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Tradycje kulinarne  

seniorów 
 

 

… czyli jak ja ugotuję – każdemu smakuje! 

 

 

 

 

Spisane receptury pochodzą z siedemnastej edycji konkursu pod nazwą „Więcej życia 

w życiu.  Tradycje kulinarne seniorów”, który odbył się w Ośrodku Edukacji Regionalnej w 

Lipiance – Polskim Centrum Gotowania.  

Nasza publikacja opowiada o kulinarnych rodzinnych tradycjach seniorów z 

Mazowsza. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom, możemy wciąż rozkoszować 

się dawnymi smakami.  

Życzymy dużo radości przy wspólnym gotowaniu i spożywaniu posiłków.  
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Ciasteczka amoniaczki 
 

Składniki: 

1 kg mąki 

1 szkl. cukru 

1 ½ kostki masła śmietankowego 

8 żółtek 

1 duża kwaśna śmietana  

1 łyżeczka amoniaku 

2 cukry waniliowe 

Przygotowanie: 

Ucieramy żółtka z cukrem na kogel mogel, następnie łączymy wszystkie składniki razem i 

zagniatamy ciasto. Gotową masę przepuszczamy przez maszynkę i pieczemy w 150 

stopniach, aż się zarumienią. 

Teresa Śniadała 
 

 

Ciasto drożdżowe na noc 
 

Składniki:  

1 kg mąki 

5 jajek 

2 ½ szkl. cukru 

7 dag drożdży 

1 kostka margaryny 

2 szkl. mleka 

Przygotowanie:  

Podgrzewamy lekko 2 szklanki mleka z drożdżami i 3 łyżeczkami cukru. Do naczynia 

dodajemy jajka, rozpuszczoną i wystudzoną margarynę oraz resztę cukru. Wszystko 

delikatnie mieszamy i dodajemy wcześniej podgrzane mleko z drożdżami i cukrem. 

Połączone ze sobą składniki odstawiamy na noc. Następnego dnia(rano)dodajemy 1 kilogram 

mąki i mieszamy do momentu ukazania się bąbelków. 
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Gotowe ciasto wlewamy do dwóch wcześniej wysmarowanych margaryną, wąskich blaszek i 

pieczemy w temp.180 stopni przez około godzinę. Wystudzone ciasto możemy podawać z 

dżemem, konfiturą, masełkiem lub z kubkiem gorącego mleka. 

Marianna Kowalska  
 
 

Jabłecznik 

Składniki: 

1 kostka masła 

½ kostki margaryny 

5 jajek 

1 szkl. cukru 

1 szkl. mąki pszennej 

1 szkl. mąki ziemniaczanej 

1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

Przygotowanie:  

Masło i margarynę ucieramy z żółtkami i cukrem na aksamitną masę. Łączymy ze sobą mąkę, 

proszek do pieczenia i mieszamy je z utartą masą. Na końcu dodajemy ubitą pianę i delikatnie 

mieszamy. 3/4 ciasta wykładamy na spód blachy,  na to uprażone jabłka i przykrywamy 

pozostałą częścią ciasta. Piec ok. godziny w 180 stopniach. 

        Barbara Drabot 
 
 

Karpatka 

Składniki na ciasto: 

1 szkl. wody 

¾ kostki masła 

1 szkl. mąki 

szczypta soli 

szczypta proszku do pieczenia 

Krem: 

3 szkl. mleka  

1 kostka masła 

¾ szkl. cukru 
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cukier waniliowy 

3 łyżki mąki pszennej 

3 łyżki mąki ziemniaczanej 

2 żółtka 

Wykonanie ciasta: 

Wodę zagotować z margaryną, wsypać mąkę, mieszać przez chwilę. Ciasto odstawić, do 

jeszcze ciepłej masy wbijać po jednym jajku, miksując, dodać szczyptę soli i proszek do 

pieczenia. Gotowe ciasto podzielić na dwie części i wyłożyć na blachy. Piec w temp. 200 

stopni ok. 35 min. 

Wykonanie kremu: 

Zagotować dwie szklanki mleka z cukrem. Resztę mleka wymieszać z żółtkami, cukrem 

waniliowym i mąkami. Połączyć to z gotującym mlekiem i wystudzić. Miękkie masło utrzeć 

na puszystą masę i dodawać stopniowo budyń. Wystudzone ciasto przełożyć kremem i 

posypać cukrem pudrem. 

Krystyna Kapuścińska 

 
 

Maca 

Składniki: 

½ kg mąki 

1 szkl wody 

1 jajko 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki łączymy ze sobą i zagniatamy. Ciasto dzielimy na 4-5 części i 

rozwałkowujemy na cieniutkie placki. Macę należy smażyć, a właściwie suszyć na dobrze 

nagrzanej patelni z grubym dnem, na średnim ogniu. Kiedy na placuszkach pojawią się bąble 

powietrza przewracamy i dosmażamy drugą stronę, uważając żeby nigdzie się nie przypaliły. 

 

Kazimiera Markowska 
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Malinowy deser 

Ciasto: 

150 g mąki pszennej 

100 g masła 

3 żółtka 

30 g cukru pudru 

½  łyżeczki proszku do pieczenia 

Przygotowanie: 

Łączymy ze sobą wszystkie składniki, formując z nich kulę, po czym należy zetrzeć ja na 

tarce. Pieczemy kulę na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia przez 15-20 min. W 

temperaturze 180 stopni 

Galaretka z malinami: 

2 galaretki malinowe 

300 g malin 

2 ½  szkl. wody 

Galaretki rozpuszczamy w wodzie i studzimy, gdy będą tężeć dodajemy maliny. 

Warstwa śmietankowa: 

400 ml śmietanki 30% 

250 g serka mascarpone 

2 łyżki cukru  pudru 

 Wszystkie składniki ubijamy mikserem do otrzymania gęstego kremu. 

Beza: 

3 białka 

¾ szkl. cukru 

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej 

Białko ubijamy z odrobiną soli do otrzymania perłowego połysku, powoli wsypujemy cukier i 

ubijamy dalej. Na końcu dodajemy mąkę ziemniaczaną i delikatnie mieszamy. Powstałą masę 

rozprowadzamy na blaszce wyłożonej pergaminem i pieczemy godzinę w temperaturze 140 

stopni. Przygotowujemy 8 pucharków do deserów. Do każdego pucharka wkładamy po kolei 

warstwy z kruchego ciasta, galaretki z malinami, masę śmietankową a na koniec chrupiącą 

bezę. Posypujemy wszystko płatkami migdałów. 

Celina Garwarska 
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Metrowiec 

Składniki na ciasto: 

3 szkl. mąki 

16 łyżek zimnej przegotowanej wody 

16 łyżek oleju 

2 szklanki cukru 

3 łyżeczki proszku do pieczenia 

3 łyżki kakao 

8 jajek 

Przygotowanie: 

Wodę gotujemy z cukrem i studzimy. Dodajemy stopniowo mąkę, żółtka, olej i proszek do 

pieczenia. Z białek ubijamy sztywną pianę, którą dodajemy na końcu do powstałej masy. 

Gotowe ciasto dzielimy na dwie części, do jednej dodajemy kakao. Przelewamy ciasto do 

dwóch jednakowych foremek wysypanych bułka tarta i pieczemy ok. 30 min. W temperaturze 

180 stopni. Po wystudzeniu kroimy ciasto jak kromki chleba. 

Składniki na krem: 

3 szklanki mleka 

1 kostka masła 

cukier waniliowy 

¾ szklanki cukru 

2 żółtka 

3 łyżki maki ziemniaczanej  

3 łyżki mąki pszennej 

Przygotowanie: 

2 szklanki mleka gotujemy z cukrem, resztę mleka mieszamy ze wszystkimi składnikami 

oprócz masła, po wymieszaniu łączymy to wszystko z gotującym się mlekiem. Z ugotowanej 

masy wyjdzie nam fantastyczny budyń, który po wystudzeniu miksujemy z masłem. 

Przygotowanym kremem smarujemy nasze pokrojone kromki ciasta, układając je 

naprzemiennie, raz ciemne raz jasne. 

Polewa: 

½ kostki margaryny 

4 łyżki cukru 

2 łyżki kakao 
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1 łyżka wody 

Wkładamy do rondelka margarynę razem z pozostałymi składnikami i nastawiamy to na 

małym ogniu. Mieszamy energicznie do zagotowania. Ostudzoną polewę wylewamy na nasze 

wcześniej przełożone ciasto. 

Elżbieta Podolak 

 
 

Pierogi z jagodami 

Składniki na ciasto: 

1 kg mąki 

4 łyżki oleju 

1 szkl. gorącej wody 

½ szkl. gorącego mleka 

Składniki na nadzienie: 

½ kg jagód 

½ szkl. cukru 

1 łyżka bułki tartej 

Składniki na ciasto łączymy ze sobą i ugniatamy, wałkujemy na grubość ok. 2 mm. 

Wycinamy kółka. Na kółeczka układamy jagody połączone z cukrem i bułką tartą. Zlepiamy 

ze sobą końce kółek i nadajemy im kształt według własnego uznania. Gotowe pierogi 

wrzucamy do wrzątku i gotujemy do wypłynięcia.  

Elżbieta Sujkowska 

 

Sernik bez sera 

 

Składniki na ciasto: 

3 szkl. mąki 

0,5 szkl. cukru 

1 margaryna  

5 żółtek 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki wymieszać tak jak na kruszonkę( nie zagniatać).Wyłożyć na blachę. 



Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów 
Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance, 2020 r. 

Składniki na masę: 

3 śmietany 18% po 400 ml. 

1 szklanka cukru 

1 budyń śmietankowy duży 

5 białek 

1 aromat waniliowy 

Przygotowanie:  

Wszystkie składniki razem połączyć i wylać na ciasto. Piec 40 min. w temp. 180 stopni. 

Krystyna Leśniewska 

 
 

Szarlotka 

 Składniki na ciasto:  

4 szkl. mąki  

¾ szkl. cukru 

½ margaryny 

2 łyżki smalcu 

3 jajka  

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

szczypta soli 

Przygotowanie:  

Delikatnie zagnieść ciasto kruche ze składników. Podzielić na dwie równe części.  

Składniki na masę jabłkową: 

3 kg jabłek  

2 łyżki cynamonu 

1 szkl. cukru 

1 szkl. kaszy manny 

Przygotowanie: 

Jabłka zetrzeć na tarce, dodać resztę składników. Jedną częścią ciasta wyłożyć blachę, 

rozsmarować jabłka. Drugą część ciasta porwać na małe kawałki i rozłożyć na wierzch. Piec 1 

godzinę 

Teresa Śniadała 
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Malinówka Jasi 
 

Składniki: 

1 kg dojrzałych malin 

0,5 kg cukru 

1 l spirytusu 

0,5 l wody 

Przygotowanie: 

Maliny płuczemy i wsypujemy do słoika, zalewamy je spirytusem połączonym z wodą  do 

poziomu zakrycia malin. Zlewamy po 5 dniach, pozostałe maliny zasypujemy cukrem i 

odstawiamy na kolejne 5 dni. Po zlaniu lekko odciskamy i zalewamy alkoholem, który został 

na wcześniej, zostawiamy to na następne 5 dni, po upływie tego czasu zlewamy i porządnie 

odciskamy. Łączymy ze sobą wszystkie zlane partie i nalewamy do butelek. 

 

Janina Kośnik 

 

 

Nalewka babci Jadzi 

 

Składniki: 

30 dag czarnego bzu 

1,5 l wody 

1,5 kg cukru 

20 g kwasku cytrynowego 

Przygotowanie: 

Umyte i osuszone owoce czarnego bzu zalewamy wodą i odstawiamy na 24 godziny, 

następnie odcedzamy, wsypujemy cukier i gotujemy. Na końcu dodajemy kwasek i 

mieszamy. Po wystudzeniu syrop mieszamy ze spirytusem w proporcji 1:1 i odstawiamy na 

dwa tygodnie.  

Krystyna Kruk 
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Nalewka z aronii 

 

Składniki: 

2 kg aronii 

400 liści wiśni 

2 kg cukru 

3 l wody 

25 g kwasku cytrynowego 

1 l spirytusu 

Przygotowanie: 

Aronię wkładamy na 3 dni do zamrażarki, następnie myjemy, wkładamy do garnka, 

zalewamy woda  i zagotowujemy. Dodajemy cukier, liście wiśni i kwasek i gotujemy na 

wolnym ogniu do chwili aż rozpuści się cukier. Następnego dnia dodajemy spirytus i 

zostawiamy na 24 h , później zlewamy do butelek i odstawiamy na miesiąc. 

Hanna Bielarczyk 

 

 

Nalewka z kwiatów czarnego bzu 

Składniki: 

25 kiści kwiatów czarnego bzu 

1,5 l wody gazowanej 

25 g kwasku cytrynowego 

1 kg cukru 

1,5 l wódki lub 0,75 l spirytusu 

Przygotowanie:  

Świeżo zerwane kwiaty czarnego bzu zalewamy wodą gazowaną i odstawiamy na 24 godziny. 

Odcedzamy i dodajemy cukier i kwasek, podgrzewamy aby rozpuścić cukier i kwasek ale nie 

gotujemy. Po wystudzeniu zbieramy pianę i dodajemy wódkę lub spirytus. Gotową nalewkę 

odstawiamy na 5-6 miesięcy. 

Krzysztof Filipiak 
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Piwo domowe 

Składniki: 

10 l wody 

1 podpiwek kujawski 

10 szyszek chmielu 

5 g świeżych drożdży 

600 g cukru 

Przygotowanie: 

Zawartość podpiwka i chmiel wsypujemy do wrzącej wody i gotujemy 5 min na wolnym 

ogniu. Odstawiamy w chłodne miejsce do ostygnięcia. Ostudzony napar przecedzamy przez 

gęste sitko. Dodajemy cukier i rozpuszczone drożdże, mieszamy i rozlewamy do butelek 

szklanych lub plastikowych, napełniając do ¾ wysokości. Odstawiamy na 3 dni w ciepłe 

miejsce, następnie trzymamy w chłodnym miejscu. Gotowe piwo spożywamy w ciągu 2 

tygodni. 

Stanisława Lendziszewska 

 

 

Sok pomidorowy 

Składniki: 

2 kg pomidorów 

cukier  

sól  

pieprz 

Przygotowanie: 

Dojrzałe pomidory dokładnie myjemy i kroimy w kostkę, wkładamy do rondla i 

zagotowujemy. Gotujemy ok. 45 min ciągle mieszając, następnie przecieramy przez sito. 

Ponownie wkładamy do rondla i zagotowujemy, przyprawiamy do  smaku solą, pieprzem i 

cukrem.  

Regina Zięba  
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Cytrynówka  

Składniki: 

9 cytryn 

0,5 l spirytusu 

4 szkl wody 

1 szkl cukru 

Przygotowanie: 

Cytryny obieramy, kroimy na drobne kawałki i zalewamy alkoholem. Wstawiamy do lodówki 

na 2 dni. Odciskamy dokładnie. Zagotowujemy wodę z cukrem i studzimy, po wystudzeniu 

mieszamy z wyciśniętym alkoholem. 
Jadwiga Karczewska 

 

Kompot z suszonych owoców 

Składniki: 

6 suszonych gruszek 

2 garście suszonych jabłek 

5 fig 

100 g suszonych moreli 

150g suszonych śliwek 

50 g suszonej dzikiej róży 

100g suszonej żurawiny 

6 ziaren goździków 

3-4 łyżki miodu 

Przygotowanie: 

Suszone gruszki, jabłka, figi, morele oraz śliwki przekładamy do dużego naczynia, zalewamy 

je gorącą wodą, tak by były zakryte. Zalewę odstawiamy na kilka godzin. Po upływie tego 

czasu odcedzamy namoczone owoce i wrzucamy je do gotującej się wody (ok. 3 l), stopniowo 

dodając odcedzony koncentrat. Gotujemy wszystko ok. 25 min i studzimy, dodajemy na 

końcu miód do smaku. 

Zofia Maliszewska 
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Sok pomidorowy 

Składniki: 

2 kg pomidorów malinowych 

sól 

pieprz  

czosnek 

świeże lub suszone liście bazylii 

Przygotowanie: 

Pomidory parzymy gorącą wodą i obieramy ze skórki, przekładamy do garnka i 

zagotowujemy. Następnie przecieramy przez sito. Zagotowujemy ponownie dodając sól, 

pieprz, bazylię i czosnek wyciśnięty przez praskę. Gotujemy jeszcze przez chwilę i wlewamy 

w butelki. 

Krystyna Zięba 

 

 

Sałatka ziemniaczana 

Składniki: 

½ kg małych ziemniaczków 

20 dag wędzonego boczku 

1 puszka czerwonej fasoli 

garść szczypiorku 

majonez 

sól 

pieprz 

Przygotowanie: 

Ziemniaczki dokładnie myjemy i gotujemy w całości w mundurkach. Po wystudzeniu 

ziemniaczków, łączymy je z odcedzoną fasolą i resztą składników. Na końcu dodajemy 

majonez i doprawiamy sola i pieprzem. 

 

Elżbieta Twardziak 
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Surówka z dyni w sosie chrzanowym 

Składniki: 

dynia 

jabłko 

marchewka 

natka pietruszki 

ziarna słonecznika  

pestki dyni 

majonez  

chrzan 

Przygotowanie: 

Warzywa i jabłka obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Kroimy drobno 

pietruszkę. Prażymy na suchej patelni ziarna słonecznika i pestki dyni. Mieszamy chrzan z 

majonezem. Łączymy ze sobą  wszystkie składniki na końcu dodając sos. 

 

Barbara Opęchowska 

 

 

Śledzie pod pierzynką 

 

Składniki: 

½ kg śledzi marynowanych 

1 cebula 

2 jabłka 

3 marchewki duże 

1 słoik majonezu 

sól  

pieprz 

Przygotowanie:  

Śledzie marynowane płuczemy i skrapiamy sokiem z cytryny. Kroimy je na małe kawałki i 

układamy na dnie naczynia. Na śledzie układamy marchewkę a później jabłka starte na tarce o 
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grubych oczkach. Przykrywamy to wszystko grubą warstwą majonezu. Majonez posypujemy 

cebulą pokrojoną w drobną kostkę. 

 

Hanna Dąbkowska  

 

 

Buraczki marynowane 
 

Składniki: 

2 kg buraczków ćwikłowych 

Zalewa: 

1 litr wody 

1 szklanka octu 

1 łyżka soli 

3 łyżki cukru 

2 listki laurowe 

3 ziarenka ziela angielskiego 

1 ząbek czosnku 

Przygotowanie: 

Buraczki gotujemy i ścieramy na drobnej tarce. Łączymy ze sobą wszystkie składniki na 

zalewę i zagotowujemy. Starte buraczki zalewamy gorącą zalewą. 

 

Regina Grabowska 

 

 

Ogórki gruntowe małosolne, 

przechowywane w studni 
 

Składniki: 

3 kilogramy małych ogórków 

1 główka czosnku 

2 kawałki chrzanu 
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ziele angielskie 

liść laurowy 

gorczyca 

2 gałązki kopru 

sól 

Przygotowanie: 

Ogórki wkładamy do 5 litrowej beczki, dodajemy wszystkie przyprawy i zalewamy zimną 

wodą z dodatkiem soli(1 łyżka soli na 1 litr wody).Zakręcamy i zostawiamy na 3 dni. Po 

upływie 3 dni odkręcamy i wypuszczamy gaz, zakręcamy ponownie. Następnie wpuszczamy 

do studni, ogórki po kilku dniach są gotowe. 

 

Anna Kwiatkowska 

 

 

Sałatka śledziowa z kurkami 
 

Składniki: 

śledzie solone 

cebula 

olej rzepakowy 

marynowane kurki 

Przygotowanie: 

Śledzie moczymy w wodzie, osuszamy i kroimy w kawałki, dodajemy do nich pokrojoną w 

piórka cebulkę i zalewamy olejem. Tak przygotowane śledzie wstawiamy na noc do lodówki. 

Następnego dnia wyjmujemy śledzie z zalewy i układamy na półmisku, zasypujemy je drobno 

pokrojoną cebulką. Na wierzch wykładamy marynowane kurki. 

 

Barbara Lendzioszek 
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Sałatka z kurczakiem 

Składniki: 

1 duża pierś z kurczaka 

1 puszka zielonego groszku 

1 słoik ogórków konserwowych 

majonez 

jogurt naturalny 

sok z cytryny 

sól 

pieprz  

kostka rosołowa 

Przygotowanie: 

Całą pierś gotujemy na bulionie z kostki, po ugotowaniu kroimy ją w kostkę .Ogórki kroimy 

w drobną  kosteczkę. Majonez mieszamy z jogurtem, doprawiamy solą, pieprzem i sokiem z 

cytryny, żeby sos nabrał lepszego smaku można dodać dwie łyżki  miodu. 

W szklanej salaterce układamy warstwowo wszystkie składniki. Najpierw zielony groszek, na 

groszek polewamy połowę sosu, później układamy pierś z kurczaka i polewamy ja drugą 

połową sosu. Na wierzch posypujemy drobno pokrojone ogórki. 

 

Krystyna Stachacz 

 

 

Sałatka ryżowa z wędzonym kurczakiem 
 

Składniki: 

ryż ugotowany na sypko 

udko wędzone z kurczaka 

krążki ananasa z puszki 

ogórki konserwowe 

por-biała część 

puszka kukurydzy 

sól 
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pieprz 

majonez 

Przygotowanie: 

Mięso z wędzonego  udka kurczaka, ogórki i krążki ananasa kroimy w kostkę. Kukurydzę 

odcedzamy z zalewy, pora kroimy w cienkie pół plasterki. Wsypujemy ugotowany ryż do 

miski następnie dodajemy wszystkie pokrojone składniki. Doprawiamy sola i pieprzem i 

mieszamy z majonezem 

Małgorzata Majk 

 

 

Czernina z kluskami 

Składniki: 

1 cała kaczka 

krew z kaczki 

włoszczyzna 

sól 

pieprz 

2 łyżki mąki 

1 kg ziemniaków 

1 szklanka mąki żytniej 

Przygotowanie: 

Gotujemy rosół z kaczki i włoszczyzny. Gdy rosół będzie już gotowy, krew mieszamy z 2 

łyżkami mąki pszennej i wlewamy do rosołu ciągle mieszając, aż powstanie lekko gęsta 

zawiesina.  Ziemniaki trzemy na drobnej tarce, dodajemy do nich 1 szklankę mąki żytniej i 

mieszamy. Wrzucamy kluski na wrzącą wodę. Gotujemy do momentu wypłynięcia. Czerninę 

podajemy z mięsem z kaczki, wyjętym z rosołu i ugotowanymi kluskami. 

 

Danuta Struniawska 
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Domowy smalec ze skwarkami 

Składniki: 

1 kg słoniny 

2 duże ząbki czosnku 

1 małe jabłko 

1 łyżka majeranku 

sól 

pieprz 

Przygotowanie: 

Słoninę kroimy na drobne skraweczki, topimy powoli na patelni. Na końcu dodajemy drobno 

pokrojone jabłuszko i czosnek oraz przyprawy. Po wystudzeniu zlewamy do naczynia, najlepiej 

kamiennego lub szklanego. 

 

Jadwiga Zięba 

 

 

Filet z kurczaka w miodzie 

Składniki: 

3 podwójne piersi z kurczaka 

6 ząbków czosnku 

1 szklanka oleju 

1 szklanka musztardy 

1 szklanka miodu 

sól 

Przygotowanie: 

Pierś z kurczaka solimy i odstawiamy na kilka godzin. Mieszamy ze sobą olej, musztardę, 

miód i czosnek, robiąc z nich marynatę. Pierś  zalewamy marynatą i zostawiamy na noc. Na 

drugi dzień pieczemy ok. godzinę w temp. 180 stopni. Całe mięso musi być dokładnie 

przykryte marynatą podczas pieczenia. 

Elżbieta Twardziak 
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Kapusta z kaszą 

Składniki: 

2 kg kapusty kiszonej 

1,5 kg żeberek wieprzowych 

2 średnie marchewki 

2 średnie cebule 

3 łyżki kaszy jęczmiennej 

liść laurowy 

sól 

pieprz 

ziele angielskie 

Przygotowanie: 

Żeberka myjemy i kroimy, zalewamy wodą i gotujemy z przyprawami .Marchewkę ścieramy 

na tarce, cebulę kroimy w kostkę i gotujemy razem przez ok. 1 godzinę, na końcu wkładamy 

kapustę i gotujemy wszystko razem do momentu aż kapusta będzie miękka. Na końcu 

dodajemy kaszę i gotujemy na małym ogniu ok. 15 minut. 

Danuta Stachurska 

 

 

Kotlety ziemniaczane z surówką z kapusty 

Składniki na kotleciki: 

0,5 ugotowanych ziemniaków  

1 jajko 

2 łyżki mąki ziemniaczanej 

2 łyżki posiekanej natki pietruszki, koperku i szczypiorku 

sól  

pieprz  

gałka muszkatołowa 

bułka tarta 

Przygotowanie: 

Ziemniaki mielimy, dodajemy do nich pozostałe składniki i dobrze wyrabiamy. Formujemy 

kotleciki, obtaczamy w bułce tartej i smażymy na złoty kolor. 



Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów 
Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance, 2020 r. 

Surówka: 

1 kg białej kapusty 

1 średnia cebula 

1 marchewka 

 Zalewa: 

½  szkl oleju  

1 płaska łyżka soli 

¼ szkl octu 

1 ½ łyżki musztardy 

½  szkl cukru 

Przygotowanie: 

Kapustę szatkujemy, marchewkę ścieramy na tarce o grubych oczkach a cebule kroimy w 

drobna kostkę. Wszystko razem mieszamy i zalewamy gorącą zalewą. Odstawiamy na 2 godz. 

Gotową surówkę podajemy ze złocistymi kotletami. 

Danuta Kapuścińska 

 

 

Kremowa zupa z leśnych grzybów 
 

Składniki: 

800 dag grzybów (podgrzybek, prawdziwek) 

1 marchewka  

1 pietruszka 

2 ziemniak 

2 łyżki masła 

sól 

pieprz 

Przygotowanie: 

Grzyby przesmażamy na maśle, marchewkę i pietruszkę  wrzucamy do wody i gotujemy ok. 

10 minut. Dodajemy grzyby i ziemniaki pokrojone w kostkę, gotujemy ok. 20 min. Wszystko 

dokładnie miksujemy i doprawiamy solą i pieprzem. Można podawać z grzankami i kleksem 

kwaśnej śmietany. 

Teresa Florczyk 
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Kurczak z warzywami w galarecie 

Składniki: 

cały kurczak  

włoszczyzna 

przyprawy do rosołu 

1 cały brokuł 

groszek zielony w puszce 

Przygotowanie:  

Gotujemy rosół z całego kurczaka, przecedzamy i dodajemy żelatynę. Oddzielnie gotujemy 

brokuł w osolonej wodzie. Oddzielamy mięso z kurczaka, kroimy w kostkę marchewkę 

wyjętą z rosołu. Układamy w miseczkach mięso z kurczaka, groszek, marchewkę i brokuł. 

Zalewamy wszystko wystudzonym bulionem i wstawiamy do lodówki żeby stężało. 

 

Danuta Gołasiewicz 

 

 

Makaron ze szpinakiem 
 

Składniki: 

1 opakowanie makaronu rurki 

1 opakowanie szpinaku 

½ l śmietany 30% 

2 łyżki masła 

3 ząbki czosnku 

sól, pieprz 

Przygotowanie:  

Makaron gotujemy al-dente, odcedzamy. Szpinak przesmażamy na maśle z czosnkiem, 

wlewamy śmietanę i doprawiamy solą i pieprzem. Wrzucamy do tego makaron. To danie 

dobrze smakuje na zimno i na gorąco. 

Jadwiga Zdziarstek 
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Prośnianki marynowane 

Składniki: 

1 kg prośnianek 

6 szkl. wody 

1 szkl. octu 

1 łyżka soli 

kilka listków ziela angielskiego 

kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego 

Przygotowanie: 

Grzyby dobrze myjemy i obgotowujemy przez około 10 minut. W drugim garnku 

zagotowujemy zalewę. Obgotowane grzyby przecedzamy i wkładamy do wcześniej 

wyparzonych słoików. Zalewamy gorącą zalewą octową i dobrze zakręcamy. Słoiki   

obracamy denkami do dołu aż wystygną. 

 

Tadeusz Dudek 

 

 

Skrzydełka w zalewie 

Składniki: 

1 kg skrzydełek 

bulion warzywny 

3 jajka 

bułka tarta 

sól 

pieprz 

Zalewa: 

1 szkl octu 

5 szkl wody 

5 łyżek miodu 

1 łyżka soli 

1 szkl koncentratu pomidorowego 

ziele angielskie 
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liść laurowy 

Przygotowanie: 

Skrzydełka gotujemy w bulionie, po wystygnięciu panierujemy w jajku i bułce tartej i 

smażymy na złoty kolor. Łączymy ze sobą wszystkie składniki zalewy i zagotowujemy. 

Zalewamy usmażone skrzydełka. 

Teresa Skrzecz 

 

 

Smalec z dodatkiem kiełbasy 

Składniki: 

½ kg słoniny 

1/3 kg kiełbasy swojskiej 

3 ząbki czosnku 

sól, pieprz 

Przygotowanie:  

Słoninę kroimy w drobną kostkę, przesmażamy w rondelku. Kiedy się wytopi odcedzamy 

skwarki i mielimy je z kiełbasą i czosnkiem. Wszystko razem przesmażamy jeszcze raz i 

dodajemy sól i pieprz do smaku.  

 

Teresa Dudek 

 

 

Szynka z wędzarni 

Składniki: 

Kilka kawałków szynki wieprzowej wielkości ok. 1 kilograma 

10 l wody 

1 kg soli peklowej 

1 ząbek czosnku 

kilka ziaren pieprzu  

kilka ziaren ziela angielskiego 

Przygotowanie: 
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Mięso wkładamy do solanki na 7 dni, po upływie tego czasu wędzimy je około 6 godzin. Uwędzone 

mięso odparzamy w około 1 godzinę w wodzie, której nie doprowadzamy do wrzenia. Po odparzeniu 

zanurzamy mięso w zimnej wodzie.  

 

Danuta Napiórkowska 
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Zadanie pod nazwą „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów” 

jest współfinansowane ze środków  

Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
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