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TAK SMAKUJE 
POLSKA  



• „Myślę, że pisanie (…) o kuchni, o obyczaju, o filozofii stołu jest 
właśnie tęsknotą za czymś trwałym, niewzruszonym, jak nasza 
tożsamość.” /Tadeusz Konwicki - pisarz, scenarzysta, reżyser/

• „Za każdym daniem stoi jakaś historia. (…) myślę, że wiedza o własnej 
tożsamości kulinarnej to jest pewna forma patriotyzmu.” 
/Maciej Nowicki – szef kuchni Villa Intrata w Muzeum Pałacu króla 
Jana III w Wilanowie/

• „Polacy wywodzący się kraju, który kiedyś był ojczyzną tuzina 
narodów, piją z rozmaitych źródeł.” /Magdalena Kasprzyk –
Chevriaux – prawniczka, dziennikarka kulinarna, autorka książki: 
Kuchnia polska. W poszukiwaniu kulinarnej tożsamości/

• „Kuchnia i nacjonalizm się wykluczają. Nie ma dań czystych 
etnicznie.” „Jedna babcia była Węgierką, druga Austriaczką. Zostały 
mi po nich kulinarne przepisy.” /Robert Makłowicz – krytyk kulinarny, 
dziennikarz, pisarz, publicysta, podróżnik/



ZUPA Z BRUKWI



Sposób wykonania:
1. Do wysokiego garnka wlewamy wodę.
2. Obieramy marchewkę i wrzucamy do garnka razem z kawałkiem selera i porem.
3. Brukiew obieramy i kroimy w równą kostkę. Lepiej kroić w mniejszą kostkę, 

bo brukiew długo się gotuje.
4. Brukiew dodajemy do garnka razem ze skrzydłami gęsi.
5. Do zupy wrzucamy liście laurowe, ziele angielskie i ziarna pieprzu oraz szczyptę 

cząbru.
6. Gotujemy pod przykryciem do momentu aż brukiew będzie prawie miękka. 

W razie potrzeby zbieramy łyżką szumowinę.
7. Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Dodajemy do zupy w momencie, kiedy 

brukiew będzie już prawie ugotowana (sprawdzamy widelcem miękkość brukwi).
8. Gotujemy jeszcze około 15 minut, aż ziemniaki będą miękkie i doprawiamy zupę 

solą i pieprzem do smaku.
9. Natkę pietruszki drobno szatkujemy i dodajemy do zupy. Pietruszkę można 

zastąpić suszonym majerankiem.
10. Zupę podajemy z porcją skrzydła gęsi, podawanego w całości.

Składniki:
o 3-4 skrzydła gęsie
o 6 ziemniaków
o 3 sztuki brukwi
o pęczek świeżej pietruszki
o kawałek pora (zielona)
o 2 małe marchewki
o szczypta cząbru
o 2 liście laurowe
o 3 ziela angielskie
o 2 ziarna pieprzu
o kawałek selera (korzeń)
o 2 łyżeczki majeranku 

(opcjonalnie)
o około 3 litry wody
o sól morska do smaku
o pieprz świeżo mielony do 

smaku
o szczypta cząbru

Kraj pochodzenia: Niemcy
Region, w którym jada się tę potrawę: województwo pomorskie, Kaszuby

ŻRÓDŁA:
link do zdjęcia

przepis

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://assets.tmecosys.com/image/upload/t_web767x639/img/recipe/vimdb/107884_617-0-1656-1656.jpg&imgrefurl=https://cookidoo.pl/recipes/recipe/pl-PL/r87385&tbnid=DhL-38UlJ5oTcM&vet=1&docid=pcBvBCEF8iMY4M&w=767&h=639&source=sh/x/im
https://zakochanewzupach.pl/zupa-z-brukwi-na-gesinie/?fbclid=IwAR1nIpuOTEMMGbv49i7YpjGXEpmtkKWsgwlb_Y2k3EglgMdCUrCjcvLdsaE


PISCHINGER

Torcik z wafli przekładanych masą czekoladowo-orzechową
oraz oblany lukrem czekoladowym (niektórzy jednak
zamiast masy czekoladowej używają kajmaku/masy
krówkowej). Pomysłodawca: wiedeński cukiernik – Oscar 
Pischinger (2 poł. XIX w.). Deser ten jest popularny na
terenie byłej Galicji (dzisiejszej Małopolski).

• Składniki: 

• wafle: okrągłe andruty,

• masa:  gorzka czekolada lub kakao, cukier, masło
lub margaryna, śmietanka, mielone
lub posiekane orzechy włoskie,

• lukier: gorzka czekolada lub kakao, śmietanka, 
opcjonalnie masło z cukrem.

ŹRÓDŁA:

link do zdjęcia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pischinger

https://m.smaker.pl/przepisy-desery/przepis-pischinger-oskar-pischinger,105099,wiech-k.html?fbclid=IwAR0lqDnzcmwX_lnV4qYQxkrVFNFGYop5oUoht9ucPn0TTYoOfmSXGsI0okk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pischinger


SZNEKA Z 
GLANCEM



Okrągła, „zawijana” drożdżówka w kształcie ślimaka (szneka) polana lukrem (glancem).

Pochodzenie: kuchnia niemiecka; tradycyjny deser w Poznaniu

Składniki:
ciasto:

o 500 g mąki
o kostka masła
o szklanka mleka
o 2 całe jajka + żółtko 

(białko będzie potrzebne do lukru)
o 50 g drożdży
o łyżka cukru
o cukier waniliowy
o sól

lukier:
o 150 g cukru pudru
o białko
o łyżka soku z cytryny 

(cukier ucieramy z białkiem, 
pod koniec dodajemy sok z cytryny)

Sposób wykonania:

1. Z ciepłego mleka i drożdży przygotowujemy rozczyn, odstawiamy 
w ciepłe miejsce.

2. Masło topimy w rondelku i odstawiamy do ostudzenia. 
3. Jaja ucieramy z cukrem, cukrem waniliowym i szczyptą soli, 

dolewamy wyrośnięte drożdże, dosypujemy mąkę i bardzo 
dokładnie wyrabiamy ciasto. 

4. Dodajemy przestudzone masło i dalej wyrabiamy, aż ciasto będzie 
odchodziło od ręki. 

5. Z ciasta formujemy bułeczki, układamy na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia, przykrywamy ściereczką i zostawiamy 
w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 

6. Następnie smarujemy po wierzchu mlekiem, wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do 180° C i pieczemy na złoty kolor 
ok. 30-35 min. 

7. Jeszcze ciepłe smarujemy lukrem.
ŹRÓDŁO:

https://poznan.wikia.org/wiki/Szneka_z_glancem

https://poznan.wikia.org/wiki/Szneka_z_glancem


BAJGIEL

Rodzaj drożdżowej bułki w kształcie pierścienia, 
o zwartym miąższu i miękkiej skórce.
Swoją konsystencję zawdzięcza krótkiemu czasowi
wyrastania ciasta oraz temu, że przed pieczeniem
wkłada się go na kilka sekund do wrzącej wody.
Bajgle posypane są czasem makiem, sezamem lub
płatkami suszonej cebuli.
Wytwarza się także słodkie odmiany, często
z dodatkiem rodzynek i cynamonu.

Pochodzenie: kuchnia żydowska.

W Polsce dostępne m.in. w Krakowie.
Miasta znane z wyrobu bajgli: Nowy Jork i Montreal.

• Sposób wykonania:
https://www.mojewypieki.com/przepis/bajgle

ŹRÓDŁA:https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajgiel

link do zdjęcia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajgiel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajgiel
https://stock.adobe.com/pl/search?as_audience=srp&as_campaign=Freepik&get_facets=1&order=relevance&safe_search=1&search_page=1&as_content=api&k=bajgiel&tduid=5e0844d9268b3523837d2fbe925be446&as_channel=affiliate&as_campclass=redirect&as_source=arvato&asset_id=57213735&fbclid=IwAR1bB0fsL9bMBI8Xusq9h3po2nogOX1tixBwxk5cWobM2cVb7k-1SAuSwVg


AUFLAUF



Auflauf to niemiecka nazwa sufletu. Danie to serwuje się także w Wielkopolsce. Taki suflet można podawać w wersji na 
słodko i słono. W słodkiej wersji do sufletu dodaje się owoce lub dżem, w słonej wersji dodatki typu: ser żółty, szynka, 
warzywa itp.

Składniki:

• 1 szklanka śmietany 30%

• 125g masła

• laska wanilii

• 1 szklanka mąki ziemniaczanej

• 6 jaj

• 125g cukru

• świeże morele

Sposób wykonania:
1. Śmietanę zagotować z wanilią i cukrem. Białka ubić na pianę.
2. Masło rozpuścić, dodać do niego mąkę, cały czas mieszając, następnie 

rozrzedzić śmietaną. 
3. Mieszać, dopóki ciasto nie zacznie odklejać się od ścianek garnka. 
4. Zdjąć z gazu i zostawić do ostygnięcia. 
5. Po ostygnięciu zmiksować z żółtkami, na końcu ostrożnie wmieszać pianę 

z białek.
6. Dużą tortownicę wyłożyć papierem, pół ciasta przełożyć, wyrównać. 

Położyć na nim połówki moreli skórką do dołu. 
7. Przykryć drugą połową ciasta. 
8. Wstawić do rozgrzanego piekarnika - 180° C na 45 minut.

ŹRÓDŁA:

https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/wielkopolska-i-czesc-kujaw



BLINY



Bliny to drożdżowe naleśniki z ciasta z mąki gryczano – pszennej lub gryczano - żytniej. Domowych receptur 
przyrządzania ciasta na bliny jest wiele, z różnych rodzajów mąki czy z dodatkiem kasz lub kefiru. Można je podać na 
wiele sposobów, zarówno bez dodatków jak i z gotowaną rybą, ze śmietaną lub roztopionym masłem, kawałkami łososia, 
wędzonego jesiotra, solonym i marynowanym śledziem, rybnymi sałatkami, marynowanymi grzybami, kawiorem, tartym 
serem, pokrojonym jajkiem, rybnymi pastami i sosami. Można podawać je także na słodko z konfiturami. Ważne, aby były 
ciepłe i wilgotne, gdyż szybko tężeją i stają się kruche.

Kraj pochodzenia: pochodzi ze wschodu i jest tradycyjnym daniem w kuchni rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej
Region, w którym jada się tę potrawę: województwo podlaskie

Składniki:
o 20 dkg mąki gryczanej
o 20 dkg mąki pszennej
o pół litra mleka
o 3jajka
o pół łyżeczki soli
o 30 g drożdży
o 2 łyżeczki cukru
o 2 łyżki masła, olej

Sposób wykonania: https://beszamel.se.pl/przekaski/jak-zrobic-bliny-przepis-na-hit-kuchni-rosyjskiej,746/

ŹRÓDŁO:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliny

https://beszamel.se.pl/przekaski/jak-zrobic-bliny-przepis-na-hit-kuchni-rosyjskiej,746/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliny


ROSÓŁ Z KOŁDUNAMI



Kołduny - małe lub średniej wielkości pierogi. Klasyczne nadzienia kołdunów: siekana surowa baranina, łój wołowy, 
duszona cebula i przyprawy

Tradycyjna potrawa kuchni litewskiej, białoruskiej i polskiej.

Składniki:

ciasto: 
o 3 szklanki mąki
o jajko
o 2/3 szklanki wody lub mleka
o szczypta soli

farsz:
o 50 dag mielonej tłustawej baraniny
o cebula
o 4 ząbki czosnku
o majeranek
o 2 l domowego rosołu
o sól
o pieprz

Sposób wykonania:

1. Mleko lub wodę wlej do miski z lekko osoloną mąką.
2. Wymieszaj. Ciasto powinno mieć raczej luźną konsystencję, żeby 
było leciutkie i nie kleiło się do rąk.
3. Tak wyrobione ciasto odstaw na co najmniej pół godziny.
4. Mięso połącz ze startą na tarce cebulą, zmiażdżonym czosnkiem, 
majerankiem, solą i pieprzem.
5. Ciasto rozwałkuj na cienki placek i wykrawaj szklanką małe 
kółka.
6. Na każdym kładź łyżeczkę farszu, zlepiaj.
7. Kołduny gotuj w gorącym rosole około 7 minut.

ŹRÓDŁA:
https://polki.pl/przepisy/zupy,rosol-z-koldunami,10244,przepis.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82duny
link do zdjęcia

https://polki.pl/przepisy/zupy,rosol-z-koldunami,10244,przepis.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82duny
https://www.google.com/search?q=ros%C3%B3%C5%82+z+ko%C5%82dunami&sxsrf=ALeKk03HeuOTVSDORRwL4uRoZO5OWfICwQ:1601398669122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiA58P26o7sAhUJlIsKHV6CDewQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1242&bih=597#imgrc=HOPbSLaApdPV-M


BARSZCZ UKRAIŃSKI 

Zupa zaprawiana, w której skład wchodzą buraki, kapusta
świeża oraz ziemniaki pokrojone w słupki. Może zawierać
również kawałki gotowanego mięsa (wołowiny lub
wieprzowiny).

• Kraj pochodzenia: Ukraina

• Często jest podawany również w Polsce, lecz przepis
został mocno zmodyfikowany, głównie przez dodanie fasoli.

• Składniki i sposób wykonania:

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/barszcz-ukrainski

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/barszcz-ukrainski


KUGEL



Typowa potrawa tradycyjnej kuchni żydowskiej łącząca wiele składników w formie zapiekanki. Składniki mogą być 
rozmaite, a jedynym niezmiennym są jajka. Kugle dzieli się na słodkie i pikantne. Mogą być dodatkiem do dania 
głównego lub deserem.

Pochodzenie: potrawa żydowska, znana także w kuchni litewskiej, niemieckiej i polskiej – szczególnie na Kurpiach, 
Mazurach i Podlasiu. W kuchni polskiej, zwłaszcza na wschodzie, znane jest też podobne danie – babka ziemniaczana.

Składniki:

o 1 kg ziemniaków
o 2 cebule
o 300g wędzonki (boczku, kiełbasy, innej wędliny 

lub mielonego mięsa)
o 2 ząbki czosnku
o 2/3 jajka
o 3 łyżki mąki pszennej
o majeranek, sól morska, pieprz czarny

Sposób wykonania:

1. Ziemniaki i jedną cebulę zetrzyj na najdrobniejszej 
tarce i odcedź na drobnym sitku.

2. Na patelni podsmaż drobno pokrojoną wędzonkę 
i cebulę.

3. Do odciśniętych ziemniaków wciśnij dwa ząbki 
czosnku, dodaj jajka, mąkę, majeranek, dopraw solą 
i pieprzem, wymieszaj.

4. Na podłużną blaszkę wyłóż 2/3 ciasta, ułóż 
podsmażoną wędzonkę, przykryj pozostałym ciastem.

5. Piecz ok. 90 min. w temp.180°C.

ŹRÓDŁA:
https://www.kamis.pl/przepisy/warzywa-i-grzyby/kugel-babka-ziemniaczana

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kugel

https://www.kamis.pl/przepisy/warzywa-i-grzyby/kugel-babka-ziemniaczana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kugel


BABKA ZIEMNIACZANA



Babka z utartych surowych ziemniaków wymieszanych ze skwarkami ze świeżo stopionego boczku lub słoniny, 

pikantnie przyprawionych i zapieczonych w piecu lub piekarniku na złocisto-brązowy kolor. 

Kraj pochodzenia: Białoruś

Region, w którym jada się tę potrawę: północno-wschodnie krańce kraju, na Podlasiu i Sulwaszczyźnie

Na Mazurach i na Śląsku babka ziemniaczana nazywana jest kartoflakiem.

Składniki:

o 2 kg ziemniaków

o 30 dag wędzonego boczku

o 2 cebule

o 2 jajka

o 2 łyżki mąki

o sól, pieprz

o tłuszcz do smarowania formy

Sposób wykonania:

1. Boczek pokrojony w kostkę usmażyć na patelni, 

pod koniec dołożyć posiekaną cebulę, zeszklić.

2. Ziemniaki zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, 

odcisnąć nadmiar soku.

3. Wymieszać ziemniaki, boczek, cebulę, jajka, mąkę. 

Doprawić solą i pieprzem.

4. Przełożyć masę do wysmarowanej tłuszczem blachy. 

Piec półtorej godziny w temp. 170° C.

ŹRÓDŁA:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babka_ziemniaczana

link do przepisu i zdjęcia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Babka_ziemniaczana
https://beszamel.se.pl/wytrawne-ciasta/jak-zrobic-babke-ziemniaczana-podajemy-latwy-przepis,1073/


KISZKA 
ZIEMNIACZANA
• Kraj pochodzenia: Białoruś

• Region, w którym jada się tę potrawę: 
Podlasie, Kurpie

• Najważniejszym składnikiem kiszki są
starte i odsączone surowe ziemniaki. 
Dodaje się do nich skwarki z boczku lub
słoniny
i podsmażoną cebulkę. Masę doprawia się
solą, pieprzem, czosnkiem i majerankiem.

• Sposób wykonania:

https://www.mojegotowanie.pl/przepis/kis
zka-ziemniaczana

ŹRÓDŁA:

link do zdjęcia

https://kuchnia.wp.pl/kiszka-ziemniaczana-6063457925178497c

https://www.mojegotowanie.pl/przepis/kiszka-ziemniaczana
https://kuchnia.wp.pl/smak-podlasia-tradycyjna-kiszka-ziemniaczana-6137697173919873a
https://kuchnia.wp.pl/kiszka-ziemniaczana-6063457925178497c


• Kasza gryczana (gryka) - do Polski 
trafiła w XIII w. dzięki Tatarom

• Składniki i sposób wykonania:

https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/
pierogi-z-miesem-i-kasza-gryczana

https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/pierogi-z-miesem-i-kasza-gryczana


CYMES Z MARCHWI



Cymes  – potrawa kuchni żydowskiej, złożona z warzyw i owoców, głównie z marchwi, suszonych śliwek i jabłek, ale 

może występować także w wersji z ziemniakami, innymi warzywami, mięsem oraz różnymi suszonymi owocami. 

Potrawa podawana jest na słodko. Jest zwykle zaliczana do grupy potraw deserowych lub serwowanych na ciepło dań 

owocowo-warzywnych. Podaje się ją w radosne święta żydowskie, święto Pascha i Rosz ha-Szana.  W Polsce można jej 

skosztować m.in. w Krakowie, w Cieszynie i w Trójmieście. Potoczne cymes to coś pysznego.

Składniki:
o 3 marchewki

o kilka moreli suszonych

o garść rodzynek królewskich

o 1 łyżeczka smalcu drobiowego (z kurczaka albo gęsi)

o 1 łyżeczka miodu (np. akacjowego)

o ½ łyżeczki mielonego cynamonu

o 2 szczypty ostrej, mielonej papryki

o 1 łyżeczka soku z cytryny

o 2-3 szczypty soli

Sposób wykonania: https://gotujmy.pl/cymes-z-marchewki,przepisy-marchewka-przepis,63726.html

ŹRÓDŁA:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cymes

link do zdjęcia

https://gotujmy.pl/cymes-z-marchewki,przepisy-marchewka-przepis,63726.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cymes
https://beszamel.se.pl/przekaski/cymes-z-marchwi,8240/


Listkowiec



Składniki: 

Ciasto:
 500g mąki pszennej tortowej                                               
 4 jaja (1całe i 3 żółtka) 
 150g mleka
 100g masła
 150g masła klarowanego
 50g drożdży
 60g cukru
 10g soli
Farsz:
 500g twarogu
 100g rodzynek

Sposób przygotowania:

 Mąkę mieszamy z solą, cukrem i drożdżami,
 wbijamy do mąki jajo i trzy żółtka,
 rozpuszczamy masło i wlewamy do niego mleko, mieszamy wszystkie składniki 

i wyrabiamy ciasto,
 twaróg mieszamy z rodzynkami i cynamonem oraz miodem,
 wykładamy ciasto na blat, dzielimy na 6 części i formujemy z nich kulki,
 każdą kulkę rozwałkowujemy na przeźroczysty placek, 
 każdy placek układamy na płótnie, wierzch smarujemy roztopionym masłem 

klarowanym,
 kładziemy następny płat smarujemy go masłem i postępujemy tak z kolejnymi,
 na ostatniej warstwie układamy masę twarogową, 
 roladę zwijamy jak ślimaka i delikatnie przekładamy do tortownicy,
 polewamy obficie masłem,
 pieczemy ok.1,5godz w temp.180°C.

Listkowiec / ciasto drożdżowe z białym serem lub makiem oraz rodzynkami podawane na ciepło 

/ pochodzi z kuchni tatarskiej / w Polsce jada się je na Podlasiu /  

Źródło: https://delektujemy.pl/przepisy/drozdzowy-listkowiec/



KUTIA 

• Połączenie pszenicy i maku z bakaliami i miodem.

• Jadana głównie podczas świąt Bożego Narodzenia.

• Kraj pochodzenia: Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja i dawna Polska.

• Obecnie jest przyrządzana na Białostocczyźnie, Lubelszczyźnie, 
przygranicznych powiatach województwa podkarpackiego, a także 
przez Kresowian i ich potomków w różnych częściach Polski.  

• Składniki i sposób wykonania:

• https://www.zajadam.pl/boze-narodzenie/kutia
ŹRÓDŁA:

link do zdjęcia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kutia

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/desery/775-kutia

https://www.zajadam.pl/boze-narodzenie/kutia
https://www.google.com/search?q=kutia&sxsrf=ALeKk02FuBUAWKQw6ya4-lOhKsETraMNMA:1601813128650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj36J308prsAhWOtYsKHW97DhIQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1511&bih=730#imgrc=gRUTXIGyr_K9CM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kutia
https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/desery/775-kutia


RUCHANKI KASZUBSKIE



Kraj pochodzenia: Prusy / Niemcy

Region, w którym jada się tę potrawę: Kaszuby

Składniki:

• mąka pszenna 300g 

• 0,4 l mleka

• 2 jaja

• drożdże, jeżeli są świeże to 25 g

• wanilia

• masło 40g

• sól – pół łyżeczki

• cukier – 1 łyżka

ŹRÓDŁO:

przepis

Autor zdjęcia: Edyta Kusińska

Sposób wykonania:

1. Mąkę przesiać do dużego naczynia, dodać sól.

2. Jajka roztrzepać z cukrem i wanilią.

3. Mleko rozgrzać lekko i dodać drożdże.

4. Do przygotowanej mąki dodać ciepły tłuszcz i mleko z drożdżami.

5. Wszystko wyrobić do uzyskania przyjemnej, delikatnej masy 
i odłożyć do wyrośnięcia.

6. Gdy ciasto zwiększy swoją objętość dwukrotnie, wybierać łyżką 
porcje i układać na rozgrzanej patelni, smażyć z obu stron do 
złotego koloru.

7. Gotowe ciastko obsypać cukrem pudrem i podawać jeszcze ciepłe. 

Dla urozmaicenia polać je śmietaną lub dodać owoce.

https://madameedith.com/przepis/ruchanki-kaszubskie-racuchy/?fbclid=IwAR2Ft6LjLdyEaEu-eR4XN4zedeFf0Qy2QVWIpjP-sWbC36JoRiUiMGL3nNw


MOSKOLE



Moskole to bardzo smaczne placki z gotowanych ziemniaków i mąki.

Potrawa kuchni góralskiej - podhalańskiej, na ziemie polskie przywędrowała wraz z jeńcami rosyjskimi 
w trakcie I wojny światowej, stąd właśnie jej nazwa.

Sposób wykonania:

1. Gotujemy ziemniaki - tyle ile nam potrzeba, po czym przeciskamy je przez praskę (unikać wodnistych odmian). 

2. Po przestudzeniu układamy ziemniaki w formie koła o wysokości kilku centymetrów. Całość dzielimy nożem na 

4 równe części i usuwamy jedną ćwiartkę na bok. 

3. Powstałą „dziurę” uzupełniamy mąką pszenną do tej samej wysokości. Wszystko mieszamy. Dodajemy sól i pieprz do 

smaku, przy czym pieprzu nie należy żałować. 

4. Teraz na każde 0,5 kg gotowej masy wbijamy jedno jajko. Po dokładnym wymieszaniu dzielimy ciasto na porcje 

wielkości małych sznycelków. Układamy je na posypanej mąką desce i przyklepujemy z góry.

5. Moskole pieczemy na blaszce w piekarniku lub na patelni, na oleju.

ŹRÓDŁA:
https://piecchlebowy.pl/node/164

link do zdjęcia

https://piecchlebowy.pl/node/164
https://www.ofeminin.pl/kuchnia/przepisy/moskole-oryginalny-przepis-z-podhala/cety139


PYRY Z GZIKIEM

• Postne danie kuchni wielopolskiej złożone z 
ziemniaków (w gwarze poznańskiej pyrów) oraz gziku, 
czyli odpowiednio doprawionego twarogu (w innych
częściach Polski, głównie na Mazowszu, nazywanego
serem twarogowym albo serem białym). Pochodzenie: 
Prusy / Niemcy

• Ziemniaki najczęściej gotowane są w mundurkach, 
czyli bez obierania. Całość może być doprawiona
śmietaną, solą, pieprzem i olejem (często lnianym).

• Sposób wykonania:

• https://www.kuchniatomka.pl/pyry-z-gzikiem-
przepis-najsmaczniejszy/

ŹRÓDŁA:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pyry_z_gzikiem

Zdjęcie: http://4.bp.blogspot.com/-wEHR23b8HWA/UeGkPEF4X9I/
AAAAAAAABfM/So6TZqb-5wM/s1600/DSC00413.JPG 

https://www.kuchniatomka.pl/pyry-z-gzikiem-przepis-najsmaczniejszy/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pyry_z_gzikiem


STRUDEL JABŁKOWY



Strudel - kruche wielowarstwowe ciasto deserowe, najczęściej ze słodkim nadzieniem.

Kraj pochodzenia: Austria, kraje należące kiedyś do Austro-Węgier
Region, w którym jada się tę potrawę: Małopolska oraz Śląsk Cieszyński i Mazowsze. 

Składniki:

Ciasto:
o 250g mąki
o 5g cukru
o 60g oleju 
o 110ml wody

Nadzienie:
o 3 jabłka
o 100g masła
o 100g cukru
o 1 łyżeczka cynamonu 
o 100g bułki tartej 

Sposób wykonania:

1. Mąkę przesiać. Połączyć wszystkie składniki: mąkę, cukier, olej, 
wodę. 

2. Wyrobić sprężyste ciasto. 
3. Na patelni roztopić masło, rozlać je na dwie części
4. Do połowy roztopionego masła dodać bułkę tartą.
5. Obrać jabłka ze skórki, pokroić na cząstki. 
6. Ciasto rozwałkować i posmarować drugą częścią masła. 
7. Następnie na cieście rozprowadzić przygotowaną wcześniej bułkę 

tartą z masłem oraz farsz jabłkowy. 
8. Zwinąć strudel.
9. Strudel piec w piekarniku, w temperaturze 200oC, przez ok 40 

min. 
10. Przed podaniem posypać cukrem pudrem. ŹRÓDŁA:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strudel
https://przepisytradycyjne.pl/strudel-jablkowy

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strudel-jablkowy-z-podbeskidzia
link do zdjęcia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strudel
https://przepisytradycyjne.pl/strudel-jablkowy
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strudel-jablkowy-z-podbeskidzia
https://www.doradcasmaku.pl/przepis-strudel-jablkowy-z-sosem-waniliowym-281520


kumpiak 
i kindziuk podlaski



KUMPIAK 

• Szynka długo dojrzewająca, na Podlasiu nazywana kumpiakiem.

• Oryginalny smak i zapach zawdzięcza naturalnemu procesowi
suszenia oraz dojrzewania w okresie późnej jesieni, zimy
i przedwiośnia.

KINDZIUK

• Produkt ten może być przechowywany przez wiele miesięcy
bez użycia lodówek. Spożywa się go okrajając od góry cieniutkie
fragmenty. Jest to wyrób bardzo smaczny i trwały. Najlepiej
smakuje z czarnym wiejskim chlebem, który podkreśla oraz
uwalnia bukiet smaków i zapachów powstałych podczas
długotrwałego dojrzewania.

• Sposób przygotowania: 

• https://www.ancypo.pl/produkty/kumpiak-i-kindziuk-
podlaski?fbclid=IwAR3GNo8lf9frrNDUFXmWwGrgHz58RZ9tBRkLf
htjA-3SwsV8rySxbGps6WU

ŹRÓDŁO

http://blog.docenpolskie.pl/czym-wyroznia-sie-kumpiak-podlaski/2014/07/08/

https://www.ancypo.pl/produkty/kumpiak-i-kindziuk-podlaski?fbclid=IwAR3GNo8lf9frrNDUFXmWwGrgHz58RZ9tBRkLfhtjA-3SwsV8rySxbGps6WU
http://blog.docenpolskie.pl/czym-wyroznia-sie-kumpiak-podlaski/2014/07/08/


Sery owcze



Sery owcze – oscypki / wpływy Wołochów / 

w Polsce popularne w pasmach górskich: Tatry, Beskidy i Karpaty

Składniki: mleko owcze, podpuszczka, chlorek wapnia, sól kamienna 

1. Chlorek wapnia wymieszaj w 100 ml letniej wody. Podpuszczkę wymieszaj w 100 ml letniej wody.
Chlorek wapnia dokładnie wymieszaj z mlekiem i odstaw na ok. 30 minut.

2. Podgrzej mleko do temperatury 37°C, wyłącz ogień i dodaj podpuszczkę cały czas mieszając przez

2 minuty. Garnek z mlekiem odstaw do uzyskania należytego skrzepu (skrzep powinien się kroić nożem).

Gotowy skrzep potnij od góry na kwadraciki około 1 na 1 centymetr następnie potnij nożem pod kątem tak by
powstały kawałki.

3. Pocięty skrzep zostaw na kilkanaście minut aż oddzieli się od serwatki. Po tym czasie podgrzej skrzep

z serwatką do temperatury ok. 50 stopni, aż skrzep zacznie się kleić. Odcedź skrzep

i uformuj kule, które ponownie wrzuć do ciepłej serwatki, następnie wyciągnij i wyciskaj ... wyciskaj, aż serwatka
przestanie wyciekać.

4. Zamnij kule w oscypiarce i dokładnie ugnieć. Wrzuć ciepły oscypek na kilka minut do zimnej wody. Uformowany
oscypek odstaw w przewiewne miejsce do wysuszenia.

5. Następnie oscypki włóż do solanki na 24h, solanka powinna być taka, aby serki w niej zaczynały pływać.

Źródło: https://www.mniammniam.com/oscypek-domowy, https://www.pyszne.pl/foodwiki/polska/oscypek/

https://www.mniammniam.com/oscypek-domowy


Źródło: A. Kucharski, A. Niewęgłowska:

Poznać przeszłość 2. Warszawa: Nowa Era, 

2020, s. 96.

„Korzenie naszej kultury, a zatem i kuchni, 
tkwią (…) w I Rzeczypospolitej, 
która była krajem wielokulturowym, 
wieloreligijnym, wieloetnicznym, krajem, 
który do czasu Konstytucji 3 maja 
był unią dwupaństwową. 

A na dodatek, 
kiedy rodziła się nowoczesna kuchnia,
czyli w XIX wieku, ten kraj był pod 

zaborami.”

/ Robert Makłowicz /



 Kuchnia to nie tylko gastronomia, kuchnia to kultura kulinarna, strażniczka przeszłości i dziedzictwa naszych przodków,

 pytanie o to - co jesz jest też pytaniem o to – kim jesteś,

 zaglądając do własnych talerzy możemy znaleźć w nich coś więcej, niż tylko porcje jedzenia,

nie tylko przysłowiowego schabowego z kapustą, ale też – własną historię i własną tożsamość,

 kuchnia polska jest bardzo różnorodna, bogata, przesycona wieloma smakami, zapachami, połączeniami,

 na zróżnicowanie polskiej kuchni miały wpływ inne narody:

• te, z którymi współtworzyliśmy / współzamieszkiwaliśmy nasze państwo, 

• te, których przedstawiciele podróżowali do i przez nasz kraj,

• te, z którymi zawieraliśmy sojusze,

• i te, z którymi walczyliśmy…




