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Drodzy czytelnicy! 

Dajemy Wam do rąk książkę wyjątkową, 
Na przepyszne dania receptę gotową. 
Taką, którą nasze babcie sporządzały, 
wedle upodobań składniki dobrały. 

Jest to bardzo smaczne i zdrowe jedzenie, 
które zadowoli każde podniebienie. 
Spożyte w nadmiarze nie wywoła mdłości, 
Bo jest doprawione dodatkiem miłości. 

Kto taką potrawę przygotować raczy, 
Na pewno uniknie zbędnych ulepszaczy. 
Mieć będzie w zestawie witaminy liczne, 
Danie tanie, proste i ekologiczne. 

Każdemu, kto zechce skorzystać z przepisów, 
Wprowadzi je w ramy swego jadłospisu, 
Już gratulujemy wyboru słusznego
I po staropolsku życzymy „smacznego”. 

Stanisława Gołdyn





Wiosna





Jak kwitnie bób to największy głód, a jak mak to już nie tak.

Wiosna to był najtrudniejszy okres na wsi, bo zbliżał się tzw. przednówek. 

Trzeba było obsiać pola, nasadzić ziemniaki, fasolę, bób, groch. Niewiele 

z tego zostawało, żeby wyżywić rodzinę i dobytek. Najciężej mieli biedniejsi, 

którzy mieli mało pola. To też często dawali swoje dzieci na służbę do 

bogatych gazdów za jedzenie i skromne ubranie, bo ich samych nie było 

stać na utrzymanie. Dorośli pracowali w polu za jedzenie i odrabiali dniówkę 

konną jak nie mieli własnego konia. Na śniadanie zawsze posiłek był gotowany. 

Najczęściej były to gotowane ziemniaki z mlekiem lub z cyrem. Były też 

ziemniaki z wodą bryndzaną albo zasmażaną. Na obiad gotowano kapustę 

kiszoną z grochem, fasolą lub bobem. Do tego ziemniaki – skromnie, bo 

było niewiele. Gdy było kogoś stać to gotowano zacierkę, kaszę lub pęcak. 

Czasami w niedzielę gotowano ryż lub makaron własnej roboty z mlekiem. 

Gdy było więcej jajek to robiono jajecznicę na śmietanie, albo ze syjtawą lub 

maruną (to są zioła). Na kolację była juha, cyr, ziemniaki maszczone. Gdy 

pracowano w polu to jeszcze był przedobiad i juzyna, tzw. podwieczorek. 

Podawano wtedy placek z blachy z masłem i bryndzą lub kawałek spyrki 

gotowanej w kapuście. Był też swojski chleb pieczony w piecu. Do tego była 

kawa zbożowa z mlekiem. Rzadko była herbata, a jeżeli to ziołowa. Zbierało 

się paple, tzn. szczaw polny, dziką koniczynkę i idąc paść bydło podgryzało 

się. Gdy był czas to gotowano z papli zupę ze śmietaną i ugniecionymi 

ziemniakami. Wczesną wiosną zaczynały rosnąć smardze. Pasąc owce czy 

krowy zbierało się smardze, z których robiono smaczną kolację. 
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Wiosna

AUTOR DANIA: Anna Czajka, Ochotnica Górna

 mięsne 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 12 jajek
• 10 dag słoniny
• sól
• pieprz

PRZYGOTOWANIE
Słoninę pokroić w kostkę, 
podsmażyć.  
Wbić jajka i doprawić solą 
i pieprzem.

na spyrce
Jajecznica
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Wiosna

AUTOR DANIA: Zofia Szlaga, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 7 jajek
• 1 szklanka gęstej 

śmietany
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Śmietanę wlać na 
patelnię, wbijać jajka, 
dokładnie mieszać, 
dodać szczyptę soli.

Babcia i mama moja 

gotowały. Ja tak samo 

przygotowuję tę potrawę 

i przepis przekazuję  

moim dzieciom.

na śmietanie
Jajecznica
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Wiosna

z wodą bryndzaną i miętą

AUTOR DANIA: Janina Czajka, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg ziemniaków
• około 10 łyżek bryndzy
• 1 i ½ litra wody
• kilka listków świeżej mięty

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki ugotować do 
miękkości (nie rozgotować), 
odcedzić. Wodę zagotować, 
dodać kilka listków mięty. 
Na gorące ziemniaki kłaść 
bryndzę, tak by się lekko 
roztopiła, zalać wodą z miętą. 
Wszystko wymieszać 
w jednym naczyniu, doprawić 
solą i pieprzem.

Ziemniaki
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Wiosna

AUTOR DANIA: Władysława Piszczek, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 500 dag mąki
• 1 szklanka wody
• łyżka soli
• ½ litra mleka

PRZYGOTOWANIE
Mąkę wymieszać z wodą, 
nie zagniatając do końca. Na 
osoloną gotującą się wodę 
wrzucać zacierkę (ciasto 
dzielimy ręką na drobniutkie 
części, tak jakby zetrzeć na 
tarce o grubych oczkach), 
mieszać i gotować 10 
minut. Odcedzić. Podawać 
z gorącym mlekiem.

Zociorka

Taki przepis przekazała mi 

moja mama i ja przekazuję 

go swoim dzieciom.
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Wiosna

AUTOR DANIA: Janina Król, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 30-40 dag mąki pszennej
• 3-4 jajka
• 2-3 łyżki słodkiego mleka 

lub wody

PRZYGOTOWANIE
Mąkę wsypać na stolnicę, wbić 
jajka i dodać mleko. Wyrobić 
na jednolitą masę. Ciasto nie 
może być miękkie. Ciasto 
wałkować na cienkie placki 
(około 2 mm), następnie 
pokroić je na paski szerokości 
3-4 cm, a następnie na 
makaron (grubość według 
uznania). Tak przygotowany 
makaron ugotować w lekko 
osolonej wodzie i podawać 
z mlekiem lub inną potrawą.

Makaron domowy
(rzezanka)
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Wiosna

AUTOR DANIA: Janina Król, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 garście szczawiu polnego
• 1 i ½ litra wody
• ½ szklanki gęstej kwaśnej 

śmietany
• 1 łyżeczka mąki
• 7-8 ziemniaków
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Szczaw drobno pokroić 
i wrzucić do posolonej wody. 
Gotować aż będzie miękki 
(ok. 15 minut). Następnie 
dodać śmietanę roztrzepaną 
z mąką. Ziemniaki ugotować 
osobno w osolonej wodzie, 
lekko ugnieść i dodać do 
zupy.

Zupa z papli
(ze szczawiu)
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Wiosna

AUTOR DANIA: Janina Niewiadoma, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg ziemniaków
• 20 dag słoniny
• 1 cebula

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki ugotować. Słoninę 
wytopić z pokrojoną cebulą. 
Ugotowane ziemniaki 
odcedzić, dodać słoninę 
z cebulą. Wszystko razem 
połączyć. Dodać sól do smaku 
i zalać kwaśnym mlekiem.

Ziemniaki

Przepis z dawnych 

lat. Moja mama to 

przygotowywała.

omascone skwarkami
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Wiosna

AUTOR DANIA: Władysława Groń, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg ziemniaków
• 20 dag słoniny
• szczypta soli
• kwaśne mleko (wedle 

uznania)

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki ugotować 
w osolonej wodzie, odcedzić 
i ugnieść. Słoninę pokroić 
i wytopić. Ziemniaki połączyć 
z usmażoną słoniną. Podawać 
z kwaśnym mlekiem.

Mascone ziemniaki

Przekazywane 

z pokolenia na 

pokolenie.

z kwaśnym mlekiem 
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Wiosna

AUTOR DANIA: Anna Jurkowska, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• około 1 kg kapusty kiszonej z sokiem
• 1 i ½ litra wody
• 2 grzybki suszone
• liść laurowy
• 1 szklanka mleka
• kopiasta łyżka mąki
• pół szklanki śmietany słodkiej
• 10 dag boczku lub wędzonki, 

pokrojonego  
i podsmażonego na chrupiąco

• 1 łyżeczka soli
• pieprz do smaku
• 1 kg ziemniaków

PRZYGOTOWANIE
Do wody włożyć kapustę kiszoną, 
podgotować około 10 minut, odcedzić, 
a płyn, tzw. wywar z kiszonej kapusty, 
zachować (kapustę użyć do innego dania, 
np. kapusty z grochem). Do wywaru 
dodać grzybki suszone, liść laurowy oraz 
mąkę rozmieszaną z mlekiem, zagotować. 
Na koniec dodać śmietanę, doprawić do 
smaku solą i pieprzem. Juha jest delikatna 
w smaku, nie może być za kwaśna. 
Ziemniaki obrać, ugotować osobno, 
rozłożyć do misek i zalać juhą. Posypać 
chrupiącymi skwarkami.

Juha

Moja babcia, później mama 

gotowały tę zupę jako 

lekkie danie na kolację. 

Był to wywar z kiszonej 

kapusty. Kapusta zaś 

była wykorzystana do 

innego dania, np. kapusty 

z grochem lub fasolą.
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Wiosna

AUTOR DANIA: Zofia Piszczek, Tylmanowa

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg ziemniaków
• 1 i ½ litra serwatki lub 

kwaśnego mleka
• 1 łyżka mąki
• 1 szklanka śmietany
• 2 jajka
• pół kostki masła

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki ugotować, 
odcedzić, utłuc na pure. 
Serwatkę lub kwaśne mleko 
podgrzać, nie zagotować. 
Śmietanę, jajka i mąkę 
roztrzepać. Dodać do 
serwatki. Podgrzać, nie 
gotować. Podawać polane 
sklarowanym masłem.

Juha Tylmanowska

Ulubione danie 

dzieci. Zamiast zupy 

mlecznej. Bardzo 

zdrowe i szybkie 

w wykonaniu.
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Wiosna

AUTOR DANIA: Janina Król, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• Około 1 litr smardzy
• 1 łyżka mąki
• 1-2 łyżki masła
• 3 jajka (jajecznica)
• ½ szklanki słodkiej śmietany 

(sos)
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Smardze można lekko 
obgotować. Na patelni 
rozgrzać masło, dodać surowe 
lub obgotowane smardze. 
Posolić do smaku i oprószyć 
mąką. Jeśli do smardzy 
dodamy śmietanę będzie 
sos. Jeśli do obsmażonych 
smardzy dodamy jajka 
otrzymamy pyszną jajecznica.

Smardze
(sos lub jajecznica)
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Wiosna

AUTOR DANIA: Maria Hanula, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 6 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg mąki
• 1 litr mleka kwaśnego
• ½ łyżeczki sody
• troszkę soli

PRZYGOTOWANIE
Z mąki, sody i kwaśnego 
mleka zagnieść ciasto. 
Formować placki, wyjdzie 
około 4 sztuk. Piec na płycie 
pieca kuchennego opalanego 
drewnem. Czas pieczenia: 
10–15 minut.

Placki z blach

Takie placki piekła 

moja mama i ja piekę.

 na zdjęciu placek Marii Giemzik

na sodzie (brozie)
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Wiosna

AUTOR DANIA: Janina Błachut, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 6 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg mąki
• 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia
• 1 litr kwaśnego mleka
• 1 łyżeczka soli

PRZYGOTOWANIE
Wszystko zagnieść rękami. 
Ciasto nie może być twarde, 
musi być „wolne”. Podzielić na 
około 6 części, rozwałkować 
na cienkie placuszki. Piec na 
blasze na piecu drewnem 
palonym. Podaje się je ze 
skwarkami lub z bryndzą 
wymieszaną z masłem, można 
delikatnie posolić.

Placki z blach

Bardzo smakowite.

na zdjęciu placek Władysławy Piszczek

(podpłomyki)
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Wiosna

AUTOR DANIA: Maria Chryczyk, Ochotnica Górna

 wegetariańskie/wegańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 40 dag ziemniaków 

ugotowanych, 
przeciśniętych przez praskę

• 5 dag drożdży
• 20 dag mąki żytniej
• 80 dag mąki pszennej

PRZYGOTOWANIE
Z drożdży, mąki żytniej, 
ziemniaków oraz ciepłej 
wody zrobić rozczyn. Gdy 
podwoi swoją objętość – po 
około 30 minutach – dodać 
resztę mąki i wyrobić chleb. 
Odstawić do wyrośnięcia. 
Piec na liściach chrzanu 60 
minut w temperaturze około 
190–200 stopni.

Chleb
na liściu chrzanu
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Wiosna

AUTOR DANIA: Zofia Piszczek, Tylmanowa

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 litr serwatki lub maślanki
• 3 dag drożdży
• 40 dag mąki żytniej (na rozczyn)
• 1 i ½ kg mąki (mąki można mieszać, np. 

40 dag razowej, 110 dag pszennej; jeśli 
razowej jest więcej, należy dodać więcej 
maślanki)

• 2 łyżki soli
• pół szklanki różnych ziaren: dyni, lnu, 

słonecznika, czarnuszki

PRZYGOTOWANIE
Z maślanki, drożdży, mąki żytniej zrobić 
rozczyn, zostawić w ciepłym miejscu 
na około 4 godziny. Po tym czasie 
do rozczynu dodać mąkę, sól, ziarna, 
zagnieść ciasto. Gdy podrośnie (gdy 
dotkniesz ciasto, odbija z powrotem), 
na stolnicę podsypać mąkę i formować 
chleb w okrągły bochenek. Przełożyć do 
koszyczka do wyrośnięcia. Gdy ciasto 
wyrośnie, koszyczek odwrócić do góry 
dnem i przełożyć na blachę wyłożoną 
kawałkiem liścia kapusty bez głąba. 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni i piec 
około 40–50 minut.

Chleb

Rozkosz jedzenia, gdy 

kromka pachnie kapustą 

i do tego cudu natury 

swojskie masło  

i kubek zimnej maślanki.

na liściu kapusty
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Wiosna

AUTOR DANIA: Janina Czajka, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 20 dag mięsa wędzonego
• 15 dag kiełbasy swojskiej
• 2 kromki chleba swojskiego
• 3 jajka ugotowane
• 2 łyżki chrzanu
• 1 litr kwaśnego mleka,  

lub wedle uznania rosołu 
lub serwatki

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie produkty pokroić 
w kostkę. Chrzan zetrzeć 
na tarce i dodać do reszty 
składników. Tak przygotowaną 
mieszankę wyłożyć na talerz 
i zalać kwaśnym mlekiem 
lub rosołem. Według tradycji 
tylmanowskiej zalać gorącą 
serwatką.

Trzęsionka

Jest to tradycyjna 

potrawa naszych 

przodków, którą 

przygotowuje się na obiad 

wielkanocny. Ta tradycja 

jest podtrzymywana do 

dzisiaj. 

tradycyjna wielkanocna
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Wiosna

AUTOR DANIA: Maria Gancarczyk, Ochotnica Górna

z kruszonką
Buchta

U nas w rodzinie wszyscy 

lubili ciasto drożdżowe, a więc 

często było pieczone przez 

babcię, mamę i ja też piekę. Ale 

najbardziej smakowało ciasto 

babci. Jak piekła babcia, to na to 

ciasto mówiliśmy buchta, teraz 

zmieniliśmy nazwę na drożdżówka 

z kruszonką.

 wegetariańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
Zaczyn:
• 5 dag drożdży
• 1 łyżka mąki
• 1 łyżka cukru
• pół szklanki ciepłego mleka

Ciasto:
• 60 dag mąki
• pół kostki masła
• 3 żółtka + 1 jajko
• pół szklanki cukru

PRZYGOTOWANIE
Zrobić zaczyn z drożdży, cukru, mąki  
i mleka. Przykryć ściereczką i odstawić do 
wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Żółtka utrzeć 
z cukrem i dodać do przesianej mąki,  
dodać wyrośnięty zaczyn i wyrobić ciasto 
do momentu, aż przestanie kleić się do 
dłoni. Następnie dodać roztopione  
masło i dalej wyrabiać ciasto. Odstawić  
do wyrośnięcia. Przełożyć na stolnicę, lekko 
zagnieść i przełożyć na blaszkę. Na wierzchu 
posypać kruszonką. Piec do suchego pa-
tyczka w temperaturze 190 stopni.

Kruszonka:
• 10 dag mąki
• 6 dag masła
• 5 dag cukru





Lato





Zaczynał się intensywny okres pracy w polu. Nadal było ciężko. Wyciągano resztki 

zapasów – kapustę z beczki, słoninę czy sadło ze „spyrnika” (specjalna szafka).  To było 

pożywienie przygotowywane dla kosiarzy jak szli w polany. Zaczynały rosnąć grzyby 

prawdziwki i inne jadalne. Gotowano z nich różne sosy i podawano z ziemniakami. 

W wigilię św. Jakuba „budziło” się ziemniaki wczesne, tzw. nowe. Szło się dłubać 

większe ziemniaki pod krzakiem, a mniejszym pozwalano rosnąć dalej.  Już można 

było zjeść ziemniaki mascone z kwaśnym mlekiem. Dzień był długi, bydło lepiej się 

napasło, więc było więcej mleka. Zaczynało się robić zapasy na zimę. Robiono sery 

klagane (bundz) na bryndzę, która to musiała być rosolona. Ogrzewało się kwaśne 

mleko na twarożek, który to jadło się z parządką (szczypiorek) i śmietaną. Kury 

lepiej niosły bo miały więcej jedzenia. Prawie w każdym domu chowano gęsi, kury, 

kaczki i owce. Przychodziły żniwa. Skoszone zboże wiązano w snopki i układano 

w kopy, aby wyschło. Dzieci zbierały kłosy zboża do koszyków, bo nic nie mogło się 

zmarnować, bo to dar Boży. Po wymłóceniu zboża, najczęściej cepami, wsypywało 

się je do sąsieków (specjalne skrzynki z podziałami na poszczególne rodzaje 

zbóż). Odpowiednia ilość musiała zostać do następnego roku do wiosny. Część 

zboża zawoziło się do młyna, aby zmielić na mąkę. Mielono zboża również w domu 

na żarnach. Była mąka pytlowa na buchty drożdżowe, zaciorki czy makarony tzw. 

rzezanki. Była też mąka grubsza na chleb, placki z blachy, sapkę czy kluski skubane. 

Do chleba dodawano gotowane ziemniaki. Chleb pieczono na liściu z kapusty, raz 

w tygodniu, przeważnie w sobotę. To było na cały tydzień. Biedniejsi kupowali mąkę 

na święta w sklepie. Latem łowiono ryby potokowe i smażono na maśle. Zbierano 

borówki („czarne jagody”) przygotowując z nich zupy owocowe, soki słoneczne, 

oraz suszone borówki, które to były lekarstwem na biegunkę. Borówki, grzyby, 

bukiew (nasiona buka) i podbiał (podbulina) były dodatkowym źródłem dochodu 

skromnego budżetu domowego. Odwoziło się to do suszarni i otrzymywało za to 

skromne wynagrodzenie. Suszarnia funkcjoniowała do końca lat siedemdziesiątych, 

znajdowała się tam gdzie obecnie mieści się boisko szkolne w Ochotnicy Górnej. 

Również sprzedawano jajka w spółdzielni, tzw. sklepie i kupowało najpotrzebniejsze 

rzeczy jak zapałki („patycki”), cukier, naftę, zeszyty czy ołówki do szkoły. 
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Lato

AUTOR DANIA: Janina Król 

 wegetariańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 garść suszonych grzybów 

prawdziwków
• 1 mała cebula
• ½ szklanki słodkiej, gęstej śmietany
• 2 łyżki mąki
• 1 łyżka masła
• 1 ½ litra wody
• 1 kg ziemniaków
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Cebulę pokroić i przesmażyć na 
maśle. Grzyby wraz z cebulą dodać 
do gotującej wody. Gotować do 
miękkości grzybów. Posolić do 
smaku. Mąkę roztrzepać ze śmietaną 
i dodać do sosu, aby go zagęścić. 
Ziemniaki ugotować osobno, 
ugnieść. Podawać z sosem.

Sos grzybowy
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Lato

AUTOR DANIA: Stefania Wygrecka, Ochotnica Górna

 wegetariańskie
 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ kg mąki
• 1 łyżka oleju
• 1 jajko
• 1 szklanka gorącej wody
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Mąkę wsypać do miski, dodać 
gorącą wodę, chwilę poczekać 
i dodać olej, jajko oraz szczyptę 
soli. Ciasto zagnieść na elastyczną 
masę. Ciasto rozwałkować 
cieniutko i wykrawać kółka 
szklanką. Nadzienie kłaść na krążki 
i dokładnie skleić. Pierogi można 
robić z serem, borówkami lub 
jabłkami. Gotować 5–7 minut.

Pierogi
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Lato

AUTOR DANIA: Janina Hubiak

 wegetariańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ kg sera
• pęczek parządki (szczypiorku)
• 4–5 łyżek kwaśnej śmietany
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Do rozdrobnionego sera 
dodajemy drobno posiekaną 
parządkę, śmietanę i sól. 
Dokładnie mieszamy.

z parządką (szczypiorkiem)
Ser twarogowy

Jak tylko pamiętam, to było to 

danie przygotowywane przez 

mamę i babcię. Dawało się je 

chłopom w polu do jedzenia 

w piątek, do tego kawę zbożową 

z mlekiem i pajdę chleba swojego 

wypieku. Teraz to jedzą moje 

dzieci, wnuki i prawnuki.
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Lato

AUTOR DANIA: Maria Piszczek, Tylmanowa

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 i ½ kg ziemniaków
• 1 i ½ litra wody ugotowanej 

z miętą pieprzową
• 2 kopiate łyżki bryndzy 

wyrosolonej
• sól do smaku
• śmietana do podania

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać, ugotować 
do miękkości, odcedzić, po 
ugotowaniu poprzetrącać 
na małe kawałki, zaraz zalać 
gorącą wodą z miętą i natką 
pietruszki, aby nie skołcniały. 
Nalewać na talerze i do każdej 
porcji dodawać wyrosoloną 
bryndzę (jest pikantniejsza) 
i śmietanę według uznania.

Ziemniaki

Dla zdrowia i urozmaicenia 

jadłospisu gotowano 

taki rodzaj zupy dość 

kalorycznej i jednocześnie 

bogatej w białko.

z wodą bryndzaną i pietruszką
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Lato

AUTOR DANIA: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

z kruszonką i śliwkami
Buchta

 wegetariańskie 
 8 porcji

SKŁADNIKI
• 1 kg mąki
• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka mleka
• paczka drożdży (10 dkg)
• 5 jajek
• szczypta soli
• 1 cukier waniliowy
• ½ kostki margaryny lub masła
Kruszonka:
• ½ kostki zimnej margaryny lub masła
• ¾ szklanki cukru
• 1 szklanka mąki
• 60–80 dag śliwek

PRZYGOTOWANIE
Zrobić zaczyn: ciepłe mleko połączyć 
z mąką (1 szklanka), cukrem i drożdżami. Po 
około 30 minutach dodać pozostałe skład-
niki: resztę mąki, szczyptę soli, cukier wani-
liowy, jajka i roztopione masło lub marga-
rynę. Ciasto wyrabiać długo. Nie może być 
za twarde. Odstawić w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia. Następnie przełożyć do formy, 
ułożyć śliwki (wypestkowane) i posypać 
rozdrobioną w rękach kruszonką. Zostawić 
jeszcze do wyrośnięcia. Piec około 1 godzi-
ny w temperaturze 180 stopni.
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Lato

AUTOR DANIA: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

 wegetariańskie/wegańskie 
 6 porcji

SKŁADNIKI
• 1 kg mąki
• 5 dag drożdży
• około ¾ litra wody
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Drożdże rozpuścić w niewielkiej 
ilości letniej wody. Wymieszać 
mąkę z wodą, dołożyć drożdże 
oraz szczyptę soli i wyrabiać, aby 
odchodziło od ręki. Odstawić  
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 
Formować niewielkie placki i piec 
ma mocno rozgrzanej blasze. 
Podpowiedź: jak ktoś nie ma pieca  
z blachą, może upiec placki  
np. na patelni teflonowej.

na drożdżach
Placki z blach
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Lato

AUTOR DANIA: Janina Król, Ochotnica Górna

 wegetariańskie/wegańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg mąki pszennej
• 5 dag drożdży
• garść ugotowanych  

i ugniecionych ziemniaków
• około 3 szklanek wody (gdy ciasto 

będzie za twarde,  
należy dodać więcej wody)

PRZYGOTOWANIE
Do letniej wody dodać drożdże,  
sól i ziemniaki. Wymieszać.  
Gdy drożdże się rozpuszczą, dodać 
mąkę. Wyrabiać ciasto, aż samo 
zacznie odchodzić od ręki. Pozostawić 
do wyrośnięcia. Gdy podwoi swoją 
objętość, podzielić na mniejsze porcje, 
rozwałkować na placuszki grubości 
około 1 cm. Piec na średnio gorącej 
blasze z obydwu stron, uważając,  
aby się nie przypaliły.

na drożdżach
Placek z blach

Przódzi nie było możliwości,  

coby na co dzień kupić chleb. 

Moja babcia piekła w piecu chleb, 

a jak nie było casu, to roz dwa 

zarobiała placki i piekła na blase, 

coby my wnuki mieli co jeś  

i cało rodzina.
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Lato

AUTOR DANIA: Stefania Wygrecka, Ochotnica Górna

 wegetariańskie/wegańskie 
 6 porcji

SKŁADNIKI
• 1 kg mąki
• 5 dag świeżych drożdży
• pół łyżeczki soli
• około pół szklanki wody lub więcej

PRZYGOTOWANIE
Drożdże rozmieszać z wodą,  
dodać mąkę, sól. Wymieszać.  
Ciasto nie może być zbyt gęste 
i twarde, wówczas należy dodać 
więcej wody. Uformować placki 
(wyjdzie ze cztery), piec na 
rozgrzanej blasze pieca.

na drożdżach
Placki z blach
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Lato

AUTOR DANIA: Maria Hanula, Ochotnica Górna | na zdjęciu placek Marii Giemzik

 wegetariańskie 
 6 porcji

SKŁADNIKI
• 1 kg mąki
• 1 litr mleka kwaśnego
• ½ łyżeczki sody
• troszkę soli

PRZYGOTOWANIE
Z mąki, sody i kwaśnego mleka 
zagnieść ciasto. Formować 
placki, wyjdzie około 4 sztuk. 
Piec na płycie pieca kuchennego 
opalanego drewnem. Czas 
pieczenia: 10–15 minut.

na sodzie (brozie)
Placki z blach

Takie placki  

piekła moja mama  

i ja piekę.
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Lato

AUTOR DANIA: Zofia Szulc, Ochotnica Górna

 wegetariańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 szklanki mąki razowej
• 1 i ½ litra wody
• sól do smaku
• omasta lub śmietana z bryndzą 

(pół szklanki śmietany i dwie 
łyżki bryndzy)

PRZYGOTOWANIE
Do gotującej się wody stopniowo 
wsypywać mąkę, szybko 
mieszając, następnie dodać sól 
do smaku. Po ugotowaniu wylać 
na miskę, rozciągnąć na boki, aby 
powstał dołek na środku. Dodać 
omastę według uznania.

z mąki razowej
Sapka

Mama, babcia gotowały  

i ja się nauczyłam i też gotuję.
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Lato

AUTOR DANIA: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

 wegetariańskie 
 6 porcji

SKŁADNIKI
• 3 litry wody
• 1 kg mąki
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Wodę zagotować, posolić.  
Na wrzątek wsypać mąkę 
i mieszać energicznie 
(„rozfiyrlać”), żeby nie było 
grudek, zagotować.  
Można omaścić skwarkami, 
bryndzą, bryndzą ze śmietaną 
albo śmietaną.

Sapka
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Lato

AUTOR DANIA: Anna Chrobak, Ochotnica Górna

 mięsne 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 litry wody
• 1 łyżeczka soli
• 20 ziemniaków
• 15 dag skwarków ze słoniny
• ½ litra bryndzy ze śmietaną
• 1 litr mleka

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać, zetrzeć na 
tarce i odcisnąć przez szmatkę. 
Wodę zagotować, posolić. Łyżką 
formować kluski i wrzucać na 
wrzątek. Gdy się kluski gotują, 
dodać krochmal (ten który został 
z odciśniętych ziemniaków). 
Gotować kilka minut. Podawać 
z bryndzą ze śmietaną albo 
z mlekiem lub ze skwarkami.

wolowato
Sapka

Dawno wstawało się  

o godzinie 4 rano.  

Rodzice skrobali ziemniaki, tarli je 

na tarce i robili sapkę wolowatą. 

Takie śniadanie jadło się o 7 rano 

i do 12 nie czuło się głodu.  

Było bardzo dobre  

i jedliśmy z jednej miski.
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Lato

AUTOR DANIA: Franciszka Trembecka, Tylmanowa

 mięsne 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 szklanka wody
• 2 kg ziemniaków
• około 1 szklanki mąki
• bryndza do podania
• masło swojskie do podania
• 20 dag słoniny
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać i zetrzeć na drobnym 
tarle. Do gotującej się, osolonej 
wody wlać starte ziemniaki. Gotować 
około 20 minut. Mąkę „rozfirlać” 
w małej ilości wody (pół szklanki), 
dodać do gotujących się ziemniaków, 
chwilę pogotować. Gorącą sapkę 
nałożyć do misek, rozciągając tak, 
aby w środku powstał dołeczek, do 
którego nakładamy bryndzę. Podawać 
z roztopionym masłem lub skwarkami 
(słoninę pokroić i wytopić).

z tartych ziemniaków  
z bryndzą, masłem i skwarkami

Sapka

Babcia Frania z wiekiem  

idzie na skróty. Ciężko jej 

z ziemniaków surowych zrobić 

kluski, więc zamiast klusek sapka.
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Lato

AUTOR DANIA: Janina Król, Ochotnica Górna

 mięsne (jarskie) 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 4 sztuki pstrągów z potoku
• 3 łyżki masła
• 1-2 łyżki mąki 
• Sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Wypatroszone pstrągi  
lekko natrzeć solą i obtoczyć  
w mące. Na patelni rozgrzać 
masło. Pstrągi smażyć krótko 
około 5-6 minut z każdej strony 
(można smażyć bez mąki).

smażone na maśle
Pstrągi
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Lato

AUTOR DANIA: Janina Wojtowicz, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 i ½ litra wody
• 30 dag kurek
• 3 ziemniaki
• 1 marchew
• sól do smaku
• 4 łyżki śmietany

PRZYGOTOWANIE
Do wody dodać oczyszczone 
i pokrojone kurki. Ziemniaki 
i marchew pokroić w kostkę. 
Gotować do miękkości. Na 
koniec dodać śmietanę 
i doprawić do smaku.

Zupa z lisówek
(kurek)

Tego dania nauczyła 

mnie moja mama. Zawsze 

smakowało całej rodzinie.
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Lato

AUTOR DANIA: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 szklanki soku z kiszonej kapusty
• 3–4 szklanki wody
• 4 grzybki suszone
• 20 dag boczku
• mała cebula
• 2 ząbki czosnku
• półtorej łyżki mąki
• ¾ szklanki śmietany
• 1 kg ziemniaków

PRZYGOTOWANIE
Grzyby namoczyć, aby zmiękły. 
Następnie pokroić w paski i ugotować 
w tej wodzie, w której się moczyły. 
Boczek, cebulę i czosnek pokroić, 
razem usmażyć. Sok z kiszonej kapusty 
zmieszać z wodą, zagotować. Dodać 
ugotowane grzyby z wodą, boczek 
z cebulą i czosnkiem. Razem chwilę 
pogotować. Śmietanę rozmieszać 
z mąką i dodać do zupy tak, aby się nie 
zwarzyła (do śmietany z mąką dodać 
parę łyżek zupy, wymieszać i dopiero 
dodać do zupy). Ziemniaki ugotować 
osobno. Wyłożyć na talerze i zalać juhą.

Juha
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Lato

AUTOR DANIA: Anna Groń, Ochotnica Górna

 wegetariańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ kg śliwki węgierki
• 1 szklanka śmietany
• szczypta soli

PRZYGOTOWANIE
Śliwki zalać wodą i zagotować. 
Następnie wyjąć owoce. Kompot 
ponownie zagotować. Dodać 
śmietanę i jeszcze raz zagotować.

Śliwcorka

W domu rodzice mieli śliwki 

węgierki i gotowali z nich zupę 

zwaną śliwcorka.  

Dawniej nie było śmietany, więc 

była zabielana mlekiem. Moje 

rodzeństwo tak jak  

i ja bardzo lubiło jeść śliwcorkę. 

Reszta śliwek co została szła do 

suszarni, później  

z suszu był robiony kompot.
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Lato

AUTOR DANIA: Jan Lizoń, Ochotnica Dolna

 wegetariańskie/wegańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 kg ziemniaków
• 1 kg śliwek
• 2 litry wody

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki ugotować w osolonej 
wodzie, odcedzić, poprzetrącać. 
Wodę zagotować, dodać 
wypestkowane śliwki, chwilę 
pogotować, by śliwki się rozpadły. 
Taką gęstą śliwcorką zalać 
ziemniaki.

Śliwcorka
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Lato

AUTOR DANIA: Bronisława Buczek, Ochotnica Górna

 wegetariańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 litry wody
• 4–5 jabłek średniej wielkości
• pół szklanki słodkiej śmietany 

lub słodkiego mleka
• sól
• 10 ziemniaków

PRZYGOTOWANIE
Do wody wrzucamy pokrojone 
jabłka i gotujemy, solimy do 
smaku. Ziemniaki gotujemy 
osobno. Gdy jabłka się rozgotują, 
dodajemy śmietanę. Ziemniaki 
wykładamy do misek i zalewamy 
jabcorką.

Jabcorka

Babcia i mama gotowały 

jabcorkę.  

Tak jak mama gotowała, to i ja 

tak gotowałam swoim dzieciom 

i całej rodzinie.





Jesień





Po Michale można paść i po powale

Jesień to czas kiedy to gromadzono wszelkie płody przed nadciągającą zimą. Zanim 
zaczęły się wykopki, ludzie chodzili tak dwa tygodnie wcześniej do miasta,  to jest 
do Nowego Targu, kopać ziemniaki zarobkowo. Gdy tam skończono, zaczynały się 
tradycyjne wykopki. Pomagali jedni drugim, kopano ręcznie (kopano, po jesiennych 
suchych dniach ok. 20 września). Podczas wykopków wstawano wcześnie rano 
i przygotowywano różne posiłki z ziemniaków na cały dzień do kopania dla siebie i dla 
tych co pomagali. Robiono sapkę wolowatą, kluski kudłate, placki z tartocin na blasze. 
Do tego było bryndza lub skwarzelina, albo słodkie mleko. Gospodyni jadło wynosiła 
w pole, przy czym owijała garnki jakimiś kocami żeby strawa nie wystygła. Posiłek jadało 
się w polu nie schodząc do domu, ponieważ dzień był krótki, a pola daleko w górach. 
Przy kopaniu palono watry (ogniska) w których to popiele pieczono ziemniaki. Jadło 
się je z bryndzą, masłem albo tylko z solą. Zbierano groch, bób, fasolę ze strąkami. 
Groch – jak było go dużo, młócono cepami. Zbierano także śliwki, jabłka i gruszki. 
Robiono z tych owoców marmolady, powidła smażono parę dni na buchty. Część 
owoców sprzedawano na odpustach. Bacowie spędzali owce z gór na św. Michała (29 
września). Każdy gazda zabierał swoje owce i pasł już koło domu. Owce były strzyżone, 
żeby jeszcze porosły przed zimą. Wełnę sprzedawano na opłatę podatków i zakup 
najpotrzebniejszych rzeczy. Cześć wełny zostawała, którą to przędzono i robiono 
swetry, rękawice, skarpety. Zostawiano owce przeznaczone do dalszego chowu, a inne 
były przeznaczone na ubój. Gotowano rosół z baraniny, kwaśnicę, baraninę w kapuście. 
Rosół jadło się z ziemniakami. Było to pyszne pożywienie jesienią i początkiem zimy. 
Ze skór robiono, kożuchu, serdaki, papucie. Po wykopkach wybierano z ziemi korpiele 
i buraki. Na końcu ścinano kapustę. Wszystkie kapuśniska były obsadzone co roku. 
Z korpieli robiono zupę i pieczono w popiele. Każdy znał mądre przysłowie: „Do Jadwigi 
zbjroj wszystko na wyścigi, bo po Jadwidze śniyg przykidze”. Zebraną i obraną kapustę 
krązano na „kłosokach” lub ręcznie . Kiszono dwie beczki kapusty, jedna była duża 
(kadź) na zimę, a druga na wiosnę i lato. Zabijano również utuczone gęsi. Oskubaną 
gąskę dzielono na porcję. Gotowano rosół z gęsi na niedzielę z ziemniakami. W długie 
jesienne wieczory łuskano bób, fasolkę czy groch. Gotowało się grochówkę z kluskami, 
kapustę z grochem lub fasolą, bobem. Talarki z ziemniaków lub karpieli pieczono na 
blasze, to był przysmak dla dzieci. Najpierw zużywało się uszkodzone ziemniaki przy 
kopaniu, żeby się nie zepsuły. Całe i zdrowe przechowywano w piwnicy. Oszczędzano, 
żeby wystarczyło do sadzenia na wiosnę. Robiło się „okrowki” do sadzenia, a „wykrowki” 
zużywało na posiłek dla ludzi i bydła. Nic nie mogło się zmarnować. Późną jesienią 
kobiety obrabiały len. Z siemienia tłoczono olej, który był omastą na postne dni. 
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Jesień

AUTOR DANIA: Maria Urbaniak, Ochotnica Górna

 wegetariańskie 
 2 porcje

SKŁADNIKI (KLUSKI)
• 3-4 ziemniaki 
• 3-4 łyżki mąki 
• sól do smaku 

SKŁADNIKI (KWAŚNICA)
• garść kapusty kiszonej
• 1 ½ l wody lub wywaru z wędzonych 

żeberek
• 1 szklanka kwaśnicy (soku z kiszonej 

kapusty)
• ¼ szklanki słodkiej śmietany
• sól, pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE (KLUSKI)
Ziemniaki zetrzeć na tarce, dość mocno 
odcisnąć, dodać mąkę, sól do smaku  
i dokładnie wymieszać. Formować 
niewielkie kluski i gotować w osolonej 
wodzie około 15 minut i odcedzić. 

PRZYGOTOWANIE KWAŚNICA 
Kapustę zagotować na wodzie lub wywarze 
z wędzonych żeberek, następnie dodać 
kwaśnicę, śmietanę i doprawić do smaku. 
Podawać z kluskami. 

(z tartych ziemniaków) na kwaśnicy 
Kluski Kudłate
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Jesień

AUTOR DANIA: Jan Lizoń, Ochotnica Dolna

 wegetariańskie/wegańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 kg ziemniaków
• 2 litry wody
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać i zetrzeć na drobnej 
tarce. Wycisnąć przez szmatkę.  
Wodę odstawić do osobnego naczynia. 
Jak woda się odstoi i krochmal osadzi 
się na dnie, zlać wodę z góry.  
Następne wlać odrobinę czystej wody. 
Masę ziemniaczaną posolić.  
Na gotującą się, posoloną wodę 
wrzucać niewielkie kuleczki 
uformowane z masy ziemniaczanej, 
cały czas mieszając drewnianą łyżką. 
Kiedy ugotowane kluski opadną na dno, 
wlać wodę z krochmalem i zagotować, 
ciągle mieszając. Można podawać 
z bryndzą, śmietaną, skwarkami  
lub masłem.

z ziemniaków
Kluski
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Jesień

AUTOR DANIA: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 5 średnich ziemniaków
• około 1 litr wody
• 4 łyżki bryndzy
• 4 łyżki śmietany

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać, zetrzeć na drobnej 
tarce, wycisnąć. Krochmal zostawić, 
wodę wylać. Do odciśniętych 
ziemniaków dodać, sól, szczyptę 
mąki oraz ¾ krochmalu, który osiadł 
z ziemniaków. Na wrzącą, osoloną 
wodę wrzucać kuleczki z masy 
ziemniaczanej, pod koniec gotowania 
dodać resztę krochmalu, tak aby 
zagęścić. Ugotowane kluseczki 
(których się nie odcedza) wykładać  
do miseczek i podawać z bryndzą  
ze śmietaną (omaścić).

z ziemniaków z bryndzą
Kluski
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Jesień

AUTOR DANIA: Anna Forenda, Ochotnica Górna

 wegetariańskie/wegańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 3 kg ziemniaków
• szczypta soli
• 4 litry wody

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce. 
Odcisnąć w ścierce. Krochmal 
zachować. Do wrzątku wrzucać 
rękami albo łyżką małe porcje. 
Gotować co najmniej przez  
15 minut. Zalać krochmalem 
i jeszcze 5 minut gotować. 
Nakładać na miski i jeść.

z ziemniaków
Kluski

W mojej rodzinie  

często gotowaliśmy kluski 

ziemniaczane, gotowali moi 

rodzice i ja też podtrzymuję 

tę tradycję gotowania 

dawnych potraw.
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Jesień

AUTOR DANIA: Jan Lizoń, Ochotnica Dolna

 wegetariańskie

 6 porcji

SKŁADNIKI
• 2 kg ziemniaków
• 2–3 łyżki mąki
• 2 jajka
• sól, pieprz do smaku
• pół cebuli (opcjonalnie)

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki oraz cebulę zetrzeć  
na drobnej tarce, odcedzić na 
durszlaku. Do ziemniaków dodać 
mąkę, jajka, przyprawy oraz krochmal, 
który osiadł z ziemniaków. Formować 
placki grubości około pół centymetra 
i piec na rozgrzanej blasze pieca. 
Żeby sprawdzić, czy blacha nie jest 
za gorąca, należy posypać szczyptę 
mąki, jeśli się nie przypala, blacha jest 
dobrze nagrzana.

z tartych ziemniaków
Placki z blach
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Jesień

AUTOR DANIA: Maria Hanula, Ochotnica Górna

 wegetariańskie/wegańskie

 6 porcji

SKŁADNIKI
• 2 kg ziemniaków
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki zetrzeć na tarce,  
następnie odcisnąć mocno  
przez gazę. Pozostały krochmal 
z wody dodać do tej masy 
z odrobiną soli. Piec na płycie 
kuchennej pieca opalanego 
drewnem. Czas pieczenia 
jednego placka: 10–15 minut.

z tartych ziemniaków
Placki z blach
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Jesień

AUTOR DANIA: Zofia Szlaga, Ochotnica Górna

 wegetariańskie
 6 porcji

SKŁADNIKI
• 1 i ½ kg mąki pszennej
• 10 dag drożdży
• 1 litr wody
• pół litra mleka
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Z mąki, wody, mleka i drożdży 
zrobić rozczyn. Do wyrośniętego 
rozczynu dodać resztę mąki i sól. 
Dobrze wyrobione ciasto odstawić 
do wyrośnięcia. Wyłożyć na stolnicę, 
formować placki. Piec na płycie 
kuchennej dobrze nagrzanej.

na drożdżach
Placki z blach
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Jesień

AUTOR DANIA: Anna Jurkowska, Ochotnica Górna

 wegetariańskie/wegańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg śliwek
• 1 kg gruszek
• 1 kg jabłek papierówek
• ½ kg cukru

PRZYGOTOWANIE
Jabłka, gruszki obrać  
ze skórki, pokroić w plastry.  
Śliwki wypestkować. Gotować 
na małym ogniu przez trzy dni, 
przecisnąć przez sito  
lub zmiksować. Dodać cukier  
i jeszcze raz zagotować.  
Nałożyć gorącą marmoladę  
do słoików i zakręcić pokrywki.

Marmolada
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Jesień

AUTOR DANIA: Janina Król, Ochotnica Górna

 wegetariańskie/wegańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 kg śliwek węgierek 

dojrzałych
• cukier

PRZYGOTOWANIE
Śliwki wypestkować i włożyć  
do naczynia, najlepiej  
z podwójnym dnem. Smażyć  
na bardzo wolnym ogniu 
przez trzy dni po parę godzin, 
mieszając co jakiś czas.  
Pod koniec dodać cukier  
według uznania i jeszcze  
chwilę smażyć.  
Gorące powidła przełożyć  
do słoików i zapasteryzować.

ze śliwek węgierek
Powidła
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Jesień

AUTOR DANIA: Marysia Piszczek, Tylmanowa

 wegetariańskie/wegańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• świeża główka kapusty
• nasiona kopru
• wrząca woda lub ziemniaczanka  

(gorąca woda po ugotowanych 
ziemniakach).

PRZYGOTOWANIE
Świeżą główkę kapusty poszatkować, 
włożyć do glinianego naczynia. 
Dodać nasiona kopru i zalać wrzącą 
wodą lub ziemniaczanką tak,  
by ją przykryła i swobodnie pływała. 
Naczynie postawić w ciepłym 
miejscu na około 4 dni.  
Od czasu do czasu zamieszać. 
Dobrze jest wlać więcej płynu,  
aby wystarczyło na kapuśniorkę  
i kapustę z grochem.

kiszona
Kapusta

Jest to produkt wyjściowy 

do przygotowania  

dań wigilijnych.  

Należy ją ukisić kilka dni 

przed Wigilią.
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Jesień

AUTOR DANIA: Teresa Zaziabło, Tylmanowa

 mięsne

 5 porcji

SKŁADNIKI
• ½ kg baraniny z udźca; pokroić 

w grubą kostkę gulaszową
• 70 dag brukwi; obrać, umyć 

i pokroić w drobną kostkę
• 25 dag warzyw (marchew, 

pietruszka); pokroić w drobną 
kostkę

• natka pietruszki; posiekać
• 2 łyżki smalcu
• 2 łyżki masła do zasmażki
• 3 łyżki mąki do zasmażki
• 1 duża cebula pokrojona w kostkę
• 2 liście laurowe
• 4 ziarna ziela angielskiego
• 1 łyżka majeranku
• 3 ząbki czosnku; zmiażdżyć lub 

drobno posiekać
• 2 litry wody
• sól, pieprz do smaku

– baranina z brukwią
Korpielanka

PRZYGOTOWANIE
Pokrojoną brukiew ugotować 
do miękkości w dwóch litrach 

wody. W rondlu rozgrzać smalec, 
dodać pokrojoną baraninę wraz 
z pokrojoną cebulą. Dusić około 

godziny. Doprawić do smaku 
solą i pieprzem. Następnie, 

do ugotowanej brukwi dodać 
warzywa, mięso, liście laurowe 

i ziele angielskie. Gdy wszystkie 
składniki są miękkie, doprawić 

wedle uznania solą i pieprzem. 
Dodać rozdrobiony czosnek wraz 

z łyżką majeranku. Do gotującej 
się „korpielanki” dodać wcześniej 

przygotowaną zasmażkę, 
gotować 3–4 minuty. Podawać 

z posiekaną natką pietruszki. 
„Korpielankę” można podawać 
z plackami z blachy lub innym 

pieczywem.
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Jesień

AUTOR DANIA: Zofia Piszczek, Tylmanowa

 wegetariańskie 
 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg ziemniaków
• 1 litr wody
• 40 dag śliwek
• cukier do smaku
• około pół szklanki słodkiej śmietany
• sól

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki obrać, ugotować, 
poprzetrącać. Ze śliwek ugotować 
kompot. Gorącym kompotem zalać 
ugotowane ziemniaki. Dodać słodką 
śmietankę i cukier według uznania.

(zupa owocowa ze śliwek)
Dzieżtok
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Jesień

AUTOR DANIA: Janina Błachut, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ litra soku z kapusty kiszonej
• 1 i ½ litra wody
• 5 grzybów suszonych
• liść laurowy, ziele angielskie, pieprz
• 1 łyżeczka soli
• 10 ziemniaków
• zasmażka: 20 dag słoniny,  

2 czubate łyżki mąki

PRZYGOTOWANIE
Do wody dodać sok z kiszonej 
kapusty, grzyby i przyprawy. 
Zagotować. Gotować około pół 
godziny. Doprawić solą, pieprzem  
do smaku.  
Zrobić zasmażkę: słoninę pokroić 
w drobną kostkę, wytopić, dodać 
mąkę i chwilę podsmażyć.  
Dodać do zupy. Ziemniaki ugotować 
osobno. Do talerzy nałożyć 
ziemniaki, zalać kapuśniorką.

Kapuśniorka

Bardzo lubię kwaśnicę.  

To jest moje ulubione danie, 

którego nauczyła mnie 

moja mama.
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Jesień

AUTOR DANIA: Katarzyna Gołdyn, Ochotnica Dolna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ litra soku z kiszonej kapusty
• około 1 litra wody
• wędzone kości wieprzowe lub 

zwykłe
• 8 średnich grzybków suszonych
• 1 marchewka
• 1 pietruszka
• kawałek selera
• 20 dkg słoniny
• 3 łyżki mąki
• 1 kg ziemniaków
• sól i pieprz

z ziemniakami
Kwaśnica 

PRZYGOTOWANIE
Grzyby suszone opłukać, zalać 

wodą i zostawić, aby zmiękły. 
Następnie chwilę podgotować 

w tej samej wodzie. Do soku 
z kiszonej kapusty dodać wodę 

(jak kto lubi, ale nie powinna 
być za kwaśna), wędzone kości 

wieprzowe, obrane warzywa: 
marchewkę, korzeń pietruszki 

i kawałek selera. Pogotować 
razem minimum 30 minut. 
Zrobić zasmażkę: wytopić 

pokrojoną słoninę, dodać mąkę 
i chwilę podsmażyć. Do zupy 

dodać ugotowane grzyby 
wraz z wodą oraz zasmażkę. 

Doprawić pieprzem i solą. 
Chwilę pogotować. Ziemniaki 
ugotować osobno i dodać do 

kwaśnicy.
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Jesień

AUTOR DANIA: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 szklanki soku z kiszonej kapusty
• 3–4 szklanki wody
• 20 dag słoniny
• 1 mała cebula
• 2 łyżki mąki 
• sól do smaku
• 1 kg ziemniaków

PRZYGOTOWANIE
Sok z kiszonej kapusty rozcieńczyć 
z wodą, według upodobań. Słoninę 
i cebulę pokroić i usmażyć, dodać 
2 łyżki mąki, przemieszać, chwilę 
smażyć. Wlać zasmażkę do wrzącej 
kwaśnicy i zamieszać. Podawać 
z ugotowanymi ziemniakami.

z ziemniakami
Kwaśnica
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Jesień

AUTOR DANIA: Marysia Piszczek, Tylmanowa

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg ziemniaków
• garść grzybów suszonych
• 3 łyżki masła
• 2 cebule, drobno pokrojone
• 1 i ½ litra kapuśniorki (woda  

z ugotowanej kapusty kiszonej)
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki ugotować. Jak są duże,  
to „pośturchać” na mniejsze.  
Grzyby namoczyć i ugotować. 
Cebulę podsmażyć na maśle. 
Ugotowane i odcedzone ziemniaki 
zalać gorącą kapuśniorką.  
Dodać wywar z grzybów oraz 
pokrojone drobno grzyby.  
Na końcu dodać cebulę.

z grzybami
Kapuśniorka

Takiej zupy na Wigilię  

nie sposób nie spróbować, 

kiedy naturalne smaki 

łączą się razem, a smak jej 

pamiętany przez cały rok.
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Jesień

AUTOR DANIA: Janina Król, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg mięsa z gęsi
• 2 liście bobkowe (laurowe)
• 6 ziarenek ziela angielskiego
• 1 cebula
• 3 ząbki czosnku
• sól, pieprz
• 1 kg ziemniaków

PRZYGOTOWANIE
Mięso z kością podzielić na tyle 
części, ile jest osób. Włożyć do 
garnka, zalać wodą, dodać przyprawy 
i przypieczoną cebulę. Następnie 
posolić do smaku i gotować na 
wolnym ogniu. Osobno ugotować 
ziemniaki. Ziemniaki wyłożyć  
na talerz i zalać rosołem wraz  
z porcją mięsa.

z gęsiny z ziemniakami
Rosół

Rosół gotowała  

babcia i mama. Gęsi były 

własnego chowu.
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Jesień

AUTOR DANIA: Janina Czajka, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg baraniny z kością  

ze starego barana
• 1 kg ziemniaków
• 1 główka czosnku
• szczypta pieprzu
• sól

PRZYGOTOWANIE
Baraninę gotować około 1 godziny 
na wolnym ogniu z dodatkiem soli, 
pieprzu oraz czosnku. Gdy mięso 
będzie miękkie, dodać ugotowane 
ziemniaki.

z baraniny z ziemniakami
Rosół

Niedzielne danie rodzinne.
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Jesień

AUTOR DANIA: Maria Forenda, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• około 2 litrów wody 
• 1 kg ziemniaków
• 1 szklanka grochu łuskanego, połówki
• 1 marchew
• 1 średni korzeń pietruszki
• 1 średnia cebula
• 10 dag boczku wędzonego
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżka mąki pszennej
• natka pietruszki
• sól, pieprz

z kluskami z tartych ziemniaków
Grochówka

Danie to było 

przygotowywane  

przez moją mamę  

około 100 lat temu.

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki zetrzeć na tarce o małych 

oczkach, odcisnąć przez gazę.  
Do odciśniętych ziemniaków dodać 

1 łyżkę mąki ziemniaczanej i wy-
robić masę ziemniaczaną, z której 

formujemy kluski. Do wrzącej wody 
dodajemy groch łuskany, gotujemy 

15–20 minut. Następnie dodaje-
my pokrojone w kostkę marchew 
i pietruszkę i gotujemy, aż warzy-

wa i groch zmiękną. Do wywaru 
wrzucać uformowane kluski. Zrobić 
zasmażkę z boczku, mąki pszennej 
i cebuli, należy dobrze wymieszać 

i od razu przełożyć do gotującej się 
zupy. Często mieszając, gotować, aż 

kluski wypłyną na wierzch.  
Doprawić do smaku solą i pieprzem, 

posypać natką pietruszki.
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Jesień

AUTOR DANIA: Katarzyna Gołdyn, Ochotnica Dolna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ litra grochu
• ½ kg ziemniaków
• 1 marchewka
• 3 łyżki mąki
• 20 dag słoniny

PRZYGOTOWANIE
Groch umyć, zalać zimną wodą. 
Gotować, aż zmięknie. Dodać obrane 
i pokrojone w kostkę ziemniaki 
oraz marchewkę. Zrobić zasmażkę 
i dodać do grochówki. Zamiast 
ziemniaków można podawać 
z kluskami z ziemniaków.

Grochówka
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Jesień

AUTOR DANIA: Janina Czajka, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ kg kapusty kiszonej
• 1 kg baraniny z kością
• 1 liść laurowy
• 3 ziarenka ziela angielskiego
• pół łyżeczki kminku
• 10 dag słoniny
• 1 cebula, pokrojona w kostkę
• 1 łyżka mąki
• sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Kapustę zalać wodą, tak by ją zakryła, 
dodać przyprawy, ugotować do miękkości. 
W razie potrzeby dodać wodę, by nie była 
za gęsta.  Baraninę  z liściem laurowym 
ugotować osobno do miękkości. Przed 
dodaniem do kapusty można ją obsmażyć 
na patelni. Słoninę wytopić, podsmażyć 
z cebulą, dodać 1 łyżkę mąki. Obsmażoną 
baraninę oraz zasmażkę dodać do kapusty, 
wszystko wymieszać, krótko na małym 
ogniu razem pogotować, doprawić do 
smaku solą i pieprzem.

z baraniną
Kapusta

Jest to potrawa  

z dziadka, pradziadka.
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Jesień

AUTOR DANIA: Kazimiera Wójciak, Ochotnica Górna

 wegetariańskie/wegańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 3 nieduże korpiele
• (brukwie)

PRZYGOTOWANIE
Korpiele oczyścić z liści i korzonków. 
W łupinie piec na gorących żarach 
(jak ziemniaki na ognisku) około 1 
godziny lub do miękkości. Korpiel 
jest miękki i soczysty. Można piec 
zawinięte w folię aluminiową. 
Inaczej będzie smakował korpiel 
obrany z łupiny, pokrojony w plastry 
i upieczony z każdej strony na 
gorącej blasze pieca.

z popielnika (brukwie)
Korpiele

Dziadkowie to piekli długimi 

zimowymi wieczorami  

na blachach kuchennych 

 lub w piecu w popiele.
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Jesień

AUTOR DANIA: Maria Hanula, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2 kg korpieli (brukwi)
• 1 kg ziemniaków
• 10 dag masła

PRZYGOTOWANIE
Korpiele obrać ze skóry,  
pokroić w kostkę i ugotować  
do miękkości. Dodać ziemniaki 
obrane i pokrojone w kostkę. 
Gotować razem z korpielami. 
Odcedzić, a następnie dodać masło 
i trochę soli.

gotowane (brukwie)
Korpiele

Te korpiele i ich smak 

pamiętam do dzisiaj.  

Były bardzo smaczne.
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Jesień

AUTOR DANIA: Anna Czajka, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg kapusty kiszonej, 
• ½ kg grochu okrągłego
• 30 dag bobu
• 30 dag boczku wędzonego
• 1 cebula, pokrojona
• 1 łyżka mąki do zasmażki
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Kapustę, groch i bób ugotować 
osobno. Zrobić zasmażkę: boczek 
pokroić, wytopić, dodać cebulę 
oraz mąkę, usmażyć. Gdy wszystkie 
składniki będą miękkie, połączyć  
je razem. Zagotować i na koniec  
dodać zasmażkę.

z grochem i bobem
Kapusta

Przepis rodzinny.
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Jesień

AUTOR DANIA: Zofia Piszczek, Tylmanowa

 wegetariańskie/wegańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg kiszonej kapusty
• 1 szklanka grochu (uwaga! groch 

w tym daniu to różnego rodzaju 
fasole: biała, czerwona, czarna)

• 1 szklanka pęczaku
• sól, pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Kapustę ugotować do miękkości. 
Fasolę namoczyć na 2–3 godziny, 
a następnie ugotować.  
Pęczak ugotować na gęsto 
(dwie szklanki wody na szklankę 
pęczaku). Do ugotowanej kapusty 
dodać ugotowane fasolę i pęczak, 
pogotować wszystko razem.  
To wspaniały gorący dodatek  
do chleba z pieczonymi wędlinami 
typu boczek, szynka, kiełbasa, 
kaszanka.

z grochem i pęcokiem
Kapusta





Zima





To czas, kiedy dni są najkrótsze, w długie zimowe wieczory urządzano skubacki (darcie 

pierza) i prządki (przędło się len). Bydło stało w oborze. Trzeba było je nakarmić 

i napoić. Wodę nosiło się ze studni lub z potoku na nosidłach. Chłopi jeździli do lasu 

i zwozili drzewo na opał, ale i również zarobkowo. Wozili sajty (metrowej długości 

kawałki drewna) do piekarni i do kaflorza do miasta (Nowy Targ). Sprzedawali te sajty 

i za pieniądze zarobione kupowali drobne zakupy, np. mąkę, sól, naftę, zapałki.  Zaczynał 

się Adwent, ludzie zaczęli się przygotowywać do Bożego Narodzenia. Suszono owoce, 

których nie przerobiono jesienią. Gotowano zupy - śliwcorkę, jabcorkę. Dużo potraw 

przygotowywano z ziemniaków. Przed Bożym Narodzeniem zabijano utuczoną 

świnię. Mięso, sadło, spyrkę (słoninę) – to wszystko wkładano do drewnianego 

koryta i zasalało się. Tak zasolone mięso rosoliło się około dwa tygodnie. Robiono 

swojską kiełbasę, kiszkę, salceson. Gotowano flaczki z pęcakiem. Podroby zjadano 

w pierwszej kolejności. Sołdra (rosolona łopatka wieprzowa), spyrka, kiełbasa – były 

przechowywane w specjalnym spyrniku (zamykana szafka). To musiało wystarczyć 

do Wielkanocy do święconki i tradycyjnej trzęsionki. Spyrke używano oszczędnie do 

ziemniaków masconych i kapusty z grochem. To było tak dobrze wyroslone, że mimo 

braku lodówek wędliny nie psuły się. Na święta pieczono buchty drożdżowe, chleby, 

kołoce. Tradycyjnie w wigilię kładło się swojego wypieku chleb na stole, a na nim opłatki. 

Ten chleb siedział do Nowego roku. Znaczyło to, aby starczyło od starego no nowego. 

Cały dzień był post ścisły i wieczerza była również postna. Gotowano wieczerzę tak jak 

kogo było stać. W święta jadło się odświętnie. Była buchta z kawa zbożową i mlekiem, 

kołoc i chleb ze swojską kiełbasą lub boczkiem. Gotowano kwaśnicę z żeberkami, 

ziemniaki z wodą zaprazaną bo była spyrka. W okresie świątecznym chodzili kolędnicy 

po domach -  z gwiazdą, turoniem, żydem, cyganką. Składano życzenia i pięknie 

śpiewano kolędy i pastorałki. Przygrywano na organkach i na harmonii. Dziękując za 

kolędowanie, wynoszono jakiś poczęstunek lub pieniądze. Była to piękna i już ginąca 

tradycja. Po świętach gospodarze zaczęli wywozić obornik na pola w góry, gdzie na 

wiosnę sadzono ziemniaki. Pomagali jedni drugim. Natomiast kobiety, pomiędzy 

świętami, prały łokietki (uprzędzony len) z lnu. Przynoszono do domu krosna i robiono, 

płótna, derki, chodniki, sukna. Trzeba to było skończyć przed wiosną. Sukno było 

zawożone do folusza. Przędło się wełnę na swetry, skarpety, rękawicę. Na wiosnę bieliło 

się płótna z których to szyło się koszule, prześcieradła. Gotowano groch z pęcakami 

i skwarkami, zupy z suszonych grzybów. 
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Zima

 wegetariańskie

 6 porcji

SKŁADNIKI
• 3 l wody
• 2 garście śliwek suszonych bez 

pestek
• 2-3 łyżki cukru
• 2-3 łyżki mąki
• 3-4 łyżki słodkiej śmietany
• makaron łazankowy, najlepiej 

własnej roboty

PRZYGOTOWANIE
Śliwki ugotować do miękkości 
w trzech litrach wody. Mąkę ze 
śmietaną roztrzepać i zagęścić 
śliwki, całość posłodzić do 
smaku. Podawać z makaronem 
ugotowanym osobno w lekko 
osolonej wodzie.

ze śliwek
Zupa wigilijna 

AUTOR DANIA: Bronisława Sędzimir , Ochotnica Górna
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Zima

AUTOR DANIA: Krystyna Faron, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 5 sztuk suszonych grzybów
• 4 ziemniaki
• 2 łyżki śmietany
• 1 łyżka masła
• natka pietruszki
• sól i pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Grzyby rozdrobić, namoczyć 
na noc (½ litra wody). W tej 
samej wodzie grzyby ugotować. 
Doprawić solą i pieprzem. 
Ziemniaki ugotować osobno, 
następnie dodać śmietanę 
i masło, zalać zupą. Posypać 
posiekaną natką pietruszki.

świąteczna
Grzybowa
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Zima

AUTOR DANIA: Katarzyna Kotelnicka, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 2–3 łyżki bryndzy na osobę
• 1–2 litry wody
• 8 ziemniaków
• pół cebuli
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Ziemniaki ugotować  
w osolonej wodzie, odcedzić.  
Wodę pogotować z solą  
i cebulą około 5 minut.  
Bryndzę rozdrobnić  
z odrobiną słodkiego mleka.  
Do miseczek nałożyć ziemniaki, 
na nie rozłożyć bryndzę  
i zalać gorącą wodą.

U nas w domu mama gotowała 

to danie na obiad, szczególnie 

w dni postne. Wszyscy domownicy 

przepadali za ziemniakami 

z wodą bryndzaną. Bryndzę 

przechowywało się nawet pół 

roku w beczułce dębowej lub 

kamieniaczku. Bundz (mnie 

najbardziej smakuje z mleka 

krowiego) należy pokruszyć, posolić 

i porządnie ugnieść, następnie 

przykryć ściereczką i przycisnąć 

kamieniem. Do spożycia nadaje się 

już po tygodniu.

z wodą bryndzaną
Ziemniaki
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Zima

AUTOR DANIA: Władysława Groń, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ kg łopatki wieprzowej
• 2 litry wody
• 1 marchew
• 1 pietruszka
• 1 ząbek czosnku
• pół łyżki soli
• szczypta pieprzu
• 1 kg ziemniaków

PRZYGOTOWANIE
Do wody dodać mięso,  
warzywa i przyprawy.  
Gotować 2 godziny.  
Podać z ugotowanymi 
ziemniakami

z łopatki wieprzowej
Rosół
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Zima

AUTOR DANIA: Janina Czajka, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ kg słoniny  

(spyrki lub boczku)

PRZYGOTOWANIE
Słoninę wytopić. I w tym moczyć 
placek (moskol).

Potrawa przodków,  

kontynuowana do dzisiaj.

/skwarzelica
Skwarzelina
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Zima

AUTOR DANIA: Maria Giemzik, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 20 dag słoniny
• pół łyżeczki soli

PRZYGOTOWANIE
Słoninę pokroić w kostkę  
lub zmielić w maszynce.  
Stopić. Dodać sól do smaku. 
Odstawić do ostygnięcia.

Smalec w mojej rodzinie  

służył do smarowania chleba, 

moskoli, do kapusty  

oraz okrasy.

Smalec
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Zima

AUTOR DANIA: Zofia Piszczek, Tylmanowa

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 kg słoniny
• 1 kg boczku surowego
• szczypta soli
• ½ kg cebuli

PRZYGOTOWANIE
Słoninę pokroić, a usmażone 
skwarki wyjąć. Na wytopionym 
tłuszczu, lekko przestudzonym 
podsmażyć pokrojoną cebulę 
(nie należy dodawać cebuli  
do zbyt gorącego tłuszczu,  
gdyż może wykipieć).  
Boczek pokroić i usmażyć 
oddzielnie. Wszystkie składniki 
razem wymieszać.  
Gdy smalec się chłodzi,  
należy mieszać, aby wszystkie 
skwarki równo się rozprowadziły.

Odrobina rozkoszy, gdy na chlebie 

lub placku znajdziesz chrupiące 

skwareczki przesiąknięte smakiem 

zrumienionej cebulki.

Smolec
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Zima

AUTOR DANIA: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

 mięsne

 10 porcji

SKŁADNIKI
• ½ kg słoniny
• 1 cebula
• 20 dag mięsa wieprzowego 

mielonego
• czosnek
• sól do smaku

PRZYGOTOWANIE
Słoninę drobno pokroić 
i podsmażyć. Następnie dodać 
mięso, lekko posolić i chwilę 
smażyć. Na koniec dodać drobno 
pokrojoną cebulę, rozdrobniony 
czosnek i smażyć na złoty 
kolor. Doprawić solą i pieprzem. 
Odstawić do ostygnięcia.

Smalec





161

Zima

AUTOR DANIA: Anna i Stanisław Jagieła, Ochotnica Dolna

 mięsne

 7 kg

SKŁADNIKI
• 10 kg mięsa (łopatka i karczek)
• 6 dag pieprzu
• 10 dag soli
• 2 główki czosnku
• 3 jajka
• ½ litra wody
• 20 metrów jelita naturalnego

PRZYGOTOWANIE
Mięso z łopatki wieprzowej zmielić  
na grubym sitku, a z karczku  
na cienkim sitku. Do zmielonego mięsa 
dodać pieprz, sól, czosnek, jajka, wodę 
i wymieszać na jednolitą masę.  
Mięso powinno odchodzić od ręki.  
Masą nadziewać jelita, a następnie 
wkładać do nagrzanej wędzarni.  
Wędzić 3–4 godziny ciepłym dymem. 
Do wędzenia używać drzewa suchego, 
najlepiej bukowego. Z 10 kg mięsa 
wychodzi 7 kg kiełbasy po uwędzeniu.

Receptura tej kiełbasy  

jest przekazywana  

z pokolenia na pokolenie.

cienka swojska
Kiełbasa
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Zima

AUTOR DANIA: Anna i Stanisław Jagieła, Ochotnica Dolna

 mięsne

 10 porcji

SKŁADNIKI
• słonina
• sól

PRZYGOTOWANIE
Słoninę pokroić w paski. 
Następnie równo ułożyć 
w korytku drewnianym  
i każdy pasek dość mocno 
posolić. Pozostawić w chłodnym 
miejscu około 10–14 dni.  
Po wyrosoleniu nadaje się  
do spożycia.

Słoninę rosoliło się ze względu  

na brak lodówek i zamrażarek.  

Ale nadal jest to u nas  

wykonywane ze względu na dobry 

smak słoniny. Robi się miękka 

i jest biała. W okresie zimowym 

gotowana jest w kiszonej kapuście.

spyrka
Rosolono
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Zima

AUTOR DANIA: Anna i Stanisław Jagieła, Ochotnica Dolna

 mięsne

 10 porcji

SKŁADNIKI
• 6 kg boczku
• 6 dag pieprzu
• 20 dag soli
• 3 główki czosnku

PRZYGOTOWANIE
Boczek natrzeć solą, pieprzem 
i czosnkiem, następnie ułożyć 
w naczyniu oliwnym. Odłożyć 
w chłodne miejsce na 3–4 dni.  
Po zamarynowaniu, boczek 
wstawić do nagrzanej wędzarni. 
Wędzić 3–4 godziny.  
Po uwędzeniu zanurzyć  
w zimnej wodzie na 1 sekundę.

wędzony
Boczek
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Zima

AUTOR DANIA: Anna Jurkowska, Ochotnica Górna

 mięsne

 4 porcje

SKŁADNIKI
• 1 żołądek świński
• ½ kg pęczaku
• liść laurowy, ziele angielskie, 

majeranek, lubczyk
• sól i pieprz
• 10 dag słoniny
• 1 łyżka mąki
• 2 litry wody lub rosołu

PRZYGOTOWANIE
Żołądek ugotować do miękkości, 
pokroić w cienkie paseczki. 
Zagotować rosół, wrzucić flaczki, 
przyprawy i ugotowany wcześniej 
pęczak i zagotować.  
Ze słoniny i mąki zrobić 
zasmażkę i zagotować z zupą. 
Doprawić solą i pieprzem.  
Można też dodać lubczyk.

Dawno, gdy zabiło się świnię, 

żołądek się wyczyściło i gotowało 

się do miękkości, zmieniając wodę, 

robiło się z tego zupę.

z pęcokiem
Flaki
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Zima

AUTOR DANIA: Anna Czajka, Ochotnica Górna

 wegetariańskie

 4 porcje

SKŁADNIKI
• ½ kg mąki
• 2 jajka
• 2 łyżki masła
• ½ szklanki cukru
• 5 dag drożdży
• szklanka lekko ciepłego mleka
• 4 łyżki kakao
• pół szklanki cukru lub troszkę więcej
• 3 łyżki śmietany

PRZYGOTOWANIE
Z mąki, drożdży, cukru, jajek, mleka  
i masła zagnieść gładkie ciasto i odstawić 
do wyrośnięcia (składniki na ciasto wyjąć 
wcześniej z lodówki). Ciasto rozwałkować, 
następnie posypać kakao, cukrem i dodać 
śmietanę w postaci czubków. Zwinąć 
w roladę, odstawić do wyrośnięcia.  
Piec 45–60 minut do suchego patyczka 
w temperaturze 180 stopni (temperaturę 
po jakimś czasie można zmniejszyć  
do 165 stopni). 

Deser naszych przodków.

Buchta
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Zima

AUTOR DANIA: Zofia Piszczek, Tylmanowa

 wegetariańskie

 8 porcji

SKŁADNIKI
• 80 dag mąki
• 6 dag drożdży
• 15 dag masła
• 8 jaj
• 15 dag cukru
• 1 cukier waniliowy
• szczypta soli
• mleko, ile zbierze (około ½ litra)
• ½ kg marmolady

PRZYGOTOWANIE
Z drożdży, dwóch łyżek mąki, szczypty 
cukru i mleka zrobić rozczyn.  
Jaja rozbełtać z cukrem, masło roztopić.  
Do rozczynu dodać mąkę, jaja, sól, masło 
i zagnieść ciasto. Odstawić do wyrośnięcia. 
Następnie ciasto podzielić na duże części 
i rozwałkować w prostokąty. Przełożyć 
marmoladą, pozwijać w rulony, zawinąć 
w papier do pieczenia. Piec około 30 minut 
w temperaturze 160 stopni. 

Wspomnienie dziecięcych lat, 

święta pachnące drożdżowym 

ciastem i wyborne zwijańce 

z marmoladą i do tego  

gorące kakao.

z marmoladą
Buchta
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