
Smaki regionu2020
2021

 

 

 
 

   UNIA EUROPEJSKA 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Instytucja odpowiedzialna za treść: [nazwa partnera]. 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów 
KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej. 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytucja odpowiedzialna za treść: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Przepisy:

uczestnicy dwóch edycji konkursu kulinarnego  
w ramach projektu „Smaki regionu”

Fotografie:

Gieno Mientkiewicz 
Krzysztof Reczulski 

z archiwum GOK Czeremcha

Koordynator projektu 

Barbara Kuzub-Samosiuk

copyright © GOK Czeremcha

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
ul. 1-go Maja 77, 17-240 Czeremcha

tel. 85 685 00 84
e-mail:gok.czeremcha@gmail.com 

http://www.gok.czeremcha.pl 
https://www.facebook.com/GOKCzeremcha 

ISBN  978-83-962816-0-9

Opracowanie graficzne, realizacja:

Agencja Wydawnicza Ekopress

Czeremcha Białystok 2021

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW 
zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW 
dostępnej na stronie www.ksow.pl  
oraz do odwiedzenia strony internetowej.



Smaki  
regionu

edycje: 
2020
2021



4

Naturalny  
bezpodpuszczkowy 
ser kozi twarożkowy 
z borówkami

Wiktor Szatyłowicz,  
Czeremcha

SER Z ODCIEKU SERWATKI Z MLEKA 
KWAŚNEGO BEZ WSPOMAGANIA

mleko kozie  -  4 litry

Całkowity przerób mleka koziego przez 
bakterie (bardzo ważne dla alergików 
cierpiących na problem związany 
z trawieniem cukrów). Nie stosujemy 
tu podpuszczki lub innych związków 
zakłócających proces naturalnego 
tworzenia sera.

Jak produkt powstał:
1. Ser kozi 100% z mleka koziego
2. Zakwaszanie naturalne mleka bez 
wspomagaczy, bez podgrzewania.
3. Odciek  serwatki 12 godzin na 
wolnym powietrzu oraz około 20 godzin 
w chłodnym miejscu.
4. Przechowywanie mleka w szklanym 
naczyniu.
5. W czasie wyrobu w końcowym etapie 
dodano sól.

Do mleka z pierwszego udoju w ilości 2 litrów  
dodajemy kolejne 2 litry, jeszcze ciepłego 
z kolejnego udoju w celu większej aktywności 
bakterii oraz podniesienia temperatury mleka  
(np. poranne z wieczornym). 

Takie mleko trzymamy w szklanych pojemnikach,  
w ciepłym pomieszczeniu o temperaturze  
około 22ºC. Bakterie muszą ściąć białko, aby 
uzyskać strukturę przypominającą serek do 
smarowania na kanapki.

I miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słodka”



5

Babka  
ziemniaczana

Anna Nazaruk, 
Czeremcha

4 kg ziemniaków 
2 cebule
2 jajka
2 łyżki mąki 
sól 
pieprz
boczek wędzony

Ciekawostka: 
Jeśli chcemy żeby babka ziemniaczana 
miała ładniejszy kolor, to możemy dodać 
do masy 2 starte na tarce marchewki.

Zaczynamy od obrania i starcia ziemniaków z jedną 
cebulą na tarce. Druga cebulę wraz z boczkiem 
wędzonym przesmażamy na smalcu. Do masy 
ziemniaczanej dodajemy 2 jajka, 2 łyżki mąki 
i doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy boczek 
przesmażony z cebulką i całość mieszamy. Gęstość 
w dużej mierze zależy od ziemniaków, jeśli masa 
jest za rzadka można dodać trochę więcej mąki. 

Przygotowaną masę przekładamy do blachy. 
Wierzch można udekorować plastrami boczku lub 
słoniny. Pieczemy w piekarniku 1-1,5 godz. w 200ºC. 
Babkę możemy serwować ze śmietaną, zsiadłym 
mlekiem bądź ogórkiem małosolnym

II miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU 2020  
kategoria „Słona”
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Ciasteczka  
ze skwarkami

Koło Gospodyń  
Wiejskich w Kuzawie

30 dag skwarek
3 szklanki  mąki 
½ margaryny lub masła 
2 łyżeczki sody oczyszczonej 
½ szklanki cukru 
szczypta soli 
łyżka wody 

Skwarki należy zmielić przez maszynkę do mięsa. 
Następnie zmielone przełożyć do miski i dodać 
pozostałe składniki. Wszystko razem dobrze 
wymieszać, a tak powstałe ciasto włożyć na pół 
godziny do lodówki. Po tym czasie formować 
ciasteczka ze skwarkami. Do formowania 
ciasteczek można użyć maszynki do mięsa, z 
której należy wyciągnąć noże i nałożyć nasadkę do 
formowania ciastek.

Uformować kruche ciastka ze skwarkami przełożyć 
na blachę do pieczenia. Piec w piekarniku nagrza-
nym do 180 stopni przez około 10 minut –  
do momentu zarumienienia się ciastek.  
Ciastka ze skwarkami są gotowe do podania.

II miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słodka”
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Serek kozi  
w przyprawie 
„czerwona  
pikantna”

Klasztor p.w. św. Dymitra 
Sołuńskiego w Sakach

SEREK KOZI KWASOWO – 
PODPUSZCZKOWY 

mleko kozie pasteryzowane
szczepy bakterii mlekowych
podpuszczka

Skład przyprawy:
papryka, cebula, chili, pieprz biały, 
czosnek, pietruszka

Po 2-3 godzinach po dodaniu bakterii dodajemy 
podpuszczkę.

Następnego dnia, po około 20 godzinach  
od zaprawienia podpuszczką gęstwę serową 
wyciągamy do form.

Po 4-6 godzinach pierwsze obracanie, przy drugim 
obracaniu, po około 10 godzinach, solimy ser 
i wkładamy do lodówki w foremkach.

Na trzeci dzień wyjmujemy serki z foremek 
i obtaczamy w przyprawach.

III miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słona”
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Marcinek  
białowieski

Składniki na ciasto  
(15 cienkich blatów):
125 g masła
90 g drobnego cukru do wypieków
1 duże jajko
1 żółtko
125 ml (1/2 szkl.) kwaśnej śmietany 18%
szczypta soli
pół łyżeczki sody oczyszczonej
16 g cukru wanilinowego (1 opakowanie)
400 g mąki pszennej np. tortowej

Wszystkie składniki powinny być 
w temperaturze pokojowej.

Śmietanę wymieszać z sodą oczyszczoną, odstawić 
na chwilę (zacznie „pracować”, dwukrotnie zwiększy 
swoją objętość).

Masło, cukier i cukier wanilinowy umieścić w misie 
miksera i utrzeć do otrzymania jasnej i puszystej 
masy maślanej. Dodawać jajko, następnie żółtko, 
nie przerywając ucierania. Dodać śmietanę z sodą, 
następnie mąkę, sól i zmiksować do połączenia 
(lub zagnieść ręcznie). Powinno powstać gęste lecz 
miękkie i sprężyste ciasto.

III miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słodka”

Zagniecione ciasto podzielić równo na 15 części, około 57 g 
każda. Tortownicę (lub inną okrągłą blaszkę)  o średnicy 23 cm 
wyłożyć papierem do pieczenia, sam spód. Każdą kulkę ciasta 
lekko rozwałkować, następnie rozciągając ciasto wylepić nim 
dno formy. Ciasto będzie bardzo cienkie. Widelcem gęsto 
ponakłuwać ciasto. Jeśli podczas rozciągania powstaną małe 
dziurki w cieście – nie należy się martwić – po złożeniu całości 
nie będą widoczne.

Piec w temperaturze 190ºC przez około 10-15 minut,  
do zarumienienia ( jaśniejsze warstwy na zdjęciach to ciasto 
mniej zarumienione, ciemniejsze – bardziej). W taki sam sposób 
przygotować i upiec pozostałe placki. Wystudzić.
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Koło Gospodyń Wiejskich 
Tera MIŚKI w Budach

Krem śmietankowy:¬
1200 ml śmietany kremówki 30% lub 
36%, schłodzonej
400 g kwaśnej śmietany 18% 
schłodzonej
1 niepełna szklanka cukru pudru
świeżo wyciśnięty sok z 1 cytryny 
(niekoniecznie, krem będzie bardziej 
kwaśny)
16 g cukru wanilinowego (1 opakowanie) 
lub kilka kropel migdałowego aromatu 
do ciast (lub więcej, do smaku)

W misie miksera (dużej!) umieścić 
śmietanę kremówkę, kwaśną śmietanę 
i cukier. Ubić do powstania gęstego 
kremu. Pod sam koniec ubijania dodać 
sok z cytryny (lub migdałowy aromat).

W misie miksera (dużej!) umieścić śmietanę 
kremówkę, kwaśną śmietanę i cukier. Ubić do 
powstania gęstego kremu. Pod sam koniec ubijania 
dodać sok z cytryny (lub migdałowy aromat).

Wykonanie

Na paterze układać wystudzone placki, jeden po drugim 
i przekładać je kremem. Po przełożeniu wszystkich placków 
na wierzch tortu (nieposmarowany blat) położyć lekką deseczkę 
i odstawić ciasto na 1 godzinę do lodówki. 

Po tym czasie boki i wierzch tortu pokryć pozostałym kremem 
(który włożyliśmy wcześniej do lodówki), wyrównać. Boki 
i wierzch tortu oprószyć okruszkami biszkoptu lub ciastek, 
na wierzchu oprószyć kakao lub kawą stosownie do okazji. 

Schłodzić. Spożywać po 6 godzinach lub dnia kolejnego.
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Kotlety  
z kaszy

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Pokaniewie Kolonii

0,5 kg kaszy jęczmiennej 
2 jajka całe
10 jajek ugotowanych na twardo
3 łyżki mąki pszennej 
koperek – kilka gałązek
2 średnie cebule
sól, pieprz

Cebulę pokroić w kostkę, zeszklić na 2 łyżkach 
oleju. 

Kaszę ugotować i przestudzić.

Przekręcić przez maszynkę kaszę, zeszkloną cebulę 
i ugotowane jajka. Dodać pozostałe składniki, sól 
i pieprz do smaku i wyrobić. Jeśli masa jest luźna, 
dodać jeszcze mąki pszennej. 

Formować kotlety i smażyć na złoty kolor.

Podawać z sosem grzybowym.

I miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Bezmięsna”
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Placki  
z wątróbki

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Czeremsze

Placki:
0,5 kg wątróbka drobiowa (może być 
kurza, indycza bądź mieszana)
0,3 kg słonina wieprzowa
1 jajko
5 łyżek maki
szczypta sody do picia
pieprz mielony do smaku
sól do smaku
1 duża cebula
olej do smażenia

Farsz:
3 marchewki
3 cebule
olej do smażenia

Placki: Zmieloną wątróbkę oraz słoninę 
wymieszać z pozostałymi składnikami i smażyć 
na gorącym oleju.

Farsz: Marchewkę i cebule zetrzeć na grubej 
tarce i przesmażyć na oleju.

Placki podawać przełożone farszem, do smaku 
można użyć aromatycznych ziół np. świeżej ruty.

I miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Mięsna”
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Gwiazda 
drożdżowa  
z makiem 

Koło Gospodyń  
Wiejskich w Kuzawie

500 g mąki pszennej
30 g świeżych drożdży 
50 g cukru
180 ml mleka
2 jajka
50 g masła
1 jajko do posmarowania ciasta
300 g gotowej masy makowej z puszki

Lukier:
1 łyżka gorącego soku z cytryny  
(plus ok. 1/2 szklanki cukru pudru)

Do mąki wkruszyć drożdże, posypać cukrem, 
wlewać ciepłe mleko mieszając je z drożdżami 
i zagarniając kilka łyżek mąki. Przykryć ściereczką 
i odstawić na 10 minut do wyrośnięcia. Dodać jajka 
i delikatnie mieszać łyżką wszystkie składniki. 
Gdy się połączą, dodać roztopione, ciepłe masło 

i wyrabiać ciasto przez ok. 45 minut do wyrośnięcia. Ciasto 
włożyć na stolnicę oprószoną mąką i chwilę je powygniatać. 
Uformować kulę, podzielić na 4 części. Pierwszy kawałek ciasta 
chwilę zagnieść, następnie rozwałkować na okrąg o średnicy 
ok. 25 cm. Położyć go na dużej blaszce wyłożonej arkuszem 
papieru do pieczenia. Rozsmarować drugi kawałek ciasta 
i położyć 3 blat z ciasta. Posmarować resztą masy i przykryć 
ostatnim krążkiem. 

I miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Słodka”

Ciasto pokroić na 16 części, nie docinając 
go do samego środka (pozostawić środek 
bez nacinania). Każdy kawałek odkręcić 
2 razy, parami na zmianę, tzn. jeden 
kawałek okręcić 2 razy w prawo, drugi 
sąsiadujący 2 razy w lewo. Przekręcone 
kawałki z każdej pary zlepić na końcu. 
Odstawić na 20 min do wyrośnięcia. 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Wierzch 
posmarować roztrzepanym jajkiem 
i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec 
przez ok. 25 minut na złoty kolor. Wyjąć 
z piekarnika i po lekkim przestudzeniu 
polać lukrem (gorący sok z cytryny 
wymieszać ze stopniowo dodawanym 
cukrem pudrem, w takiej ilości aby 
otrzymać odpowiednią konsystencję 
lukru).
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Tuszonka 
jagnięca 
w słoiku

Władysław Gryka 
Suszczy Borek 

1 kg łopatki jagnięcej rasa PON  
(Polska Owca Nizinna) 
0,25 kg golonki wieprzowej 

Przyprawy:
sól 
pieprz 
liście laurowe 
ziele angielskie 
owoce jałowca 
czosnek 

Mięso pokroić w grubą kostkę, zapeklować w soli 
i pieprzu i odstawić co najmniej na noc. 

Na dno słoika 330 ml włożyć liść laurowy, 
2 ziarenka ziela angielskiego, 2 przekrojone ząbki 
czosnku oraz 2 ziarenka jałowca (1 rozgniecione). 
Mięso wkładać do słoików, do wysokości 
maksymalnie 1 cm od krawędzi słoika. 

Tak przygotowane słoiki pasteryzować przez 3 dni. 
Pierwszego dnia 3 godziny, drugiego dnia 2 godziny 
i 3 dnia 1 godzinę.

I miejsce w konkursie kulinarnym 
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słona”
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Kiszka  
Babci Gieni

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Pokaniewie Kolonii

Podgardle i krew ugotować. Ziemniaki obrać. 
Przekręcić przez maszynkę przestudzone 
mięso, krew, ziemniaki i cebulę. Dodać jajka, ryż, 
majeranek, sól i pieprz (do smaku), wymieszać.

Kiszki muszą być dobrze umyte i wymoczone. 
Wkładamy farsz do kiszek, pieczemy ok. 1,5 godz. 
w temperaturze 170 stopni.

II miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Mięsna”

0,5 kg ziemniaków
0,5 kg ugotowanego ryżu
0,5 kg podgardla (może być boczek)
3 jajka
1 duża cebula
0,5 l krwi wieprzowej
sól, pieprz
1 łyżeczka majeranku
kiszki wieprzowe
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Mleko kozie podgrzewany do 94ºC, następnie 
schładzamy do 45ºC. 

Dodajemy kultury bakterii mleczarskich, mieszamy 
i utrzymujemy temperaturę 45ºC przez około 6 
godzin. Po inkubacji przenosiny jogurt do lodówki. 

Następnego dnia po schłodzeniu mieszamy jogurt 
z syropem z kwiatu czarnego bzu w proporcji  
840 ml jogurtu plus 160 g wsadu. 

Rozlewamy do butelek i jogurt jest gotowy!

Naturalny jogurt 
kozi z syropem  
z kwiatów  
czarnego bzu

Klasztor pw. św. Dymitra 
Sołuńskiego w Sakach

mleko kozie 
kultury bakterii mleczarskich
syropem z kwiatu czarnego bzu

II miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Słodka”
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Zaguby

Koło Gospodyń Wiejskich   
„Rakowianki” w Milejczycach

Ciasto pierogowe:
1 kg mąki 
2 szklanki wody
Zagnieść  ciasto jak na pierogi 
i rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm 
w prostokąt (później do zawinięcia 
w roladę).

Farsz:
1,5 kg obranych ziemniaków zetrzeć 
na tarce i doprawić pieprzem i solą.
Do podsmażonej cebulki dodać masę 
ziemniaczaną . Wszystko podsmażyć 
na patelni kilka minut, cały czas 
mieszając  aż zgęstnieje.

Masę ziemniaczaną ostudzić i wyłożyć 
na rozwałkowane ciasto pierogowe  
(około pół cm grubości). 

Ciasto z masą zwinąć jak roladę i pokroić w kawałki 
grubości około 2 cm. Zaguby wrzucać do osolonego 
wrzątku z dodatkiem łyżki oleju. Gotować do 
momentu aż wypłyną na powierzchnię. Wyjąć, 
odsączyć i podsmażyć z obu stron na oleju.  
Można okrasić cebulką.

Uwaga! Zaguby można przygotować również 
w wersji mięsnej, podając ze smażoną kiełbasą, 
skwarkami i boczkiem. Można również podsmażone 
i drobno pokrojone mięso dodać do masy 
ziemniaczanej (przed smażeniem farszu).

II miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Bezmięsna”
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Ciasto: masło pokroić w kostkę, szybko zagnieść 
z pozostałymi składnikami. Podzielić na dwie części 
tj. 60% i 40%, zamrozić najlepiej dzień wcześniej. 
Blachę o wymiarach 33×20 cm wyłożyć papierem. 
Na tarce zetrzeć większą część ciasta. Podpiec na 
złoty kolor w temperaturze 190 stopni przez ok. 20 
minut. Wystudzić.

Kruche ciasto  
z malinami

Joanna Romaniuk, Czeremcha

Ciasto:
1 ½ szklanki mąki pszennej
250 g masła
2 łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżki cukru pudru

Pianka z malinami:
5 białek
1 szklanka cukru
1 cukier waniliowy
2 budynie waniliowe lub śmietankowe 
bez cukru)
½ szklanki oleju słonecznikowego
500 g malin
cukier puder

III miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Słodka”

Pianka: ubić białka na sztywno, dodawać powoli cukier i cukier 
waniliowy cały czas ubijając na wysokich obrotach. Następnie 
dosypywać powoli budyń, cały czas miksując. Strużką wlewać 
olej miksując do połączenia. Na wystudzony spód ciasta wyłożyć 
ubita piankę. Wyrównać i poukładać gęsto maliny. Maliny lekko 
poupychać w piance. Na wierzchu zetrzeć resztę zamrożonego 
ciasta. Piec w temperaturze 190 stopni przez około 30-40 
minut. Wyjąć, ostudzić i oprószyć cukrem pudrem.
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Płatki zalewamy wodą i odstawiamy na 12 godzin. 
Przed odstawieniem dodajemy jeszcze skórkę 
z chleba, zakwas i maślankę. 

Po 12 godzinach jeśli brak kwasowości doprawiamy 
sokiem z cytryny lub octem. Dodać sól. 
Przecieramy przez sito. 

Na patelnię wlewamy oliwę  i na gorący tłuszcz 
wlewamy pół przecieru. Smażymy  ciągle mieszając 
aż będzie gęsty. Polewamy oliwą, można posypać 
cukrem.

Kisiel  
owsiany

Eugenia Pagór, 
Czeremcha

1 paczka płatków  owsianych 
skórka od chleba razowego
1/2 szklanki maślanki
1/3 szklanki zakwasu lub 3 dag drożdży 
2 litry wody
sól

III miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Bezmięsna”
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Świeżynka

Koło Gospodyń Wiejskich  
„Rakowianki” w Milejczycach

Podgardle pokroić w grubsze plastry, obsmażyć  
i dusić na patelni aż wytopi się tłuszcz, do tego 
dodać pokrojone mięso i dusić pod przykryciem 
na wolnym ogniu do miękkości. Dodać 
przyprawy. Całość co jakiś czas przemieszać. 

Gdy mięso jest prawie gotowe, dodać pokrojoną 
w cienkie plastry wątróbkę. Gdy wątróbka 
zmięknie dodać zeszkloną cebulę i doprawić solą 
do smaku. Całość  dusić jeszcze przez kilkanaście 
minut.

III miejsce w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Mięsna”

500 g podgardla wieprzowego
1000 g mięsa wieprzowego 
700 g wątroby wieprzowej
500 g cebuli
czosnek

Przyprawy:
sól, pieprz czarny, majeranek, ziele 
angielskie, liść laurowy
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Chołodec  
(Chołodziec)

Eugenia Pagór, 
Czeremcha

2 jajka całe
2 świeże ogórki 

Trzy szklanki przegotowanej  wystudzonej wody.  
Jajka ugotowane i pokrojone w kostkę, pokrojony 
pęczek szczypiorku. Świeże ogórki pokrojone 
w drobną kostkę. Wymieszać wszystko i doprawić 
do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny 
lub octem.

Podawać z gotowanymi, tłuczonymi ziemniakami, 
okraszonymi masłem lub skwarkami.

wyróżnienie w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Bezmięsna”
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Babka  
ziemniaczana 
ze skwarkami

Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Stawiszczach

2 kg ziemniaków
1 kg boczku surowego
30 dkg kiełbasy
2 duże cebule
1 szklanka mąki ziemniaczanej
3 łyżki kaszy manny
3 jajka
pieprz
sól do smaku

Ziemniaki tarkujemy. 

Boczek, cebulę i kiełbasę przesmażamy. Dodajemy 
pozostałe składniki, doprawiamy do smaku 
i pieczemy 1,5 godziny w temperaturze 180 stopni.

wyróżnienie w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Mięsna”



22

Pierogi  
z farszem 
mięsnym  
i kurkami

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Magnolia” w  Pokaniewie

Ciasto:
250 g ciepłej wody 
1 jajko
2 łyżki oleju 
560 g maki 

Farsz mięsny z kurkami:
500 g łopatki wieprzowej 
1 mała cebula
sól, pieprz 
czosnek 
domowa przyprawa warzywna 
200 g kurek
1 pęczek włoszczyzny 
50 ml bulionu powstałego z gotowania 
łopatki

Ciasto: wszystkie składniki połączyć w dużej misie 
i wyrobić. Blat oprószyć mąką, ułożyć na nim ciasto, 
cienko rozwałkować i wykrawać krążki.

Farsz: mięso i włoszczyznę włożyć do garnka osolić 
obgotować i wystudzić. Zmielić wraz z warzywami 
na średnich oczkach, dodać 50 ml wywaru z goto-
wania. Kurki i cebulę pokroić drobno usmażyć 
na patelni. Dodać do farszu mięsnego. Doprawić 
do smaku solą, pieprzem, czosnkiem, mieszanką 
przypraw warzywnych. Formować kule i nakładać 
na krążki ciasta. Sklejać pierogi. 

Gotowe pierogi wkładamy do garnka z gotująca 
wodą z odrobina oleju. Gotujemy do wypłynięcia.

wyróżnienie w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Mięsna”
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Orzeszki

Halina Pytel,  
Czeremcha

Ciasto:
3 szklanki mąki
1 szklanka cukru pudru
1 kostka masła
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
cukier waniliowy
2 jajka
2 łyżki śmietany

Masa:
1 margaryna
½ szklanki cukru
½ szklanki mleka
½ tabliczki mlecznej czekolady oraz  
½ tabliczki gorzkiej czekolady 
2-3 łyżki kakao
0,5 kg mleka w proszku (1 opakowanie)

Ciasto: mąka, cukier puder, cukier waniliowy 
i proszek do pieczenia wymieszać. Dodać masło 
i posiekać. Na koniec dodać roztrzepane jajka 
ze śmietaną. Zagnieść ciasto.

Masa: margarynę rozpuszczamy razem z cukrem 
pudrem, czekoladą i mlekiem. Dodajemy przesiane 
kakao, mleko w proszku i dokładnie mieszamy. 
Zostawiamy do wystudzenia. 

wyróżnienie w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Słodka”

Z ciasta formujemy kuleczki wielkości orzecha włoskiego 
i pieczemy w specjalnej patelni do orzeszków lub w opiekaczu, 
aż do zarumienienia. Jedną łupinkę nadziewamy, następnie 
bierzemy drugą i lekko dociskamy. Postępujemy tak, aż do 
wykorzystania składników. Przechowujemy w szczelnym 
pojemniku, najlepiej w lodówce.
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Ciasto kruche: mąkę poszatkować z cukrem oraz 
zimnym masłem. Dodać wodę i żółtka. Zagnieść 
szybko ciasto i odstawić na 30 minut do lodówki. 
Po tym czasie rozwałkować ciasto i wyłożyć nim  
formę 11×33 cm. Piec przez 10 minut w tempera-
turze 180 stopni.

Szarlotka  
z żubrówką

Iwona Biszczuk, Czeremcha

Ciasto:
400 g mąki krupczatki
100 g cukru
200 g zimnego masła
6 łyżek zimnej wody
2 żółtka

Nadzienie jabłkowe:
1 kg jabłek Golden Delicious 
150 g cukru brązowego
¼ łyżeczki kardamonu mielonego
sok z ½ cytryny
200 ml wódki żytniej z trawą żubrową 

Kruszonka:
80 g masła
110 g cukru
1 łyżeczka cynamonu
100 g mąki pszennej
½ łyżeczki gałki muszkatołowej

wyróżnienie w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Słodka”

Nadzienie jabłkowe: Obrać jabłka i pokroić w większą kostkę. 
Następnie podsmażyć je na patelni, posłodzić cukrem brązowym, 
dodać kardamon i sok z cytryny. Wlać wódkę i podpalić. Całość 
smażyć przez kilka minut. Uważać, aby jabłka nie były zbyt 
miękkie.

Kruszonka: wszystkie składniki na kruszonkę połączyć i ugnia-
tać widelcem. Piec w piekarniku na papierze do pieczenia 
przez 10 minut w temperaturze 180 stopni. Na kruche ciasto 
wyłożyć nadzienie z jabłek. Całość piec przez 20-25 minut 
w temperaturze 180 stopni. Gotowe ciasto posypać kruszonką.
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Wiktor Szatyłowicz, Czeremcha

Podsuszany  
ser kozi z 
kminkiem i solą

Odciek z mleka kwaśnego na stojaczku 
w temperaturze otoczenia około doby.

Odciek sera w lodówce z jednoczesnym 
kilkukrotnym wyciskaniem z materiału serwatki 
czas od 12 do 36 godzin.

Przygotowanie do podsuszania: wymieszać ser 
w soli i nasionach kminku do smaku.

Rozsmarować cienką warstwę na szklanej pokrywce 
garnka od strony wypukłej – w celu wyklinowania 
pleśnienia w czasie podsuszania.

Umieścić pokrywkę pod sufitem w celu szybszego 
odparowania wilgoci.

mleko

Przyprawy:
sól
nasiona kminku 

Przy przerobie nie wykorzystuje 
się podgrzewania ani tez używania 
składników typu np. podpuszczka

wyróżnienie w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU – II edycja 2021 
kategoria „Bezmięsna”



26

Umyty i osuszony filet porcjujemy, obsypujemy 
solą i pieprzem. Cebulę kroimy w półksiężyce. 
Przekładamy filet cebulą , odstawiamy na kilka 
godzin do lodówki (5-6 godzin).

Rybę układamy w naczyniu żaroodpornym, 
dodajemy masło, cebulę i natkę.

Pieczemy ok. 40 minut w temperaturze 180ºC.

Ryba z pieca

Koło Gospodyń 
Wiejskich w 
Pokaniewie Kolonii

1 filet z karpia (ok. 0,5 kg) 
10 dag masła 
2 średni cebule 
natka pietruszki
sól, pieprz do smaku

wyróżnienie w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słona”
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Jagodniki

Ciasto:
1 kg mąki tortowej
180 g cukru
50 g świeżych drożdży
5 żółtek
1 całe jajko
200 g masła 82% 
350-400 ml mleka
50 g smalcu
1 szt. cukru wanilinowego
szczypta soli

Zaczyn: 
100 ml ciepłego mleka, drożdże i łyżkę 
cukru dokładnie wymieszać a następnie 
dodać 2 łyżki mąki; odstawić na ok. 10-15 
minut do podwo jenia objętości.

Wszystkie składniki muszą być w temp. 
pokojowej.

Całe jajko, żółtka, cukier, cukier wanilinowy 
i szczyptę soli zmiksować na puszystą masę.  
Masło i smalec roztopić.

Pozostałą mąkę, podrośnięty zaczyn, ubite jajka 
oraz ciepłe mleko połączyć i dokładnie wymieszać. 
Wyrabiać ręcznie lub mikserem z hakiem. 

wyróżnienie w konkursie kulinarnym 
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słodka”

Jak składniki się połączą dodać roztopiony tłuszcz i dalej 
wyrabiać. Dobrze wyrobione ciasto przykryć i pozostawić 
do podwojenia objętości ok. 1-1,5 godz.

Po tym czasie formować bułeczki i nadziewać dowolnym 
farszem np. jagodami, serem i innym. Gotowe bułeczki odstawić 
do napuszenia. 

Nagrzać piekarnik do 180ºC, piec na złoty kolor ok 20-25 min. 
Gotowe bułeczki udekorować cukrem pudrem lub lukrem.

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Dubiczach Cerkiewnych
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Rumbarambarka

1 margaryna lub masło 
1 szklanka cukru 
2 szklanki mąki 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
2 jajka 
rabarbar 

Margarynę/masło rozpuścić i dodać cukier. 

Po wystudzeniu dodać mąkę, proszek do pieczenia 
oraz jajka. 

Delikatnie mieszać i przelewać do formy.  
Na wierzch ułożyć pokrojony rabarbar.

wyróżnienie w konkursie kulinarnym 
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słodka”

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Radziłowie



29

Do garnuszka wlać maślankę i mód i lekko 
podgrzać. Zdjąć z ognia, dodać pokruszone drożdże, 
wymieszać i odstawić do wyrośnięcia.

Jak już drożdże lekko wyrosną dodać je do mąki, 
dodać ziarna i wodę, sól i dokładnie wyrobić jak 
każde ciasto drożdżowe na gładką lśniącą masę. 
Odstawić do wyrośnięcia, następnie ponownie 
zagnieść, ale już chwileczkę.

Chleb  
na maślance

Koło Gospodyń Wiejskich 
Tera MIŚKI w Budach

360 g maślanki
25 g świeżych drożdży
1 łyżeczka miodu
350 g mąki pszennej
250 mąki żytniej
70 g wody
2 garście dowolnych ziaren
2 łyżeczki soli

wyróżnienie w konkursie kulinarnym  
SMAKI REGIONU 2020 
kategoria „Słona”

Na stolnicę wsypać trochę mąki i rozłożyć na nim ciasto 
formując bochenek chlebka. Przykryć i zostawić do wyrośnięcia

Po około 20 minutach nagrzać piekarnik do 210ºC, wstawić 
naczynie z pokrywką, w którym będzie piekł się chleb. 

Pieczenie: wyrośnięte ciasto włożyć na nagrzanego 
w piekarniku garnka czy formy. Na dno wlać odrobinę oleju 
i delikatnie włożyć ciasto, naciąć je ostrym nożem u góry. 
Przykryć i wstawić do piekarnika. Piec 30 minut. Następnie 
zdjąć przykrywkę i piec jeszcze 15-20 minut. Chleb musi być 
lekko brązowy. Jak popukacie – musi być specjalny odgłos.

Wyjąć chleb z garnka czy formy i położyć na raszkach 
do całkowitego ostudzenia.
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