
żelatynę i rozpuścić , mieszając. Odstawić do ostudzenia, mieszając od czasu do czasu. Pozostałą żelatynę 
namoczyć. Okrągłą formę posmarować oliwą. Sok pomarańczowy podgrzać z pozostałym cukrem pudrem i 50 ml 
wody. Po zdjęciu z ognia dodać odciśniętą żelatynę i wymieszać do rozpuszczenia. Przecedzić do formy i odstawić 
do zastudzenia, Śmietanę ubić i połączyć z krzepnącym kremem budyniowym, po czym wyłożyć na galaretkę w 
formie i odstawić do lodówki. Pomarańczę i limonkę wyszorować, opłukać , osuszyć i obrać, krojąc skórkę w 
paski, Skórkę zblanszować 3 minuty we wrzącej wodzie o odcedzić, a następnie gotować 15 minut 1 1/2 syropu 
trzcinowego z 70 ml wody. Z limonki wycisnąć sok. Pomarańczę pokroić w plastry , włożyć do żaroodpornego 
naczynia, posypać cukrem kryształem i wstawić do gorącego piekarnika, aby pokryła się karmelem. Pozostały 
syrop trzcinowy wymieszać z rumem i 50 ml soku z limonki. Biszkopt okroić do wymiarów formy i nasączyć 
syropem Włożyć do formy na krem herbaciany i odstawić na 6 godzin do lodówki. Przed podaniem wyłożyć deser 
na talerz, odwracając formę dnem do góry. Przybrać pomarańczą i skórką z cytrusów 

BABA DROŻDŻOWA :  
Składniki : 60 dag mąki, 3,5 dag cukru, 20 dag masła, 7 jajek, 3,5 dag drożdży, 1 łyżka mleka, sól, 2 łyżki 
masła, 1 słoik marmolady morelowej. Poncz : 3/4 szklanki cukru, 50 ml rumu 
Przepis : W ogrzanej misce rozrobić drożdże mlekiem dodać 15 dag mąki oraz 100 ml wody i dokładnie 
wymieszać. Dodać resztę mąki, cukier oraz jajka i mieszać drewnianą łyżką aż się składniki połączą (około 10 
minut). Gdy ciasto jest zbyt twarde, dolać trochę wody .Masło stopić, trochę przestudzić i dodać do ciasta. 

Wyrabiać ręką tak długo ,aż ciasto zacznie odchodzić od ręki. Wówczas odstawić na 10 minut. Formę 
wysmarować masłem i napełnić ciastem do połowy. Odstawić do lekkiego wyrośnięcia, po czym wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 40 minut. Pół szklanki wody zagotować z cukrem. Po ostudzeniu 
dodać rum i nasączyć babę zaraz po wyjęciu w piekarnika. Gdy ciasto ostygnie, podgrzać marmoladę morelową o 
posmarować nią ciasto 

BAJADERKA :  
Składniki : Ciasto : 50 dag mąki pszennej, 25 dag masła, 20 dag cukru pudru, 2 jajka, 1 łyżka proszku do 



pieczenia, 2-3 łyżki tłuszczu; Masa : 5 łyżek dowolnego dżemu, 1 szklanka mleka, 1 łyżka kakao, 1-2 szklanki 
rozdrobnionych bakalii (rodzynki, orzechy, migdały, skórka pomarańczowa smażona w cukrze itp), 50 ml rumu; 
Lukier : 1 szklanka cukru pudru , 2 białka, sok z połowy cytryny 
Przepis : Mąkę przesiać na stolnice i wymieszać z proszkiem do pieczenia. Dodać masło i razem posiekać Dodać 
jajka oraz cukier i wyrobić ciasto. Podzielić na pół i rozwałkować 2 prostokątne placki. 2 blachy wysmarować 
tłuszczem , włożyć ciasto i piec około 25 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Jeden placek, jeszcze 
ciepły rozkruszyć i wymieszać w misce na jednolitą masę z mlekiem , kakao , rumem oraz bakaliami. Z białek ubić 
sztywną pianę. Cukier utrzeć z sokiem z cytryny, dodać pianę i razem wymieszać .Drugi placek posmarować 
dżemem, przykryć masą i polukrować. 

CIASTO ANANASOWE :  
Składniki : 1 kg plastrów ananasa z puszki, 40 dag cukru, 6 jajek, 8 dag mąki pszennej, 4 łyżki rumu, 3 łyżki 
soku z cytryny, 1 grono czerwonej porzeczki, 1 gałązka mięty, 2 łyżki wiórków kokosowych, 1 łyżka cukru pudru  
Przepis : Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Z 25 dag cukru z odrobiną wody zrobić karmel pokryć nim wnętrze 

okrągłej formy. 2 plastry ananasa odłożyć, a pozostałe zmiksować. Jajka ubić z pozostałym cukrem, aż masa 
zbieleje i podwoi objętość. Wówczas dodać puree z ananasa, sok z cytryny, rum oraz mąkę i wymieszać na 
jednolite ciasto. Włożyć do formy, wstawić w naczyniu z gorącą wodą do piekarnika i piec 1 godzinę. Następnie 
ciasto wyjąć z formy na talerz, ostudzić i odstawić w chłodne miejsce na co najmniej 4 godziny. Porzeczki oraz 
miętę umyć, osuszyć , oderwać z gałązek i oprószyć cukrem pudrem. Przed podaniem brzegi ciasta posypać 
wiórkami kokosowymi w wierzch przybrać porzeczkami, miętą oraz odłożonymi kawałkami ananasa. Można 
podawać z kremem budyniowym doprawionym rumem, 

CIASTO BRETOŃSKIE :  
Składniki : 30 dag mąki pszennej 20 dag lekko solonego masła, 15 dag cukru, 4 żółtka, skóra strata z połowy 
cytryny, 1 łyżka rumu, pół laski wanilii, 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
Przepis : Wanilie przekroić wzdłuż i wyskrobać ziarenka Masło pokroić w kostkę. Mąkę wymieszać z proszkiem do 
pieczenie i usypać kopczyk Zrobić dołek włożyć cukier, ziarenka wanilii, skórkę cytrynową, rum , masło oraz 3 

żółtka i wyrobić jednolite ciasto tak , by nie kleiło się do rąk. Uformować kulę, owinąć w folię i odłożyć do lodówki 
na minimum godzinę (najlepiej na całą noc). Piekarnik nagrzać do 180 stopni Okrągła, płytką formę wysmarować 
masłem i wylepić ciastem. Ciasto posmarować roztrzepanym żółtkiem i widelcem pokratkować wierzch. Wstawić 
do piekarnika i piec godzinę, zmniejszając temperaturę do 150 stopni gdy wierch się ozłoci. Wyjąć z piekarnika i 
pozostawić na 15 minut w formie, po czym wyjąć i ostudzić na kratce. 

CIASTO CZEKOLADOWO - FIGOWE :  
Składniki : 60 dag gorzkiej czekolady, 35 fig, 35 dag masła, 6 jajek, 15 dag cukru pudru, 10 dag mąki pszennej, 
1 proszek do pieczenia, 2 dag masła 
Przepis : Czekoladę połamać i stopić z masłem w gorącej kąpieli lub w kuchence mikrofalowej. Formę wyłożyć 
papierem pergaminowym i posmarować masłem. Figi umyć, osuszyć i pokroić na połówki. Żółtka oddzielić od 
białek i wymieszać z masą czekoladową, cukrem, mąką oraz proszkiem do pieczenia. Z białek ubić sztywną pianę i 
delikatnie połączyć z przygotowanym wcześniej ciastem, po czym połowę włożyć na do formy a resztę wymieszać 
z figami i ułożyć na wierzchu, Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 40 minut, obniżając 
temperaturę po 20 minutach pieczenia do 150 stopni. Podawać na zimno najlepiej z białym słodkim winem 

CIASTO CZEKOLADOWO-POMARAŃCZOWE :  
Składniki : 30 g gorzkiej czekolady, 20 dag cukru pudru, 3 dag drobnego cukru, 20 dag masła, 6 jajek, 15 dag 
kandyzowanej skórki pomarańczowej, 4 dag maki pszennej, 3 dag kakao, 1 kandyzowany kumkwat, 2 dag masła, 
1 łyżka mąki pszennej 
Przepis : Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Okrągłą formę wysmarować masłem i oprószyć mąką . 2/3 skórki 
pomarańczowej drobno pokroić. Czekoladę połamać, włożyć do garnuszka, dodać masło , wstawić do gorącej 
kąpieli wodnej i rozpuścić, mieszając. Jajka ubić z cukrem pudrem do białości. Dodać stopioną czekoladę , mąkę 
oraz połowę pokrojonej skórki pomarańczowej i wymieszać. Przełożyć do formy, wstawić do piekarnika i piec 
godzinę. Gorące ciasto wyjąć z formy na talerz ustawione na kratce, przez sito oprószyć kakao i obłożyć 
pokrojoną skórkę pomarańczową. Pozostałą skórkę pomarańczową obtoczyć cukrze i przybrać nią ciasto .Na 
środku położyć kumkwat. Podawać ciasto letnie lub całkowicie ostudzone. 

CIASTO JABŁKOWE NA OLEJU :  
Składniki : 1 kg jabłek, 2 szklanki mąki pszennej, szklanka cukru, 1 szklanka oleju, 5 jajek, 1 łyżka kakao, 1-2 
łyżki mleka , po 1 łyżce sody oczyszczonej i proszku do pieczenia, 1-2 łyżki tłuszczu, polewa czekoladowa , bita 
śmietana 
Przepis : Jajka utrzeć z cukrem na puszystą masę. Dodać mąkę i wymieszać a następnie, ucierając , dodawać 
powoli olej. Sodę oraz proszek do pieczenia rozmieszać z mlekiem i dodać ciasta razem z kakao. Jabłka umyć , 
obrać, pokropić w większą kostkę i wymieszać z ciastem. Formę wysmarować tłuszczem i napełnić ciastem. 



Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-200 stopni i piec około 40 minut. Ostudzone ciasto polać czekoladą. 
Podawać przybrane bitą śmietaną. 

CIASTO SEROWE-MAKOWE :  
Składniki : Ciasto : 20 dag mąki pszennej, pół kostki margaryny, 1 dag cukru pudru , 1 żółtko, szczypta solo, 1 - 
2 łyżki masła; Masa makowa : 50 dag maku, 30 dag cukru pudru, 2 jajka, 1 białko, 2 łyżki bułki tartej, 1 aromat 
arakowy lub migdałowy; Masa serowa : 1 kg twarogu trzykrotnie mielonego, 25 dag cukru pudru, pół kostki 
masła, 5 jajek, bakalie, 1 aromat arakowy, migdałowy, pomarańczowy lub cytrynowy; Polewa : 1 szklanka cukru, 
3 łyżki mleka, 3 łyżki kakao, 2 łyżka mąki ziemniaczanej, 1 łyżka masła 
Przepis : Mąkę przesiać i posiekać z tłuszczem na stolnicy. Dodać pozostałe składniki i szybko zagnieść kruche 
ciasto, po czym odłożyć na godzinę do lodówki. Następnie formę wysmarować tłuszczem i wylepić dno ciastem. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni i lekko podpiec (10-15 minut). Mak sparzyć, 
odsączyć i dwukrotnie zemleć. Dodać żółtka oraz cukier i utrzeć na jednolitą masę. Z białek ubić sztywną pianę i 
delikatnie wymieszać z makiem , dodając równocześnie bułkę tartą i zapach. Masło utrzeć z cukrem i ucierając , 

dodawać po trochu ser oraz po 1 żółtku, a następnie aromat i bakalie. Z białek ubić sztywną pianę i delikatnie 
połączyć z masą serową. Masę makową włożyć na podpieczony spód, wyrównać powierzchnię i przykryć masą 
serową. Piec około 1 godziny w piekarniku nagrzanym do 180 -200 stopni. Wszystkie składniki polewy połączyć w 
garnuszku i zagotować, mieszając. Upieczony i ostudzony sernik polać polewą 

CIASTO TRUFLOWE Z CZEKOLADĄ :  
Składniki : Biszkopt : 8 żółtek, 4 białka, 12,5 dag migdałów, 17,5 dag cukru pudru, 3,5 dag maki pszennej, 3,5 
dag kakao, 2 dag stopionego masła; Masa truflowa : 25 dag ciemnej czekolady, 300 ml śmietanki kremowej UHT, 
3 żółtka, 12,5 dag cukru, 3 dag kakao , 1 cukier waniliowy; Do przybrania : kakao, czereśnie lub wiśnie 
kandyzowane albo owoce z nalewki, złote listki z masy marcepanowej 
Przepis : Biszkopt: Piekarniki nagrzać do temperatury 210 stopni. Z białek ubić sztywną pianę, dodając pod 
koniec 5 dag cukru. Migdały zmiksować na puder, wymieszać z pozostałym cukrem i utrzeć z żółtkami na pulchną 
masę, po czym połączyć z pianą. Dodać mąkę oraz kakao i delikatnie wymieszać. Blachę wyłożyć papierem do 

pieczenia lub pergaminem i posmarować masłem. Rozsmarować równomiernie ciasto i wstawić do piekarnika na 
8-10 minut. Upieczony biszkopt wyjąć z piekarnika i ostudzić. Mus : Schłodzoną śmietankę ubić na sztywno z 
cukrem waniliowym. Czekoladę połamać i rozpuścić w garnuszku wstawionym do gorącej kąpieli wodnej. 
Zagotować pół szklanki wody z cukrem i gotować syrop 8-10 minut. Żółtka zalać gorącym syropem i ubijać 
energicznie trzepaczką, aż masa podwoi objętość. Dodać stopioną czekoladę, wymieszać i odstawić do 
ostudzenia. W czasie studzenia kilkakrotnie zamieszać. Ostudzony krem połączyć delikatnie z bitą śmietaną. 
Formę keksową wyłożyć folią spożywczą. Biszkopt pokroić na plastry odpowiadające wymiarom formy. Włożyć 1 
na dno formy, posmarować musem czekoladowym i przykryć biszkoptem, Operacje powtarzać do wyczerpania 
składników. Ostatnią warstwę powinien stanowić biszkopt. Przycisnąć biszkopt, formę przykryć folia i wstawić na 
co najmniej 4 godziny do lodówki. Przed podaniem ciasto wyjąć z formy, przełożyć na talerz , posypać kakao i 
przybrać owocami oraz listkami z marcepanu 

CIASTO Z DYNIĄ :  
Składniki : Ciasto : 1 1/3 szklanki mąki pszennej , pół szklanki masła, 1 jajko, 2 łyżki cukru, 1/4 łyżeczki soli; 
Nadzienie : pół średniej pomarańczowe dyni, 2 jajka, 3/4 szklanki brązowego cukru, 2 łyżki mleka, 1 łyżeczka 
cynamonu ,po pół łyżeczki imbiru i soli, 1/4 łyżeczki zmielonych goździków; Sos : 1 opakowanie mlecznych 
karmelków lub toffi, 1 puszka skondensowanego mleka, 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich bez skórki 
Przepis : Ciasto: Mąkę przesiać i posiekać nożem z masłem, cukrem oraz solą. Dodać jajko oraz 1,5 łyżki wody i 
szybko zagnieść ciasto. Owinąć w folię i odłożyć do lodówki na godzinę. Następnie wylepić ciastem żaroodporną 
formę i ponownie wstawić do lodówki na 30 minut. Przykryć ciasto folią, nasypać na nią ryżu, grochu albo fasoli i 
wstawić ba 15 minut do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Po wyjęciu z piekarnika wsypać ryż, zdjąć folię i 
ostudzić ciasto. Nadzienie : Dynię oczyścić z pestek, umyć i upiec lub obrać, pokroić i ugotować. Następnie 
przetrzeć przez sito i wymieszać z pozostałymi składnikami. Nadzienie położyć na cieście i zapiec 15 minut w 
podobnie nagrzanym piekarniku. Sos : Mleko zagotować i roztopić w nim cukierki. Dodać orzechy i wymieszać. 1 
szklanką sosu zalać ciasto i piec jeszcze 40-50 minut. Po wyjęciu z piekarnika polać częścią pozostałego sosu. 
Resztę sosu podać do polewania ciasta podczas jedzenia 

CIASTO ZE ŚLIWKAMI :  

Składniki : 
27 dag mąki pszennej, 6 jajek, 15 dag cukru, 2 szklanki mleka, 40 dag różnych śliwek (węgierki, renklody, 
mirabelki itp), 2 dag masła, 1 łyżka cukru, 2 łyżki brązowego cukru.                                                              
Przepis : Formę do pieczenia wysmarować masłem i posypać cukrem. Śliwki umyć, przekroić na pół, usuwając 
pestki i ułożyć w formie. Jajka ubić z cukrem oraz mąką i nie przerywając ubijania dodawać stopniowo mleko, po 
czym zalać śliwki. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 50 minut. Po wyjęciu z piekarnika 
nieco ostudzić, posypać brązowym cukrem i podać letnie, najlepiej z kieliszkami śliwowicy 



CIASTO Z DYNIĄ (PITA) :  
Składniki : Ciasto : 1 kg mąki pszennej, 1 łyżka oleju, 2 łyżki tłuszczu; Nadzienie : 1 średnia dynia (2,5 - 3 kg), 
około 1 kg sera twarogowego trzykrotnie mielonego, 1-2 jajka , sól; Polewa: 2 jajka, 1 szklanka słodkiej śmietany 
18 procentowej, kilka łyżek cukru 
Przepis : Nadzienie : Dynię umyć i pokroić wzdłuż na cząstki tak jak pomarańczę. Obrać i usunąć miąższ z 
pestkami (pestki można ususzyć), po czym zetrzeć na tarce do jarzyn. Posolić, wymieszać i odstawić na 30 minut, 
aby puściła sok. Następnie odcisnąć sok, a dynię wymieszać z twarogiem oraz jajkami. (Sera powinno być tyle co 
dyni). Ciasto : Mąkę przesiać i zagnieść z olejem oraz wodą dość luźne, elastyczne ciasto ,aby dało się wałkować. 
Podzielić na 4 części i każdą rozwałkować na prostokąt. Na cieście rozsmarować równomiernie nadzienie i zwinąć 
roladę wzdłuż dłuższego boku. Blachę wysmarować tłuszczem, ułożyć ciasto i przycisnąć, aby przylegało ściśle do 
blachy. Polewa : Jajka ubić widelcem i wymieszać ze śmietaną. Polać ciasto, posypać cukrem i piec około godziny 
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Podawać na gorąco lub na zimno 

DROŻDŻOWA STRUCLA Z MAKIEM :  

Składniki : Ciasto drożdżowe : 70 dag mąki pszennej, 24 dag masła, 14 dag cukru, 5 dag drożdży, 1,5 szklanki 
mleka, 5 żółtek , szczypta soli; Masa makowa : 50 dag maku, 20 dag cukru, 4 dag masła, 4-54 łyżek miodu, 4 
białka, 1 żółtko, 1 dag drożdży , 1 olejek migdałowy, bakalie 
Przepis : Ciasto : Sporządzić zaczyn z drożdży , połowy szklanki letniego mleka oaz 1 łyżeczki cukru i pozostawić 
do wyrośnięcia. Żółtka utrzeć z cukrem. Masło roztopić i wystudzić. Mąkę przesiać , dodać wyrośnięte drożdże, 
utarte żółtka, masło ,resztę letniego mleka oraz szczyptę soli i wyrobić ciasto aż będzie odstawało od ręki. 
Odstawić pod przykryciem do wyrośnięcia. Masa makowa : Mak sparzyć , osączyć ,zemleć 2 razy w maszynce 
dodać cukier, wymieszać i ponownie zemleć również 2 razy. W garnku rozgrzać masło, dodać mak i podsmażyć 5 
minut. Dodać miód, bakalie oraz olejek migdałowy, wymieszać i ostudzić. Z 2 białek ubić sztywną pianę. Rozrobić 
drożdże w niewielkiej ilości letniej wody, dodać do mleka wraz z ubitą pianą i wymieszać. Wyrośnięte ciasto 
rozwałkować na prostokąt, posmarować rozmąconymi białkami, nałożyć mak i zwinąć strucle. Wierzch 
posmarować rozmąconym żółtkiem. Makowiec włożyć do prostokątnej formy wyłożonej papierem do pieczenia. 
Piec 60 minut nagrzanym do 180 stopni. 

GAŁĄŹ WIGILIJNA :  
Składniki : 
Ciasto : 10 łyżek maki pszennej , 8 jajek, 1 czubata szklanka cukru pudru, 2 cukry waniliowe , szczypta soli, 2-3 
łyżki masła; Przybranie : wiórki czekoladowe , starte orzechy lub migdały; Krem : 20 dag masła, 10 łyżek cukru 
pudru, 1 żółtko, 5 łyżek mleka, 3 łyżki kakao, 1 cukier waniliowy.                                                           
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać . Żółtka oddzielić od białek i utrzeć z cukrem pudrem, cukrem waniliowym oraz 
solą na pulchną masę. Z białek ubić sztywną pianę, dodać do masy wraz z mąką i delikatnie wmieszać. Blachę 
wyłożyć papierem do pieczenia, posmarować masłem i wlać ciasto. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 
stopni i piec około 30 minut. Wyjąć i ostudzić. Krem : Masło utrzeć z cukrem pudrem, żółtkiem oraz cukrem 
waniliowym na pulchną masę. Kakao wymieszać z mlekiem, dodać do kremu i dokładnie wymieszać. Ciasto 
przekroić poziomo nitką na dwa płaty. Każdy płat posmarować 1/3 kremu, ułożyć jeden na drugim i zwinąć tak , 
jak roladę. Pozostałym kremem posmarować roladę, posypać wiórkami czekoladowymi (orzechami lub migdałami) 
i widelcem narysować faliste linie "kory". Gałąź wstawić do lodówki i dobrze schłodzić. Przed podaniem można 
przybrać gałązkami świerka lub jodły i oprószyć je cukrem pudrem  

KRÓLEWIEC :  
Składniki : Ciasto 1 : 35 dag mąki pszennej, pól kostki margaryny, 1 jajko, 3 łyżki cukru pudru, 2 łyżki płynnego 
miodu (może być sztuczny), 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 2 - 3 łyżki tłuszczu; Ciasto 2 : po pół szklanki mąki 
pszennej i ziemniaczanej, 4 jajka, 3/4 szklanki cukru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżki tłuszczu; Masa : 1 
margaryna, 2 szklanki mleka, 3/4 szklanki cukru, 1 czubata łyżka mąki pszennej, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 2 
łyżki rodzynek, 1 cukier waniliowy; Lukier : 20 dag cukru pudru, 2 białka , sok z połowy cytryny 
Przepis : Ciasto 1 : Ze wszystkich składników zagnieść kruche ciasto, podzielić na pół i rozwałkować. 2 
jednakowe , prostokątne blaszki wysmarować tłuszczem i wylepić dno ciastem. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do temperatury 150 stopni i piec około 15 minut. Ciasto 2 : Oba rodzaje mąki przesiać i wymieszać z 
proszkiem do pieczenia. Jajka ubić z cukrem do białości, dodać mąkę i delikatnie wymieszać. Blaszkę , taką samą 
,jak przy kruchym cieście, wyłożyć papierem do pieczenia lub pergaminem i wysmarować tłuszczem. Wlać ciasto , 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 150 stopni i piec około 25 minut. Masa : Rodzynki umyć i osączyć. W 

połowie szklanki mleka rozmieszać oba rodzaje mąki. Pozostałe mleko zagotować , dodać cukier, cukier puder 
oraz mleko z mąką i mieszając, ugotować budyń. Gorący budyń zmiksować z margaryną, dodać rodzynki i 
wymieszać. Lukier : Z białek z cukrem ubić sztywną pianę i połączyć z sokiem cytryny. Na kruchym spodzie 
rozsmarować połowę kremu, przykryć plackiem biszkoptowym, rozsmarować pozostały krem, nakryć drugim 
kruchym plackiem i posmarować lukrem. Można posypać wiórkami czekoladowymi. Najlepiej smakuje na drugi lub 
trzeci dzień po przygotowaniu  



KUGELHOPF :  
Składniki : 30 dag mąki pszennej, 5 dag masła, 2 jajka, 1/4 szklanki mleka, 2,5 dag drożdży, 10 dag rodzynek, 4 
łyżki rumu, 4 dag cukru, 1 cukier waniliowy, sól, cukier puder, 10 dag migdałów, 2 łyżki masła 
Przepis : Rodzynki umyć, osączyć namoczyć w rumie. Ciepłe mleko wymieszać z drożdżami. Jajka ubić z cukrem, 
wymieszać z mąką, szczyptą soli, drożdżami, jajkami i miękki masłem. Wyrabiać ciasto rękami, aż będzie gładkie i 
lśniące. Na koniec dodać rodzynki i odstawić na 2 godziny w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Formę do pieczenia 
grubo wysmarować masłem, zagłębienia dna formy wyłożyć migdałami i wypełnić formę ciastem do połowy 
wysokości. Przykryć mokrą ściereczką i odstawić na 5 godzin do wyrośnięcia. Ostrożnie przenieść do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni. W połowie pieczenia podwyższyć temperaturę do 200 stopni. Upieczone ciasto wyjąć z 
formy do wystygnięcia. Posypać cukrem pudrem albo grubo posmarować czekoladą rozpuszczoną w kąpieli 
wodnej z 5 łyżkami śmietanki  

MAKOWIEC :  
Składniki : Ciasto : 40 dag mąki pszennej, 15 dag masła lub margaryny, 5 dag drożdży, 3 łyżki kwaskowej 

śmietany 18 %, 2 czubate łyżki cukru pudru, 2 jajka, 1 żółtko, skórka otarta z 1 cytryny, szczypta soli, 2 łyżki 
tłuszczu; Nadzienie makowe : 40 dag maku, 1 l mleka, 10-15 dag masła, 3/4 szklanki miodu, 3 jajka, pół szklanki 
cukru, 15 dag rodzynek, 10 dag posiekanych orzechów włoskich, skórka otarta z 1 cytryny lub pomarańczy, pól 
laski wanilii 
Przepis : Nadzienie: Mak umyć i osączyć. Mleko zagotować, dodać mak i gotować 30 min na małym ogniu, po 
czym osączyć, ostudzić ,zemleć 4 razy. Rodzynki namoczyć, umyć i osączyć. Wanilię zetrzeć lub drobno posiekać. 
W rondelku rozpuścić masło, dodać miód, orzechy, rodzynki, wanilię, skórkę z cytrusów oraz mak i wymieszać a 
następnie smażyć, mieszając, 15 min. Masę odstawić do przestudzenia. Żółtka oddzielić od białek, utrzeć z 
cukrem , dodać do maku i wymieszać. Z białek ubić pianę i delikatnie połączyć z masą makową. Ciasto : Mąkę 
przesiać do miski. Drożdże wymieszać ze śmietaną i dodać do mąki. Dodać pozostałe składniki i siekać drewnianą 
łopatką, po czym zagnieść i wyrobić lśniące ciasto. Następnie podzielić na pół i rozwałkować 2 prostokątne placki 
na długość podłużnych foremek. Na ciasto wyłożyć nadzienie makowe i ostrożnie zwinąć, zlepiając brzegi. 
Foremki wyłożyć folią aluminiową lub papierem do pieczenia i lekko wysmarować tłuszczem. Włożyć makowce, 
nakłuć powierzchnię i odstawić na godzinę do wyrośnięcia. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 
piec około 45 minut. 

NADZIEWANY WIENIEC ORZECHOWY :  
Składniki : Ciasto : 42,5 dag mąki pszennej, 25 dag twarogu, 10 dag cukru, pół szklanki oleju, 6 łyżek , 1 jajko, 
1 proszek do pieczenia, 1 łyżka cukru waniliowego, szczypta soli , 2 łyżki masła; Nadzienie : 25 dag posiekanych 
orzechów laskowych, 10 dag kandyzowanej skórki pomarańczowej, 10 dag masy marcepanowej, 5 dag cukru, 5 
łyżek śmietany 18 % , 1 żółtko, skórka otarta z połowy cytryny 
Przepis : Ciasto : Twaróg (jeśli jest zbyt wilgotny odcisnąć) utrzeć z mlekiem, jajkiem, olejem, cukrem, cukrem 
waniliowym i solą. Mąkę zmieszać z proszkiem do pieczenia i , mieszając, dodawać po łyżce co masy serowej a 
następnie zagnieść ciasto. Nadzienie : Skórkę pomarańczową drobno pokroić, dodać orzechy, otartą skórkę 
cytrynową, cukier, 4 łyżki śmietany i wymieszać. Marcepan pokroić na cienkie plastry. Rozwałkować ciasto na 
prostokąt 80 x 20 cm. Na środku ułożyć marcepan (na całej długości ciasta) i posmarować masą orzechową. 
Złożyć boki ciasta jeden na drugi i lekko przycisnąć. Tak przygotowane ciasto ułożyć na wysmarowanej blasze, 
złożeniem do spodu, uformować wieniec i mocno ścisnąć jego końce. Żółtko rozmącić z resztą śmietany, 
posmarować wieniec i na powierzchni naciąć nożem zygzak. Wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 
180 stopni na środkowym poziom i piec około 50 minut na złoty kolor 

PIERNIK :  
Składniki : 2 szklanki mąki pszennej, pół kostki margaryny, 1 szklanka cukru, pół szklanki przecieru jabłkowego, 
2 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 przyprawa do piernika 
Przepis : Margarynę, cukier i przecier jabłkowy oraz przyprawę do piernika podgrzewać w rondelku, mieszając , 
do rozpuszczenia, po czym ostudzić, Dodać mąkę oraz sodę i dokładnie wymieszać. Foremkę wysmarować 
tłuszczem i oprószyć mąką. Wlać ciasto i piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni około 40 minut 
,aż ciasto stanie się brązowe 

PIERNIK LAWENDOWY :  
Składniki : 30 dag mąki pszennej, 25 dag mąki z pełnego przemiału, 40 dag miodu lawendowego, 20 dag cukru, 

15 dag masła, 2 pomarańcze (40 dag), 2 łyżeczki anyżu, 1 łyżka kwiatów lawendy, 2 proszki do pieczenia, 2 dag 
mąki pszennej, 2 dag masła, 2 dag mąki pszennej, 2 dag masła, kilka gałązek lawendy 
Przepis : Pomarańcze wyszorować, sparzyć, osuszyć i zetrzeć skórkę, po czym wycisnąć sok do rondelka. Dodać 
1 niepełną szklankę wody (200 ml), miód , cukier oraz masło i zagotować , mieszając. Zdjąć z ognia i pozostawić 
pod przykryciem. W misce wymieszać oba rodzaje mąki z proszkiem do pieczenia, skórką pomarańczową, 
anyżkiem oraz lawendą i dodawać stopniowo zawartość rondelka, cały czas mieszając, do uzyskania ciasta 
jednolitej konsystencji. 2 formy keksowe wysmarować masłem i posypać mąką .Wlać ciasto, ułożyć na wierzchu 
gałązki lawendy, wstawić do piekarnika nagrzanego do 150 stopni i piec godzinę i 30 minut. Po wyjęciu z 



piekarnika ostudzić w formach, a następnie wyjąć, owinąć w lniane serwetki i odłożyć na co najmniej 3 dni do 
lodówki.. Piernik jest najlepszy po 15 dniach chłodzenia 

PIERNIK GÓRSKI :  
Składniki :45 mąki pszennej, 35 dag miodu leśnego (z drzew iglastych), 12,5 dag masła, 100 ml mleka, 1 jajko, 
7,5 dag płatków migdałowych, skórka z 1 pomarańczy (starta lub posiekana), po pół łyżki sproszkowanego 
cynamonu i anyżu, 2 goździki, szczypta imbiru, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, szczypta soli, 1-2 łyżki masła 
Przepis : Masło stopić na wolnym ogniu. Mąkę przesiać do miski , dodać sól, sodę , jajko oraz mleko i dokładnie 
wymieszać. Nie przerywając mieszania, dodawać stopniowo miód oraz masło, a następnie przyprawy korzenne, 
skórkę pomarańczową i migdały po czym mieszać ciasto nadal do uzyskania idealnie gładkiej konsystencji. Formę 
keksową wyłożyć papierem pergaminowym, wysmarować masłem i napełnić ciastem. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec około 50 minut. Po wyjęciu z piekarnika pozostawić aż trochę ostygnie. Letni 
piernik z formy i odstawić do całkowitego ostudzenia  

PLACEK FARANCUSKI NA ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI :  
Składniki : 40 dag ciasta francuskiego, 20 dag zmielonych migdałów, 15 dag cukru , 1 cukier waniliowy, 2 jajka, 
2 łyżki rumu, 3 łyżki cukru pudru, 1 ziarno fasoli jaś, 7 dag masła, 1 łyżka masła 
Przepis : Cukier, 2 jajka, migdały, miękkie masło i rum zmiksować. Ciasto rozwałkować na grubość 2 mm. 
Odwróconą formą do ciasta wyciąć 2 koła. Formę wysmarować masłem i wyłożyć ją jednym plackiem. Brzegi 
ciasta posmarować białkiem. Wyłożyć masę na placek, wyrównać nożem jej powierzchnię. Włożyć fasolę i 
przykryć drugi plackiem. Brzegi docisnąć palcami. Nakłuć widelcem powierzchnię ciasta Wierzch posmarować 
żółtkiem wymieszanym z 1 łyżeczką wody. Wstawić do gorącego piekarnika na 35-40 minut. Na 5 minut przed 
zakończeniem pieczenia posypać cukrem pudrem. Podawać na ciepło 

PLACEK Z JABŁKAMI I ORZECHAMI :  
Składniki : 2 szklanki mąki pszennej, 1,5 szklanki cukru, 4 jajka, 4 winne jabłka, 1 szklanka posiekanych 
orzechów włoskich1/4 szklanki oleju, 2 łyżki kakao, po 1 łyżeczce sody i proszku do pieczenia, 2 łyżki tłuszczu , 2 
łyżki bułki tartej. 
Przepis : Jabłka umyć, obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w grube plastry. Następnie zasypać cukrem i 
odstawić na 2 godziny, aby puściły sok, a cukier rozpuścił się. Wówczas syrop odcedzić. Mąkę wymieszać z kakao, 
sodą , proszkiem do pieczenia, orzechami, syropem jabłkowym, jajkami oraz olejem. Dodać jabłka i wymieszać. 
Formę wysmarować tłuszczem i wysypać bułką tartą. Włożyć ciasto i piec około 40 minut w piekarniku nagrzanym 
do 180 stopni 

PRZEKŁADANIEC :  
Składniki : Ciasto : po 1 szklance mąki pszennej, maku i cukru, 10 białek, pół kostki margaryny, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia, 2 łyżki tłuszczu; Masa : 1 kostka masła, 1 szklanka cukru pudru, 2 szklanki mleka, 1 żółtko, 
8 łyżek wiórków kokosowych, 3 łyżki mąki krupczatki; Polewa : 8 łyżek cukru pudru, 4 łyżki mleka, po 1 łyżce 
masła, mąki ziemniaczanej i kakao 
Przepis : Ciasto: Mak wypłukać i osączyć. Mąkę przesiać i wymieszać z proszkiem do pieczenia. Margarynę stopić 
. Z białek ubić sztywną pianę i ubijając, dodać cukier. Mieszając, dodawać po trochu ostudzoną margarynę, mąkę 

i mak. Formę wysmarować tłuszczem, włożyć ciasto i piec 30 - 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. 
Masa : 1 szklankę mleka wymieszać z mąką i wiórkami kokosowymi. Pozostałe mleko zagotować , dodać mleko z 
wiórkami i, mieszając, ogrzewać , aż masa zgęstnieje i zagotuje się .Wystudzić. Masło utrzeć z cukrem oraz 
żółtkiem , nie przerywając ucierania, dodawać stopniowo zimny budyń. Ostudzone ciasto przekroić poziomo na 
pół i przełożyć kremem. Polewa : Wszystkie składniki wymieszać w garnuszku i mieszając zagotować. Lekko 
ostudzić i posmarować wierzch ciasta 

ROLADA NA BOŻE NARODZENIE :  
Składniki : Ciasto : 5 dag mąki pszennej, 5 łyżek maki kukurydzianej, 5 jajek, 5 dag cukru, 1 łyżka masła; Krem 
: 2 czekolady, 25 dag masła , 4 jajka, 5 dag cukru pudru, 2 cukry waniliowe, pół łyżeczki rumu 
Przepis : Krem : Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Dodać masło pokrojone w kostkę, żółtka, cukier i rum. 
Dobrze wymieszać. Białka ubić na sztywną pianę i wmieszać w masę. Odstawić w chłodne miejsce na godzinę. 
Ciasto : Żółtka utrzeć z cukrem. Wymieszać z mąką i z ubitą pianą z białek. Papier pergaminowy przyciąć do 

wielkości formy. Ciasto wylać na grubość 1/2 cm, wyrównać powierzchnię i wstawić na 12 minut do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni. Upieczone ciasta posypać cukrem pudrem i przykryć wilgotną ściereczką. Ostrożnie 
odwrócić formę z ciastem, i zdjąć pergamin. Ciasto posmarować grubi kremem pozostawiając brzeg szerokości 
1,5 cm. Zwinąć ciasto w rulon, zawinąć w ściereczkę i odstawić na 2 godziny w chłodne miejsce. Po zdjęciu 
ściereczki roladę posmarować grubo resztą kremu i porysować widelcem. Odciąć brzegi. Położyć je na cieście tak 
aby nadać mu formę łuczywa. Przed podaniem pokroić w grube plastry. 



ROLADA ORZECHOWA 1 :  
Składniki : Ciasto : 10 dag mąki pszennej, 8 dag cukru kryształu, 4 jajka, 2 łyżki tłuszczu; Krem orzechowy : 10 
dag zmielonych orzechów, 40 dag masła, 20 dag cukru, 3 jajka, 1 łyżka spirytusu, 1 łyżka karmelu, esencja 
rumowa 
Przepis : Ciasto : Jajka ubić z cukrem na parze na pulchną masę, zdjąć z ognia i ubijać dalej, aż do wystygnięcia. 
Mąkę dodać do masy i delikatnie wymieszać. Blachę do pieczenia wyłożyć papierem i wysmarować masłem, a 
następnie rozłożyć równą warstwą ciasto. Piec 10-15 minut w piekarniku nagrzanym do 220 stopni. Po upieczeniu 
ostudzić. Krem : W garnku wymieszać jajka z cukrem, postawić na małym ogniu, ogrzać do temperatury 40 
stopni, zdjąć z ognia i ubijać do wystudzenia. Masło utrzeć na pulchną masę i , nie przerywając ucierania, 
stopniowo dodawać ubite z cukrem jajka, a następnie karmel, spirytus, esencję rumową oraz orzechy. Ciasto 
posmarować kremem i zwinąć roladę 

ROLADA ORZECHOWA 2 :  
Składniki : 4 jajka, 7 dag mielonych orzechów włoskich, 7 dag cukru, 25 dag bitej śmietany, 1 łyżka tłuszczu 

Przepis : Żółtka oddzielić od białek i utrzeć z cukrem na pulchną masę. Dodać orzechy i wymieszać. Z białek ubić 
sztywną pianę i połączyć z masą orzechową. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, wysmarować tłuszczem i 
rozprowadzić ciasto. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 10 minut. Po wystudzeniu 
posmarować ciasto bitą śmietaną i zwinąć roladę. Wierzch przybrać bitą śmietaną i połówkami orzechów 

STRUCLA BAKALIOWA :  
Składniki : 50 dag mąki pszennej, 4 dag drożdży 8 dag cukru, 17 dag miękkiego masła, 8 dag stopionego 
smalcu, 1 jajko, pół szklanki mleka, kilka kropli aromatu migdałowego, po szczypcie zmielonych ziaren kolender i 
gałki muszkatołowej, szczypta soli , 2 łyżki tłuszczu; 5 dag masła, cukier puder; Nadzienie : 15 dag masy 
marcepanowej, 15 dag rodzynków, 10 dag posiekanych orzechów włoskich. 10 dag migdałów, po 10 dag 
posiekanej skórki cytrynowej i pomarańczowej smażonej w cukrze, 1 żółtko , 6 łyżek rumu 
Przepis : Rodzynki opłukać , połączyć ze skórką z cytrusów, zalać rumem i odstawić na 30 min. Ciasto: Mąkę 
przesiać do miski .Drożdże rozprowadzić w ciepłym mleku i wlać do mąki. Dodać jajko, cukier, oba rodzaje 

tłuszczu, sól oraz wszystkie przyprawy i zagnieść jednolite ciasto, po czym odstawić pod przykryciem na 20-25 
minut. Nadzienie : Masę marcepanową pokroić na kawałki i zagnieść z żółtkiem oraz wszystkimi bakaliami. Blachę 
natłuścić. Stolnicę oprószyć mąką, ponownie wyrobić ciasto i rozwałkować na prostokątny placek. Rozłożyć 
nadzienie , złożyć placek wzdłuż na pół, po czym zwinąć w rulon, ułożyć na blasze i odstawić na 20 minut w 
ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Następnie wstawić na 5 minut do piekarnika nagrzanego do 250 stopni, po czym 
zmniejszyć temperaturę do 175 stopni i piec około 60 minut. Masło stopić i posmarować struclę bezpośrednio po 
wyjęciu z piekarnika po czym posypać cukrem pudrem i odstawić do ostudzenia. 

STRUCLA DROŻDŻOWA Z SERKIEM I WIŚNIAMI :  
Składniki : Ciasto : 22 dag mąki pszennej, 2 dag drożdży, 3 dag cukru,, 2,5 dag masła, 3 żółtka , 100 ml mleka, 
szczypta soli, mąka pszenna, tłuszcz, 1 białko; Nadzienie : 1 serek śmietankowy, np. Almette (15 dag), 1 słoik 
wiśni w syropie; Lukier : cukier puder, sok z cytryny 
Przepis : Ciasto: Mąkę przesiać i lekko podgrzać w misce. Z drożdży z dodatkiem mąki i części ciepłego mleka 
przygotować rozczyn konsystencji gęstej śmietany. Przykryć i pozostawić w cieple do wyrośnięcia. Żółtka ubić lub 
utrzeć z cukrem oraz solą do białości. Tłuszcz rozpuścić. Gdy rozczyn podwoi objętość, połączyć z mąką, masą 
żółtkową oraz pozostałym mlekiem i wyrobić drewnianą łyżką lub mikserem. Dodać tłuszcz i dokładnie wyrobić 
ciasto, po czym odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Wiśnie osączyć. Wąska, podłużną formę wysmarować 
tłuszczem. Stolnicę posypać mąką i rozwałkować ciasto na prostokątny placek. Posmarować serkiem, rozłożyć 
wiśnie i zrolować , po czym włożyć do formy i pozostawić do wyrośnięcia. Następnie posmarować białkiem, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 30-40 minut. Po wyjęciu ostudzić. Lukier : Cukier ucierać, 
dodając po kropli sok z cytryny, do uzyskania właściwej konsystencji i posmarować lub polać nim struclę. 

STRUCLA JABŁKOWA :  
Składniki : Ciasto : 1 kg mąki pszennej, 5-10 dag drożdży, 6-8 jajek, 1 szklanka mleka, 5 dag mleka w proszku, 
20 dag masła lub margaryny, 15 dag oleju 10-15 dag cukru, 10 dag posiekanych orzechów włoskich, 5 łyżek 
posiekanej skórki pomarańczowej smażonej w cukrze, szczypta soli, mąka pszenna, tłuszcz; Nadzienie : 2 kg 
jabłek najlepiej renet, 15-20 dag cukru, 5-10 dag migdałów, 5-10 dag migdałów, skórka otarta z 1 pomarańczy 
Przepis : Nadzienie : Jabłka umyć, obrać, pokroić na ćwiartki, usuwając gniazda nasienne, a następnie na 

mniejsze kawałki i wymieszać w garnku z cukrem, po czym rozgotować i odstawić do ostudzenia. Migdały sparzyć 
, obrać i cienko poszatkować. Zimną masę jabłkową wymieszać ze skórką pomarańczową oraz migdałami. Ciasto: 
Mąkę przesiać. Masło stopić i wymieszać z olejem. Drożdże włożyć do miski, rozetrzeć z połową łyżki cukru oraz 
niewielką ilością mleka i dodać tyle mąki, aby otrzymać rozczyn konsystencji gęstej śmietany. Przykryć i 
pozostawić w cieple do wyrośnięcia. Gdy rozczyn podwoi objętość, dodać mąkę, jajka, cukier, oba rodzaje mleka, 
orzechy oraz skórkę pomarańczową i dobrze wyrobić ciasto. W trakcie wyrabiania dodawać płynny tłuszcz, a na 
końcu sól. Ciasto powinno być elastyczne, lśniące i odchodzić od rąk oraz od miski. Tak wyrobione ciasto nakryć 
ściereczką i odstawić na 30 min - 1 godzinę do wyrośnięcia. Stolnicę posypać mąką i rozwałkować ciasto na 



prostokątne placki grubości pół centymetra. Posmarować masą jabłkową, brzegi krótszych boków złożyć do 
środka i zwinąć ciasto wzdłuż w ścisły rulon. Wąskie podłużne formy wyłożyć folią aluminiową lub papierem do 
pieczenia, wysmarować tłuszczem i włożyć strucle, po czym odstawić do wyrośnięcia. Następne wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 150-180 stopni i piec około 45-55 minut , do zrumienienia. Po wyjęciu ostudzić w 
formie. 

STRUCLA KRUCHO-DROŻDŻOWA Z BAKALIAMI :  
Składniki : 3 szklanki mąki pszennej, 15 dag margaryny, pół szklanki cukru, 2 jajka, 5 dag drożdży, 5 łyżek 
jogurtu naturalnego, 20 dag powideł śliwkowych, po 2 łyżki rodzynek i posiekanych orzechów włoskich, po 1 
łyżce pokrojonych fig i skórki pomarańczowej smażonej w cukrze, szczypta soli, 1 łyżka margaryny , 1,5 łyżki 
maki pszennej, pół jajka, 3 łyżki cukru pudru 
Przepis : Drożdże pokruszyć i rozmieszać w jogurcie. Mąkę przesiać i wymieszać z cukrem oraz solą. Margarynę 
posiekać z mąką na drobną kaszkę i dodając po 1 jajku, zarobić ciasto. Dodać jogurt z drożdżami i szybko 
zagnieść ciasto, po czym odłożyć na 20 minut. Następnie ciasto rozwałkować na prostokątny placek grubości pół 

centymetra i posmarować powidłami, pozostawiając puste 2 cm brzegu. Posypać bakaliami i zwinąć rulon. 
Podłużną formę wysmarować margaryną i wysypać mąką. Włożyć struclę , posmarować wierzch jajkiem i wstawić 
na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 160 stopni, po czym zwiększyć temperaturę do 180 stopni i piec jeszcze 
około 35 minut. Upieczone i przestudzone ciasto posypać cukrem pudrem 

STRUCLA KRUCHO-DROŻDŻOWA Z MAKIEM :  
Składniki : Ciasto : 40 dag mąki pszennej, 15 dag masła, 5 dag drożdży, 2 łyżki cukru pudru, 2 jajka, 3 łyżki 
kwaśnej śmietany, szczypta soli, mąka pszenna, tłuszcz; Nadzienie : 50 dag maku, 1 l mleka, 3/4 szklanki miodu, 
1 szklanka cukru, 15 dag masła, 3 jajka, 15 dag rodzynek, 1 cukier waniliowy 
Przepis : Nadzienie : Mak opłukać, osączyć i włożyć do garnka. Mleko zagotować, zalać mak i pozostawić na 15 
minut. Następnie postawić na ogniu i mieszając, gotować około 30 minut na wolnym ogniu, po czym zemleć 2-3 
razy. Rodzynki sparzyć i osączyć W rondlu stopić masło z miodem, dodać mak oraz rodzynkami i smażyć 15 minut 
mieszając. Po zdjęciu z ognia, przestudzić . Żółtka oddzielić od białek, utrzeć z cukrem i wymieszać z makiem. Z 

białek ubić sztywną pianę i delikatnie połączyć z masą makową. Ciasto : Drożdże rozetrzeć ze śmietaną. Mąkę 
przesiać, dodać sól, cukier oraz tłuszcz i posiekać nożem na piasek. Wówczas dodać drożdże ze śmietaną, jajka, 
skórkę z cytryny i ponownie posiekać, aby składniki dobrze się połączyły po czym zagnieść gładkie, lśniące ciasto. 
Stolnicę posypać mąką, rozwałkować ciasto, posmarować równomiernie masą makową (bez 1-2 cm brzegu) i 
zwinąć w rulon. Podłużną formę natłuścić, włożyć struclę i pozostawić na godzinę do wyrośnięcia. Następnie 
nakłuć strucle w kilku miejscach cienkim patyczkiem (aby nie popękała), wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180 - 200 stopni i piec 45-50 minut. Zamiast samych rodzynek do masy makowej można dodać zestaw bakaliowy 
, 10 dag posiekanych migdałów, po 5 dag rodzynek oraz posiekanych orzechów włoskich i laskowych. Jeśli masa 
makowa jest za rzadka można dodać 2 łyżki mąki pszennej lub bułki tartej. 

STRUCLA MARCEPANOWA :  
Składniki : Ciasto : 50 dag mąki pszennej, 4 dag drożdży, 18 dag masła lub margaryny, 12,5 dag zmielonych 
migdałów i kandyzowanej skórki cytrynowej, 7 dag cukru, pół szklanki mleka, 10 dag masła, cukier puder; 
Nadzienie : 30 dag masy marcepanowej, 10 dag cukru pudru, 1 jajko, 8 dag posiekanych orzeszków 
pistacjowych, 30 ml rumu, 2 laski wanilii 
Przepis : Nadzienie: Wanilię rozciąć wzdłuż na pół i zeskrobać ziarenka na masę marcepanową. Dodać pozostałe 
składniki i razem zagnieść , po czym odstawić na 1 godzinę. Ciasto : Mąkę przesiać. W misce wymieszać drożdże 
z 1 łyżeczką cukru, mlekiem oraz odrobinę mąki i odstawić pod przykryciem na 20 minut w ciepłe miejsce. Masło 
stopić. Do rozczynu dodać mąkę, tłuszcz, cukier , migdały oraz skórkę z cytryny i wyrobić ciasto , po czym 
pozostawić do wyrośnięcia na 20 minut. Ciasto rozwałkować na prostokątny placek i pozostawić jeszcze na 20 
minut. Nadzienie marcepanowe ponownie zagnieść, wyłożyć na ciasto o zrolować struclę. Blachę wyłożyć 
papierem do pieczenia, przenieść struclę, wstawić do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piec 60 minut. Masło 
stopić , kilkakrotnie posmarować upieczoną struclę , a następnie posypać cukrem pudrem  

STRUCLLA MIODOWO-MIGDAŁOWA :  
Składniki : 50 dag mąki pszennej, 20 dag miodu, 15 dag margaryny, 2 jajka, 3 żółtka, 5 dag drożdży, pół 
szklanki śmietany 22 %, skórka otarta z 1 cytryny, 1 cukier waniliowy, szczypta soi, 2 łyżki margaryny, pół jajka, 
2 łyżki cukru pudru; Nadzienie : 25 dag migdałów, 25 dag miodu, 2 jajka, 4 żółtka, 3 łyżki posiekanej skórki 

pomarańczowej lub cytrynowej smażonej w cukrze; Lukier : 5 dag cukru pudru, 1 białko , kilka kropli soku z 
cytryny 
Przepis : Ciasto : Drożdże pokruszyć i rozetrzeć z 1 łyżką miodu. Mąkę przesiać na stolnicę i posiekać z 
margaryną. Dodać drożdże oraz pozostałe składniki i zagnieść ciasto, po czym pozostawić pod przykryciem. 
Nadzienie : Migdały sparzyć , obrać , drobniutko posiekać i wymieszać z pozostałymi składnikami nadzienia. 
Ciasto podzielić na pół, rozwałkować 2 prostokątne placki, posmarować każdy nadzieniem i zwinąć w rulon. 
Blachę wysmarować margaryną , ułożyć struclę i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Następnie wstawić do 



piekarnika nagrzanego do 180 - 200 stopni i piec około 50 minut. Po wyjęciu ostudzić. Lukier : Białko utrzeć z 
cukrem oraz sokiem z cytryny i posmarować gotowe strucle.  

STRUCLA SEROWA :  
Składniki : Ciasto : 2 szklanki mąki pszennej (40 dag), pół szklanki mleka, 3 dag drożdży, 2 jajka, 3 łyżki masła 
lub margaryny, 1 łyżeczka cukru, szczypta soli, mąka pszenna, tłuszcz, 1 białko, 50 dag sera twarogowego, 1-2 
żółtka, 5-6 dag cukru, 1 cukier waniliowy 
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać. Drożdże rozetrzeć z cukrem i rozpuścić w ciepłym mleku. Dodać 2 łyżki mąki, 
wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Jajka rozetrzeć lub posolić. Tłuszcz stopić. Do mąki dodać 
wyrośnięty rozczyn oraz jajka i wyrobić ciasto, dodając pod koniec letni tłuszcz , po czym odstawić do 
wyrośnięcia. Nadzienie : Twaróg utrzeć z żółtkami, cukrem oraz cukrem waniliowym na jednolitą masę. Stolnicę 
posypać mąką i rozwałkować ciasto na prostokątny placek. Na środku ułożyć nadzienie i zwinąć ciasto m tak jak 
roladę, Blachę natłuścić , ułożyć struclę i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Następnie wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 50-60 minut  

STRUCLE Z RÓŻNYM NADZIENIEM :  
Składniki : Ciasto : 75 dag mąki pszennej, 30 dag masła , 8 dag drożdży 4 jajka, 2 żółtka 4 łyżki cukru pudru, 3 
łyżki śmietany 18 % , 2-3 łyżki cukru waniliowego, szczypta soli, mąka pszenna, tłuszcz; Nadzienie makowe: 25 
dag maku, 20 dag cukru pudru, 10 dag masła , 1.4 szklanki śmietanki 12 %, 2 łyżki miodu, rodzynki ,1 cukier 
waniliowy, 1 olejek migdałowy; Nadzienie orzechowe : 25 dag zmielonych orzechów włoskich, 25 dag cukru 
pudru, 20 dag przesianej bułki tartej, 2 białka , szczypta soli; Nadzienie z powideł lub konfitury : 40 dag powideł 
śliwkowych lub konfitury z róży, 1-2 łyżki posiekanej skórki pomarańczowej smażonej w cukrze  
Przepis : Nadzienie makowe : Mak sparzyć osączyć, ostudzić i dwukrotnie zemleć. Dodać pozostałe składniki , 
wymieszać, i przesmażyć w rondlu , mieszając ,aby masa nie przywarła , a następnie ostudzić. Nadzienie 
orzechowe: Z białek z solą ubić sztywną pianę i delikatnie połączyć z pozostałymi składnikami. Nadzienie 
marmoladowe : Powidła lub konfitury dokładnie rozetrzeć w misce (jeśli są rzadkie, zagęścić bułka tartą) i 
połączyć ze skórką pomarańczową. Ciasto : Mąkę przesiać na stolnicę, dodać cukier puder oraz masło i posiekać. 

Drożdże rozetrzeć w śmietanie, dodać na stolnicę razem z pozostałymi składnikami i starannie wyrobić ciastom, 
po czym podzielić na 3 kawałki i rozwałkować placki grubości 1 cm. 3 formy natłuścić. Każdy placek posmarować 
innym nadzieniem, zwinąć w rulon, włożyć do formy i odstawić w cieple miejsce na 1 godziną do wyrośnięcia. 
Następnie wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-200 stopni i piec 40-45 minut, Gotowe strucle można 
posypać cukrem pudrem lub polukrować. 

STRUCLA SEROWO-MARCEPANOWA :  
Składniki : 37,5 dag mąki pszennej, 20 dag twarożku homogenizowanego, 15 dag miękkiego masła lub 
margaryny, 12,5 dag cukru, 1 jajko, 1 żółtko, 37,5 rodzynek, 20 dag zmielonych migdałów, 10 dag posiekanej 
kandyzowanej skórki cytrynowej, 2 kieliszki rumu, 4 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy, 1 esencja 
waniliowa, skórka otarta z 1 pomarańczy, po szczypcie zmielonego kardamonu i gałki muszkatołowej, mąka 
pszenna, 10 dag masła, cukier puder, 20 dag masy marcepanowej. 
Przepis : Rodzynki przebrać, opłukać i osuszyć, po czym zalać rumem i odstawić m aby napęczniały. Mąkę 
przesiać , wymieszać z proszkiem do pieczenia ,cukrem, cukrem waniliowym oraz przyprawami. Dodać skórkę 
pomarańczy, jajko, żółtko, twarożek oraz miękkie masło i utrzeć starannie mikserem na wolnych obrotach a 
następnie na szybkich obrotach 5 minut wyrabiać ciasto. Stolnicę oprószyć mąką, przenieść ciasto ,zrobić 
zagłębieniem włożyć bakalie i ręką starannie zagnieść gładkie ciasto, po czym rozwałkować na prostokąt 30 x 20 
cm. Masę marcepanową zagnieść i rozwałkować na prostokąt 30 x 15 cm. Nadzienie nałożyć na środek ciasta i 
ściśle zrolować wzdłuż, formując struclę. Blachę wyłożyć potrójną warstwą pergaminu, ułożyć struclę i piec 50-60 
minut w piekarniku nagranym do 160-180 stopni. Masło stopić i połową posmarować gorącą struclę natychmiast 
po wyjęciu z piekarnika, po czym posypać cukrem pudrem i pozostawić do ostudzenia. Następnie posmarować 
pozostałym masłem i ponownie oprószyć cukrem pudrem. 

STRUCLA SEROWA Z ANANASEM :  
Składniki :24 dag mąki pszennej, 10 dag tłustego twarożku, 8 dag osączonego ananasa z puszki, 4 dag cukru, 
50 ml mleka, 2 dag drożdży, 1 dag masła, po 2 dag rodzynek i posiekanych migdałów, 4 łyżki syropu 
ananasowego, 1 łyżka rumu, skórka otarta z 1 pomarańczy i 1 cytryny, po 1/4 łyżki cynamonu i imbiru w proszku, 
szczypta soli, tłuszcz 

Przepis : Rodzynki opłukać, osączyć i zalać rumem. Mleko podgrzać, dodać rozkruszone drożdże i mieszając, 
rozpuścić. Mąkę przesiać do miski, dodać połowę cukru, zrobić dołek, wlać rozczyn i oprószyć mąką, po czym 
nakryć i odstawić w ciepłe miejsce. Ananasa drobno pokroić i wymieszać z twarożkiem, bakaliami oraz 
przyprawami (imbir, cynamon, sól) i dodać do miski ,po czym wyrobić ciasto i odstawić do wyrośnięcia. Blachę 
natłuścić. Z ciasta uformować struclę, ułożyć na blasze, przykryć folią aluminiową, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180-200 stopni i piec około 50 minut. Masło stopić, wymieszać z syropem i posmarować struclę po 
wyjęciu z piekarnika. Posypać pozostałym cukrem i odstawić do ostudzenia. 



SZARLOTKA ROSYJSKA :  
Składniki : 20 podłużnych biszkoptów, 3 szklanki mleka, 400 ml schłodzonej śmietanki kremowej UHT , 10 
żółtek, 18 dag cukru, 20 dag pokrojonej w kostkę mieszanki owoców kandyzowanych, 100 ml likieru Cointreau, 4 
laski wanilii, 6 listków żelatyny, 1 cukier waniliowy 
Przepis : Owoce kandyzowane zalać likierem i odstawić. Laski wanilii przekroić wzdłuż a pół i wyskrobać ziarenka 
wprost do mleka w rondlu. Mleko zagotować , zdjąć z ognia i odstawić na 10 minut pod przykryciem. Żółtka ubić z 
cukrem do białości i mieszając wlewać stopniowo mleko. Przelać całość do rondla i gotować około 10 minut , cały 
czas mieszając drewnianą łyżką. Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie,. Gdy napęcznieje, odcisnąć, dodać do 
mleka z żółtkami i rozpuścić mieszając. Następnie przecedzić przez sito i ostudzić. Śmietanę ubić na sztywno, 
dodając pod koniec cukier waniliowy i połączyć z kremem żółtkowym. Namoczone owoce osączyć i wymieszać z 
masą kremową. Dno oraz boki tortownicy wyłożyć biszkoptami i włożyć masę. Następnie uderzać tortownicą o 
stół i potrząsać aby masa dokładnie się ułożyła, po czym wstawić a co najmniej 4 godziny do lodówki. Szarlotkę 
wyłożyć na talerz, przybrać bitą śmietaną ze szprycy i posypać pozostałymi owocami. Do momentu podania 
trzymać w chłodzie. Szarlotkę można podawać również z kremem budyniowym z dodatkiem likieru Cointreau 

WIENIEC DROŻDŻOWY Z MAKIEM :  
Składniki : Ciasto : 40 dag mąki pszennej, 4 dag drożdży, 200 ml mleka, 8 dag cukru, 7,5 dag masła lub 
margaryny, 2 jajka, szczypta soli , mąka pszenna, dowolny tłuszcz; Masa makowa : 25 dag maku, 300 ml mleka, 
7,5 dag masła, 12 dag cukru, po 10 dag rodzynek i posiekanych migdałów, po 1 łyżce miodu, rumu, soku i skórki 
otartej z cytryny, 1 cukier waniliowy, 1 łyżeczka cynamonu, szczypta soli 
Przepis : Masa : Mak opłukać, osączyć i zemleć. Mleko zagotować z masłem, cukrem oraz cukrem waniliowym, 
dodać mak i gotować 20 minut. Dodać pozostałe składniki, dokładnie wymieszać i ostudzić. Ciasto : Mąkę 
przesiać. Masło stopić, dodać mleko oraz drożdże i mieszając, rozpuścić. Do mąki dodać roztwór drożdżowy oraz 
pozostałe składniki i wyrabiać ciasto, aż będzie odstawać od ręki, po czym pozostawić do wyrośnięcia. Stolnicę 
posypać mąką i rozwałkować ciasto, posmarować masą makową i zwinąć w rulon. Białko oddzielić od żółtka, 
posmarować brzegi ciasta i skleić, dociskając palcami. Wierzch ponacinać w poprzek co 2 cm i uformować rulon w 
wieniec. Żółtko wymieszać ze śmietaną i posmarować powierzchnię . Blachę natłuścić masłem, ułożyć wieniec, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec około 30 minut 

POLENTA :  
Składniki : 75 dag kwaśnych jabłek, 40 dag kaszy kukurydzianej, 20 dag masła, 15 dag cukru, 4 jajka, po 5 dag 
rodzynek i orzechów włoskich, 1/4 szklanki mleka, 3 łyżki soku jabłkowego, 2 łyżki soku cytrynowego, 1,5 łyżeczki 
proszku do pieczenia, skórka potarta z połowy cytryny, szczypta soli, tłuszcz 
Przepis : Rodzynki opłukać, osączyć i zalać sokiem jabłkowym. Masło stopić i ostudzić. Orzechy posiekać i 
zrumienić na suchej patelni. Jabłka obrać , pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne , pokroić w plastry i 
skropić sokiem z cytryny. Formę natłuścić i posypać niewielką ilością kaszki. Resztę kaszy połączyć z proszkiem do 
pieczenia i solą. Mleko wymieszać z cukrem, zalać kaszę , dodać masło i dokładnie wymieszać. Wciąż mieszając, 
dodawać po 1 jajku, a na końcu orzechy rodzynki, jabłka oraz skórkę z cytryny. Ciasto równomiernie rozprowadzić 
w formie , wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 45 minut. Podawać na ciepło. Przed 
podaniem posypać cukrem 

SZARLOTKA GRUSZKOWA :  
Składniki : Ciasto : 30 dag mąki pszennej, 20 dag masła, 3 żółtka, szczypta soli; Nadzienie : 1,5 kg gruszek, 15 
dag cukru, 1 1/5 szklanki słodkiego wina czerwonego, cynamon 
Przepis : Nadzienie : Gruszki umyć, obrać, przekroić na pół, usunąć gniazda nasienne i ułożyć w rondlu. Wino 
zagotować z cukrem oraz cynamonem, zalać gruszki i ugotować do miękkości , po czym wyjąć z syropu i ostudzić. 
Ciasto : Mąkę przesiać i posiekać nożem z pozostałymi składnikami po czym zagnieść ciasto i schłodzić w 
lodówce. Na dnie tortownicy ułożyć gruszki w rozetę cieńszym końcem do środka i przekrojem do góry. Syrop 
mocno odparować i polać gruszki. Ciasto rozwałkować na okrągły placek średnicy tortownicy, przykryć gruszki i 
nakłuć gęsto widelcem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piec około 40 minut. Po wyjęciu z 
piekarnika szarlotkę trochę ostudzić, a następnie nakryć formę talerzem lub paterą i odwracając razem z 
tortownicą, wyjąć z niej ciasto 

SZARLOTKA KOKOSOWA :  
Składniki : Ciasto : 4 jajka, po 1 niepełnej szklance mąki pszennej i cukru, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1 

łyżeczka proszku do pieczenia, tłuszcz, bułka tarta; Nadzienie : 1 kg jabłek, 2 budynie waniliowe, 1/3 szklanki 
cukru; Masa kokosowa : 20 dag wiórków kokosowych, 10 dag cukru, 1/4 kostki margaryny 
Przepis : Ciasto : Białka oddzielić od żółtek, ubić sztywną pianę z cukrem i dalej ubijając, połączyć z żółtkami. 
Oba rodzaje mąki połączyć z proszkiem do pieczenia, przesiać do masy jajecznej i delikatnie wymieszać łyżką. 
Formę natłuścić, posypać bułka , wlać ciasto, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-200 stopni i piec około 
15 minut, po czym wyjąć i ostudzić. Nadzienie: Jabłka umyć, obrać , pokroić w plastry lub ćwiartki i usunąć 
gniazda nasienne. W garnku zagotować 3,5 szklanki wody z cukrem, dodać jabłka i ugotować na półmiękko, po 
czym ostudzić. Następnie jabłka osączyć , a kompot zachować i w 1/2 szklanki rozprowadzić budyń. Zagotować 



2,5 szklanki kompotu , dodać budyń i mieszając , ponownie zagotować. Jabłka rozłożyć w formie na biszkopcie i 
zalać gorącym budyniem; Masa kokosowa : W garnuszku stopić tłuszcz, dodać 4 łyżki wody, cukier oraz wiórki i 
mieszając, zagotować , po czym rozłożyć na nadzieniu, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiec 
na złoty kolor  

SZARLOTKA MORELOWA :  
Składniki : Ciasto : 45 dag mąki pszennej, 30 dag masła, 15 dag cukru pudru, 4 żółtka, szczypta soli, tłuszcz; 
Nadzienie : 1 kg moreli, 25 dag cukru, 4 białka, 1 kieliszek rumu 
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać na stolnicę i posiekać z tłuszczem. Dodać pozostałe składniki i zarobić nożem, 
dodając stopniowo 2-3 łyżki gorącej wody, po czym szybko zagnieść ciasto i schłodzić w lodówce. Nadzienie : 
Morele umyć, pokroić na połówki i wyjąć pestki (nie wyrzucać). Włożyć do rondla , podlać 2 łyżkami wody, 
rozgotować i przetrzeć przez sito lub zmiksować. Wymieszać z cukrem i usmażyć marmoladę. Pestki potłuc, ziarna 
wyjąć, sparzyć, obrać i pokroić w paski. Dodać do marmolady wraz z alkoholem i wymieszać. Z białek ubić 
sztywną pianę i połączyć z ciepłą marmoladą, delikatnie mieszając łyżeczką. Tortownicę natłuścić. Rozwałkować 

2/3 ciasta , wyłożyć spód oraz boki formy i włożyć masę owocową. Resztę ciasta rozwałkować, przykryć 
nadzienie, nakłuć widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni piec około 45 minut 

SZARLOTKA OKRUSZKOWA :  
Składniki :80 dag jabłek, 2 szklaki zmielonych herbatników lub czerstwego ciasta, 1 szklanka cukru, 8 dag 
stopionego masła, 1/3 szklanki posiekanych orzechów włoskich, szczypta cynamonu, tłuszcz, bułka tarta  
Przepis : Tortownicę natłuścić i posypać bułką tartą. Herbatniki wymieszać z 5 łyżkami cukru i 1/3 mieszanki 
posypać równomiernie spód formy, po czym skropić 2 łyżkami masła. Jabłka umyć , obrać , pokroić na ćwiartki, a 
po usunięciu gniazd nasiennych w cienkie plasterki, wymieszać z pozostałym cukrem , orzechami oraz 
cynamonem i połowę włożyć do formy. Ponownie wsypać 1/3 mieszanki okruszonej , skropić 3 łyżkami masła i 
przykryć resztę jabłek, ba wierzch wsypać resztę mieszanki i skropić pozostałym masłem. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180-200 stopni i zapiekać około 30 minut. Ciasto można oprószyć cukrem pudrem 

SZRLOTKA "SAMOTNEGO SĄSIADA" :  
Składniki : 5 jabłek (75 dag), około 50 dag czerstwego ciasta drożdżowego, 8 dag masła, 3/4 szklanki mleka, 1 
jajko, cynamon, masło  
Przepis : Prodiż wysmarować masłem. Jajko wymieszać z mlekiem. Ciasto pokroić na kromki, częścią szczelnie 
przykryć dno prodiża i skropić połową mleka z jajkiem. Jabłka umyć, obrać, pokroić na ćwiartki, a po usunięciu 
gniazd nasiennych na plasterki i rozłożyć na cieście, po czym posypać cynamonem. Przykryć pozostałym ciastem i 
skropić resztą mleka . Masło pokroić i rozłożyć równomiernie na wierzchu szarlotki . Przykryć prodiż pokrywą i 
zapiec ciasto do lekkiego zrumieniania , nadzorując i obserwując pieczenie. Najlepiej smakuje zaraz po 
upieczeniu. 

SZARLOTKA SYPANA :  
Składniki : Ciasto : Po 1 szklance mąki pszennej, kaszy manny i cukru, 1 cukier waniliowy , 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia, 2 łyżki masła, bułka tarta, cukier puder; Nadzienie : 1,5 kg jabłek, 1 kostka masła lub margaryny 
Przepis : Ciasto : Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiać do miski wymieszać z kaszą oraz cukrem. Nadzienie: 

Masło schłodzić w zamrażalniku. Jabłka umyć, obrać i zetrzeć na tarce do jarzyn. Formę wysmarować masłem i 
posypać bułką tartą. Na dno wsypać połowę mieszanki mącznej, jabłka i przykryć reszta mieszanki. Tłuszcz 
zetrzeć na tarce na grube wiórki i równomiernie posypać wierzch szarlotki. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 
200 stopni i piec około 45 minut. Gorące ciasto oprószyć cukrem pudrem. 

SZARLOTKA Z HERBATNIKAMI :  
Składniki : 1 kg winnych jabłek, po 2 szklanki cukru i mleka, 5 dag masła, cynamon, herbatniki, tłuszcz. 
Przepis : Jabłka umyć, obrać, usunąć gniazda nasienne przyrządem do wydrążenia i pokroić w cienkie plastry. 
Wysoką formę natłuścić i rozłożyć na dnie warstwę herbatników. Włożyć 1/3 jabłek i posypać cukrem oraz 
cynamonem, a na wierzchu rozłożyć wiórki z połowy masła , po czym powtórzyć ułożenie warstw i przykryć 
trzecią warstwą herbatników. Formę nakryć folią aluminiową, wstawić do piekarnika nagrzanego do 160-170 
stopni i piec 30 minut. Następnie powierzchnię szarlotki przyklepać i zapiekać jeszcze około 30 minut. Po wyjęciu 
z piekarnika ostudzić. Podawać na zimno, najlepiej z bitą śmietaną 

SZARLOTKA Z RABARBAREM :  
Składniki : Ciasto : 15 dag mąki pszennej, 10 dag masła, 5 dag cukru pudru, 1 jajko, tłuszcz, mąka pszenna ; 
Nadzienie : 50 dag rabarbaru , 20 dag cukru, 2 dag bułki tartej 
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać na stolnicę, dodać pozostałe składniki i posiekać nożem, po czym zagnieść 
gładkie ciasto i chłodzić w lodówce 30 minut Formę natłuścić. Stolnicę oprószyć mąką, rozwałkować połowę 
ciasta, ułożyć na dnie formy, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i podpiec 10-15 minut. Nadzienie : 
Rabarbar umyć, obrać, pokroić na małe kawałki i włożyć od garnka. Dodać cukier, wstawić do gorącego 



piekarnika na kilka minut aby puścił sok i osączyć na sicie. Następnie rozłożyć na podpieczonym spodzie i posypać 
bułką tartą. Rozwałkować resztę ciasta, przykryć rabarbar, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 
około 40 minut. Upieczoną szarlotkę można oprószyć cukrem pudrem 

BABECZKI PIERNIKOWE Z SOSEM Z LIKIERU GRAND MARNIER :  
Składniki : Ciasto : 13 dag piernika, 1 dag cukru, 9 dag miękkiego masła, 4 dag czekolady, 4 dag zmielonych 
migdałów, 4 jajka, 1 białko, 50 ml likieru Grand Marnier, 100 ml mleka, masło, cukier ; Sos: 4 żółtka, 4 łyżki 
cukru, 8 łyżeczek likieru Grand Marnier, szczypta maki pszennej; Przybranie : 2 pomarańcza, 2 mandarynki, 1 
czerwony owoc pomelo, 1 limetka 
Przepis : Piekarnik nagrzać do 180 stopni i wstawić brytfannę z wodą. Piernik namoczyć w mleku. Czekoladę 
połamać i rozpuścić na parze. Masło utrzeć z 2/3 cukru. Oddzielić żółtka od białek, dodać do masła wraz z płynną 
czekoladą i wymieszać, Dodać likier, puder migdałowy oraz odciśnięty piernik i dokładnie wymieszać, Z białek ubić 
pianę, dodając po trochu pozostały cukier i połączyć z ciastem. Małe foremki wysmarować masłem i posypać 
cukrem. Rozłożyć ciasto do 3/4 wysokości , wstawić do brytfanny z wodą w piekarniku i piec 40 minut. PO 

ostudzeniu wyjąć babeczki z foremek. Owoce umyć, obrać i podzielić na cząstki. Sos : (tuż przed podaniem) 
Żółtka utrzeć z cukrem oraz mąką na pulchną masę. Dodać likier , wstawić do gorącej kąpieli wodnej i ubijać, aż 
masa zgęstnieje. Babeczki rozłożyć na talerzyki i oblać ciepłym sosem. Przybrać owocami i natychmiast podawać. 
Babeczki można przybrać kawałkami kory cynamonowej. 

BABECZKI PONCZOWE RÓŻNE :  
Składniki : Ciasto : 5 dag mąki pszennej, 3 dag mąki kukurydzianej, 6 dag cukru pudru, 10 dag sproszkowanych 
migdałów, 13 dag masła, 3 jajka, szczypta soli, 1 dag masła, 1 dag mąki pszennej; Syrop : po 10 dag cukru i 
płynnego miodu , 200 ml wody różanej 
Przepis : Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Foremki średnicy 10-12 cm wysmarować masłem i posypać mąką. 
Masło utrzeć z cukrem i nie przerywając ucierania, dodawać puder z migdałów, a następnie po 1 jajku. Na końcu 
dodać oba rodzaje mąki oraz sól i wymieszać, Przełożyć ciasto do foremek, wstawić do piekarnika i piec 25-30 
minut. W tym czasie przygotować syrop : z cukru , miodu 150 ml wody ugotować syrop (2 minuty). Zdjąć z ognia 

i połączyć z wodą różaną. Ciepłe babeczki wyjąć z foremek i ustawić na głębokim talerzu. Zalać gorącym syropem 
i odstawić do ostudzenia, polewając je od czasu do czasu syropem z talerza aby były dokładnie nasączone. Przed 
podaniem przybrać płatkami róży. Podawać same do herbaty i zimnych napojów lub kremem angielskim jako 
deser 

BUŁECZKI Z PIECZONYMI JABŁKAMI :  
Składniki : 9 małych jabłek (golden), 8 dag masła, 8 dag sproszkowanych migdałów, 8 dag orzeszków pinii, 5 
dag posiekanej kandyzowanej skórki pomarańczowej i cytrynowej, 3 dag miodu akacjowego, 1 laska wanilii, 
szczypta sproszkowanego cynamonu; Ciasto : 50 dag maki pszennej, 2 dag drożdży, 10 dag miękkiego masła , 4 
dag cukru, 2 jajka, 100 ml ciepłego mleka, 1/4 łyżeczki soli, 2 jajko  
Przepis : Mąkę przesiać/. W salaterce rozmieszać drożdże z połową letniego mleka, dodać 6 dag mąki oraz cukier 
i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce ,aby rozczyn wyrósł. 
Następnie dodać pozostałą mąkę, mleko oraz jajka i dokładnie wymieszać. Masło zmiksować ,dodać do ciasta i 
wyrabiać 20 minut ,aby było elastyczne i nie kleiło się do rąk ani do naczynia. Nakryć serwetką i odstawić na 45 
minut. Jabłka umyć i , nie obierając, odkroić wierzchołki z ogonkiem, po czym wydrążyć gniazda nasienne. 
Wanilię przekroić wzdłuż na pół i wyskrobać ziarenka ze środka. Masło rozetrzeć z miodem, pudrem migdałowym, 
cynamonem i ziarenkami wanilii . Dodać skórkę cytrusową oraz orzeszki pinii i wymieszać. Masą nadziać jabłka i 
przykryć odkrojonym wierzchołami. Ciasto ponownie wyrobić 2 minutę. Stolnicę posypać mąką i rozwałkować 
ciasto na grubość pół centymetra. Wykroić 9 krążków i 9 pasków szerokości 5 cm. Na każdym krążku położyć 
jabłko i obtoczyć paskiem ciasta. Na blasze ułożyć rozetę z jabłek w cieście w odległości 2 cm i od siebie i 
odstawić na 1 godzinę w ciepłe miejsce. Podczas rośnięcia bułeczki skleją się. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. 
Ciasto posmarować roztrzepanym jajkiem i piec 30 minut . Można podawać ciepłe lub na zimno, najlepiej ze 
śmietaną w miseczce.  

BABECZKI Z JAGODAMI :  
Składniki : 1 l mleka, 2 szklanki śmietanki kremowej, 4 jajka, 20 dag mąki pszennej, 40 dag cukru pudru, 2 dag 
drobnego cukru, 10 dag sproszkowanych migdałów, 15 dag jagód, 4 dag masła, 1 laska wanilii, 1 łyżka rumu 
Przepis : Wanilie przekroić wzdłuż na pół i wyskrobać ze środka ziarenka wprost do śmietanki w salaterce. 

Salaterkę nakryć folią spożywczą i dostawić na 24 godziny do lodówki. W dużej misce ubić trzepaczką całe jajka. 
Mleko zagotować z wanilią i zalać jajka, ubijając , po czym ostudzić. Mąkę przesiać . Masę z mleka i jajek 
wymieszać dokładnie z cukrem pudrem, mąką , pudrem migdałowym oraz rumem i przecedzić przez sito. Nakryć 
folią spożywczą i odstawić na 24 godziny do lodówki .Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Jagody opłukać i osuszyć , 
po czym delikatnie połączyć z ciastem. Wysokie , karbowane foremki wysmarować cienko masłem i napełnić 
ciastem do 3/4 wysokości. Piec około 1 godziny, pilnując pod koniec pieczenia, aby się nie przypaliły. Upieczone 
babeczki wyjąć z foremek i ostudzić na kratce. Śmietanę ubić i przybrać nią zimne babeczki . Podawać 
natychmiast 



BAŁABUCHY Z MAKIEM :  
Składniki : 50 dag mąki pszennej, 1/4 kostki margaryny,1 szklanka mleka, 2 jajka, 2 dag drożdży, 2 łyżki cukru, 
szczypta soli, mąka pszenna; Masa makowa : 40 dag maku, 2 szklanki mleka, połowa szklanki miodu, pół szklanki 
cukru, 10 dag rodzynek, 10 dag orzechów laskowych, 1 zapach migdałowy 
Przepis : Mąkę przesiać na stolnice. Zrobić dołek, wkruszyć drożdże , dodać sól, 1 łyżeczkę cukru oraz trochę 
ciepłego mleka i wymieszać zaczyn. Gdy zacznie rosnąć, dodać pozostałe składniki i wyrobić ciasto. Jeśli jest za 
twarde, dodać trochę mleka lub śmietany i odstawić do wyrośnięcia. Następnie rozwałkować niezbyt cienko i 
wykroić małym kieliszkiem kółeczka. Blachę oprószyć mąką i ułożyć ciasteczka. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i upiec na złoty kolor (około 20 minut). Mak sparzyć , ostudzić, odcedzić i trzykrotnie 
zemleć. Orzechy sparzyć, obrać ze skórki i grubo pokroić. Rodzynki umyć i osączyć. Zagotować mleko i nieco 
przestudzić. Dodać wszystkie składniki, wymieszać i ostudzić. Do zimnej masy dodać "bałabuchy" i odstawić na co 
najmniej 2 godziny 

KRUCHE CIASTO MIGDAŁOWE Z RABARBAREM :  

Składniki : Ciasto : 15 dag mąki pszennej, 14 dag masła, 10 dag cukru pudru, 4 dag sproszkowanych migdałów; 
Nadzienie : 40 dag rabarbarów, 200 ml śmietanki kremowej UHT, 10 dag brązowego cukru pudru, 2,5 dag cukru 
pudru, 1 laska wanilii 
Przepis : Rabarbar umyć, obrać , pokroić w 12 cm kawałki i ułożyć płasko w 3 warstwach w naczyniu do 
zapiekania. Posypać brązowym cukrem, przykryć folią aluminiową i wstawić na 20 minut do piekarnika 
nagrzanego do 50 stopni. Po wyjęciu z piekarnika ostudzić bez odkrywania. Ciasto : Wszystkie składniki , w 
pokojowej temperaturze połączyć w misce i zagnieść czubkami palców, 4 kawałki folii aluminiowej złożyć 
wielokrotnie na pasek szerokości 1,5 cm, zwinąć w obręcz o średnicy 12 cm i z ich pomocą uformować 4 krążki 
ciasta na blasze do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 15 minut, po czym wyjąć z 
piekarnika i ostudzić na blasze. Bita śmietana : Wanilię przekroić wzdłuż i wyskrobać ziarna do salaterki. Dodać 
schłodzoną śmietankę i ubić z cukrem pudrem na sztywno. Rabarbar wyjąć z naczynia łyżką cedzakową i 
dokładnie osączyć a sok przelać do rondelka i gotować na średnim ogniu do uzyskania konsystencji syropu. Krążki 
ciasta ułożyć na talerzykach , posmarować 3/4 bitej śmietany, przykryć kawałkami rabarbaru, przybrać pozostałą 
śmietaną i otoczyć syropem. .Rabarbar po wyjęciu z piekarnika można dosłodzić , ewentualnie dodać cukru pudru 
w momencie gotowania syropu 

CIASTKA BEZOWO-KAWOWE :  
Składniki : Ciasto : 10 dag zmielonych migdałów, 13dag cukru pudru, 3 białka, 2 dag stopionego masła; Krem : 
25 dag miękkiego masła, 20 dag cukru pudru, 3 żółtka, 1 łyżka ekstraktu kawowego; Przybranie : elementy 
dekoracyjne z czekolady (np. grube wiórki), czerwone owoce, cukier puder 
Przepis : Ciasto : Piekarnik nagrzać do 150 stopni. 2 blachy wyłożyć papierem do pieczenia lub pergaminem i 
wysmarować masłem. Z białek ubić sztywną piane, dodając pod koniec 3 dag cukru. Proszek migdałowy 
wymieszać z pozostałym cukrem, i przesiać na pianę, a następnie wymieszać delikatnie, podnosząc łyżką pianę do 
góry. Szprycą wycisnąć na papier 12 kwadratów. 8 x 8 cm, wstawić do piekarnika i piec godzinę , po czym 
ostudzić. Krem : 180 ml wody zagotować, dodać cukier, rozpuścić mieszając i gotować około 10 minut. Żółtka 
ubić i nie przerywając ubijania, dodawać cienkim strumieniem syrop. Kontynuować ubijanie , aż masa wystygnie. 
Masło pokroić na kawałki i dodać do masy żółtkowej wraz z ekstraktem kawy wciąż ubijając. Ciastka : Bezy 
poskładać parami, przekładając kremem, wierzch posypać cukrem i przybrać czekoladą oraz owocami. Do 
momentu podania przechowywać w chłodzie. 

CIASTKA ŻYWIECKIE :  
Składniki : Ciasto : 50 dag mąki pszennej, 15 dag cukru, 7 dag płynnego miodu, 7 dag masła, 1 jajko, 1 
łyżeczka sody oczyszczonej, pół - jedna szklanka mleka, 3 łyżki tłuszczu; Nadzienie : 20 dag masła, 20 dag cukru 
pudru, 2 żółtka, 1,5 szklanki mleka, 3 łyżki manny, 2 cukry waniliowe, 2 olejki rumowe 
Przepis : Ciasto : Z podanych składników zagnieść ciasto tak jak na pierogi. Podzielić na 3 części i rozwałkować 
na jednakowe , prostokątne placki. Blachy do pieczenia wysmarować tłuszczem, włożyć ciasto i upiec na złoty 
kolor (około 25 minut) w piekarniku nagrzanym do 200 stopni.; Nadzienie : Mleko zagotować , dodać kaszę i 
ugotować mieszając, po czym ostudzić. Zimną kaszę ucierać w makutrze , dodając po kawałku masła i po trochu 
1/3 cukru. Żółtka utrzeć z pozostałym cukrem, cukrem waniliowym oraz olejkiem i połączyć z masą z kaszy i 
masła. Ostudzone placki przełożyć nadzieniem i dobrze docisnąć. Przed podaniem pokroić w dowolne kawałki. 

CIASTAL PIWNE :  
Składniki : 4 szklanki mąki pszennej, 2 kostki margaryny, 1 szklanka piwa, szczypta soli, 2-3 łyżki tłuszczu, 
konfitura lub dżem, cukier puder 
Przepis : Mąkę przesiać na stolnicę, dodać sól oraz margarynę i siekać nożem, aż składniki dobrze się połączą. 
Wówczas wlewać cienkim strumieniem piwo i jednocześnie wyrabiać ciasto., Gotowe ciasto rozwałkować na 
grubość 5 mm i pokroić na kwadraty o boku 5 cm. Na środek każdego kłaść trochę nadzienia i zlepiać rogi, lub 
sklejać tak , jak pierożki. Blachę wysmarować tłuszczem , ułożyć ciastka i piec około 30 minut w piekarniku 
nagrzanym do 200 stopni. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. 



ROGALIKI TWAROGOWE NADZIEWANE :  
Składniki : 25 dag twarogu, 1 kostka margaryny, 1,5 szklanki mąki pszennej, 1 żółtko, 1 cukier waniliowy, pół 
łyżeczki proszku do pieczenia, cząstki jabłek, kostki czekolady, powidła, 1 białko, 1-2 łyżki tłuszczu 
Przepis : Twaróg zemleć, dodać pozostałe składniki i najpierw posiekać nożem , a następnie zagnieść ciasto, 
podzielić na 4 części i odłożyć na 1- 2 godziny do lodówki. Następnie każdą rozwałkować na okrągły placek i 
radełkiem podzielić promieniście na trójkąty. Na każdym ułożyć cząstkę jabłka, kostkę czekolady lub 1 łyżeczkę 
powideł i zwinąć od podstawy trójkąta tak , jak roladę, a następnie nadać kształt rogalika. Blachę natłuścić, 
ułożyć rogaliki i posmarować rozmąconym białkiem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 - 200 stopni i piec 
do zrumienienia. Rogaliki należy przechowywać w chłodnym miejscu. Z tego samego ciasta, ale bez cukru 
waniliowego, można upiec wytrawne paszteciki nadziewane farszem mięsnym , cebulowym , grzybowym lub 
kapuścianym. Przed pieczeniem, a po posmarowaniu białkiem , można je posypać makiem, kminkiem, czarnuszką 
, ziarnem sezamowym lub posiekanymi orzechami. Podawać do piwa lub czystych zup 

ROGALIKI WANILIOWE :  

Składniki : 25 dag mąki pszennej, 20 dag masła, po 10 dag cukru kryształu i zmielonych orzechów włoskich, 1 
dag cukru pudru, 1 cukier waniliowy, 1 łyżka tłuszczu 
Przepis : Ze wszystkich składników zagnieść na stolnicy ciasto, po czym schłodzić w lodówce. Po wyjęciu z 
lodówki rozwałkować , pokroić na kwadraty, a następnie na trójkąty. Trójkąty zwinąć w rogaliki. Blachę natłuścić , 
ułożyć rogaliki , wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni i piec około 20 minut. Gorące 
posypać cukrem pudrem wymieszanym z cukrem waniliowym 

TARTALETKI Z JEŻYNAMI I SERKIEM MASCARPONE :  
Składniki : 30 dag kruchego ciasta, 20 dag jeżyn, 20 dag serka mascarpone, 2 żółtka, 5 dag cukru pudru, 2 łyżki 
drobnego cukru 
Przepis : Ciasto rozwałkować , wykroić 4 krążki, wylepić foremki na tartaletki, nakłuć widelcem, wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 10 minut. Jeżyny opłukać i osuszyć. Mascarpone ubić cukrem pudrem 
oraz żółtkami na jednolitą masę i rozłożyć na podpieczonych tartaletkach. Posypać jeżynami oraz cukrem i 

wstawić na chwilę do piekarnika, aby cukier się skarmelizował. Podać wprost z piekarnika , najlepiej z likierem 
jeżynowym  

TARTALETKI Z OWOCAMI - WSPOMNIENIE LATA :  
Składniki : Ciasto : 25 dag mąki pszennej, 15 dag cukru, 15 dag masła, 2 łyżki cukru pudru, 2 jajka, 5 dag 
zmielonych migdałów, szczypta soli, 1 jajko; Przybranie : po 12,5 dag truskawek, malin, poziomek i jagód; Krem : 
1 szklanka mleka, 150 ml schłodzonej śmietanki kremowej, 3 żółtka, 5 dag cukru, 5 dag posiekanych niesolonych 
orzeszków pistacjowych, 2 dag mąki kukurydzianej 
Przepis : Tartaletki : Mąkę przesiać i wymieszać z pudrem migdałowym, cukrem oraz solą. Dodać pokrojone 
masło oraz jajka i wyrobić ciasto. Uformować kulę, zawinąć w folię i odłożyć na 30 minut do lodówki. Piekarnik 
nagrzać do 210 stopni. Ciasto rozwałkować i wylepić 6 foremek a z reszty ciasta wyciąć listki (36-42 sztuki) Ciasto 
w foremkach nakłuć widelcem, brzegi posmarować rozmąconym jajkiem i przykleić do każdej babeczki po 8 - 9 
listków. Resztą jajka posmarować całą powierzchnię ciasta. Babeczki wstawić do piekarnika i upiec (około 15 
minut). Po wyjęciu ostudzić w kratce. Krem : Mleko podgrzać i wymieszać z mąką. W misce ubić żółtka z cukrem 
do białości i mieszając, rozprowadzić mlekiem. Przełożyć do garnuszka i zagęścić na ogniu, mieszając. Wlać do 
salaterki, ostudzić, schłodzić. Pistacje zrumienić lekko na suchej patelni i wymieszać z kremem. Śmietanę ubić z 
cukrem pudrem i delikatnie połączyć z kremem. Owoce umyć, usunąć szypułki i osuszyć. Tartaletki wypełnić 
kremem i posypać owocami. 

TARTALETKI Z BEZĄ, ŚLIWKAMI I KREMEM ORZECHOWYM :  
Składniki : 30 dag ciasta francuskiego, 2 jabłka, 4 śliwki , 10 dag ciemnych winogron, 10 dag posiekanych 
orzechów włoskich, 10 dag cukru, 7,5 dag miękkiego masła, 2 jajka, 2 łyżki płynnego miodu, 3 gałązki mięty 
Przepis : Ciasto rozwałkować , wykroić 4 krążki i wylepić foremki na tartaletki. Owoce umyć. Winogrona oderwać 
od gałązek. Śliwki wypestkować , a jabłka obrać i pokroić w kostkę tak ,jak śliwki. Żółtka oddzielić od białek i 
utrzeć z cukrem oraz masłem na puszysty krem, a następnie wymieszać z orzechami i rozłożyć na spodzie 
tartaletek. Przykryć owocami, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 35 minut. Białka ubić na 
sztywną pianę. Miód zagotować i zalać białka, cały czas ubijając, po czym bezę ostudzić. Tartaletki wyjąć z 
piekarnika i odstawić na 5 minut, a następnie pokryć bezą i wstawić ponownie do piekarnika na 5 minut .Po 

wyjęciu odstawić na kolejne 5 minut. w tym czasie miętę umyć, osuszyć i pokroić. Tartaletki wyjąć z foremek i 
przybrać miętą. 

PASCHA :  
Składniki : 40 g świeżego tłustego sera twarogowego, 1 szklanka śmietany kremowej, 25 dag miękkiego masła, 
3 żółtka, 12 dag cukru pudru, 2 cukry waniliowe, 10 dag rodzynek, 5 dag kandyzowanej skórki cytrynowej , 
szczypta soli, owoce z konfitury 
Przepis : Rodzynki sparzyć , osączyć i osuszyć. Skórkę cytrynową drobno posiekać. Połączyć cukier puder z 



cukrem waniliowym i solą. Ser zemleć lub przetrzeć przez sito i ucierać dodając kolejno po kawałku masło, po 1 
żółtku , a następnie po trochu cukier i śmietanę. Utartą na gładko masą wymieszać z bakaliami, włożyć do 
muślinowego woreczka i powiesić w chłodzie na 10-12 godzin. Przed podaniem wyjąć z woreczka na talerz i 
przybrać owocami 

PASCHA BAKALIOWA :  
Składniki : 1 kg świeżego tłustego twarogu, pół szklanki śmietany kremowej, 10 dag miękkiego masła, 6 żółtek , 
2 szklanki cukru pudru, 1 cukier waniliowy lub dowolny aromat, 30 dag mieszanych bakalii, bakalie 
Przepis : Bakalie namoczyć , osączyć i ewentualnie posiekać. Żółtka ubić z cukrem do białości. Masło utrzeć na 
puch, i ucierając dodawać stopniowo twaróg, masę żółtkową, śmietanę oraz aromat. Utartą na gładko masę 
wymieszać z bakaliami. Sitko ustawić na garnku, wyłożyć podwójnie złożoną gazą, napełnić masą serową i mocno 
związać końce gazy, po czym nakryć talerzykiem, obciążyć 2 kg odważnikiem i wstawić na 2-3 godziny do 
lodówki. Przed podaniem wyjąć na talerz i przybrać bakaliami 

SERNIK DOSKONAŁY :  
Składniki : 1 kg tłustego sera twarogowego, 6 jajek, 1 szklanka cukru, 12,5 dag masła, 2 cukry waniliowe, 1 
łyżka mąki ziemniaczanej, pół proszku do pieczenia, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa, tłuszcz, bułka 
tarta 
Przepis : Rodzynki sparzyć i osączyć. Skórkę pomarańczową drobno posiekać . Twaróg zemleć i utrzeć z masłem. 
Żółtka oddzielić od białek, utrzeć z cukrem do białości i połączyć z masą serową. Następnie dodać mąkę , cukier 
waniliowy, proszek do pieczenia oraz bakalie i dokładnie wymieszać . Z białek ubić sztywną pianę i połączyć z 
masą serową. Formę natłuścić , posypać bułką tartą, włożyć masę , wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-
200 stopni i piec około 75 minut. Wystudzić w formie. Przed podaniem można posmarować polewą czekoladową 

SERNIK KAKAOWY :  
Składniki : Ciasto : 25 dag mąki pszennej, 12,5 dag schłodzonej margaryny, 3 dag cukru, 1 jajko, tłuszcz, mąka 
pszenna, wiórki z białej czekolady; Masa serowa : 75 dag twarogu śmietankowego trzykrotnie mielonego. 4 jajka, 
20 dag cukru, 15 dag śmietany 18 % , 2 łyżki kakao, 1 opakowanie sernixu (polepszacza do sernika), 60 ml 
likieru pomarańczowego, 1 łyżeczka skórki otartej z pomarańczy 
Przepis : Mąkę przesiać i posiekać z margaryną. Dodać pozostałe składniki i zagnieść ciasto, o czym chłodzić 30 
minut w lodówce. Masa : Żółtka oddzielić od białek i utrzeć z cukrem oraz cukrem waniliowym do białości, po 
czym wymieszać z twarogiem, śmietaną , likierem, skórką pomarańczową oraz sernixem. 1/3 masy serowej 
wymieszać z kakao. Z białek ubić sztywną pianę i 1/4 połączyć z masą kakaową. a resztę z jasną masą serową. 
Tortownicę natłuścić. Stolnice oprószyć mąką, rozwałkować 1/3 ciasta i włożyć na dno tortownicy. Z reszty ciasta 
utoczyć wałek równy obwodowi tortownicy i wykleić boki. Na ciasto wyłożyć jasną masę serową, a następnie 
kakaową i delikatnie przemieszać widelcem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 160 stopni i piec 60 minut. 
Ostudzony sernik posypać wiórkami czekoladowymi.  

SERNIK LUSKUSOWY :  
Składniki : 1 kg tłustego sera twarogowego, 10 jajek, 2 szklanki cukru, 12,5 dag masła, 1 szklanka śmietany, 
1,5 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 aromat waniliowy, 20 dag rodzynków, 10-15 dag kandyzowanej skórki 

pomarańczowej, tłuszcz , bułka tarta 
Przepis : Rodzynki sparzyć i osączyć. Twaróg zemleć ze skórką pomarańczową. Żółtka oddzielić od białek, utrzeć 
z cukrem do białości i nie przerywając ucierania, dodać kolejno miękkie masło, mąkę, ser ze skórką, aromat oraz 
śmietanę, po czym wymieszać z rodzynkami. Z białek ubić sztywną pianę i połączyć z masą serową . Formę 
natłuścić , posypać bułką tartą i wlać sernik, po czym wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-200 stopni i piec 
około 75 minut. Wystudzić w formie . Przed podaniem dowolnie przybrać. 

SERNIK NA HERBATNIKACH :  
Składniki : khg serka homogenizowanego naturalnego, 4 jajka, 40 dag cukru pudru, 2 czubate łyżki kaszy 
manny, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy, herbatniki, tłuszcz, 
bułka tarta 
Przepis : Formę natłuścić , posypać bułka tartą i na dnie ułożyć warstwę herbatników. Kaszę połączyć z mąką, 
cukrem waniliowym praz proszkiem do pieczenia i wymieszać z twarożkiem. Żółtka oddzielić od białek i utrzeć z 

cukrem, a następnie z twarożkiem. Z białek ubić sztywną pianę i połączyć z masą serową , po czym włożyć do 
formy, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180-200 stopni i piec 50-60 minut. Ostudzony sernik można polać 
rozpuszczoną czekoladą 

SERNIK KRAKOWSKI :  
Składniki : Ciasto : 15 dag mąki pszennej, 4 kopiaste łyżki schłodzonego masła, 5 łyżek cukru pudru, 1 jajko, 2 
łyżeczki proszku do pieczenia, tłuszcz, wiśnie z konfitury; Masa serowa : 25 dag sera twarogowego, 2 jajka, 20 
dag cukru, 6 łyżek mąki ziemniaczanej, 15 dag rodzynek, 1 cukier waniliowy, około 2 łyżki kwaśnej śmietany 



Przepis : Ciasto : Tortownicę natłuścić. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i przesiać. Jajko utrzeć z 
cukrem oraz połową mąki, Masło pokroić i wyrobić z pozostałą mąką, po czym dodać do masy jajeczno-cukrowej i 
wyrobić jednolite ciasto. Następnie kawałek ciasta odłożyć, a resztę rozwałkować i wyłożyć dna oraz boki 
tortownicy. Masa : Rodzynki opłukać i osuszyć. Twaróg zemleć i utrzeć ze śmietaną na gładką masę, po czym 
dodawać stopniowo cukier. Żółtka oddzielić od białek i dodawać na przemian z cukrem waniliowym oraz mąką do 
ucierania masy, a następnie połączyć z rodzynkami. Z białek ubić sztywną pianę, wymieszać z masą serową i 
włożyć do tortownicy. Pozostałe ciasto rozwałkować, pokroić na pasek i ułożyć w kratkę na serniku. Wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 50 minut. Upieczony sernik przybrać wiśniami, układanym z 
kratkach z ciasta 

SERNIK PODOLSKI :  
Składniki : 7 szklanek zmielonego sera twarogowego, 9 jajek, 2 szklanki cukru pudru, 1 szklanka masła, 8 dag 
rodzynek, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, sok oraz skórka otarta z 1 cytryny, tłuszcz ,bułka tarta 
Przepis : Rodzynki opłukać i osuszyć. Masło , cukier i twaróg utrzeć na jednolitą masę. Żółtka oddzielić od białek 

i dodawać po jednym do ucieranej masy. Nie przerywając ucierania , dodać mąkę oraz sok i skórkę z cytryny, po 
czym wymieszać z rodzynkami. Z białek ubić sztywną pianę i połączyć z masą serową. Tortownicę natłuścić, 
posypać bułką tartą, włożyć sernik, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i upiec na złotobrązowy 
kolor (około 50 minut). Gotowy, ostudzony sernik można polać roztopioną czekoladą lub dowolną polewą i 
przybrać bakaliami, owocami z konfitury wiórkami kokosowymi lub kolorową posypką do ciast  

SERNIK POMARAŃCZOWY :  
Składniki : 30 dag sera twarogowego, 8 jajek, 1 szklanka cukru pudru, 12,5 dag masła, 10 dag posiekanych 
migdałów, 1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej, sok oraz skórka otarta z 1 pomarańczy, 1 aromat 
pomarańczowy, 1 cukier waniliowy, 2 łyżeczki mąki pszennej, tłuszcz, bułka tarta 
Przepis : Masło, cukier i twaróg utrzeć na jednolitą masę. Żółtka oddzielić od białek i dodawać po jednym do 
ucieranej masy, po czym ucierać drewnianą pałką około 1 godziny. Następnie dodać migdały, cukier waniliowy, 
sok , skórkę oraz aromat pomarańczowy i dokładnie wymieszać. Z białek ubić sztywną pianę i połączyć z masą 

serową, dodając jednocześnie mąkę. Formę natłuścić, posypać bułką tartą, wyłożyć sernik, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i upiec na złoty kolor (około 40 minut) 

SERNIK PULCHNY :  
Składniki : 75 dag sera twarogowego, 7 jajek, 40 dag cukru pudru, 10 dag masła, po 10 dag rodzynek i 
posiekanych migdałów, 1,5 dag drożdży, tłuszcz, bułka tarta 
Przepis : Formę natłuścić i posypać bułką tartą. Rodzynki opłukać i osuszyć. Z 4 jajek oddzielić żółtka od białek. 
Ser dwukrotnie zemleć, przełożyć do maktury, utrzeć z cukrem i wciąż ucierając dodawać na przemian po 1 żółtku 
i po 1 jajku, a następnie tłuszcz i rozkruszone drożdże, po czym wymieszać z bakaliami. Z białek ubić sztywną 
pianę, połączyć z masą serową, włożyć do formy, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 40-50 
minut 

SERNIK RUMOWY NA BISZKOPTACH :  
Składniki : 1 kg świeżego tłustego sera twarogowego, 8-10 jajek, 40 dag cukru pudru, 15 dag margaryny, 10 

dag rodzynek 2-3 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej, 2 dag drożdży, 1 łyżka puree ziemniaczanego w 
proszku, 1 cukier waniliowy, 1 aromat rumowy, biszkopty lub herbatniki, margaryna .Dużą tortownicę lub 2 małe 
natłuścić i wyłożyć biszkoptami (mogą być pokruszone). Rodzynki opłukać i osuszyć. Margarynę stopić. Z połowy 
jajek oddzielić żółtka od białek. Ser dwukrotnie zemleć, przełożyć do maktury , utrzeć z cukrem i wciąż ucierając, 
dodawać na przemian po 1 żółtku i po 1 jajku, a następnie stopiony tłuszcz, proszek ziemniaczany, rozkruszone 
drożdże, cukier waniliowy i aromat . Z białek ubić sztywna pianę ,połączyć z masą serową i wymieszać z 
rodzynkami oraz skórka pomarańczową. Włożyć do tortownicy do połowy wysokości, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec 40-50 minut. Po wyjęciu z piekarnika odkroić sernik nożem od obręczy tortownicy 
aby równomiernie osiadł. Gdy ostygnie, wyjąć z tortownicy. Można polać stopniową czekoladą lub dowolną 
polewą do ciast.  
Przepis :  

SERNIK WIEDEŃSKI :  

Składniki : 50 dag tłustego sera twarogowego 4 jajka, 1 szklanka cukru, 6 łyżek masła, 1,5 łyżki mąki 
ziemniaczanej, parę kropli olejku waniliowego, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa, tłuszcz, bułka tarta 
Przepis : Rodzynki sparzyć i osączyć . Skórkę pomarańczową drobno posiekać. Ser zemleć. Masło stopić. Żółtka 
oddzielić od białek, utrzeć z cukrem do białości, dodać do twarogu razem z pozostałymi składnikami id dokładnie 
wymieszać. Z 3 białek ubić sztywną pianę i połączyć z masą serową. Formę natłuścić i posypać bułką tartą, po 
czym włożyć masę serową, posmarować pozostałym białkiem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 -200 
stopni i piec około 45 minut. Ostudzić w formie 



SERNIK WIŚNIOWY :  
Składniki : 1 kg sera twarogowego, 6-8 jajek, 2 szklanki cukru, 1 dag masła, 2 łyżki budyniu waniliowego lub 
wiśniowego w proszku, 2-3 łyżki kisielu wiśniowego w proszku, po 1 łyżeczce mąki pszennej i kaszy manny, 1 
esencja cytrynowa, rodzynki , kandyzowana skórka pomarańczowa, tłuszcz, bułka tarta 
Przepis : Rodzynki opłukać i osuszyć . Twaróg zemleć i ucierać , dodając po 1 jajku oraz po 1 łyżce cukru. Nie 
przerywając ucierania, dodać proszek budyniowy oraz kisielowy, mąkę ,kaszę i aromat. Masło stopić, nieco 
przestudzić i wymieszać z masą serową, a następne dodać bakalie i ponownie wymieszać. Formę natłuścić , 
posypać bułką tartą, wyłożyć sernik, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 60 minut 

TARTA (GUICHE) Z BOROWIKAMI :  
Składniki : 1 krążek kruchego ciasta lub francuskiego, 30 dag borowików, 1,5 dag wędzonego boczku, 3 jajka, 
200 ml śmietany,1 pęczek szczypiorku, 3 łyżki oliwy, sól, pieprz 
Przepis : Boczek pokroić w kostkę Grzyby oczyścić, umyć, osuszyć i pokroić w plasterki po czym zrumienić na 
rozgrzanej oliwie na silnym ogniu, wyjąć łyżką cedzakową i trzymać w cieple. Na patelnię włożyć boczek, smażyć 

3 minuty na słabym ogniu, osączyć z tłuszczu i trzymać w cieple. Szczypiorek opłukać, osuszyć i drobno pokroić. 
Jajka ubić ze śmietaną oraz szczypiorkiem i doprawić solą i pieprzem. Ciastem wylepić formę do tarty i 
wielokrotnie nakłuć widelcem. Na spód wyłożyć grzyby oraz skwarki z boczku i zalać masą jajeczną ze śmietaną. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 30 minut. Podać wprost z piekarnika 

TARTALETKI Z FIGAMI :  
Składniki : 30-40 dag ciasta francuskiego, 16 świeżych fig, 8 dag cukru, 1 laska wanilii,1 szklanka czerwonego 
wina, 10 kostek cukru 
Przepis : Figi umyć, osuszyć i pokroić na cienkie plasterki. Ciasto rozwałkować, wykroić 4 jednakowe krążki, 
położyć na tacce i nakłuć gęsto widelcem, po czym obłożyć figami na grubość 2 cm, posypać cukrem i wstawić na 
20 minut do lodówki. Następnie ułożyć na blasze do pieczenia, wstawić do piekarnika nagrzanego do 210 stopni i 
piec 30 minut. W tym czasie wanilię przekroić wzdłuż na pół, włożyć do rondelka z winem oraz cukrem i gotować 
do uzyskania konsystencji syropu. Tartaletki wyjąć z piekarnika i odstawić do lekkiego ostudzenia. Podać letnie z 

kulką lodów waniliowych i sosem karmelowym oraz winem 

TARTA Z BANANAMI :  
Składniki : 1 krążek surowego ciasta francuskiego, 4 banany, 5 dag masła, 5 dag brązowego cukru, 100 ml 
mleka kakaowego, 1 jajko, 3 łyżki wiórków kokosowych 
Przepis : Banany umyć, obrać m pokroić w niezbyt cienkie plasterki i szybko zrumienić na maśle. Ciastem wylepić 
formę do tarty i nakłuć wielokrotnie widelcem. Jajko wybić do miseczki, rozkłócić widelcem i wymieszać z cukrem, 
mlekiem kakaowym oraz wiórkami kokosowymi, po czym wylać na ciasto. Plasterki banana ułożyć na wierzchu, w 
rozetę i wstawić tartę na 45 minut do piekarnika nagrzanego do 210 stopni , zmniejszając do 180 stopi w połowie 
pieczenia. Rumianą tartę wyjąć z piekarnika , przełożyć na talerz i pozostawić do lekkiego ostudzenia. Podać 
letnią z lodami waniliowymi lub rumowymi z rodzynkami 

TARTA Z PIGWAMI :  
Składniki : 1 krążek surowego ciasta francuskiego, 5 pigw, 20 dag cukru, 2 szklanki słodkiego białego wina 

(muscat), sok z połowy cytryny, 1 laska wanilii, 1 goździk, 8 dag masła, 12 dag cukru 
Przepis : Pigwy umyć, przekroić na pół i obrać. 4 szklanki wody zagotować z winem, przeciętą wzdłuż na pół 
wanilią, goździkiem , sokiem z cytryny i cukrem. Dodać pigwy i gotować 30 minut, po czym wyjąć łyżką 
cedzakową i odstawić do ostudzenia. Syrop przecedzić. Karmel : Masło z cukrem stopić na wolnym ogniu, dodać 
trochę syropu, a kiedy karmel zacznie wrzeć, zdjąć z ognia i wlać do formy, a następnie przechylając formę w 
różne strony, pokryć karmelem całe wnętrze. W tak przygotowanej formie ułożyć pigwy przecięciem do góry, 
przykryć ciastem i wielokrotnie nakłuć widelcem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 30 
minut. Rumianą tartę wyjąć z piekarnika o odstawić na 5 minut , po czym przełożyć na talerz , odwracając formę 
dnem od góry i pozostawić do lekkiego ostudzenia. Podać letnią z białym słodkim winem. 

TARTA SZWAJCARSKA :  
Składniki : 30 dag mąki pszennej, 20 dag margaryny lub masła, 15 dag cukru, 2 jajka, 15 dag migdałów, 8 dag 
czekolady w proszku, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, pół łyżeczki cynamonu, szczypta soli oraz konfitura 

malinowa, poziomkowa lub truskawkowa, 1 łyżki masła lub margaryny 
Przepis : Sparzyć migdały, obrać ze skórki i zemleć. Mąkę przesiać i wymieszać z proszkiem do pieczenia. Masło 
utrzeć z cukrem i jajkami do uzyskania kremowej konsystencji , dodać migdały , czekoladę, mąkę i sól. Zagnieść 
ciasto i włożyć na 30 minut do lodówki .Po tym czasie rozwałkować 2/3 ciasta i wyłożyć dno oraz karbowane boki 
wysmarowanej tłuszczem formy do tarty, średnica 24 cm Ciasto nakłuć widelcem i posmarować konfiturą. Na 
wierzch zetrzeć na tarce do jarzyn pozostałe ciasto. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 50 
minut. Po wyjęciu z piekarnika gorącą tartą można posypać cukrem pudrem. Ciasto jest najlepsze po 2-3 dniach 



TARTA TATIN :  
Składniki : 25 dag ciasta francuskiego, 2 kg jabłek, 10 dag masła, 20 dag cukru 
Przepis : Obrać ze skórki i wydrążyć pestki z jabłek, Jabłka pokroić w grube plasterki. Formę do pieczenia 
wysypać cukrem, następnie ułożyć jabłka, ale tak aby nie dotykały brzegów formy do pieczenia. Polać 
rozpuszczonym masłem i posypać cukrem. rozwałkować ciasto, następnie pokryć nimi jabłka, całkowicie je 
przykrywając. Całość piec 30 minut z temperaturze 250 stopni. Po upieczeniu pozostawić do wystygnięcia. 
Następnie wyjąć z formy i położyć odwrotnie, tak aby jabłka pozostały na wierzchu 

TARTA Z GRUSZKAMI I SEREM PLEŚNIOWY :  
Składniki : 1 krążek kruchego lub francuskiego ciasta, 3 gruszki, 25 dag sera pleśniowego (lazur , rokpol), 400 
ml mleka. 5 dag masła, 2 łyżki maki pszennej, szczypta startej gałki muszkatołowej, sól, świeżo zmielony biały 
pieprz 
Przepis : Ser pokroić w niewielką kostkę. Masło stopić w rondelku, dodać mąkę i mieszając, sporządzić 
zasmażkę, po czym nie przerywając mieszania dodawać stopniowo zimne mleko. Gdy sos uzyska jednolitą 

konsystencję, zmniejszyć ogień i zagęścić , gotując chwilkę na słabym ogniu, a następnie dodać ser i mieszać ,aż 
się stopi. Wówczas doprawić gałką muszkatołową, pieprzem oraz ewentualnie solą. Ciastem wylepić formę do 
tarty, wielokrotnie nakłuć widelcem, zalać sosem i wyrównać powierzchnię szpatułką. Gruszki umyć, obrać 
przekroić wzdłuż na pół i usunąć gniazda nasienne. Każdą połówkę gruszki ułożyć przecięciem na desce i pokroić 
wszerz w cieniutkie półplasterki, po czym wsunąć pod spód nóż, przenieść na sos i rozłożyć w formie wachlarza. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni i piec 30-35 minut. Podać na stół ciepłą lub letnią z 
białym winem 

TORT CZEKOLADOWO-KORZENNY :  
Składniki : Biszkopt : 4 jajka, 6 białek, 20 dag sproszkowanych migdałów, 10 dag płynnego miodu, 10 dag 
cukru pudru, 5 dag mąki pszennej, 5 dag stopionego masła, skórka otarta z 1 cytryny , 2 łyżeczki 
sproszkowanego cynamonu, 1 łyżeczka ziaren anyżu, 3 dag masła; Mus : 20 dag ciemnej czekolady, 18 dag 
stopionego, 4 żółtka, 8 dag cukru pudru, 3 dag kakao, 200 ml bitej śmietany; Polewa : 3 łyżki śmietany 12% , 5 

dag cukru, 1,5 dag kakao, 1 listek żelatyny 
Przepis : Biszkopt : Piekarnik nagrzać do 210 stopni. Jajka ubić do białości z połową cukru, dodać puder 
migdałowy, mąkę, miód, masło, skórkę z cytryny oraz przyprawy korzenne i dokładnie wymieszać. z białek ubić 
sztywną pianę z pozostałym cukrem i połączyć z ciastem. Ciasto rozsmarować na grubość około 1 cm na papierze 
i wstawić obie blachy do piekarnika na 8 -10 minut. Upieczone biszkopty wyjąć i ostudzić. Mus : Czekoladę 
połamać i stopić w garnuszku wstawionym do gorącej kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej. Żółtka ubić z 
cukrem w gorącej kąpieli wodnej aż masa zbieleje i podwoi objętość . Dodać masło oraz stopioną czekoladę, 
wymieszać i wyjąć z kąpieli wodnej. Dodać kakao, ponownie wymieszać i odstawić do chłodu. Z białek ubić 
sztywną pianę i delikatnie połączyć z kremem czekoladowym, po czym wstawić na kilka minut do lodówki. Z 
biszkoptu wykroić 4 krążki średnicy 22 cm. Włożyć jedno na dno tortownicy, posmarować musem czekoladowym i 
przykryć drugim krążkiem biszkoptu. Operacje powtarzać do wyczerpania składników. Ostatnią warstwę powinien 
stanowić biszkopt. Przycisnąć ostatni krążek i wstawić tort na noc do lodówki (na co najmniej 12 godzin). 
Następnego dnia przygotować polewę : żelatynę namoczyć w zimnej wodzie. Zagotować 2 łyżki wody ze 
śmietanką, cukrem oraz kakao, dodać odciśniętą żelatynę i mieszając rozpuścić. Kontynuować mieszanie aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. . Tort przełożyć na talerz i polać polewą Przybrać przyprawami korzennymi i 
podać po ostudzeniu 

TORT CZEKLADOWY Z MASĄ MIGDAŁOWĄ :  
Składniki : Ciasto : po 10 dag mąki pszennej i ziemniaczanej, 6 jajek, 12 dag cukru pudru, 3 dag kakao, 1 łyżka 
tłuszczu, Masa: 25 dag zmielonych migdałów, 25 dag cukru, 3 łyżki soku z cytryny, 1 cukier waniliowy; Lukier : 
15 dag gorzkiej czekolady, 10 dag cukru, 4 dag masła, pół szklanki mleka skondensowanego niesłodzonego lub 
słodkiej śmietanki 
Przepis : Ciasto : Oba rodzaje mąki wymieszać i przesiać. Oddzielić białka do żółtek i ubić sztywną pianę. Dalej 
ubijając, dodawać stopniowo cukier, a następnie żółtka. Dodać mąkę oraz kakao i delikatnie wymieszać. 
Tortownicę wysmarować tłuszczem, włożyć ciasto i piec około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 170 stopni. 
Upieczony biszkopt zostawić w formie na noc. Masa: Z cukru i 1 szklanki wody ugotować syrop. Do wrzącego 
dodać migdały i zagotować. Zdjąć z ognia i ucierać wałkiem, a gdy zbieleje, dodać sok z cytryny i cukier 
waniliowy, Biszkopt wyjąć z formy , przekroić i przełożyć jeszcze ciepłą masą. Lukier : Czekoladę pokruszyć , 

włożyć do garnuszka i dodać pozostałe składniki. Ciągle mieszając , podgrzewać na wolnym ogniu prawie do 
wrzenia. Tort polać lukrem i przybrać płatkami migdałowymi 

TORT JABŁKOWY NA BISZKOPTACH :  
Składniki :80 dag jabłek (najlepiej delicji, bo nie ciemnieją), 1 kostka masła roślinnego, 1/4 szklanki cukru, 2 
żółtka, 1 gorzka czekolada, 1 cukier waniliowy, bakalie, 3 zielone galaretki owocowe (kiwi lub agrestowe), 
biszkopty 
Przepis : Czekoladę pokroić w drobną kostkę. Bakalie odpowiednio przygotować. Jabłka umyć, obrać, zetrzeć na 



tarce do jarzyn i odcisnąć sok. Masło utrzeć z żółtkami oraz cukrem i wymieszać z jabłkami, bakaliami oraz 
czekoladą Dno tortownicy wyłożyć biszkoptami, włożyć masę jabłkową, wyrównać powierzchnię i wstawić do 
lodówki. Galaretki przygotować zgodnie z przepisem, a gdy zaczną krzepnąć polać tort i zastudzić w lodówce 

TORT MAKOWY :  
Składniki : Ciasto : 25 dag masła, 30 dag cukru pudru, 5 jajek, 3 łyżki kaszy manny, 2 łyżki płynnego miodu 
(może być sztuczny), 1 łyżka buki tartej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżki tłuszczu, pół szklanki mocnej 
herbaty, 1 łyżka spirytusu, 2 łyżeczki cukru; Nadzienie ; 50 dag masła, 6 jajek, 1,5 szklanki cukru pudru, 1 łyżka 
kawy rozpuszczalnej, klika kropli olejku rumowego 
Przepis : Ciasto : Mak sparzyć wrzątkiem , po czym zagotować i odstawić na 30 minut. Następnie osączyć na 
sicie i dwukrotnie zemleć. Oddzielić żółtka od białek i utrzeć z cukrem. Dodać mak oraz pozostałe składniki i 
dokładnie wymieszać. Z białek ubić sztywną pianę i delikatne połączyć z masą makową. Tortownicę wysmarować 
tłuszczem, włożyć ciasto i piec około 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Nadzienie : Masło (o 
temperaturze pokojowej) utrzeć na pianę i , nie przerywając ucierana ,dodawać o 1 łyżce cukru oraz po 1 jajku 

(nie prosto z lodówki). Na końcu dodać kawę i olejek. Ostudzone ciasto przekroić na 2 lub 3 krążki i skropić 
osłodzoną herbatą ze spirytusem, Krążki ciasta przełożyć przygotowanym nadzieniem. Wierzch również 
posmarować kremem i dowolnie przybrać 

TORT MIGDAŁOWO-TRUSKAWKOWY :  
Składniki : Ciasto : 10 dag zmielonych migdałów, 10 dag cukru, 3 jajka, 1 łyżka bułki tartej, szczypta soli, 1 
łyżka tłuszczu, 2 łyżka mąki pszennej; Nadzienie : 1 kg truskawek, 2 szklanki śmietany kremówki, 2 cukry 
waniliowe, 6 łyżeczek żelatyny , sok z połowy cytryny 
Przepis : Ciasto : Oddzielić od białka od żółtek i ubić solą sztywną pianę, dodając pod koniec połowę cukru. 
Żółtka utrzeć z pozostałym cukrem, dodać migdały oraz bułkę tratą i dokładnie wymieszać. Następnie połączyć z 
pianą .Tortownicę wysmarować tłuszczem i wsypać mąkę. Włożyć ciasto i piec około 45 minut w piekarniku 
nagrzanym do 170 stopni. Nadzienie : Żelatynę namoczyć w 2 łyżkach wody. Truskawki umyć, osączyć , oczyścić 
z szypułek i rozgnieść. Żelatynę rozpuścić , podgrzewając. Śmietanę ubić, dodając na końcu cukier waniliowy. 

Dodać truskawki ,sok z cytryny oraz żelatynę i delikatnie wymieszać. Ostudzone ciasto przekroić na pół i przełożyć 
połowę nadzienia. Resztę nadzienia wyłożyć na wierzch tortu 

TORT RUMOWY :  
Składniki : 25 dag masła lub margaryny. 23 dag cukru, 13 dag mąki ziemniaczanej, 5 jajek, 3-4 łyżki śmietany 
22 %, 2,5 dag cukru waniliowego, skórka otarta zz 1 cytryny, 3 łyżki rumu, pół laski wanilii, 2 łyżki masła lub 
margaryny; Polewa : Słoik marmolady morelowej; Glazura : 20 dag cukru pudru, 3-4 łyżki rumu, Przybranie : 10 
dag marcepanu, 5 dag cukru, farba spożywcza 
Przepis : Wanilię zetrzeć. Masło utrzeć na puch. Ucierając , dodawać kolejno, cukier, cukier waniliowy, wanilię 
,skórkę z cytryny oraz rum, a następnie po 1 jajku. Mąkę przesiać, dodać do ciasta i wymieszać. Gdy ciasto jest 
zbyt gęste, dodać śmietany. Tortownicę wysmarować tłuszczem,. a dno wyłożyć pergaminem. Rozsmarować na 
dnie 3-4 łyżki ciasta (na grubość 1/3 cm), wstawić do prodiża (podgrzewanego tylko do góry) i upiec na złoty 
kolor. Rozsmarować następną porcję ciasta i znów upiec. Czynności te powtarzać do wyczerpania ciasta. 
Marcepan ugnieść z cukrem i farbą spożywczą. Rozwałkować , wyciąć element przybrania (np. zieloną choinkę i 
różowe świeczki) i wysuszyć. Glazura : Cukier utrzeć z rumem. Podgrzać marmoladę i rozprowadzić na 
ostudzonym torcie. Ułożyć przybranie z marcepanem i pokryć glazurą. 

TORT ŚMIETANOWO-BRZOSKWINIOWY :  
Składniki : 4 czubate łyżki maki pszennej, 4 jajka, pół szklanki cukru, pół proszku do pieczenia, 2 łyżki tłuszczu; 
Nadzienie : 1 puszka brzoskwiń, 1 l śmietany kremowej, 3,5 galaretki pomarańczowej, 2 łyżki cukru pudru 
Przepis : Ciasto : Białka oddzielić od żółtek i ubić na sztywną pianę,. Nie przerywając ubijania dodać 4 łyżki wody 
oraz cukier. Następnie dodawać kolejno żółtka, mąkę oraz proszek do pieczenia. Tortownicę wysmarować 
tłuszczem, włożyć ciasto i piec około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Po ostudzeniu przekroić na 
2 krążki. Brzoskwinie osączyć na sicie. W zalewie brzoskwiniowej rozpuścić 2 galaretki, dodać 2 szklanki ciepłej 
przegotowanej wody i wymieszać. Tortownicę wyłożyć folią , ułożyć brzoskwinie i zalać galaretką. Gdy zacznie 
krzepnąć , przykryć 1 krążkiem biszkoptu i wstawić do lodówki. Pozostałą galaretką rozpuścić w 2 szklankach 
ciepłej, przegotowanej wody. Śmietanę ubić z cukrem w wysokim naczyniu wstawionym do zimnej wody, 
Następnie dodawać stopniowo galaretkę, ubijając mikserem. Masę wyłożyć na drugi krążek biszkoptu i przykryć 

biszkoptem z galaretką z lodówki. Wstawić ponownie do lodówki aby krem zastygł. 

TORT TOFFI :  
Składniki : 1 gotowy spod biszkoptowy, 1 puszka słodzonego mleka skondensowanego, 1 kostka masła . 100 ml 
rumu ,1 czekolada, lub polewa czekoladowa 
Przepis : Puszkę mleka zalać wodą i gotować 3 godziny, po czym schłodzić. Masę mleczną wyjąć do miski i 
ucierać, dodając po trochu masło, a następnie stopniowo rum (uważać ,aby masy zbytnio nie rozrzedzić). 
Biszkopt przekroić na 2 krążki i przełożyć masą. Rozpuścić czekoladę (lub przygotować gotową polewę 



czekoladową) i polać wierzch tortu .Schłodzić przed podaniem. Krążki biszkoptu można nasączyć wodą z rumem. 
Tort można mieć więcej warstw. Oprócz masy toffi można użyć marmolady morelowej lub pomarańczowej. Do 
masy można dodać dowolne bakalie. Masą tą można również przekładać wafle 

TORT SEROWY CZEKOLADOWO-ŚMIETANKOWY :  
Składniki : Ciasto : do 1,5 szklanki mąki pszennej i cukru, 1 kostka margaryny, 4 jajka, 50 ml spirytusu, 1 cukier 
waniliowy, 3 łyżeczki kakao, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki masła, bułka tarta Nadzienie: 1 l mleka, 2 
szklanki gęstej kwaśnej śmietany kremowej, 1,5 kostki masła, 2 jajka, 1 szklanka cukru pudru, 50 ml spirytusu, 
sok z 1 cytryny, 2-4 łyżeczki kakao 
Przepis : Ciasto : Margarynę stopić, dodać 6 łyżek wody, oba rodzaje cukru, kakao oraz spirytus i mieszając, 
gotować 2 minuty, po czym ostudzić. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i przesiać do ostudzonej masy. 
Żółtka oddzielić od białek, dodać do masy i dokładnie wymieszać. Z białek ubić sztywną pianę i delikatnie 
połączyć z ciastem. Tortownicę natłuścić , posypać bułką tartą, wlać ciasto, wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180-200 stopni i piec około 40 minut, po czym ostudzić. Nadzienie : Mleko zagotować. Jajka roztrzepać ze 

śmietaną i wlać do wrzącego mleka bez mieszania. Gdy wytworzy się twaróg, odcedzić na sicie wyłożonym gazą i 
ostudzić. Masło utrzeć z cukrem i nie przerywając ucierania, dodawać stopniowo sok z cytryny, spirytus oraz ser. 
Połowę masy wyłożyć na ciasto w tortownicy i wstawić do lodówki. Resztę nadzienia wymieszać dokładnie z 
kakao i rozsmarować na jasnej warstwie serowej, po czym ponownie wstawić do lodówki do stężenia. Wierzch 
tortu można posmarować polewą do ciast i przybrać bakaliami lub posypać kolorową posypką 

TORT SEROWY ANANASOWY :  
Składniki : Ciasto : 1 szklanka mąki pszennej 1 szklanka cukru, 4 jajka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżka 
octu, szczypta soli, tłuszcz; Przybranie : 1 puszka brzoskwiń, 1 galaretka owocowa; Nadzienie : 1 l mleka, 2 
szklanki gęstej kwaśnej śmietany 18 %, 4 jajka, 1 kostka masła lub margaryny, 1 szklanka cukru pudru, 1 puszka 
ananasów, po 5-10 dag rodzynek i orzechów , 50 ml spirytusu, 1 dowolny aromat  
Przepis : Ciasto : Białka oddzielić od żółtek, ubić z solą na sztywną pianę i utrwalić niewielkim dodatkiem cukru. 
Żółtka ubić z pozostałym cukrem, proszkiem do pieczenia oraz octem, po czym przełożyć na białka i jeszcze 

chwilę ubijać razem. Mąkę przesiać do masy jajecznej i lekko wymieszać łyżką. Tortownicę natłuścić , wlać ciasto, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i upiec na złoty kolor (około 25 minut) , po czym ostudzić. 
Nadzienie : Mleko zagotować. Jajka wymieszać ze śmietaną , wlać do wrzącego mleka i mieszając, podgrzewać na 
wolnym ogniu do zagotowania, po czym ostudzić. Wytworzony twaróg dokładnie odcedzić. Ananasy odsączyć , 
zachowując zalewę i pokroić w kostkę. Rodzynki opłukać i osączyć. Orzechy posiekać. Tłuszcz utrzeć z cukrem i 
nie przerywając ucierania , dodawać po 1 łyżce sera a następnie wymieszać z aromatem, alkoholem, bakaliami i 
ananasem. Spód biszkoptowy nasączyć zalewą z ananasa, wyłożyć masę serową i wstawić do lodówki. Galaretkę 
przygotować zgodnie z przepisem podanym ba opakowaniu, zmniejszając ilość wody o połowę, studzić i 
pozostawić do lekkiego skrzepnięcia. Brzoskwinie osączyć , rozłożyć na wierzchu tortu i zalać krzepnącą galaretką 
po czym zastudzić w lodówce 

TORT SEROWY GREJPFRUTOWY :  
Składniki : Ciasto : 30 dag mąki pszennej, 15 dag masła, 10 dag cukru pudru, 2 żółtka; 1 łyżka masła; 
Przybranie : 2 średnie czerwone grapefruity, po połowie galaretki pomarańczowej i wiśniowej; Nadzienie : 75 dag 
tłustego miękkiego twarogu, 1 szklanka śmietany kremówki , 25 dag cukru pudru, 4 żółtka, sok z 2 pomarańczy 
po 3 łyżki rodzynek i kandyzowanej skórki pomarańczowej, 2 łyżeczki żelatyny, 1 słoiczek marmolady 
grejpfrutowej 
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać na stolnicę, dodać pokrojone masło i posiekać nożem, aż powstaną grudki. 
Dodać żółtka oraz cukier, zagnieść jednolite ciasto, owinąć w folię i włożyć na 2-3 godziny do lodówki. Tortownicę 
natłuścić. Ciasto rozwałkować , wylepić dno tortownicy, nakłuć widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni i piec 15-20 minut, po czym ostudzić. Nadzienie : Rodzynki umyć, osączyć i osuszyć. Żelatynę 
namoczyć w 2 łyżkach soku pomarańczowego, a gdy napęcznieje, dodać resztę soku i rozpuścić podgrzewając , 
po czym pozostawić do ostudzenia. Żółtka ubić na parze do białości z połową cukru. Śmietanę ubić z pozostałym 
cukrem. Do twarogu dodać masę żółtkową. skórkę pomarańczową oraz rodzynki i utrzeć na gładką masę , a 
następnie wymieszać ze śmietaną, żelatyną oraz bakaliami. Upieczony spód w tortownicy posmarować 
marmoladą, włożyć masę serową, wyrównać powierzchnię i wstawić do lodówki. Obie galaretki rozpuścić razem i 
ostudzić. Grapefruity umyć, obrać, pokroić w plastry, ułożyć na wierzchu sernika, zalać krzepnącą galaretką i 
ponownie wstawić do lodówki na co najmniej 2 godziny. Przed podaniem tort przełożyć na talerz lub paterę 

TORT SEROWY POMARAŃCZOWY :  
Składniki : Ciasto : po 5 łyżek mąki pszennej i cukru pudru, 5 jajek, pół łyżeczki proszku do pieczenia, masło 
;Nadzienie : 5 pomarańczy , 50 dag dwukrotnie zmielonego twarogu, 28 dag cukru, 1 szklanka śmietany 
kremówki, 5 łyżek żelatyny, 2 żółtka, pól szklanki mocnego naparu herbaty,. pół szklanki mleka, 3 kieliszki likieru 
pomarańczowego, 4 łyżki soku pomarańczowego 
Przepis : Ciasto : Białka oddzielić od żółtek, ubić pianę i nie przerywając ubijania, dodać stopniowo cukier oraz 
po 1 żółtku. Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia, przesiać do masy jajecznej i lekko wymieszać łyżką. 



Tortownicę natłuścić , wlać ciasto, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 30 minut, po 
czym ostudzić. Nadzienie : Pomarańcze wyszorować, sparzyć i osuszyć. Z jednej zetrzeć skórkę, resztę obrać, 
podzielić na cząstki, usunąć błonkę i zalać 1/3 likieru. Żelatynę namoczyć w niewielkiej ilości wody., Mleko 
zagotować , dodać żelatynę i mieszając, rozpuścić na następnie ostudzić . Herbatę posłodzić i wymieszać z 
połową pozostałego likieru oraz sokiem pomarańczowym. Twarożek utrzeć z 3/4 szklanki cukru, żółtkami oraz 
pozostałym likierem, wymieszać z żelatyną oraz połową cząstek pomarańczy i wstawić do lodówki. Ciasto 
przekroić na dwa krążki. 1 włożyć na dno tortownicy , nasączyć połowa ponczu, rozłożyć pozostałe owoce (kilka 
cząstek odłożyć do przybrania), przykryć masą serową, a następnie drugim plastrem biszkoptu i nasączyć resztą 
ponczu. Schłodzoną śmietanę ubić z pozostałym cukrem i posmarować wierch oraz boki tortu. Przybrać 
odłożonymi cząstkami pomarańczy i posypać skórką. Tort mocno schłodzić przed podaniem 

TORT SEROWY RÓŻOWY :  
Składniki : Ciasto : 4 jajka, 4 łyżki cukru pudru, 4 czubate łyżki kisielu wiśniowego, czerwone owoce (np. 
truskawki świeże, mrożone lub z kompotu), 2 galaretki owocowe o tym samym smaku; Masa serowa : 75 

twarożku homogenizowanego truskawkowego, 4 jajka, 1 szklanka cukru, pół kostki masła, 2 łyżki mąki pszennej, 
1 budyń malinowy, 1 cukier waniliowy, pół łyżeczki proszku do pieczenia 
Przepis : Ciasto : Białka oddzielić od żółtek, ubić na bardzo sztywną pianę, i wciąż ubijając, dodawać stopniowo 
cukier, aż piana będzie lśniąca. Wówczas dodawać po 1 żółtku i czasy czas ubijać po czym dodać proszek 
kisielowy i delikatnie mieszając łyżką, połączyć z pianą. Dużą tortownicę wyłożyć folią aluminiową, wlać ciasto, 
wstawić do piekarnika nagrzanego 180 stopni i piec ,aż ciasto zacznie odchodzić od brzegów formy, po czym 
wyjąć i ostudzić. Masa : Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia i wymieszać z budyniem. Żółtka oddzielić od 
białek. Masło utrzeć na puch i nie przerywając ucierania, dodawać kolejno cukier, cukier waniliowy, żółtka oraz po 
trochu serka , po czym delikatnie wymieszać z sypkimi składnikami. Z białek ubić sztywną pianę i połączyć z masą 
serową. Wlać na ciasto w tortownicy, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około godziny, po 
czym pozostawić do ostudzenia. Owoce odpowiednio przygotować. Galaretki rozpuścić według przepisu podanego 
na opakowaniu i pozostawić do lekkiego skrzepnięcia. Tort wyjąć z formy, usunąć folię i ponownie włożyć do 
tortownicy. Na wierzchu rozłożyć owoce, zalać tężejącą galaretką i zastudzić w lodówce 

TORT SEROWY POZIOMKOWY :  
Składniki : Ciasto : po 3 łyżki mąki pszennej (tortowej) i ziemniaczanej, 4 łyżki cukru pudru, 2 jajka, 2 łyżki 
masła, cukier puder; Nadzienie : 85 dag świeżych poziomek, 75-80 dag serek homogenizowanego, 60 dag 
śmietany kremówki, 10 dag cukru, 6 łyżek żelatyny, 2 cukry waniliowe, sok z cytryny 
Przepis : Ciasto : Białka oddzielić od żółtek, ubić pianę i nie przerywając ubijania, dodać stopniowo cukier oraz 
po 1 żółtku, Oba rodzaje mąki połączyć, przesiać do masy jajecznej i lekko wymieszać łyżką. Spód tortownicy 
wyłożyć pergaminem, natłuścić , włożyć ciasto, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 20-25 
minut, po czym ostudzić. Nadzienie : Żelatynę namoczyć w niewielkiej ilości wody, a gdy napęcznieje, rozpuścić , 
podgrzewając i pozostawić do ostudzenia. Poziomki opłukać i osączyć. Twarożek utrzeć z cukrem, cukrem 
waniliowym oraz sokiem z cytryny i wymieszać z żelatyną, po czym wstawić do lodówki. Ciasto przekroić na dwa 
krążki. 1 włożyć na dno tortownicy i posypać 70 dag poziomek. Wbić połowę śmietany, wymieszać z gęstniejącą 
masą serową, przykryć poziomki i wstawić na 3 godziny do lodówki. Pozostałą śmietanę ubić i włożyć do szprycy z 
końcówką gwiazdkową. Drugi krążek ciasta pokroić na 12 trójkątów, posypać cukrem pudrem i ułożyć pod kątem 
na wierzchu tortu, przybrać rozetkami śmietany i pozostałymi poziomkami oraz dodatkowo młodymi listkami 
poziomek 

TORT SEROWY SYCYLIJSKI :  
Składniki : Ciasto : 25 dag mąki pszennej, 25 dag cukru, 20 dag masła 5 dużych jajek, 2 łyżki alkoholu, 1 
łyżeczka proszku do pieczenia , szczypta soli, masło, bułka tarta; Nadzienie : 50 dag tłustego sera twarogowego, 
20 dag cukru pudru, pół szklanki śmietany kremówki, 1 łyżka żelatyny, 1 gorzka czekolada starta na tarce do 
jarzyn, 10 dag drobno pokrojonych owoców kandyzowanych, po 3 łyżki skórki pomarańczowej smażone zw cukrze 
i wypestkowanych wiśni coctailowych (mogą być z nalewki lub z kompotu), 6 łyżek alkoholu; Polewa : 1 gorzka 
czekolada, 3 łyżki masła, 3-4 łyżki mocnej kawy, 1 czubata łyżka cukru  
Przepis : Ciasto : Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i przesiać. Masło utrzeć z cukrem na puch i nie 
przerywając ucierania , dodawać po 1 jajku i po łyżce mąki. Pod koniec dodać resztę mąki oraz alkohol. Podłużną 
formę posmarować masłem i posypać bułką tartą, po czym włożyć ciasto, wstawić do piekarnika nagrzanego do 
180 stopni i piec około 45 minut. Upieczone ciasto ostudzić w formie, a następnie wyjąć na tacę, nakryć folią i 

odstawić na kilka godzin w chłodne miejsce. Nadzienie : Żelatyną namoczyć w niewielkiej ilości wody, po czym 
rozpuścić, podgrzewając i ostudzić. Śmietanę ubić 1 czubatą łyżką cukru. Twaróg przetrzeć przez sito i utrzeć z 
cukrem, a następnie połączyć ze śmietaną i żelatyną. Dodać czekoladę , owoce kandyzowane, skórkę 
pomarańczową oraz 2 łyżki alkoholu i delikatnie wymieszać. Ciasto przekroić na 4 plastry i skropić każdy 1 łyżką 
alkoholu. Spód ciasta posmarować 1/3 masy serowej, posypać wiśniami i przykryć plastrem ciasta. Ponownie 
posmarować masą serową, przykryć następnym kawałkiem ciasta i jeszcze raz powtórzyć obie czynności. Polewa : 
Czekoladę pokruszyć. Napar kawy podgrzać, dodać cukier i wymieszać, po czym dodać czekoladę i mieszając , 
podgrzewać do rozpuszczenia. Następnie zdjąć z ognia , dodać masło, starannie utrzeć na jednolitą masę i 



odstawić na 10 minut do chłodu. Gęstniejącą, ale jeszcze płynną polewą posmarować ciasto i wstawić na kilka 
godzin do lodówki 

TORT SEROWO-TRUSKAWKOWY :  
Składniki : Ciasto : 15 dag mąki pszennej, 7-8 dag margaryny, 3 dag cukru pudru, 1 żółtko, 1 łyżka mleka, 
szczypta soli, tłuszcz; Nadzienie : 35-45 dag twarożka homogenizowanego, 2-3 jajka, 5 łyżek cukru, 203 łyżki 
miodu, 1 cukier waniliowy, 2-3 łyżeczki żelatyny, 1 galaretka truskawkowa, truskawki świeże lub mrożone, 
kandyzowana skórka pomarańczowa, rodzynki 
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać , dodać pozostałe składniki i zagnieść gładkie ciasto, po czym owinąć w folię i 
odłożyć na 30 minut do lodówki. Tortownicę średnicy 24 cm natłuścić. Ciasto rozwałkować, rozłożyć na dnie 
tortownicy , rozłożyć na dnie tortownicy, nakłuć widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 
200-220 stopni i piec około 20 minut. Po upieczeniu ostudzić. Nadzienie : Żelatynę namoczyć w niewielkiej ilości 
zimnej wody, po czym rozpuścić w 1 szklance wrzącej wody, wymieszać z miodem i ostudzić, Rodzynki opłukać i 
osuszyć, Skórkę pomarańczową drobno posiekać. Żółtka oddzielić od białek ,utrzeć z cukrem, cukrem 

waniliowym, oraz twarożkiem i ucierając , dodawać po trochu żelatynę, a następnie wymieszać z bakaliami. Z 
białek ubić sztywną pianę, połączyć z masą serową i wlać do tortownicy, po czym wstawić do lodówki. Galaretkę 
przygotować według przepisu podanego na opakowaniu i ostudzić. Truskawki umyć , osączyć , odszypułkować, 
ułożyć na zastygniętej masie serowej, zalać tężejąca galaretką i wstawić do lodówki na 5-6 godzin 

TORT SEROWY WIŚNIOWY :  
Składniki : Ciasto : 20 dag maki pszennej, 12 dag masła, 8 dag cukru, 1 jajko, 1 cukier waniliowy, szczypta soli; 
tłuszcz; Do przybrania : 10 dag konfitury morelowej, 8 dag płatków migdałowych; Nadzienie : 1 słoik konfitur z 
wiśni, 80 dag twarogu, 60 dag śmietany kremówki, 12 dag cukru pudru, 4 dag mąki ziemniaczanej, 4 łyżeczki 
żelatyny , 1 cukier waniliowy, sok i skórka otarta z 1 cytryny  
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać na stolnicę, dodać pokrojone masło i posiekać nożem, po czym dodać pozostałe 
składniki, zagnieść ciasto, zawinąć w folię i odłożyć na 30 minut do lodówki. Tortownicę natłuścić . 2/3 ciasta 
rozwałkować, ułożyć na dnie tortownicy nakłuć widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 - 200 stopni 

i piec około 15 minut , po czym ostudzić. Identycznie postąpić z reszta ciasta z tym ,że po 12 minutach pieczenia 
posmarować przetartą konfiturą posypać płatkami migdałowymi i dopiec (3 minuty) ,a następnie ostudzić i 
pokroić na 12 trójkątów. Nadzienie : Wiśnie osączyć , zachowując sok i 12 sztuk odłożyć do przybrania. W 8 
łyżkach soku rozmieszać mąkę. Resztę soku zagotować , zagęścić mąką i mieszając zagotować, a po zdjęciu z 
ognia wymieszać z wiśniami. Spód ciasta umieścić w tortownicy, posmarować kisielem wiśniowym i pozostawić do 
ostudzenia. Żelatynę namoczyć w niewielkiej ilości wody i rozpuścić, podgrzewając po czym ostudzić. Twaróg 
utrzeć z cukrem, cukrem waniliowym oraz sokiem i skórką z cytryny. Żelatynę wymieszać z 2 łyżkami masy 
twarogowej, a następnie z całą masą twarogową. 45 dag śmietany ubić, połączyć z masą serową i rozłożyć na 
kisielu, po czym wstawić dna 6 godzin do lodówki. Resztę śmietany ubić i przybrać tort. Na wierzchu ułożyć 
wachlarzowo trójkąty ciasta z migdałami i każdy przybrać wisienką. 

TORT ŚMIETAKOWY Z ANANASEM :  
Składniki : 2 gotowe spody biszkoptowe, 2 puszka ananasa w zalewie , 2 owoce kiwi, 1 kiść ciemnych winogron, 
40 dag śmietany kremówki, 1 kieliszek sherry, 2 cukry waniliowe 
Przepis : Ananas osączyć z zalewy. Zalewę wymieszać z sherry i nasączyć biszkopty. Śmietanę ubić z cukrem 
waniliowym. Ananas pokroić w kostkę i wymieszać z połową śmietany. Krążki biszkoptowe przełożyć śmietaną z 
ananasem. Resztę śmietany ułożyć na wierzchu tortu. Winogrona umyć i oderwać z łodyżek. Kiwi umyć , obrać i 
pokroić w plastry. Tort przybrać owocami 

TORT SEROWY Z KIWI :  
Składniki : Ciasto : 25 dag mąki pszennej, 12,5 dag masła, 10 dag cukru pudru , 1 żółtko, 4 kiwi; Nadzienie : 50 
dag zmielonego sera twarogowego, 1,5 szklanki śmietany 36 %, 5 dag cukru pudru, 2 żółtka , sok z 1 cytryny, 2 
łyżki żelatyny 
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać na stolnicę i posiekać nożem z masłem. Dodać pozostałe składniki , zagnieść 
ciasto, owinąć w folię i odłożyć na 2 godziny do lodówki. Tortownicę natłuścić. Ciasto rozwałkować, wylepić dno 
oraz boki formy , ponakłuwać widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 20 minut , 
po czym ostudzić. Nadzienie : Żelatynę namoczyć w niewielkiej ilości wody , a gdy napęcznieje, rozpuścić na 
parze i pozostawić do ostudzenia. Śmietanę ubić z cukrem. Ser utrzeć z cukrem, żółtkami oraz sokiem z cytryny 

na gładką masę, a następnie wymieszać z żelatyną oraz 2/3 śmietany , włożyć na ciasto w tortownicy, wyrównać 
powierzchnię i wstawić na 3 godziny do lodówki, Następnie tort wyjąć i przełożyć na talerz. Kiwi umyć, obrać , 
pokroić w plasterki, rozłożyć na wierzchu tortu i przybrać rozetkami z pozostałej śmietany 

TORT SEROWY Z KIWI I MALINAMI :  
Składniki : Ciasto : 25 dag mąki pszennej, 15 dag schłodzonej masła, 10 dag cukru pudru, 1 żółtko, 1 łyżka 
masła, 4 kiwi, 12 malin; Nadzienie : 50 dag tłustego sera twarogowego, 1,5 szklaki śmietany kremówki, 5-10 dag 
cukru pudru, 2 żółtka, sok z 1 cytryny 2 łyżeczki żelatyny 



Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać na stolnicę, dodać pokrojone masło i posiekać nożem. Dodać żółtka oraz cukier i 
dalej siekać ,aż składniki się połączą, po czym szybko zagnieść ciasto, uformować kulę, owinąć w folię i włożyć na 
30 - 60 minut do lodówki. Tortownicy natłuścić. Ciasto rozwałkować, wylepić dno oraz boki formy, nakłuć 
widelcem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec około 20 minut, po czym ostudzić. Nadzienie : 
Żelatynę namoczyć w 2 łyżkach wody i rozpuścić podgrzewając , po czym pozostawić do ostudzenia. Ser zemleć i 
utrzeć z cukrem (1 łyżkę odłożyć) i żółtkami, połową śmietany o raz sokiem z cytryny, po czym wymieszać z 
żelatyną, włożyć do tortownicy z ciastem i wstawić do lodówki. Pozostałą śmietanę ubić z odłożonym cukrem i 
włożyć do szprycy. Owoce umyć i osączyć .Kiwi obrać, pokroić w plasterki i ułożyć na wierzchu tortu. Przybrać 12 
rozetkami śmietany i w każdą włożyć malinę. 

TORT SEROWY Z BRZOSKWINIAMI :  
Składniki : Ciasto : pół szklanki mąki ziemniaczanej, pół szklanki cukru, 2 jajka, pół cukru waniliowego, pół 
łyżeczki proszku do pieczenia, tłuszcz, 1 puszka brzoskwiń, 1 galaretka morelowa; Masa serowa : 40 dag 
zmielonego twarogu, 1 szklanka śmietany 36 procentowej, 15 dag masła, pół szklanki cukru pudru, 4 łyżeczki 

żelatyny, 1 cukier waniliowy 
Przepis : Ciasto : Białka oddzielić od żółtek i ubić z cukrem na pianę. Nie przerywając ubijania, dodać stopniowo 
żółtka i cukier waniliowy. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, przesiać do masy jajecznej i lekko 
wymieszać. Tortownicę natłuścić , wlać ciasto, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec około 20 
minut , po czym ostudzić. Nadzienie : Żelatynę namoczyć w 5 łyżkach wody, a gdy napęcznieje rozpuścić na 
parze i pozostawić do ostudzenia. Masło stopić i ostudzić. Twaróg utrzeć z cukrem i wymieszać z płynnym 
tłuszczem, cukrem waniliowym oraz żelatyną. Śmietanę bić, połączyć z masą serową i włożyć na biszkopt w 
tortownicy, po czym zastudzić w lodówce. Galaretkę rozpuścić według przepisu podanego na opakowaniu i 
pozostawić do ostudzenia. Brzoskwinie osączyć, pokroić w plastry i ułożyć na serniku. Zalać krzepnącą galaretką i 
wstawić na 3 godziny do lodówki.  

TORT SEROWY Z MANDARYNKAMI :  
Składniki : Ciasto : 38 dag mąki pszennej, 20 dag margaryny, 20 dag cukru pudru, 1 jajko, 3 łyżeczki proszku 

do pieczenia, tłuszcz; Nadzienie : 75 dag twarogu, 1 szklanka mleka, 15 dag cukru pudru, 1 cukier waniliowy, 1 
sernix, poł aromatu cytrynowego, 1 puszka mandarynek 
Przepis : Ciasto : Mąkę przesiać na stolnicę, dodać pozostałe składniki, posiekać nożem, a następnie zagnieść 
ciasto i utworzyć z niego kulę. Po czym połowę rozwałkować a resztę owinąć w folie i odłożyć do lodówki. 
Tortownicę średnicy 26 cm natłuścić, wyłożyć dno ciastem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 
piec około 20 minut po czym ostudzić. Nadzienie : Mandarynki osączyć. Białka oddzielić od żółtek i ubić pianę z 1 
łyżką cukru. Żółtka utrzeć z pozostałym cukrem oraz twarogiem, dodać aromaty , sernix oraz mleko i miksować 
na najwyższych obrotach 3-5 minut, po czym wymieszać z pianą oraz mandarynkami. Wlać masę serową na 
podpieczone ciasto i na wierzch zetrzeć na tarce do jarzy ciasto z lodówki. Następnie wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 170 stopni i piec około 60 minut. Upieczony sernik ostudzić w tortownicy. Przed podaniem można 
przybrać mandarynkami  

TORT MOKKA Z HERBATNIKÓW :  
Składniki : 2 duże opakowana okrągłych herbatników, 1 szklanka zimnej kawy; Krem : 20 dag masła, 17 dag 
cukru pudru, 3 żółtka, 1 łyżka ekstraktu kawy 
Przepis : Krem : Zagotować 150 ml wody z cukrem, zmniejszyć ogień i gotować do momentu , kiedy kropla 
syropu upuszczona do zimnej wody skrzepnie zachowując elastyczność ,po czym zdjąć z ognia. Masło stopić na 
słabym ogniu. Żółtka ubić z syropem dodawanym wolno cienkim strumienie i ubijać do ostudzenia. Dodać masło 
oraz ekstrakt kawowy i dokładnie wymieszać. Tortownicę wyłożyć pergaminem lub folią aluminiową. Na dnie 
ułożyć 2 warstwy herbatników maczanych w kawie włożyć pół kremu i przykryć 2 warstwami herbatników, po 
czym wstawić na 10 minut do lodówki. Następnie włożyć pozostały krem i rozłożyć na wierzch przybranie z 
herbatników. Wstawić do lodówki na co najmniej 2 godziny. Przed podaniem wyjąć tort z formy na talerz 

TORT SEROWY Z MORELAMI :  
Składniki : Ciasto : 30 dag mąki pszennej, 10 dag cukru pudru, 10 dag masła lub margaryny, 2 jajka, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia , 2 łyżki masła; Nadzienie : 1 puszka moreli, 50 dag chudego twarożku, 20 dag cukru, 25 
dag śmietany kremówki, 15 dag gęstej kwaśnej śmietany 22 %, 4 łyżeczki żelatyny, 2 łyżka soku z cytryny , 
skórka otarta z 1 pomarańczy, 5 dag drobnych ciasteczek migdałowych, 1 przezroczysta polewa do tortów. 

Przepis : Ciasto : Tłuszcz utrzeć z cukrem na puszystą masę i wciąż ucierając, dodać po 1 jajku. Mąkę wymieszać 
z proszkiem do pieczenia, przesiać do masy jajecznej i lekko wymieszać łyżką. Spód tortownicy wyłożyć 
pergaminem, natłuścić , wlać ciasto, wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec około 15 minut po 
czym ostudzić. Nadzienie : Morele osączyć, zachowując syrop i połowę pokroić w cząstki a pozostałe w kostkę. 
Żelatynę namoczyć w niewielkiej ilości syropu, a gdy napęcznieje , rozpuścić, podgrzewając i pozostawić do 
ostudzenia. Twarożek utrzeć z kwaśną śmietaną, połową cukru, skórką pomarańczową oraz sokiem z cytryny, po 
czym wymieszać z żelatyną i wstawić do lodówki. Śmietanę ubić, wymieszać z tężejącą masą serową, ciastkami i 
morelami pokrojonymi w kostkę. Do rondelka wsypać resztę cukru oraz polewę, rozprowadzić 1 szklankę syropu 



morelowego i zagotować , a następnie zdjąć z ognia i ostudzić. Ciasto przełożyć na talerz, zapiąć brzeg 
tortownicy, włożyć masę serową, rozłożyć cząstki moreli, polać polewą i wstawić na 30 minut do lodówki 

TORT SEROWO-BRZOSKWINIOWY NA ZIMNO :  
Składniki :1 kg tłustego twarogu, pól kostki masła, 1 puszka brzoskwiń, po 2 galaretki brzoskwiniowe i 
cytrynowe, 1 galaretka wiśniowa, 1 łyżeczka żelatyny, skórka otarta z 1 cytryny, rodzynki, kandyzowana skórka 
pomarańczowa, masło, 20 dag biszkoptów 
Przepis : Galaretkę wiśniową rozpuścić 1,5 szklanki wody i ostudzić. Tortownicę wysmarować masłem i wyłożyć 
biszkoptami moczonymi w zimnej galaretce, po czym wstawić do lodówki. Galaretki cytrynowe oraz żelatynę 
rozpuścić w 2 szklankach wody i pozostawić do ostudzenia. Rodzynki opłukać i osuszyć. Skórkę pomarańczową 
drobno pokroić. Ser zemleć z masłem oraz cukrem, dodać tężejącą galaretkę , skórkę z cytryny oraz bakalie i 
wymieszać, a następnie włożyć do tortownicy i wstawić do lodówki. Galaretki brzoskwiniowe rozpuścić w nieco 
mniejszej ilości wody i ostudzić. Brzoskwinie osączyć , pokroić w ćwiartki ułożyć na serniku, zalać krzepnącą 
galaretką i ponownie wstawić do lodówki do czasu zastudzenia. Podawać z bitą śmietaną 

TORT SEROWY NA ZIMNO :  
Składniki : 3 gotowe blaty biszkoptowe, 60 dag twarogu, 2 kostki masła , 2 szklanki cukru pudru, 3 jajka , 1 
olejek waniliowy, sok z 1 cytryny, rodzynki 
Przepis : Rodzynki sparzyć, ostudzić i osączyć, Ser zemleć 2 razy. Żółtka oddzielić od białek. Masło utrzeć z 
cukrem na puch i wciąż ucierając, dodawać po trochu sera, po 1 żółtku a następnie olejek i sok z cytryny, po 
czym wymieszać z rodzynkami. Z białek ubić sztywną pianę i połączyć a masą serową , mieszając łyżką. 
Nadzieniem przełożyć blaty biszkoptowe i schłodzić w lodówce. Tort przed podaniem dowolnie przybrać 

WŁOSKI TORT SEROWY NA ZIMNO :  
Składniki : 1 serek homogenizowany, 1 szklanka mocnej świeżo zaparzonej kawy, 1 szklanka bitej śmietany, 1 
szklanka cukru pudru, 3/4 szklanki słodkiego wina, pół szklanki brandy, 4 żółtka, 1 łyżka żelatyny, około 17 dag 
biszkoptów, bita śmietana, sos czekoladowy , owoce 
Przepis : Żelatynę zalać winem i odstawić na 5 minut, po czym dodać żółtka, oraz połowę cukru i ubijać do 
zgęstnienia w gorącej kąpieli wodnej, Po wyjęciu ubijać dalej aż masa ostygnie. Wówczas wymieszać z serkiem i 
bitą śmietaną. Tortownicę wyłożyć folią i rozłożyć na dnie warstwę biszkoptów. Kawę wymieszać z brandy oraz 
pozostałym cukrem i obficie nasączyć syropem kawowym i rozłożyć resztę masy serowej. Następnie wyrównać 
powierzchnię i wstawić tort dna noc do lodówki. Przed podaniem przybrać bitą śmietaną oraz owocami i polać 
sosem czekoladowym 

TORT SEROWO-KAKAOWY NA ZIMNO :  
Składniki : 2 serki homogenizowane, 1 kostka masła, 2 szklanki cukru pudru, 5 żółtek, poł szklanki 
przegotowanego mlek, 1-3 łyżki żelatyny, 2 łyżki kakao, biszkopty, 1 galaretka owocowa 
Przepis : Żelatynę namoczyć w połowie szklanki wody i rozpuścić , podgrzewając po czym wymieszać z mlekiem i 
pozostawić do ostudzenia. Masło, cukier oraz żółtka utrzeć na puch i wymieszać z żelatyną, a następnie połączyć 
z serkami i 1/2 masy wymieszać z kakao. Dno tortownicy wyłożyć biszkoptami , wlać jasną masę serową i wstawić 
do lodówki. Na zastudzoną warstwę wlać masę kakaową i ponownie zastudzić. Galaretkę rozpuścić według 

przepisu podanego na opakowaniu ( w lecie użyć nieco mniej wody) i pozostawić do ostudzenia, a gdy zacznie 
krzepnąć zalać sernik i jeszcze raz wstawić do lodówki. 

TORT SEROWY NA ZIMNO Z LIMETKAMI :  
Składniki : 25 dag sera twarogowego, 20 dag bitej śmietany, 150 ml mleka, 6 ag cukru, 2 żółtka, 5 łyżeczek 
żelatyny, 1 cukier waniliowy , 4 limetki, 2 blaty biszkoptowe 
Przepis : Żelatynę namoczyć w niewielkiej ilości wody i rozpuścić podgrzewając, po czy, ostudzić. Limetki sparzyć 
i osuszyć , po czym z dwu zetrzeć skórkę, z trzeciej wycisnąć sok a czwartą pokroić ze skórką w cienkie plasterki . 
Mleko zagotować z cukrem oraz cukrem waniliowym po czym zmniejszyć płomień , dodać żółtka i cały czas 
mieszając , podgrzewać do zgęstnienia ,ale nie dopuścić do zagotowania. Krem zdjąć z ognia i wymieszać z 
żelatyną .Ser dwukrotnie zemleć i utrzeć z sokiem oraz połową skórki z limetek, a następnie wymieszać z 
przygotowanym kremem oraz śmietaną i przełożyć masą blaty biszkoptowe. Wierzch oprószyć cukrem pudrem i 
przybrać plastrami limetki, po czym, tort wstawić na 1 godzinę do lodówki 

TORT SEROWO-POMARAŃCZOWY NA ZIMNO :  
Składniki : 75 dag tłustego sera twarogowego, 1 szklanka cukru pudru, 1 kostka masła, 8 jajek, po 10 dag 
rodzynek posiekanej kandyzowanej skórki pomarańczowej i migdałów lub orzechów włoskich, 1 laska wanilii , 2 
pomarańcze, 2 galaretki pomarańczowe, biszkopty  
Przepis : Rodzynki sparzyć i osączyć. Wanilię drobno posiekać, Ser dwukrotnie zemleć i wymieszać z wanilią. 1 
galaretkę rozpuścić w 3/4 szklanki wody i pozostawić do ostudzenia .Żółtka oddzielić od białek. Masło utrzeć na 
puch i wciąż ucierając , dodawać na przemian po 1 żółtku, 1 łyżce cukru i 1 łyżce sera. Utartą na gładko masę 



wymieszać z krzepnącą galaretką i bakaliami. Z białek ubić sztywną pianę i połączyć z masą serową. Pozostałą 
galaretkę rozpuścić w ,5 szklance wody i odstawić do ostudzenia .Dno oraz boki tortownicy wyłożyć biszkoptami, 
włożyć masę serową, wyrównać powierzchnię i wstawić do lodówki. Pomarańcze umyć , obrać , podzielić na 
cząstki i ułożyć na torcie. Zalać krzepnącą galaretką i wstawić do lodówki do całkowitego stężenia 

TORT SEROWO-TRUSKAWKOWY NA ZIMNO :  
Składniki : 50 dag sera twarogowego trzykrotnie mielonego, 50 dag mrożonych truskawek, 15 dag cukru 
pudru,1 niepełna szklanka jogurtu naturalnego, 6 łyżeczek żelatyny; Przybranie : 1 galaretka truskawkowa , 
niecałe pół szklanki śmietany kremówki, 1 cukier waniliowy, 30 dag biszkoptów, lub gotowy spód biszkoptowy 
Przepis : Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości wody i pozostawić do ostudzenia. Truskawki rozmrozić i część 
odłożyć do przybrania, a resztę zmiksować. Ser utrzeć lub zmiksować z jogurtem, cukrem oraz musem 
truskawkowym i wymieszać z cukrem waniliowym oraz żelatyną Do tortownicy włożyć spód biszkoptowy lub 
wyłożyć dno biszkoptami, przykryć masą serową i wstawić do lodówki. Galaretkę rozpuścić w nieco mniejszej 
ilości wody niż podano w przepisie i pozostawić do ostudzenia. Odłożone truskawki ułożyć na serniku, zalać 

krzepnącą galaretką i ponownie wstawić do lodówki na 3-4 godziny. Śmietanę ubić z cukrem waniliowym i 
przybrać tort przed podaniem  

TORT SEROWO WIELOWARSTWOWY NA ZIMNO :  
Składniki : Na jedną warstwę : 1 serek homogenizowany, 10 dag masła, 8 łyżek cukru pudru, 1 żółtko, pół 
szklanki śmietany 12 %, 2 łyżeczki żelatyn, biszkopty  
Przepis : Żelatynę namoczyć w niewielkiej ilości wody i rozpuścić podgrzewając, po czym ostudzić. Masło utrzeć 
na puch z cukrem, a następnie serkiem, śmietaną i żółtkiem. Dno tortownicy wyłożyć biszkoptami ,wlać masę 
serową i wstawić do lodówki. W czasie krzepnięcia jednej warstwy przygotować identycznie drugą warstwę 
serową, tym razem "kolorową", zastępując żelatyną 2 łyżkami galaretki owocowej w proszku i wlać na zastudzoną 
warstwę w tortownicy. W podobny sposób przygotować następne warstwy serowe - białą i kolorową. Do masy 
serowej można dodać bakalie 

Napoje 

|Lemoniada | Oranżada | Kwas chlebowy | Kwas żurawinowy | Herbata parzona w tradycyjny 
sposób | Bawarka | Korzenna zimowa herbata | Herbata mrożona | Kawa po turecku |Kawa z koglem 
moglem | Kawa z czekoladą | Kawa korzenna z miodem | Kawa mrożona | Kawa z likierem 
pomarańczowym | Czekolada z brandy | Kruszon | Piwo grzane | Piwo grzane z żółtkiem | Wino czerwone 
grzane | Wino białe grzane z żółtkami | Poncz | Grog | Cytrynówka wytrawna | Cytrynówka słodka | Nalewka 
wiśniowa | Nalewka słodka na świeżych śliwkach | Nalewka na suszonych śliwkach z rutą | Nalewka z pigwy 
| Jałowcówka | Pieprzówka | Orzechówka | Ajerkoniak | Likier mleczny | Likier kawowy | Krupnik | 

LEMONIADA :  
Składniki :3 duże lub 4 mniejsze cytryny; 100 g cukru;8 kostek lodu 
Przepis : Cytryny sparzyć i z dwóch ściąć skórkę (tylko żółtą część). Ze środka trzeciej wykroić 4 plasterki. Skórki 
zalać 800 ml wody, dodać cukier i zagotować. Zdjąć z ognia, ostudzić i połączyć z sokiem z wszystkich cytryn. 
Wlać przez sitko do 4 szklanek, do każdej wrzucić po 2 kostki lodu i po plasterku cytryny 

ORANŻADA :  
Składniki :2 duże lub 3 mniejsze pomarańcze; 1 cytryna; 80 g cukru, 8 kostek lodu 
Przepis : Sparzyć 1 pomarańczę i ściąć z niej skórkę (tylko pomarańczową część) .Skórki zalać 500 ml wody, 
dodać cukier i zagotować .Zdjąć z ognia , ostudzić i połączyć z sokiem z pozostałych pomarańczy. Wlać przez 
sitko do 4 szklanek, do każdej wrzucić po 2 kostki lodu i po plasterku cytryny 

KWAS CHLEBOWY :  
Składniki :200 g żytniego chleba; 10 g drożdży; 100 g cukru; 1 łyżka rodzynków; skórka z 1 cytryny 
Przepis : Chleb pokroić w kromki, a każdą kromkę na kilka mniejszych kawałków. Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 100 stopni i wysuszyć (20-25 minut). Cytrynę sparzyć i ściąć z niej żółtą część skórki. Zalać ją 2 

litrami wody, dodać cukier (odkładając 1 łyżeczkę), zagotować, przelać do słoja lub kamiennego naczynia i 
wrzucić chleb. Kiedy płyn ostygnie, dodać rozpuszczone drożdże, roztarte z łyżeczką cukru. Naczynie przykryć 
gazą lub pergaminem i na 12 godzin odstawić w miejsce o temperaturze pokojowej. Następnie przecedzić przez 
gęste sitko lub filtr do kawy, wlać do butelek albo słoików, wrzucić opłukane i osuszone rodzynki, zakorkować lub 
zakryć pergaminem i odstawić w chłodne miejsce. Kwas już po 24 godzinach nadaje się do picia 

KWS ŻURAWINOWY :  
Składniki :500 g żurawin; 10 g drożdży; 250 g cukru; 1 łyżka rodzynków; skórka z 1 cytryny 



Przepis : Cytrynę sparzyć i ściąć z niej żółtą część skórki. Żurawiny przebrać, opłukać, dodać skórkę cytrynową, 
cukier (odkładając 1 łyżeczkę), zalać 2 litrami wody, zagotować, zdjąć z ognia. Przelać do słoja lub kamiennego 
naczynia, a kiedy płyn ostygnie, dodać rozpuszczone drożdże, roztarte z łyżeczką cukru. Naczynie przykryć gazą 
lub pergaminem i na 12 godzin odstawić w miejsce o temperaturze pokojowej. Następnie zebrać z powierzchni 
szumowiny, dodać rodzynki i na 2-3 dni odstawić w chłodne miejsce. Potem kwas przecedzić przez gęste sitko lub 
filtr do kawy 

HERBATA PARZONA W TRADYCYJNY SPOSÓB :  
Składniki :4 łyżeczki herbaty 
Przepis : Do gorącego czajniczka wsypać herbatę, zalać 80 ml wrzątku. Czajniczek przykryć i umieścić na parze 
lub podgrzewanej podstawce. Po 6 minutach dolać jeszcze 100 ml wrzątku i zaparzać kolejne 3 minuty. Napar 
wlać do filiżanek i uzupełnić wrzątkiem. Osobno serwować cukier, sypki lub w kostkach, plasterki cytryny, mleko 
albo słodką śmietanę. 

BAWARKA :  
Składniki :4 łyżeczki herbaty; 350 ml mleka 
Przepis : Herbatę zaparzyć zgodnie z przepisem na HERBATĘ PARZONĄ W TRADYCYJNY SPOSÓB. Napar wlać do 
kubków lub filiżanek, napełnić wrzątkiem do dwóch trzecich objętości i dolać gorące mleko. Osobno serwować 
cukier, sypki lub w kostkach 

KORZENNA ZIMOWA HERBATA :  
Składniki :4 płaskie łyżeczki (lub 4 torebki czarnej herbaty); 1 laska cynamonu; 2 goździki; 1 cytryna; 1 
pomarańcza; 40 g cukru kandyzowanego lub 3 łyżki miodu; szczypta imbiru 
Przepis : Herbatę wsypać (lub włożyć ,jeśli jest w torebkach) do imbryka. Zagotować 800 ml wody z 
cynamonem, goździkami oraz imbirem. Wrzący płyn wlać do imbryka, postawionego na parze lub podstawce do 
podgrzewania. Doda po cztery długie kawałki skórki obranej ze sparzonej pomarańczy i cytryny. Zostawić na 6 
minut. Pomarańczę ostrym nożem podzielić na cząstki z samego miąższu, wyłapując przy tym sok do miseczki. 
Herbatę wlać do szklanek lub filiżanek, przecedzając ja. W każdej umieścić po jednej skórce pomarańczowej i 
cytrynowej raz cząstki pomarańczy i wlać sok pomarańczowy. Słodzić cukrem kandyzowanym lub miodem 

HERBATA MROŻONA :  
Składniki :4 łyżeczki herbaty; 2 cytryny; 6-8 łyżeczek cukru; 8-12 kostek lodu 
Przepis : Herbatę zaparzyć zgodnie z przepisem na HERBATĘ PARZONĄ W TRADYCYJNY SPOSÓB. Z jednej 
cytryny wycisnąć sok, a drugą sparzyć wrzątkiem i pokroić w plasterki. Napar herbaciany uzupełnić wrzątkiem do 
800 ml, dodać cukier, sok , oraz plasterki cytryny. Schłodzić (przed podaniem można na pół godziny włożyć do 
zamrażalnika), rozlać do 4 szklanek i do każdej wrzucić po 2-3 kostki lodu 

KAWA PO TURECKU :  
Składniki :8 łyżeczek kawy; 6-8 łyżeczek cukru 
Przepis : Kawę i cukier wsypać do tygielka, wlać 750 ml wody i umieścić go na niewielkim ogniu. Kiedy tylko płyn 
zacznie wrzeć, zdjąć z ognia, poczekać aż kawa opadnie i z powrotem postawić ją na ogniu. Gdy znów zacznie się 
unosić, ponownie zdjąć ją z ognia. Czynność tę powtarzać jeszcze dwukrotnie, a następnie wlać kawę do filiżanek 
wąskim strumieniem, trzymając tygielek jak najwyżej. Dzięki temu na powierzchni utworzy się piana. 

KAWA Z KOGLEM MOGLEM :  
Składniki :8 łyżeczek kawy; 3 żółtka; 6 łyżeczek cukru; ćwierć łyżeczki cynamonu; skórka starta z połowy 
sparzonej pomarańczy 
Przepis : Zaparzyć kawę w ekspresie lub maszynce do kawy, tak ,żeby było 500 ml. Żółtka, cukier, cynamon i 
startą skórkę pomarańczową ubić w metalowej misce na puszystą masę. Postawić ją na rondlu z wrzątkiem i dalej 
ubijać żółtka, powoli wlewając kawę. Przelać do filiżanek i podawać. Można udekorować kilkoma cienkimi 
paseczkami skórki pomarańczowej 

KAWA Z CZEKOLADĄ :  
Składniki :8 łyżeczek kawy; 6 łyżeczek czekolady w proszku skórka starta z połowy sparzonej pomarańczy; 100 

ml śmietany kremówki; 4 łyżeczki cukru 
Przepis : Śmietanę ubić, dodając od koniec 2 łyżeczki cukru. Kawę zaparzyć w ekspresie lub maszynce do kawy, 
tak ,żeby było 500 ml, wsypać resztę cukru, wymieszanego z połową skórki pomarańczowej, oraz sproszkowaną 
czekoladę i wlać do filiżanek. NA wierzchu ułożyć śmietanę i posypać resztą skórki pomarańczowej  

KAWA KORZENNA Z MIODEM :  
Składniki :8 łyżeczek kawy; 6 łyżeczek cukru; ćwierć laski wanilii; ćwierć laski cynamonu; 4 ziarenka 
kardamonu; skórka z połowy sparzonej pomarańczy; 6 łyżeczek miodu  



Przepis : Kawę zaląc 500 ml wrzątku, dodać przyprawy, pociętą w kawałki skórkę pomarańczową (bez białych 
części) oraz miód, przykryć i 10 minut trzymać na podgrzanej płycie (nie gotować) .Następnie przecedzić i wlać do 
filiżanek.  

KAWA MROŻONA :  
Składniki :8 łyżeczek kawy; 4 żółtka; 250 ml mleka; 6-8 łyżeczek cukru 
Przepis : Zaparzyć kawę w ekspresie lub maszynce do kawy tak ,żeby było 500 ml. Żółtka i cukier ubić w 
metalowej misce na puszystą masę . Miskę umieścić na rondlu z gotującą wodą i dalej ubijać, cienkim 
strumieniem wlewając mleko, a następnie kawę. Ubijać około 10 minut, a następnie zdjąć z pary i mocno 
ochłodzić. Przed podaniem na pół godziny wstawić do zamrażalnika, wyjąć i ubić trzepaczką. Kawę mrożoną 
można podawać z gałką lodów śmietankowych oraz bitą śmietaną. Wtedy jednak jest bardziej deserem niż 
napojem 

KAWA Z LIKIEREM POMARAŃCZOWYM :  
Składniki :8 łyżeczek kawy; 4 łyżki likieru pomarańczowego lub nalewki pomarańczowej, 6-8 łyżeczek cukru; 
skórka starta z połowy sparzonej pomarańczy; 100 ml śmietany kremówki 
Przepis : Śmietanę ubić, dodając pod koniec 2 łyżeczki cukru, i wymieszać z połową skórki pomarańczowej. 
Kawę zaparzyć w ekspresie lub maszynce do kawy tak ,żeby było 500 ml, wsypać resztę cukru wymieszanego z 
połową skórki pomarańczowej i wlać do filiżanek. Na wierzchu ułożyć śmietanę 

CZEKOLADA Z BRANDY :  
Składniki :1 tabliczka mlecznej czekolady; pół tabliczki gorzkiej czekolady; 600 ml mleka; 100 ml brandy; 100 ml 
śmietany kremówki; 2 łyżeczki cukru 
Przepis : Czekoladę połamać na kostki. Po jednej kostce z każdej posiekać, a resztę włożyć do rondla, zalać 
mlekiem i , mieszając, zagotować na wolnym ogniu, odstawić i wlać brandy. Śmietanę ubić, dodając pod koniec 
cukier. Gorącą czekoladę wlać do filiżanek, na wierzchu ułożyć śmietanę i posypać posiekaną czekoladą 

KRUSZON :  
Składniki :1 butelka białego ,wytrawnego wina; 2 pomarańcze; 1 brzoskwinia; sok z 1 cytryny; 20-150 g cukru; 
500 ml wody gazowanej; 8 kostek lodu 
Przepis : Pomarańcze obrać ostrym nożem, ścinając zarówno pomarańczową jak i białą część skórki. Pokroić je 
w plastry, odrzucając pestki. Brzoskwinię na minutę zalać wrzątkiem, ściągnąć skórkę , pokroić na ćwiartki, a 
każdą z nich pociąć wzdłuż na 4 części .W dzbanku ułożyć warstwę owoców, przesypując je cukrem oraz 
skrapiając sokiem z cytryny .Dzban przykryć na co najmniej 2 godziny wstawić do lodówki. Przed samym 
podaniem dodać wino, wodę gazowaną oraz lód i wymieszać 

PIWO GRZANE :  
Składniki : 1 l piwa; 4 łyżki cukru lub miodu; goździki; pół laski cynamonu 
Przepis : Piwo wlać do wysokiego garnka, dodać miód lub cukier, cynamon oraz goździki, przykryć i postawić na 
średnim ogniu. Zdjąć z ognia, zanim zacznie wrzeć, Poddawać w kuflach lub kubkach 

PIWO GRZANE Z ŻÓŁTKAMI :  
Składniki :11 l piwa; 4 żółtka; 4 łyżki cukru lub miodu; 4 goździki; pól laski cynamonu 
Przepis : Żółtka utrzeć z cukrem lub miodem na puszystą masę. Połączyć je ze 100 ml piwa. Resztę piwa wlać do 
garnka, dodać cynamon oraz goździki, przykryć i postawić na średnim ogniu. Zdjąć z ognia, zanim zacznie wrzeć, 
wyjąc przyprawy, połączyć z żółtkową mieszanką, a piwo wlać do kufli lub kubków 

WINO CZERWONE GRZANE :  
Składniki :1 butelka czerwonego półsłodkiego wina; 4 łyżki cukru lub miodu; 4 goździki; pół laski cynamonu; 
skórka ścięta z 1 sparzonej pomarańczy (tylko pomarańczowa część) 
Przepis : Wino wlać do garnka dodać miód lub cukier, cynamon, goździki oraz skórkę pomarańczową, przykryć i 
postawić na średnim ogniu. Zdjąć z ognia, zanim zacznie wrzeć. Podawać gorące w kubkach. Wino można 
podgrzewać zmieszane - w dowolnych proporcjach - z sokiem jabłkowym 

WINO BIAŁE GRZANE Z ŻÓŁTKAMI :  
Składniki :1 butelka białego półsłodkiego wina; 4 żółtka; 4 łyżki cukru; ćwierć laski wanilii; skórka starta z 1 
sparzonej cytryny 
Przepis : Żółtka utrzeć na puszystą masę z cukrem, skórką cytrynową oraz bardzo drobno posiekaną wanilią. 
Połączyć je ze 100 ml wina. Resztę wina wlać do garnka, przykryć i postawić na średnim ogniu .Zdjąć z ognia, 
zanim wino zacznie wrzeć i wymieszać z żółtkami. Podawać gorące w kubkach 



PONCZ :  
Składniki :1 butelka białego wina; 100 ml rumu; 4 pomarańcze; 1 cytryna; 250 g cukru 
Przepis : Cytrynę i 2 pomarańcze sparzyć wrzątkiem i pokroić w plasterki, usuwając skórki, Zalać je winem oraz 
sokiem z pozostałych pomarańczy, wsypać cukier i na wolnym ogniu , pod przykryciem, doprowadzić do wrzenia. 
Zdjąć z ognia i wlać rum. Gdyby poncz był zbyt mocny, można dodać przegotowaną wodę. Podawać w pękatej 
misce do ponczu 

GROG :  
Składniki :200 g ciemnego rumu; 4 kopiaste łyżeczki cukru; 1 cytryna; pół laski cynamonu; 4 goździki 
Przepis : Do 4 szklanek wsypać po kopiastej łyżeczce cukru i wlać sok z cytryny. 600 ml wody zagotować z 
cukrem, pokruszoną laską cynamonu i goździkami. Odstawić na 10 minut, ponownie zagotować i przez sitko wlać 
do szklanek Grog podawać gorący. 

CYTRYNÓWKA WYTRAWNA :  
Składniki :3 cytryny; 500 ml wódki 
Przepis : Ze sparzonych cytryn , ostrym nożem ściąć żółtą część skórki. Skórki wymieszać z 2 łyżkami soku 
wyciśniętego z cytryny i zalać wódką. Umieścić w ciemnym miejscu o temperaturze pokojowej. Po 8 dniach 
nalewkę przecedzić przez watę lub filtr do kawy , wlać do butelki i zakorkować 

CYTRYNÓWKA SŁODKA :  
Składniki : 3 cytryny; 500 ml wódki; 100 g cukru 
Przepis : Ze sparzonych cytryn , ostrym nożem ściąć żółtą część skórki. Wymieszać je z cukrem, zalać wódką i na 
14 dni odstawić w miejsce o temperaturze pokojowej. Po 14 dniach nalewkę przecedzić przez watę lub filtr do 
kawy, wlać do butelki i zakorkować 

NALEWKA WIŚNIOWA :  
Składniki :1 kg wiśni; 200 g cukru; 500 ml spirytusu 
Przepis : Wiśnie opłukać i odsączyć. Dwie trzecie wydrylować, a resztę zostawić z pestkami. Ułożyć w słoju, 
przesypując je połową cukru. Zalać spirytusem i na 6 tygodni umieścić w miejscu o temperaturze pokojowej. Zlać 
nalewkę i odstawić, a wiśnie zasypać resztą cukru. Po 2 dniach ponownie zlać płyn. Połączyć obie nalewki, 
przecedzić przez watę lub filtr do kawy, wlać do butelek i zakorkować 

NALEWKA SŁODKA NA ŚWIEŻYCH ŚLIWKACH :  
Składniki :800 g śliwek; 500 ml spirytusu; 400 g cukru 
Przepis : Śliwki opłukać i wytrzeć ściereczką. Trzy czwarte owoców pokroić w połówki i wypestkować, a resztę 
pozostawić w całości. Ułożyć je w słoju, przesypując cukrem, zalać spirytusem, przykryć pergaminem i na 5 
tygodni umieścić w miejscu o temperaturze pokojowej. Następnie zlać płyn, dodać 100 ml przegotowanej wody, 
potrząsnąć słojem, odczekać godzinę i ponownie zlać płyn. Jeszcze raz wlać 100 ml wody przegotowanej, znów 
odczekać godzinę i zlać płyn. Wszystkie trzy płyny połączyć, przecedzić przez watę lub filtr o kawy i wlać do 
butelek 

NALEWKA NA SUSZONYCH ŚLIWKACH Z RUTĄ :  
Składniki :300 g suszonych śliwek bez pestek; 500 ml spirytusu; 1 łyżka cukru; 1 łyżeczka suszonej ruty; 1 łyżka 
soku z cytryny 
Przepis : Śliwki opłukać i ,osuszyć ściereczką , włożyć do słoja, zalać spirytusem, zakryć pergaminem i na 5 dni 
zostawić w temperaturze pokojowej. Następnie zlać płyn i przecedzić przez watę lub filtr do kawy. Rutę zalać 250 
ml wrzątku, gotować na małym ogniu 10 minut, pod koniec dodając cukier oraz sok z cytryny. Przecedzić - 
również przez watę lub filtr do kawy. Do gorącego płynu dodać alkohol. Przelać do butelek, zakorkować i 
przechowywać w chłodnym miejscu 

NALEWKA Z PIGWY :  
Składniki :1 kg owoców pigwy; 150 g cukru; 500 ml spirytusu 
Przepis : Owoce pigwy umyć, wytrzeć ściereczką a potem, nieobrane, pokroić w cienkie plastry i ułożyć w słoju, 
każdą warstwę posypując cukrem (zostawiając 30 g) .Słój zakryć i odstawić na 2 doby. W tym czasie trzeba 

kilkakrotnie nim potrząsnąć, żeby cukier dobrze się wymieszał z sokiem owocowym. Po dwóch dniach wlać 
spirytus, słój przykryć pergaminem i zostawić na około 6 tygodni w ciemnym miejscu. Następnie płyn zalać, a 
owoce posypać 30 g cukru, wymieszać i następnego dnia znów zlać płyn. Oba płyny wymieszać, przecedzić przez 
watę lub filtr do kawy, wlać do butelek i zakorkować 

JAŁWOCÓWKA :  
Składniki :12 suszonych ziarenek jałowca; 500 ml wódki; 1 płaska łyżka cukru 



Przepis : Ziarenka jałowca oraz cukier zalać wódką i na 20 dni umieścić w ciemnym miejscu o temperaturze 
pokojowej. Następnie przecedzić nalewkę przez watę lub filtr do kawy, wlać do butelki i zakorkować. 

PIEPRZÓWKA :  
Składniki :15 ziarenek pieprzu; 500 ml wódki; 1 płaska łyżeczka cukru 
Przepis : Cukier wsypać na patelnię, a kiedy rozpuści się i zbrązowieje , wlać 2 łyżki wody. Mieszając, 
podgrzewać, dopóki zastygły karmel się nie rozpuści, a potem zalać nim zmiażdżone ziarenka pieprzu. Pieprz z 
karmelem połączyć z wódką, wlać do szklanego naczynia, przykryć pergaminem i na 20 dni umieścić w miejscu o 
temperaturze pokojowej, Następnie przecedzić nalewkę przez watę lub filtr do kawy, wlać do butelki i 
zakorkować. 

ORZECHÓWKA :  
Składniki :1 duży lub półtora małego niedojrzałego orzecha włoskiego; 125 g łuskanych włoskich orzechów 

(dojrzałych); 500 ml wódki; 1 łyżka cukru 
Przepis : Połówki niedojrzałego orzecha zalać wódką, przykryć pergaminem i na 2 tygodnie umieścić w miejscu o 
temperaturze pokojowej. Po tym, czasie alkohol przecedzić i zalać nim zmielone orzechy oraz cukier. Na trzy 
tygodnie odstawić w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. Następnie przecedzić przez watę i filtr do kawy, 
wlać do butelki i zakorkować. 

AJERKONIAK :  
Składniki :6 żółtek; 250 ml spirytusu; 200 ml brandy; 250 ml mleka; 300 g cukru; 1 laska wanilii 
Przepis : Mleko zagotować z przekrojoną wzdłuż na pół wanilią, a kiedy ostygnie, przecedzić. Żółtka ubić z 
cukrem na puszystą, prawie białą masę i dalej ubijając, wlać kolejno mleko, brandy oraz spirytus. Likier wlać do 
butelek, zakorkować i odstawić na co najmniej 2 tygodnie. 

LIKIER MLECZNY :  
Składniki : 250 ml spirytusu; 250 ml mleka; 200 g cukru; 1 cytryna; 1 laska wanilii; skórka ścięta z połowy 
sparzonej cytryny (tylko jej żółta część) 
Przepis : Skórkę z cytryny wymieszać w słoju z posiekaną wanilią oraz cukrem, dodać przegotowane mleko, a 
kiedy płyn ostygnie, wlać spirytus. Słój przykryć pergaminem i postawić w jasnym miejscu w temperaturze 
pokojowej. Przez pierwsze 3 tygodnie co kilka dni potrząsać słojem. Po 5 tygodniach likier przecedzić przez watę 
lub filtr do kawy, wlać do butelek i zakorkować 

LIKIER KAWOWY :  
Składniki :250 ml spirytusu; 50 g mielonej kawy; 300 g cukru; pół laski wanilii 
Przepis : Kawę wraz z drobno posiekaną wanilią wsypać do butelki i zalać spirytusem. Odstawić na 10 dni i 
codziennie potrząsać butelką. Następnie zlać alkohol, dodać 150 ml przegotowanej wody, wstrząsnąć butelką i po 
kilkunastu minutach, kiedy ziarenka kawy opadną na dno ,zlać płyn. Czynność tę powtórzyć, ponownie wlewając 
150 ml wody. Wszystkie trzy płyny przecedzić przez watę lub filtr do kawy. Cukier zalać 50ml wody , zagotować i 
kiedy syrop ostygnie, połączyć go z nalewką. Wlać do butelek i zakorkować. 

KRUPNIK :  
Składniki :300 g miodu; 250 ml spirytusu; ćwierć laski cynamonu; ćwierć laski wanilii; 4 goździki; ćwierć gałki 
muszkatołowej; skórka ścięta z połowy cytryny (tylko żółta część) 
Przepis : Miód zagotować z 250 ml wody oraz przyprawami. Zdjąć z ognia i zostawić na 30 minut. Następnie 
zagotować ponownie, odcedzić, połączyć ze spirytusem i podawać gorący w filiżankach 

Boże Narodzenie 

| Śledzie z cebulą w oleju lnianym | Śledzie w zalewie winno-korzennej | Śledzie z suszonymi śliwkami | Karp 
wigilijny w galarecie | Karp wigilijny faszerowany w galarecie | Szczupak faszerowany z półsłodkim 
nadzieniem | Barszcz wigilijny | Zupa grzybowa wigilijna | Zupa grzybowa z suszonymi śliwkami | Zupa rybna 
wigilijna | Kluseczki z ryby | Zupa migdałowa | Kapusta z grzybami | Kapusta z grzybami i śliwkami | Łazanki z 

kiszoną kapustą i grzybami | Pierogi z kwaśną kapustą i grzybami | Borowiki suszone smażone w 
panierce | Borowiki suszone smażone w cieście | Karp w szarym sosie | Karp zapiekany ze śliwkami i 
chrzanem | Karp z pieca z borowikami | Sandacz po polsku | Szczupak faszerowany z borowikami| Pierogi z 
suszonymi śliwkami | Kutia | Kluski z makiem | Łazanki z makiem | Łamańce z 
makiem | Makówka | Makagigi | Kisiel żurawinowy | Kompot z suszu owocowego | Kompot z suszonych śliwek na 
winie| Makowiec świąteczny z krucho-drożdżowego | 



ŚLEDZIE Z CEBULĄ W OLEJU LNIANYM :  
Składniki :4 solone śledzie z beczki lub 500g filetów śledziowych typu matjes; 5 łyżek oleju lnianego; 2 cebule; 
sok z połowy cytryny lub 2 łyżki octu z białego wina; pół łyżeczki cukru 
Przepis : Śledzie na 24 godziny namoczyć w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub mleka 
zmieszanego z wodą w dowolnych proporcjach). Następnie dokładnie je odsączyć, zedrzeć skórkę i wyjąć ości. 
Śledzie podzielić wzdłuż na połówki i każdą pociąć na 3 kawałki . Filety matjes wystarczy opłukać letnią wodą i 
pokroić. Obraną i drobno posiekaną cebulę wymieszać z sokiem z połowy cytryny lub octem i szczyptą cukru. 
Śledzie włożyć do miski, obłożyć cebulą i polać olejem. Przykryć i na co najmniej 12 godzin wstawić do lodówki 

ŚLEDZIE W ZALEWIE WINNO-KORZENNEJ :  
Składniki :4 solone śledzie z beczki lub 500 g filetów śledziowych typu matjes; 100 m białego wina; kawałek 
świeżego imbiru, 1,5 - 2 centymetry (albo pół łyżeczki mielonego imbiru); ćwierć laski cynamonu lub ćwierć 
łyżeczki sproszkowanego cynamonu; 3 goździki; 2 ziarenka czarnego pieprzu; 1 liść laurowy; ;1 gwiazdka anyżu 
(niekoniecznie); 5 łyżek oleju; skórka starta z połowy sparzonej cytryny; cukier 

Przepis : Śledzie na 24 godziny namoczyć w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub mleka 
zmieszanego z wodą w dowolnych proporcjach). Potem je odsączyć i po usunięciu skórki i ości podzielić na 2-3 
kawałki. Śledzie typu matjes wystarczy opłukać letnią wodą i pokroić na części. W moździerzu utłuc cynamon, 
goździki, pieprz , liść laurowy oraz anyż i wymieszać ze startym na drobnej tarce imbirem, łyżeczką cukru oraz 
skórką startą z cytryny. Śledzie włożyć do miski i wymieszać z przyprawami oraz olejem. Następnie wlać wino, 
miskę przykryć i na co najmniej 12 godzin umieścić w lodówce 

ŚLEDZIE Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI :  
Składniki :4 solone śledzie z beczki lub 500 g filetów śledziowych typu matjes; 150 g suszonych śliwek bez 
pestek, polskich, nie kalifornijskich; 150 g czerwonego wina; 6 goździków, pół laski cynamonu; skórka i sok z 
połowy cytryny; 4 łyżki oleju, sól ;pieprz; cukier 
Przepis : Śledzie na 24 godziny namoczyć w wodzie (jeśli mają być łagodniejsze, użyć mleka lub mleka 
zmieszanego z wodą w dowolnych proporcjach). Następnie je odsączyć i po usunięciu skórki oraz ości podzielić 

wzdłuż na pół. Połówki pokroić na 3 kawałki. Śledzie typu matjes wystarczy opukać letnią wodą i pokroić na 
części. Opłukane śliwki pociąć w niezbyt cienkie paski, zalać winem, wrzucić goździki cynamon oraz skórkę z 
połowy cytryny (tylko jej żółtą część), pokrojoną w bardzo cienkie paseczki. Gotować 10 minut na takim ogniu, by 
pod koniec nie pozostało już prawie nic płynu. Zdjąć z ognia, wlać sok z cytryny, kilka szczypt soli i jeśli sos jest 
zbyt kwaśny, dodać trochę cukru. Śledzie włożyć do miski, wymieszać z sosem śliwkowym oraz olejem, przykryć i 
na co najmniej 12 godzin wstawić do lodówki 

KARP WIGILIJNY W GALARECIE :  
Składniki :1 wypatroszony karp z głową (1,2 - 1,4 kg); 1 marchew; 1 pietruszka, ćwierć selera; 1 liść laurowy; 6 
ziarenek ziela angielskiego; 6 ziarenek czarnego pieprzu; 2 białka; 2 łyżki octu; 2 łyżeczki sproszkowanej 
żelatyny; 50 g jasnych rodzynków; 200 g białego wina; sól ; pieprz; cukier; sok z cytryny; plasterki lub cząstki 
cytryny do dekoracji 
Przepis : Z oczyszczonego z łusek i płetw karpia wykroić 6 dzwonek. Resztki ryby wraz z głową i ogonem zalać 1 
l wody .Dodać umyte i oskrobane marchew, pietruszkę i seler, pokrojone w duże kawałki. Wsypać łyżeczkę soli, 
ziele angielskie, pieprz, liść laurowy i gotować na wolnym ogniu, starannie zbierając szumowiny. Po 40 minutach 
wywar odcedzić i przelać do garnka z wstawką. Wstawkę wcześniej wyjąć, ułożyć na niej dzwonka i umieścić na 
gotującym wywarze. Zanim to nastąpi, należy upewnić się czy płynu jest wystarczająco dużo, by pokrył rybę. Jeśli 
nie, trzeba go uzupełnić wodą. Dzwonka gotować 20 minut na wolnym ogniu i zostawić w wywarze dopóki nie 
wystygną. Wyjąć je, wraz z wstawką i przełożyć na półmisek, Opłukane rodzynki namoczyć w winie. Wywar z 
ryby , jest go powyżej 500 ml, gotować dopóki nie zmniejszy objętości. Następnie schłodzić go , dodać ocet i 
białka. Postawić na niedużym ogniu i ubijając trzepaczką, doprowadzić do wrzenia. Garnek zdjąć z ognia i usunąć 
zebraną na powierzchni ściętą pianę oraz szumowiny. Po kilkunastu minutach wywarz przecedzić przez ściereczkę. 
Wlać wino, w którym moczyły się rodzynki i zagotować. Żelatynę rozpuścić w szklance gorącego płynu, a 
następnie połączyć z resztą płynu. Doprawić do smaku solą ,cukrem oraz sokiem z cytryny. Galareta powinna 
mieć słodko-kwaśny smak. Najpierw zalać dzwonka połową płynu, a kiedy galareta zacznie krzepnąć, posypać 
rodzynkami, wlać resztę, udekorować plasterkami lub cząstkami cytryny i włożyć do lodówki 

KARP WIGILIJNY FASZEROWANY W GALARECIE :  

Składniki :2 małe wypatroszone karpie z głowami (po około 1 kg każdy);1 marchew; 1 pietruszka, pół średniego 
selera; 3 liście laurowe; 6 ziarenek ziela angielskiego; 6 ziarenek czarnego pieprzu, 3 jajka; 1 czerstwa bułka bez 
skórki; 200 ml mleka; 2 łyżki masła; 60 g migdałów; 30 g rodzynków; skórka starta z połowy sparzonej cytryny; 
1-2 łyżki słodkiej śmietany; 2 łyżki octu; 2 łyżeczki sproszkowanej żelatyny; sól; pieprz biały; cukier; sok z 
cytryny; plasterki lub cząstki cytryny do dekoracji 
Przepis : Z oczyszczonych z łusek i płetw karp wykroić po 4 dzwonka. Resztę ryb wraz z głowami zalać 1,5 l 
wody. Dodać umyte i oskrobane marchew, pietruszkę i seler pokrojone w duże kawałki. Wsypać łyżeczkę soli, 
ziele angielskie, pieprz, liść laurowy i , zbierając szumowiny gotować na wolnym ogniu. Po 30 minutach wywar 



odcedzić i przelać do garnka z wstawką. Z ugotowanych ryb wybrać kawałki mięsa i zemleć wraz z namoczoną w 
mleku i odciśniętą bułką. Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, a następie zetrzeć w maszynce do mielenia 
orzechów lub rozdrobnić w malakserze. Miękkie masło utrzeć z żółtkami, dodać migdały, rybę zmieloną z bułką, 
śmietanę, startą skórkę z cytryny oraz opłukane rodzynki. Wymieszać z ubitymi na sztywną pianę białkami i 
doprawić do smaku solą, białym pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny. Masa powinna mieć słodko-kwaskowy 
smak. Surowe dzwonka karpia ułożyć na wstawce i wypełnić "kieszenie" farszem. Zagotować wywar i włożyć 
wstawkę z dzwonkami. Wcześniej trzeba się upewnić, czy płynu jest wystarczająco dużo, by pokrył rybę. Jeśli nie 
,uzupełnij wodą. Dzwonka gotować 25 minut na wolnym ogniu i zostawić w wywarze do wystygnięcia. Wyjąć je 
,wraz z wstawką, i przełożyć na półmisek. Wywar z ryby, jeśli jest go więcej niż 600 ml ,gotować , dopóki nie 
zmniejszy objętości. Następnie schłodzić go, dodać ocet i białka. Postawić na niedużym ogniu i ubijając 
trzepaczką, doprowadzić do wrzenia. Garnek zdjąć z ognie i usunąć zebraną na powierzchni ściętą pianę. Po 
kilkunastu minutach płyn przecedzić przez ściereczkę i zagotować. Żelatynę rozpuścić w szklance gorącego 
wywaru ,a następnie połączyć z resztą płynu. Doprawić do smaku solą, białym pieprzem, cukrem oraz sokiem z 
cytryny. Dzwonka zalać połową płynu, a kiedy galareta zacznie krzepnąć, wlać resztę, udekorować cząstkami lub 

plasterkami cytryny i włożyć do lodówki 

SZCZUPAK FASZEROWANY Z PÓŁSŁODKIM NADZIENIEM :  
Składniki :1 niewypatroszony szczupak (około 2 kg); 1 marchew, 1 pietruszka; ćwierć selera; 1 liść laurowy; 5 
ziarenek ziela angielskiego; 8 ziarenek pieprzu; 4 łyżki masła; 2 czerstwe bułki bez skórek; 40 g migdałów; 30 g 
małych ciemnych rodzynków; 150 ml białego wina; 250 ml mleka; 3 żółtka; sól; biały pieprz ; cukier; sok z 
cytryny 
Przepis : Opłukane rodzynki na pół godziny namoczyć w winie i odcedzić, nie wylewając wina. Ze sparzonych 
migdałów zdjąć skórkę, a następne drobno je posiekać. Bułki pokroić na ćwiartki i namoczyć w mleku. Szczupaka 
umyć, odciąć płetwy oraz ogon. Naciąć skórę przy głowie i zdjąć ją ostrożnie, starając się jej nie uszkodzić. Jeśli 
się to zdarzy, należy zszyć ją w przerwanym miejscu. Skórę odłożyć a rybę dokładnie wyfiletować. Głowę, płetwy 
oraz większe ości zalać 1 litrem wody, wrzucić łyżeczkę soli, oskrobane i pokrojone w kawałki warzywa, liść 
laurowy, ziele angielskie oraz ziarenka pieprzu i 30 minut gotować na wolnym ogniu. Następnie wywar przecedzić 
przez gęste sito. Mięso szczupaka zemleć w maszynce wraz z odciśniętymi bułkami .Miękkie masło utrzeć z 
żółtkami i połączyć z rybną masą. Dodać rodzynki oraz migdały, wymieszać z białkami, ubitymi na sztywną pianę i 
doprawić do smaku solą ,białym pieprzem ,cukrem oraz sokiem z cytryny. Farsz włożyć do skóry, tak by 
pozostawało trochę wolnej przestrzeni i zaszyć. Szczupaka obwinąć gazą. Wywar, wraz z winem, w którym 
moczyły się rodzynki, wlać do garnka z wstawką , zagotować i włożyć rybę. Jeśli szczupak nie jest przykryty 
wodą, dolać wrzątku. Gotować 45 minut na niewielkim ogniu, Rybę wyjąć , a kiedy odcieknie woda, obwinąć ją 
aluminiową folią i na co najmniej 12 godzin włożyć do lodówki. Następnie pokroić ją skośnie na dwucentymetrowe 
kawałki 

BARSZCZ WIGILIJNY :  
Składniki :500 m kwasu burakowego (może być kupowany, nie mylić jednak z koncentratem barszczu); 3 małe 
buraki; 10 g suszonych grzybów (prawdziwków lub podgrzybków); 1 marchew; 1 pietruszka; 1 por; pół selera; 1 
cebula; 2 łyżki masła; 5 ziarenek czarnego pieprzu; 6 ziarenek ziela angielskiego; 2 liście laurowe; 1 ząbek 
czosnku; sól; pieprz, cukier ,sok z cytryny 
Przepis : Oczyszczone buraki zalać wodą i ugotować (około 1,5 godziny). Grzyby na co najmniej godzinę 
namoczyć w 200 ml wody.. Wyjąć je, opłukać, zalać płynem, w którym się moczyły, przecedzonym przez gęste 
sitko lub filtr do kawy i wlać 1 litr wody. Wrzucić kopiastą łyżeczkę soli, umyte i oskrobane warzywa (w całości), 
pieprz ziarnisty, ziele angielskie i liście laurowe. Dodać pokrojoną w krążki cebulę, zrumienioną na maśle - wraz z 
tłuszczem - i gotować 45 minut. Następnie wrzucić ugotowane buraki, obrane i pokrojone w bardzo cienkie talarki 
lub starte na tarce o grubych oczkach. Gotować 3-4 minuty, odcedzić, warzywa usunąć, a wywar połączyć z 
kwasem burakowym. Dodać przeciśnięty przez pracę czosnek, zagotować , doprawi do smaku solą, pieprzem, 
cukrem oraz sokiem z cytryny i zdjąć z ognia. Podawać z uszkami z grzybami, pasztecikami z ciasta francuskiego z 
grzybami lub pasztecikami drożdżowymi z grzybami. 

ZUPA GRZYBOWA WIGILIJNA :  
Składniki :60-70 g suszonych borowików; 1 marchew; 1 pietruszka; 1 por; pół selera; 1 cebula; 2 łyżki masła; 5 
ziarenek czarnego pieprzu; 1 ziarenko ziela angielskiego; pół liścia laurowego; sól; pieprz 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 500 ml wody, a następnie gotować w tej samej wodzie 

30 minut. Wyjąć je, nie wylewając wywaru, opłukać i pokroić w paski. Marchew, pietruszkę seler i por umyć, 
oskrobać, pokroić na 3-4 kawałki i zalać wodą. Wrzucić łyżeczkę soli, pieprz ziarnisty, ziele angielskie i liść 
laurowy. Dodać pokrojoną w krążki cebulę, zrumienioną na maśle - wraz z tłuszczem - i gotować pół godziny, a 
następnie przecedzić, dodać grzyby, wywar grzybowy, przecedzony przez gęste sitko lub filtr do kawy i gotować 
15 minut. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem i podawać z łazankami 

ZUPA GRZYBOWA Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI :  
Składniki :60 g suszonych grzybów;150 g suszonych śliwek bez pestek, polskich , nie kalifornijskich 



(kalifornijskie są zbyt słodkie do tej potrawy); 1 marchew; 1 pietruszka ; 1 por; pół selera; 1 cebula; 2 łyżki 
masła; 5 ziarenek czarnego pieprzu; 3 ziarenka ziela angielskiego; 1 liść laurowy; sól; pieprz 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 500 ml wody, a następnie gotować w tej samej wodzie 
30 minut. Wyjąć je, nie wylewając wywaru, opłukać i pokroić w paski. Marchew, pietruszkę seler i por umyć, 
oskrobać, pokroić na kilka kawałków i zalać 1 litrem wody. Wsypać łyżeczkę soli, dodać pieprz ziarnisty , ziele 
angielskie i liść laurowy oraz pokrojoną krążki cebulę, zrumienioną na maśle - razem z tłuszczem. Gotować pół 
godziny a następnie przecedzić i usunąć warzywa a do płynu dodać grzyby, wywar grzybowy, przecedzony przez 
gęste sitko lub filtr do kawy oraz opłukane śliwki, pokrojone w paski. Gotować 20 minut, doprawić do smaku solą 
oraz pieprzem i podawać z łazankami 

ZUPA RYBNA WIGILIJNA :  
Składniki :800 g ryby słodkowodnej, karpia, leszcza, szczupaka lub sandacza; 20 g grzybów suszonych; 1 duża 
marchew; 1 pietruszka; pół małego lub ćwierć dużego selera; 1 por; 1 liść laurowy; 4 ziarenka ziela angielskiego; 
sól ; pieprz 

Przepis : Grzyby na 2 godziny namoczyć w 250 ml wody, a następnie gotować 20 minut w tej samej wodzie. 
Wyjąć je i dodać do innej wigilijnej potrawy, np. uszek, a wywar przecedzić przez gęste sitko lub filtr do kawy. 
Rybę umyć, pokroić w dzwonka lub inne niezbyt małe kawałki, zlać 1,5 litra wody, wrzucić liść laurowy, ziele 
angielskie oraz pieprz ziarnisty, wsypać czubatą łyżeczkę soli i gotować na wolnym ogniu, ściągając łyżką 
zbierające się na powierzchni szumowiny. Po 25 minutach usuną głowę ryby i gotować jeszcze 20 minut. Potem 
wyjąć rybę (można jej użyć do przyrządzania kluseczek) ,wywar przecedzić i połączyć z wywarem z grzybów. 
Zagotować i doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Rybę podawać z pasztecikami z ciasta francuskiego z 
grzybami lub kluseczkami z ryby 

KLUSECZKI Z RYBY :  
Składniki :250 g gotowanego mięsa z ryby słodkowodnej , bez skóry i ości; 3 łyżeczki kaszy manny; 3 łyżki 
mleka lub śmietany; 2 jajka; sól; biały pieprz 
Przepis : Mięso ryby zmiksować i połączyć z kaszą manną, żółtkami oraz mlekiem lub śmietaną. Doprawić do 

smaku solą oraz białym pieprzem, a następnie wymieszać delikatnie ale dokładnie z białkami ubitymi na sztywną 
piane. Łyżką moczoną w zimnej wodzie kłaść na wrzątku podłużne kluseczki o kształcie i wielkości małej śliwki. 
Natychmiast zmniejszyć ogień i gotować w niezbyt kipiącej wodzie 5 minut. Odcedzić łyżką cedzakową (najlepiej 
drewnianą lub plastikową) i układać na talerzu albo półmisku, tak ,żeby się nie stykały 

ZUPA MIGDAŁOWA :  
Składniki :250 g migdałów; 1 litr mleka; 30 g rodzynków; skórka starta z 1 sparzonej cytryny; 1 łyżka cukru; 3 
żółtka 
Przepis : Migdały zalać na 10 minut wrzątkiem a następnie wyłuskać ze skórek. Zemleć je w maszynce do 
orzechów lub rozdrobnić w malakserze na gładką masę. Zalać mlekiem, następnie wsypać opłukane rodzynkami i 
zagotować. Zdjąć z ognia i ubijając trzepaczką, połączyć z żółtkami utartymi z cukrem i skórką z cytryny. Podawać 
z ryżem na sypko, kostką z omletu biszkoptowego, pomarańczową kostką z kaszy manny 

KAPUSTA Z GRZYBAMI :  

Składniki :800 g kapusty kiszonej; 60 g suszonych grzybów (borowików lub podgrzybków); 2 cebule; 1 mały liść 
laurowy; 5 łyżek oleju; sól ;pieprz; cukier 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 300 ml wody. Następnie wyjąć je, nie wylewając wody i 
opłukać. Pokroić w paski i włożyć z powrotem do płynu w którym się moczyły, przecedzonego przez gęste sito lub 
filtr do kawy. Gotować 25 minut. Kapustę zalać 250 ml wody, dodać liść laurowy, połowę oleju i gotować na 
niewielkim ogniu. Po godzinie dodać grzyby wraz z wywarem oraz posiekane cebule, zrumienione na reszcie oleju. 
Gotować jeszcze 30 minut  

KAPUSTA Z GRZYBAMI I ŚLWKAMI :  
Składniki :700 g kapusty kiszonej; 40-50 g suszonych grzybów (borowików lub podgrzybków); 150 g śliwek bez 
pestek, polskich nie kalifornijskich; 1 mały liść laurowy; 1 cebula; 5 łyżek oleju; sól ; pieprz 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 300 ml wody. Następnie wyjąć je, nie wylewając wody i 
wypłukać .Pokroić w paski i włożyć z powrotem do płynu w którym się moczyły, przecedzonego przez gęste sito 

lub filtr do kawy . Kapustę zalać 250 ml wody, dodać liść laurowy, połowę oleju i gotować na niewielkim ogniu. Po 
godzinie dodać grzyby wraz z wywarem oraz posiekane cebule, zrumienione na reszcie oleju oraz opłukane i 
pokrojone w paski śliwki . Gotować razem pół godziny. Doprawić do smaku solą i pieprzem 

ŁAZANKI Z KISZONĄ KAPUSTĄ I GRZYBAMI :  
Składniki :40 g mąki; 3 jajka; sól; 700 g kapusty kiszonej; pół liścia laurowego; 40 g suszonych grzybów 
(borowików lub podgrzybków); 1 cebula; 4 łyżki oleju; sól; pieprz ; cukier 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 300 ml wody. Wyjąć je i opłukać. Pokroić w paski i 



włożyć z powrotem do płynu w którym się moczyły , przecedzone przez gęste sito lub filtr do kawy. Kapustę zalać 
200 ml wody, dodać połowę oleju oraz liść laurowy i gotować na niewielkim ogniu. Po 1 godzinie połączyć z 
grzybami wraz z wywarem i posiekaną cebulą, zrumienioną na reszcie oleju. Gotować jeszcze 30 minut i 
wymieszać z ugotowanymi łazankami. Doprawić do smaku solą , pieprzem oraz cukrem, podgrzać i zdjąć z ognia 

PIEROGI Z KWAŚNĄ KAPUSTĄ I GRZYBAMI :  
Składniki :400 g mąki; 1 jajko; sól; 750 g kapusty kiszonej; 40-60 g grzybów suszonych; 1 cebula; 3 łyżki masła 
Przepis : Grzyby na co najmniej 2 godziny namoczyć w 200 ml wody. W tym czasie kapustę zalać 200 ml wody, 
dodać liść laurowy i gotować godzinę na wolnym ogniu. Kapustę odcedzić i posiekać. Namoczone grzyby opłukać i 
zalać wodą, w której się moczyły, przecedzoną przez gęste sito lub filtr do kawy. Gotować 30 minut , tak aby pod 
koniec nie pozostało prawie nic płynu. Obraną i pokrojoną w krążki cebulę zrumienić na 2 łyżkach masła i wraz z 
grzybami zemleć w maszynce do mięsa lub rozdrobnić w malakserze. Na patelni roztopić resztę masła, włożyć 
posiekaną kapustę oraz grzyby i ciągle mieszając, podsmażać 7-8 minut. Doprawić do samu solą i pieprzem. Kiedy 
farsz ostygnie, formować kulki nieco większe od orzecha laskowego. Mając przygotowane takie kulki, łatwiej jest 

lepić pierogi 
Przygotować ciasto : w przesianej mące zrobić dołek, wbić jajo, wsypać szczyptę soli i zagnieść ciasto, dodając 
około 100 ml wody. Ciasto nie powinno być zbyt twarde. Wyrabiać aż będzie gładkie . Rozwałkować na 2 - 2,5 
mm grubości, oprószając stolnicę mąką. Szklanką lub okrągłą foremką wykrawać koła o średnicy około 5 cm. Na 
środek kłaść kulkę farszu, zginać na pół, dokładnie zlepiać brzeg i układać na oprószonej mąką ściereczce. Pierogi 
wrzucać do jak największej ilości gotującej się , osolonej wody (mniej więcej 3 litry wody na 20 pierogów). Ogień 
powinien być taki , żeby po wrzuceniu pierogów woda jak najszybciej ponownie się zagotowała. Wtedy nieco go 
zmniejszyć. 3 minuty po tym ,jak pierogi wypłyną na wierzch, wyjąć je łyżeczką cedzakową, najlepiej drewnianą 
lub plastikową, ułożyć na talerzach lub półmisku, tak ,żeby na siebie nie nachodziły i polać stopionym masłem. 

BOROWIKI SUSZONE SMAŻONE W PANIERCE :  
Składniki :8 dużych kapeluszy suszonych borowików (podobnej wielkości); 6 łyżek oleju; 2 jajka; 2 łyżki mąki; 3 
łyżki tartej bułki; sól; pieprz 

Przepis : Borowiki na co najmniej 4 godziny zalać 250 ml wody. Wyjąć je i opłukać, a wodę przecedzić przez 
gęste sito lub filtr do kawy i ponownie zalać nią grzyby . Gotować pół godzin na takim ogniu, by pod koniec nie 
pozostało prawie nic płynu. Kapelusze wyjąć i odsączyć na papierowym ręczniku, oprószyć solą oraz pieprzem, a 
następnie obtoczyć kolejno w mące, rozbełtanych jajkach i w bułce tartej. Grzyby kłaść na rozgrzany olej i smażyć 
na średnim ogniu na złoty kolor = po 5-6 minut z każdej strony - a potem odsączyć je z tłuszczem na kuchennym 
papierze 

BOROWIKI SUSZONE SMAŻONE W CIEŚCIE :  
Składniki :8 dużych kapeluszy suszonych borowików (podobnej wielkości); 6 łyżek oleju; 2 jajka; 4 łyżki mąki; 3 
łyżki tartej bułki; 100 ml białego wina lub jasnego piwa; 150 ml oleju; sól; pieprz 
Przepis : Kapelusze borowików na co najmniej 4 godziny zalać 250 ml wody. Wyjąć je i opłukać, a wodę 
przecedzić przez gęste sito lub filtr do kawy i ponownie zalać nią grzyby . Gotować pół godziny na takim ogniu, by 
pod koniec nie pozostało prawie nic płynu. Kapelusze wyjąć, odsączyć na papierowym ręczniku i oprószyć solą 
oraz pieprzem. Żółtka wymieszać z mąką, szczyptą soli i połową wina lub piwa oraz z ubitą na sztywno pianą z 
białek. Kapelusze borowików moczyć cieście i kłaść na mocno rozgrzany olej . Smażyć po 5 minut z każdej strony. 
Grzyby wyjąć z patelni i odsączyć z tłuszczu na kuchennym papierze 

KARP W SZARYM SOSIE :  
Składniki :1 średni karp (około 1,2 kg po wypatroszeniu) lub 4 dzwonka (po około 180 g); 1 marchew; 1 
pietruszka; ćwierć selera; 2 liście laurowe; 6 ziarenek ziela angielskiego; 6 ziarenek pieprzu; sól; pieprz; 1 mała 
cebula; 2 łyżki masła; 2 łyżeczki mąki; 30 g jak najdrobniejszych rodzynków; 30 g migdałów; 50 g piernika; 50 ml 
czerwonego wytrawnego wina; 1 płaska łyżka cukru na karmel; skórka starta z połowy cytryny; sól; pieprz biały, 
gałka muszkatołowa; sok z cytryny 
Przepis : Warzywa odczyścić, opłukać, pokroić w mniejsze kawałki włożyć do garnka z wstawką, przeznaczonego 
do gotowania ryb lub brytfanny, zalać 1 litrem wody, dodać liście laurowe, ziele angielskie , pieprz ziarnisty oraz 
płaską łyżkę soli i gotować 30 minut. Wyjąć warzywa, wlać jeszcze 1 litr wody i zagotować. Włożyć karpia, 
wypatroszonego, umytego i oczyszczonego z łusek, płetw oraz skrzeli (lub dzwonka). Jeśli woda nie pokrywa ryby 
, uzupełnić wrzątkiem i na niewielkim ogniu gotować 30 minut, po czym zdjąć z ognia  

Przygotować sos : drobno posiekaną cebulę zeszklić na maśle, dodać mąkę i podsmażać 3 minuty aż mąka się 
zrumieni. Mieszając, powoli wlać 200 ml wywaru z ryby. Dodać pokruszony piernik, gotować na wolnym ogniu 10 
minut, a następnie przetrzeć przez sito. Łyżkę cukru zrumienić na patelni dodać 2 łyżki wody i mieszać, dopóki 
stwardniały karmel się nie rozpuści. Wlać wino oraz przetarty sos. Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać 
ze skórek i wraz z opłukanymi rodzynkami oraz startą skórką z cytryny dodać do sosu. Doprawić do smaku solą, 
białym pieprzem, gałką muszkatołową, cukrem ,sokiem z cytryny. Na wolnym ogniu doprowadzić sos do wrzenia 
gotować 3 minuty, zdjąć z ognia i trzymać w cieple. Karpia ostrożnie wyjąć na półmisek i polać sosem 



KARP ZAPIEKANY ZE ŚLIWKAMI I CHRZANEM :  
Składniki :1 średni karp (około 1,2 kg po wypatroszeniu); 2 łyżki mąki; 5 łyżek oleju; 200 ml białego wina; 200 
g suszonych śliwek bez pestek; kawałek korzenia chrzanu (3-4 cm); 1 cytryna; 2 goździki; ćwierć laski cynamonu; 
sól; pieprz; cukier; 1 łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego; plasterki lub cząstki cytryny do 
dekoracji 
Przepis : Wypatroszoną rybę umyć i nożem oczyścić z łusek, skrobiąc od strony ogona ku głowie. Odciąć płetwy 
, a następnie przekroić ją na pół wzdłuż kręgosłupa. Usunąć duże ości i podzielić karpia na kawałki - im są 
mniejsze , tym łatwiej się smażą. Odsączyć je na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz pieprzem, skropić 
sokiem z cytryny i na co najmniej pół godziny umieścić w lodówce. Wyjąć, obtoczyć w mące i smażyć na 
rozgrzanym oleju po 4 minuty z każdej strony. Rybę odsączyć z tłuszczu na kuchennym papierze i ułożyć w 
posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym. Opłukane śliwki pociąć w niezbyt cienkie paski i zalać winem. 
Dodać goździki, cynamon i gotować 10 minut ,a następnie przetrzeć przez sito .Dodać skórkę ze sparzonej 
cytryny i doprawić do smaku cukrem oraz sokiem z cytryny, Opłukany i obrany chrzan pociąć ostrym nożem na 
wiórki i obsypać nimi karpia. Zalać przecierem śliwkowym i na 15 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 

stopni. 

KARP Z PIECA Z BOROWIKAMI :  
Składniki :1 średni wypatroszony karp z głową (około 1,2 kg); 1 łyżka soku z cytryny; 80 g borowików 
suszonych; 1 cebula; 4 łyżki masła; 1 czerstwa bułka bez skorki; 200 ml mleka;1 łyżka bułki tartej; 2 jajka; sól ; 
pieprz; 1 łyżka masła do posmarowania naczynia żaroodpornego  
Przepis : Grzyby na na co najmniej 2 godziny namoczyć w 500 ml wody. Wyjąć je i opłukać i z powrotem włożyć 
do płynu w którym się moczyły, przecedzonego przez gęste sito lub filtr do kawy. Gotować 30 minut na takim 
ogniu , by na koniec było jak najmniej wywaru. Bułkę pokroić w ćwiartki i namoczyć w mleku. Karpia oczyścić z 
łusek, skrobiąc od strony ogona , a następnie umyć go, odsączyć na kuchennym papierze, oprószyć solą oraz 
pieprzem, skropić sokiem z cytryny i na 1 godzinę włożyć do lodówki. Cebulę pokroić w kostkę i lekko 
przyrumienić na dwóch łyżkach masła. Wraz tłuszczem oraz odciśniętą bułką zemleć ją w maszynce lub 
zmiksować . Ugotowane grzyby lekko odcisnąć (nie wylewając wywaru), grubo posiekać i wymieszać z bułką oraz 
cebulą, żółtkami i bułką tartą. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę, i delikatnie mieszając połączyć z 
grzybową masą. Farszem napełnić kieszeń powstałą po wypatroszeniu karpia i spiąć brzegi wykałaczkami lub 
szpilkami do zrazów. Rybę włożyć do posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec 40 minut. Wywar grzybowy podgrzać z dwiema łyżkami masła i co jakiś czas 
polewać nim karpia 

SANDACZ PO POLSKU :  
Składniki :800 g filetu sandacza ze skórką; 1 marchew; 1 pietruszka; ćwierć selera; 1 liść laurowy; 4 ziarenka 
ziela angielskiego ;4 ziarenka pieprzu, sól; biały pieprz; 2 jajka; 3-4 łyżki masła 
Przepis : Warzywa oczyścić, opłukać, pokroić w duże kawałki, włożyć do garnka z wstawką, przeznaczonego do 
gotowania ryb, lub brytfanny, zalać 1 litrem wody, dodać liść laurowy, ziele angielskie; pieprz ziarnisty oraz 
łyżeczkę soli i gotować 30 minut. Wyjąć warzywa a do wywaru włożyć umyty filet. Jeśli woda go nie pokrywa, 
uzupełnić ją wrzątkiem i na niewielkim ogniu gotować 15 minut. Rybę ostrożnie wyjąć i położyć na półmisku Polać 
stopionym masłem i posypać grubo posiekanymi, ugotowanymi na twardo jajkami. Podawać z ziemniakami z 
wody. 

SZCZUPAK FASZEROWANY Z BOROWIKAMI :  
Składniki :1 niewypatroszony szczupak (około 2 kg); 1 marchew; 1 pietruszka; ćwierć selera; 1 liść laurowy; 5 
ziarenek ziela angielskiego; 8 ziarenek pieprzu; 80 g borowików suszonych; 1 cebula; 4 łyżka masła; 1 czerstwa 
bułka; 150 ml mleka; 2 jajka; 1 łyżka bułki tartej; pół pęczka natki pietruszki; sól; pieprz; 2 łyżki masła do polania 
ryby 
Przepis : Borowiki na co najmniej 2 godziny namoczyć w wodzie. Następnie wyjąć je, nie wylewając wody i 
opłukać. Grzyby z powrotem włożyć do płynu w którym się moczyły, przecedzonego przez gęste sito lub filtr do 
kawy i gotować 30 minut na takim ogniu , by pod koniec pozostało jak najmniej płynu. Bułkę pokroić na ćwiartki i 
namoczyć w mleku. Szczupaka umyć, odciąć płetwy i ogon. Naciąć skórę przy głowie i zdjąć ją ostrożnie, starając 
się jej nie uszkodzić. Jeśli się to zdarzy ,zszyć w przerwanym miejscu. Skórę odłożyć , a rybę dokładnie 
wyfiletować. Głowę, płetwy oraz większe ości zalać 1 litrem wody ,wrzucić łyżeczkę soli, oskrobane i pokrojone w 
duże kawałki warzywa, liść laurowy, ziele angielskie oraz ziarenka pieprzu i 30 minut gotować na wolnym ogniu. 

Następnie wywar przecedzić przez gęste sito. Mięso szczupaka zemleć w maszynce wraz z odciśniętą bułką oraz 
pokrojoną w kostkę cebulą, przyrumienioną na maśle. Masę połączyć z tłuszczem, w którym smażyła się cebula , 
grubo posiekanymi borowikami, żółtkami, bułką tartą i drobno posiekaną natką pietruszki. Masę rybną m 
ostrożnie mieszając połączyć z białkami ubitymi na sztywną pianę. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Farsz 
włożyć do skóry , tak by pozostawało trochę wolnej przestrzeni, zaszyć i obwinąć gazą. Wywar wlać do garnka z 
wstawką, dolać tyle wody , by pokrywała rybę i gotować 45 minut na niewielkim ogniu. Szczupaka wyjąć, a kiedy 
odcieknie woda, usunąć gazę, pokroić go skośnie na dwucentymetrowe kawałki , ułożyć na półmisku i polać 
stopionym masłem .Podawać z ziemniakami z wody 



PIEROGI Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI :  
Składniki :400 g maki; 1 jajko; sól; 300-350 g suszonych śliwek bez pestek; sok i skórka starta z połowy 
sparzonej cytryny; 2 łyżki cukru pudru; 1 goździk; ćwierć łyżeczki cynamonu; 100 ml czerwonego wina, 
półsłodkiego lub słodkiego lub 100 ml wody; 3 łyżki masła; 2 łyżki bułki tartej 
Przepis : Opłukane śliwki na 15 minut namoczyć w winie lub wodzie a następnie odcedzić je i rozłożyć na 
papierowym ręczniku żeby obeschły. Goździk zmiażdżyć i wymieszać z cukrem pudrem, cynamonem, skórką 
startą z cytryny oraz 1 łyżeczką soku cytrynowego. Tą mieszanką natrzeć środki śliwek. W przesianej mące zrobić 
dołek, wbić jajka, wsypać szczyptę soli i zagnieść ciasto, dodają około 100 ml wody. Ciasto nie powinno być zbyt 
twarde. Wyrabiać aż będzie gładkie. Rozwałkować na grubość 2-2,5 mm, oprószając stolnicę mąką .Szklanką lub 
okrągłą foremką wykrawać koła o średnicy około 4 cm. Na środek każdego kłaść śliwkę, ciasto zginać w pół i 
dokładnie zlepiać brzegi. Pierogi układać na oprószonej mąką ściereczce. Wrzucą je do jak największej ilości 
gotującej się osolonej wody (mniej więcej 3 litry na 25 pierogów) Ogień powinien być taki ,żeby po wrzuceniu 
pierogów woda jak najszybciej ponownie się zagotowała. Wtedy nieco go zmniejszyć. 3 minuty po tym jak pierogi 
wypłyną na wierzch, wyjąć je łyżeczką cedzakową najlepiej drewnianą lub plastikową, ułożyć na talerzach lub 

półmisku, tak ,żeby na siebie nie nachodziły. Polać zarumienioną na maśl bułką tartą  

KUTIA :  
Składniki :250 g pszenicy; 300 g maku; 750 ml mleka; 150 g cukru i miodu, zmieszanych w dowolnych 
proporcjach (im miodu będzie więcej ,tym kutia będzie lepsza, można użyć samego miodu); 50 g rodzynków; 50 
g orzechów włoskich; 50 g migdałów; 30 g smażonej skórki pomarańczowej; skórka starta z połowy sparzonej 
cytryny; 2 łyżki masła 50-100 ml słodkiej chudej śmietany 
Przepis : Pszenicę opłukać i na 4 godziny namoczyć. Następnie odcedzić ją, zalać 2 litrem wrzątku i gotować na 
małym ogniu około 2 godziny. Kiedy będzie miękka, odcedzić ją na sicie. Mak zalać mlekiem, gotować na małym 
ogniu 30 minut , a potem odstawić na co najmniej 4 godziny. Na sicie położyć ściereczkę i odcedzić mleko. 
Odcisnąć mak w ściereczce i 3 razy przepuścić prze maszynkę. Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem , wyłuskać je 
ze skórek i posiekać. W rondlu o szerokim dnie rozpuścić masło, miód , wrzucić mak, dodać opłukane rodzynki, 
niezbyt drobno posiekane orzechy włoskie i migdały. Podsmażać 5 minut na niewielkim ogniu, często mieszając, 
ponieważ mak łatwo się przypala. Zdjąć z ognia i wymieszać ze śmietaną. Im więcej jest miodu w stosunku do 
cukru, tym mniej jej dodać. Masę makową połączyć z pszenicą, wymieszać i schłodzić 

KLUSKI Z MAKIEM :  
Składniki :400 g mąki; 2 jajka; sól; 150 g maku; 500 ml mleka; 100 g cukru i miodu w dowolnych proporcjach 
(im więcej miodu tym potrawa smaczniejsza) ; 20 g rodzynków; 20 g orzechów włoskich lub migdałów; 20 g 
smażonej skórki pomarańczowej; 50-100 ml słodkiej , chudej śmietany; 2 łyżki masła 
Przepis : Mak zalać mlekiem i na niewielkim ogniu gotować 30 minut, a potem zdjąć z ognia i zostawić na co 
najmniej 4 godziny. Na sicie położyć ściereczką i odcedzić mleko. Odcisnąć mak w ściereczce i raz lub dwa razy 
przepuścić przez maszynkę. Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać je ze skórek i posiekać. W rondlu o 
szerokim dnie rozpuścić miód i masło, wrzucić mak, dodać opłukane rodzynki, posiekane orzechy włoskie lub 
migdały. Wlać śmietanę (im więcej jest miodu w stosunku do cukru, tym mniej wlać śmietany), 5 minut 
podsmażać na niewielkim ogniu, często mieszając, a następnie połączyć z kluskami przyrządzonym według 
przepisu na Kluski krojone. Kluski z makiem można przyrządzić bez orzechów, rodzynków i skórki pomarańczowej 
lub bez któregoś z tych składników 

ŁAZANKI Z MAKIEM :  
Składniki :400 g mąki; 3 jajka; sól; 150 g maku; 500 ml mleka; 100 g cukru i miodu w dowolnych proporcjach 
(im więcej miodu tym potrawa smaczniejsza) ; 20 g rodzynków; 20 g orzechów włoskich lub migdałów; 20 g 
smażonej skórki pomarańczowej; 50-100 ml słodkiej chudej śmietany; 2 łyżki masła 
Przepis : 
 

ŁAMAŃCE Z MAKIEM :  
Składniki :180 g mąki; 1 żółtko; 120 g masła; 40 g cukru pudru; skórka starta z połowy sparzonej cytryny; sól; 
1 łyżka masła do smarowania blachy; 300 g maku; 750 ml mleka; 150 g miodu i cukru, zmieszanych w dowolnych 
proporcjach; 50 g rodzynków; 50 g orzechów włoskich; 50 g migdałów; 30 g smażonej skórki pomarańczowej; 2 
łyżki masła; 50-100 ml słodkiej chudej śmietany 

Przepis : Mak zalać mlekiem, gotować na małym ogniu 30 minut, a potem odstawić na co najmniej 4 godziny. W 
tym czasie można przygotować łamańce. Mąkę połączyć z cukrem pudrem, szczyptą soli oraz startą skórką 
cytrynową i posiekać ze schłodzonym masłem. Dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto. Na godzinę wstawić do 
lodówki, a następnie rozwałkować (najlepiej między dwoma kawałkami folii kuchennej) i pokroić w prostokąty 2x2 
cm lub wydłużone romby o podobnej wielkości. Ułożyć je na blasze posmarowanej masłem, wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 1190 stopni i piec około 10 minut. Dopóki nie ostygną nie ściągać ich z blachy, 
ponieważ są bardzo kruche. Na sicie położyć ściereczkę i odcedzić mlek. Odcisnąć mak w ściereczce i 3 razy 
przepuścić przez maszynkę. Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać je ze skórek i posiekać. W rondlu o 



szerokim dnie rozpuścić masło, miód oraz cukier, wrzucić mak, dodać opłukane rodzynki, niezbyt drobno 
posiekane orzechy włoskie, migdały i posiekaną smażoną skórkę pomarańczową. 5 minut podsmażyć na 
niewielkim ogniu , często mieszając, ponieważ mak łatwo się przypala. Pod koniec wlać śmietanę. Im więcej jest 
miodu w stosunku do cukru, tym mniej jej dodać. Masę włożyć do miski i wstawić do lodówki. Przed podaniem w 
mak wbić łamańce  

MAKÓWKA :  
Składniki :500 g maku; 1 litr mleka; 200g cukru; 50 g miodu; 50 g rodzynków; 50 g orzechów włoskich; 50 g 
migdałów; 30 g smażonej skórki pomarańczowej; pół laski wanilii albo lub 1 łyżeczka cukru waniliowego; 1 
czerstwa chałka; 250 ml słodkiej chudej śmietany 
Przepis : Mak zalać 2 litrami wrzątku i zostawić na 12 godzin. Następnie odcedzić płyn z maku przez położoną na 
sicie ściereczkę. Odcisnąć mak w ściereczce i 2 razy przepuścić przez maszynkę. Migdały na 10 minut zalać 
wrzątkiem, wyłuskać ze skórek i posiekać. Zmielony mak zalać mlekiem, dodać miód, cukier oraz bardzo drobno 
posiekaną wanilię lub cukier waniliowy i gotować 20 minut na małym ogniu, 5 minut przed końcem dodając 

opłukane rodzynki, niezbyt drobno posiekane skórkę pomarańczową. Masa makowa powinna być półpłynna. W 
misce ułożyć kilka warstw maku i chałki pokrojonej w cienkie kromki - zaczynając od maku i kończąc na maku. 
Makówkę na kilka godzin wstawić do lodówki 

MAKAGIGI :  
Składniki :300 g maku; 200 ml miodu;; 50 g cukru; 50 g migdałów 
Przepis : Mak na 10 minut zalać 1 litrem wrzątku. Przecedzić na sicie wyłożonym ściereczką i mocno odcisnąć. 
Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać je ze skórek i zemleć w maszynce do mielenia orzechów lub 
bardzo drobno posiekać. Miód gotować z cukrem, dopóki nie zacznie ciemnieć. Wtedy dodać mak oraz migdały, i 
mieszając, smażyć 2 - 3 minuty. Masę wyłożyć na wilgotną deseczkę lub na kawałek aluminiowej folii i 
rozsmarować na grubość 3-4 mm. Zanim masa całkiem ostygnie , pokroić ją w wydłużone romby o bokach 3-3,5 
cm 

KISIEL ŻUARWINOWY :  
Składniki :750 g żurawin; ćwierć laski cynamonu; 2 goździki; 150-200 g cukru lub miodu; 3 łyżki mąki 
ziemniaczanej 
Przepis : Żurawiny przebrać , opłukać ,zalać litrem wody, dodać goździki i cynamon i na wolnym ogniu gotować 
1 godzinę .Dwie trzecie żurawin przetrzeć przez sito , połączyć z pozostałymi owocami ,dodać cukier lub miód i 
zagotować. Mieszając dodać mąkę ziemniaczaną , zmieszaną z kilkoma łyżkami wody. Kiedy żurawiny z powrotem 
staną się klarowne , zdjąć z ognia. Gdyby były zbyt kwaśne , dodać cukru lub miodu. Kisiel podawać ciepły. Przy 
niewigilijnych okazjach można do niego serwować bitą śmietanę lub sos waniliowy 

KOMPOT Z SUSZU OWOCOWEGO :  
Składniki :200 g suszonych śliwek bez pestek; 100 g suszonych moreli; 50 g suszonych gruszek; ćwierć laski 
cynamonu lub ćwierć łyżeczki sproszkowanego cynamonu; skórka ścięta z połowy sparzonej pomarańczy (tylko jej 
pomarańczowa część); 3 goździki; 2-3 łyżki cukru; sok z cytryny 
Przepis : Jabłka , gruszki i morele opłukać, na 1 godzinę zalać 1,5 litra wody a następnie dodać cukier, goździki, 

cynamon oraz skórkę ściętą z pomarańczy i gotować 30 minut. Doprawić do smaku cukrem oraz sokiem z cytryny 
i schłodzić .Przed podaniem wyjąć skórkę, cynamon oraz goździki 

KOMPOT Z SUSZONYCH ŚLIWEK NA WINIE :  
Składniki :400 suszonych śliwek bez pestek; 250 ml czerwonego wina, wytrawnego, półsłodkiego lub słodkiego; 
pół laski cynamonu; goździki, 2-6 łyżek miodu lub cukru, zależnie od tego jakiego wina się użyje; 1 mała 
pomarańcza; 1 cytryna; sok z cytryny 
Przepis : Śliwki opłukać i zalać winem oraz około 750 ml wody. Dodać pokrojone w plastry sparzone pomarańczę 
i cytrynę, miód lub cukier, goździki oraz cynamon. Gotować 20 minut .Doprawić do smaku cukrem oraz sokiem z 
cytryny i schłodzić. Jeśli kompot podaje się w większym naczyniu, można nie wyjmować plasterków cytryny i 
pomarańczy 

MAKOWIEC ŚWIĄTECZNY Z KRUCHO-DROŻDŻOWEGO CIASTA :  

Składniki :400 g mąki; 50 g drożdży; 1 jako; 3 żółtka; 80 g cukru; 150 g masła; 2 łyżki słodkiej śmietany; 2 łyżki 
kwaśnej śmietany; skórka starta z 1 sparzonej cytryny; sól; 500 g maku; 1 l mleka; 250 g miodu; 100g cukru; 
150 g masła; 4 jajka; 50 g rodzynków; 50 g smażonej skórki pomarańczy. 50 g orzechów włoskich; 50 g 
migdałów, pól laski wanilii; 1 łyżka cukru pudru; sól 
Przepis : Mak zalać wrzącą wodą , a następnie ją zlać i wlać mleko. Gotować na małym ogniu 30 minut, zdjąć z 
ognia i zostawić na co najmniej cztery godziny. Odcedzić na sicie wyłożonym ściereczką, odcisnąć i 3 razy 
przepuścić przez maszynkę .Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać ze skórek i posiekać. Orzechy pokroić 
w cienkie paski. W rondlu o szerokim dnie rozpuścić miód oraz masło. Wrzucić mak i mieszając 10 minut 



podsmażać na niewielkim ogniu, pod koniec dodając opłukane rodzynki, orzechy, migdały, posiekaną smażoną 
skórkę pomarańczową oraz wanilię utłuczoną w moździerzu lub posiekaną z cukrem pudrem. Zdjąć z ogna i kiedy 
masa ostygnie, wymieszać ją z utartym z cukrem żółtkami i białkami, ubitymi ze szczyptą soli na sztywną pianę. 
Drożdże wymieszać z łyżeczką cukru, szczyptą soli i słodką śmietanę. Masło posiekać w mące , dodać 
rozpuszczone drożdże, jajko ,żółtka, resztę cukru, kwaśną śmietanę oraz skórkę cytrynową i zagnieść gładkie 
ciasto. Rozwałkować je na grubość 3-4 mm, na wierzchu równomiernie rozłożyć masę makową zostawiając około 
centymetra niepokrytych brzegów i zwinąć rulon. Makowiec ponakłuwać cienkim szpikulcem, żeby ciasto nie 
popękało, obwinąć papierem do pieczenia, tak aby miedzy ciastem a papierem pozostała wolna przestrzeń i 
umieścić w podłużnej wysokiej formie, w ten sposób, żeby brzegi papieru były na dnie. Na godzinę zostawić w 
ciepłym miejscu, a następnie wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 50 minut. Makowiec można 
polać lukrem, na przykład Lukrem pomarańczowym ucieranym 

Wielkanoc 

| Jajka faszerowane w skorupkach z pieczarkami | Sos wielkanocny ze szczypiorkiem i jajkami | Sos wielkanocny 
chrzanowy z jajkami | Chrzan ze śmietaną | Chrzan z jajkami |Chrzan podsmażany ze śmietaną | Ćwikła | Żurek 
świąteczny| Żurek z chrzanem | Żurek na białej kiełbasie | Zupa chrzanowa | Biała kiełbasa pieczona | Biała 
kiełbasa gotowana |Biała kiełbasa w piwie z sosem cebulowym | Udziec barani wielkanocny | Szynka wędzona 
pieczona w chlebie | Szynka wieprzowa pieczona z chrzanem | Pieczeń wołowa zakrawana z chrzanem| Pascha 
wielkanocna | Baba drożdżowa z migdałami zaparzana | Baba szafranowa | Babka muślinowa | Kruche ciasto do 
mazurków | Mazurki kajmakowe |Mazurki kajmakowe czekoladowe | Mazurki bakaliowe na kruchym 
spodzie | Mazurki na kruchym spodzie z masą pomarańczową | Mazurki orzechowo-miodowe na kruchym 
spodzie | Mazurki na kruchym spodzie z masą różaną | Mazurki na kruchym spodzie z masą cytrynową | Mazurek 
cygański pieczony na waflu | Mazurki makowe na kruchym spodzie | Mazurki migdałowe z różą na kruchych 
spodach | Mazurek z ciasta sękaczowego i róży | 

JAJKA FASZEROWANE W SKORUPKACH Z PIECZARKAMI :  
Składniki : 8 jajek, 150 g pieczarek, 4 łyżki sklarowanego masła; 1 mała cebula, 2 łyżki słodkiej śmietany; pół 
pęczka natki pietruszki; 2 łyżki bułki tartej, sól , pieprz, 3 łyżki oleju 
Przepis : Pieczarki oczyścić, jeśli są za duże, zdjąć z nich skórkę, a następnie poszatkować je i opłukać na sicie. 
Cebulę posiekać i zeszklić na 2 łyżkach masła, włożyć pieczarki i smażyć na średnim ogniu 7-8 minut, aż wyparuje 
cały płyn. Zemleć je wraz z cebulą w maszynce do mięsa lub zmiksować. Jajka, jeśli są wyjęte z lodówki, na 10-
15 minut umieścić w rondlu z letnią wodą zanim się go postawi na niezbyt silnym ogniu. Od momentu , gdy woda 
zakipi, gotować 6-7 minut, zależnie od wielkości. Potem zalać jajka zimną wodą, a kiedy wystygną, ostrym 
ciężkim nożem przekroić wzdłuż na pół. Przy przecinaniu ważne jest m by zrobić to jednym zdecydowanym 
ruchem. Łyżeczką ostrożnie wybrać ze skorupek żółtka wraz z białkami i drobno je posiekać. Wymieszać z 
pieczarkami, śmietaną oraz opłukaną i bardzo drobno posiekaną natką pietruszki. Doprawić do smaku solą oraz 
pieprzem i nałożyć do skorupek .Farsz delikatnie docisnąć i wyrównać, posypać bułką tartą i przecisnąć ją lekko 
nożem, by przywarła do nadzienia. Na patelni rozgrzać resztę masła. Kiedy zacznie skwierczeć, położyć na nim 
jajka, farszem w dół. Po 30 sekundach nieco zmniejszyć ogień ,żeby panierka się nie przypaliła. Po 2-3 minutach, 
gdy jest rumiana, jajka odwrócić, na patelnię wlać olej i smażyć jeszcze 3-4 minuty .Ze skorupek zetrzeć 
papierem lub ściereczką tłuszcz. Jajka podawać gorące 

SOS WIELKANOCNY ZE SZCZYPIORKIEM I JAJKAMI :  
Składniki : 150 ml majonezu, 100 ml kwaśnej śmietany (można ją zastąpić naturalnym jogurtem),2 jajka, 1 
łyżeczka musztardy, 1 pęczek szczypiorku, sól, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać ze skorupek, posiekać i wymieszać z majonezem, śmietaną, 
musztardą oraz opłukanym i drobno posiekanym szczypiorkiem. Podawać do jajek, wędlin oraz zimnych mięs 

SOS WIELKANOCNY CHRAZNOWY Z JAJKAMI :  
Składniki :4 łyżki chrzanu, świeżo startego lub ze słoika; 150 ml majonezu; 100 ml kwaśnej śmietany (można ją 
zastąpić naturalnym jogurtem), 2 jajka, sól, cukier , sok z cytryny 
Przepis : Jajka ugotować na twardo, ostudzić, obrać ze skorupek i posiekać. Chrzan wymieszać z majonezem 
oraz ze śmietaną, dodać jajka z doprawić do smaku solą cukrem oraz sokiem z cytryny. Podawać do jajek, wędlin, 

zimnych mięs oraz ryb 

CHRZAN ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki : 200 g świeżego chrzanu w korzeniu, sok z 1 cytryny, 150 ml kwaśnej śmietany, sól, cukier 
Przepis : Chrzan umyć, oskrobać, zetrzeć na tarce o drobnych oczkach i natychmiast zalać sokiem z cytryny aby 
nie ściemniał. Chrzan zamiast ścierać włożyć do sokowirówki, wycisnąć sok i połączyć go z suchymi wiórkami 
korzenia chrzanu. Rozdrobniony chrzan wymieszać ze śmietaną i doprawić do smaku solą , cukrem oraz sokiem z 
cytryny 



CHRZAN Z JAJKAMI :  
Składniki :200 g świeżego chrzanu w korzeniu, 3 jajka, 100 ml słodkiej śmietany, 50 ml kwaśnej śmietany, sól, 
cukier, sok z cytryny 
Przepis : Jajka ugotować na twardo, a kiedy wystygną, obrać i posiekać. Korzeń chrzanu umyć, oskrobać i 
zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Wymieszać ze śmietaną oraz jajkami i doprawić do smaku solą, cukrem i 
sokiem z cytryny 

CHRZAN PODSMAŻANY ZE ŚMIETANĄ :  
Składniki :200 g świeżego chrzanu w korzeniu, sok z jednej cytryny, 2 łyżki masła, 75 ml kwaśnej śmietany, 75 
ml słodkiej śmietany, sól, cukier  
Przepis : Chrzan umyć, oskrobać, zetrzeć na tarce o drobnych oczkach lub rozdrobnić w malakserze (albo 
wycisnąć sok w sokowirówce i połączyć go z suchymi wiórkami chrzanu). Natychmiast zalać go sokiem z cytryny, 
żeby nie ściemniał. w rondlu rozgrzać masło, wrzucić rozdrobniony chrzan i mieszając, podsmażać 4 minuty, 
uważając żeby się nie przyrumienił. Wlać obie śmietany, doprawić do smaku solą, cukrem oraz sokiem z cytryny, 

doprowadzić do wrzenia, zdjąć z ognia i ostudzić 

ĆWIKŁA :  
Składniki :800 g buraków, 70-80 g startego chrzanu, sok z 1,5 cytryny lub 5-6 łyżek octu z białego lub 
czerwonego wina, pół łyżeczki kminku (niekoniecznie), sól, cukier 
Przepis : Buraki wyszorować pod bieżącą wodą, zalać taką ilością wrzątku , by były przykryte , i gotować 1,5 - 2 
godziny, zależnie od ich wielkości, a następnie odcedzić. Kiedy wystygną, obrać i zetrzeć na tarce o małych 
oczkach. Do soku z cytryny lub octu dodać 3 łyżki wody, wrzucić kminek, zagotować i zdjąć z ognia. Gdy płyn 
przestygnie, wymieszać go z burakami. Na koniec doprawić do smaku solą i cukrem 

ŻUREK ŚWIĄTECZNY :  
Składniki : 750 ml żuru przygotowanego według przepisu na ŻUR, 300 g białej kiełbasy, 200 g surowej 
wędzonej szynki w kawałku, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 1 por, 1 liść laurowy, 2 ziarenka ziela 
angielskiego, 5 ziarenek pieprzu, 1 łyżka świeżo startego chrzanu lub 2 łyżki gotowego chrzanu ze śmietaną, 1 
ząbek czosnku, 150 -200 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz 
Przepis : Umyte warzywa oskrobać , zalać 1 litrem wrzątku. Wrzucić liść laurowy ,ziele angielskie i pieprz 
ziarnisty, dodać płaską łyżeczkę soli, opłukaną kiełbasę oraz szynkę i na wolnym ogniu gotować 20 minut .Wyjąć 
kiełbasę wsypać majeranek i gotować jeszcze pół godziny. Warzywa usunąć, a szynkę wyjąć pokroić w cienkie 
słupki i z powrotem włożyć do wywaru Wlać żur , dodać pokrojoną w centymetrowe kawałki kiełbasę, przeciśnięty 
przez prasę czosnek oraz chrzan. Gotować 5 minut. Wlać śmietanę, rozbełtaną z kilkoma łyżkami zupy, doprawić 
do smaku solą oraz pieprzem i zagotować. 

ŻUREK Z CHRZANEM :  
Składniki :750 ml żuru kupionego lub przyrządzonego według przepisu ŻUR; 750 ml BULIONU WOŁOWEGO albo 
BULIONU WARZYWNEGO , lub 750 ml wody i dwie kostki bulionowe; 3 łyżki świeżo startego chrzanu, 1 łyżeczka 
suszonego majeranku, 21 ząbek czosnku, 150 - 200 ml kwaśnej śmietany, 4 jajka, sól, pieprz 
Przepis : Żur połączyć z bulionem, wsypać majeranek i gotować na wolnym ogniu 25 minut. Dodać przeciśnięty 

przez wyciskarkę lub zmiażdżony czosnek, rozbełtaną śmietanę, zmieszaną z chrzanem, doprowadzić do wrzenia i 
zdjąć z ognia. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać z ugotowanymi na twardo jajkami, grubo 
posiekanymi lub pokrojonymi na ćwiartki 

ŻUREK NA BIAŁEJ KIEŁBASIE :  
Składniki : ml żuru kupionego lub przyrządzonego według przepisu ŻUR , 750 BULIONU WARZYWNEGO lub 750 
ml wody i 2 warzywne kostki bulionowe, 400-500 g białej surowej kiełbasy,2 łyżeczki suszonego majeranku, 2 
ząbki czosnku, 100 ml słodkiej śmietany, 100 ml kwaśnej śmietany, 1 płaska łyżka mąki, 1-2 łyżki soku z cytryny, 
sól, pieprz  
Przepis : Białą kiełbasę opłukać, zalać 750 ml bulionu warzywnego dodać majeranek i gotować 10 minut na 
wolnym ogniu. Wlać żur i gotować dalsze 20 minut. Potem dodać, przeciśnięty przez prasę lub zmiażdżony 
nożem, czosnek. Mąkę wymieszać ze śmietaną, kwaśną i słodką, i wlać do zupy. Doprowadzić do wrzenia i 
gotować jeszcze 2-3 minuty. Doprawić do smaku solą, pieprzem i ,gdyby żur był za mało kwaśny, sokiem z 

cytryny. Kiełbasę wyjąć, pokroić w centymetrowe kawałki, rozłożyć na talerze lub włożyć do wazy i zalać żurkiem 

ZUPA CHRZANOWA :  
Składniki :120-150 g chrzanu (świeży korzeń), 1 duża lub 2 małe cebule, 2 łyżki masła, 1 marchew, 1 
pietruszka, ćwierć selera,1 por., 1 liść laurowy, 2 ziarenka ziela angielskiego, 5 ziarenek pieprzu, 200 ml słodkiej 
śmietany, 2 żółtka, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny 
Przepis : Obraną cebulę pokroić w kostkę i lekko przyrumienić na maśle. Zalać 1,5 litra wody, dodać umyte i 
oskrobane warzywa, łyżeczkę soli, liść laurowy, ziele angielskie oraz pieprz ziarnisty i na wolnym ogniu gotować 



45 minut. Wywar przecedzić, dodać świeżo starty chrzan i gotować 5minut. Następnie wlać śmietanę rozbełtaną z 
żółtkami, doprawić do smaku solą, pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny i mocno podgrzać ale nie 
doprowadzić do wrzenia. Podawać w filiżankach z JAJKAMI FASZEROWANYMI SMAŻONYMI lub JAJKAMI 
FASZEROWANYMI W SKORUPKACH Z PIECZARKAMI 

BIAŁA KIEŁBASA PIECZONA :  
Składniki : 800 g białej kiełbasy, 3 cebule, 5 łyżek dobrego, bezzapachowego oleju, 2 ząbki czosnku, 1 liść 
laurowy, 8 ziarenek pieprzu, 3 ziarenka ziela angielskiego, 2 płaska łyżeczka suszonego majeranku, sól, pieprz 
Przepis : Olej połączyć z posiekaną cebulą, przeciśniętym przez prasę czosnkiem, majerankiem, pokruszonym 
liściem laurowym i lekko rozgniecionymi : pieprzem oraz zielem angielskim. Dodać pół łyżeczki soli, wymieszać i 
zalać tym włożoną do miski ponakłuwaną cienkim szpikulcem kiełbasę. Na 12 godzin wstawić do lodówki. 
Kiełbasę wyjąć z zalewy , i nie spłukując, oczyścić z przypraw. Zwiniętą w wianuszek, włożyć do okrągłego 
naczynia żaroodpornego, umieścić w piekarniku nagrzanym do 180 stopni i piec godzinę. Podawać z CHRZANEM 
ZE ŚMIETANĄ lub CHRZANEM PODSMAŻANYN ZE ŚMIETANĄ 

BIAŁA KIEŁBASA GOTOWANA :  
Składniki :800 g białej kiełbasy, 1 liść laurowy, 10 ziarenek pieprzu, 3 ziarenek ziela angielskiego, 1 płaska 
łyżeczka suszonego majeranku 
Przepis : W płaskim rondlu zagotować wodę z liściem laurowym, zielem angielskim, pieprzem ziarnistym i 
majerankiem. Włożyć opłukaną kiełbasę i na wolnym ogniu gotować 20 minut. Wyjąć z wody, ułożyć na półmisku 
i podawać z chrzanem  

BIAŁA KIEŁBASA W PIWIE Z SOSEM CEULOWYM :  
Składniki :800 g białej kiełbasy, 500 ml piwa, 1 liść laurowy, 6 ziarenek pieprzu, 2 ziarenka ziela angielskiego, 2 
duże lub 3 mniejsze cebule, 1 łyżka mąki, 2 łyżki masła, 1 łyżeczka cukru, sól, pieprz, sok z cytryny 
Przepis : Piwo wraz z liściem laurowym , pieprzem ziarnistym i zielem angielskim zagotować w szerokim rondlu, 
włożyć opłukaną kiełbasę (można ją zwinąć w wianuszek) i uzupełnić taką ilością wrzątku by była przykryta 
.Gotować na wolnym ogniu 20 minut i nie wyjmować z wywaru. W mniejszym rondlu rozpuścić masło, dodać 
posiekaną cebule, a kiedy się zeszkli, oprószyć ją mąką i mieszając, 2-3 minuty podsmażać na dość dużym ogniu. 
Wlać powoli 150 ml wywaru z kiełbasy, gotować 10 minut i przetrzeć przez sito. Na patelni rozpuścić łyżeczkę 
cukru. Kiedy cukier zbrązowieje, wlać 1 łyżeczkę wody i mieszając, podgrzewać, dopóki zastygły karmel się nie 
rozpuści. Karmel połączyć z przetartym sosem .Doprawić do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny. Jeśli 
kiełbasa wystygła, podgrzać ją, ułożyć na talerzu lub półmisku. Sos podawać w sosjerce  

UDZIEC BARANI WIELKANOCNY :  
Składniki :1 udzieć barani z kością (2-2,2 kg), 200 ml białego wytrawnego wina, 3 ziarenka ziela angielskiego, 1 
łyżeczka rozmarynu, 1 łyżka tymianku, 1 cebula, 6 ząbków czosnku, 6 łyżek oliwy, 1 łyżeczka cukru, 4 łyżki 
sklarowanego masła, sól, pieprz 
Przepis : Przeciśnięty przez prasę czosnek wymieszać z oliwą, rozmarynem, tymiankiem, rozgniecionym zielem 
angielskim, 1 łyżeczką cukr oraz drobno posiekaną cebulą. Mięso umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. W wielu 
miejscach ponakłuwać je głęboko ostrym szpikulcem, natrzeć przygotowaną mieszanką i na 24 godziny umieścić 

w lodówce. Następnie ,za pomocą noża udziec dokładnie oczyścić z przypraw (nie płukać), włożyć do brytfanny, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec 1 godzinę i 45 minut. Wino lekko podgrzać z masłem i co 
10 minut polewać nim udziec. Podawać na przykład z ZIEMNIAKAMI ZAPIEKANYMI Z ZIOŁAMI, i FASOLKĄ 
SZPARAGOWĄ Z KOLOROWĄ PAPRYKĄ 

SZYNKA WĘDZONA PIECZONA W CHLEBIE :  
Składniki :1 surowa szynka wędzona, 1 cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, ćwierć selera, 2 liście laurowe, 10 
ziarenek ziela angielskiego, 1 łyżka pieprzu ziarnistego, 1,2 kg żytniej mąki, 500 g smalcu, sól 
Przepis : Szynkę na godzinę zalać zimną wodą, a następnie wyjąć ją i zalać w garnku taką ilością wrzątku, by 
była przykryta. Wrzucić obrane , pokrojone w ćwiartki cebule, oskrobane całe warzywa, liście laurowe, ziele 
angielskie oraz pieprz ziarnisty. Gotować 1,5 godziny na niewielkim ogniu. Mięso zostawić w wywarze do 
ostygnięcia (można do następnego dnia). Potem wyjąć je i dokładnie osuszyć. Wywaru można użyć do 
przyrządzania żurku. Mąkę żytnią połączyć ze smalcem. Dodać ćwierć łyżeczki soli i dolewając wodę, wyrobić 

niezbyt twarde ciasto - nieco rzadsze od ciasta na pierogi. Oblepić nim szynkę, ponakłuwać widelcem i umieścić 
na posmarowanej masłem blasze. Wstawić do pieca nagrzanego do 180 stopni i piec 1 godzinę i 20 minut 

SZYNKA WIEPRZOWA PIECZONA Z CHRZANEM :  
Składniki :1 cała niewędzona szynka wieprzowa z kością, grubą warstwą tłuszczu i skórą (około 3 kg), 3 cytryny, 
2 cebule, 2 marchwie, 1 pietruszka, pół selera , 2 liście laurowe, 10 ziarenek ziela angielskiego, kawałek korzenia 
chrzanu (około 150 g), 150 g dżemu morelowego, sok 1 cytryny 
Przepis : Szynkę umyć, włożyć do garnka i zalać wodą. Wrzucić obrane, pokrojone w ćwiartki cebule, oskrobane 



całe warzywa, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz ziarnisty oraz 2 płaskie łyżeczki soli. Doprowadzić do wrzenia, 
i zbierając szumowiny, gotować 1,5 godziny na średnim ogniu. Mięso zostawić w wywarze do ostygnięcia (można 
do następnego dnia). Następnie szynkę wyjąć, ostrym nożem ściąć skórę, a znajdujący się pod nią tłuszcz 
ponacinać tak. by powstał wzór w romby. Chrzan opłukać, obrać, pociąć w słupki takiej długości, jak gruba jest 
warstwa tłuszczu na szynce i powtykać je po jednym w każdy romb tłuszczu, który powstał po nacięciu. Szynkę, 
tłuszczem w górę, włożyć do brytfanny i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Dżem morelowy 
przetrzeć przez sito, połączyć z sokiem z cytryny, podzielić na 3 porce i nacierać nimi wierzch szynki - 45, 60 i 75 
minut po wstawieniu jej do piekarnika. Po 1,5 godzinie szynkę wyjąć. Podawać z ZIEMNIACZANYM PUREE i 
surówkami, np. SURÓWKĄ Z CYKORII Z JABŁKIEM 

PIECZEŃ WOŁOWA ZAKRAWANA CHRZANEM :  
Składniki :800 g wołowiny na pieczeń, od udźca lub pierwszej krzyżowej (przy kupnie należy wybrać dość płaski 
kawałek), 2 goździki, 2 ziarenka jałowca, 2 ziarenka ziela angielskiego, 1 łyżka mąki, pół kostki bulion wołowego, 
sok z połowy cytryny lub 3 łyżki octu z białego wina, 4 łyżki sklarowanego masła, 3 łyżki chrzanu, świeżo startego 

lub ze słoika, 3 łyżki bułki tartej, 1 jajko, 1 żółtko, 100 ml kwaśnej śmietany, sól, pieprz, cukier, sok z cytryny  
Przepis : Umytą wołowinę osuszyć, skropić sokiem z cytryny lub octem natrzeć zmiażdżonymi goździkami , 
jałowcem oraz zielem angielskim i na 24 godziny umieścić w lodówce. Mięso wyjąć , opłukać i z obu stron zbić 
tłuczkiem. Natrzeć solą oraz pieprzem i oprószyć mąką W brytfannie rozgrzać 2 łyżki sklarowanego masła i 
zrumienić wołowinę z obu stron. Wlać 200 ml wody, wrzucić pół kostki bulionowej i na małym ogniu dusić 1 
godzinę. Chrzan wymieszać z bułką tartą, jajkiem, żółtkiem oraz śmietaną i doprawić do smaku solą, sokiem z 
cytryny i cukrem. Mięso wyjąć i ponacinać w poprzek włókien , co 2,5 - 3 cm. Nacięcia powinny sięgać mniej 
więcej do połowy wysokości pieczeni, Napełnić je masą chrzanową. Mięso włożyć do brytfanny. Jeśli jest w niej 
mniej niż 150 ml wywaru, uzupełnić go wodą. Przykryć i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piec 45 
minut , na ostatnie 10 minut odkrywając brytfannę. Pieczeń pokroić, polać sosem z dna brytfanny i podawać z 
ZIEMNIACZANYM PUREE , ZIEMNIAKAMI Z WODY i jarzynami, np. BURACZKAMI W ŚMIETANIE Z JABŁKAMI 

PASCHA WIELKANOCNA :  

Składniki :1 kg tłustego twarogu, 6 żółtek, 250 ml śmietany kremówki, 250 g masła, 300 g cukru, 1 laska 
wanilii, 50 g jasnych rodzynków, 50 g migdałów, 50 g orzechów włoskich, 40 g smażonej skórki pomarańczowej, 
80 g fig suszonych, skórka starta z połowy sparzonej cytryny  
Przepis : Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać ,ze skórek i posiekać. Orzechy grupo posiekać lub 
pociąć w cienkie paski. Skórkę pomarańczową drobno posiekać. Rodzynki opłukać a figi opłukać i pokroić w 
kostkę. Śmietanę zagotować na wolnym ogniu z przeciętą na pół laską wanilii, a kiedy wystygnie wyjąć wanilię, 
wlać żółtka utarte z cukrem,, wstawić do naczynia z wrzątkiem i ubijać, aż masa zgęstnieje (około 10 minut). 
Wyjąć z kąpieli wodnej i od czasu do czasu mieszać do chwili aż ostygnie. Miękkie masło ubijać trzepaczką lub 
mikserem z końcówkami do ubijania, ,dopóki nie stanie się prawie białe. Wciąż ubijając, wlać cienkim 
strumieniem żółtkowo-śmietankową masę. Następnie dodać 3 razy zmielony twaróg, skórkę startą z cytryny oraz 
bakalie i dokładnie wymieszać. Masę włożyć do tortownicy lub formy o dowolnym kształcie, wyłożonej folią 
kuchenną i na co najmniej 6 godzin wstawić do lodówki 

BABA DROŻDŻOWA Z MIGDAŁAMI ZAPARZANA :  
Składniki :400 g mąki, 300 ml mleka, 60 g drożdży, sól, 6 żółtek, 150 g cukru, 100 g masła, 100 g migdałów, 40 
g rodzynek, 30 g smażonej skórki pomarańczowej, skórka starta z połowy sparzonej cytryny, 1 łyżka masła do 
posmarowania formy, 1 łyżeczka mąki do oprószenia formy 
Przepis : Mleko zagotować w rondlu o jak najgrubszym dnie, zmniejszyć temperaturę do minimum i mieszając - 
najlepiej mikserem ze spiralnymi końcówkami - wsypać połowę mąki. Po 2-3 minutach , kiedy powstanie jednolita 
ciężka masa , rondel zdjąć z ognia. Drożdże wymieszać z cukrem i kiedy staną się płynne po 4-5 minutach, 
połączyć je z letnią mączną masą. Rondel przykryć ściereczką i umieścić w ciepłym miejscu. Tymczasem migdały 
na 10 minut zalać wrzątkiem, po czym wyłuskać ze skórek i zemleć. Kiedy rozczyn podwoi objętość (trwa to 
znacznie dłużej niż przy rozczynie niezaparzanym), dodać żółtka, ubite z cukrem na puszystą masę, resztę mąki i 
migdały. Wyrabiać ciasto ręką około 30 minut, a następnie dodać roztopione letnie masło, startą skórkę 
cytrynową i wyrabiać jeszcze 5 minut. Dodać opłukane rodzynki oraz posiekaną skórkę pomarańczową i wyrabiać 
chwilkę, żeby bakalie równomiernie się rozłożyły. Ciasto włożyć do posmarowanej masłem i posypanej mąką 
formy i zostawić w ciepłym miejscu. Kiedy urośnie, to znaczy co najmniej podwoi objętość, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni i piec około 50 minut. Gdyby wierzch za mocno się przypiekł, przykryć go folią 

aluminiową. Babę wyjąć z pieca i pozostawić w formie, dopóki nie ostygnie a następnie posypać ją cukrem 
pudrem lub polukrować np. LUKREM POMARAŃCZOWYM UCIERANYM 

BABA SZAFRANOWA :  
Składniki : 500 g mąki, 200 ml mleka, 60 g drożdży, sól, 10 żółtek, 150 g cukru, 150 g masła, 40 g rodzynków, 
6 kropli esencji waniliowej lub 1 łyżeczka cukru waniliowego, szczypta szafranu, 50 ml rumu lub likieru 
pomarańczowego, 1 łyżka masła do posmarowania formy, 1 łyżeczka mąki do oprószenia formy 
Przepis : Szafran na 12 godzin namoczyć w rumie lub likierze, a następnie przecedzić płyn przez gęste sitko lub 



filtr do kawy. W dużej misce o co najmniej dwulitrowej pojemności wymieszać drożdże z cukrem. Po 4-5 
minutach, kiedy staną się płynne, wlać letnie ,mleko , wsypać 100 g mąki, szczyptę soli i dokładnie wymieszać, 
żeby nie było grudek. Przykrytą ściereczką miskę umieścić w ciepłym miejscu. Kiedy rozczyn co najmniej 
trzykrotnie zwiększy objętość, a na jego powierzchni będą się ukazywać duże pęcherzyki , dodać ubite z cukrem 
żółtka oraz resztę mąki. Wyrabiać ciasto ręką około 20 minut, a następnie wlać roztopione letnie masło, 
przecedzony rum lub likier, esencję albo cukier waniliowy i wyrabiać jeszcze 5 minut. Dodać opłukane rodzynki i 
posiekaną skórkę pomarańczową. Wyrabiać chwilę ,żeby bakalie równomiernie się rozłożyły, a następnie włożyć 
ciasto do posmarowanej masłem i posypanej mąką formy i umieścić w ciepłym miejscu. Kiedy urośnie. to znaczy 
co najmniej podwoi swoją objętość, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 50 minut . Jeśli 
wierzch przypiekałby się za mocno, przykryć folią aluminiową. Babę wyjąć z pieca i pozostawić w formie, dopóki 
nie ostygnie, a następnie obsypać ją cukrem pudrem lub polukrować np. LUKREM CYTRYNOWYM UCIERANYM 

BABKA MUŚLINOWA :  
Składniki :200 g mąki, 8 ml mleka, 40 g drożdży, sól, 16 żółtek, 200 g cukru, 80 g masła, pół laski wanilii, 1 

łyżka cukru pudru, skórka starta z połowy sparzonej cytryny 
Przepis : Wanilię przekroić na pół, zeskrobać nożem znajdujące się wewnątrz drobne ziarenka i rozetrzeć je z 
łyżką cukru pudru. Drożdże rozetrzeć z 1 łyżeczką cukru i po 4-5 minutach, kiedy staną się płynne ,wlać letnie 
mleko, wsypać 1 łyżkę mąki, szczyptę soli i dokładnie wymieszać, żeby nie było grudek. Przykrytą ściereczką 
miskę na około 30 minut umieścić w ciepłym miejscu. Rozczyn musi co najmniej trzykrotnie zwiększyć objętość, a 
na jego powierzchni powinny się ukazywać duże pęcherzyki. Kiedy rozczyn rośnie, żółtka ubić z cukrem, wanilią, 
zmieszaną z cukrem pudrem, oraz ze startą skórką cytrynową na puszystą, prawie białą masę. Dodać rozczyn, 
przesianą mąkę i ubijać 20 minut. Wlać roztopione letnie masło i ubijać jeszcze 20 minut. Potem włożyć ciasto do 
posmarowanej i posypanej mąką formy i zostawić w ciepłym miejscu. Kiedy urośnie, to znaczy co najmniej 
podwoi objętość, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec około 1 godziny. Gdyby wierzch za 
mocno się przypiekał, przykryć go folią aluminiową. Babkę wyjąć z pieca, ponieważ łatwo opada i pozostawić w 
formie, dopóki nie ostygnie, a następnie posypać ją cukrem pudrem  

KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW :  
Składniki :400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 1200 g cukru pudru, sól 
Przepis : W rondku zagotować wodę, włożyć metalowe sitko, tak by było zanurzone w wodzie i ostrożnie wbić do 
niego 4 żółtka. Gotować na wolnym ogniu 6 minut, wyjąć i kiedy tylko żółtka ostygną, zdjąć z nich błonkę białka. 
Ważne jest, by usunąć ją całkowicie, ponieważ nadaje ciastu smak gotowanych jajek. Żółtka zmiksować. Mąkę i 
cukier puder wyspać na stolnicę, włożyć schłodzone masło, posiekać je w mące, dodać ugotowane żółtka, 1 
surowe żółtko, szczyptę soli i szybko zagnieść ciasto. Nadać mu formę niezbyt grubego wałka i na godzinę włożyć 
do lodówki (może stać nawet przez noc). Następnie podzielić je na pół i jedną porcję zostawić w lodówce. Ciasto 
ciężko się rozwałkowuje, najprościej jest więc pokroić je w cienkie plastry, układać je, jeden przy drugim na 
papierze do pieczenia, położonym na blachę z jednym otwartym brzegiem (mazurki są bowiem kruche i po 
upieczeniu ciężko się je zdejmuje) . Na papierze można wcześniej narysować prostokąt o wymiarach 15x20 cm i 
wyłożyć jego powierzchnię plasterkami ciasta, jedną piątą zostawiając na wykonanie brzegów. Ciasto poodciskać 
do papieru. Z reszty uformować cienkie wałeczki i zrobić z nich brzegi. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 200 stopni i piec przez 10-14 minut na jasnozłoty lub złoty kolor, w zależności od tego , czy mazurki będę 
jeszcze pieczone po nałożeniu na nie masy czy nie. Z lodówki wyjąć drugą porcję ciasta i dalej postępować tak 
samo jak z pierwszą. Mazurki można piec w większych lub okrągłych foremkach 

MAZURKI KAJMAKOWE :  
Składniki :CIASTO: 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; MASA : 500 ml mleka lub 
słodkiej śmietany, 350 g cukru, 1 laska wanilii, 100 g masła, 2 łyżki brandy lub rumu, migdały ,smażona skórka 
pomarańczowa, orzechy, rodzynki do dekoracji 
Przepis : Upiec na złoty kolor 2 spody według przepisu na KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW. Mleko lub śmietanę 
wlać do szerokiego rondla o jak najgrubszym dnie .Dodać przekrojoną na pół laskę wanilii oraz cukier i gotować , 
dopóki masa nie zacznie gęstnieć. Często mieszać, zwłaszcza pod koniec, ponieważ kajmak łatwo się przypala. 
Wyjąć laski wanilii. Znajdujące się wewnątrz drobne ziarenka włożyć z powrotem do masy a resztę wyrzucić. 
Kiedy masa jest na tyle gęsta, że po wlaniu kilku kropli na talerz zastyga, zdjąć z ognia i rozcierać drewnianą 
łyżką Kiedy będzie letnia, dodać bardzo miękkie masło oraz brandy albo rum i rozcierać dalej aż tłuszcz i alkohol 
połączą się z resztą. Zanim masa ostygnie, nałożyć ją na spód mazurków, wyrównać nożem powierzchnię i 

udekorować bakaliami. Mazurki kajmakowe powinny być przygotowane co najmniej 1 dzień przed podaniem 

MAURKI KAJMAKOPWE CZEKOLADOWE :  
Składniki :CIASTO : 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; MASA : 500 ml mleka lub 
słodkiej śmietany , 350 g cukru, 1,5 tabliczki gorzkiej czekolady, 1 laska wanilii, 100 g masła, migdały, smażona 
skórka pomarańczowa, orzechy, rodzynki do dekoracji 
Przepis : Upiec na złoty kolor 2 spody według przepisu KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW . 400 ml mleka lub 
śmietany wlać do szerokiego rondla o jak najgrubszym dnie. Dodać przekrojoną na pół laskę wanilii oraz cukier i 



gotować , dopóki masa nie zacznie gęstnieć. Często mieszać, zwłaszcza pod koniec, ponieważ kajmak łatwo się 
przypala. Wyjąć laski wanilii. Znajdujące się wewnątrz drobne ziarenka włożyć z powrotem do masy a resztę 
wyrzucić. Czekoladę, połamaną na jak najmniejsze kawałki, rozpuścić w reszcie mleka lub śmietany i trzymać w 
cieple. Kiedy masa mleczna lub śmietanowa jest na tyle gęsta ,że po wlaniu kilku kropli na talerz zastyga, zdjąć z 
ognia i rozcierać drewnianą łyżką. Kiedy masa będzie letnia, dodać miękkie masło oraz rozpuszczoną czekoladę i 
rozcierać dalej aż wszystko połączy się w jednolitą masę. Zanim ostygnie, nałożyć ją na spody mazurków, 
wyrównać nożem i udekorować bakaliami. Do masy przed nałożeniem jej na upieczone spody ,można dodać 50-
100 g posiekanych orzechów lub migdałów. Mazurki powinny być przygotowane co najmniej 1 dzień przed 
podaniem  

MAZURKI BAKALIOWE NA KRUCHYM SPODZIE :  
Składniki : CIASTO : 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; WIERZCH : 200 g dżemu 
pomarańczowego, 2 jajka, 2 żółtka, 100 g cukru, 100 g masła, 150 g migdałów, 100 g orzechów włoskich, 250 g 
fig, 50 g rodzynków, 50 g skórki pomarańczowej, 7-8 kropli olejku waniliowego lub 1 łyżeczka cukru waniliowego  

Przepis : Upiec na złoty kolor 2 spody według przepisu KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW . Kiedy trochę 
przestygnie, posmarować je dżemem pomarańczowym. Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać ze skórek 
i zemleć w maszynce do mielenia orzechów lub rozdrobnić w malakserze. Orzechy pokroić w paski. Rodzynki i figi 
opłukać. Figi pociąć w kostkę. Skórkę pomarańczową posiekać. Wszystkie bakalie , poza migdałami, wymieszać ze 
sobą. Miękkie masło ubijać 5-6 minut , a potem wciąż ubijając ,dodawać stopniowo cukier oraz po jednym 
,najpierw żółtka, a potem całe jajka. Na koniec dodać olejek lub cukier waniliowy oraz zmielone migdały. Na 
posmarowanych dżemem spodach równomiernie rozłożyć bakalie i zalać je masą migdałową. Wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec 30 minut 

MAZURKI POMARAŃCZOWE NA KRUCHYM SPODZIE :  
Składniki : CIASTO : 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; WIERZCH : 3 duże 
pomarańczowe, 1 cytryna, 350 g cukru, 150 g migdałów 
Przepis : Upiec na złoty kolor 2 spody według przepisu KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW . Migdały sparzyć. 

wyłuskać ze skórek, dwie trzecie drobno posiekać, a resztę pociąć w płatki lub słupki. Pomarańcze oraz cytryny 
sparzyć wrzątkiem. Jedną pomarańczę obrać i odrzucając pestki pokroić w drobną kostkę, a pozostałe razem ze 
skórką zetrzeć na tarce o dużych oczkach, również usuwając pestki. Cukier zalać 50 ml wody i zagotować .Dodać 
wszystkie rozdrobnione owoce i mieszając smażyć, dopóki masa nie zacznie gęstnieć. Zdjąć z ognia, wymieszać z 
posiekanymi migdałami i kiedy masa nieco przestygnie, wyłożyć ją na spody, rozsmarować , wyrównać nożem 
wierzch i posypać płatkami lub słupkami migdałów. Mazurki najlepiej podawać po upływie co najmniej 24 godzin  

MAURKI ORZECHOWO-MIODOPWE NA KRUCHYM SPODZIE :  
Składniki : CIASTO : 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; WIERZCH : 350 g orzechów 
włoskich, 20 ml miodu, 4 białka, 100 g cukru, sól 
Przepis : Upiec na złoty kolor 2 spody według przepisu KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW . Orzechy posiekać i 
wymieszać z miodem. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę, pod koniec stopniowo wsypując cukier 
.Połączyć je z orzechami oraz miodem i równomiernie wyłożyć na spody mazurków .Wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 160 stopni i piec 25 minut 

MAZURKI NA KRUCHYM SPODZIE Z MASĄ RÓŻANĄ :  
Składniki : CIASTO : 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; WIERZCH : 300 g płatków róży 
utartych z cukrem, 250 g masła; 200 g cukru pudru ,50 g śmietany kremówki 
Przepis : Upiec na złoty kolor 2 spody według przepisu KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW .Połowę ucieranej róży 
rozgrzać w kąpieli wodnej, żeby zrobiła się rzadsza i posmarować nią ostudzone spody. Masło ubić na puszystą 
,prawie białą masę i wciąż ubijając, małymi porcjami dodać cukier puder, cienkim strumieniem wlać śmietanę, a 
następnie , nie przestając ubijać, dodać po łyżeczce reszty utartej róży. Masę wyłożyć na spody, rozsmarować i 
wyrównać nożem. Mazurki można udekorować świeżymi płatkami róż, oprószonymi cukrem pudrem. Umieścić je 
w chłodnym miejscu i podawać po co najmniej 6 godzinach  

MAZURKI NA KRUCHYM SPODZIE Z MASĄ CYTRYNOWĄ :  
Składniki : CIASTO : 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; MASA : 3 cytryny, 200 g 

migdałów, 300 ml śmietany kremówki, 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej, 200 g cukru, 4 jajka 
Przepis : Upiec na złoty kolor 2 spody według przepisu KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW . Migdały sparzyć, 
wyłuskać ze skórek, jedną trzecią zostawić do dekoracji, a resztę zemleć w maszynce do orzechów lub w 
malakserze. Cytryny sparzyć wrzątkiem na drobnej tarce zetrzeć skórkę, a następnie wycisnąć sok. Śmietanę 
zagotować na wolnym ogniu i mieszając , wlać mąkę ziemniaczaną, zmieszaną z 2 łyżkami wody. Gotować 2 
minuty , wciąż mieszając. Zdjąć z ognia i wstawić do naczynia z zimną wodą. Jajka ubić z cukrem pudrem na 
puszystą masę, pod koniec dodając startą skórkę z cytryny i wolno wlewając sok cytrynowy. Masę jajeczną 
wymieszać z ostudzoną masą śmietanową oraz zmielonymi migdałami. Wyłożyć na upieczone spody i udekorować 
całymi migdałami. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 20 minut 



MAZUREK CYGAŃSKI PIECZONY NA WAFLU :  
Składniki :CIASTO: 120 g mąki, 6 jajek, 250 g cukru pudru, 100 g orzechów, 50 g migdałów, 100 g rodzynków, 
150 g fig, 50 g smażonej skórki pomarańczowej, 1 wafel 
Przepis : Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać ze skórek i posiekać. Orzechy pokroić w paski. 
Rodzynki i figi opłukać. Figi pociąć w kostkę. Skórkę pomarańczową posiekać. Żółtka ubić z cukrem na prawie 
białą puszystą masę i delikatnie mieszając, połączyć z ubitymi na sztywną pianę białkami oraz przesianą przez sito 
mąką , a następnie wymieszać z bakaliami i wyłożyć na umieszczony na blasze wafel. Wyrównać wierzch i boki, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piec 30 minut.  

MAZURKI MAKOWE NA KRUCHYM SPODZIE :  
Składniki : CIASTO : 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; MASA : 400 g maku, 1 litr 
mleka, 200 g cukru, 4 łyżki miodu, 3 białka, 40 g rodzynków, 40 g orzechów włoskich i/lub 50 g migdałów, 30 g 
smażonej skórki pomarańczowej, skórka starta ze sparzonej cytryny, pół laski wanilii lub 1 łyżeczka cukru 
waniliowego, sól; LUKIER : 100 g cukru, 2 pomarańcze, 150 g cukru pudru, 2 łyżki likieru pomarańczowego 

(niekoniecznie), orzechy , migdały i smażona skórka pomarańczowa do dekoracji 
Przepis : Mak zalać wrzącą wodą ,a następnie zlać ją i wlać mleko. Gotować 30 minut na małym ogniu, a potem 
zdjąć z ognia i zostawić na co najmniej cztery godziny. Na sicie położyć ściereczkę i odcedzić płyn z maku. 
Odcisnąć mak w ściereczce i 3 razy przepuścić przez maszynkę. Migdały na 10 minut zalać wrzątkiem, wyłuskać je 
ze skórek i posiekać. W rondlu o szerokim dnie rozpuścić miód, wrzucić mak, dodać opłukane rodzynki, niezbyt 
drobno posiekane orzechy włoskie, migdały, posiekaną skórkę cytrynową, zmiażdżoną w moździerzu wanilię lub 
cukier waniliowy i 5 minut podsmażać na niewielkim ogniu. Kiedy masa nieco ostygnie, wymieszać ją z białkami 
ubitymi ze szczyptą soli na sztywną pianę. Masę nałożyć na upieczone na jasnozłoty kolor spody, przyrządzone 
według przepisu na KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW . Wyrównać wierzch nożem, wstawić do piekarnika 
nagrzanego do 170 stopni i piec25 minut .Ciepłe mazurki zalać lukrem przyrządzonym według przepisu na LUKIER 
POMARAŃCZOWY UCIERANY i udekorować orzechami lub migdałami oraz smażoną skórką pomarańczową 

MAZURKI MIGDAŁOWE Z RÓŻĄ NA KRUCHYM SPODZIE :  

Składniki : CIASTO : 400 g mąki, 5 żółtek, 300 g masła, 120 g cukru pudru, sól; MASA : 300 g konfitur z 
płatków róży. 200 g migdałów, 4 jajka. 80 g masła, 3 łyżki mąki. 150 g cukru, skórka starta z 1 sparzonej 
cytryny; LUKIER : 50 g cukru, sok z połowy cytryny, 150 g cukru pudru 
Przepis : Upiec na złoty kolor 2 spody według przepisu KRUCHE CIASTO DO MAZURKÓW . Konfiturę z płatków 
róży przecedzić tak ,żeby zebrać 5 łyżek syropu. Płatkami i pozostałym syropem posmarować ostudzone spody. 
Migdały sparzyć , wyłuskać ze skórek, kilkanaście zostawić do dekoracji, a resztę zemleć w maszynce do 
orzechów lub malakserze. Cytrynę sparzyć wrzątkiem , na drobnej tarce zetrzeć skórkę, a sok wycisnąć i użyć 
potem do przyrządzania lukru. Żółtka utrzeć z cukrem oraz skórką cytrynową na prawie białą puszystą masę. 
Miękkie masło ubijać 5-6 minut, a potem powoli dodawać utarte żółtka . Białka ubić na sztywną pianę i 
wymieszać je dokładnie, ale niezbyt gwałtownie z masą żółtkową, migdałami oraz przesianą mąką. Masę wyłożyć 
na posmarowane konfiturą spody mazurków, wyrównać nożem powierzchnię. Wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 170 stopni i piec 30 minut. Do syropu z róży dodać sok z połowy cytryny oraz cukier, zagotować i zdjąć z 
rondla. Cukier puder wsypać do miski i , ucierając go drewnianą łyżką lub mieszając mikserem na niskich 
obrotach, powoli wlać gorący syrop. Polać nim mazurki, póki jest ciepły i udekorować całymi migdałami 

MAZUREK Z CIASTA SĘKACZOWEGO I RÓŻY :  
Składniki :CIASTO : 250 g mąki pszennej, 80 g mąki ziemniaczanej, 6 jajek, 250 g masła, 200 g cukru, 70 g 
migdałów, 8-10 kropli olejku waniliowego , 2 łyżki rumu, 200 g konfitury z płatków róży; LUKIER : 2 łyżki cukru, 1 
łyżka cytryny, 100 g cukru pudru 
Przepis : Migdały sparzyć , wyłuskać ze skórek, kilkanaście zostawić do dekoracji, a resztę zemleć w maszynce 
do orzechów lub rozdrobnić w malakserze .Żółtka utrzeć z cukrem na puszystą masę. Miękkie masło ubijać , 
dopóki nie będzie puszyste i prawie białe, a następnie dalej ubijając, dodawać po łyżce utartych z cukrem żółtek, 
a potem rum i olejek waniliowy. Białka ubić na sztywną pianę i ostrożnie wymieszać ją z masą maślano-żółtkową 
oraz migdałami .Wlać jedną trzecią ciasta na dno wyłożonej papierem do pieczenia blachy o wymiarach około 
30x40 cm i na 5 minut wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Blachę wyjąć , wlać taką samą warstwę 
ciasta i ponownie włożyć do piekarnika. Czynność tę powtórzyć jeszcze raz , po czym ciasto wyjąć i poczekać aż 
wystygnie. Tymczasem przecedzić konfiturę z płatków róży, wyłapując do rondla 3 łyżki syropu a płatkami róży i 
resztą syropu posmarować 1 kawałek ciasta. Przykryć go drugim. Do syropu z róży wlać łyżkę soku cytrynowego, 

dodać cukier, zagotować i zdjąć z rondla. Cukier puder wsypać do miski i ucierając go drewnianą łyżką lub 
mieszając mikserem na niskich obrotach, powoli wlać gorący syrop. Polać mazurek, póki lukier jest ciepły i 
udekorować całymi migdałami 
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