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ddajemy do Państwa rąk
książkę
„Polsko-Słowackie Smaki”, która powstała
w ramach Polsko-Słowackiego projektu współpracy „Polski i Słowacki
Festiwal Smaku” realizowanego przez
Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”, LGD „Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju” oraz LGD „Babia Hora”.
Publikacja została wydana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapraszamy
Państwa do podróży kulinarnej przez
trzy regiony: Podbabiogórze, Pogórze
i Białą Orawę, podczas której poznajemy regionalną kuchnię. Wspólne
cechy i różnice tworzą barwną mozaikę kulinarną, oferując różnorodność
w jedności.
siążka zawiera zbiór starannie
wybranych tradycyjnych, opartych na tradycjach lub do tradycji nawiązujących przepisów kulinarnych na potrawy pochodzące z trzech
regionów: Podbabiogórza, Pogórza

Polsko-Słowackie Smaki

ážení čitatelia, do rúk sa Vám
dostala kniha „Poľsko-Slovenské chute“, ktorá vznikla v rámci poľsko-slovenského projektu spolupráce s názvom „Poľský a Slovenský
festival chutí“ realizovaného Združením MAS (Miestna akčná skupina)
„Podbabiogórze”, MAS „Pogórzańskie
Stowarzyszenie Rozwoju” a MAS
„Babia Hora”. Kniha bola vydaná
s podporou Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013. Pozývame Vás
na gastronomický výlet do troch regiónov: Podbabiogórza, Pogórza a regiónu Bielej Oravy, počas ktorého
spoznáte tradičnú regionálnu kuchyňu. Spoločné ale aj rozdielne znaky vytvárajú pestrú gastronomickú
mozaiku, ktorá ponúka rozmanitosť
v jednote.

niha obsahuje zbierku starostlivo vyberaných tradičných, resp.
na tradície viažucich sa receptov
na jedlá pochádzajúce z troch regiónov: Podbabiogórza, Pogórza a Bielej
Oravy, ktoré čerpajú z pamäti našich
starých mám. Celkovo máte k dispozícii viac ako 90 receptov na prípravu chutných polievok, kaší, omáčok,
rôznych mäsitých jedál, jedál z rýb,
šalátov, tradičných ako aj zdobených
koláčov. Recepty boli rozdelené do
kapitol podľa jednotlivých regiónov.
Väčšina z týchto receptov pochádza od „Kół Gospodyń Wiejskich“
(spolky obecných gazdiniek) – veľmi
skúsených gazdiniek, ktoré v súlade
s heslom „zachrániť od zabudnutia“
a využívajúc múdrosti a rád svojich
mám a starých mám, zachovávajú
a oživujú gastronomické tradície, čím
zároveň zachovávajú gastronomické tradície z pokolenia na pokolenie.

Poľsko-Slovenské chute

Polish and Slovak Tastes

e give on your hands this
book “Polish and Slovak
Tastes” which was created within The Polish-Slovak cooperation project entitled “Polish and
Slovak Festival of Taste” realized by
Association LAG “Podbabiogórze”,
LAG “Pogórzańskie Stowarzyszenie
Rozwoju” and LAG “Babia Hora”.
The publication was printed within Rural Development Programme
for 2007-2013. We invite you to
a culinary trip through three regions:
Podbabiogórze, Pogórze and White
Orawa during which we get to know
regional cuisine. Common features
and differences create colourful culinary mosaic, offering diversity within
unity.
he book contains a collection of
carefully selected cooking recipes
for traditional dishes, based on
traditions or linking to the tradition
from three regions: Podbabiogórze,
Pogórze and White Orava which
have been prepared “for centuries”.
You receive above 90 cooking recipes
concerning the preparation of tasty
soups, snacks, dumplings, various
kinds of meat, fish, salads, cookies
and cakes, decorated with beautiful
photos. Recipes are included in chapters grouping dishes from respective
regions. A considerable part of these
recipes was collected from the farmer’s wives’ associations –very experienced housewives, who in accordance with the motto “to rescue from
oblivion”, use the wisdom of their
mothers and grandmothers to keep
in memory culinary tradition and
therefore cultivate culinary traditions from generation to generation.
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i Białej Orawy sporządzanych z „dziada pradziada”. W sumie otrzymują
Państwo ponad 90 przepisów kulinarnych na przygotowanie smacznych zup,
przekąsek, klusek, różnych mięs, ryb,
sałatek, ciasteczek i ciast okraszonych
pięknymi fotografiami. Przepisy ujęto
w rozdziałach grupujących potrawy
z poszczególnych regionów. Znaczna
część tych przepisów zebrana została
od Kół Gospodyń Wiejskich – bardzo
wytrawnych gospodyń, które w myśl
hasła „ocalić od zapomnienia”, korzystając z mądrości i rad swoich mam
i babć, zachowują w pamięci tradycje
kulinarne, tym samym kultywując tradycję kulinarną z pokolenia na pokolenie. Niniejsze opracowanie stanowi
próbę uchwycenia charakterystycznych cech kuchni regionalnych trzech
zaprzyjaźnionych regionów. Przedstawiamy więc ograniczony rozmiarami
książki wybór najważniejszych tradycyjnych przepisów kulinarnych starając
się zarazem zwrócić uwagę Czytelnika
na fakt, że sztuka kulinarna jest ściśle
związana z losami i rozwojem każdego
regionu i stanowi barwną i niezwykle
istotną część kultury ogólnej. Większość
zawartych w książce przepisów jest
dość prosta w przyrządzeniu, bo taką
i też była kuchnia tradycyjna. W książce znalazły się więc zwyczajne i proste,
a nawet „ubogie” przepisy, z myślą
o tym, by wiernie oddać klimat tworzenia się regionalnych kuchni opisywanych obszarów, od samych ich
początków, wtedy, gdy podstawową
strawę stanowiły ziemniaki, zboża
i nabiał. Ale obok receptur prostych,
tańszych i mniej pracochłonnych
w książce podano również przepisy na
potrawy bardziej wyszukane, droższe,
których przyrządzenie wymaga więcej
czasu. Dla kuchni Podbabiogórskiej to
bogactwo potraw mącznych, w jadłospisie Pogórzańskiego regionu znajdziemy głównie dania z wykorzystaniem

Táto kniha je snahou o zachytenie
charakteristických znakov regionálnej
kuchyne v troch spriatelených regiónoch. Kniha teda obsahuje ohraničený výber najdôležitejších tradičných
gastronomických receptov a zároveň
sa usiluje obrátiť pozornosť čitateľa
na fakt, že kuchárske umenie je významne späté s osudom a rozvojom
každého regiónu a zároveň je veľmi
dôležitou súčasťou tradičnej kultúry.
Väčšina receptov uvedených v knihe je veľmi jednoduchá na prípravu, pretože práve takáto jednoduchá
bola tradičná kuchyňa. V knihe sa tak
nachádzajú obyčajné a jednoduché
a dokonca veľmi chudobné recepty
s cieľom poskytnúť verný obraz budovania tradičnej kuchyne uvedených regiónov od čias dávnej histórie,
kedy základnou stravou boli zemiaky,
obilie a mlieko. No okrem jednoduchých, lacných a málo náročných receptov kniha obsahuje tiež zložitejšie,
drahšie recepty jedál, ktorých príprava vyžaduje tiež viacej času. Pre
kuchyňu Podbabiogórskiego regiónu
sú to hlavne múčne jedlá, v kuchyni Pogórzańskiego regiónu nájdeme
hlavne jedla využívajúce mlieko,
a v kuchyni Bielej Oravy sa najčastejšie vyskytujú jedlá pripravené zo zemiakov. Všetky jedlá spájala skromná
„sviatočná“ účasť mäsa v každodennom menu a tiež používanie predovšetkým takých surovín, ako zemiaky, obilie, mlieko a zelenina.

D

úfame, že táto kniha bude
plniť aj svoju úlohu vo vzdelávaní a bude prispievať
k spoznávaniu tradičnej kuchyne,
ktorá je neodmysliteľnou súčasťou
kultúrneho dedičstva všetkých troch
regiónov. Kniha na jednej strane
oboznamuje obyvateľov a turistov
so špecifickými názvami jednotlivých
jedál a spôsobom ich prípravy a na
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The book attempts to capture characteristic features of three regional cuisines of friendly regions. We present
the selection of the most important
traditional cooking recipes, limited
with the size of a book, also trying
to attract the reader’s attention to the
fact, that culinary art is strictly connected with fates and development
of each region and makes up a colourful and unusually essential part
of general culture. The majority recipes contained in the book are quite
simple to prepare, because such was
also traditional cuisine. Ordinary
and simple, and even “poor” recipes can be found in the book, with
a view to convey the atmosphere of
creating regional cuisines of the described areas faithfully, from their
beginnings, when potatoes, grains
and dairy products made up the basic food. Apart from the recipes which
are simple, cheaper, less labour intensive, there are also recipes for dishes
in the book which are more sophisticated, more expensive, which preparation requires more time. The basis
for the cuisine of Podbabiogórze is
flour dishes, for the region of Pogórze
it is vegetable dishes and in the cuisine of White Orava the dishes based
on potatoes are most basic ones.
All of these dishes are characterized
by a scarce“ festive” use of meat in
everyday menu and above all, the
use of such ingredients, such as potatoes, grains, dairy products and vegetables.

W

e hope that the book will
meet its educational task
and it will contribute to get
to know culinary traditions which
are very important elements of the
cultural heritage of the described regions. On the one hand it enables
inhabitants and tourists to become

Poľsko-Slovenské chute

Polish and Slovak Tastes

nabiału, a w kuchni Białej Orawy najczęściej goszczą potrawy przyrządzane
na bazie ziemniaków. Wszystkie łączył
skromny, „odświętny” udział mięsa
w codziennym jadłospisie oraz użycie
przede wszystkim takich składników,
jak ziemniaki, zboża, nabiał i warzywa.

M

amy nadzieję, że książka spełni swoje zadanie edukacyjne,
przyczyniając się do poznania
tradycji kulinarnych, które są bardzo
ważną częścią dziedzictwa kulturowego przedstawionych regionów.
Z jednej strony zapoznając mieszkańców i turystów ze specyficznym nazewnictwem potraw i sposobami ich
przygotowania. Z drugiej pozwalając
zgłębić i rozwijać kuchnię charakterystyczną dla „małej ojczyzny”, przenosząc w myślach na podbabiogórskie pagórki, gdzie tradycja spleciona
z dobrym smakiem cieszy podniebienie nawet najwytrawniejszych
smakoszy. Mamy również nadzieję,
że publikacja wywoła w Czytelniku
wzruszające wspomnienia z dzieciństwa i ożywi w sposób tylko sobie
właściwy często najpiękniejsze lata
naszego życia. Zapach pieczonego chleba, niepowtarzalny smak świeżego
masła, orzeźwiający aromat maślanki to tylko nieliczne wywoływacze
i utrwalacze wielu przeżyć, wzruszeń
i wspomnień.

U

zupełnieniem przepisów kulinarnych jest opis kulinarnych tradycji obszarów działania Lokalnych
Grup Działania. Chcąc lekturze książki
nadać aspekt kulturowy zamieszczono w niej również informacje na temat miejsc atrakcyjnych turystycznie
i miejsc ważnych z racji dziedzictwa
kulturowego Podbabiogórza, Pogórza
i Białej Orawy, będących nieodłącznym elementem tradycji kulinarnych.
W książce ujęto również informacje
na temat działalności Kół Gospodyń
Wiejskich, które pełnią szczególną rolę
w kultywowaniu tradycyjnej kuchni
regionalnej, stanowiąc bardzo istotny
element przekazu kulturowego. Zapraszamy do poznania dziedzictwa kulinarnego i smakowania tradycyjnych
specjałów Podbabiogórza, ziemi Pogórzańskiej i regionu Białej Orawy.

strane druhej umožňuje prehlbovať
a rozvíjať kuchyňu charakteristickú
pre malé uzatvorené regióny a preniesť jej čitateľov v myšlienkach na
podbabiogórske kopce, kde tradícia
spätá s čarovnými chuťami poteší aj
tých najväčších gurmánov. Taktiež
dúfame, že kniha vyvolá v čitateľovi
vzrušujúce spomienky z detstva a oživí tak spôsobom sebe vlastným najkrajšie roky nášho života. Vôňa pečeného chleba, neopakovateľná chuť
čerstvého masla, osviežujúca vôňa
kyslého mlieka, to je len zopár jedál,
ktoré v nás vyvolávajú veľa zážitkov,
emócií a spomienok.

R

ecepty sú v knihe doplnené
o tradície spojené s gastronómiou regiónov všetkých troch
Miestnych akčných skupín. V snahe zachytiť v knihe tiež časť kultúry
týchto regiónov bola doplnená informáciami o turisticky atraktívnych
miestach a miestach významných
z hľadiska kultúrneho dedičstva Podbabiogórza, Pogórza a Bielej Oravy,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
gastronomických tradícií. Kniha uvádza aj informácie o činnosti spolkov
obecných gazdiniek (Kół Gospodyń
Wiejskich), ktoré zohrávajú osobitnú
úlohu v zachovávaní tradičnej regionálnej kuchyne a sú veľmi dôležitou
súčasťou kultúrneho dedičstva. Pozývame Vás spoznávať tradičnú kuchyňu a ochutnaj tradičné špeciality
Podbabiogórza, krajiny Pogórzańskiej
a regiónu Bielej Oravy.

Danuta Kawa
Prezes
LGD Podbabiogórze

Polsko-Słowackie Smaki
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acquainted with the specific names of
dishes and the ways of their preparation. On the other hand it enables to
deepen and develop cooking characteristic of “little homeland”, by moving in minds to the hills of Podbabiogórze, where tradition intertwined
with good taste delights palates even
the most experienced gourmands. We
also hope, that the publication will
bring back touching childhood memories and remind often the best years
of our lives. The scent of fresh baked
bread, the unique taste of fresh butter,
the refreshing aroma of buttermilk
are only a few callers and recorders
of many experiences, emotions and
memories.

T

he description of culinary traditions of Local Action Groups is
the supplement of cooking recipes. In order to give the book cultural
aspect, information concerning tourist
attractive places and important places
depicting cultural heritage of Podbabiogórze, Pogórze and White Orava
is included in it, which is an inseparable element of culinary traditions.
The book also includes information
concerning activity of the farmer’s
wives’ associations which play a special part in cultivating of traditional
regional cuisine and make up a very
essential element of cultural transfer.
We invite you to get to know the culinary heritage of Podbabiogórze, Pogórze and White Orava and to taste
our traditional delicacies.

Danuta Kawa
Predseda
LGD Podbabiogórze

Danuta Kawa
The president
of LAG Podbabiogórze

Polish and Slovak Tastes
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Miejsca, które
warto zobaczyć
Miesta, ktoré sa oplatí vidieť
Places worth seeing

Lokalna Grupa Działania

„Podbabiogórze”

P

P

P

odbabiogórze to obszar na którym nie brakuje ciekawych
miejsc: skanseny, zabytkowe
kościoły, dwory, urocze przydrożne
kapliczki, atrakcje turystyczne, oferty
kulturalne – to tylko nieliczne atrakcje
Podbabiogórza. Zwiedzając te wspaniałe miejsca warto również zakosztować
kuchni regionalnej. Smakami Podbabiogórskimi można delektować się
m.in. w karczmach regionalnych, gospodarstwach agroturystycznych, punktach
gastronomicznych oferujących przysmaki regionalnej kuchni, jak również
na konkursach potraw regionalnych.
Wszystkie te miejsca są niepowtarzalne
i jedyne w swoim rodzaju, przyciągają
nie tylko koneserów tradycji, dobrej
kuchni, ale również miłośników niezwykłego klimatu, który tworzą.

odbabiogórze je regiónom,
v ktorom nie je núdza o zaujímavé a atraktívne miesta:
skanzeny, historické kostoly, usadlosti,
pôvabné prícestné kaplnky, turistické
atrakcie a bohatá kultúra – to sú len
niektoré zaujímavosti Podbabiogórza.
Každý kto navštívi tieto nádherné
miesta môže tiež ochutnať typickú
regionálnu kuchyňu. Chute Podbabiogórskeho regiónu možno okúsiť v regionálnych krčmách, agroturistických zariadeniach, reštauráciách ponúkajúcich
tradičnú kuchyňu, ako aj na súťažiach
regionálnych jedál. Všetky tieto miesta sú neopakovateľné a jediné svojho
druhu, lákajú nielen vyhľadávačov
tradičnej kuchyne, ale tiež milovníkov
neobyčajného prostredia, ktoré tieto
miesta ponúkajú.

odbabiogórze is the area on
which there is no shortage
of interesting places: heritage parks, antique churches, manors,
charming wayside shrines, touristic
attractions, cultural offers – these are
only few attractions of Podbabiogórze.
While visiting these splendid places, it
is also worth tasting the dishes of regional cuisine. You can enjoy the dishes of Podbabiogórze in regional inns,
agro-tourism farms, food outlets offering the delicacies of regional cuisine,
and also at the competitions of regional dishes. All those places are unique
in their kind, they attract not only the
connoisseurs of tradition, good cooking, but also the lovers of unusual
climate which is created by those places.

W

V

E

jeżdżając do Gminy Bystra-Sidzina można odwiedzić
Skansen Muzeum Kultury
Ludowej w Sidzinie. Na terenie Skansenu znajdują się zabytkowe budynki
m.in. zabytkowe chałupy, kuźnia, izba
pamięci narodowej oraz przedmioty
codzienne
go użytku typowe dla XIX
i pierwszej połowy XX wieku, które są wykorzystywane do pokazów
m.in. kuchni regionalnej i produktu
regionalnego. Turyści mają możliwość
aktywnie uczestniczyć w warsztatach
robiąc w maśniczce masło, które potem
mogą spróbować ze świeżo upieczonymi plackami z blachy lub ze świeżym
swojskim chlebem, popijając serwatkę
z oryginalnych kubków glinianych.
Niedaleko od Skansenu znajduje się
Pasieka dydaktyczna Janiny i Mariana Totoś. Pasieka mieści się w niezwykle malowniczym zakątku Podbabiogórza. Otoczona lasami, oferuje nie
tylko miód, ale i odpoczynek na łonie
natury. Liczy ponad dwadzieścia uli.
W gospodarstwie prowadzone są zajęcia dydaktyczne, dzięki którym można
zapoznać się bliżej z funkcjonowaniem

Miejsca, które warto zobaczyć

stupujúc do gminy Bystra-Sidzina môžete navštíviť skanzen ľudovej kultúry v Sidzinie.
V skanzene sa nachádzajú historické
chalupy, kováčska dielňa, pamätná
národná izba a tiež typické predmety
každodennej potreby z konca devätnásteho a prvej polovice dvadsiateho
storočia, ktoré slúžia na prezentáciu
regionálnej kuchyne a miestnych produktov. Turisti majú možnosť sa aktívne zapájať do výroby masla v tradičnej maselničke, ktoré majú následne
možnosť ochutnať s čerstvo upečenými plackami na peci, alebo čerstvým
chlebom popíjajúc pritom srvátku
z originálnych hlinených pohárov. Neďaleko skanzenu sa nachádza náučná
včelia farma Janiny a Mariana Totoś.
Farma sa nachádza v malebnom kúte
Podbabiogórza. Je obklopená lesmi
a ponúka nielen med, ale aj odpočinok
v lone prírody. Má viac ako dvadsať
úľov. Na včelej farme sa realizujú vzdelávacie workshopy, vďaka ktorým sa
návštevníci môžu zoznámiť s jej fungovaním. Majitelia farmy realizujú
tiež rôzne prezentácie produktov získa-

Miesta, ktoré sa oplatí vidieť

ntering the Bystra-Sidzina commune one can visit The Heritage
Park in Sidzina – Museum of Folk
Art. On the area of the heritage park
there are historic buildings and objects
of everyday use typical for the 19th and
first half of the 20th century, which
are used among other things for the
demonstrations of regional cuisine and
regional product. Tourists may actively

Places worth seeing

7

pasieki. Gospodarze prowadzą również
prezentacje produktów pozyskiwanych z natury – tj. miód, pyłek kwiatowy, propolis oraz wytwarzane przez
pszczoły: plaster woskowy, mleczko
pszczele i jad pszczeli. Degustując miodowe ciasteczka lub miodówkę sidzińską można posłuchać ciekawych opowieści o życiu pszczół, rozwoju rodziny
pszczelej, zobaczyć królową i zastępy
robotnic. Można tu również zaopatrzyć
się w produkty z pasieki, które mają
właściwości lecznicze i odżywcze. Pasieka jest prowadzona zgodnie z zasadą „przyjazny dla środowiska”.

P

odróżując po Podbabiogórzu
wjeżdżamy do Gminy Jordanów, gdzie w miejscowości
Łętownia przy drodze prowadzącej
z Łętowni do Osielca, znajduje się
Gospodarstwo eko-agroturystyczne
„Willa u Grubarka”. W gospodarstwie
prowadzonym ekologicznie dostępne są takie produkty jak mleko i jego
przetwory, jaja, owoce, warzywa pochodzące z ogrodu i sadu przydomowego. Wokół gospodarstwa znajduje
się przestrzeń gdzie można odpocząć
w starym sadzie. Gospodarstwo oferuje możliwość kontaktu z żywymi zwierzętami gospodarskimi, które mogą
zobaczyć i dotknąć. W gospodarstwie
pieczony jest prawdziwy wiejski chleb,
a kuchnia oparta jest na świeżych, tradycyjnych i zdrowych produktach. Goście, którzy lubią robótki ręczne mogą
również uczestniczyć w powstawaniu
pięknych haftowanych serwet, a także nabyć je dla siebie lub znajomych
jako prezent z pobytu. Wyjeżdżając
z Łętowni kierujemy się do miejscowości Wysoka, gdzie znajduje się Dwór na
Wysokiej, prowadzony przez Antoniego Pilcha. Renesansowy dwór, w którym można usłyszeć dawne dworskie
i ludowe pieśni oraz wysłuchać niepowtarzalnego koncertu gry na lutni,
zaprasza do wypoczynku i spotkania
z tradycją. Staropolska kuchnia domowa zadowoli wszelkie gusta. Specjalnością jest chleb upieczony z ziarna
pszenicy zmielonej na tradycyjnych
żarnach oraz staropolskie potrawy takie
jak pieczeń ze śliwkami, pierogi domowe. Wyjeżdżając z Gminy Jordanów
wstępujemy do Karczmy Przykiec,
która położona jest pomiędzy Osielcem
a Jordanowem przy drodze głównej
wiodącej do Makowa Podhalańskiego.
Karczma serwuje dania kuchni regionalnej z bogatym menu. Do najbardziej
znamienitych potraw należą gulasz
wieprzowy po staropolsku, schab po
zbójnicku czy też placek po zbójnicku
z gulaszem. Karczma nagrodzona została „Certyfikatem czystej turystyki”.
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vaných z prírody, ako napríklad med,
peľ, propolis a tiež produktov vyrábaných priamo včelami – vosk, materská
kašička a včelí jed. Pri degustovaní
medových koláčov alebo „sidzińskiej“
medoviny sa môžete započúvať do zaujímavého rozprávania o živote včiel,
vývoji včelstiev, pozrieť si včeliu kráľovnú, či včelie robotnice. Môžete si
tu tiež zakúpiť včelie produkty, ktoré
majú výborné liečivé a výživné vlastnosti. Včelia farma hospodári v súlade
so zásadou „šetrný voči životnému
prostrediu“.

P

ri našom cestovní po regióne
Podbabiogórza vchádzame teraz
do gminy Jordanów, kde v obci
Łętownia sa pri ceste vedúcej z Łętownia do obce Osielec nachádza eko-agroturistické zariadenie „Vila u Grubarka“. Táto ekologická farma ponúka
produkty ako mlieko, mliečne výrobky,
vajcia, ovocie, zeleninu pochádzajúcu
z vlastnej záhrady a ovocného sadu.
V blízkosti farmy sa nachádza starý sad
v ktorom si môžete oddýchnuť. Farma
ponúka možnosť kontaktu so živými
zvieratami, ktoré tu môžete nielen vidieť ale sa ich aj dotknúť. Na farme sa
pečie skutočný dedinský chlieb, kuchyňa využíva čerstvé, tradičné a hlavne
zdravé produkty. Hostia, ktorí majú
radi ručné práce sa môžu tiež podieľať
na tvorbe krásnych vyšívaných obrúskov, rovnako si ich môžu zakúpiť pre
seba alebo pre svojich priateľov ako
darček z návštevy tejto farmy. Opúšťame Łętowni a smerujeme do obce
Wysoka, kde sa nacházda „Zámok na
Wysokej”, ktorý prevádzkuje pán
Antoni Pilcha. Renesančný zámok, je
miestom kde sa môžete započúvať do
dávnych zámockých a ľudových piesní, vypočuť si neopakovateľný koncert
hry na citaru, oddýchnuť si a stretnúť
sa s históriou. Tradičná poľská domáca kuchyňa uspokojí všetky chute.
Špecialitou je chlieb pečený z pše-
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participate in the workshops by making butter in a butter dish, which it can
be later tasted with cakes freshly baked
on a stove plate or with a fresh homemade bread, while drinking whey
from original clay mugs. Near The
Heritage Park there is Didactic Apiary of Janina and Marian Totoś. The
apiary is situated in an extraordinarily
picturesque corner of Podbabiogórze.
Surrounded with forests, it offers not
only honey, but also rest in the bosom
of the nature. It counts above twenty
hives. In the farm there are conducted didactic activities thanks to which
one can acquaint oneself closer with
functioning of an apiary. The hosts
also conduct presentations of products
gained from nature – honey, bee pollen, propolis and made by bees – bee
wax, royal jelly and bee venom. While
tasting honey cookies or honey cordial
from Sidzina, one can listen to interesting stories about the life of bees,
the development of bee family, see
the queen bee and the hosts of worker
bees. One can also equip oneself with
products from the apiary which have
healing and nutritive proprieties. The
apiary is run according to the principle
“friendly for the environment”

Miesta, ktoré sa oplatí vidieť

Places worth seeing

W

yjeżdżając z Gminy Jordanów podążamy do Gminy
Maków Podhalański, gdzie
w stolicy gminy, w pracowni i galerii
autorskiej Pana Mieczysława Głucha
można zobaczyć ciekawe rodzaje rzeźb
monumentalnych, modernistycznych,
klasycznych, ceramicznych, sakralnych
oraz stylizowanych ludowo. Zwiedzający mogą wysłuchać interesujących prelekcji na temat tradycji rzeźbiarskich, jak
również wziąć udział w pokazach rzeźbienia w drewnie i kamieniu. Również
w Makowie Podhalańskim, w zabytkowym budynku Biblioteki Miejskiej
z 1895 roku, znajduje się Izba Regionalna im. Emila Wacyka, w której można
obejrzeć wystawę eksponatów związanych z miastem i gminą Maków Podhalański. Zwiedzający mogą zapoznać się
z dawnymi przedmiotami domowego
użytku, pracami twórców ludowych,
m.in. rzeźbą, obrazami, drewnianymi
zabawkami, haftami makowskimi, eksponatami poświęconymi wydarzeniom
II wojny światowej oraz przedmiotami i dokumentami dotyczącymi historii miasta. Następnie kierujemy się
do pięknej miejscowości Grzechynia,
w której znajduje się prowadzone przez
Urszulę Toczek Gospodarstwo Agroturystyczne „Domek Simonka”. Domek
usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zawoi z widokiem na Babią
Górę, Policę i Jałowiec. W pobliżu znajduje się wiele atrakcji: wyciągi i szkółki
narciarskie, szlaki górskie i trasy rowerowe oraz atrakcje: zabytkowe karczmy,
kościoły. Gospodarstwo udostępnia
gościom rowery, basen, siłownię. Przy
ognisku można zjeść pieczoną kiełbasę lub pieczone ziemniaki. Kuchnia
Pani Toczek bazuje na produktach pochodzących z własnego gospodarstwa
oraz ogródka jak również od lokalnych
rolników. Skosztować można świeżych
warzyw, owoców, serów, masła i innych wytwarzanych przez gospodarstwo swojskich wyrobów. Gospodarze
szczególnie polecają smalec z boczkiem,
małosolne ogórki, pieczoną karkówkę i schab, szynkę wędzoną i gotowaną, swojską kiełbasę, ser smażony
z przyprawami, własny twaróg i masło, jajecznicę z własnych jaj z kurkami,
drożdżówkę i ciasto z jagodami, pstrąg
wędzony.

P

o zakosztowaniu tradycji w gminie Maków Podhalański kierujemy się do Gminy Zawoja,
gdzie możemy odwiedzić Babiogórski
Park Narodowy. Park zajmuje obszar
1734 ha, a swym zasięgiem obejmuje
najwyższą część Beskidów Zachodnich
z najwyższym szczytem tego pasma –
w masywie Babiej Góry – Diablakiem
Miejsca, które warto zobaczyć

ničnej múky pomletej na tradičnom
kamennom mlyne a tiež staropoľské
jedlá ako napríklad chlieb so slivkami, domáce pirohy. Opúšťame gminu
Jordanów a prichádzame ku hostincu
Przykiec, ktorý sa nachádza medzi
Osielcem a Jordanowem pri hlavnej
ceste vedúcej do Makowa Podhalańskiego. Hostinec servíruje jedlá tradičnej
regionálnej kuchyne s bohatým menu.
Medzi najznámejšie patrí: bravčový guláš po staropoľsky, bravčová kotleta na
zbojnícky spôsob, alebo tiež zbojnícke
placky s gulášom. Hostinec získal ocenenie „Certifikát čistej turistiky“.

V

ychádzajúc z gminy Jordanów
pokračujeme ďalej do gminy
Maków Podhalański, kde priamo v centre, v ateliéri a galérii pána
Mieczysława Głucha možno vidieť
rôzne zaujímavé druhy monumentálnych, moderných, klasických, keramických, sakrálnych a tiež ľudových rezbárskych diel. Návštevníci si
môžu vypočuť zaujímavé prednášky
o rezbárskej tradícií a tiež sa zúčastniť
ukážok práce s drevom a kameňom.
V historickej budove „Biblioteki Miejskiej“ (mestskej knižnice) z roku 1895,
ktorá sa rovnako nachádza v Makowie
Podhalańskim sa nachádza izba ľudových tradícií Emila Wacyka, v ktorej
si môžete prezrieť výstavu predmetov spojených s mestom a gminou
Maków Podhalański. Návštevníci sa
môžu oboznámiť s predmetmi používanými v domácnosti, s prácou ľudových umelcov – sochami, obrazmi,
drevenými hračkami, „makowskými“
výšivkami, predmetmi spojenými s II.
svetovou vojnou a tiež historickými
predmetmi a dokumentami, ktoré súvisia s mestom. Opúšťame Makôw
Podhalański a smerujeme do krásnej dediny Grzechynia, v ktorej pani
Urszula Toczek prevádzkuje svoje agroturistické zariadenie s názvom „Domek Simonka“. Zariadenie sa nachádza
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T

raveling around Podbabiogórze
enter to the Jordanów commune,
where in the locality Łętownia
there is Eco-agritourism Farm “The
villa at Grubarek” near the road leading from Łętownia to Osielec. In the
ecological farm there are products
available such as milk and its products,
eggs, fruit and vegetables coming from
a garden and a house orchard. Around
the farm there is a space where one
can rest in the old orchard. The farm
offers a possibility of contact with
live farm animals which can be seen
and touched. In the farm a true country bread is often baked and cooking
is based on fresh and healthy products. The guests who like needleworks
can also participate in the creation of
beautiful embroidered tablecloths, and
also purchase them for themselves or
friends as a gift from a stay. Leaving
Łętownia direct to the locality Wysoka, where there is The Mansion in
Wysoka, run by Antoni Pilch. The
Renaissance mansion in which one
can listen to old court and folk songs
and listen to a unique lute concert, it
invites to rest and meet with the tradition. The Old Polish cuisine will satisfy
all tastes. A bread baked from grains
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(1725 m n.p.m.). Lesiste i łagodne stoki
południowe oraz strome i urwiste stoki
północne poprzecinane dolinami potoków tworzą niepowtarzalny widok.
W Parku znajduje się „Ogród Zmysłów”,
który ma charakter alpinarium, gdzie
zaprezentowano przykłady babiogórskiej flory odwzorowując naturalny
charakter pięter roślinnych, prezentując szereg roślin charakterystycznych
ze względu na swoją budowę, kolor,
zapach, grubość liścia. W ogrodzie prezentowanych jest około 100 gatunków roślin począwszy od kwitnących
aksamitek, a na drzewach iglastych
skończywszy. Zwiedzający mogą dotknąć roślin, wśród których jest wiele
ziół leczniczych oraz wykorzystywanych dawniej do przyrządzania potraw.
Odwiedzając Zawoję warto odwiedzić regionalne karczmy, zatrzymać się
w gospodarstwie agroturystycznym,
albo na tzw. kwaterze, w których można smacznie zjeść i spróbować kuchni
regionalnej. Jedną z nich jest tętniąca
życiem Regionalna Karczma Styrnol,
która przyciąga nie tylko miłośników
dobrej, regionalnej kuchni, ale również miłośników niezwykłego klimatu.
W karczmie można skosztować m.in.
takich specjałów jak kwaśnica, placki ziemniaczane z gulaszem, chleb ze
smalcem, kulasę z maślanką okraszaną
wyśmienitymi skwareczkami, oscypek
po juhasku, zupę grzybową z chlebem,
żur po zawojsku z białą kiełbasą, ziemniakami, jajkiem i chlebem, flaki po
gazdowsku, kaszankę z ziemniakami
i zasmażaną kapustą, pieczeń z dzika,
szaszłyk barani, pstrąg po zawojsku.
Kierując się w stronę Zawoja Policzne, w pobliżu szczytu Mosorny Groń
znajdziemy kolejną karczmę, Karczmę
Zbójnicką. Magicznym elementem
karczmy jest niezwykły wystrój składający się z regionalnych przedmiotów
codziennego użytku. Góralska architektura i wystrój wnętrz zobowiązują do
kultywowania regionalnej tradycji ku-
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v bezprostrednej blízkosti obce Zawoja
s výhľadom na kopce Babia Hora, Policę a Jałowiec. V blízkosti sa nachádza
množstvo turistických atrakcií: lyžiarske vleky, lyžiarske školy, horské turistické chodníky a cyklotrasy, historické
hostince, kostoly. Agroturistické zariadenie ponúka hosťom aj bicykle, bazén
či posilňovňu. Pri vonkajšom ohnisku
si môžete opiecť klobásu alebo zemiaky v pahrebe. Kuchyňa pani Toczek je
založená na produktoch z vlastného
hospodárstva a záhrady, ako aj na produktoch miestnych farmárov. Môžete
ochutnať čerstvú zeleninu, ovocie, syry,
maslo a ďalšie z vlastných produktov
farmy. Obzvlášť odporúčame ochutnať
„šmalec“ so slaninou, nakladané uhorky, pečenú bravčovú krkovičku, údenú
a uvarenú šunku, domácu klobásu, grilovaný syr s korením, domáci tvaroh
a maslo, praženicu z vlastných vajec
s kuriatkami (huby), čučoriedkový koláč, či údeného pstruha.

P

o zakúsení tradícií v gmine Maków Podhalański smerujeme
do gminy Zawoja, kde môžeme navštíviť Babiohorský národný
park. Park sa rozkladá na ploche 1734
ha a zhŕňa najvyššiu časť Západných
Beskýd s vrchom masívu Babej hory
– Diablakiem (1725 m n.m.). Lesnaté,
mierne južné svahy a strmé severné svahy, ktoré pretínajú doliny horských potokov vytvárajú neopakovateľné scenérie. V parku sa nachádza
„Ogród Zmysłów“ (záhrada zmyslov),
ktorá má charakter skalky s príkladmi babiohorskej flóry odzrkadľujúcej
jednotlivé vegetačné stupne, ktoré
sú prezentované širokou škálou rastlín charakteristických svojou štruktúrou, farbou, vôňou, či hrúbkou listov.
V tejto záhrade nájdete viac ako 100
druhov rastlín od kvitnúcich mesiačikov až po ihličnaté dreviny. Návštevníci sa môžu dotknúť rastlín, z ktorých
mnohé sú liečivé a často využívané
v kuchyni. Počas návštevy Zawoje
odporúčame tiež navštíviť regionálne hostince (tradičné krčmy), zastaviť
sa v niektorom z agroturistických zariadení, alebo v tzv. ubytovni, kde sa
môžete dobre najesť a ochutnať regionálnu kuchyňu. Jedným z takýchto
miest je aj veľmi živý regionálny hostinec (reštaurácia) Styrnol, ktorý láka
nielen milovníkov dobrej regionálnej
kuchyne, ale aj milovníkov nezvyčajného prostredia. V hostinci môžete
ochutnať špeciality ako napríklad: kapustnica, zemiakové placky s gulášom,
chlieb s masťou (šmalcom), kašu s kyslým mliekom a chutnými škvarkami,
oštiepok na „juhaský“ spôsob, hríbovú
polievku s chlebom, kyslú polievku
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of wheat ground on the traditional
querns and the Old-Polish dishes such
as pork roast with plums, homemade
dumplings are the specialties of this
place. Leaving the Jordanów commune enter to Inn Przykiec, which is
located among Osielec and Jordanow
near the main road leading to Maków
Podhalański. The inn serves the dishes
of regional cuisine with the rich menu.
The most outstanding dishes includes
the Old-Polish Pork Goulash, Pork
Chop Highland Robber Style or Highlander’s Potato Pancake with Goulash.
The inn was awarded with “The Certificate of Fine Tourism”.

L

eaving the Jordanów commune
follow to The Maków Podhalański
commune, where in the capital of
the commune, in the studio and in the
author’s gallery of Mieczysław Głuch
one can see interesting kinds of monumental, modernist, classical, ceramic, sacred and folk sculptures. Sightseers can
listen to interesting lectures concerning sculptors’ traditions and also take
part in the demonstrations of carving
in wood and stone. Another attraction
worth seeing in Maków Podhalański
is Emil Wacyk Regional Chamber. It
is placed in a historic building of Municipal Public Library from 1895. One
can see there exhibits connected with
the town and the commune of Maków Podhalański. The sightseers can
familiarize themselves with the former
objects of home use, the work of folk
artists including sculptures, paintings,
wooden toys, Maków embroidery, exhibits dedicated to II World War and
objects and documents relating the history of the town. Then go to the beautiful locality Grzechynia in which there
is Agrotourism Farm “The Little House
Simonka” run by Urszula Toczek. The
little house is situated in the close vicinity to Zawoja with the view on Babia Góra, Polica and Jałowiec. There are
many attractions near it: chair lifts and
ski schools, mountain and bicycle routs
and attractions: antique inns, churches.
The farm lets their guests to use bicycles,
pool, gym. One can eat roasted sausage
or potatoes by the fire. The cooking of
Ms. Toczek is based on products coming
from her own farm and a garden and
also from local farmers. One can taste
fresh vegetables, fruit, cheeses, butter
and other homemade products. The
hosts recommend especially lard with
bacon, low-salt pickles, roasted chuck
and pork loin, boiled and smoked ham,
homemade sausage, fried cheese with
spices, their own cottage cheese and
butter, scrambled eggs from their own
eggs, sweet bun and blueberry cake,
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linarnej. Dlatego też w karczmie skosztować można przyrządzonych według
dawnych receptur przysmaków kuchni
staropolskiej i góralskiej. W menu znajduje się między innymi: pierogi ruskie,
pieczeń barania z czosnkiem, żeberko
w kapuście, pikantna pieczeń cielęca,
gulasz barani w kociołku i sztandarowa
potrawa Podbabiogórska – kwaśnica.
Po zakosztowaniu atrakcji kulinarnych,
warto zakosztować atrakcji duchowych. Taką atrakcją jest niewątpliwie
pobliska, przydrożna kapliczka w Zawoi Policznem. Według miejscowych
przekazów jej fundatorami byli zbójnicy, którzy wznieśli ją jako wotum
przebłagalne za swoje grzechy. Przypuszcza się, że została ona wzniesiona prawdopodobnie pod koniec XVII
wieku. W przeciwieństwie do wielu
innych kapliczek zlokalizowanych na
tych terenach jest to kapliczka domkowa, wymurowana z polnego kamienia, otynkowana, kryta gontowym
dachem z cebulastą banią. Wnętrze
składa się z niewielkiego zamkniętego absydą prezbiterium i prostokątnej
nawy. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią trzy lipy będące jednocześnie
pomnikami przyrody.

P

o zwiedzeniu atrakcji gminy
Zawoja wędrujemy do sąsiedniej gminy – Stryszawa.
Zanim dotrzemy do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej, po drodze
możemy zatrzymać się w „Beskidzkim
Raju”. To ośrodek, w którym znajduje
się restauracja oferująca wyśmienitą
kuchnię regionalną i góralską gościnność. Restauracja oferuje takie potrawy
regionalne jak m.in. żurek, kwaśnica,
zrazy z jelenia, pieczeń z sarny w sosie
kurkowym czy też placki ziemniaczane
z gulaszem z dzika. Po zakosztowaniu
wybornej kuchni regionalnej docieramy do Beskidzkiego Centrum Zabawki
Drewnianej. To miejsce nie tylko eksponujące tradycyjne zabawki ludowe, ale

Miejsca, które warto zobaczyć

na „zawojský“ spôsob s bielou klobásou, zemiakmi, vajcom a chlebom,
gazdovské držky, jaternice so zemiakmi a pečenou kapustou, pečeného diviaka, baraninu, alebo tiež pstruha na
„zawojský“ spôsob. Smerujúc do obce
Zawoja, časť Policzne, v blízkosti vrchu
„Mosorny Groń“ môžeme nájsť ďalšiu
tradičnú reštauráciu s názvom „Karczma Zbójnicka“. Okúzľujúcim prvkom
reštaurácie je nezvyčajná výzdoba,
ktorá sa skladá z miestnych každodenných predmetov. Goralská architektúra
a interiér reštaurácie zaväzujú k rozvíjaniu tradičnej regionálnej kuchyne.
Môžeme tu preto ochutnať rôzne jedlá
pripravené na základe dávnych receptov staropoľskej a goralskej kuchyne.
V jedálnom lístku môžete medzi inými
nájsť aj: ruské knedle, pečenú baraninu s cesnakom, rebierko v kapuste, pikantné teľacie, kotlíkový baraní guláš
ako aj klasické Podbabiogórske jedlo
– kapustnicu. Po zakúsení gastronomických špecialít stojí za to „okúsiť“ tiež
tie duchovné. Takýmto lákadlom je nepochybne kaplnka, ktorá patrí k obci
Zawoja Policzna. Podľa miestnych
historiek ju postavili zbojníci ako symbol odpustenia za svoje hriechy. Bola
postavená pravdepodobne na konci
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smoked trout. After tasting tradition
in the Maków Podhalański commune
direct to the Zawoja commune, where
you can visit The Babia Góra National
Park. The park covers an area of 1734
hectares, and it includes with its range
the highest part of Western Beskids
with the highest peak of this range –
in the massif of Babia Góra – Diablak
(1725 m.a.s.l.). The forested and gentle
southern slopes and the steep and precipitous northern slopes cut by the valleys of streams create a unique view.
There is “The Garden of Senses” in the
park, which has a nature of alpine garden, where examples of flora of Babia
Góra, reflecting a natural character of the
stages are presented, showing a number of plants characteristic because of
their structure, colour, scent, thickness
of leaf, etc. About 100 species of plants
starting from blossoming Tagetes and
ending on conifers are presented in The
Garden of Senses. Sightseers can touch
the plants among which there are
many healing herbs and plants used
for preparing dishes in the past. While
visiting Zawoja, it is worth visiting regional inns, staying in an agro-tourism
farm, in which one can have a tasty
meal and try regional cuisine. Styrnol
Inn is one of them, pulsating with life,
which attracts not only the lovers of
good, regional cuisine, but also the lovers of unusual climate. In the inn one
can taste such delicacies as sauerkraut
soup, potato pancakes with goulash,
bread with lard, kulasa with buttermilk
greased with excellent pork scratchings,
grilled sheep’s cheese served with cranberry, wild mushroom cream served
in bread, Zawoja sour rye soup with
white sausage, potatoes, egg and bread,
beef tripe soup, black pudding with potatoes and fried sauerkraut, roast wild
boar, mutton shashlik, Zawoja trout.
Going into the direction of Zawoja Policzne, near the peak of Mosorny Groń
one will find next inn, Zbójnicka Inn.
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również oferujące turystom bardzo ciekawe zajęcia twórcze, podczas których
można poznać zasady wytwarzania
zabawek ludowych oraz uczestniczyć
w warsztatach z edukacji folklorystycznej m.in. malarstwo na szkle, bibułkarstwo, zdobnictwo bożonarodzeniowe,
garncarstwo, tkactwo artystyczne oraz
malowanie i wykonywanie zabawek,
wykonywanie koszyczków ze sznurka,
malowanie pisanek. Będąc w Gminie
Stryszawa nie można pominąć zabytkowego drewnianego Kościoła pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła, który
został wybudowany w latach 1789-1791.
Wokół kościoła znajdują się charakterystyczne soboty wsparte na słupach,
otwarte na zewnątrz, w których można
obejrzeć malowane stacje Drogi Krzyżowej z 1846 r., dzieło żywieckiego artysty
Antoniego Krząstkiewicza. W szczególności warto zwrócić uwagę na cztery
ołtarze. Dwa z nich – barokowe ołtarze
Matki Bożej i św. Sebastiana – pochodzą
z 1. poł. XIX w., kolejne dwa – Chrystusa
Ukrzyżowanego i św. Anny Samotrzeć
są nieco późniejsze, barokowo-klasycystyczne. Spośród innych elementów
wyposażenia wnętrza świątyni na
uwagę zasługują także: dwie kamienne
kropielnice barokowe z końca XVIII w.
(przy wejściach), kamienna chrzcielnica barokowa i drewniany konfesjonał
z tego samego okresu, a także drewniana barokowa ambona, zdobiona postaciami świętych i chór muzyczny, wsparty na słupach, na którym znajdują się
organy z 1836 r., dzieło Marcina Gracza
z Pcimia. W gminie Stryszawa corocznie
organizowany jest konkurs promujący kuchnię regionalną pn. Powiatowy
Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”, który corocznie przyciąga
liczne grono koneserów dobrej kuchni
regionalnej.

P
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o zakosztowaniu atrakcji z terenu Gminy Stryszawa kierujemy
się do Gminy Zembrzyce, gdzie

sedemnásteho storočia. Na rozdiel od
mnohých iných kaplniek nachádzajúcich sa na tomto území má tvar malého domu a bola vymurovaná z kameňa a pokrytá šindľovou strechou
s cibuľkou na vrchu. Jej vnútro tvorí
malé uzatvorené presbytérium, ktoré pokračuje do lode v obdĺžnikovom
tvare. Bezprostredné okolie kaplnky
tvoria tri lipy, ktoré sú zároveň prírodnou pamiatkou.

P

o navštívení zaujímavostí gminy Zawoja prichádzame do susednej gminy – Stryszawa. Než
sa dostaneme do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej (Beskydského centra drevených hračiek), môžeme
sa zastaviť v „Beskidzkim Raju” (Beskydskom raji). Tu sa nachádza reštaurácia ponukajúca výbornú regionálnu
kuchyňu a goralskú pohostinnosť.
Reštaurácia ponúka tradičné jedlá ako
napríklad: żurek (tradičná kyslá polievka), kapustnica, jelenie ragú, pečené
srňacie v hubovej omáčke, alebo tiež
zemiakové placky s gulášom z diviaka.
Po okúsení výbornej regionálnej kuchyne prichádzame do Beskydského
centra drevených hračiek. Toto miesto
je nielen miestom výstavy tradičných
ľudových hračiek, ale ponúka návštevníkom tiež množstvo zaujímavých tvorivých aktivít, počas ktorých sa môžu
naučiť základy výroby tradičných ľudových hračiek alebo tiež zúčastniť sa
ľudovoumeleckých tvorivých dielní
s maľovaním na sklo, bibulkarstwom
(tradičná výroba kvetov z papiera),
výrobou vianočných ozdôb a keramiky, umeleckým tkáčstvom, či maľovaním a výrobou hračiek, pletením
košov z látky, maľovaním kraslíc. Pri
návšteve gminy Stryszawa nemôžete
obísť tunajší drevený historický kostol
sv. Apoštolov Petra a Pavla, ktorý bol
postavený v rokoch 1789-1791. Okolie
kostola uzatvára drevený plot s mohutnými drevenými stĺpmi na ktorých
sú v smere ku kostolu umiestnené
zobrazenia krížovej cesty z roku 1846.
Krížová cesta je dielom zywieckeho
umelca Antoniego Krząstkiewicza.
V kostole Vás upútajú štyri oltáre. Dva
z nich – barokové oltáre Matky Božej
a sv. Sebastiána pochádzajú z prvej polovice devätnástenho storočia, ďalšie
dva – Ukrižovaného Krista a sv. Anny
Samotrzeć boli vyhotovené o niečo neskôr v barokovo – klasicistickom štýle.
Z ďalších prvkov interiéru chrámu si
zalúžia našu pozornosť: dve kamenné
barokové nádoby na svätenú vodu
z konca osemnásteho storočia (pri
vchodoch do kostola), kamenná baroková krstiteľnica a drevená spovedlnica – obe pochdázajú z rovnakého
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Unusual interior decorations consisting
of regional daily necessities is the magic element of the inn. The Highlander’s
architecture and the interior decoration
oblige to cultivate regional culinary tradition. That is why one can also taste
delicacies of Old-Polish and Highlander’s cuisine prepared according to old
recipes in the inn. The menu includes:
Polish dumplings stuffed with cheese,
onion and potatoes, roast mutton with
garlic, pork rib in cabbage, spicy veal
roast, mutton goulash in the kettle and
the flagship dish of Podbabiogórzesauerkraut soup. After tasting culinary
attractions, it is worth seeing spiritual
attractions. Without doubt a nearby,
wayside shrine in Zawoja Policzna is
such an attraction. The tradition tells us
that the chapel was founded by highland robbers as an expiatory sacrifice
for their sins. It probably came into
being at the end of the 17th century.
Unlike to many other chapels situated
on this area, it is a house shrine, stone
plastered and covered with a shingle
roof. The interior consists of a small
presbytery closed with an apse and
a rectangular nave. It is surrounded by
three lime-trees-nature monuments.

A

fter visiting the attractions of
the Zawoja commune, wander
to the neighbouring commune
– Stryszawa. Before reaching The
Beskid Centre of Folk Art Toy, you
can stop at“ the Beskidzki Raj Hotel”
(Beskids Heaven). It is the centre in
which there is a restaurant offering excellent regional cuisine and highlander’s hospitality. The restaurant offers
such regional dishes as sour rye soup,
sauerkraut soup, deer chops, roasted
roe deer loin in chanterelle sauce or
potato pancakes with wild boar goulash. After tasting delicious regional
cuisine, head for The Beskid Centre of
Folk Art Toy. This place does not only
exhibit traditional folk toys, but it also
offers very interesting creative activities to the tourists, during which one
can get to know the rules of folk toys
production and participate in workshops concerning folklore education
including glass painting, tissue-paper decorative art, Christmas decorative art, pottery, artistic weaving and
painting and making toys, making
little baskets from a string, painting
Easter eggs. While you are in the
Stryszawa commune, you cannot skip
the antique wooden Parish Church of
St. Peter and St. Paul in Lachowice
which was built in the years 1789-1791.
The church is surrounded by protruding, partially boarded external arcades
(soboty), which house Stations of the
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znajduje się Piekarnia Wyrobów Regionalnych „Bugielek”. Bugle, produkt wpisany na listę produktów
tradycyjnych, to dawniejszy rarytas
sprzedawany niegdyś po odpustach,
jarmarkach również w Krakowie,
gdzie stawał się zagryzką do piwa.
W piekarni prowadzone są warsztaty regionalne gdzie każdy z uczestników może poznać i uczestniczyć
w procesie wypiekania bugli. Również
w miejscowości Zembrzyce znajduje
się Piekarnia „Ania” Jan Lorek oferująca m.in. produkty tradycyjne. Piekarnia oferuje produkty o własnej
recepturze takie jak chleb razowy –
wieloziarnisty, razowy ze śliwką kalifornijską, beret szefa, chleb góralski.
Wypieki, jeszcze ciepłe można zakupić
w sklepiku firmowym. Po smakowitej degustacji bugielków i regionalnego chleba można odwiedzić blisko
znajdujący się Kościół pw. św. Jana
Chrzciciela w Zembrzycach pochodzący z 1913 roku. W zabytkowym
kościele znajduje się XVI-wieczny krucyfiks noszący ślady sztuki późnego
gotyku oraz barokowe ołtarze. Będąc
w gminie Zembrzyce warto również
zatrzymać się liczne przydrożne kapliczki. Niewątpliwie najciekawszą z nich,
a właściwie jej postument, można zobaczyć przy zakręcie drogi z rynku do
Krakowa. Na kamiennym postumencie
widnieją bardzo stare, prawdopodobnie z przełomu XVII i XVIII wieku płaskorzeźby m.in. przedstawiające Cyryla
i Metodego, a na cokole umieszczona
została figura Serca Pana Jezusa.

obdobia a tiež drevená baroková kazateľnica zdobená postavami svätcov a chór (balkón) pre hudobníkov
vzopretý na pilieroch, na ktorom sa nachádza organ z roku 1836. Organ je dielom Marcina Gracza z Pcimia. V gmine
Stryszawa sa každoročne uskutočňuje
súťaž propagujúca regionálnu kuchyňu s názvom Okresná súťaž regionálnych jedál „O Złotą Warzechę” (O zlatú
varechu), ktorá každoročne priťahuje
veľký počet milovníkov dobrej regionálnej kuchyne.

P

o návšteve zaujímavých miest
na území gminy Stryszawa
smerujeme do gminy Zembrzyce, kde sa nachádza regionálna
pekáreň „Bugielek“, ktorá je známa
výrobou praclíkov. Tieto sú tiež zapísané do Zoznamu tradičných produktov.
Kedysi boli praclíky raritou a predávali sa hlavne na odpustoch, jarmokoch
v Krakove, kde slúžili ako pochutina
k pivu. V pekárni sa organizujú tvorivé
dielne, kde každý z účastníkov môže
spoznať a priamo sa zúčastniť výroby
praclíkov. V obci Zembrzyce sa nachádza aj ďalšia pekáreň s názvom „Ania“
Jan Lorek, ktorá ponúka tradičné pekárenské produkty. Pekáreň vyrába peči-

Cross from 1846, produced by Antoni
Krząstkiewicz, an artist from Żywiec.
Attention should be paid especially to four altars. Two of them – the
baroque altar of the Mother of God
and the baroque altar of St. Sebastian
– come from the first half of the 19th
century, the next two altars – the altar
of the Crucifixion and the altar of St.
Anna Samotrzeć, are more recent the
classical-baroque altars. Among other
elements of the interior of the temple
attention should be also paid to two
stone baroque stoups from the end
of the 18th century (at the entrances),
a stone baroque font and a wooden
confessional from the same period,
and also a wooden baroque pulpit,
decorated with the figures of saints
and a musical choir with organ from
1836, supported on columns, a work
of Marcin Gracz from Pcim. Every year
in the Stryszawa commune a competition promoting regional cuisine entitled The District Competition of Regional Dishes “For the Golden Laddle”
is held, which attracts a large number
of connoisseurs of good regional cuisine

A

fter tasting attractions in the
Stryszawa commune head for
the Zembrzyce commune where
there is The bakery of Regional Products “Bugielek”. Bagels, a product registered in The Traditional Products List,
is a former rarity sold at church fetes,
fairs and also in Kraków where it used
to be served as a snack to beer. In the
bakery there are conducted regional workshops where each participant
can get to know and participate in the
process of baking bagles. In Zembrzyce
there is The Bakery “Ania” Jan Lorek
which offers among others traditional
products. The bakery has products with
their own recipes such as a wholemeal malt bread, a whole-meal bread
with California plum, the so-called“

J

adąc dalej w kierunku Krakowa
wjeżdżamy do Gminy Budzów.
Bardzo ważnym punktem na
kulinarnej ścieżce w gminie Budzów
jest Gospodarstwo Agroturystyczne
Teresy Leśko-Talagi. Położone na południowym zboczu pasma górskiego
należącego do Góry Makowskiej gospodarstwo oferuje kuchnię na bazie
Miejsca, które warto zobaczyć
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naturalnych zasobów gospodarstwa
oferując zdrową żywność. Smaczna,
zdrowa i ekologiczna kuchnia to nie
jedyne walory. Ucztą dla oczu może
być wystrój pokoi gościnnych, w których dominują hafty, rzeźby i inne
dekoracje nawiązujące do tradycji regionu. Pobyt w gminie Budzów, spacery lokalnymi drogami i ścieżkami
pozwolą poznać wiele znaków wiary
naszych przodków świadczących o ich
przywiązaniu do tradycji. To przydrożne kapliczki, figury i krzyże. Te urokliwe obiekty współtworzą lokalny krajobraz, niejednokrotnie od setek lat.
Najstarsze z nich sięgają nawet XVIII
wieku. Wędrując po gminie Budzów
warto zwiedzić również zabytkowe
kościoły, izby pamięci, izby regionalne, zabytkową kuźnię, wstąpić na
konkursy kultywujące wielowiekową
tradycję i promujące popularyzujące
zwyczaje i obrzędy ludowe. Goszcząc
w gminie Budzów nie można nie odwiedzić Pasieki „Na Stoku” Mirosławy i Adama Światłoń. Zwiedzając to
piękne miejsce można wysłuchać opowieści pszczelarskich, zobaczyć z bliska
budowę oraz hierarchię ula, poznać
tajemnice produkcji świec oraz zakosztować miejscowego miodu.

14

vo na základe vlastnej receptúry ako
napríklad: celozrnný chlieb, celozrnný
chlieb s kalifornskou slivkou, „beret
szefa“, či goralský chlieb. Čerstvé, ešte
teplé pečivo si môžete zakúpiť priamo v predajni. Po chutnej degustácii
praclíkov a domáceho chleba môžete
navštíviť neďaleký kostol sv. Jána Krstitieľa v Zembrzycach, ktorý pochádza
z roku 1913. V historickom kostole sa
nachádza neskorogotický kríž zo šestnásteho storočia a tiež barokové oltáre.
Ak sa už nachádzate v obci Zembrzyce
odporúčame zastaviť sa pri množstve
prícestných kaplniek, ktoré sa tu nachádzajú. Nepochybne najzaujímavejšiu z nich je možné uvidieť na zákrute
cesty z námestia do Krakova. Na kamennom podstavci môžete vidieť veľmi staré reliéfy pravdepodobne z prelomu sedemnásteho a osemnásteho
storočia na ktorých sú zobrazení sv. Cyril a Metod. Neskôr tu bol dokreslený
obraz Srdca Ježiša Krista.

P

okračujúc ďalej smerom do
Krakova vchádzame do gminy Budzów. Veľmi dôležitým
miestom na našej gastronomickej ceste po území gminy je agroturistické
zariadenie pani Teresy Leśko-Talaga.
Nachádza sa na južnom svahu pohoria,
ktoré patrí do Makôwskej hory. Zariadenie ponúka domácu kuchyňu založenú na využívaní zdravých produktov
pochádzajúcich priamo z farmy. Chutná, zdravá a ekologická kuchyňa však
nie je jedinou hodnotou tohto agroturistického zariadenia. Pastvou pre oči
návštevníkov môže byť tiež zariadenie
hosťovských izieb, v ktorých prevládajú
výšivky, rezbárske diela a iné dekoračné predmety nadväzujúce na tradície
tohto regiónu. Pobyt v gmine Budzów,
výlety miestnymi cestami a chodníčkami umožňujú spoznať množstvo znakov viery našich predkov, ktoré svedčia
o ich spätosti s tradíciami. Sú to najmä
prírodné kaplnky, sochy a kríže. Tieto
pôvabné objekty dotvárali obraz krajiny počas niekoľkých storočí. Najstaršie
z nich pochádzajú až z osemnásteho
storočia. Pri návšteve gminy Budzów
odporúčame navštíviť tiež historické
kostoly, pamätné izby, izby ľudových
tradícií, historickú kováčsku dielňu,
či niektoré z množstva súťaží a festivalov s dlhou tradíciou, ktoré sa usilujú
propagovať zvyky a ľudové tradície.
Popri návšteve tejto gminy nemôžeme vynechať ani včeliu farmu „Na
Stoku” manželov Mirosławy i Adama Światłoń. Môžete sa tu započúvať
do príbehov o včelárstve, zoznámiť sa
s výrobou a štruktúrou úľov, spoznávať
tajomstvo výroby sviečok a ochutnať
miestny med.
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chef’s beret bread”, a mountain bread.
Baking, still warm, can be bought in
manufacturer’s retail outlet. After tasting tasty bagels and regional bread,
one can visit nearby the St John the
Baptist Parish Church in Zembrzyce,
which comes from 1913. In the antique
church there is a 16th century crucifix
carrying the traces of late Gothic art
and baroque altars. Numerous wayside shrines are also worth stopping
by in the Zembrzyce commune. Without doubt the most interesting shrine,
as a matter of fact its pedestal, can be
seen at the turn of the road on the way
from the market place to Cracow. On
the stone pedestal there are very old
bas-reliefs, probably done at the turn
of the 17th and the 18th century representing Cyril and Methodius, and the
Sacred Heart of Jesus Christ Statue is
located on the pedestal.

G

oing further towards Cracow
enter the Budzów commune.
Agrotourism Farm owned by
Teresa Leśko-Talaga is a very important point on the culinary path of the
Budzów commune. The farm, which
is located on the southern slope of
mountain range belonging to the Maków Beskid, offers healthy food based
on the natural resources of the farm.
Tasty, healthy and ecological cooking
is not an only value of the farm. The
décor of guest rooms in which embroideries, sculptures and other decorations linking to the tradition of the
region prevail can be feast for the eyes.
A stay in the Budzów commune, walks
on local roads and paths enable to become acquainted with many signs of
our ancestors’ belief testifying to their
attachment to the tradition. These are
wayside shrines, figures and crosses. These charming objects have been
creating local scenery, on many occasions for hundreds of years. The oldest
of them date back to the 18th century.
While walking in the Budzów commune, it is worth visiting antique
churches, memorial rooms, regional
chambers, a historic forge and stopping by at the competitions cultivating
centuries-old tradition and promoting
customs and folk ceremonies. While
one is in the Budzów commune, it is
a must to visit Apiary “On a slope”
belonging to Mirosława and Adam
Światłoń. While visiting this beautiful
place, it is possible to listen to apiarian
tales, see the structure and the hierarchy of the hive close-up, get to know
the secrets of the production of candles
and taste local honey.
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Kulinarne tradycje
Podbabiogórza
Tradičná gastronómia Podbabiogórza
The culinary traditions of Podbabiogórze

Lokalna Grupa Działania

„Podbabiogórze”

T

R

egionalna Kuchnia Podbabiogórska ukształtowała się
w bardzo trudnych warunkach
materialnych i klimatycznych. Właściwości regionu podbabiogórskiego,
jego ukształtowanie, ubóstwo gleb
i surowe warunki klimatyczne określało strukturę upraw i czyniło pożywienie
jednostajnym i bardzo skromnym. „Tradycje kulinarne Podbabiogórza ukształtowane zostały więc przez wszystko, co
ubogie góralskie gospodarstwo wyprodukowało, a nie przetworzyło w celu odsprzedania”. Potrawy przygotowywano
przede wszystkim z tego, co w zagrodzie,
w polu, przydomowym ogródku, sadzie
i lesie. Gospodarze podawali na stół to,
co sami potrafili wyhodować, złowić
w rzece, czy zebrać w lesie. Potrawy
podbabiogórskie często powstawały
w sposób niezamierzony. Gospodynie
w trudnych warunkach ekonomicznych,
poszukiwały dań prostych, nieskomplikowanych i pożywnych. Bazowano na
składnikach, które dawała ziemia, takich jak: zboża, głównie owies, jęczmień,
orkisz, w mniejszych ilościach żyto
i pszenica. Od końca XVIII wieku zaczęto uprawiać ziemniaki, które odgrywały niezwykle ważną rolę w codziennym
jadłospisie. Bardzo często podawano

R

egionálna kuchyňa Podbabiogórska sa vyvíjala vo veľmi
ťažkých materiálnych a klimatických podmienkach. Vlastnosti
Podbabiogórskiego regiónu, jeho reliéf, chudobné pôdy a drsné klimatické podmienky stanovujú štruktúru
pestovaných plodín, ktorej výsledkom sú jednoduché a veľmi skromné jedlá. „Gastronomické tradície
Podbabiogórza boli ovplyvnené teda
len tým, čo chudobné goralské hospodárstvo vyprodukovalo, a nespracovalo s cieľom ďalšieho predaja“.
Jedlá boli pripravované predovšetkým z toho, čo sa urodilo v záhradke,
na poli, v sade, či v lese. Obyvatelia jedli to, čo sami vedeli dopestovať, uloviť v rieke, alebo nazbierať
v lese. Jedlá Podbabiogórskeho regiónu vznikali často neúmyselne
a náhodne. Gazdinky v ťažkých ekonomických podmienkach vymýšľali
veľmi jednoduché a zároveň výživné
jedlá. Tieto využívali najmä suroviny, ktoré dávala zem, ako napríklad:
obilie, hlavne ovos, jačmeň, pšenicu, špaldu a v menších množstvách
žito a pšenicu. Od konca osemnásteho storočia začali pestovať zemiaky, ktoré mali dôležitú úlohu v kaž-

he regional cuisine of Podbabiogórze was shaped in very
difficult material and climate
conditions. The characteristics of Podbabiogórze region, its form, soil bareness and harsh climate conditions defined the structure of crops and made
food monotonous and very modest.
“The culinary traditions of Podbabiogórze were shaped by everything,
what a poor highlander’s farm produced, and did not process to resell”.
Dishes were prepared mainly from
what was in the farm, in the fields,
in the home garden, in the orchard
and in the forest. Farmers served to
the table everything what they could
breed, fish in the river or collect in the
forest. The dishes of Podbabiogórze
were often created in an unintentional way. Housewives in difficult
economic conditions, searched for
simple, uncomplicated and nutritious
dishes. The basic ingredients were the
ones which the soil supported such
as: grains, mainly oats, barley, spelt,
in smaller quantities rye and wheat.
At the end of the 18th century people started to grow potatoes which
played an extremely important part
in everyday menu. They were very
often served for breakfast, dinner
and supper. Vegetables, such as cabbage, turnip, rutabaga, onion and
garlic, less often carrot and parsley,
and also pulses: broad bean, pea and
bean were acquired from the soil.
Flavouring crops including dill, mint,
caraway seed, lovage were planted.
Herbs and spices were also collected.
Small quantities of flax were also cultivated for personal consumption.

P

roducts acquired from farming,
mainly sheep and cow milk,
its products including cheeses,
butter, sour cream, whey, buttermilk,
eggs, less often meat and animal fat
were used in the menus.

A

part from farming and modest
agriculture, hunting and collecting also played important
roles. Forest provided blueberries,
cowberries, raspberries, blackthorn,
wild strawberries, cranberries, as
well as rosehips, ashberries and elder.
Mushrooms, which made up a very
important element of food, were also
collected in the forest. Wild-growing plants were also picked on pastures, meadows including sorrel, fern
roots, roots of wild carrot and many
others. Housewives prepared juices,
stewed fruit, jams, marinades from
pickings.
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dodennom jedálničku. Veľmi často
sa podávali na raňajky, obed a tiež
na večeru. Pestovala sa tiež zelenina, ako kapusta, kvaka, v menšom
cibuľa a cesnak, mrkva a petržlen
a tiež strukoviny: bôb, hrach, fazuľa.
V malých záhradách sa pestovali tiež
byliny a koreniny: kôpor, mäta, rasca,
ligurček. Bylinky a koreniny gazdinky tiež zbierali na poliach a v lesoch.
Na vlastnú potrebu sa tiež pestoval
a spracovával ľan.

P

je na śniadanie, obiad i kolację. Z ziemi
pozyskiwano również jarzyny, takie jak
kapustę, rzepę, brukiew, trochę cebuli
i czosnku, rzadziej marchew i pietruszkę,
a także rośliny strączkowe: bób, groch
i fasolę. W niewielkich przydomowych
ogródkach sadzono zioła przyprawowe m.in. koper, miętę, kminek, lubczyk
ogrodowy. Zioła i przyprawy uzyskiwano także drogą zbieractwa. Uprawiano
również na własne potrzeby niewielkie
ilości lnu.

W

jadłospisach wykorzystywano produkty pozyskiwane
z hodowli, przede wszystkim
mleko owcze i krowie, jego przetwory
m.in. sery, masło, śmietanę, serwatkę,
maślankę, również jajka, rzadziej mięso i tłuszcz zwierzęcy.

O

bok hodowli i towarzyszącego
jej skromnego rolnictwa ważną funkcję pełniło też łowiectwo i zbieractwo. Las dostarczał borówkę, brusznicę, maliny, tarninę, poziomki,
żurawinę, jak również owoce dzikiej
róży, jarzębiny i czarnego bzu. W lesie
zbierano także grzyby, które stanowiły bardzo ważny element pożywienia.
Na pastwiskach, łąkach zbierano rów-
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ri príprave jedál sa využívali aj suroviny pochádzajúce
z chovov domácich zvierat,
predovšetkým ovčie a kravské mlieko
a výrobky z neho: syr, maslo, smotana, srvátka, cmar, taktiež vajcia, menej
mäso a tuk.

O

krem chovu zvierat a skromného pestovania plodín
dôležitú úlohu zohrával
tiež lov a zbieranie lesných plodov.
Lesy poskytovali čučoriedky, brusnice, maliny, trnky, jahody, rovnako
tiež šípky, jarabinu a čiernu bazu.
V lese sa zbierali aj huby, ktoré boli
dôležitou súčasťou pripravovaných
jedál. Na lúkach a pastvinách sa zbierali divo rastúce byliny ako: šťaveľ,
korene paprade, korene tzv. zajačej
mrkvy a mnoho ďalších. Z pozbieraných lesných plodín gazdinky pripravovali nápoje, kompóty, džemy,
zaváraniny.

L

ov prinášal mäso z poľovnej zvery, zajacov aj vtákov. Častý bol
tiež lov rýb. Až do polovice dvadsiateho storočia bolo v Podbabiogórskich potokoch veľké množstvo pstruhov. Z malého množstva úľov sa tiež
získaval med.
„Menu” sa tiež dopĺňalo ovocím,
hlavne slivkami, jablkami, hruškami
a divými čerešňami.

Tradičná gastronómia Podbabiogórza

H

unting provided meat of deer,
hares, birds. Fishing was also
common. Almost until the half
of the 20th century a large quantity of
trouts could be found in the streams
of Podbabiogórze. Honey was also
acquired from not numerous apiaries.
“Menu” was supported and supplemented with fruit mainly plums, apples, pears, “wild” sweet cherries.

A

lthough the cuisine of Podbabiogórze cannot be called exquisite, its taste, aroma and
interesting dishes cannot be denied.
In spite of small quantity of products
appearing on this area, it was sufficient to create a relatively rich regional cuisine. In the menu of Podbabiogórze cuisine there have been present
for ages dishes and products based on
flour, potato and vegetables. Dairy
products also had large meaning in
nourishment, however meat dishes
were consumed very seldom. Rye
bread was generally served for breakfast which was baked once a week
on the basis of whole-meal flour on
natural leaven. Grain black coffee
was served with bread, chicory was

The culinary traditions of Podbabiogórze
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nież dziko rosnące rośliny m.in. szczaw,
korzenie paproci, korzenie tzw. zajęczej
marchwi i wiele innych. Ze zbiorów gospodynie przygotowywały soki, kompoty, konfitury, marynaty.

Ł

owiectwo dostarczało mięsa zwierzyny płowej, zajęcy, ptaków.
Powszechne było również łowienie ryb. Jeszcze do połowy XX wieku
w podbabiogórskich potokach występowały duże ilości pstrągów. Z nielicznych pasiek uzyskiwano również miód.
„Menu” wspomagano i uzupełniano
owocami przede wszystkim śliwami,
jabłkami, gruszkami, „dzikimi” czereśniami.

C

hociaż podbabiogórskiej kuchni w żaden sposób nie można
nazwać wytworną, nie sposób
odmówić jej smaku, aromatu i ciekawych dań. Pomimo niewielkiej ilości
produktów występujących na tym terenie, wystarczyły one do stworzenia
stosunkowo bogatej kuchni regionalnej. W jadłospisie kuchni Podbabiogórskiej obecne były od wieków dania
i produkty mączne, ziemniaczane, na
bazie warzyw. Duże znaczenie w żywieniu miał także nabiał, natomiast pokarmy mięsne spożywano bardzo rzadko.
Na śniadanie powszechnie podawano
chleb żytni, który pieczony był najczęściej raz w tygodniu na bazie mąki żytniej razowej na naturalnym zakwasie.
Do chleba serwowano zbożową czarną
kawę, od czasu do czasu dodawano do
niej cykorię. Bardzo rzadko zabielaną
mlekiem. Zdarzało się, że chleb smarowano własnoręcznie wyrobionym masłem, ale tylko wtedy gdy zostawało
z garnuszka przeznaczonego do sprzedaży na jarmarku. Gdy zabrakło chleba,
a zdarzało się to dość często, na śniadanie pieczono placki na „blasze” lub
gotowano tzw. zacierkę z mąki razowej, owsianej lub tartych ziemniaków.
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H

oci Podbabiogórsku kuchyňu
v žiadnom prípade nemôžeme
nazývať komplikovanou, nedá
sa prehliadnuť jej osobitá chuť, vôňa
a zaujímavé jedlá. Aj napriek malému
počtu surovín, ktoré bolo možné získať v tomto regióne, postačovali k vytvoreniu bohatej regionálnej kuchyne.
V ponuke Podbabiogórskej kuchyne
boli od minulosti zastúpené hlavne
múčne jedlá a zemiakové jedlá a tiež
jedlá zo zeleniny. Veľký význam vo
výžive mali tiež mliečne jedlá. Jedlá
z mäsa sa pripravovali veľmi zriedka.
Na raňajky sa bežne podával ražný
chlieb, ktorý sa piekol najčastejšie raz
do týždňa z ražnej múky a zákvasu.
K chlebu sa pila obilninová čierna
káva a niekedy sa do nej pridávala tiež čakanka. Veľmi zriedka sa do
kávy pridávalo mlieko. Niekedy sa
chlieb podával s domácim maslom,
ale len vtedy, ak niečo ostalo z masla určeného na predaj na trhu. Keď
chýbal chlieb, čo bolo veľmi často,
na raňajky sa piekli placky priamo
na platni na peci, alebo sa varila tzv.
kaša (zacierka) z ražnej alebo ovsenej
múky, alebo zo zemiakov. Niekedy sa
kaša podávala so sladkým alebo kyslým mliekom, občas sa kaša posypala
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added from time to time, very rarely whitened with milk. Occasionally,
bread was spreaded with home-made
butter, but it happened only when
there was some left-over in the little
mug designed for sale at the market.
When bread ran out, and it happened
quite often, cakes baked “on a stove
plate” were made or the so-called
hasty pudding made of whole-meal
flour, oatmeal or grated potatoes was
cooked. Sometimes it was served
with sweet or sour milk, sporadically
hasty pudding was poured with pork
scratchings made of pork fat. Soups
seasoned with herbs were mainly
eaten for dinner e.g. bread soup, sauerkraut soup, nettle soup, rutabaga
soup, mushroom soup, plum soup or
apple soup which were enriched with
potatoes. Potatoes, seasoned with
fried onion and pork scratchings, was
very often the main and only dinner
dish. However sauerkraut soup has
been the most popular traditional
dish served for dinner, popular almost in all villages of Podbabiogórze.
The basic version of soup based only
on water, sauerkraut and potatoes.
The richer one, served during holidays, was cooked with the addition

The culinary traditions of Podbabiogórze

Czasem zacierkę podawano ze słodkim
lub kwaśnym mlekiem, sporadycznie
polewano zacierkę skwarkami wytopionymi ze słoniny. Na obiad jadano
głównie przyprawiane ziołami zupy
i polewki tj. wodziankę, kwaśnicę, pokrzywiankę, korpyliankę, grzybiankę,
śliwiankę lub jabłcankę, które wzbogacano ziemniakami. Często ziemniaki
okraszone smażoną cebulą ze skwareczkami stanowiły główne i jedyne danie
obiadowe. Jednak najbardziej znaną,
często podawaną na obiad, tradycyjną
potrawą podbabiogórską spożywaną
również współcześnie była kwaśnica,
popularna niemalże we wszystkich
podbabiogórskich wioskach. Jej podstawowa wersja bazowała jedynie na
wodzie, kwaszonej kapuście i ziemniakach. Ta bogatsza, serwowana od święta, gotowana była z dodatkiem baraniny lub wędzonych żeber. Potrawy
przyprawiano głównie ziołami wśród
których pojawiał się najczęściej koper,
mięta, kminek i lubczyk ogrodowy.
Kolacja składała się z potraw gotowanych. Jeżeli nie rano, to wieczorem jadano zacierkę, rzadziej chleb z mlekiem,
częściej pozostałe z obiadu ziemniaki,
które odsmażano i podawano z kwaśnym mlekiem lub maślanką. Często,
zwłaszcza w okresie letnim, pito surowe mleko, orzeźwiającą i doskonale gaszącą pragnienie serwatkę, czyli żętycę,
maślankę oraz aromatyczną herbatę
z lipy. Potrawy regionalne to również
placuszki owsiane i drożdżowe kołacze
z serem i cebulą, które spożywano najczęściej w okresie świątecznym.

N

ie można jednak generalizować
takiego obrazu kuchni podbabiogórskiej. Pozostawała ona w ścisłej zależności od statusu majątkowego mieszkańców, w większości niezbyt
zamożnych. I choć była ona oszczędna
i prosta i nie należała do specjalnie
wykwintnych, urzekała doskonałym
smakiem.

škvarkami z roztopenej slaniny. Na
obed sa jedli hlavne zeleninové omáčky a polievky, ako napríklad: wodzianka, kapustnica, kôprová, či hubová omáčka alebo polievka, slivková,
alebo jablčná polievka, do ktorých sa
pridávali zemiaky. Zemiaky ochutené
smaženou cibuľkou a škvarkami boli
často hlavným a zároveň jediným
jedlom na obed. Avšak najznámejšie
a najčastejšie podávané tradičné podbabiogórske jedlo, ktoré sa pripravuje
dodnes bola kapustnica, veľmi obľúbená vo všetkých podbabiogórskych
dedinách. Základom kapustnice bola
len voda, kyslá kapusta a zemiaky.
„Bohatšia“ kapustnica, ktorá sa varila len sviatky sa varila spolu s baraninou, alebo údenými rebrami. Jedlá
sa dochucovali rôznymi bylinkami,
z ktorých sa najčastejšie používal
kôpor, mäta, rasca a ligurček. Na večeru sa podávali varené jedlá. Ak nie
na raňajky, tak na večeru sa podávala
kaša (zacierka), menej chlieb s mliekom, často zemiaky opečené zemiaky
s kyslým mliekom alebo srvátkou,
ktoré ostali z obeda. Zvlášť v letnom
období sa často pilo čerstvé mlieko,
osviežujúca srvátka, čiže žinčica, cmar
alebo aromatický čaj z lipy. Regionálnymi jedlami sú tiež ovsené a drožďové placky, koláče so syrom a cibuľou,
ktoré sa najčastejšie pripravovali počas sviatkov.

of mutton or smoked ribs. Dishes
were seasoned mainly with herbs
among which dill, mint, caraway
seed and lovage most often appeared.
Supper consisted of cooked dishes.
If hasty pudding was not eaten in
the morning, then it would be eaten
in the evening. Bread with milk was
eaten less often, more often potatoes
left over from dinner, which were refried and served with sour milk or
buttermilk. Often, especially in the
summer period, people drank raw
milk, refreshing and adipsous whey,
that is sheep’s milk, buttermilk and
aromatic lime tea. Oatmeal and yeast
cakes, circular wedding bread with
cheese and onion are regional dishes
which were eaten most often in the
holiday period.

H

owever such picture of Podbabiogórze cuisine cannot be
generalised. It was strictly dependent on financial situation of
inhabitants, in most cases not very
well-off people. And although it was
economical and simple and it did not
belong to specially exquisite cuisine,
it captivated with its perfect taste.

A

však nie je správne vytvárať si príliš jednotvárny obraz
o gastronómii tohto regiónu,
ktorá bola závislá najmä od finančnej situácie jej obyvateľov. A tí boli
väčšinou veľmi chudobní. Aj napriek
tomu že je to kuchyňa veľmi skromná
a jednoduchá, ktorá nepatrí k tým najvyhľadávanejším, je charakteristická
svojou výnimočnou a skvelou chuťou.
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Podbabiogórskie
gospodynie
Podbabiahorské gazdinky
The housewives of Podbabiogórze

Lokalna Grupa Działania

„Podbabiogórze”

P

odbabiogórskie gospodynie to
kobiety pełne pasji, umiłowania
do tradycji i swojego regionu,
odważne, przebojowe, które angażują się w życie lokalnych społeczności
pielęgnując Podbabiogórską tradycję
i jednocześnie wywierając silny wpływ
na rozwój polskiej wsi. Działają w ramach organizacji kół gospodyń wiejskich, które bardzo mocno angażują się
w krzewienie i promowanie dziedzictwa kulturowego m.in. kuchni regionalnej, folkloru, produktu lokalnego,
gwary, stroju, obrzędowości. Z wielkim
zaangażowaniem torują drogę ku ulepszaniu swojej małej ojczyzny mając
na celu dobro lokalnej społeczności.
Podejmują liczne inicjatywy związane
z kultywowaniem sztuki kulinarnej,
muzykowaniem, promowaniem wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Do najważniejszych można zaliczyć
organizację warsztatów regionalnych
dla młodzieży, uczestnictwo w licznych
przedsięwzięciach promujących region
Podbabiogórza np. imprezy lokalne,
wojewódzkie, międzynarodowe, uczestnictwo w licznych konkursach kulinarnych i muzycznych. Odtwarzają stare
receptury potraw regionalnych, przekazują dawne umiejętności kulinarne

Podbabiogórskie gospodynie

P

odbabiahorské gazdiny sú ženy
plné vášne, lásky k tradícii svojho okolia, odvážne, bojovné,
ktoré sa zapájajú do života miestnych
spolkov zachovávajúcich tradície Podbabiogórską a zároveň vyvíjajú silný
vplyv na rozvoj poľského vidieka. Pracujú v rámci organizácie „Kół Gospodyń Wiejskich” (spolok obecných gazdiniek), ktoré sa veľmi silno podieľajú
na šírení a propagácii kultúrneho dedičstva, okrem iného, regionálnej kuchyne,
folklóru, miestnych produktov, nárečia,
krojov, tradičných zvykov. S veľkým
nadšením „dláždia cestu” k zlepšovaniu
kvality života na vidieku s ohľadom na
dobro miestnej komunity. Vykonávajú
celý rad iniciatív týkajúcich sa uchovávania tradičného kuchárskeho umenia, hudobných prejavov, propagáciou
folklóru a umenia. Najvýznamnejšou
je organizovanie regionálnych seminárov pre mladých ľudí, zúčastňujú sa
tiež mnohých podujatí, ktoré podporujú región Podbabiogórza (miestne,
regionálne, medzinárodné), zúčastňujú
na mnohých kuchárskych a ľudových
hudobných súťaží. Oživujú zabudnuté
recepty regionálnych jedál, prezentujú
staré kuchárske techniky s využívaním pôvodných kuchárskych pomôcok,

Podbabiahorské gazdinky

T

he housewives of Podbabiogórze
are the women full of passion,
who have love of tradition and
their own region, brave, competitive,
who get involved in the life of local
communities, maintain the tradition
of Podbabiogórze and at the same
time they exert a strong influence on
the development of Polish village.
They work within the farmer’s wives’
associations, which get involved very
hard in the promotion of cultural
heritage including regional cuisine,
folklore, local product, local dialect,
dress, rituals. They pave the way with
a great commitment for improving
their small homeland to have the good
of local community in view. They undertake numerous initiatives connected with the conservation of culinary
art, playing music, promotion of folk
and artistic handicraft. Their most important activities include organization
of regional workshops for the youth,
participation in numerous events
promoting the region of Podbabiogórze e.g. local, province, international
events, participation in numerous culinary and musical competitions. They
recreate old recipes of regional dishes,
they pass on old culinary skills with

The housewives of Podbabiogórze

21

z użyciem starych urządzeń kuchennych
np. maselnica, mielenie zboża na żarnach, pieczenie placków na blasze itp.

napr. maselnička na mútenie masla, kamenné kruhy na mletie múky, pečenie
placiek na železnej platni na peci a pod.

the use of old kitchen devices e.g.
churn, milling on querns, baking cakes
on a stove plate.

N

N

O

W

A

T

a obszarze działania LGD Podbabiogórze funkcjonuje ponad
30 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich
tradycje niejednokrotnie są wielopokoleniowe. Prawie każda miejscowość
posiada jednak własną specyfikę, charakterystyczne produkty kulinarne, stroje ludowe, gwarę, obrzędowość, które
są wyjątkowe tylko dla danego miejsca
i stanowią cząstkę kultury i tożsamości
społeczności lokalnej. Koła Gospodyń
bardzo mocno angażują się w krzewienie i promowanie kuchni regionalnej
uczestnicząc w wielu inicjatywach promujących walory i tradycje kulinarne
Podbabiogórza, niejednokrotnie wykorzystując je jako turystyczną atrakcję
regionu.
spaniała działalność Kół Gospodyń Wiejskich zachwyca umiłowaniem do regionalnych korzeni, pasji i entuzjazmu.
W swojej twórczości przybliżają kuchnię regionalną, folklor, produkt lokalny,
a podczas spotkań z młodzieżą rozwijają ich zainteresowania związane z tradycją. Stając się dla nich i dla nas wzorem do naśladowania.
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a území Miestnej akčnej skupiny
Podbabiogórze funguje viac ako
30 „Kół Gospodyń Wiejskich” –
spolkov obecných gazdiniek. Ich tradície sú často viacgeneračné. Takmer
každá obec má svoje vlastné špecifiká,
charakteristické kuchárske špeciality,
kroje, nárečie, rituály, ktoré sú jedinečné iba pre dané miesto a určujú prvky
kultúry a identity miestnej komunity.
„Koła Gospodyń” (spolky gazdiniek) sa
významnou mierou podieľajú na znovu objavovaní a propagácii regionálnej
kuchyne, zúčastňujú sa množstva podujatí, ktoré prezentujú hodnoty a tradície regionálnej gastronómie Podbabiogórza, ktorá je zároveň významnou
turistickou atrakciou regiónu.
ktívna práca „Kół Gospodyń
Wiejskich” – spolkov dedinských
gazdiniek vyniká láskou ku svojim koreňom, vášni a nadšeniu. Vďaka svojej činnosti oživujú regionálnu
kuchyňu, folklór, miestne produkty
a počas mnohých stretnutí s mládežou
rozvíjajú ich záujem o tradície. Stávajú
sa tak vzorom nielen pre nich ale pre
všetkých nás.

Podbabiogórskie gospodynie

n the area of LAG“ Podbabiogórze” there are above 30
farmer’s wives’ associations.
Their traditions are frequently multigenerational. Almost every locality has
its own specific, characteristic culinary
products, folk costume, local dialect, rituals which are exceptional only for a
given place and make up a small part
of the culture and the identity of local
community. The farmer’s wives’ association get involved very hard in the
promotion of regional cuisine by participating in many initiatives promoting values and culinary traditions of
Podbabiogórze, using them as a tourist
attraction of the area on several occasions.

he splendid activity of the farmer’s wives’ associations fascinates
with love for regional roots, passion and enthusiasm. They bring closer
regional cuisine, folklore, local product
in their works, and during the meetings with the youth, they pursue the
youth’s interests connected with the
tradition. They become role models for
them and also for us.

Podbabiahorské gazdinky

The housewives of Podbabiogórze

Przepisy
kulinarne
Recepty
Recipes

Lokalna Grupa Działania

„Podbabiogórze”

Korpielanka
z baraniną
Korpielanka s ovčím mäsom
Rutabaga soup with mutton
Składniki
około 30-40 dag baraniny
(łopatka, mostek)
około 60 dag korpieli
6 dag boczku wędzonego
20 dag marchewki
1 średnią cebulę
mąkę do zasmażki
Przyprawy:
sól, pieprz
ziele angielskie, liść laurowy
majeranek
świeży koperek
czosnek

Potrebné ingrediencie
30-40 dkg jahňacieho mäsa
60 dkg kvaka
6 dkg údenej slaniny
20 dkg mrkvy
1 stredná cibuľa
múka na záprašku
Korenie:
soľ, čierne korenie
nové korenie, bobkový list
majorán
čerstvý kôpor
cesnak

Sposób wykonania

B

araninę zapeklować. Przygotować wodę osoloną z zielem
angielskim i liściem laurowym.
Po ostudzeniu zalać mięso i do tego
dać kilka ząbków czosnku (odstawić
na ok. 2 dni). Mięso oddzielić od kości, obsmażyć z dwóch stron i pokroić
w kostkę. Zalać wodą i dusić aż mięso
będzie miękkie. Korpiele i marchewkę
umyć i pokroić w dosyć dużą kostkę.
Boczek pokroić, skwarki dać do mięsa,
a na wytopionym tłuszczu zeszklić cebulę. Cebulę wyjąć i dodać do mięsa,
a na tym tłuszczu przygotować zasmażkę. Gdy mięso jest miękkie, dodać
korpiele i marchewkę i gotować 10-15
minut, tak aby korpiele się za bardzo
nie rozgotowały. Dodać zasmażkę
i przyprawić solą, pieprzem, majerankiem. Na samym końcu dać łyżkę
świeżego posiekanego koperku.
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P

Postup prípravy

richystáme si baraninu. Uvaríme si osolenú vodu s novým
korením a bobkovým listom.
Necháme vychladnúť. Po vychladnutí
vývarom zalejeme mäso a pridáme dva
strúčiky cesnaku. Necháme odstáť asi
2 dni. Mäso oddelíme od kosti, osmažíme z oboch strán a nakrájame na kocky. Zalejeme vodou a dusíme až kým
mäso úplne nezmäkne. Kvaku a mrkvu
umyjeme a nakrájame na väčšie kocky.
Slaninu nakrájame na kocky a pridáme
do mäsa. Na masti orestujeme cibuľku
do zlatista. Cibuľu vyberieme a pridáme do mäsa. Na výpeku pripravíme zásmažku. Keď je mäso mäkké, pridáme
kvaka a mrkvu a varíme 10-15 minút,
tak aby sa kvaky príliš nerozvarili. Pridáme zásmažku a dochutíme soľou, korením a majoránom. Na konci pridáme
lyžicu čerstvo pokrájaného kôpru.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
about 30-40 decagrams
of mutton (shoulder, brisket)
about 60 decagrams of rutabaga
6 decagrams of smoked bacon
20 decagrams of carrot
1 medium onion
flour for roux
Seasonings:
salt, pepper
all-spice, bay leaf
marjoram
fresh dill
garlic

Preparation:

C

orn mutton. Prepare salted water with all-spice and bay leaf.
After cooling pour water on
meat and give several garlic cloves
to it. Put it aside for 2 days. Separate
meat from bone, fry it on both sides
and dice it. Pour water on it and stew
it until meat is soft. Clean rutabaga
and carrot and cut into quite large
dice. Cut bacon, give pork scratchings to the meat, and caramelize the
onion on the melted fat. Take out
the onion and add it to the meat,
and prepare roux on this fat. When
the meat is soft, add rutabaga and
carrot and cook 10-15 minutes, so that
rutabagas don’t get overcooked. Add
roux and season it with salt, pepper, marjoram. Give a spoon of fresh
chopped dill at the end.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Jabłecznik
po Budzowsku
Jablčník po Budzowsku
Budzow Apple Pie
Składniki

Potrebné ingrediencie
Cesto:
4 šálky múky, 1 hrnček cukru
4 lyžičky prášku do pečiva
2 šálky margarínu
1 vanilkový cukor, 4 žĺtky
4 lyžice kyslej smotany
Jablková náplň:
4 kg jabĺk, 2 lyžice strúhanky
8 lyžíc cukru, 2 lyžičky škorice

Ciasto:
4 szklanki mąki, 1 szklanka cukru
4 łyżeczki proszku do pieczenia
2 kostki margaryny
1 cukier waniliowy, 4 żółtka
4 łyżki kwaśnej śmietany
Nadzienie z jabłek:
4 kg jabłek, 2 łyżki bułki tartej
8 łyżek cukru, 2 łyżeczki cynamonu

Sposób wykonania

Postup prípravy

Ingredients:
The Dough:
4 glasses of flour, 1 glass of sugar
4 teaspoons of baking powder
2 lumps of margarine
1 packet of vanilla sugar, 4 egg yolks
4 spoons of sour cream
The Stuffing from Apples:
4 kg of apples, 2 spoons of crumbs
8 spoons of sugar, 2 teaspoons of cinnamon

Preparation:

Przepis na ciasto:

Postup prípravy – cesto:

Preparation of the dough:

M

M

C

Przepis na nadzienie z jabłek:

Postup prípravy – plnka z jabĺk:

Preparation
of the stuffingfrom apples:

ąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia posiekać nożem
z margaryną. Dodać żółtka, cukier, cukier waniliowy, śmietanę i wyrobić ciasto. Wstawić do lodówki na
ok. 40 minut.

J

abłka obrać i zetrzeć na tarce
o dużych otworach. Odcisnąć sok
i wymieszać z bułką tartą i cukrem.
Lekko podsmażyć. Dodać cynamon.
Ułożenie ciasta:

P

ołowę
ciasta
rozwałkować
i przełożyć na wyłożoną papierem dużą blachę. Wyłożyć starte
jabłka. Przykryć pozostałym rozwałkowanym ciastem, ponakłuwać widelcem aby ciasto się nie pofalowało.
Piec 45 minut w 200°C. Ciepłe ciasto
posypać cukrem pudrem. Szarlotka gotowa – smacznego.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

úku, prášok do pečiva a margarín
pridáme do misky a vymiešame.
Pridáme žĺtka, cukor, vanilkový
cukor, smotanu a vymiesime cesto.
Necháme odstáť v chladničke 40 minút.

J

hop flour mixed with baking
powder and margarine with
a knife. Add egg yolks, sugar, vanilla sugar, sour cream and knead the
dough. Put it into the refrigerator for
about 40 minutes.

ablká očistíme a nastrúhame na
hrubšie kúsky. Z jabĺk vytlačíme
šťavu, pridáme strúhanku a cukor.
Ľahko osmažíme. Na záver pridáme
škoricu.

eel apples and grate them on
a big hole grater. Strain the juice
and mix with crumbs and sugar.
Fry lightly. Add cinnamon.

Postup prípravy – uloženie cesta:

Arrangement of the dough:

P

R

olovicu cesta rozvaľkáme a uložíme na veľký vymastený plech.
Na cesto uložíme jablkovú náplň. Prikryjeme zvyšným rozvaľkaným cestom a na viacerých miestach
poprepichujeme vidličkou. Pečieme
v rúre pri 200°C asi 45 minút. Koláč
posypeme práškovým cukrom.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

P

oll half of the pastry and move
it to a big baking tray lined with
paper. Lay out grated apples.
Cover it with remaining rolled-out pastry, prick it with a fork so the dough
does not get too wavy. Bake for 45
minutes at the temperature of 200°C.
Pour powdered sugar on the the warm
cake. Apple-pie is ready – enjoy it.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Kluski kwicołki
Halušky „kwicołki“
Noodles kwicołki

Składniki

Z

Ingredients:

1,5 kg ziemniaków
10 dag słoniny
sól
1 jajko

1,5 kg zemiakov
10 dkg slaniny
soľ
1 vajce

1,5 kg of potatoes
10 decagrams of pork fat
salt
1 egg

Sposób wykonania

Postup prípravy

Preparation:

iemniaki zetrzeć na drobnej tarce
i dobrze odcisnąć przez płótno.
Do masy dodać sól i jajko i dobrze wymieszać. Masa ziemniaczana ma być gęsta, tak by można było
z niej formować małe kulki lub podłużne wałeczki. Na gotującą się osoloną wodę wrzucać przygotowane
kluski. Słoninę pokroić, stopić i polać
nimi kluski lub ugotować mleko i zalać nim kluski.

26

Potrebné ingrediencie

Z

emiaky nastrúhame na jemnom
strúhadle a prepasírujeme cez
plátno. Do takto pripravenej
hmoty pridáme soľ, vajce a dobre
vymiešame. Zemiaková zmes musí
byť hustá, tak aby bolo možné z nej
formovať guličky, alebo podlhovasté valčeky. Takto pripravené halušky
následne pridávame do vriacej osolenej vody. Slaninu nakrájame, speníme a polejeme ňou uvarené halušky,
alebo uvaríme mlieko a zaleje ním
halušky.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

G

rate potatoes on a small grater
and strain them well through
a cloth. Add salt and egg to
the pulp and mix well. The potato
pulp has to be thick, so one could
form small balls or longitudinal rolls
from it. Put prepared noodles to boiling salted water. Cut pork fat, melt it
and pour noodles with it or boil milk
and pour noodles with it.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Królik w śmietanie
Králik na smotane
Rabbit in sour cream

Składniki

Potrebné ingrediencie

1 cały królik
warzywa
śmietana
chrzan
przyprawy

Sposób wykonania

K

rólika pokroić na dowolne porcje i podgotować w jarzynach
z dużą porcją zielonej pietruszki. Osolić do smaku. Następnie mięso przełożyć na rozgrzany tłuszcz
i smażyć chwilę na złoty kolor. Podlać wywarem z królika, doprawić zielem angielskim i liściem laurowym.
Na koniec zalać śmietaną (1 szklanka) zmieszaną z łyżką mąki pszennej
i startym chrzanem. Podawać z ziemniakami lub chlebem.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:

1 celý králik
zelenina
kyslá smotana
chren
korenie

1 whole rabbit
vegetables
sour cream
horse-radish
seasonings

Postup prípravy

Preparation:

K

rálika nakrájame na časti
a uvaríme so zeleninou a väčším množstvom petržlenovej
vňate. Osolíme podľa chuti. Potom
mäso preložíme na panvicu s horúcim olejom a upečieme do zlatista.
Králika podlejeme vývarom, pridáme zeleninu (koreňovú) a bobkový list. Na koniec pridáme smotanu
(1 šálku) zmiešanú s lyžičkou pšeničnej múky a chrenom. Podávame so
zemiakmi alebo chlebom.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

C

ut rabbit into portions and
cook it in vegetables with
a large portion of green parsley. Salt it to taste. Then move meat
onto hot fat and fry it for a while until
it gets gold colour. Pour with a stock
from a rabbit, season it with all-spice
and bay leaf. At the end pour sour
cream (1 glass) mixed with a spoon of
wheat flour and grated horse-radish.
Serve with potatoes or bread.

Recipes LGD “Podbabiogórze”

27

Brąble z jabłkami
Brąble s jablkami
Brąble with apples

Składniki

Potrebné ingrediencie
1,5 kg zemiakov
0,5 kg jabĺk
(čerstvé alebo dusené)
1 vajce
múka
škorica
cukor
kyslá smotana

1,5 kg ziemniaków
0,5 kg jabłek
(świeżych lub z kompotu)
1 jajko
mąka
cynamon
cukier
śmietana

Sposób wykonania

O

brać 3-4 ziemniaki, ugotować
i zmielić. Resztę ziemniaków
obrać i zetrzeć na tarce, wycisnąć. Dodać ugotowane ziemniaki,
łyżkę mąki, jajko. Wyrobić. Formować kuleczki, do środka włożyć starte
jabłka doprawione cukrem i cynamonem. Wrzucić na wrzącą, osoloną
wodę. Chwilę gotować. Przy podawaniu na każdą nałożyć łyżkę śmietany,
udekorować kawałeczkiem jabłka.
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O

Postup prípravy

šúpeme 3-4 zemiaky, uvaríme
a popučíme. Zvyšné zemiaky
očistíme a nastrúhame. Pridáme uvarené a popučené zemiaky,
lyžicu múky, vajce. Vymiesime cesto
z ktorého formujeme guličky. Do stredu guličky vkladáme nastrúhané jablká ochutené cukrom a škoricou. Položíme do vriacej osolenej vody a varíme.
Pri podávaní môžeme dať na každú
guľu lyžičku smotany a ozdobiť jablkom.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
1,5 kg of potatoes
0,5 kg of apples
(fresh or from stewed fruit)
1 egg
flour
cinnamon
sugar
sour cream

Preparation:

P

eel 3-4 potatoes, cook and
mill. Peel the the rest of potatoes and grate them finely on
a grater, strain them. Add boiled potatoes, a spoon of flour, egg. Knead the
dough to form balls. Put grated apples
flavoured with sugar and cinnamon
inside them. Throw them into boiling,
salted water. Cook for a while. While
serving, put a spoon of sour cream on
each one, decorate with a slice of an
apple.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Zupa z kiszonych
rydzów
Polievka s nakladaných rýdzikov
Soup from pickled saffron milk caps
Składniki

Potrebné ingrediencie
1 nakladaných rýdzikov
1 mrkva
1 petržlen
1 cibuľa
2 l vody
10 dkg masla

1 litr ukiszonych rydzów
1 marchew
pietruszka
cebula
2 litry wody
10 dkg masła

Sposób wykonania

W

ypłukane rydze cienko pokrajać, podsmażyć na cebuli.
Ugotować jarzyny, po tym
dodać grzyby, gotować z 10 minut,
wlać śmietanę, jeszcze podgotować.
Doprawić solą i pieprzem. Podawać
z gotowanymi ziemniakami.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

U

myté rýdziky pokrájame na tenké prúžky a osmažíme na cibuli. Uvaríme zeleninu a pridáme
pokrájané rýdziky. Varíme 10 minút.
Po tom pridáme smotanu a ešte povaríme. Dochutíme soľou a korením.
Podávame s varenými zemiakmi.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
1 litre of pickled saffron milk caps
1 carrot
parsley
onion
2 litres of water
10 decagrams of butter

Preparation:

C

ut thinly rinsed saffron milk
caps, fry on the onion. Cook
vegetables, then add mushrooms, cook for 10 minutes, pour sour
cream, again parboil it. Season with
salt and pepper. Serve with boiled
potatoes.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Biały ser wędzony
Biely udený syr
Smoked cottage cheese

Składniki

Potrebné ingrediencie

5 litrów mleka
Przyprawy:
sól
czosnek
kminek

Sposób wykonania

Z

5 litrów mleka zrobić ser, w trakcie jego formowania posolić,
wetrzeć posiekany następnie
wygnieciony czosnek, posypać kminkiem z obydwu stron. Wędzić w wędzarni opalanej bukiem 2 godziny,
równomiernie z dwóch stron.

30

Z

5 litrov mlieka
Korenie:
soľ
cesnak
rasca

5 litres of milk
Seasoning:
salt
garlic
caraway seed

Postup prípravy

Preparation:

piatich litrov mlieka vyrobíme
syr. Počas výroby pridáme soľ
a vtrieme nadrobno nakrájaný
a popučený cesnak. Syr posypeme
rascou. Udíme v udiarni s pálením
bukového dreva asi 2 hodiny.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:

M

ake cottage cheese from 5 litres
of milk, put some salt during
forming, rub in chopped then
squeezed out garlic, sprinkle caraway
seed on both sides. Smoke evenly
on both sides for 2 hours in a smoke
house heated by beech.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Wieprzowina
w kapuście
Bravčové v kapuste
Pork in cabbage
Składniki

Potrebné ingrediencie
60 dkg bravčového
60 dkg kysnutej kapusty
cibuľa
kúsok slaniny
2 lyžice múky
štipka korenia
rasca
kôpor
soľ, korenie

60 dkg wieprzowiny
60 dkg kapusty kiszonej
cebula
kawałek słoniny
2 łyżki mąki
szczypta przyprawy
kminek
koper
sól, pieprz

Sposób wykonania

W

ieprzowinę pokroić na porcje. Włożyć do rondla na
przemian kapustę, mięso,
cebulkę (warstwy), podlać dwiema
szklankami wody. Ugotować, doprawić zasmażką ze słoniny, podawać
z ziemniakami.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

B

ravčové mäso nakrájame na
kúsky. Vložíme do hrnca a prekladáme s kapustou a cibuľou
(robíme vrstvy). Nalejeme 2 poháre vody. Uvaríme, pridáme na malé
kúsky nakrájanú a osmaženú slaninu.
Podávame zo zemiakmi.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
60 decagrams of pork
60 decagrams of sauerkraut
onion
a piece of pork fat
2 spoons of flour
a pinch of spice
caraway seed
dill
salt, pepper

Preparation:

C

ut pork into portions. In
a saucepan alternate layers
of cabbage, meat, onion, pour
two glasses of water onto it. Cook,
season with roux from pork fat, serve
with potatoes.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Placek
z gotowanym serem
Koláč s vareným syrom
Cake with boiled cheese
Składniki
Ciasto:
0,5 kg mąki
25 dkg cukru utartego na puder
1 margaryna
1 łyżka proszku do pieczenia
1 jajko
do wyrobienia dodać
2-3 łyżki śmietany
(upiec 2 różne placki)
Masa serowa:
60 dkg sera
(dobrze odciśniętego)
1 jajko
15 dkg margaryny
15 dkg cukru
laska wanilii
2 budynie waniliowe
lub śmietankowe

Potrebné ingrediencie
Cesto:
0,5 kg múky
25 dkg práškového cukru
1 margarín
1 lyžica prášku do pečiva
1 vajce
Pri príprave cesta
pridať 2-3 polievkové lyžice
smotany
Syrová plnka:
60 dkg syra
(dobre odstatého)
1 vajce
15 dkg margarínu
15 dkg cukru
vanilkový struk
2 pudingy
(vanilkový alebo smotanový)

Sposób wykonania

S

er przemleć, dodać, cukier, jajko,
margarynę dobrze wymieszać
rękami. Gotować 10-20 minut
cięgle mieszać pod koniec dodać budynie wymieszane ½ szklanka mleka
zagotować. Ciepłą masę wyłożyć na
placek, drugi dać na górę posypać
utartym cukrem.
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S

Postup prípravy

yr pomelieme. Pridáme cukor,
vajce, margarín a dobre vymiešame. Varíme 10-20 minút za stáleho miešania. Na koniec pridáme puding
zmiešaný so ½ šálkou mlieka a privedieme do varu. Takto pripravenú teplú
plnku vylejeme na polovicu plátu koláča a následne druhým plátom prikryjeme. Posypeme práškovým cukrom.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
The dough:
0,5 kg of flour
25 decagrams of crushed sugar
1 lump of margarine
1 spoon of baking powder
1 egg
add 2-3 spoons
of sour cream for kneading
(bake 2 various cakes)
Cheese Filling:
60 decagrams of cottage cheese
(well strained)
1 egg
15 decagrams of margarine
15 decagrams of sugar
vanilla bean
2 vanilla
or cream puddings

Preparation:

G

rind cottage cheese, add sugar, egg, margarine, mix well
with hands. Cook for 10 to 20
minutes while stirring, at the end add
puddings mixed with ½ glass of milk,
boil. Put warm filling on the cake, put
the second cake on the top, sprinkle
with ground sugar.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Kaczka z jabłkami
Kačica s jablkami
Duck with apples

Składniki

Potrebné ingrediencie
1 čerstvá kačica
s hmotnosťou 1,5 až 2kg
8 kyslých jabĺk
soľ, korenie
cesnak

1 kaczka świeża
o wadze 1,5-2 kg
8 kwaśnych jabłek
sól, pieprz
odrobina czosnku (kto lubi)

Sposób wykonania

K

aczkę oczyścić z nadmiaru tłuszczu i opuszkami palców wygnieść piersi – aby rozbić w ten
sposób tłuszcz znajdujący się w mięśniach. Od środka i na zewnątrz natrzeć solą i pieprzem, można dodać
odrobinę czosnku. Tak sprawioną kaczkę można zostawić w chłodnym miejscu na kilka godzin. Umyć jabłka ze
skórką pokroić w ćwiartki, wydrążyć
gniazda nasienne, napełnić kaczkę,
a otwór w tuszce zaszyć. Kaczkę włożyć do brytfanny, skropić wodą, wstawić do pieca nagrzanego do 170-190°C.
Piec, polewając mięso wypływającym
tłuszczem. Po 30 minutach naciąć skórkę na piersi kaczki i polać wytworzonym sosem. Po 45 minutach odwrócić
kaczkę, aby upiekła się z drugiej strony. Co jakiś czas skrapiając sosem. Po
80 minutach naciąć nożem skórę między udami a korpusem (aby wypłynął
tłuszcz). Po zrumienieniu się skórki
piec jeszcze 20 minut – kaczka jest gotowa, gdy po nakłuciu wypływa z niej
przezroczysty sok. Upieczoną kaczkę
pozostawić na 15 minut w wyłączonym piecu. Pokrojoną na porcje kaczkę
wraz z jabłkami podajemy z dodatkami wg uznania.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

K

ačku očistíme od prebytočného
tuku – končekmi prstov pritláčame na prsia – takýmto spôsobom rozbijeme tuk nachádzajúci sa
v svaloch. Zvnútra i zvonka potrieme
soľou a korením. Môžeme pridať štipku cesnaku. Takto pripravená kačku
necháme odstáť v chlade niekoľko
hodín. Umyté jablká so šupkou pokrájame na štvrtiny a naplníme nimi
kačku. Otvor po naplnení zašijeme
aby nám jablká nevypadli. Kačku vložíme do predhriatej rúry a pečieme
pri teplote 170-190°C. Počas pečenia
polievame mäso prebytočným kačacím tukom. Po 30 minútach odstránime z pŕs kožu a polejeme pripravenou
omáčkou. Po 45 minútach otočíme
kačicu aby sa prepiekla rovnomerne.
Priebežne polievame kačacím tukom.
Po 80 minútach rozrežeme kačku medzi stehnami a telom aby vytiekol
prebytočný tuk. Po stmavnutí kože
pečieme ešte asi 20 minút – kačka je
hotová, keď po pichnutí vyteká z nej
priezračná šťava. Upečenú kačku odstavte na 15 minút. Pokrájanú kačku
spolu s jablkami podávame s prílohami podľa chuti.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
1 fresh duck
of weight 1,5-2 kg
8 sour apples
salt, pepper
a bit of garlic (if someone likes)

Preparation:

C

lean the duck of the excess
fat and smooth the breasts
out with the fingertips – so
to break the fat which is in muscles.
Rub the duck inside and outside with
salt and pepper, a bit of garlic can be
added. Leave the duck in a cool place
for a few hours. Clean the apples with
peels, cut in quarters, hollow out the
seed, fill up the duck, and sew up the
hole in the duck. Put the duck into
a frying-pan, sprinkle with water, put
into the stove heated to 170-190°C.
Roast it, while pouring the meat with
flowing out fat. After 30 minutes cut
the skin on the duck breast and pour
with prepared sauce. After 45 minutes
reverse the duck so it can get roasted
from the second side. Sprinkle with
the sauce from time to time. After 80
minutes cut the skin with a knife between thighs and trunk (so that the
fat gets out). Roast for another 20
minutes after the skin gets browned –
the duck is ready, when a transparent
juice gets out of it after pricking. Leave
the roasted duck for 15 minutes in the
switched off stove. Cut the duck into
portions, serve it with apples and other additions, if preferred.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Kluski ziemniaczane
– bulate
Zemiakové knedle – bulate
Bulate dumplings
Składniki
Kluski:
1 litr wody
2 szklanki mąki razowej-pszennej
0,5 kg ziemniaków
Sos:
20 dkg boczku wędzonego
1 szklanka śmietany
sól

Potrebné ingrediencie
Knedle:
1 lvody
2 šálky celozrnnej pšeničnej múky
0,5 kg zemiakov
Omáčka:
20 dkg údenej slaniny
1 šálka kyslej smotany
soľ

Sposób wykonania

W

odę zagotować, osolić. Ziemniaki zetrzeć jak na placki.
Odcisnąć b. mocno przez
gazę. Z odciśniętych ziemniaków formować kluski i wrzucać na gotującą
wodę. Gdy wypłyną, powoli dodawać mąkę i mieszać delikatnie, przez
ok.15 min. Ugotowane kluski wyłożyć na talerz. Wcześniej, w kostkę pokroić boczek i podsmażyć na złoty kolor. Do stopionego, gorącego tłuszczu
dodać śmietanę i mieszać, aż troszkę
zgęstnieje.
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Z

Postup prípravy

emiaky nastrúhame ako na
placky a pretlačíme cez plátno.
Z pretlačených zemiakov vyformujeme halušky, ktoré uvaríme
v osolenej vode. Keď vyplávajú na
povrch postupne pridávame múku
a pomaly miešame približne 15 minút. Uvarené knedle vyložíme na
tanier. Ma drobné kocky pokrájanú
slaninu osmažíme do zlatista. Pridáme smotanu a miešame pokiaľ nezhustne. Takto pripravenou omáčkou
polejeme knedle.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
Noodles:
1 litre of water
2 glasses of graham flour
0,5 kg of potatoes
Sauce:
20 decagrams of smoked bacon
1 glass of sour cream
salt

Preparation:

B

oil water, add salt. Grate potatoes as for cakes. Strain it well
through gauze. Form dumplings
from strained potatoes and throw
them into boiling water. When they
come to the surface, add flour slowly and stir gently, for approximately
15 minutes. Put cooked dumplings on
the plate. Earlier, dice the bacon and
fry until it gets golden colour. Add
sour cream to melted, hot fat and stir,
until it thickens a little.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Moskole
Moskole
Moskol Pancakes (Moskole)

Składniki

Potrebné ingrediencie
2 šálky múky
asi 1 šálka kyslého mlieka
soľ
maslo alebo biely tvaroh

2 szklanki mąki pszennej
ok. 1 szklanki kwaśnego mleka
sól
masło lub biały twarożek

Sposób wykonania

N

a stolnicę sypiemy mąkę i dodajemy tyle mleka kwaśnego
aby zarobione ciasto miało konsystencję ciasta pierogowego. Formujemy placki grubości około 1 cm.
Obtaczamy w mące i kładziemy na
mocno ciepłą ale nie gorącą blachę.
Smażymy z obu stron. Po upieczeniu
podajemy na talerzu polane masłem
lub z białym twarożkiem i solą.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

N

a stôl vysypeme múku a dodáme toľko mlieka, aby sa nám
zrobilo pevné cesto. Vytvoríme
asi 1 cm hrubé placky. Placky obalíme v múke a ukladáme na silne teplú,
ale nie horúcu pec. Pečieme po oboch
stranách. Po upečení podávame na
tanieri poliate maslom, alebo posypané tvarohom a soľou.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
2 glasses of wheat flour
approximately 1 glass of sour milk
salt
butter or cottage cheese

Preparation:

S

prinkle flour on the pastry
board and add enough sour
milk so the kneaded dough has
the consistency of dumpling dough.
Form the cakes about 1 cm thick. Coat
them in flour and put them on a quite
warm but not hot stove plate. Fry on
both sides. Serve them on a plate
poured with butter or with cottage
cheese and salt.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Kotlety z kurek
Kotlety z kurčiat
Chantarelles cutlets

Składniki

Potrebné ingrediencie
1 kuracie prsia
30 dkg kurčiat čerstvých
alebo mrazených
20 dkg žltého syra
1 vajce
1 šálka múky
1 šálka vody
soľ, čierne korenie
majorán
olej

1 mała pierś z kurczaka
30 dkg kurek świeżych
lub mrożonych
20 dkg sera żółtego
1 jajko
1 szklanka mąki
1 szklanki wody
sól, pieprz
majeranek
olej

Sposób wykonania

P

iersi
dokładnie
myjemy,
oczyszczamy i kroimy w kosteczkę. Kurki kroimy w drobną kostkę. Ser trzemy na tarce o dużych oczkach. Z mąki, jajka, wody
przygotowujemy ciasto jak na racuchy. Do ciasta dodajemy pierś z kurczaka, grzyby i ser, mieszamy, przyprawiamy do smaku. Z wykonanej masy
formujemy kotleciki i smażymy na
oleju.
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Postup prípravy

rsia dôkladne umyjeme, očistíme a nakrájame na kocky.
Kurča tiež pokrájame na malé
kocky. Syr postrúhame na strúhadle
s veľkými okami. Z múky, vajcia
a vody pripravíme cesto ako na placky. Do cesta pridáme nakrájané kuracie mäso, šampióňony a syr a dochutíme podľa potreby. Pripravíme malé
placky ktoré z oboch strán vypražíme
na oleji.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
1 small chicken breast
30 decagrams of fresh
or frozen chantarelles
20 decagrams of hard cheese
1 egg
1 glass of flour
1 glass of water
salt, pepper
marjoram
oil

Preparation:

W

ash breasts precisely, clean
and dice. Dice the chantarelles. Grate the cheese on
a big hole grater. Prepare the dough
from water, flour, egg, as for drop
scones. Add chicken breast, mushrooms and cheese to the dough, stir,
season it to taste. Form cutlets and fry
on oil.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Pierożki z bobem
Pirohy s bôbom
Raviolis with broad bean

Składniki

Potrebné ingrediencie
Cesto:
1 kg múky
4 žĺtka
5 dkg margarínu
teplá vodu
soľ, korenie podľa chuti
Plnka:
1 kg bôbu
30 dkg údenej slaniny
1 cibuľa

Ciasto:
1 kg mąki
4 żółtka
5 dkg margaryny
woda ciepła
sól, pieprz do smaku
Farsz:
1 kg bobu
30 dkg boczku wędzonego
1 cebula

Sposób wykonania

B

ób gotujemy, mielimy w maszynce do mięsa. Boczek i cebulę kroimy w kostkę. Przesmażamy na złoty kolor. Część boczku
zostawiamy do polania pierożków.
Resztę mielimy w maszynce i mieszamy razem z bobem. Dodajemy
soli i pieprzu do smaku. Zagniatamy
mąkę z żółtkami, dodając margarynę
i w miarę potrzeby ciepłej wody. Wykrawamy pierożki i nakładamy farsz.
Gotujemy do wypłynięcia pierożków.
Nakładamy na talerz i polewamy
skwareczkami z boczku.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

B

ôb uvaríme a pomelieme strojčekom na mäso. Slaninu a cibuľu pokrájame na kocky. Usmažíme do zlatista. Časť slaniny odložíme
na poliatie pirohov. Zvyšok pomelieme a zmiešame spolu s bôbom. Pridáme soľ a korenie podľa chuti. Vymiešame múku so žĺtkami, pridáme
margarín a podľa potreby teplú vodu.
Vykrajujeme malé pirohy, ktoré naplníme pripravenou plnkou. Varíme
v osolenej vode. Uvarené pirohy
poukladáme na tanie a polejeme výpekom zo slaniny.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
The dough:
1 kg of flour
4 egg yolks
5 decagrams of margarine
warm water
salt, pepper to taste
The stuffing:
1 kg of broad bean
30 decagrams of smoked bacon
1 onion

Preparation:

C

ook broad bean, grind it in the
meat mincer. Dice the bacon
and onion. Fry it until gold
colour. Leave the part of bacon to
pour on dumplings. Grind the rest of
bacon in the mincer and mix together
with broad bean. Add salt and pepper
to taste. Knead flour with egg yolks,
while adding margarine and warm
water, if necessary. Cut out raviolis and put the stuffing inside them.
Cook until the ravioli come to the surface. Put them on a plate and sprinkle
with pork scratchings from bacon.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Kluski za rogolką
z macanką
Knedle pre rogolką s máčankou
Dumplings made by a whisk with macanka
Składniki

Potrebné ingrediencie
Knedle:
1 l vody
0,5 kg celozrnnej múky
soľ podľa chuti
Máčanka:
slanina
smotana
soľ

Kluski:
1 litr wody
0,5 kg mąki razowej pszennej
sól do smaku
Macanka:
boczek
śmietana
sól

Sposób wykonania

Postup prípravy

Sposób wykonania klusek:

Postup prípravy: Knedle

Ingredients:
Dumplings:
1 litre of water
0,5 kg of graham flour
salt to taste
Macanka:
bacon
cream
salt

Preparation:
Preparation of dumplings:

D

o osolenej vriacej vody za stáleho miešania pomaly pridávame múku. Privedieme do
varu. Odstavíme a na miernom ohni
varíme asi 30 minút.

D

our flour slowly to boiling salted water while still stirring. After boiling, put away on a low
fire and cook for about 30 minutes
while stirring.

Sposób wykonania macanka:

Postup prípravy: Máčanka

Preparation of macanka:

B

S

C

o osolonej i gotującej się wody
wsypywać powoli mąkę ciągle
mieszając. Po zagotowaniu odstawić na mały ogień i gotować ok.30
min. Ciągle mieszając.

oczek lub podgardle pokroić
w drobne skwarki i przetopić.
Do przetopionych skwarków
dodać kilka łyżek kwaśnej śmietany.
Przesmażyć szybko i posolić do smaku.
Kluski wyłożyć na talerz. Polać macanką. Można również podawać z maślanką, zsiadłym mlekiem lub słodkim
przegotowanym.

38

laninu nakrájame na malé
kúsky a stopíme na škvarky.
Pridám pár lyžíc kyslej smotany. Narýchlo usmažíme a pridáme
štipku soli. Uvarené knedle vyložíme na tanier a posypeme máčankou.
Môžeme podávať s kyslým mliekom
alebo cmarom.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

P

ut the bacon or dewlap into
small porks scratchings and
melt. Add several spoons of
sour cream to melted porks scratchings. Fry over quickly and put some
salt to taste. Put dumplings on a plate.
Pour macanka on it. It can also be
served with buttermilk, curd or sweet
reboiled milk.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Placki z blachy
Placky z pece
Cakes baked on a stove plate

Składniki

Potrebné ingrediencie
1 kg zemiakov
5 dkg droždia
0,5 kg pšeničnej múky
1 polievková lyžica soli
2 vajcia
mlieko

1 kg ziemniaków
5 dkg drożdży
0,5 kg mąki pszennej
1 łyżki soli
2 jajka
mleko

Sposób wykonania

1

kg ziemniaków ugotować i lekko przestudzone przepuścić przez
praskę. 5 dkg drożdży rozmieszać
z mlekiem dodać 2 łyżki mąki i zrobić
zaczyn, dodać ok.1 łyżki soli. Do jeszcze
ciepłych ziemniaków, ale niegorących,
dodać 1-2 jajka i mąki pszennej ile ciasto weźmie, zarobić, uformować placki
i piec powoli na blasze pieca kuchennego. Blacha nie może być za gorąca.
Mąkę pszenną można zastąpić mąką
razową lub pomieszać oba gatunki.
Podawać z masłem czosnkowym, serem białym, bryndzą lub boczkiem.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

Z

emiaky uvaríme a ľahko popučíme. Droždie rozmiešame s mliekom, pridáme 2 lyžice múky, soľ
a pripravíme kvas. Do ešte teplých
zemiakov (ale nie horúcich) pridáme
1-2 vajcia a zvyšnú pšeničnú múku.
Miešame kým cesto nezhustne. Z cesta urobíme placky a pečieme priamo
na peci. Vrchná doska pece na ktorej
pečieme placky nemôže byť horúca.
Pšeničnú múku môžeme nahradiť celozrnnou múkou, prípade zmiešať tieto
múky dohromady. Hotové placky podávame teplé s cesnakovým maslom,
bielym syrom, bryndzou alebo oškvarkami.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
1 kg of potatoes
5 decagrams of yeast
0,5 kg of wheat flour
1 spoon of salt
2 eggs
milk

Preparation:

C

ook 1 kg of potatoes and smash
lightly cooled down potatoes
with a potato ricer. Mix 5 dkg
of yeast with milk, add 2 spoons of
flour and make the leaven, add about
1 spoon of salt. Add 1-2 eggs to warm
but not hot potatoes, and wheat flour
as much as the dough takes, knead it,
form the cakes and bake slowly on the
stove plate of the kitchen stove.The
stove plate cannot be too hot. You can
replace wheat flour with whole-meal
flour or mix both kinds. Serve with
garlic butter, cottage cheese, sheep’s
cheese or bacon.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Duszonki
Dusené zemiaky „Duszonki”
Roast potatoes
with sausage and onion
Składniki
2 kg obranych ziemniaków
4 cebule
0,5 kg boczku wędzonego
0,5 kg kiełbasy
liście kapusty białej
3 szt. marchwi
można dodać jeszcze inne warzywa

Potrebné ingrediencie
2 kg olúpaných zemiakov
4 cibule
0,5 kg údenej slaniny
0,5 kg salámy
biela kapusta listy
3 kusy mrkvy
môžeme pridať aj inú zeleninu

Sposób wykonania

W

szystko pokroić w plastry
bądź w kostkę, posolić, doprawić pieprzem, w zależności od smaku i ilości boczku, kiełbasy – wymieszać w naczyniu. Na spód
garnka żeliwnego w którym będzie
się dusiło na ognisku lub piecu dać
trochę tłuszczu, wyłożyć spód liśćmi kapusty. Przygotowane warzywa
przesypać do garnka dając na wierzch
także liście kapusty. Szczelnie przykryć i gotować na średnim ogniu 1-1,5
godz. Warzywa można również układać warstwami zaczynając i kończąc
na ziemniakach.
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V

Postup prípravy

šetko nakrájame na plátky alebo kocky, dochutíme korením
a soľou. Pridáme nakrájanú
slaninu a salámu. Všetko spolu premiešame. Do pripraveného hrnca pridáme olej, prípadne masť. Následne
pridáme kapustné listy. Uvarenú zeleninu a zemiaky uložíme vo viacerých vrstvách do hrnca a zakryjeme
kapustnými listami. Varíme na miernom ohni 1-1,5 hodiny.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
2 kg of peeled potatoes
4 onions, the
0,5 kg of smoked bacon
0,5 kg of sausage
white cabbage leaves
3 carrots
other vegetable can be added

Preparation:

S

lice or dice everything, put
some salt, season with pepper – mix in the vessel. Give
some fat on the bottom of a castiron pot, lay out the bottom with
cabbage leaves. Roast it on a bonfire
or in a stove. Put ready vegetables
to the pot giving cabbage leaves on
the top. Cover tightly and cook on
a medium heat for about 1-1,5 h. The
vegetables can be arranged in layers
starting and finishing on potatoes.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Kwaśnica
z żeberkami
Kapustnica s rebrami
Sauerkraut soup with ribs
Składniki

Potrebné ingrediencie

Sposób wykonania

Ż

eberka umyć, pokroić na mniejsze kawałki, natrzeć solą, dodać
pokrojony czosnek ułożyć w kamiennym naczyniu i pozostawić na 2-3
dni w lodówce lub w chłodnym miejscu. Obracać od czasu do czasu. Dobre
przygotowanie żeberek to podstawa
kwaśnicy. Drugi niezbędny składnik to
swoja, dobrze ukiszona kapusta. Warzywa umyć obrać, cebulkę zrumienić
na piecu lub na płytce kuchennej. Mięso wyjąć z naczynia, umyć zalać zimną
wodą dodać przyprawy i gotować na
wolnym ogniu, w trakcie gotowania
dołożyć warzywa. Pod koniec gotowania gdy mięso jest prawie miękkie
dołożyć kapustę (nie kroić). Podawać
z ziemniakami ugotowanymi osobno.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

1,5 kg of meat ribs
60 decagrams of sauerkraut
2 carrots
1 parsley
a piece of celery
1 onion
3 cloves of garlic
all-spice
bay leaf
salt, pepper

1,5 kg mäsa rebier
60 dkg kyslej kapusty
2 ks mrkva
1 kus petržlenu
kúsok zeleru
1 ks. cibule
3 strúčiky cesnaku
nové korenie
bobkový list
soľ, čierne korenie

1,5 kg żeberek mięsnych
60 dag kapusty kiszonej
2 szt. marchewki
1 szt. pietruszki
kawałek selera
1 szt. cebuli
3 ząbki czosnku
ziele angielskie
liść laurowy
sól, pieprz

Postup prípravy

R

ebrá umyme a nakrájame na
menšie kúsky, potrieme soľou,
pridáme nakrájaný cesnak, uložíme do kamennej nádoby a necháme
odstáť 2-3 dni v chladničke alebo na
chladnom mieste. Z času na čas premiešame. Dobrá príprava rebier je základom pre prípravu kapustnice. Druhou
veľmi dôležitou ingredienciou je vlastná – domáca kysnutá kapusta. Zeleninu
umyjeme a nakrájame. Cibuľu nakrájame na drobno a speníme v hrnci. Rebrá
vyberieme z misy umyjeme studenou
vodou a vložíme do hrnca s cibuľou.
Zalejeme vodou a varíme. Počas varenia pridávame zeleninu a ostatné ingrediencie. Na konci varenia, keď už je
mäso takmer uvarené pridáme kapustu. Podávame so zemiakmi, ktoré varíme samostatne.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:

Preparation:

C

lean the ribs, cut into smaller
pieces, rub salt into them, add
sliced garlic, put in a stone vessel and leave it for 2-3 days in a refrigerator or in a cool place. Turn it over
from time to time. Good preparation
of ribs is the basis of sauerkraut soup.
Second indispensable ingredient is
well pickled cabbage. Clean the vegetables, peel them, brown the onion in
the stove or on the stove plate. Take
out the meat from the vessel, clean,
pour cold water on it, add spices and
simmer, add vegetables during cooking. Add the cabbage (do not cut it)
at the end of cooking when the meat
is almost soft. Serve with separately
cooked potatoes.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Kulasina z sosem
grzybowym
Kuľaša (kaša) s hubovou omáčkou
Kulasina with mushroom sauce
Składniki
Kulasina:
2 l wody, 4 kg ziemniaków
1 łyżka stołowa soli
można dodać garść
mąki razowej
Sos grzybowy:
1 kg świeżych grzybków mieszanych
(podgrzybki, borowiki, kurki, rydze itp.)
1 duża cebulka, 3 łyżki kwaśnej śmietany
masło lub olej, sól, pieprz

Potrebné ingrediencie
Kuľaša:
2 litre vody, 4 kg zemiakov
1 polievková lyžica soli
môžete pridať hrsť
celozrnnej múky
Hubová omáčka:
1 kg čerstvých miešaných húb
(viac druhov)
1 veľká cibuľa, 3 lyžice kyslej smotany
maslo alebo olej, soľ, čierne korenie

Sposób wykonania

Postup prípravy

Ingredients:
Kulasina:
2 l of water, 4 kg of potatoes
1 table spoon of salt
it is possible to add a handful
of whole-meal flour
Mushroom sauce:
1 kg of fresh mixed mushrooms (Bay Bolete,
boletus, chantarelle, saffron milk caps etc.)
1 large onion, 3 spoons of sour cream
butter or oil, salt, pepper

Preparation:

Sposób wykonania kulasiny:

Postup prípravy kuľaše (kaše):

Preparation of kulasina:

Z

D

B

agotować wodę z solą. Ziemniaki
obrać i zetrzeć na drobniutkiej tarce, odcisnąć przez lnianą ścierkę do
naczynia i pozostawić do osadzenia się
krochmalu na spodzie. Na wrzącą wodę
wrzucać odciśniętą tarcicę mieszając
ciągle rogalką. Gotować ok. 1 godz. na
wolnym ogniu. Na koniec gotowania
dodajemy mąkę i odstany krochmal.
Dobrze mieszamy gotując jeszcze chwilę. Ugotowaną kulasinę nałożyć na miseczki zrobić dołeczek na mocankę.
Sposób wykonania sosu:

G

o vody pridáme soľ zvaríme.
Zemiaky olúpeme a najemno
nastrúhame. Takto nastrúhané
zemiaky scedíme cez plátno do nádoby
a necháme odstáť, tak aby sa škrob usadil na dne. Za stáleho miešania takto
scedené zemiaky pridáme do hrnca
s horúcou vodou a varíme. Varíme asi
1 hodinu na miernom ohni. Na konci
varenia pridáme múku a škrob. Uvarenú kuľašu (kašu) dáme na veľký tanier.
Do stredu urobíme malú dieru pre hubovú omáčku.
Postup prípravy hubovej omáčky:

oil water with salt. Peel potatoes and grate them on a small
grater, strain them through a linen cloth to the vessel and leave them
so the starch can settle at the bottom.
Put strained potatoes to boiling water
while still stirring with a whisk (rogalka). Simmer for about 1 hour. At the
end of cooking add flour and the starch.
Stir well and cook for a moment. Put
prepared kulasina to the bowls and
make a hole for mocanka.
Preparation of sauce:

C

lean the mushrooms, slice them
rzybki oczyścić, umyć, pokroor cut them into quarters (to
uby vyčistíme, umyjeme a naić na plasterki lub ćwiartki
somebody’s liking).Heat up the
krájame na plátky, alebo štvrťky
(wg upodobania). W rondelku
fat in a saucepan, throw parboiled
(podľa chuti). V hrnci rozhrejeme
rozgrzać tłuszcz, wrzucić obgotowane
mushrooms and stew for about 20
tuk, pridáme uvarené huby a na miergrzybki i dusić przez ok 20 min. Cebulkę
minutes. Peel the onion, dice it, fry
nom ohni dusíme asi 20 minút. Očisteobrać, pokroić w kostkę, obsmażyć na
until golden colour, add it to stewing
nú cibuľu nakrájame na kocky a oreszłotawy kolor, dodać do duszących się
mushrooms. After about 30 minutes of
tujeme do zlatista. Pridáme udusené
grzybków. Po ok 30 min. duszenia się
stewing mushrooms, add sour cream
huby a dusíme 30 minút. Na konci
grzybków dodać rozrobioną śmietanę
mixed with warm sauce. Season it.
dusenia pridáme smotanu. Pripravenú
z ciepłym sosem. Doprawić. W czasie
Pour water or bouillon on mushrooms
omáčku vylejeme do stredu taniera
duszenia się grzybków można podlewhile stewing.
s kuľašou (kašou).
wać je wodą lub bulionem.
Przepisy LGD „Podbabiogórze”
Recepty zo MAS „Podbabiogórze“
Recipes LGD “Podbabiogórze”

42

H

Sulka z makiem
Šuľka s makom (makový závin)
Sulka with poppy seed

Składniki
Ciasto:
40 dag maku
15 dag masła, laska wanilii
5 dag drożdży, 3 łyżki śmietany
2 łyżki utartego cukru, 2 jaja
tłuszcz i bułka tarta
do formy
Nadzienie:
40 dag maku, 3-4 jaja
4 szklanki mleka, 15 dag masła
3/4 szklanki miodu, szklanka cukru
pół laski wanilii
10 dag migdałów
15 dag rodzynków

Potrebné ingrediencie
Cesto:
40 dkg maku
15 dkg masla, vanilkový struk
5 dkg kvasiniek, 3 lyžice smotany
2 lyžice práškového cukru, 2 vajcia
tuk a strúhanka na prípravu
formy na pečenie
Plnka:
40 dkg maku, 3-4 vajcia
4 šálky mlieka, 15 dkg masla
3/4 šálky medu, šálku cukru
polovica vanilkového struku
10 dkg mandlí
15 dkg hrozienok

Sposób wykonania

M

ak umyć, zalać wrzącym mlekiem
i gotować na małym ogniu przez
30 minut. Osączyć i trzykrotnie zemleć. W rondlu rozpuścić masło,
miód, dodać drobno utłuczoną wanilię,
posiekane migdały, rodzynki, włożyć
mak, wymieszać i smażyć przez 15 minut. Do nieco schłodzonej masy dodać
3-4 żółtka utarte dokładnie z cukrem
oraz pianę ubitą z białek. Jeszcze letnie
nadzienie nakładać na ciasto. Wyrobić
ciasto (wcześniej rozrobić drożdże ze
śmietaną), powinno być niezbyt ścisłe i lśniące. Rozwałkować je cienko
na prostokąt i pokryć równomiernie
nadzieniem makowym, pozostawiając
brzeg na 2 cm. Zawinąć, lekko, „sulając”,
przełożyć do formy i zostawić do wyrośnięcia na godzinę. Sulke piec w średnio gorącym piekarniku przez 50 min.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

M

ak umyjeme, zalejeme vriacim
mliekom a varíme na miernom
ohni 30 minút. Mak scedíme
a trikrát pomelieme. V hrnci rozpustíme
maslo, med, pridáme nadrobno roztlčenú vanilku, posekané mandle a hrozienka, vymiešame a pražíme 15 minút. Do
mierne schladenej masy pridáme 3-4
žĺtky rozšľahané s cukrom a tiež penu
vyšľahanú s bielok. Mierne teplé vylejeme na pripravené cesto. Cesto spracujeme – cesto nesmie byť príliš pevné
a mierne lesklé. Cesto rozvaľkáme na
tenko do tvaru obdĺžnika. Na takto rozvaľkané cesto vylejeme a rozotrieme
makovú plnku o hrúbke asi 2 cm. Cesto
ľahko zvinieme do tvaru „šuľky“, položíme do pripravenej formy a necháme
kysnúť asi 1 hodinu. Pečieme v stredne
vyhriatej rúre asi 50 minút.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
The dough:
40 decagrams of poppy seed
15 decagrams of butter, 1 vanilla bean
5 decagrams of yeast, 3 spoons of cream
2 spoons of crushed sugar, 2 eggs
fat and crumbs
to the form
The stuffing:
40 decagrams of poppy seed, 3-4 eggs
4 glasses of milk, 15 decagrams of butter
3/4 glass of honey, a glass of sugar
half bean of vanilla
10 decagrams of almonds
15 decagrams of raisins

Preparation:

K

nead the dough (mix yeast with
cream earlier), it should not be
very dense and glittering.Roll
it out thinly to a rectangle and cover
evenly with poppy stuffing, leaving
the edge for 2 cm. Wrap it up, move
it to the form and leave it to rise for
an hour. Clean poppy seed, pour it
with boiling milk and simmer it for
30 minutes. Drain off and grind three
times. Dissolve butter, honey in the
saucepan, add finely chipped vanilla,
chopped almonds, raisins, put poppy seeds, mix and fry for 15 minutes.
Add 3-4 egg yolks whisked precisely with sugar and egg white foam
to somewhat chilled filling. Put still
lukewarm stuffing on the cake. Bake
sulka in the average hot oven for 50
minutes.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Żurek stryszawski
Žurek Stryszawski
Sour rye soup from Stryszawa

Składniki

Potrebné ingrediencie
25 dkg údeného bôčika
15 dkg šunky
a domáceho karé
0,5 kg bielej klobásy
6 vajec
0,5 l zákvasu z ražnej
a ovsenej múky
3 strúčiky cesnaku
sušené huby
bylinky
bobkový list
soľ, korenie

25 dkg boczku wędzonego
15 dkg szynki swojskiej
i pieczonego schabu
0,5 kg białej kiełbasy lub swojskiej
6 jajek
0,5 l zakwasu z mąki żytniej
i owsianej
3 ząbki czosnku
grzyby suszone
ziele
liść laurowy
sól, pieprz

Sposób wykonania

B

oczek i kiełbasę zagotować
z grzybami i przyprawami. Gdy
gotowe wyjąć, boczek pociąć
na plastry a kiełbasę na porcje. Do
wywaru wlać zakwas i roztarty czosnek. Zagotować i doprawić. Na talerzu ułożyć ugotowane jajka, boczek,
kiełbasę, pokrojoną w plastry szynkę
i schab, dodać ziemniaki i zalać żurkiem.
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Ú

Postup prípravy

dený bôčik a klobásu povaríme
s hubami a korením. Keď bude
mäso uverené, bôčik a klobásu
vyberieme a pokrájame na kúsky. Do
vývaru pridáme zákvas a popučený
cesnak. Privedieme do varu. Na tanier
poukladáme uvarené vajcia nakrájané
na plátky, kúsky bôčika a klobásy, na
plátky nakrájanú šunku, pridáme uvarené zemiaky a zalejeme vývarom.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
25 decagrams of smoked bacon
15 decagrams of home-made ham
and roast pork
0,5 kg of white or home-made sausage
6 eggs
0,5 litre of leaven from rye
and oat flour
3 little cloves of garlic
dried mushrooms
herb
bay leaf
salt, pepper

Preparation:

B

oil bacon and sausage with
mushrooms and herbs. Take
out when ready, slice the bacon and cut sausage into pieces. Pour
leaven and ground garlic to the brew.
Boil and season it. Put boiled eggs,
bacon, sausage, sliced ham and pork
loin on the plate, add potatoes and
pour sour rye soup into the plate.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Bukta Krzeszowska
Buchta Krzeszowska
Krzeszow Bukta

Składniki

Potrebné ingrediencie

Sposób wykonania

P

rzygotować zaczyn z części
mleka, drożdży, cukru i mąki,
zostawić do wyrośnięcia. Do
miski wsypać pozostałe składniki
i wlać zaczyn. Wyrobić dokładnie ciasto i pozostawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto wykładamy na wysmarowaną tłuszczem formę. Ciasto
posypać zagniecioną posypką i upiec.
Podawać z mlekiem.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

1 kg of flour
10 decagrams of yeast
2 glasses of milk
20 decagrams of fat
3 egg yolks
2 eggs
30 decagrams of sugar
vanilla sugar
salt to taste
The Topping:
10 decagrams of flour
6 decagrams of fat
5 decagrams of sugar

1 kg múky
10 gramov droždia
2 šálky mlieka
20 gramov tuku
3 žĺtky
2 vajcia
30 gramov cukru
vanilkový struk
soľ podľa chuti
Posýpka:
10 gramov múky
6 gramov tuku
5 gramov cukru

1 kg mąki
10 dkg drożdży
2 szklanki mleka
20 dkg tłuszczu
3 żółtka
2 jaja
30 dkg cukru
laska wanilii
sól do smaku
Posypka:
10 dkg mąki
6 dkg tłuszczu
5 dkg cukru

Postup prípravy

P

ripravíme si kvások z časti
mlieka, droždia, cukru a múky
a necháme kysnúť. Do pripravenej misky nasypeme zvyšné ingrediencie a pripravený kvások. Dôkladne vymiešame cesto a necháme ho
vykysnúť. Vykysnuté cesto vložíme
na vymastený plech (formu). Cesto
posypeme posýpkou a upečieme. Podávame s mliekom.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:

Preparation:

P

repare leaven from the part of
milk, yeast, sugar and flour,
leave it to rise. Pour remaining ingredients to the bowl and pour
the leaven. Knead the dough carefully and leave to rise. Lay out the risen dough on a greased baking tray.
Sprinkle the dough with crumbled
topping and bake. Serve with milk.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Pyzy beskidzkie
Beskydské knedle
Beskid potato dumplings

Składniki

Potrebné ingrediencie
1,5 kg varených
popučených zemiakov
1,5 kg očistených
a nastrúhaných zemiakov
30 dkg bravčového mäsa
30 dkg hovädzieho mäsa
20 dkg slaniny
2 cibule
soľ, korenie

1,5 kg ugotowanych
i zmielonych ziemniaków
1,5 kg ziemniaków startych
i odciśniętych
30 dkg mięsa wieprzowego
30 dkg mięsa wołowego
20 dkg boczku
2 cebule
sól, pieprz

Sposób wykonania

M

ięso ugotować a następnie
zemleć. Na tłuszczu przysmażyć
cebulę, dodać mięso i przyprawić do smaku. Z ziemniaków wyrobić
ciasto, uformować w dość duże kulki
i nadziać je przygotowanym mięsem.
Gotować w posolonej wodzie ok.
1 godziny. Drobno pokrojony boczek
przesmażyć z cebulą. Gotowe pyzy
posypać skwarkami z boczku z cebulą.
Podawać gorące, najlepiej z surówką
z kiszonej kapusty.
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M

Postup prípravy

äso uvaríme a pomelieme. Na
oleji orestujeme cibuľu, pridáme pomleté mäso, dochutíme
a podusíme. Zo zemiakov si pripravíme cesto. Z cesta si pripravíme gule,
ktoré naplníme mäsom. Takto naplnené gule varíme v osolenej vode asi
1 hodinu. Na drobno nakrájanú slaninu orestujeme na cibuli. Uvarené
gule posypeme slaninou s cibuľkou.
Podávame horúce, najlepšie so surovou kyslou kapustou.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
1,5 kg of cooked
and milled potatoes
1,5 kg of grated
and strained potatoes
30 dkg of pork meat
30 dkg of beef meat
20 dkg of bacon
2 onions
salt, pepper

Preparation:

C

ook meat and then mince it.
Fry the onion on the fat, add
meat and spice it to taste.
Knead the dough made from potatoes, form quite large balls and stuff
them with meat. Cook in salted water
for about 1 hour. Fry finely chopped
bacon with the onion. Sprinkle pork
scratching with onion on ready potato dumplings. Best served hot with
a sauerkraut salad.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Grzybionka
Hubová polievka „Grzybionka”
Mushroom soup

Składniki

Potrebné ingrediencie

Sposób wykonania

N

amoczone grzyby włożyć do
garnka, dodać startą marchew,
przypraw, przyprawy, zalać
wodą i gotować. Pod koniec gotowania zagęścić mąką rozmieszaną ze
śmietaną. Doprawić solą i pieprzem
do smaku. Podawać z chlebem.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

4 decagrams of dried mushrooms
1 carrot
bay leaf
all-spice
salt, pepper
1 decagram of flour
4 spoons of sour cream

4 dkg sušených húb
1 mrkva
bobkový list
nové korenie
soľ, korenie
1 dkg múky
4 lyžice smotany

4 dkg suszonych grzybów
1 marchew
liść laurowy
ziele angielskie
sól, pieprz
1 dkg mąki
4 łyżki śmietany

Postup prípravy

N

amočené huby vložíme do hrnca, pridáme nastrúhanú mrkvu, korenie, bobkový list, vodu
a varíme. Na konci varenia zahustíme múkou zmiešanou so smotanou.
Ochutíme soľou a ostatným korením
podľa chuti. Podávame s chlebom.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:

Preparation:

P

ut soaked mushrooms into the
pot, add grated carrot, spices,
pour water on it and cook.
Thicken with flour mixed with sour
cream at the end of cooking. Season
with salt and pepper to taste. Serve
with bread.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Józkowo Kulasa
Jožkova kuľaša (kaša)
Joseph’s Kulasa

Składniki

Potrebné ingrediencie
4 šálky celozrnnej múky
2 litre vody
soľ
maslo
slanina

4 szklanki mąki razowej
2 litry wody
sól
masło
słonina

Sposób wykonania

U

gotować posoloną wodę. Cały
czas mieszając, wsypać na wrzątek razową mąkę. Gotować na
małym ogniu, żeby dobrze zgęstniała
i ciągle mieszać. Gdy kulasa zgęstnieje, wylać ją na glinianą miskę. Podawać z masłem lub ze skwarkami. Popija się ją mlekiem lub maślanką.
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O

Postup prípravy

solenú vodu zvaríme. Za
stáleho miešania do vriacej
vody pomaly sypeme celozrnnú múku a varíme na miernom
ohni. Keď kuľaša zhustne vylejeme ju
na hlinenú misku. Omastíme maslom,
alebo slaninou. Podávame s mliekom
alebo cmarom.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
4 glassed of whole-meal flour
2 litres of water
salt
butter
pork fat

Preparation:

C

ook salted water. Pour wholemeal flour into boiling water
while stirring. Cook on a low
heat so it thickens well, continually
stirring. When kulasa is thick, pour it
out into a clay bowl. Serve with butter or with pork scratchings. Drink it
with milk or buttermilk.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Pstrąg po zawojsku
Pstruh po zawojsku
Zawoja trout

Składniki

Potrebné ingrediencie
1 pstruh
1 polievková lyžica čerstvej
petržlenovej vňate
1 dkg masla
Korenie:
tymian
majorán
čierne korenie

1 pstrąg
1 łyżka natki pietruszki
1 dkg masła
Przyprawy:
tymianek
majeranek
pieprz

Sposób wykonania

P

rzyprawami natrzeć pstrąga
i zostawić na 2 h. Po 2 godzinach usmażyć na głębokim
oleju na lekko brązowy kolor. Ułożyć na folię, do środka dodać masło i natkę pietruszki. Zawinąć rybę
w folię aluminiową, dać do pieca
i piec w temperaturze 100°C przez
około 20 minut.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

K

orením dôkladne vymastíme
pstruha a necháme asi 2 hodiny
odstáť. Pstruha smažíme na oleji do bronzova. Položíme na hliníkovú fóliu (alobal), do stredu pridáme
maslo a petržlenovú vňať. Pečieme
v rúre pri teplote 100°C po dobu asi
20 minút.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
1 trout
1 spoon of parsley
1 decagram of butter
Seasoning:
thyme
marjoram
pepper

Preparation:

R

ub trout with spices and leave
it for 2 hours. After 2 hours fry
it in deep oil until it gets lightly brown colour. Put it on the foil,
add butter and parsley to the middle.
Wrap up the fish in the aluminium
foil, give it to the stove and roast at
the temperature of 100°C for about 20
minutes.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Kołacz zawojski
Zawojsky koláč
Zawoja circular wedding bread

Składniki
1 kg mąki
19 dkg drożdży
1 kg sera
4-5 ziemniaków gotowanych
1 litr mleka
2 łyżki cukru
8 jajek
ziele angielskie
pieprz, sól do smaku
0,5 kg cebuli
1 margaryna
0,5 kostki masła

Potrebné ingrediencie
1 kg múky
19 dkg droždia
1 kg syra
4-5 varené zemiaky
1 liter mlieka
2 lyžice cukru
8 vajcia
nové korenie
čierne korenie, soľ podľa chuti
0,5 kg cibule
1 margarín
0,5 šálky masla

Sposób wykonania

M

ąkę przesiać. Rozrobić drożdże
z 2 łyżkami cukru, dodać trochę podgrzanego mleka, 3 łyżki
mąki i dokładnie wymieszać. Odstawić do wyrośnięcia. Do reszty mąki
dodać 2 jajka, 2 żółtka, trochę soli,
mleko, dobrze wyrobić z rozczyną. Pod
koniec wyrabiania dodać margarynę,
wyrabiać, aby ciasto odchodziło od
ręki.

S

er: ser przemleć przez maszynkę, masło rozpuścić, przesmażyć
na niej pokrojoną cebulę, dodać masło, pieprz, sól, ziele angielskie.
Wszystko razem wymieszać. Dodać 4
żółtka i zmielone ziemniaki, przyprawić do smaku, nałożyć na ciasto i piec
w gorącym piekarniku w temperaturze
160⁰C na złoty kolor (do sera dodać
troszkę cukru – smażymy).
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Postup prípravy

Ingredients:
1 kg of flour
19 decagrams of yeast
1 kg of cheese
4-5 pieces of boiled potatoes
1 litre of milk
2 spoons of sugar
8 eggs
all-spice
pepper, salt to taste
0,5 kg of onion
1 lump of margarine
a half lump of butter

Preparation:

M

S

S

C

úku preosejeme. Rozdrobíme
droždie s 2 lyžicami cukru, pridáme trochu prihriateho mlieka,
3 lyžice múky a dôkladne vymiešame.
Necháme vykysnúť. Do zvyšku múky
pridáme 2 vajcia, 2 žĺtka, štipku soli,
mlieko a dobre premiešame. Na konci
pridáme margarín a premiešame.
yr: Syr pomelieme, pridáme
rozpustené maslo na ktorom
opražíme na drobno pokrájanú cibuľu, pridáme štipku čierneho
korenia, nové korenie a soľ. Všetko
spolu premiešame. Pridáme 4 žĺtka
a pomleté zemiaky, dochutíme a vylejeme na rozvaľkané cesto. Pečieme
vo vyhriatej rúre pri teplote 160⁰C
dozlatista.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

ift flour. Mix yeast with 2 spoons
of sugar, add some of heated up
milk, 3 spoons of flour and mix
precisely. Put away the dough to rise.
Add 2 eggs, 2 egg yolks to the rest of
flour, some salt, milk, knead well with
the leaven. Add margarine at the end
of kneading, knead it so the dough
goes away from the hand.
heese: Mill cheese with a cheese
mill grater, dissolve butter, fry
sliced onion on it, add butter,
pepper, salt, all-spice. Mix all together.
Add 4 egg yolks and milled potatoes,
spice it to taste, put on the dough and
bake in the hot oven at the temperature of 160⁰C until it gets gold colour
(add some sugar to cheese – fry).

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Barszcz
na kwaśnicy
Kapustnicový Boršč
Sauerkraut Borscht
Składniki
1 marchew
1 pietruszka
1 cebula cała w mundurku
1 łyżka masła
2 l wody
4 ząbki czosnku
buraki
pieprz, sól do smaku
ziele angielskie
cukier

Potrebné ingrediencie
1 mrkva
1 petržlen
1 cibuľa
1 lyžica masla
2 litre vody
4 strúčiky cesnaku
repa
čierne korenie, soľ podľa chuti
nové korenie
cukor

Sposób wykonania

1

marchew, 1 pietruszka, 1 cebula
cała w mundurku, 1 łyżka masła
– zagotować w 2 l osolonej wody.
W czasie gotowania wsypać drobno
pokrojone w plasterki buraki, gotować
około 20 minut. Zlać wywar i złączyć
z kwaśnicą z ugotowanej kapusty. Doprawić pieprzem, cukrem (do smaku),
wkroić 4 ząbki czosnku, można dodać
esencji buraczanej, zagotować razem
i odstawić. Podawać do zawijańca,
krokietów, fasoli, jajek itp.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

M

rkvu, petržlen, celú cibuľu
a 1 lyžicu masla uvaríme v 2
litroch osolenej vody. Počas varenia pridávame nadrobno nakrájanú
repu a varíme asi 20 minút. Scedíme a pridáme do vývaru z kapusty.
Ochutíme korením, cukrom (podľa
chuti), rozpučeným cesnakom a zvaríme. Podávame so zavináčom (údenou
rybou), kroketami, fazuľou, vajcami
a pod.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
1 carrot
1 parsley
1 whole jacket onion
1 spoon of butter
2 litres of water
4 cloves of garlic
beetroots
pepper, salt to taste
all-spice
sugar

Preparation:

B

oil 1 carrot, 1 parsley, 1 whole
jacket onion, 1 spoon of butter
in 2 litres of salted water. Put
finely sliced beetroots while cooking,
cook for about 20 minutes. Pour off
the brew and mix with sauerkraut
from cooked cabbage. Season with
pepper, sugar (to taste), add the diced
4 cloves of garlic, beet essence can be
added, boil together and put away.
Serve with wraps, croquettes, bean,
eggs etc.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Kiełbasa biała
ze śliwkami
Biela klobása so slivkami
White sausage with plums
Składniki
6 kawałków surowej
białej kiełbasy
3 duże cebule
20 dag suszonych śliwek
¼ szkl. czerwonego wina
2 łyżki smalcu

Potrebné ingrediencie
6 kusov surovej
bielej klobásy
3 veľké cibule
20 dkg sušených sliviek slivky
¼ šálky červeného vína
2 polievkové lyžice masti

Sposób wykonania

K

iełbasę nakłuć widelcem, cebulę
obrać i pokroić w grube plastry,
śliwki opłukać w ciepłej wodzie. Posmarować naczynie tłuszczem,
ułożyć plasterki cebuli, na niej kiełbasę, znowu cebulę. Obłożyć wszystko
śliwkami i resztą tłuszczu. Wstawić
do piekarnika i piec około 1,5 godz.
W połowie pieczenia podlać czerwonym winem. Podawać jak kiełbasa będzie złotawa, a cebula miękka
z ziemniakami lub pieczywem.
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V

Postup prípravy

idličkou prepichneme klobásu,
očistíme cibuľu a nakrájame
na hrubé pláty. Slivky umyjeme v teplej vode. Vymastíme plech
a ukladáme vrstvy cibule a klobásy
(2-3 vrstvy). Všetko obložíme slivkami a pridáme zvyšok masti. Vložíme
do rúry a pečieme asi 1,5 hodiny.
V polovici pečenia masu podlejeme
červeným vínom. Klobásu upečieme
do zlatista a podávame zo zemiakmi
alebo s chlebom.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
6 pieces of raw
white sausage
3 large onions
20 decagrams of dried plums
¼ glass of red wine
2 spoons of lard

Preparation:

P

rick the sausage with a fork,
peel the onion and cut it into
thick slices, rinse plums in
warm water. Grease the dish, put the
slices of onion, and the sausage onto
it, and again put the onion. Cover
everything with the plums and the
remaining fat. Put into the oven and
roast for about 1,5 h. Pour some red
wine onto it after 45 minutes of roasting. Take it out when the sausage is
gold and the onion is soft. Serve with
potatoes or bread.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Sernik Skawicki
Skawický syrový koláč
Skawica Cheesecake

Składniki
Ciasto:
25 dag mąki
3 żółtka
12 dag masła
10 dag startego cukru
Masa:
80 dag mielonego twarogu
5 jajek
5 dag masła
25 dag cukru
50 ml śmietany
łyżka mąki
garść rodzynek
1 laska wanilii
otarta skórka z cytryny

Potrebné ingrediencie
Cesto:
25 dkg múky
3 žĺtka
12 dkg masla
10 gramov práškového cukru
Plnka:
80 dkg mletého tvarohu
5 vajec
5 dkg masla
25 dkg cukru
50 ml smotany
lyžice múky
hrsť hrozienok
1 vanilkový struk
citrónová kôra

Sposób wykonania

M

ąkę posiekać z masłem i ze startym cukrem, dodać 2 żółtka.
Wyrobić ciasto. 1/5 ciasta odłożyć, resztę rozwałkować i przełożyć
do formy. Piec aż będzie złote w temp.
1800C. Rodzynki sparzyć. Twaróg połączyć z masłem, śmietaną i łyżką mąki.
Żółtka utrzeć z cukrem i dodać do sera.
Rodzynki, pianę z białek i skórkę z cytryny połączyć masą serową. Masę włożyć
na spód. Odłożone ciasto rozwałkować,
wyciąć paseczki i układać je na serniku,
posmarować żółtkiem. Piec godzinę
w temp. 1800C.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

D

o múky pridáme práškový cukor, maslo, 2 žĺtka a dôkladne
vymiešame. 1/5 cesta odložíme,
zvyšok rozvaľkáme a preložíme do pripravenej formy na pečenie. Pečieme do
zlatista pri teplote asi 150°C. Hrozienka
uvaríme. Do tvarohu pridáme maslo,
smotanu i lyžičku múky. Žĺtka vymiešame z cukrom a vlejeme do tvarohu.
Pridáme hrozienka, penu vyšľahanú
z bielok a citrónovú kôru a dôkladne
vymiešame v tvarohovú plnku. Takto
pripravenú plnku vylejeme do formy.
Odložené cesto rozvaľkáme a pokrájame na drobné pásiky, ktoré v tvare
mriežky poukladáme na tvarohovú
plnku a potrieme žĺtkom. Pečieme pri
teplote 180°C

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
The dough:
25 decagrams of flour
3 egg yolks
12 decagrams of butter
10 decagrams of powdered sugar
The filling:
80 decagrams of minced cottage cheese
5 eggs
5 decagrams of butter
25 decagrams of sugar
50 ml of sour cream
a spoon of flour
a handful of raisins
1 bean of vanilla
rubbed peel from lemon

Preparation:

C

hop flour with butter and powdered sugar, add 2 egg yolks.
Knead the dough. Put aside
1/5 of the dough, roll out the rest and
move to the cake mould. Bake until it
is gold at the temperature of 1800C.
Pour boiling water over the raisins.
Mix cottage cheese with butter, sour
cream and a spoon of flour. Whisk egg
yolks with sugar and vanilla and add
to the cheese. Join raisins, egg white
foam and lemon peel with the cheese
mass. Put the mass on the bottom. Roll
out the dough which was set aside,
cut out into stripes and put them on
the cheesecake, spread with egg yolk.
Bake for an hour at the temperature
of 1800C.

Recipes LGD “Podbabiogórze”

53

Zawijaniec z kapustą

(do barszczu)
Kapustový závin (k borčšu)
Wrap with cabbage (to beetroot soup)
Składniki
Ciasto:
1 kg mąki, 0,5 l mleka
8 dkg drożdży, 3 jajka
10 dkg masła, 1 łyżka cukru
pieprz, ziele angielskie zmielone
Farsz:
1 kg kapusty kiszonej
¼ główki kapusty świeżej
4 dkg grzybów suszonych
2 duże cebule, 10 dkg masła
sól, pieprz
(inne przyprawy wg uznania)

Potrebné ingrediencie
Cesto:
1 kg múky, 0,5 l mlieka
8 dkg kvasiniek, 3 vajcia
10 gramov masla, 1 lyžica cukru
čierne korenie, mleté nové

korenie
Plnka:
1 kg kyslej kapusty
¼ kapustnej hlavy z červenej kapusty
4 dkg sušených húb
2 veľké cibule, 10 g masla
soľ, mleté čierne korenie
(iné korenie podľa vašej chuti)

Sposób wykonania

Postup prípravy

Ingredients:
The dough:
1 kg of flour, 0,5 l of milk
8 decagrams of yeast, 3 eggs
10 decagrams of butter, 1 spoon of sugar
pepper, ground all-spice
The stuffing:
1 kg of sauerkraut
¼ head of fresh cabbage
4 decagrams of dried mushrooms
2 large onions, 10 decagrams of butter
salt, pepper
(any spice to somebody’s liking)

Preparation:

Przyrządzanie farszu:

Príprava plnky:

Preparation of the stuffing:

G

K

C

Przyrządzanie ciasta:

Príprava cesta:

Z

Z

otujemy każdą kapustę oddzielnie. Do kiszonej dodajemy
grzyby. Do zeszklonej na maśle
drobno posiekanej cebuli wkładamy
najpierw kapustę słodką i wszystkie
przyprawy – dusimy od 5 do 10 min. Następnie dodajemy wyciśniętą kapustę
kiszoną, wymieszać, doprawić i posiekać łyżką. Dusić razem około 10 minut.

aždú kapustu samostatne uvaríme. Do kyslej kapusty pridáme huby. V hrnci orestujeme
nadrobno nakrájanú cibuľu. Najskôr
pridáme červenú kapustu a všetky
koreniny, varíme 5-10 minút. Potom
pridáme kyslú kapustu a dôkladne
premiešame. Varíme spolu približne
10 minút.

ook every cabbage separately,
add mushrooms to sauerkraut.
First put sweet cabbage and all
spices to the finely chopped onion, fried
on butter – stew from 5 to 10 minutes.
Then add squeezed out sauerkraut, mix,
season and chop with a spoon. Stew together for about 10 minutes.
Preparation of the dough:

M

ake the leaven from milk, yeast
miešame mlieko s droždím a cukand sugar. Add the rest of ingrearobić rozczynę z mleka, drożdży
rom. Po vykysnutí pridáme zvydients after rising and knead the
i cukru. Po wyrośnięciu dodać reszšok ingrediencií a vymiešame
dough. At the end add melted butter
tę składników i wyrobić ciasto. Pod
cesto. Na záver pridáme rozpustené
and knead. The dough has to be quite
koniec dodać roztopione masło i wyramaslo a dôkladne vymiesime na tuhé
thick. Add as much flour as the leaven
biać. Ciasto musi być dość tęgie. Mąki
cesto. Počas miesenia cesta nepritakes. Do not pour milk while kneaddodać tyle, ile przyjmie rozczyna. Nie dodávame mlieko. Keď cesto vykysne
ing. When the dough starts to rise, dilewać mleka w czasie wyrabiania. Kiedy
rozdelíme ho na menšie časti, ktoré
vide into parts, roll out each one, put
ciasto się ruszy podzielić na części, rozrozvaľkáme do obdĺžnika. Na takto pri(warm) stuffing into it and wrap it up.
wałkować każdą, nałożyć farsz (ciepły)
pravené cesto nanesieme plnku a zaPut wraps on greased baking sheets.
i zawijać. Zawijańce ułożyć na posmarobalíme. Uložíme na plech a necháme
Leave it to rise, grease, prick with a fork
wane blachy. Zostawić do wyrośnięcia,
vykysnúť. Potrieme maslom a pečieme
and bake for about 1 hour at the temposmarować, pozakłuwać widelcem
pri teplote 150-160°C
1 hodinu.
peratureRecipes
of 150-160°C.
i piec około 1 godz. Przepisy
w temp. 150-160°C.
LGD „Podbabiogórze”
Recepty asi
zo MAS
„Podbabiogórze“
LGD “Podbabiogórze”
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Gęś po zembrzycku
Hus po Zembrycku
Zembrzyce goose

Składniki

Potrebné ingrediencie
Hus z domáceho chovu
Zmes na potieranie:
soľ
cesnak
cibuľa

Gęś swojska naturalnego chowu
Zaprawa:
sól
czosnek
cebula

Sposób wykonania

G

ęś oskubać z piór, opalić, patroszyć wypłukać w ciepłej
i zimnej wodzie. Wytrzeć do
sucha. Natrzeć przygotowana zaprawą od zewnątrz i w środku. Pozostawić w chłodnym miejscu do
skruszenia co najmniej 24 godziny.
Sprawioną i skruszałą gęś opłukać
i włożyć do kastrola (gęsiarka) piersią do góry. Podlać wodą i wstawić
do nagrzanego węglowego pieca kuchennego. W czasie pieczenia tuszkę
kilkakrotnie polewać sosem, a wyparowany sos uzupełniać ciepłą wodą.
Piec około 2-3 godzin w zależności od
wagi. Gdy piersi się zrumienią, tuszkę obrócić grzbietem do góry. Gdy
zrumieni się na ciemno złoty kolor
sprawdzić widelcem czy jest dostatecznie miękka. Mięso powinno łatwo dać się oddzielić od kości. Podawać na ciepło, polane wydzielonym
się w czasie pieczenia sosem.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

H

us ošklbeme z peria, opálime,
vyberieme vnútornosti a umyjeme v teplej a studenej vode.
Umytú hus poutierame do sucha.
Natrieme prihotovenou zmesou
zvonku i zvnútra. Takto pripravenú
hus necháme odstáť na chladnom
mieste najmenej 24 hodín. Odstatú
hus opláchneme a vložíme do hrnca (husiarka) prsami nahor. Podlejeme vodou a vložíme do vyhriatej
pece. Počas pečenia hus niekoľko
krát polejeme pripravenou zmesou
a dolievame teplú vodu. Pečieme
2 – 3 hodiny v závislosti od váhy.
Keď sú prsia upečené obrátime hus
chrbtom nahor. Hus pečieme do zlatista. Mäso správe upečenej husi by
sa malo dať ľahko oddeliť od kosti.
Podávame horúce poliate výpekom
z pečenia.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
Tamed goose of natural breeding
Seasoning:
salt
garlic
onion

Preparation:

P

luck the feathers off the goose,
heat it, cut it up, rinse in
warm and cold water. Wipe it
dry. Rub exterior and interior of the
goose with seasoning. Leave it in
a cool place for at least 24 hours until
it becomes tender. Rinse the goose
and put it into a saucepan with the
breast-side up. Water it and put it
into the heated coal kitchen stove.
Pour the sauce several times over
the carcass while roasting, and replenish the evaporated sauce with
warm water. Roast for about 2 or 3
hours depending on the weight of
the goose. When breasts are brown,
turn the goose onto its back. When
it gets dark gold colour, check with
a fork if it is soft enough. The meat
should be easily separated from
the bones. Serve hot, pour with the
sauce which was generated during
roasting.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Ogórki Zembrzyckie
Zembrzycké uhorky
Zembrzyce Pickled Cucumbers

Składniki

Potrebné ingrediencie
5 kg uhoriek
5 litrov vody
25 gramov soli
korenie:
stonku fenikla s kvetmi
chren
dubové listy
listy čerešne
alebo čiernych ríbezlí
cesnak
horčica
nové korenie
bobkový list

5 kg ogórków
5 litrów wody
25 dag soli
25 dag przypraw:
łodyga z kwiatami kopru
korzeń chrzanu
liście dębowe
liście wiśniowe
lub z czarnej porzeczki
czosnek
gorczyca
angielskie ziele
liść laurowy

Sposób wykonania

D

o
kwaszenia
przeznaczyć
ogórki zdrowe, średniej wielkości, jasnozielone. Ogórki
kwasić w naczyniach z twardego
drewna lub w garnkach kamiennych.
Naczynie przed kwaszeniem należy
dobrze wymyć i wyparzyć. Ogórki
starannie wymyć, odsączyć (nie obcinać końców i nie nakłuwać), układać w naczyniach, kładąc na dno,
w połowie i na wierzchu przyprawy.
Zalać ogórki przegotowaną wodą
z dodatkiem soli, tak aby były całkowicie zanurzone (nie używać soli
z mikroelementami). Pojemnik przykryć denkiem i dociążyć. Ogórki kisić
3-4 dni, w ciepłym pomieszczeniu,
a następnie wynieść do chłodnego
miejsca.
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P

Postup prípravy

re kysnutie vyberieme stredné veľké, zdravé, svetlo zelené uhorky. Uhorky kvasíme
v nádobách z tvrdého dreva, alebo v kamenných sudoch. Nádoby
na kvasenie musia byť dôkladne
umyté horúcou vodou. Uhorky dôkladne poumývame, odstopkujeme (neodrezávať konce), ukladáme
do pripravených nádob. V polovici
a vrchu posypeme pripraveným korením a zalejeme slanou vodou, tak
aby boli všetky uhorky v tejto vode
ponorené. Nádobu zakryjeme dreveným, alebo kamenným vrchnákom. Uhorky kysnú 3-4 dni v teplom
mieste. Po vykysnutí umiestnime
nádobu s kysnutými uhorkami na
chladné miesto.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
5 kg of cucumbers
5 litres of water
25 decagrams of salt
25 decagrams of seasoning:
a stem with dill flowers
a horseradish root
oak leaves
cherry leaves
or from black currant
garlic
white mustard
all-spice
bay leaf

Preparation:

U

se healthy, light-green medium-sized cucumbers for pickling. Cucumbers are to be pickled in vessels from hard wood or in
stone pots. The vessel should be well
washed and scalded before pickling.
Wash cucumbers thoroughly, drain
them off (do not cut ends and do not
prick), put them in the vessels, put
the seasoning on the bottom, in the
middle and on the top of the vessel. Pour boiled water with the addition of salt on cucumbers, so they
are entirely submerged (do not use
salt with microelements). Cover the
container with a lid and load down.
Pickle the cucumbers for 3-4 days, in
a warm room, and then take it out to
a cool place.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”

Zupa z bzu
Polievka z čiernej bazy
Elderberry soup

Składniki
30 dag jagód czarnego dzikiego bzu
1,5 l wody
10 dag cukru
1 łyżka mąki pszennej
100 ml mleka

Potrebné ingrediencie
30 gramov bobúľ bazy čiernej
1,5 litra vody
10 g cukru
1 lyžica múky
100 ml mlieka

Sposób wykonania

J

agody bzu zalać wodą i gotować
przez pół godziny, przy każdym
zakipieniu skropić zimną wodą.
Następnie przetrzeć je prze sito dodać
cukier mleko i zagęścić mąką. Podawać z pieczywem.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Postup prípravy

B

obule bazy čiernej zalejeme vodou a varíme asi pol hodiny.
Pri každom vykypení zalievame studenou vodou. Po uvarení bazu
precedíme cez sitko a pridáme cukor,
mlieko a zahustíme múkou. Podávame z pečivom.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Ingredients:
30 decagrams of elderberries
1,5 l of water
10 decagrams of sugar
1 spoon of wheat flour
100 ml of milk

Preparation:

P

our water on elderberries and
cook for half an hour, sprinkle
with cold water at every boiling. Then rub them through a sieve,
add sugar, milk and thicken with
flour. Serve with bread.

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Polewka piwna
Pivná polievka
Beer soup

Składniki

Potrebné ingrediencie
0,75 l pivo (ležiak)
3 polievkové lyžice cukru
1 šálka smotany
kus tyčinky škorice
a vanilky
4 klinčeky
2 žĺtka

0,75 l piwa jasnego
3 łyżki cukru
1 szklanka śmietanki
kawałek laski cynamonu
i wanilii
4 goździki
2 żółtka

Sposób wykonania

Ż

ółtka utrzeć z cukrem, piwo zagotować z goździkami, cynamonem
i wanilią. Zestawić i wyjąć przyprawy. Dolać do utartych żółtek stale
mieszając. Ponownie podgrzać, lecz
nie zagotować. Można dodać szczyptę imbiru. Od razu podawać, aby nie
wystygło. Można użyć piwa bezalkoholowego.
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Ž

Postup prípravy

ĺtka vymiešame s cukrom. Do
piva pridáme škoricu, vanilku,
klinčeky a uvaríme. Následne
precedíme. Precedené pivo za stáleho
miešania pridávame k žĺtkom. Zmes
opätovne prihrejeme, ale nevaríme.
Môžeme pridať štipku zázvoru. Podávame teplé.

Przepisy LGD „Podbabiogórze”

Ingredients:
0,75 l of light beer
3 spoons of sugar
1 glass of sour cream
a piece of cinnamon bean
and vanilla
4 cloves
2 egg yolks

Preparation:

W

hisk egg yolks with sugar,
boil beer with cloves, cinnamon and vanilla. Add
spices to mixed egg yolks while stirring. Heat up again but do not boil.
A pinch of ginger can be added. Serve
immediately so it does not cool off.
Non-alcoholic beer can be used.

Recepty zo MAS „Podbabiogórze“

Recipes LGD “Podbabiogórze”
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Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Tuchów

Kulinaria Pogórza

Gastronómia Pogórza

T

T

G

A

radycje kulinarne Pogórza pielęgnowane są w wielu domach. Jednak najczęściej można je poznać
w gospodarstwach agroturystycznych
na naszym obszarze.
ospodarstwo agroturystyczne
– Jolanta Kramarczyk położone jest w cichej i spokojnej
okolicy, na wzgórzu, niedaleko lasu.
Specjalnością gospodarstwa są tradycyjne serki gomółki i placki prołzioki.
W konkursie na najlepszy produkt ziemi tarnowskiej prołziok i gomółka Jolanty zajęły pierwsze miejsce. Produkty
te zostały wpisane na Listę Produktów
Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

P

rołzioki oraz inne produkty lokalne można spróbować również w gospodarstwie agroturystycznym „Paryja” w Ołpinach.
Gospodarstwo, którego właścicielem
jest Mieczysław Solarz położone jest
na północnym krańcu wsi Ołpiny. Do
dyspozycji gości oddana jest tradycyjna, pogórzańska, w pełni wyposażona
chałupa regionalna. Oferuje noclegi
w stylizowanych łóżkach piętrowych
i pojedynczych. Nocleg w drewnianej
tradycyjnej chałupie dostarcza miłych
wrażeń z pobytu na Pogórzu Ciężkowickim. Gospodarstwo oferuje wiele
atrakcji, w zależności od pory roku są
to: konne wycieczki dawnym węgierskim traktem handlowym w czerwcu,
słynne paryjskie żniwa w sierpniu czy
kuligi konne oraz zjazdy na workach
zimą.

O

prócz głęboko zakorzenionej
tradycji kulinarnej, na Pogórzu
odradza się tradycja winiarska. Winiarstwo na terenie Pogórza się-

radičná gastronómia Pogórza je
zachovávaná v mnohých domácnostiach. Avšak najčastejšie sa
s ňou môžeme stretnúť v agroturistických zariadeniach a na farmách nachádzajúcich sa v tomto regióne.

groturistické zariadenie pani
Jolanty Kramarczyk sa nachádza v tichej a pokojnej oblasti,
na kopci v blízkosti lesa. Osobitosťou
tejto farmy je výroba tradičných syrov
nazývaných „gomółki” a tiež placiek
nazývaných „prołzioki”. V súťaži o najlepší produkt Tarnowského regiónu
tieto tradičné jedlá získali prvé miesto.
Taktiež boli zapísané do Zoznamu tradičných produktov, ktorý vedie Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka v Poľsku.

P

rołzioki a ďalšie miestne produkty môžu návštevníci tiež
vyskúšať na farme „Paryja“
v Ołpinach. Farma, ktorej majiteľom
je pán Mieczysław Solarz sa nachádza na severnom konci obce Ołpiny.
Návštevníci majú k dispozícii tradičnú
pogorzáńsku plne vybavenú regionálnu chalupu, ktorá ponúka možnosť
nocľahu na poschodových i jednolôžkových posteliach. Prenocovanie
v tradičnej drevenici so sebou prináša
príjemné zážitky z pobytu na Pogórzu
Ciężkowickim. Agruturistické zariadenie ponúka veľa atrakcií v závislosti na ročnom období: výlety na koni
po dávnej maďarskej obchodnej ceste
v mesiaci jún, slávne „paryjska” žatva
v auguste, či jazda na saniach a zjady
na vreciach v zime.

O

krem hlboko zakorenených
tradícií v oblasti gastronómie,
na Pogórzu sa tu tiež obnovu-

The Culinary of Pogórze

C

ulinary traditions of Pogórze are
fostered in many houses. However the most often one can get
to know them in agri-tourism farms in
our area.

A

gri-tourism farm – Jolanta Kramarczyk is located in a quiet
and calm neighbourhood, on
a hill, near the forest. Traditional cheese
gomółka and soda breads prołzioki are
the speciality of the farm. Gomółka
and soda breads prołzioki has won first
place at the competition for the best
product of Tarnów’s land. These products were registered in the list of traditional products guided by Minister
of Agriculture and Rural Development.

P

rołzioki and other local products can be also tasted in the
agri-touristim farm “Paryja”
in Ołpiny. The farm whose owner is
Mieczysław Solarz is located on the
northern border of the village Ołpiny.
A traditional for Pogórze, fully equipped
regional cottage is at the guests’ disposal. It offers accommodation in stylish
bunk and single beds. Accommodation in wooden traditional huts provides nice experience during a stay in
Pogórze Ciężkowickie. The farm offers
many attractions, depending on the
season of the year for example: horse
trips in an old Hungarian trade route
in June, the famous paryjski harvest
in August or sleigh rides and downhill
rides on bags in the winter.

A

part from deeply rooted culinary
tradition, the wine tradition
has been revived in Pogórze.
Wine-making in the land of Pogórze
dates back, according to local applications, to the period preceding invasion
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ga według miejscowych podań okresu
poprzedzającego najazd na te tereny
w 1657 r. Jerzego II Rakoczego. Warunki
klimatyczne panujące na terenie Pogórza, szczególnie dobrze nasłonecznione
zbocza o nachyleniu południowym
i południowo-zachodnim, przemawiają za zakładaniem winnic. Odpowiednie stanowisko, prawidłowe
przygotowanie ziemi, dobór odmian
i prawidłowe prowadzenie plantacji
już teraz daje bardzo dobre wyniki.
W okolicy zachowało się kilka nazw
z danych czasów nawiązujących do
uprawy winorośli. Istnieje możliwość
odwiedzenia winnicy po wcześniejszym skontaktowaniu się z właścicielem. Okoliczne winnice prowadzą:
Mariusz Chryk, Wiktor Zagórski, Piotr
Zagórski, Zygmunt Zagórski, Jan Piech,
Rafał Stec, Adam Pieprzycki.

je tradícia vinárstva. Vinárska tradícia
regiónu Pogórza siaha, podľa miestnych prameňov, až do obdobia, ktoré
predchádzalo invázii Juraja II Rákociho do tohto regiónu v roku 1657. Klimatické podmienky regiónu, najmä
slnečné svahy s južným až juhozápadným sklonom sú určené pre pestovanie viniča. Vhodná poloha, správna
príprava pôdy, správny výber odrôd
a správne obhospodarovanie prinášajú dobré a kvalitné úrody hrozna.
V okolí sa zachovalo niekoľko názvov
z minulosti, ktoré nadväzujú na vinársku tradíciu regiónu. Tiež je tu možné
navštíviť vinárstvo po predchádzajúcej dohode z vlastníkom. Okolité vinice prevádzkujú: Mariusz Chryk, Wiktor Zagórski, Piotr Zagórski, Zygmunt
Zagórski, Jan Piech, Rafał Stec, Adam
Pieprzycki.

W

A

ino to nie jedyny produkt
pogórzańskiej ziemi. Równie mocno rozwija się tutaj
pszczelarstwo. Pasieki zlokalizowane
są na terenach Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. Pozyskiwane są
w nich różnego rodzaju miody: mniszkowy, rzepakowy, wielokwiatowy,
akacjowy, malinowy, lipowy, gryczany, wrzosowy, spadziowy oraz nektarowo-spadziowy. W pasiekach dostępne
są miody wyłącznie własnego wyrobu.
Pasieki oprócz miodów oferują także
pakiety i odkłady pszczele, miodowe
upominki, będące oryginalnym prezentem na wiele okazji oraz świece woskowe w różnych formach.

le víno nie je jediným produktom pogórzańskeho regiónu.
Rovnako silno sa tu rozvíja aj
včelárstvo. Včelnice sú rozmiestnené
v oblastiach Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. Získavjú sa z nich rôzne
druhy medov: „mniszkowy”, repkový,
zmiešaný, agátový, malinový, lipový,
pohánkový, vresový, medovickový

of these lands in 1657 by George II
Rakoczi. Prevailing climate conditions
on the land of Pogórze, particularly
well sunlit slopes with southern and
southern – western obliquity, support
establishing of the vineyards. A suitable position, a correct preparation of
soil, a selection of strains and a correct
guidance of a plantation gives very
good results. In the neighbourhood
several names have been kept from the
times linking to grape-growing. There is
a possibility of visiting a vineyard after prior contact with an owner. Local
vineyards are run by Mariusz Chryk,
Wiktor Zagórski, Piotr Zagórski, Zygmunt Zagórski, Jan Piech, Rafał Stec,
Adam Pieprzycki.

W

ine is not an only product
of Pogórze soil. Bee-keeping
is also well developed here.
Apiaries are situated on the terrains
of Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie.
Various kinds of honey are acquired
in those places: dandelion, rapeseed,
multiflorous, accacia, raspberry, linden, buckwheat, heath, honeydew and
nectar-honeydew honeys. Homemade
honeys are only available in apiaries.
Apart from honey, apiaries also offer

P

ogórze to również wyroby masarskie. Tuchów słynie od wielu
lat z produktu regionalnego jakim jest Kiełbasa Tuchowska. Niepowtarzalny smak i receptura kształtowały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Produkuje ja Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski „Sajdak” w Tuchowie. Kiełbasa
jest znana w całej Polsce, klienci sami
Miejsca, które warto zobaczyć
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packets and honeycomb frames, honey gifts, which are original presents for
many occasions and wax candles of
various forms.

P

przyjeżdżają po nią z różnych części
kraju. Została wyróżniona nagrodami
w wielu konkursach (Targi Poznańskie, Najlepszy Produkt Ziemi Tarnowskiej, Melaniusz). „Szara w środku,
a różowa po brzegach, uwodzicielsko
pachnąca czosnkiem, z dużą ilością
galaretkowych oczek, dająca się raczej
rozsmarowywać, niż kroić w plasterki
– zaprawdę, kiełbasa tuchowska sama
w sobie jest godnym celem wycieczki
z Krakowa do Tuchowa”.

W

ino, miody, wędliny, a także
prołzioki i gomółki dostępne są okazjonalnie na wielu
wydarzeniach promocyjnych. Również w gospodarstwach agroturystycznych prowadzone są akcje promujące
dziedzictwo kulinarne Pogórza. Na
wzgórzu, pod lasem, w przepięknym
i malowniczym miejscu, oddalonym od
zgiełku miasta i szumu aut, położone
jest gospodarstwo agroturystyczne
„Filipówka na Podlesiu” w Uniszowej.
Rozpościera się z niego wspaniały widok na okoliczne wzgórza i lasy. Gospodarze zapewniają pyszne jedzenie,
oferują przejażdżki rowerowe, zimowe
kuligi konne, spacery, grzybobranie.
Jest to wymarzone miejsce na urlop dla
rodziców z dziećmi, osób potrzebujących ukojenia i spokoju oraz wszystkich
tych, którzy kochają naturę. W pobliżu
możliwość wędkowania, jazdy konnej.
Dodatkową atrakcją jest „ogródek letni” działający w okresie od kwietnia do
września oraz izba biesiadna.

Dziedzictwo Pogórza można również
poznać odwiedzając muzea i izby muzealne.

I

zba regionalna Zapiecek w Rzepienniku Suchym to niewielkie muzeum w Gminnym Ośrodku Kultury
w Rzepienniku Suchym, które powsta-
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a tiež nektárovo-medovicový. Včelnice ponúkajú výlučne medy z vlastnej
produkcie. Okrem medov ponúkajú tiež včelie úle a plastové rámiky
na med, rôzne darčeky z medu a tiež
voskové sviečky s rôznymi podobami.

ogórze is also butcher articles.
Tuchów is famous for a regional product which is Tuchowska
sausage. Unique taste and recipe have
been shaped over decades. It is made
by Butcher Shop “Sajdak” in Tuchów.
The sausage is known in the whole Poland, customers themselves come for
it from various parts of the country. It
was awarded with prizes at many competitions (Poznań International Fair, the
best product of Tarnów Land, Melaniusz). Grey in the inside, and pink in
the outside, Tuchowska Sausage has
a seductive scent of garlic, with a large
quantity of gelatin lacing holes, easier
to spread than to cut in slices – truly,
it is itself a destination for a trip from
Cracow to Tuchów.

R

W

egión Pogórza je tiež známi
svojimi mäsovými výrobkami. Mestečko Tuchów je už
niekoľko rokov známe svojim regionálnym produktom, ktorým je Klobása Tuchowska. Jej osobitná chuť
a receptúra sa vyvíjali niekoľko rokov.
Vyrába ju spoločnsoť Zakład Rzeźniczo
– Wędliniarski „Sajdak” v Tuchowie.
Klobása je známa v celom Poľsku
a zákazníci si ju sem chodia kupovať
z celej krajiny. Klobása získala ocenenia na mnohých súťažiach (Trhy Poznańskie, Najlepší produkt Ziemi Tarnowskiej, Melaniusz). Sivá uprostred
a ružová po okrajoch, zvodne voňajúca cesnakom s veľkým počtom želé,
ktorá sa dá skôr roztierať, ako krájať
na plátky – naozaj, Tuchowska klobása je sama o sebe zaujímavým cieľom výletov z Krakova do Tuchowa.

V

íno, med, mäso a tiež prołzioki
a gomółki sú návštevníkom
k dispozícii na mnohých podujatiach. Taktiež na farmách a v agroturistických zariadeniach sa často organizujú podujatia zamerané na propagáciu
gastronomického dedičstva regiónu
Pogórza. Na kopci, pri lese, v krásnom
a malebnom prostredí vzdialenom od
hluku mesta a áut sa nachádza agroturistické zariadenie „Filipówka na
Podlesiu” v dedinke Uniszowa. Rozprestiera sa z neho krásny výhľad na
okolité kopce a lesy. Hostitelia ponúkajú vynikajúce jedlo, výlety na bicykloch, jazdu na saniach v zime, pešiu turistiku či možnosť hubárčenia. Je
to ideálne miesto pre dovolenku pre
rodiny s deťmi, ktoré potrebujú pokoj
a tiché prostredie a pre všetkých tých,

Miejsca, które warto zobaczyć

ine, honeys, cold meats, and
also prołzioki and gomółki
are occasionally available at
many promotional events. Actions promoting culinary heritage of Pogórze are
also conducted in agri-tourism farms.
On a hill, by the forest, in an exquisite
and picturesque place, distant from
the tumult of city and noise of cars,
the agro-tourism farm “Filipówka
on Podlesie” is located in Uniszowa.
A splendid view stretches from this
place on neighbouring hills and forests. The hosts ensure delicious food,
offer bicycle rides, sleigh rides, walks,
mushroom picking. It is a dreamed-of
holiday place for parents with children,
people needing relief and peace and all
those who love nature. Nearby, there
is a possibility of fishing, horse riding.
There is an additional attraction which
is a“ beer garden” operating from April
to September and a convivial room.
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ło w sierpniu 2002 r. Zbiory „Zapiecka”
to przede wszystkim relikty ludowej
kultury materialnej. Są tu stroje, instrumenty muzyczne, plastyka obrzędowa,
naczynia gliniane, pamiątki z wojen
światowych, a także z czasów PRL-u.
„Zapiecek” wspiera i uwiarygadnia
działalność zespołów folklorystycznych
wskrzeszających ludowe tradycje i obyczaje. Spotyka się tutaj młodzież na lekcjach historii.

K

ażdy kto tu przychodzi, wychodzi
z wyobrażeniem jak kiedyś żyli
mieszkańcy Rzepiennika. W oddzielnych salach Ośrodka Kultury prezentowane są wymiennie obrazy młodych twórców pochodzących z gminy
Rzepiennik. „Zapiecek” można zwiedzać w godzinach pracy domu kultury.

N

atomiast Muzeum Miejskie
w Tuchowie to wyjątkowe miejsce, w którym zgromadzono kilka tysięcy eksponatów pokazujących
historię i bogactwo etnograficzne ziemi tuchowskiej. Muzeum mieści się
w podziemiach domu kultury. Dwie
trzecie eksponatów (dokładnie 2048)
prezentowanych w muzeum pochodzi

ktorí majú radi prírodu. V blízkosti
farmy tiež môžu chytať ryby alebo si
vyskúšať jazdu na koni. Ďalším lákadlom je „letná záhradka“, ktorá je v prevádzke od apríla do septembra a tiež
konferenčná miestnosť.
Históriu Pogórza je tiež možné spoznať návštevou múzea a historických
izieb.

I

zba ľudových tradícií Zapiecek
v Rzepienniku Suchym je malé
múzeum v stredisku kultúry v obci
Rzepiennik Suchy, ktoré bolo zriadené
v auguste 2002. Exponáty „Zapiecka“
sú predovšetkým pamiatkou hmotnej
ľudovej kultúry. Nachádzajú sa tu kroje, hudobné nástroje, obrazy, hlinené
náradie, pamiatky zo svetových vojen
a tiež pamiatky z obdobia PRL-u. „Zapiecek“ podporuje a rozširuje činnosť
folklórnych súborov, ktoré sa usilujú
obnovovať ľudové tradície i zvyky.
Stretáva sa tu tiež mládež v rámci výučby histórie.

K

aždý, kto sem príde odchádza
s predstavou ako v minulosti žili obyvatelia Rzepiennika.
V samostatných miestnostiach tohto
kultúrneho strediska sú výstavy obrazov mladých tvorcov pochádzajúcich z gminy Rzepiennik. „Zapiecek“ je
možné navštíviť denne počas otváracích hodín v kultúrnom stredisku.

One can also get to know the heritage
of Pogórze by visiting museums and
museum rooms.

R

egional Chamber Zapiecek in
Rzepiennik Suchy is a small
museum in The Communal
Culture Centre in Rzepiennik Suchy,
which came into being in August 2002.
The collections of “Zapiecek” is above
all the relics of folk material culture.
There are dresses, musical instruments,
traditional folk arts and crafts, clay vessels, souvenirs from the world wars,
and also from the times of the Polish
People’s Republic. “Zapiecek” supports
and gives credibility to the activity of
folk bands reviving folk traditions and
customs. The youth meets here for the
lessons of history.

E

veryone who comes here, gets out
with the idea how the inhabitants
of Rzepiennik lived some day. In
separate rooms of The Culture Centre
there are exhibited interchangeably
paintings of young artists from the
Rzepiennik commune. “ Zapiecek” can

O

proti tomu Múzeum mesta Tuchów je jedinečným
miestom s niekoľko tisícovou
zbierkou exponátov približujúcich históriu a etnografické bohatstvo tuchovského regiónu. Múzeum sa nachádza
v suteréne kultúrneho strediska. Dve
tretiny exponátov (presne 2048), ktoré sú v múzeu vystavené pochádzajú
z vlastnej zbierky Tadeusza Radwana,
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be visited in working hours of The Culture Centre.

W

hereas Tuchów Town Museum is an exceptional place in
which several thousands of
pieces are gathered showing history
and ethnographical wealth of the Tuchów land. The museum is situated in
the undergrounds of the Culture Centre. Two thirds of pieces (exactly 2048)
of presented in the museum come from
the rich collection of Tadeusz Radwan
accumulated over decades, which has
been recently presented to the town by
his family.

z gromadzonej przez kilkadziesiąt lat,
bogatej kolekcji Tadeusza Radwana,
którą niedawno podarowała miastu
jego rodzina.

P

onad tysiąc kolejnych dołożył
Ryszard Wrona, przewodniczący
rady miejskiej, miłośnik historii
miasta i regionu, który był pomysłodawcą i inicjatorem powstania muzeum. Otwarcie placówki stanowiło
symboliczne ukoronowanie obchodów
670-lecia Tuchowa. Zbiory prezentowane są w czterech salach. W jednej
zgromadzono przedmioty poświęcone
I i II wojnie światowej, druga to sala
etnograficzna, w której jest mnóstwo
rzeczy codziennego użytku i elementów wyposażenia tradycyjnych zawodów rękodzielniczych. Można m.in.
zobaczyć, jak wyglądał kiedyś warsztat
kowala, szewca, kołodzieja czy masarza.
W sali im. Tadeusza Radwana prezentowana jest spora część jego kolekcji
obrazów, rzeźb, metaloplastyki, przedmiotów kultu religijnego, a w skarbcu
historycznym są najważniejsze dokumenty i zdjęcia związane z historią
Tuchowa. Wśród nich jest też replika
aktu lokacyjnego miasta.

S

pichlerz podworski w Ryglicach
stanowił zaplecze gospodarcze
pałacu murowanego, a w obrębie
zespołu znajdowała się również obora
folwarczna z końca XVII w. oraz dwa
stawy rybne. Niewątpliwie największą
dziś wartość historyczną obiektu oprócz
ścian budynku stanowi obramowanie
otworu drzwiowego, znajdujące się
w północnej części elewacji frontowej, na którym widnieje napis o następującej treści „DIE 21 MAJI ANNO
DOMINI 1756”. W roku 1978 spichlerz
został wpisany do rejestru zabytków.
Po około 20 latach przekazano go na
własność Gminie Ryglice. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
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ktorý tieto exponáty zbieral niekoľko
desiatok rokov. Nedávno túto zbierku
darovala mestu jeho rodina.

V

iac ako tisíc ďalších exponátov do múzea doplnil Ryszard
Wrona, predseda mestskej rady
a milovník histórie mesta a regiónu,
ktorý bol zároveň hlavným iniciátorom vzniku múzea. Slávnostné otvorenie múzea sa uskutočnilo počas osláv
670. výročia založenia mesta Tuchów.
Exponáty sú umiestnené v štyroch
miestnostiach. V prvej sú zhromaždené predmety z I. a II. svetovej vojny,
druhá miestnosť sa venuje etnografii,
v ktorej sa nachádza množstvo predmetov dennej potreby a vybavenia
tradičných remeselných dielní. Okrem
iného je tu možné tiež vidieť, ako kedysi vyzeralo náradie kováča, obuvníka, výrobcu drevených kolies, či mäsiara. V miestnosti pomenovanej po
Tadeuszovi Radwanskom je prezentovaná časť jeho veľkej zbierky obrazov, sôch, plastík, náboženských predmetov a najdôležitejších dokumentov
a fotografií spojených s históriou
Tuchowa. Uprostred nich sa nachádza
zakladajúca listina mesta.

H

istorická sýpka v Ryglicach,
predstavovala
hospodárske
zázemie murovaného paláca.
V jej blízkosti sa nachádzal tiež kravín z konca 17. storočia a dva rybníky. Nepochybne dnešnou najväčšou
historickou hodnotou objektu okrem
múrov budovy je drevené orámovanie vchodu do objektu nachádzajúce
sa v severnej časti na priečelí, na ktorom je vyrytý nápis „DIE 21 MAJI
ANNO DOMINI 1756”. V roku 1978
bola sýpka zapísaná do zoznamu
kultúrnych pamiatok. Po približne
20 rokoch bola sýpka odovzdaná do
vlastníctva obce Ryglice. Objekt je
zaradený do Malopoľskej historickej
cesty drevenej architektúry.

Miejsca, które warto zobaczyć

A

nother above thousand pieces
was added by Ryszard Wrona,
the chairman of town council,
a lover of the history of the town and
the region, who was the author and
the originator of the rise of the museum. The opening of the museum was
a symbolic crowning of the celebrations of 670th anniversary of Tuchów.
Collections are exhibited in four chambers. Objects concerning First and Second World War are gathered in the
first chamber, the second one is ethnographical chamber in which there are
many objects of everyday use and the
elements of equipment of the traditional handicraft trades. One can see for
example, how a workshop of a blacksmith, a shoemaker, a wheelwright,
a butcher looked like in the past. In the
Tadeusz Radwan’s chamber a large part
of his collection of paintings, sculptures,
metalwork, objects of religious cult is
presented, and in the historical vault
there are the most important documents and pictures connected with the
history of Tuchów. There is also a replica of the incorporation charter of the
town among them.

M

anor Granary in Ryglice made
up the supply base for the
brick palace, and there was also
a cowshed from the end of the 17th century and two fish ponds within the palace complex. The framing of the door is
undoubtedly today the largest historical value of the building apart from the
walls of the building, situated in the
northern part of the front elevation on
which there is an inscription reading as
follows “DIE 21 MAJI ANN DOMINI
1756”. In 1978 the granary was registered
in the Register of Historic Documents.
After the period of about 20 years,
it was passed to the Ryglice commune.
The object is on the Wooden Architecture Route in Małopolska.
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Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Tuchów

P

ogórzańskie
Stowarzyszenie
Rozwoju działa na terenie
pięciu pogórzańskich gmin: Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski,
Gromnik oraz Szerzyny. Stowarzyszenie funkcjonuje w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – oś 4 LEADER i jest w całości z niego finansowane.

M

isją Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju jest wyzwalanie inicjatyw oddolnych oraz
integrowanie osób, instytucji i środowisk na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich i wykorzystywania naszych
największych potencjałów – walorów
turystycznych, czystego środowiska,
lokalnych produktów i tradycji oraz
kapitału ludzkiego.

P

ogórzańskie rozvojové partnerstvo pôsobí na území
piatich obcí (gmin): Tuchów,
Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski,
Gromnik a Szerzyny. Združenie pôsobí v rámci Programu rozvoja vidieka
na obdobie rokov 2007-2013 – Os 4
LEADER a je z neho plne financované.

H

lavnou úlohou Pogórzańskiego rozvojového partnerstva je
realizácia iniciatív zdola-nahor
a integrácia osôb, inštitúcií a komunít
pre rozvoj vidieka a využívanie najväčšieho potenciálu pre rozvoj turistiky – čistého prostredia, miestnych
produktov a tradícií a tiež ľudského
kapitálu.

P

ogórzańskie
Stowarzyszenie Rozwoju operates on the
area of five communes of Pogórze: Tuchów, Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski, Gromnik and Szerzyny. The association functions within
Rural Development Programme for
2007-2013 – axis 4 LEADER and it is
entirely funded by it.

T

he mission of Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju is releasing bottom-up initiatives and
integrating people, institutions and
environments to the benefit of development of rural areas and using our
largest capabilities – touristic values,
clean environment, local products and
tradition and human capital.

Kuchyňa v regióne Pogórza
The cuisine in the area of Pogórze
Kuchnia na Pogórzu

K

ażda kuchnia regionalna jest
wynikiem odmiennej mądrości ludzi, zamieszkujących jakieś
terytorium oraz sumą ich doświadczeń i obserwacji natury. Ważnym
czynnikiem jest także klimat i warunki glebowe. Na obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
(gminy: Tuchów, Gromnik, Ryglice,
Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny)
życie ludzi było niewątpliwie bardzo
trudne. Ubogie gleby, strome zbocza
pagórków to dla rolnictwa wyjątkowo niekorzystne warunki. Pola bardziej równe i urodzajne, szczególnie
w dolinach rzecznych, były w posiadaniu kleru i szlachty. Należy także wziąć
pod uwagę specyficzną sytuację Galicji
pod zaborem austriackim – przeludnienie wsi i rozdrobnienie gospodarstw.
A jednak wielu ludzi urodzonych
w tym czasie na wsi dożywało sędziwego wieku.
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K

aždá regionálna kuchyňa je výsledkom prirodzenej múdrosti
ľudí obývajúcich určité územie
a tiež súčtom ich skúseností a pozorovania prírody. Dôležitým faktorom sú
tiež pôdne a klimatické podmienky.
Na území Pogórzańskiego rozvojového partnerstva (obcí Tuchów, Grom-
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E

very regional cuisine is the result
of people’s different wisdom, living in a territory and the sum of
their experiences and observation of
nature. Climate and soil conditions are
also important factors. People’s lives
were undoubtfully very difficult on the

Tradičná gastronómia Pogórza

The culinary traditions of Pogórze

C

óż więc jedli nasi przodkowie?
Po zbadaniu relacji ustnych i pisemnych w różnej formie można
uznać, że potrawy w naszym regionie
były jednak mocno zróżnicowane i zależały przede wszystkim od zamożności
gospodarzy. Menu ludności wiejskiej
zawsze było ściśle związane z porami
roku. Najskromniej jadano więc na
„przednówku”, czyli „przed nowym” –
w marcu i kwietniu. Wtedy to właśnie
najczęściej podawano na stół różnego
rodzaju żury, zacierki oraz ziemniaki (jeśli były) w różnej formie. Od połowy
maja sytuacja stopniowo poprawiała
się. Wprawdzie do jesiennych plonów było jeszcze daleko, ale na polach
i w lasach już można było coś znaleźć
(szczaw), a krowy i kozy miały świeżą paszę i dawały więcej mleka. Ilość
tak zwanej rogacizny w gospodarstwie
była bardzo ważna, ponieważ zdecydowana większość potraw była przygotowywana na mleku i jego przetworach.
A za mleko, masło i sery można było
z kolei kupić cukier, sól, zapałki, a czasem nawet kawałek mięsa lub wędliny. W lecie od świtu do nocy pracowano w polu, więc podstawą pożywienia
były potrawy proste i pożywne. Jesień
to czas obfitości; udane zbiory zapewniały w miarę dostatnie życie na czas
zimy.

W

śród najbogatszych gospodarzy było w zwyczaju przed obchodami świąt Wielkiejnocy
zarzynać świnię. Dzięki temu mogli oni
cieszyć się mięsem i wędlinami, jakich
na próżno szukalibyśmy dzisiaj w sklepach.

Dawniej na Pogórzu

L

udzie zamieszkujący opisywany
teren, przez całe wieki nie zważali
na jakość serwowanych potraw,
ograniczając się jedynie do ilości. Za
pożywienie służyły im przeważnie
pokarmy roślinne i mleczne, potraw
mięsnych używano jedynie w okresie
dorocznych świąt, obrzędów domowych, w czasie żniw i młocki jesiennej.
W skład pożywienia wchodziły ziemniaki gotowane, pieczone lub przysmażane na maśle albo skwarzelinie (topionej słoninie), zboża, jak: żyto, pszenica,
jęczmień, owies, orkisz (gatunek jęczmienia), sanopsa (gatunek pszenicy),
rzadko proso, które mielono na mąkę
lub obrabiano na kaszę. Głównymi
produktami żywnościowymi były kapusta kiszona, piechociarz, czyli gatunek
grochu, który nie pnie się na tyki, bób,
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nik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski
a Szerzyny) bol život ľudí nepochybne veľmi ťažký. Málo úrodná pôda
a strmé svahy kopcov predstavujú
pre rozvoj poľnohospodárstva veľmi
nepriaznivé podmienky. Rovinaté
a úrodné polia nachádzajúce sa hlavne v dolinách okolo riek boli väčšinou
vo vlastníctve cirkvi a šľachty. Musíme mať na pamäti aj situáciu Galicji,
ktorá bola pod rakúskou nadvládou
– preľudňovanie dedín a rozdrobenie
roľníckych fariem. Napriek tomu však
veľa ľudí narodených v tomto nepriaznivom období sa dožilo dlhého
veku.

area of Pogórzańskie Stowarzyszenie
Rozwoju (communes: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski
and Szerzyny). Poor soils, steep slopes
of hills create exceptionally unfavourable conditions for agriculture.
The fields more even and fertile, particularly at river valleys, were in the
possession of clergy and nobility. The
specific situation of Galicia under the
Austrian annexation should also be
taken into account– overpopulation of
the villages and fragmentation of the
farms. However a lot of people born in
that period in the country lived up to
ripe old age.

T

W

akže, čo vlastne naši predkovia
jedli? Po preskúmaní mnohých
ústnych výpovedí a textových
dokumentov môžeme konštatovať,
že jedlo v našom regióne bolo veľmi
rôznorodé a záviselo predovšetkým
od bohatstva hospodára. Jedlá vidieckeho obyvateľstva boli vždy úzko
previazané s ročnými obdobiami.
Najskromnejšie jedlá sa pripravovali v období „na przednóvku“, čiže na
konci jari – v marci a apríli. V tomto
období sa na stoloch najčastejšie podávali najmä kaše, knedle a zemiaky
(ak v tom čase boli) a to v rôznej podobe. Od polovice mája sa situácia
postupne zlepšovala. Napriek tomu,
že jesenná úroda bola ešte ďaleko, na
poliach a v lesoch bolo možné už niečo nájsť a kravy a kozy mali dostatok
stravy aby mohli dávať viac mlieka.
Počet kusov hovädzieho dobytka na
farme bol veľmi dôležitý, pretože drvivá väčšina potravín bola pripravovaná z mlieka a z mliečnych produktov. A napokon za mlieko, maslo a syr
bolo možné kúpiť aj cukor, soľ a niekedy aj kúsok mäsa alebo údenín.
V lete sa od skorého rána do neskorej noci pracovalo na poli, takže základom stravy boli jedlá jednoduché
a výživné. Jeseň predstavovala čas
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hat did our ancestors eat? After examining oral and written reports in various form it
can be recognised that dishes in our
region were after all strongly diverse
and depended primarily on farmers’
wealth. The menu of the rural population was always closely connected
with the seasons of the year. It was
most modestly eaten on “the time before the harvest” that is “before new”
– in March and April. Then most often various kinds of sour flour based
soups, hasty puddings and potatoes
(if they were present) were served
on the table. The situation improved
gradually from the half of May. It was
still a long time to autumn crops but
it was possible to find something on
the fields and in the forests (sorrel),
and cows and goats had fresh fodder
and gave more milk. The amount of
cattle was very important in the farm,
because all-out majority of dishes was
prepared on the basis of milk and its
products. And it was possible to buy
sugar, salt, matches and sometimes
even a piece of meat or cold meats for
milk, butter and cheeses. In the summer from the dawn till dusk people
worked in the field, so simple and nutritious dishes were the basis of food.

The culinary traditions of Pogórze
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hojnosti; bohatá úroda zabezpečovala
dostatok potravy na zimné obdobie.

V

najbohatších
domácnostiach
bolo zvykom pred sviatkami
Veľkej noci porážať prasa. Vďaka tomu sa mohli hostiť takým mäsom a údeninami, ktoré by sme dnes
márne hľadali v obchodoch.

The autumn is the time of abundance;
successful crops assured moderately
affluent life for the time of winter.

A

mong the richest farmers there
was a tradition before Easter to
slaughter a pig. Owing to that
they could enjoy meat and cold meats
which we in vain would look for in
today shops.

V minulosti na Pogórzu
In the past in the area of Pogórze

marchew gotowana, karpiele surowe,
gotowane lub suszone i rzepa surowa,
suszona lub gotowana.

D

ietę uzupełniano śliwami, jabłkami, gruszkami gotowanymi
i suszonymi. Za przyprawę do
potraw służyły: pietruszka, cebula, trybulka, chrzan, czosnek, kminek, czarnuszka, kudroń (kurdybanek) i mięta.
Jako okrasy (omasty) do pokarmów
używano najczęściej spyrki (słoniny)
topionej zwanej skwarzeliną, surowej
lub gotowanej, również masła zwykłego lub przetopionego z cebulką albo
trybulką, sadła, śmietany kwaśnej,
mleka kwaśnego, mleka słodkiego, maślanki, serwatki, sera.

N

a śniadanie jedzono ziemniaki
maszczone masłem, przetopionym z cebulą lub skwarzeliną,
z żurem owsianym lub rzadziej żytnim,
dziamę gotowaną na mleku albo kluski
na wodzie, często mlekiem zalewane.

W

lecie ze względu na długość
dnia, a osobliwie w czasie
ciężkich robót, pojawił się
w Rzepienniku tak zwany przedśniada-
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Ľ

udia žijúci v tomto regióne, po
stáročia upriamovali svoju pozornosť nie na kvalitu ponúkaných pokrmov, ale predovšetkým na
ich množstvo. Varili sa predovšetkým
jedlá zo zeleniny a mlieka, mäsové
jedlá sa varievali výlučne v období
sviatkov, osláv, pri zbere a mlátení
obilia na jeseň. Základom stravy boli
hlavne zemiaky – varené, pečené alebo vyprážané na masle, alebo škvarkoch, taktiež obilie ako: žito, pšenica,
jačmeň, ovos, „orkisz“ (odroda jačmeňa), „sanopsa“ (odroda pšenice),
menej proso, ktoré sa mlelo na múku
alebo drvilo na kašu. Hlavnými potravinárskymi výrobkami bola kyslá
kapusta, „priechociarz“ – čiže odroda
hrachu, ktorý sa neuväzuje na koly,
bôb, varená mrkva, surová, varená
alebo sušená kvaka, alebo repa.

S

trava bola doplnená slivkami,
jablkami, hruškami a to varenými ale aj sušenými. Ako korenie
do jedál sa používali: petržlen, cibuľa,
trebuľka, chren, cesnak, rasca, čierna
rasca, mäta. Na omastenie jedál sa
najčastejšie používala roztopená slanina, nazývaná tiež „skwarzelina“ a to
surová, alebo varená, tiež maslo obyčajné alebo roztopené s cibuľkou, alebo trebuľkou, sadlo, kyslá smotana,
kyslé a sladké mlieko, srvátka a syr.
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P

eople living in this area, for
ages did not pay attention
to the quality of served dishes, limiting themselves only to the
quantity. Vegetable and milk meals
were mostly prepared, meat dishes
were used only in the period of yearly holidays, home ceremonies, during
harvests and autumn threshing. The
menu included boiled, baked potatoes, or fried on butter or skwarzelina
(melted pork fat), grains such as: rye,
wheat, barley, oats, spelt (species of
barley), sanopsa (species of wheat),
seldom millet which was milled for
flour or processed for groats. The main
food products were sauerkraut, piechociarz, that is the species of a pea
which does not climb up on perches,
broad bean, boiled carrot, raw, boiled
or dried rutabagas and raw, dried or
boiled turnip.

D

iet was complemented by
plums, apples, boiled and
dried pears. Parsley, onion,
chervil, horse-radish, garlic, caraway
seed, fennel flower, little cordovan
and mint served for seasoning. Raw or
cooked melted spyrka (pork fat) called
skwarzelina was most often used for
greasing meals, also ordinary or melted butter with onion or chervil, fat,
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N

a raňajky sa jedli zemiaky omastené maslom rozpusteným s cibuľou alebo škvarkami, s ovsenou alebo žitnou kašou. Jedlo bolo
pripravované v mlieku, alebo napr.
halušky vo vode, ktoré boli neskôr
zalievané mliekom.

V
nek – jajeśnica (jajecznica) na spyrce lub
maśle z kilku jaj, którą zjadał wyłącznie gospodarz i dla niego też chowano
w domu z tego powodu osobną kurę,
tak zwaną gospodarską, aby mu jaj
na przedśniadanek unosiła. Śniadanie
w każdej porze roku jedzono około godziny ósmej, nawet i w lecie w czasie
prac polowych, ale za to musiało być
ono obfite, do czego przywiązywano
wielką wagę, mawiając często: „jak se
na śniodanie pojem, to łobiadu jod nie
bede”.

N

a obiad jedzono kapustę ze spyrką gotowaną lub grochem, maszczoną, z chlebem, grochem piechotnym lub okrągłym, bób z zimnym
żurem żytnim lub pęcak (grubą kaszę
jęczmienną) gotowany na wodzie
lub serwatce, rzadko z mlekiem, raczej
maszczony. Biedniejsi jedli kapustę
z grochem, maszczoną, rzadko z chlebem, ziemniaki zimne, jałowe, bób
i groch jałowy lub karpiele, rzepę na
wodzie gotowaną lub surową. Obiad
jedzono zawsze o godzinie dwunastej,
w czasie robót polowych zaś między
dwunastą a pierwszą, odpoczywając po
nim do drugiej. Powszechny był zwy-
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lete vzhľadom na dĺžku dňa
a osobitne v čase náročných
prác sa medzi receptami objavilo tzv. predraňakové jedlo – praženica na slanine, alebo masle z niekoľkých vajec, ktorú jedol výlučne gazda
a z tohto dôvodu sa v domácnosti
chovala tiež osobitná sliepka, tzv. gazdovská, aby mu včas znášala vajíčka.
Raňajky sa v každom ročnom období
jedli okolo ôsmej hodiny a to aj v lete
počas prác na poliach, ale zato museli
byť bohaté, čomu sa prikladal veľký
dôraz, ako sa často hovorilo: „ak sa
na raňajky dobre najem, doobeda jesť
nebudem“.

N

a obed sa jedla kapusta s opečenou slaninou alebo hráškom,
omastenou s chlebom, bôb zo
studenou ražnou kašou alebo krúpmi
(hustá jačmenná kaša), ktoré sa varili
vo vode alebo srvátke, zriedka s mliekom, skôr len omastené. Chudobnejší
jedli kapustu s hrachom, omastenú,
zriedkavo s chlebom, studené neochutené zemiaky, neochutený bôb a hrach
alebo tiež kvaku a repu uvarenú vo
vode, alebo niekedy aj surovú. Obed
sa jedol vždy o dvanástej hodine,
v čase prác na poli zase medzi dvanástou a jednou hodinou popoludní,
po ktorom sa odpočívalo do druhej
hodiny popoludní. Bolo tiež zvykom,
že z dôvodu šetrenia dreva a času sa
obed varil už počas príprav raňajok
a následne sa v hrncoch nechával na
peci alebo rúre, aby ostal teplý do času
obeda. Za lenivú sa považovala gazdiná, ktorá varila obed na poludnie.

Tradičná gastronómia Pogórza

sour cream, sour milk, sweet milk, buttermilk, whey, cheese were used.

P

otatoes greased with butter
melted with onion or skwarzelina with oat sour soup or more
seldom with sour rye soup, dziama
boiled on milk or noodles on water,
often poured with milk were eaten for
breakfast

I

n the summer because of the length
of a day, and peculiarly during
heavy work, the so-called before
breakfast meal appeared in Rzepiennik – jajeśnica (scrambled eggs) on
pork fat or butter from several eggs,
which was exclusively intended for
a farmer and because of this a separate
hen was bred, the so-called farm hen,
so it could lay some eggs for the socalled before breakfast meal. Breakfast
in each season of the year was eaten
around eight o’clock, even in the summer during field works, but it had to
be abundant to which great importance was attached, often saying:
“If I eat enough for breakfast, I won’t
have to eat dinner”.

C

abbage with boiled pork fat
or peas, greased, with bread,
pea piechotny or round, broad
bean with cold sour rye soup or pear
barley groats boiled on water or whey,
seldom with milk, rather greased was
eaten for dinner. The poorer people
ate cabbage with peas, greased, seldom with bread, cold potatoes, broad
bean and pea or rutabagas, turnip on
water, boiled or raw. Dinner was always eaten at twelve o’clock, during
the works in the field between twelve
and one p.m., resting after it until
2 p.m. In order to save wood and time
there was a general tradition to cook
dinner while making breakfast, and
it was put in pots on the stove or on

The culinary traditions of Pogórze
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czaj ze względu na oszczędność drzewa
i czasu, iż obiad gotowano przy śniadaniu, a kładziono go w garnkach w piecu lub na przypiecku, aby był ciepły. Za
nierozgarnięte uważano gospodynie,
które gotowały obiad w południe.

J

uzyna (podwieczorek) stanowił
uzupełnienie obiadu lub w razie jego braku go zastępował. Na
wiosnę jedzono chleb z masłem lub
zimne ziemniaki z kwaśnym mlekiem.
Biedni mieli tylko zimne ziemniaki, jałowe, krajane z kwaśnym lub słodkim
mlekiem, rzadko chleb z masłem, serem
i twarogiem.

J

uzynę jedzono między godziną
czwartą a piątą, ale nie w każdej
porze roku i nie u wszystkich. Bogatsi zawsze jedli juzynę na wiosnę,
w lecie i w jesieni, a zaczynali od św.
Józefa (19 marca), kończyli na św. Michała (29 września), stąd też powtarzali
sobie: „boćki podwieczorek przyniosły
i boćki go ze sobą porwały”.

N
G

a wieczerzę (kolację) bogatsi jedli świeżo gotowane ziemniaki
z masłem, maszczone skwarzeliną,
dziamę zalaną słodkim mlekiem.
otowano również ziemniaki,
masłem maszczone, niekiedy
z kwaśnym mlekiem, dziamę
na mleku słodkim, pęcak lub ryż na
mleku (specjał) albo rosół z ziemniakami z kawałkiem mięsa. U biednych
podawano świeżo gotowane ziemniaki
jałowe lub bób, groch z jałowym, zimnym żurem albo jałową dziamę.

W

J

uzyna (olovrant) bol doplnkom
obeda a niekedy aj obed nahrádzal. Na jar sa jedol chlieb s maslom alebo studené zemiaky s kyslým
mliekom. Chudobnejší jedli len studené neochutené zemiaky so sladkým alebo kyslým mliekom, zriedkavo chlieb s maslom, syrom alebo
tvarohom.

J

uzynę (olovrant) sa jedol medzi
štvrtou a piatou hodinou popoludní, ale nie v každom ročnom
období a nie u všetkých. Bohatší vždy jedli „juzyne“ na jar, v lete
a na jeseň a začínali od sviatku sv.
Jozefa (19 marec) a končili na sviatok
sv. Michala (29. septembra), vtedy si
tiež hovorilo: „bociany „podwieczorek“ priniesli a bociany ho tiež zobrali“

N
P

a večeru bohatší jedli čerstvo
uvarené zemiaky s maslom,
omastené škvarkami a zaliate
sladkým mliekom.
ripravovali sa tiež zemiaky
omastené maslom, niekedy
s kyslým mliekom, kašu na
sladkom mlieku, krúpy alebo ryžu
na mlieku, alebo vývar so zemiakmi s kúskom mäsa. V chudobnejších
rodinách sa podávali čerstvo varené neochutené zemiaky, alebo bôb,
hrach so studenou polievkou alebo
s kašou.

V

letnom obdobní bývala večera
medzi ôsmou a deviatou hodinou, zatiaľ čo v iných ročných
obdobiach v čase, keď sa stmievalo.

ieczerza bywała w lecie między godziną ósmą a dziewiątą, w innych zaś porach roku
wówczas, gdy wieczór nadchodził.
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the stove bench to keep it warm. The
housewives who cooked dinner at
noon were thought of slow-witted.

J

uzyna (tea) made up supplement
of dinner or it replaced it when
people didn’t eat dinner. In the
spring bread was eaten with butter or
cold potatoes with sour milk. The poor
had only cold potatoes, cut with sour
or sweet milk, seldom bread with butter, cheese and cottage cheese.

J

uzyna was eaten between four
and five, but not in every season
of the year and not by everybody. The richer always ate juzyna in
the spring, in the summer and in the
autumn, and they began to eat it on
St. Joseph Day (19th March), they finished it on St. Michael Day (29th September), that is why they kept saying:
“storks brought tea and storks also
took it with them”.

T
P

he richer ate boiled potatoes with
butter for supper, greased with
skwarzelina, dziama was poured
with sweet milk.
otatoes were also cooked,
greased with butter, sometimes with sour milk, dziama
on sweet milk, barley or rice with milk
or broth with potatoes with a piece of
meat. The poor ate freshly boiled potatoes or broad bean, peas, cold sour rye
soup or dziama.

I

n the summer supper took place between eight and nine o’clock and in
other seasons of the year when the
evening came.
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Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Tuchów

K

oła Gospodyń Wiejskich na Pogórzu mają długą historię. Do dzisiaj przetrwały nieliczne. Dawniej
Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły, ochotnicze straże pożarne,
wspomagały ludzi w trudnej sytuacji
i uczyły wzajemnej pomocy. Organizowały festiwale i spektakle ludowe,
różnego typu biesiady. Promowały
sztukę ludową. Na przestrzeni lat KGW
pielęgnowały pogórzańską tradycję
i jednocześnie wywierały silny wpływ
na rozwój pogórzańskiej wsi.

R

ola Kół w dzisiejszych czasach
niewiele się zmieniła. Mieszkańcy pogórzańskich miejscowości, widząc bogactwo kulturowe
i społeczne swoich przodków, wykazują zaangażowanie w kierunku jego pielęgnowania.

W

ostatnich latach można zaobserwować powrót do tradycji – wzrasta aktywność kół
gospodyń wiejskich, mając na uwadze
potrzebę modernizacji i unowocześniania miejscowości.

S

T

Ú

T

V

I

polky
obecných
gazdiniek
(Koła Gospodyń Wiejskich, ďalej „KGW”) v regióne Pogórza
majú dlhú históriu. Do dnes sa ich
však zachovalo len niekoľko. V minulosti tieto spolky organizovali kurzy
šitia, varenia a pečenia, učili domáce
práce. Ženy boli spoluorganizátorkami
pri vzniku škôl, dobrovoľných požiarnických spolokov, pomáhali ľuďom
v ťažkých životných situáciách a učili
vzájomnej pomoci. Organizovali festivaly a predstavenia, rôzne oslavy.
Prezentovali ľudové umenie. Počas
mnohých rokov KGW oživovali pogórzánsku tradíciu a zároveň mali tiež silný
vplyv na rozvoj pogórzanskych dedín.
loha týchto spolkov sa v dnešných
časoch takmer nezmenila. Obyvatelia pogórzanskych dedín, vidiac
kultúrne a spoločenské bohatstvo svojich predkov, si uvedomujú dôležitosť
jeho zachovávania.
posledných rokoch však môžeme pozorovať návrat k tradíciám
– narastá počet aktivít spolkov
obecných gazdiniek, s ohľadom na potrebu modernizovať a inovovať dediny.

he farmer’s wives’ associations in
Pogórze have long history. Only
few have survived to this day.
In the past associations organized the
courses of sewing, cooking and baking, they taught housekeeping. Women co-organized schools, voluntary fire
departments, helped people in a difficult situation and taught to help one
another. They were organizers of festivals and folk performances and various type of feasts. They promoted folk
art. Over the years the farmer’s wives’
associations cherished the tradition of
Pogórze and at the same time exerted
a strong influence on the development
of Pogórze village.
he role of associations in todays’
times only changed a little. The occupants of the localities of Pogórze,
seeing cultural and social richness of
their ancestors, show commitment to
its cherishment.

n recent years it can be observed the
return to tradition – the activity of
the farmer’s wives’ associations has
been increasing, because of the need of
modernization and upgrade of localities.

N

a obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju działa kilka
Kół Gospodyń Wiejskich. W gminie Ryglice działają dwa Koła: Stowarzyszenie Koło Pań Rygliczanki w Ryglicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Zalasowej.

W

Gminie Rzepiennik Strzyżewski działają również dwa Koła:
Stowarzyszenie
Rzepiennik
Jutra – Koło Pań Domu Bigosik oraz
Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy.

W
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gminie Gromnik działa Stowarzyszenie Kobiet Promujących Rozwój Wsi Gromnik.

Pogórzańskie gospodynie

Pogórzańskie gazdinky

The housewives of Pogórze

S

everal farmer’s wives’ associations work in the area of Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. In the Ryglice Commune there are
two farmer’s wives’ associations: The
association Circle of Women Rygliczanki in Ryglice and the farmer’s wives’
association in Zalasowa.

T

here are also two farmer’s wives’
associations in the Rzepiennik
Strzyżewski commune: The association Rzepiennik Tomorrow – Circle of
Women House Bigosik and The farmer’s wives’ association in Turza.

W
W
D

gminie Szerzyny działa Klub
Kobiet „Razem Raźniej”
w Szerzynach oraz Klub Kobiet „Wesoła Wspólnota” w Ołpinach.
gminie Tuchów działają nieformalne grupy pań prawie
w każdej miejscowości.

zisiejsza działalność Kół Gospodyń Wiejskich nie ogranicza się tylko do pielęgnowania dziedzictwa kulinarnego obszaru.
Członkinie Kół coraz częściej wykazują się dużą przedsiębiorczością, pozyskując na swoją działalność dofinansowania z wielu źródeł zewnętrznych.
Prowadzą działania mające na celu
aktywizowanie społeczności lokalnej
oraz rozwijanie infrastruktury w celu
podnoszenia poziomu kwalifikacji
i umiejętności.

S

potkania KGW odbywają się
przynajmniej raz w tygodniu.
Jest to okazja do budowania
więzi społecznych co sprzyja realizowaniu wielu przedsięwzięć o charakterze
społecznym.

V

regióne Pogórzańskiego rozvojového partnerstva aktívne pracuje niekoľko spolokov obecných
gazdiniek. V obci Ryglice pracujú dve:
Stowarzyszenie Koło Pań Rygliczanki
w Ryglicach a tiež Koło Gospodyń
Wiejskich w Zalasowej.

V

gmine Rzepiennik Strzyżewski
tiež tiež pracujú dve združenia: Stowarzyszenie Rzepiennik
Jutra – Koło Pań Domu Bigosik a tiež
Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy.

V
V
V
D

gmine Gromnik pracuje Stowarzyszenie Kobiet promujących
Rozwój Wsi Gromnik.

I
I
I
T

gmine Szerzyny pracuje Klub
Kobiet „Razem raźniej” w Szerzynach a tiež Klub Kobiet „Wesoła wspólnota” w Ołpinach.
gmine Tuchów pracujú neformálne spolky žien takmev
v každej obci patriacej do gmi-

ny.

nešná činnosť spolkov obecných gazdiniek sa nezameriava len na zachovávanie gatronomického dedičstva regiónu. Ich
členky sa čoraz častejšie viac a viac
angažujú v rôznych aktivitách pričom
získavajú na svoju činnosť finančné prostriedky z rôznych vonkajších
zdrojov. Vykonávajú činnosti, ktorých
hlavným cieľom je aktivizácia lokálnej komunity a tiež rozvoj infraštruktúry s cieľom zvyšovania úrovne kvalifikácie a zručnosti.

n the Gromnik commune there is The
Association of Women promoting
the development of village Gromnik.

n the Szerzyny commune The Club
of Women “Together merrier” in
Szerzyny and Club of Women “Merry community” in Ołpiny.
n the Tuchów commune there are
women informal groups in almost
every locality.

he today’s activity of farmer’s
wives’ associations does not restrain only to the care of the culinary heritage of the area. The female
members of associations more and
more often show high entrepreneurship gaining money on their activity
from many external sources. They conduct activities which aim to activate
the local community and development
of the infrastructure to raise the level of
qualification and skills.

T

he meetings of farmer’s wives’ associations are held at least once in
a week. This is an opportunity to
build social bonds which favours realization of many undertakings of social
character.

S

tretnutia KGW sa uskutočňujú
minimálne raz za týždeň. Je to
príležitoť pre budovanie spoločných väzieb, ktoré vedú k realizácii
mnohých spoločensky významným
projektov.

Pogórzańskie gospodynie
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The housewives of Pogórze
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Przepisy
kulinarne
Recepty
Recipes

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Tuchów

Postny ukropek
Pôstna polievka (ukropek)
Fast-day boiling water (ukropek)

N

ajczęściej postny ukropek czy
opisany dalej rosół z gwoździa gościły na stołach w czasie
przednówka. Przednówek to określenie czasu liczonego dawniej na wsi
pomiędzy okresem kończenia się zapasów żywności z poprzedniego roku
w gospodarstwach (zwykle następował on pod koniec zimy) a okresem zazielenienia się łąk i pierwszych plonów
w nowym roku. Dolegliwość przednówka i czas jego trwania były uzależnione
od stopnia zamożności gospodarzy, ale
także od wielkości zbiorów w poprzednim roku. Dla gospodarzy biednych był
to okres wymuszonego postu, podczas
którego spożywano wszystko, co było
do zjedzenia, łącznie z żywnością nadpsutą czy też takimi roślinami, których
w normalnej diecie nie stosowano
(np. chwasty). Biedniejsi gospodarze
byli zmuszeni ponadto do zaciągania
pożyczek u bogatszych w gotówce lub
w paszy, często na lichwiarskich zasadach. Postny ukropek czy rosół z gwoździa wielu mieszkańców doskonale
pamięta, były one popularne jeszcze
gdzieniegdzie w latach 60. Potrawy to
bardzo biedne, chude, co było wynikiem wszechpanującej na wsiach biedy.

Składniki
woda, sól do smaku, słonina
chleb (najlepiej czerstwy)

N

ajčastejšie sa pôstna polievka alebo nižšie opísaný „vývar
z klincov“ podával na stoloch
v čase pred zberom úrody. Za starých
čias to bolo označenie obdobia na dedine medzi obdobím, kedy obyvatelia
mali ešte zásoby z predchádzajúceho
roka (zvyčajne na konci zimy) a obdobím zazelenania sa lúk a dozrievania prvých plodov v novom roku.
Dĺžka tohto obdobia záležala najmä
od veľkosti a zámožnosti hospodára,
ale tiež od množstva úrody v predchádzajúcom roku. Pre malých a chudobných hospodárov to bolo obdobie
pôstu, počas ktorého boli spotrebované všetky zásoby určené na jedenie,
vrátane hnijúcich potravín alebo tiež
takých rastlín, ktoré sa v normálnych
časoch nepoužívali (napr. burina).
Chudobní hospodári boli okrem toho
nútení požičiavať si od bohatých hospodárov a to buď peniaze alebo jedlo.
Pôstna polievka, čiže „vývar z klincov“ si veľa obyvateľov dokonale
pamätá. Bola veľmi populárna ešte
v začiatkoch 60. rokov minulého storočia. Je to veľmi chudobné jedlo, čo
bolo odrazom vtedajšej chudoby na
vidieku.

Potrebné ingrediencie
voda, soľ podľa chuti, sadlo
chlieb (najlepšie suchý)

Sposób wykonania

S

posób wykonania był bardzo
prosty. Wodę należało osolić do
smaku, zagotować (stąd nazwa
ukropek), wrzucić podsmażoną słoninę, wdrobić czerstwy chleb i podawać.
Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

P

ostup prípravy: spôsob prípravy je veľmi jednoduchý. Osolíme vodu a privedieme do varu
(odtiaľ pochádza pomenovanie „ukropek“), pridáme opečenú slaninu a rozdrobíme suchý chlieb.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

O

ften fast-day boiling water
(ukropek) or described below
nail broth were present on the
tables during time before the harvest.
In the old days in a village, time before the harvest was a period of time
between the time when food stocks
were running out from previous year
in farms (it usually occurred at the end
of the winter) and the time when fields
turned green and first crops appeared in
the new year. The trouble of the time
before the harvest and its duration
were dependent on the degree of farmers’ wealth, but also on the size of crops
in the previous year. The period for poor
farmers was the period of forced fasting
during which everything edible was
consumed, together with a little spoiled
food or also with such plants which
were not used in a normal diet (e.g.
weeds). Moreover poor farmers were
forced to take loans from richer farmers
in cash or in fodder, often at usurious
rates. A lot of inhabitants clearly remember fast-day boiling water or nail
broth, they were popular here and there
in the sixties. These were very poor, thin
dishes, which was the result of reigning
poverty in the villages.

Ingredients:
water, salt to taste, pork fat
bread (preferably stale)

Preparation:

T

he preparation was very simple.
Water was to be salted to taste,
boiled (from that the name ukropek – boiling water), throw stir-fried
pork fry, crumble stale bread and
serve.
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Rosół z gwoździa
Vývar z klinca
Nail broth

D

ziki rosół nazywany jest również – szwabskim, głupim, czarnym, rosołem z gwoździa lub
na gwoździu.

Składniki

N

Potrebné ingrediencie
zemiaky
mrkva
petržlen
cibuľa
cesnak
brečtan
sadlo
1 lyžica múky
soľ a korenie podľa chuti

ziemniaki
marchew
pietruszka
cebula
czosnek
kurdybanek
słonina
1 łyżka mąki
sól, pieprz do smaku

Sposób wykonania

O

solone ziemniaki gotujemy
i odcedzamy. Osobno gotujemy wodę, dodajemy do niej
pokrajanej cebuli, parę ząbków czosnku, pietruszki, kurdybanku i pieprz.
Nakładamy na talerz ziemniaki i nalewamy ugotowanego rosołu. Możemy
ziemniaki i rosół gotować razem.
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epravý vývar tiež nazývaný
ako hlúpy, čierny, vývar z klinca, alebo na klinec.

Postup prípravy

Z

emiaky uvaríme v osolenej vode
a necháme odkvapkať. Samostatne uvaríme vodu, dodáme do nej
pokrájanú cibuľu, mrkvu, pár strúčikov
cesnaku, petržlen, brečtan a korenie. Na
tanier naložíme zemiaky, ktoré týmto
vývarom zalejeme. Zemiaky a vývar
môžeme tiež variť spoločne.

Przepisy PSR – Tuchów

W

ild broth is also called – swabian, stupid, black, broth
from a nail or on a nail.

Ingredients:
potatoes
carrot
parsley
onion
garlic
ground-ivy
pork fat
1 spoon of flour
salt, pepper to taste

Preparation:

C

ook salted potatoes and strain
them. Cook the water separately, add sliced onion, a few
cloves of garlic, parsley, ground-ivy
and pepper into it. Put potatoes on
the plate and pour the cooked broth.
It is possible to cook potatoes and
broth together.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Przekąska
na zapusty

Fašiangový zákusok
Carnival snack

Składniki

Potrebné ingrediencie
0,5 kg masti
1 l mlieka
chlieb

0,5 kg słoniny
1 l mleka
pajdki chleba

Sposób wykonania

U

gotowaną na mleku słoninę
wyciągamy i kroimy w plastry,
kładziemy je na kromki razowego chleba. Najlepiej przekąskę na
zapusty popijać wywarem mlecznym
z ugotowanej słoniny.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

N

a mlieku uvarenú slaninu nakrájame na plátky. Plátky poukladáme na krajce celozrnného
chleba. Na zapíjanie použijeme mliečny vývar zo slaniny.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
0,5 kg of pork fat
1 litre of milk
slices of bread

Preparation:

D

raw out the pork fat cooked
on milk and slice it, put it
on the slices of whole-meal
bread. Carnival snack is the best to
drink with a milk brew from cooked
pork fat.
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Mordonie
Mordonie
– halušky zo surových zemiakov
Mordonie
(Noodles made of raw potatoes)

W

iejskie kacapały w Szerzynach, kucie w Polichtach lub
mordonie to nazwy tej samej,
niezwykle popularnej potrawy. Dawniej często gotowano je na obiad lub
podwieczorek. Na kolację jej nie podawano, bo długo zalegały w żołądku, powodując „umordowanie”. Gdy
jadło się je rano, obiadu nie chciało
się po nich często jeść, były bardzo
sycące. Nazwa, według innych źródeł,
wzięła się od ugniatania ich i formowania rękami.

Składniki

D

edinské kacapaly v Szerzynach, kovania v Polichtach
alebo mordonie = sú to rovnaké názvy pre veľmi obľúbené jedlo.
V minulosti sa často pripravovalo na
obed, alebo na olovrant. Na večeru sa
nepodávalo, pretože je to jedlo veľmi
sýte a spôsobuje únavu. Keď sa jedlo
na ráno, častokrát sa už nejedlo na
obed. Názov, podľa rôznych zdrojov,
je odvodený od jeho prípravy – miesenia a formovania rukami.

Potrebné ingrediencie
10 zemiakov
1-2 vajcia
celozrnná múka
soľ podľa chuti
masť alebo mlieko

10 ziemniaków
1-2 jajka
mąka razowa
sól do smaku
słonina lub mleko

Sposób wykonania

Z

iemniaki obieramy i trzemy na
tarce. Wygniatamy w worku serowym, odstawiamy na chwilę.
Wylewamy wyciśniętą wodę, a pozostały osad (krochmal) dodajemy do
odciśniętych ziemniaków. Wbijamy
jajka, dodajemy mąkę razową, solimy,
wyrabiamy, formujemy kulki. Gotujemy 5-10 minut w osolonej wodzie.
Po ugotowaniu wyjmujemy na miskę
i maścimy skwarkami lub podajemy
z ugotowanym mlekiem.
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Postup prípravy

Z

emiaky očistíme a nastrúhame. Popučíme ich v syrovom
vrecúšku a dáme nachvíľu odstáť. Nalejeme vytlačenú vodu zo
zemiakov a zostávajúce pevné látky
(škrob) pridáme do zemiakov. Dodáme vajcia, múku, slaninu – miesime
a formujeme gule. Varíme 5-10 minút
v osolenej vode. Po uvarení vyberieme na misku a omastíme škvarkami
lebo podávame s uvareným mliekom.

Przepisy PSR – Tuchów

K

acapały in Szerzyny, kucia in
Polichta or mordonie are the
names of the same, unusually
popular dish. In the past it used to be
often cooked for dinner or afternoon
snack. It was not served for supper,
because it retained in a stomach, causing gastric problems. If you ate them
in the morning, you did not want to
eat dinner because they were very
stodgy. The name, according to different sources, took its name from their
kneading and forming with hands.

Ingredients:
10 potatoes
1-2 eggs
whole-meal flour
salt to taste
pork fat or milk

Preparation:

P

eel and grate potatoes on
a grater. Knead them in
a cheese bag, put away for
a moment. Pour out squeezed out
water, and add remaining residue
(starch) to strained potatoes. Crack
the eggs, add whole-meal flour, salt,
knead, form balls. Cook for 5-10 minutes in salted water. After cooking
take it out to the bowl and grease
with porks scratching or serve with
boiled milk.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Prołzioki
Podplamenníky
Polish Soda Breads (Prołzioki)

P

rołzioki to potrawa spożywana
przez mieszkańców Podkarpacia. W Małopolsce pod tą nazwą występują wyłącznie w gminie
Szerzyny. Prosty przepis na prołzioki
jest przekazywany ustnie z pokolenia
na pokolenie. Należą współcześnie do
prawdziwych rarytasów kuchni staropolskiej. Ich smak i aromat odbiega
znacznie od współczesnych produktów. Niezastąpionym dodatkiem do
prołzioków jest świeże wiejskie masło
lub słodka śmietana. Można podawać
je także z zimnym mlekiem. Ze względu na szybkie przygotowanie często
zastępowały podstawowy produkt
– chleb wiejski. Pieczono je bez tłuszczu bezpośrednio na płycie kuchennej.
Znane są również pod innymi nazwami: proziaki, prouzioki czy prozioki.

Składniki

P

rołzioki sú obľúbeným jedlom obyvateľov Podkarpatského regiónu. V Malopoľsku
sa pod týmto názvom vyskytujú iba
v obci Szerzyny. Jednoduchý recept
na prołzioki je posúvaný ústne z generácie na generáciu. Toto jedlo patrí
medzi skutočné rarity staropoľskej
kuchyne. Ich chuť a vôňa sa významne odlišuje od dnešných „tradičných“
jedál. Neodmysliteľným doplnkom
prołzioków je svieže domáce maslo,
alebo sladká smotana. Môžete ich jesť
tiež so studeným mliekom. Vzhľadom
na rýchlu prípravu často zastupovali
základnú potravinu – domáci chlieb.
Piekli sa bez tuku, priamo na varnej
doske. Známe sú tiež pod inými názvami ako: proziaki, prouzioki alebo
prozioki.

Potrebné ingrediencie
2 kg múky
15 dkg tuku
2 vajcia
2 lyžice sódy

2 kg mąki
15 dag tłuszczu
2 jajka
2 łyżki prouzy
– sody oczyszczonej (spożywczej)
kwaśne mleko
szczypta soli, szczypta cukru

kyslé mlieko
štipka soli, štipka cukru

Sposób wykonania

W

szystkie składniki wyrabiamy na stolnicy, a po rozwałkowaniu na ok. 1 do 2 cm,
kroimy w kwadraty. Pieczemy na blasze kuchennej. Po upieczeniu smarujemy masłem lub marmoladą.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

V

šetky ingrediencie zmiešame
(najlepšie priamo na stole, alebo pracovnej doske), vymiesime
cesto a rozvaľkáme približne na hrúbku
1-2 cm. Rozvaľkané cesto nakrájame na
štvorčeky. Pečieme na plechu, alebo na
varnej doske. Po upečení potrieme čerstvým maslom, alebo marmeládou.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

P

rołzioki is a dish consumed by
the inhabitants of Podkarpacie.
In Małopolska under this name
it is exclusively found in the Szerzyny commune. A simple recipe for
prołzioki is passed down orally from
generation to generation. Today they
belong to the true rarities of the Old
Polish Cuisine. Their taste and aroma
differs considerably from contemporary products. An irreplaceable addition to prołzioki is a fresh country
butter or sweet cream. It can also be
served with cold milk. They often replaced the basic product – a country
bread because of a quick preparation.
They were baked dry without any oil
directly on the stove plate. They are
also known under different names:
proziaki, prouzioki or prozioki.

Ingredients:
2 kg of flour
15 decagrams of fat
2 eggs
2 spoons of prauza
– baking soda
sour milk
a pinch of salt, a pinch of sugar

Preparation:

K

nead all ingredients on the pastry board, roll the dough until it
is 1 to 2 cm thick and cut into
squares. Bake on the stove plate. After baking, spread with butter or marmalade.
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Gomółki
Gomółki (Bobuľky)
Gomółki (type of cheese snack)

N

a dawnych weselach wiejskich
nikt nie słyszał o plackach czy
ciastkach – za największy przysmak uchodziły właśnie gomółki.
Tłuste i słone, doskonale nadawały
się na przekąskę do piwa. Przygotowane na wesele gomółki szybko
znikały ze stołów, panował bowiem
zwyczaj, że goście je nie tylko jedli,
ale i zabierali do domów jako prezent dla dzieci. Gomółki były również
przygotowywane w Wielkim Tygodniu i zanoszone w Wielką Sobotę
do kościoła do poświęcenia razem
z innymi produktami, takimi jak: jaja,
kiełbasa, chrzan, które miały się później znaleźć na stole wielkanocnym.

Składniki
1 kg chudego sera
1 jajko
1 żółtko do posmarowania
kminek
sól do smaku, cukier do smaku

V

minulosti na dedinských svadbách nikto nepoznal palacinky,
alebo sušienky – za najlepšiu
pochúťku boli považované vlastné
„Gomółki“ (bobuľky). Mastné a slané
sa výborne hodili najmä k pivu. Pripravené „Gomółki“ sa rýchlo míňali
zo svadobných stolov – prevládal tiež
zvyk, že svadobní hostia ich nielen
jedli, ale tiež nosili domov ako darček pre svoje deti. „Gomółki“ sa tiež
pripravovali vo „Veľkom týždni“ a na
Bielu sobotu sa prinášali do kostolov
na posvätenie spolu s inými produktami ako: vajcia, klobása, chren, ktoré
sa neskôr použili na Veľkonočnom
stole.

Potrebné ingrediencie
1 kg tvarohu
1 vajce
1 vaječný žĺtok na potieranie
rasca
soľ podľa chuti, cukor na dochutenie

Sposób wykonania

O

dciśnięty twaróg, posolony
i pokruszony wkładamy do
miski i przykrywamy ścierką,
trzymamy w pokojowej temperaturze
3-4 dni, aż sfermentuje. Po tym czasie
dodajemy masło, śmietanę i ucieramy na gładką masę. Do sera dodajemy kminek, mieszamy i wyrabiamy
małe gomółki wielkości jaja. Układamy na desce lub w brytfannie i trzymamy przez noc w letnim piekarniku.
Po wyjęciu osuszamy – najlepiej na
słońcu. Podajemy jako przekąskę.
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Postup prípravy

O

dtučnený tvaroh rozdrvíme,
osolíme a vložíme do misky
prikrytej utierkou. Necháme 3-4 dni odstáť pri izbovej teplote
až kým neskysne na syr. Po uplynutí
tejto doby pridáme maslo, smotanu
a roztrieme na hladkú masu. Pridáme
rascu, premiešame a vyrábame malé
„Gomółki“ (bobuľky) veľkosti vajca.
„Gomółki“ ukladáme na tanier, alebo
plech na pečenie (brutvanu) a necháme na noc odstáť v rúre. Potom vyberieme a dáme usušiť – najlepšie na
slnku. Podávame ako predjedlo.
Przepisy PSR – Tuchów

A

t former country weddings nobody heard about cakes or pastries – gomółki just passed for
the largest delicacy. Fat and salty,
they were perfectly suitable for
a snack with a beer. Prepared for
a wedding, gomółki were quickly disappearing from the tables, because
there was a custom that guests not
only ate them, but they also took
them home as a present for children.
Gomółki were also prepared during
Holy Week and brought to the church
on Holy Saturday for blessing together
with different products, such as: eggs,
sausage, horse-radish, which were later to be found on the Easter table.

Ingredients:
1 kg of low-fat cottage cheese
1 egg
1 egg yolk for spreading
caraway seed
salt to taste, sugar to taste

Preparation:

P

ut squeezed salted and crumbled cottage cheese into the
bowl and cover with a cloth,
keep in room temperature for 3-4
days until it ferments. After this
time add butter, sour cream and mix
for the smooth mass. Add caraway
seed to the cheese, stir and knead
small gomółki of the size of an egg.
Place them on the board or in the
baking-pan and keep for a night in
a lukewarm oven. After taking out
dry them – the best in the sun. Serve
as a snack.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

fot. Mariuszjbie

Rosół z domowym
makaronem
Kurací vývar s domácimi rezancami
Chicken soup with home-made noodles
Składniki

Potrebné ingrediencie
kus kuracieho
bravčového
hovädzieho mäsa
mrkva
petržlen
zeler
pór
1 strúčik cesnaku
1 sušené huby
1 cibuľa
soľ, korenie

kawałek kurczaka
wieprzowiny
wołowiny
marchew
pietruszka
seler
por
1 ząbek czosnku
1 grzybek suszony
1 cebula opalona na ogniu
sól, pieprz

Sposób wykonania

W

szystko wkładamy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy na małym ogniu ok.
4 godz. Przyprawiamy do smaku. Podajemy z domowym makaronem.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

V

šetko dáme do hrnca, zalejeme
vodou a varíme na miernom
ohni asi 4 hodiny. Dochutíme.
Podávame s domácimi rezancami

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
a piece of chicken
pork
beef
carrot
parsley
celery
leek
1 little clove of garlic
1 dried mushroom
1 onion scorched on fire
salt, pepper

Preparation:

P

ut all of ingredients into the
pot, pour water and cook on
a low heat for about 4 hours.
Add spice to taste. Serve with homemade noodles.
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Zacierka
Mrvenica
Hasty pudding

Składniki

Potrebné ingrediencie
šálka celozrnnej múky
voda podľa potreby
1 vajce
štipka soli
1 liter mlieka

szklanka mąki razowej
wody, ile przyjmie
1 jajko
szczypta soli
1 l mleka

Sposób wykonania

M

ąkę przesiewamy, solimy, wbijamy jajko, wlewając wodę.
Zarabiamy ciasto do momentu,
aż będzie gęste. Następnie urywamy
ciasto i obracamy w palcach, tworząc
drobne kuleczki. Wrzucamy do gotującego się mleka. Gotujemy od 3 do
5 min.
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Postup prípravy

P

reosiatu múku osolíme, pridáme vajce a vodu. Vymiesime
husté, pevné cesto. Následne
trháme z cesta malé kúsky, obraciame ich v rukách a formujeme na malé
guličky. Varíme v mlieku približne 3-5
minút.

Przepisy PSR – Tuchów

Ingredients:
a glass of whole-meal flour
water
1 egg
a pinch of salt
1 liltre of milk

Preparation:

S

ift the flour, add salt, crack the
egg, pour water. Knead the
dough until it is thick. Then tear
off the dough and turn over in fingers, forming small globules. Throw
into cooking milk. Cook from 3 to 5
minutes.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Kasza ze śliwami
Slivková kaša
Porridge with plums

Ź

ródło witamin i dobre na trawienie. Najczęściej podawana na
kolację. Małym dzieciom dodatkowo polewano kaszę słodką śmietanką. Dziś mało doceniana, najczęściej podawana na stół wigilijny.

Składniki

Z

droj vitamínov a dobré aj na trávenie. Zvyčajne sa podávala na
večeru. Malým deťom sa kaša
dodatočne polievala sladkou smotanou. Dnes sa málo varí, najčastejšie
sa podáva na vianočný stôl.

Potrebné ingrediencie
2 šálky jačmeňa
1 šálka sušených sliviek
mlieko

2 szklanki kaszy jęczmiennej
1 szklanka suszonych śliwek
mleko

Sposób wykonania

J

est to typowe danie wiejskie
z produktów, które były w każdym gospodarstwie. Można je
było gotować wcześniej. Kaszę tylko
podgotowywano, a później wkładano pod pierzynę. Gdy przyszło się
z pola, obiad był gotowy.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

J

e to typický dedinský pokrm,
ktorý sa pripravoval na každom
gazdovskom dvore. Kaša sa
mohla pripraviť skôr. Kaša sa len zvarila a potom vložila pod deku alebo
perinu (udržiavanie teploty). Keď sa
prišlo z poľa kaša bola pripravená na
jedenie.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

T

he source of vitamins and good
for digestion. Most frequently
served for supper. Little children
had their porridge poured with sweet
cream. Today it is not much valued,
most often served on Christmas-Eve.

Ingredients:
2 glasses of barley groats
1 glass of dried plums
milk

Preparation:

T

his is a typical country dish
from the products which were
in every farm. One could cook it
earlier. The groats was only parboiled,
and then it was put under the feather
bed. When one came from the field,
the dinner was ready.
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Groch z kapustą
Hrach s kapustou
Split peas and cabbage

G

roch i bób gotowano na wodzie
i jedzono z kapustą i żurem albo
same; maszczone były masłem
lub śmietaną, zwłaszcza bób młody,
a często, szczególnie w dni uroczyste,
dodawano do nich kawałek gotowanej
spyrki, baraniny lub cielęciny, albo także
w czasie gotowania do garnka wkładano wymienione kawałki mięsa.

Składniki

H

rach a bôb sa pripravoval na
vode a jedol sa s kapustou,
żurom, alebo sám. Omastené
boli maslom alebo smotanou, obzvlášť mladý bôb. Najmä vo sviatočných dňoch sa k nemu pridali kúsky
upečenej slaniny, baraniny alebo
teľaciny. Mäso sa často pridávalo aj
počas samotného varenia.

Potrebné ingrediencie

1 kg kapusty kiszonej
1 szklanka fasoli

1 kg kyslej kapusty
1 šálka hrachu alebo bôbu
alebo fazule
niekoľko sušených húb

kilka grzybków suszonych

Sposób wykonania

K

apustę zalewamy małą ilością wody, gotujemy około
1 godz., solimy. Osobno gotujemy wcześniej namoczone grzybki,
a w oddzielnym garnku fasolkę, którą odcedzamy i ugniatamy na masę.
Mieszamy z kapustą, dodajemy
drobno pokrojone grzybki. Podajemy
z ziemniakami.
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Postup prípravy

K

apustu zalejeme malým množstvom vody a varíme približne
1 hodinu. Pridáme soľ. Samostatne si uvaríme vopred namočené
huby a samostatne tiež strukovinu,
ktorú necháme odtiecť a rozmiešame na jemnú hmotu. Hmotu potom
vmiešame do kapusty a pridáme uvarené huby. Podávame so zemiakmi.

Przepisy PSR – Tuchów

P

ea and broad bean were
cooked in water and eaten
with cabbage and sour rye
soup or alone; buttered or with sour
cream, especially young broad bean,
and often, particularly on festive days,
a piece of boiled crackling, mutton or
veal were added to them during cooking.

Ingredients:
1 kg of sauerkraut
1 glass of bean
several dried mushrooms

Preparation:

S

oak cabbage in a small quantity
of water, cook for about 1 hour,
add salt. Cook in a separate pot
previously soaked mushrooms, and in
a separate pot bean which has to be
strained and mashed. Mix with the
cabbage, add thinly sliced mushrooms.
Serve with potatoes.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Smalczyk wyśmienity
Lahodný „šmalec“
Excellent Lard

Składniki
1 kg błony
1 kg boczku surowego
4 duże jabłka
4 duże cebule
30 dag śliwek suszonych
sól, pieprz
gałka muszkatołowa

Potrebné ingrediencie
1kg slaniny
1 kg surového bôčika
4 veľké jablká
4 veľké cibule
30 gramov sušených sliviek
soľ, korenie
muškátový oriešok

Sposób wykonania

S

łoninę i boczek mielimy, podsmażamy w rondlu, lekko studzimy. Jabłka trzemy na grubej
tarce, cebulę kroimy w kostkę, śliwki
kroimy w paski. Dodajemy wszystko do smalcu, mieszamy i smażymy
jeszcze około ½ godziny. Często mieszając, przyprawiamy solą, pieprzem
i gałką muszkatołową. Przekładamy
do mniejszych pojemników, najlepiej
glinianych.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

S

laninu a bôčik pomelieme a osmažíme na panvici, mierne
ochladíme. Jablká nahrubo nastrúhame, cibuľu nakrájame na malé
kocky, slivky nakrájame na pásiky.
Pridáme všetko do šmalcu a za stáleho miešania pečieme ešte 30 minút. Počas pečenia dochutíme soľou,
korením a muškátovým orieškom. Po
upečení prelejeme do menších, najlepšie hlinených nádob.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
1 kg of integument
1 kg of raw bacon
4 large apples
4 large onions
30 decagrams of dried plums
salt, pepper
nutmeg

Preparation:

M

ince pork fat and bacon, stir-fry
in a saucepan, cool down lightly. Grate apples on a big grater,
dice the onion, cut plums into stripes.
Add all ingredients to the lard, stir
and fry for about half an hour. Add
salt, pepper and nutmeg while stirring often. Put to the smaller containers, preferably `clay.
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Jajecznica
z lubczykiem
Praženica s ligurčekom
Scrambled eggs with lovage

G

mina Ryglice, a szczególnie
wieś Lubcza, która wzięła swoją nazwę od lubczyku, była
i jest nadal zakochana w tym zielu.
Pokochała też jego smak; dodawała
i dodaje je do zup, sosów, jajecznicy,
a nawet kanapek.

Składniki
4 świeże jajka
2 łyżki mleka
szczypta soli
lubczyk

M

unicipália Ryglice, najmä dedina Lubcza, ktorej názov je odvodený práve z ligurčeka, bola
a naďalej je zaľúbená do tejto byliny.
Miluje jeho chuť, dodávala a dodáva
ho do polievok.

Potrebné ingrediencie
4 čerstvé vajcia
2 lyžice mlieka
štipka soli
ligurček (ľudovo tiež „ľubček“)

Sposób wykonania

W

bijamy jajka do miski, roztrzepujemy, dodajemy mleko
i sól, mieszamy. Wlewamy
na rozgrzaną patelnię z roztopionym
masłem lub skwarkami. Smażymy
i posypujemy pokrojonym lubczykiem.
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Postup prípravy

D

o misky rozbijeme a rozmiešame vajíčka, pridáme mlieko,
soľ a vymiešame. Vylejeme
na rozohriatu panvicu s roztopeným
maslom alebo škvarkami. Usmažíme
a posypeme na drobno pokrájaným
ligurčekom.

Przepisy PSR – Tuchów

T

he commune Ryglice, and particularly the village Lubcza,
which took its name from lovage,
has been still in love with this herb.
They loved its taste; they have added it to soups, sauces, scrambled eggs,
and even sandwiches.

Ingredients:
4 fresh eggs
2 spoons of milk
a pinch of salt
lovage

Preparation:

B

reak the eggs into a bowl,
whisker the eggs, add milk and
salt, stir it. Pour into a hot frying pan with melted butter or pork
scratchings. Fry and sprinkle with the
diced lovage.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Żurek postny
Pôstny žurek (polievka)
Fast-day sour rye soup

Składniki
3 ząbki czosnku
3 grzybki suszone
zaczyn kiszonego żuru
cebula
słonina

Potrebné ingrediencie
3 strúčiky cesnaku
3 sušené huby
kvas z kyslej ražnej polievky
cibuľa
masť

Sposób wykonania

G

otujemy wodę z czosnkiem
i grzybkami. Wlewamy tyle
zaczynu, żeby żurek nie był
kwaśny i miał konsystencję zupy.
Smażymy na tłuszczu cebulę i tym
maścimy żur. Taki żur można podawać z ugotowanym bobem, ziemniakami lub chlebem.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

V

odu varíme s cesnakom a hubami. Postupne pridávame
kvas, ale len toľko, aby polievka nebola príliš kyslá a zachovala si
svoju tekutú podobu. Na masti osmažíme cibuľu a tým omastíme polievku. Takúto polievku možno podávať
s uvareným bôbom, zemiakmi alebo
chlebom.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
3 cloves of garlic
3 dried mushrooms
leaven of pickled sour rye soup
onion
pork fat

Preparation:

C

ook the water with garlic and
mushrooms. Pour as much
leaven so as not to make rye
soup sour and to have the consistency of a soup. Fry an onion on the fat
and butter sour rye soup with it. Sour
rye soup can be served with cooked
broad bean, potatoes or bread.
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Kołacz
Koláč
Circular wedding bread

K

ołacz to obowiązkowy placek
weselny, pieczony w rondlach
lub na liściach kapusty. Musiał
być (zgodnie z nazwą) koniecznie
okrągły. Dziś kołacze można spotkać
prawie wyłącznie na dożynkach.

Składniki

K

oláč je povinnou svadobnou
tortou, pečený na panviciach
alebo listoch kapusty. Musel byť (v súlade s názvom) nutne
okrúhly. Dnes sa z koláčmi môžeme
stretnúť hlavne na dožinkových slávnostiach.

Potrebné ingrediencie
5 dkg droždia
3 polievkové lyžice cukru
vanilkový cukor
2 vajcia
tvaroh
0,5 l mlieka
2 lyžice masla
1 lyžica oleja

5 dag drożdży
3 łyżki cukru
cukier waniliowy
2 jajka
biały ser
0,5 l mleka
2 łyżki masła
1 łyżka oleju

Sposób wykonania

D

rożdże posypujemy cukrem,
chwilę czekamy, dodajemy
resztę składników. Wyrabiamy ciasto, wykładamy na blaszkę
i czekamy na wyrośnięcie. £ączymy
ser biały z cukrem, cukrem waniliowym i jajkiem. Ser posypujemy
wyrobioną wcześniej kruszonką. Pieczemy w nagrzanym piekarniku – powinien przybrać złoty kolor.
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Postup prípravy

D

roždie posypeme cukrom,
chvíľu počkáme a pridáme
zvyšok ingrediencií. Spracujeme si cesto a necháme ho vykysnúť.
Tvaroch rozmiešame s cukrom, vanilkovým cukrom a vajcom. Tvaroh
nanesieme na cesto a pečieme v rúre
do zlatista.

Przepisy PSR – Tuchów

C

ircular wedding bread is an obligatory wedding cake, baked in
saucepans or on leaves of cabbage. It had to be necessarily round
(according to its name). Today wedding
breads can be almost exclusively seen
at harvest festivals.

Ingredients:
5 decagrams of yeast
3 spoons of sugar
vanilla sugar
2 eggs
cottage cheese
0,5 carton of milk
2 spoons of butter
1 spoon of oil

Preparation:

S

prinkle sugar on yeast, wait
for a moment, add the rest of
ingredients. Make the dough,
lay out on a baking tray and wait for
rising. Combine cottage cheese with
sugar, vanilla sugar and egg. Sprinkle
crumble topping on cheese. Bake in
the warmed up oven – it should get
gold colour.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Szarlotka z jabłkami
Jablčník
Apple-pie

P

lacek ten pieczono na wesela
i święta w lecie, a w zimie tylko wtedy, gdy gospodarzowi
udało się dobrze przechować jabłka
w piwnicy lub w sianie na strychu.

Składniki

T

ento koláč sa piekol hlavne na
svadby a letné slávnosti (sviatky). V zime sa pripravoval len
vtedy, keď sa roľníkovi podarilo dobre uskladniť jablká v pivnici alebo
v sene v podkroví.

Potrebné ingrediencie
0,5 kg múky z pšenice
30 g cukru
1 margarín
5 žĺtkov
prášok do pečiva
1 vanilkový cukor

0,5 kg mąki pszennej
30 dag cukru
1 margaryna
5 żółtek
1 proszek do pieczenia
1 cukier waniliowy

Sposób wykonania

Z

e składników wyrabiamy ciasto.
Połowę wykładamy na blaszkę.
Na ciasto kładziemy pokrojone
w ćwiartki jabłka, posypujemy cynamonem, na to nakładamy resztę ciasta. Nagrzewamy piekarnik i pieczemy
na złoty kolor. Wystudzoną szarlotkę
posypujemy cukrem pudrem.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

Z

ingrediencií vyrobíme cesto.
Polovicu cesta rozprestrieme na
plech. Na cesto ukladáme na
štvrtiny pokrájané jablká, posypeme
škoricou a zalejeme zvyškom cesta.
Pečieme v rúre do zlatista. Vychladnutý koláč posypeme práškovým
cukrom.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

T

his cake was baked for weddings
and holidays in the summer, and
in the winter only then, when
a farmer was able to keep apples
well-preserved in the cellar or in hay
in the attic.

Ingredients:
0,5 kg of wheat flour
30 decagrams of sugar
1 margarine
5 egg yolks
1 packet of baking powder
1 packet of vanilla sugar

Preparation:

F

rom the ingredients make the
dough. Lay out the half of it
on a baking tray. Put the sliced
apples on the dough, sprinkle with
cinnamon, then layer the rest of the
dough on it. Warm up the oven and
bake until it gets gold colour. Sprinkle cooled apple-pie with powdered
sugar.
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Strudel
Makový závin
Strudel

W

czasach kiedy „kumory” były
pełne i krowy się dobrze
doiły, na niedzielę i święta
pieczono babuchy i strucle. Nazwa
strucle pochodzi z niemieckiego; tak
też jest często nazywany strudel.

Składniki

V

období keď „komory“ boli plné
a kravy dobre dojili, sa na nedeľu a sviatky piekli buchty
a štrúdle. Názov štrúdle pochádza
z nemeckého jazyka.

Potrebné ingrediencie

50 dag mąki
5 dag drożdży
0,5 litra mleka
3 żółtka
5 łyżek cukru
szczypta soli
10 dag masła
skórka z cytryny

Sposób wykonania

C

iasto wyrabiamy, formujemy
dwie strucle, zostawiamy do
wyrośnięcia. Gdy wyrośnie,
wkładamy do pieca lub piekarnika.
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C

I

n the times when chambers were
full and the cows gave a lot of
milk, cakes and twists were baked
for Sunday. The name strucle (twists)
comes from German; and strudel is
often called like that.

Ingredients:

50 dkg múky
5 dkg droždia
0,5 litra mlieka
3 žĺtky
5 lyžíc cukru
štipka soli
10 dkg masla
citrónová kôra

50 decagrams of flour
5 decagrams of yeast
0,5 litre of milk
a pinch of salt
3 egg yolks
5 spoons of sugar
10 decagrams of butter
lemon peel

Postup prípravy

Preparation:

esto spracujeme a vyformujeme z neho dve štrúdle. Keď
vykysne pečieme v rúre dozla-

tista.

Przepisy PSR – Tuchów

M

ake the dough, form the dough
into two twists, leave it to rise.
When it has risen, put it to the
stove or the oven.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

fot. Błażej Pieczyński

Faworki
Faworki (Fánky)
Angel wings (Faworki)

Z

ciasta na faworki wyrabiano również róże. Wykrawano
szklankami trzy kółka różnej
wielkości, następnie do większego
kółka doklejano mniejsze i formowano na kształt róży. Po usmażeniu
na środku kładziono marmoladę
i posypywano cukrem pudrem.

Składniki

Z

cesta na faworki sa pripravovali
tiež ruže. Pohármi sa vykrajovali
tri kolieska rôznej veľkosti. Následne sa tieto kolieska spojili (menšie
koliesko sa pripojilo na väčšie) a vyformovali sa do tvaru ruže. Po upečení sa do stredu pridala marmeláda
a posypali sa práškovým cukrom.

Potrebné ingrediencie
1 kg múky
8 dkg masla
8 žĺtkov
2 vajcia
2 vanilkového cukru
2 lyžice smotany

1 kg mąki
8 dag masła
8 żółtek
2 jajka
2 cukry waniliowe
2 łyżki śmietany

Sposób wykonania

Z

e składników wyrabiamy ciasto,
cienko rozwałkowując, kroimy
w prostokąciki, nacinamy środki,
przekręcamy. Smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Posypujemy cukrem pudrem.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

Z

ingrediencií si vyrobíme cesto,
ktoré rozvaľkáme na tenko. Cesto
nakrájame na obdĺžniky a v strede urobíme malý otvor. Jednu stranu
obdĺžnika potom prevlečieme cez tento
otvor aby sme získali tvar stuhy. Pečieme na rozpálenom oleji dozlatista. Po
upečení posypeme práškovým cukrom.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

F

rom the same dough as for faworki the so-called carnival roses were
made. Three circles of various size
were cut out by glasses, then to the
larger circle smaller ones were stuck on
to form the shape of a rose. After frying,
marmalade was put on the centre and
it was sprinkled with powdered sugar.

Ingredients:
1 kg of flour
8 decagrams of butter
8 egg yolks
2 eggs
2 packets of powdered sugar
2 spoons of sour cream

Preparation:

M

ake the dough from ingredients, rolling out thinly, cut into
small rectangles, cut small slits
in the middle of each, pass one of its
sides through it and afterwards pull it
through to make a shape of a twisted
ribbon. Fry in hot oil until they gain
gold colour. Sprinkle with powdered
sugar.
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Ciastka z wody
Sušienky z vody
Water cookies

N

asze babcie kąpały ciasta wyłącznie w wzbogaconej minerałami wodzie źródlanej. Woda
ta dodaje smaku i delikatności ciastu.
Dziś próbujemy zastąpić ją wodą mineralizowaną w butelkach.

Składniki

N

aše babičky používali na výrobu
sušienok (koláčov) výlučne obohatenú minerálnu vodu źródlana. Táto voda dodáva cestu chuť a lahodnosť. Dnes sa ju snažíme nahrádzať
minerálnou vodou vo fľašiach.

Potrebné ingrediencie

Sposób wykonania

D

rożdże rozpuszczamy w mleku,
mąkę przesiewamy na stolnicę.
Dodajemy masło i rozpuszczone drożdże. Wyrabiamy nożem (nie
wolno ręką). Gdy zarobimy, zawijamy w serwetkę i wrzucamy do zimnej
wody. Czekamy, aż wypłynie do góry.
Po wyjęciu ciasto rozwałkowujemy,
wykrawamy ciasteczka, pieczemy. Po
upieczeniu łączymy ciasteczka marmoladą lub powidłami.
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Postup prípravy

V

mlieku rozpustíme droždie
a preosejeme múku. Pridáme
maslo a rozpustené droždie.
Miesime nožom (nie rukami). Zamiesené cesto zabalíme do utierky a ponoríme do studenej vody. Čakáme až
vypláva na hladinu. Po vybratí cesto
rozvaľkáme, vykrojíme malé okrúhle
kúsky a upečieme. Po upečení spájame marmeládou, alebo džemom.

Przepisy PSR – Tuchów

Ingredients:
80 decagrams of flour
50 decagrams of butter
5 decagrams of yeast

80 dkg múky
50 dkg masla
5 dkg droždia

80 dag mąki
50 dag masła
5 dag drożdży

O

ur grandmothers bathed the
dough exclusively in enriched mineral spring water.
This water adds taste and delicacy to
the cake. Today it is replaced by bottled mineralized water.

Preparation:

D

issolve yeast in milk, sift flour
on the pastry board. Add butter and the dissolved yeast.
Form with a knife (not by hand).
After forming, wrap up in a napkin
and throw into cold water. Wait until
it goes up. After taking out, roll out
the dough, cut out cookies and bake.
After baking, put marmalade or plum
jam on cookies.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Barszcz czerwony
czysty
Čistý červený boršč
Clear red borscht
Składniki
20 dag kostki wieprzowej z mięsem
20 dag kostki wołowej z mięsem
0,5 kg buraczków czerwonych
włoszczyzna
cebula
czosnek
sól, pieprz
ocet
maggi

Potrebné ingrediencie
20 dkg kosti z bravčového mäsa
20 dkg kosti z hovädzieho mäsa
0,5 kg červenej repy
polievková zelenina
cibuľa
cesnak
soľ, korenie
ocot
maggi

Sposób wykonania

B

uraki kroimy w plastry, solimy, zostawiamy na 10 minut,
zalewamy małą ilością wrzącej wody. Gotujemy wywar z kości
i włoszczyzny. Dodajemy cebulę, czosnek, przecedzamy. Pod koniec wlewamy wywar z buraków, gotujemy.
Przyprawiamy do smaku. Podajemy
z pasztecikami, kiełbasą, jajkiem, uszkami.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

Č

ervenú repu nakrájame na
plátky, osolíme a necháme
odstáť približne 10 minút. Pridáme malé množstvo vriacej vody.
Pripravíme si vývar z kostí a polievkovej zeleniny. Pridáme cibuľu, cesnak a scedíme. Na koniec vlejeme
vývar z repy, dochutíme a dovaríme.
Podávame s karbonátkami, klobásou,
vajcami a knedľou.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
20 decagrams of pork stock
20 decagrams of beef stock
0,5 kg of red beetroots
soup-greens
onion
garlic
salt, pepper
vinegar
maggi

Preparation:

S

lice the beet roots, salt them,
leave them for 10 minutes, pour
them with a small quantity of
boiling water. Cook the stock from
bone and soup-greens. Add onion,
garlic, strain it. At the end pour the
brew from beet roots and cook. Spice
it to taste. Serve with patties, sausage,
egg, ravioli (uszka).
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Krupnik zabielany
Jačmenná polievka s kyslou smotanou
Barley soup with sour cream

Składniki

Potrebné ingrediencie
30 dkg rebier
2 mrkvy
2 petržleny
kúsok zeleru
15 dkg jačmeňa
6 zemiakov
3 lyžice smotany
soľ, mleté čierne korenie
zelená petržlenová vňať

30 dag żeberek
2 marchewki
2 pietruszki
kawałek selera
15 dag kaszy jęczmiennej
6 ziemniaków
3 łyżki śmietany
sól, pieprz
zielona pietruszka

Sposób wykonania

K

ości z mięsem podgotowujemy.
Na części wywaru gotujemy kaszę. Ziemniaki kroimy w kostkę,
wsypujemy do reszty wywaru i gotujemy. Rozdrobnione jarzyny podsmażamy na maśle. Mięso kroimy
w kostkę. Wszystko razem wrzucamy do wywaru, zabielamy śmietaną,
przyprawiamy do smaku. Oprószamy
koperkiem i pietruszką.
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Postup prípravy

K

osti s mäsom uvaríme. Z časti vývaru si pripravíme kašu.
Zemiaky nakrájame na kocky,
pridáme do zvyšku vývaru a varíme. Nakrájanú zeleninu usmažíme
na masle. Mäso nakrájame na kocky. Všetko spolu vložíme do vývaru,
zahustíme smotanou a dochutíme.
Posypeme kôprom a petržlenovou
vňaťou.

Przepisy PSR – Tuchów

Ingredients:
30 decagrams of ribs
2 carrot
2 parsley
a piece of celery
15 decagrams of pearl barley groats
6 potatoes
3 spoons of sour cream
salt, pepper
green parsley

Preparation:

P

arboil the meat and bones.
Cook the groats on the part of
the stock. Dice the potatoes,
add them to the rest of the stock and
cook. Fry crushed vegetables on butter. Dice the meat. Put all together to
the brew, whiten it with sour cream,
season it to taste. Sprinkle it with dill
and parsley.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Zupa kartoflana
z porami
Zeleninová polievka s pórom
Leek and potato soup
Składniki
0,5 kg ziemniaków
1 duży por
2 łyżki oleju
4 szklanki bulionu wołowego
30 dag szynki lub mięsa
sok z cytryny
sól, pieprz
majeranek

Potrebné ingrediencie
0,5 kg zemiakov
1 veľký pór
2 lyžice oleja
4 šálky hovädzieho vývaru
30 gramov šunky alebo mäsa
citrónová šťava
soľ, korenie
majorán

Sposób wykonania

Z

iemniaki kroimy w kostkę, pory
oczyszczamy, kroimy w talarki.
Ziemniaki z porami podsmażamy
na oleju, wlewamy ciepły bulion i gotujemy ok. 10 min. Wrzucamy pokrojoną w kostkę szynkę. Doprawiamy
solą i pieprzem, skrapiamy sokiem
z cytryny, oprószamy majerankiem.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

O

čistené zemiaky nakrájame
na kocky, očistíme pór a nakrájame ho na plátky. Zemiaky s pórom orestujeme na oleji, zalejeme horúcou vodou a povaríme asi 10
minút. Pridáme na kocky pokrájanú
šunku. Dochutíme soľou a korením.
Posypeme citrónovou šťavou a majoránom.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
0,5 kg of potatoes
1 large leek
2 spoons of oil
4 glasses of beef stock
30 decagrams of ham or meat
juice from a lemon
salt, pepper
marjoram

Preparation:

D

ice the potatoes, clean the
leeks, slice them. Fry the potatoes with leeks on oil, pour
the warm bouillon and cook for approximately 10 minutes. Add the
diced ham. Season it with salt and
pepper, sprinkle it with lemon juice
and marjoram.
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Sałatka
cebulowa
Cibuľový šalát
Onion salad
Składniki
1 kg marchwi
1 kg cebuli
16 jajek
mały słoiczek majonezu
Do marynaty:
0,5 szklanki wody
1 szklanka octu
2 łyżki cukru
1 łyżka soli

Potrebné ingrediencie
1 kg mrkvy
1 kg cibule
16 vajec
malý pohár majonézy
Na prípravu nálevu potrebujeme:
0,5 šálky vody
1 šálka octu
2 lyžice cukru
1 polievková lyžica soli

Sposób wykonania

M

archewkę, cebulę i ugotowane
jaja drobno kroimy. Gotujemy
marynatę, wsypujemy cebulę
i gotujemy 10 minut. Odcedzamy,
studzimy. Łączymy z marchewką, jajkami i majonezem. Nie doprawiamy.
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Postup prípravy

M

rkvu, cibuľu a uvarené vajcia
nakrájame na drobné kocky.
Pripravíme si nálev do ktorého pridáme cibuľu a varíme približne
10 minút. Scedíme a necháme vychladnúť. Pridáme k mrkve, vajciam
a majonéze. Nepoužívame korenie.

Przepisy PSR – Tuchów

Ingredients:
1 kg of carrots
1 kg of onions
16 eggs
a small jar of mayonnaise
For the marinade:
0,5 glass of water
1 glass of vinegar
2 spoons of sugar
1 spoon of salt

Preparation:

S

lice thinly carrot, onion and the
boiled eggs. Cook the marinade,
pour the onion and cook for
10 minutes. Strain it and cool. Mix it
with carrot, eggs and mayonnaise. Do
not season it.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Sałatka z groszku
zielonego z marchewką
Šalát zo zeleného hrášku a mrkvy
Carrot and green pea salad
Składniki

Potrebné ingrediencie
2 mrkvy
1 šálka zeleného hrášku
2 lyžice masla
1 lyžica múky
soľ a cukor na dochutenie
zelený kôpor

2 marchewki
1 szklanka zielonego groszku
2 łyżki masła
1 łyżka mąki
sól i cukier do smaku
zielony koperek

Sposób wykonania

M

archewkę drobno pokrojoną i zielony groszek dusimy
w małej ilości wody do miękkości. Robimy lekką zasmażkę z masła, mąki i łączymy z marchewką oraz
groszkiem. Mieszamy, przyprawiamy
do smaku, na końcu dodajemy zielony koperek.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

N

a drobno nakrájanú mrkvu a zelený hrášok dusíme na malom
množstve vody až kým nezmäkne. Pripravíme si ľahkú zápražku
z masla a múky s pridáme ju do udusenej mrkvy a hrášku. Dobre premiešame a dochutíme. Na koniec pridáme zelený kôpor.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
2 carrots
1 glass of green pea
2 spoons of butter
1 spoon of flour
salt and sugar to taste
dill

Preparation:

S

tew thinly sliced carrot and
green pea in a small quantity
of water until they are soft.
Make light roux and mix it with carrot and pea. Stir, season it to taste,
add green dill at the end.
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Bigos
Bigos
Bigos (Polish Hunter’s Stew)

Składniki
1 kg kapusty kiszonej
0,5 kg kapusty świeżej
30 dag podgardla lub boczku
30 dag wieprzowiny
bez kości
30 dag kiełbasy
3 łyżki smalcu
3 cebule
1 łyżka mąki
sól, pieprz
papryka
2 łyżki przecieru pomidorowego
0,5 lampki czerwonego wina

Potrebné ingrediencie
1 kg kyslej kapusty
0,5 kg surovej kapusty
30 dkg slaniny
30 dkg vykosteného
bravčového mäsa
30 dkg salámy
3 lyžice masti
3 cibule
1 lyžica múky
soľ, korenie
paprika
2 lyžice paradajkového pretlaku
0,5 pohára červeného vína

Sposób wykonania

K

apustę gotujemy – oddzielnie
kiszoną, oddzielnie świeżą. Gdy
mięknie, łączymy razem. Mięso kroimy w kostkę i dusimy z cebulą na tłuszczu. Gdy miękkie, łączymy
z kapustą, dodajemy przyprawy. Robimy lekką zasmażkę, zagęszczamy. Na
końcu dodajemy pokrojoną kiełbasę
i pokrojone podgardle, mieszamy.
Spożywamy w dniu następnym.
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Postup prípravy

K

apustu varíme oddelene – osobitne kyslú a osobitne surovú.
Keď obe zmäknú zmiešame ich
dokopy. Mäso nakrájame na kocky
a dusíme s cibuľou na masti. Keď
zmäkne vložíme ho do kapusty a pridáme korenie. Pripravíme si ľahkú
zásmažku a zahustíme. Na konci pridáme nakrájanú klobásu a slaninu.
Konzumujeme na ďalší deň.

Przepisy PSR – Tuchów

Ingredients:
1 kg of sauerkraut
0,5 kg of fresh cabbage
30 decagrams of dewlap or bacon
30 decagrams of boneless pork
30 decagrams of sausage
3 spoons of lard
3 onions
1 spoon of flour
salt, pepper
red pepper
2 spoons of paste tomato
0,5 glass of red wine

Preparation:

C

ook the cabbage – separately
sauerkraut, separately fresh
cabbage until they are soft
and then mix them together. Dice the
meat and stew it with the onion on
the fat. When it is soft, mix it with
the cabbage, add spices. Make roux,
thicken it. Add the diced sausage and
the diced collar at the end, mix it. Eat
it next day.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Fasolka
po bretońsku
Fazuľa po bretónsky
Bretons beans
Składniki
40 dag fasoli
„jaśka”
15 dag boczku
15 dag kiełbasy
2 łyżki przecieru pomidorowego
1 łyżka tłuszczu
1 łyżka mąki
sól, pieprz
papryka
ocet

Potrebné ingrediencie
40 dkg fazule
„Jaško”
15 dkg slaniny
15 dkg salámy
2 lyžice paradajkového pretlaku
1 lyžica tuku
1 lyžica múky
soľ, korenie
paprika
ocot

Sposób wykonania

F

asolkę moczymy przez co najmniej dwanaście godzin. Gotujemy w małej ilości wody. Boczek
z kiełbasą kroimy w kostkę, lekko
podsmażamy cebulkę, dodajemy do
fasoli. Dodajemy zasmażkę.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

F

azuľu namočíme do vody min.
na 12 hodín. Varíme v malom
množstve vody. Bôčik a salámu
nakrájame na malé kocky a zľahka
orestujeme na cibuľke. Vlejeme do
fazule a pridáme zápražku.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
40 decagrams of white
dry kidney beans
15 decagrams of bacon
15 decagrams of sausage
2 spoons of tomato paste
1 spoon of fat
1 spoon of flour
salt, pepper
red pepper
vinegar

Preparation:

S

oak the beans for at least
twelve hours. Cook in a small
quantity of water. Dice bacon
and sausage, caramelize the onion,
Mix everything with the beans. Add
roux.
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Zupa z zielonego
groszku
Polievka zo zeleného hrášku
Green pea soup
Składniki
kostka wołowa
lub wieprzowa
włoszczyzna
2 szklanki zielonego groszku
zielony koperek
śmietana
sól
cukier do smaku

Potrebné ingrediencie
na kocky nakrájané hovädzie
alebo bravčové mäso
polievková zelenina
2 šálky hrášku
zelený kôpor
smotana
soľ
podľa chuti cukor

Sposób wykonania

G

otujemy wywar z kości i jarzyn, przecedzamy, dodajemy
groszek i gotujemy. Po ugotowaniu część groszku przecieramy
przez sito, a część zostawiamy w całości. Zupę podbijamy śmietaną rozmieszaną z łyżką mąki, gotujemy, przyprawiamy do smaku. Posypujemy
pokrojonym koperkiem. Podajemy
z groszkiem ptysiowym.
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Postup prípravy

P

ripravíme si vývar z kostí a zeleniny. Precedíme, pridáme
hrášok a povaríme. Po uvarení
časť hrášku pretlačíme cez sitko a časť
necháme v celku. Polievku dochutíme smotanou rozmiešanou s lyžicou
múky, povaríme a dochutíme. Posypeme nasekaným kôprom. Podávame s krutónmi.

Przepisy PSR – Tuchów

Ingredients:
beef
or pork stock cube
soup-greens
2 glasses of green pea
dill
cream
salt
sugar to taste

Preparation:

C

ook the stock from bones and
vegetables, strain it, add pea
and cook. Sieve one part of the
pea and leave the second one as the
whole after cooking. Thicken the soup
with sour cream mixed with a spoon
of flour, cook, spice it to taste. Put the
chopped dill into the soup. Serve it
with puff crouton.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Paszteciki
do barszczu
Koláčiky (príloha) k borčšu
Patties to beetroot soup
Składniki

Potrebné ingrediencie
25 dkg múky
15dk g margarínu
6 lyžíc kyslej smotany
štipka soli

25 dag mąki
15 dag margaryny
6 łyżek kwaśnej śmietany
szczypta soli

Sposób wykonania

M

ąkę przesiewamy, dodajemy
margarynę i resztę składników,
siekamy, aż się uformuje ciasto.
Wynosimy w mokrej ścierce na zimno
na parę godzin lub całą noc. Następnie ciasto wykładamy na stolnicę,
wałkujemy, wykrawamy kwadraciki
i smarujemy przysmażonym mięsem
lub kapustą, taką jak na pierogi. Zwijamy w rulony, smarujemy jajkiem
i pieczemy w piekarniku na złoty kolor.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

M

úku preosejeme, pridáme margarín a zvyšok ingrediencií.
Miešame až sa vyformuje pevné cesto. Necháme odstáť v mokrej
utierke v chlade niekoľko hodín, alebo celú noc. Následne cesto vyložíme
na stôl, rozvaľkáme, nakrájame na
malé štvorce, na ktoré pridáme usmažené mäso alebo kapustu, tak ako na
pirohy. Zabalíme do rolky, potrieme
vajcom a pečieme v rúre dozlatista.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
25 decagrams of flour
15 decagrams of margarine
6 spoons of sour cream
a pinch of salt

Preparation:

S

ift flour, add margarine and the
rest of ingredients, chop until
the dough is formed. Put it out
in a wet cloth outside for a couple of
hours or a whole night. Then lay it
out on the pastry board, roll, cut out
small squares and spread with fried
meat or cabbage, the same as for
dumplings. Roll up into scrolls, spread
with an egg and bake in the oven until they are golden.

101

Botwinka
Zelená polievka z cukrovej repy
Beet green soup

Składniki
25 dag cielęciny
włoszczyzna
pęczek małych buraków
z liśćmi
sól
cukier
ocet (lub kwasek cytrynowy)
1 łyżka mąki
2 łyżki śmietany
zielony koperek

Potrebné ingrediencie
25 dkg teľacieho mäsa
polievková zelenina
červená repa
s listami
soľ
cukor
ocot (alebo kyselina citrónová)
1 lyžica múky
2 lyžice smotany
zelený kôpor

Sposób wykonania

C

ielęcinę z jarzynami gotujemy,
przecedzamy wywar, mięso
kroimy w kostkę. Buraczki pokrojone w kostkę gotujemy w małej
ilości wody, osolonej i zakwaszonej
octem lub kwaskiem. Łączymy razem,
podbijamy śmietaną rozmieszaną
z mąką, przyprawiamy do smaku. Podajemy z jajkiem lub ziemniakami.
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Postup prípravy

T

eľacie mäso uvaríme spolu so zeleninou. Vývar scedíme a mäso
nakrájame na kocky. Červenú
repu nakrájanú na malé kocky uvaríme v malom množstve vody, ktorú
osolíme a okyslíme octom. Všetko
dáme do jedného hrnca, zahustíme
smotanou s rozmiešanou múkou
a dochutíme. Podávame s vajcom alebo so zemiakmi.

Przepisy PSR – Tuchów

Ingredients:
25 decagrams of veal
soup-greens
a bunch of small beetroots
with leaves
salt
sugar
vinegar (or citric acid)
1 spoon of flour
2 spoons of sour cream
fennel

Preparation:

C

ook the veal with vegetables, strain the stock, dice the
meat. Cook the diced beets in
a small amount of salted water, leavened with vinegar or citric acid. Join
together, thicken it with sour cream
mixed with flour, spice it to taste.
Serve with an egg or potatoes.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ciastka serowe
Syrový koláč
Cheese buns

Składniki

Potrebné ingrediencie
0,5 kg bieleho syra (tvarohu)
0,5 kg masla
0,5 kg pšeničnej múky
0,5 lyžičky prášku do pečiva
vanilka
1 žĺtok

0,5 kg białego sera
0,5 kg masła
0,5 kg mąki pszennej
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia
wanilia
1 żółtko

Sposób wykonania

S

er mielimy, wykładamy na stolnicę i dodajemy resztę składników. Siekamy nożem i szybko
wyrabiamy. Wynosimy do chłodu.
Po minimum godzinie wyjmujemy
i wałkujemy na ok. 1/2 cm. Wycinamy kwadraty, nakładamy marmoladę, łączymy dwa rogi. Pieczemy
w piekarniku na złoty kolor. Po wyjęciu pudrujemy.

Przepisy PSR – Tuchów

Postup prípravy

T

varoh pomelieme, vložíme do
misky a pridáme zvyšné ingrediencie. Posekáme nožom a rýchlo pripravíme cesto. Necháme odstáť
v chlade asi 1 hodinu. Cesto vyvaľkáme na hrúbku asi 1 cm. Vykrojíme
štvorce, na ktoré rozprestrieme marmeládu a spojíme rohy dokopy. Pečieme v rúre do zlatista. po vybratí z rúry
posypeme práškovým cukrom.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Ingredients:
0,5 kg of cottage cheese
0,5 kg of butter
0,5 kg of wheat flour
0,5 teaspoon of baking powder
vanilla
1 egg yolk

Preparation:

G

rind cheese, lay it out on the
pastry board and add other ingredients. Chop it with
a knife and knead quickly. Put into
the cold. After at least an hour take
it out and roll it out until it is 1/2 cm
thick. Cut out squares, stuff with marmalade, join two corners. Bake in the
oven until it is golden brown. Powder
it after taking out.
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Rogaliki z wody
Rožky z vody
Water Crescent Rolls

Składniki

Potrebné ingrediencie
75 dkg pšeničnej múky
50 dkg masla
5 dkg droždia
1 šálka mlieka
domáci lekvár, alebo syr

75 dag mąki pszennej
50 dag masła
5 dag drożdży
1 szklanka mleka
konfitura lub ser

Sposób wykonania

C

iasto wyrabiamy, zawijamy
w ściereczkę, zawiązujemy
i wkładamy do zimnej wody
na 4 godziny. Po wyjęciu wałkujemy, kroimy w trójkąty. Nadziewamy
konfiturą lub serem, zwijamy rożki.
Smarujemy jajkiem i pieczemy na rumiano.
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Postup prípravy

Z

ingrediencií pripravíme cesto,
ktoré zavinieme do utierky, previažeme a uložíme do studenej
vody na 4 hodiny. Vyberieme, rozvaľkáme a nakrájame na trojuholníky.
Naplníme domácim lekvárom, alebo
syrom a zrolujeme do tvaru rožka. Potrieme vajcom a upečieme dozlatista.

Przepisy PSR – Tuchów

Ingredients:
75 decagrams of wheat flour
50 decagrams of butter
5 decagrams of herbs
1 glass of milk
jam or cheese

Preparation:

K

nead the dough, wrap it up in
a cloth, tie and put into cold water for 4 hours. After taking out,
roll out and cut it into triangles. Stuff
them with jam or cheese, roll up into
crescent rolls. Spread with an egg and
bake them red.

Recepty zo PSR – Tuchów

Recipes PSR – Tuchów

Miesta, ktoré
sa oplatí vidieť
Miejsca, które warto zobaczyć
Places worth seeing

Miestna Akčná Skupina

Babia Hora

L

M

iestna akčná skupina BABIA
HORA je verejno-súkromné
partnerstvo rozprestierajúce sa
v najsevernejšom regióne Slovenska.
Pokrýva územie 10 obcí a jedného mesta. Územie je charakteristické atraktívnou a stále zachovalou prírodou, kultúrou a tradíciami s veľkým potenciálom
pre rozvoj cestovného ruchu. Územie
miestnej akčnej skupiny tvoria obce:
Oravská Polhora, Sihelné, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Vavrečka, Oravská Jasenica, Oravské Veselé
a mesto Námestovo. Najmenšou obcou je Vavrečka s 1 400 obyvateľmi
a najväčšou Rabča s 4 577 obyvateľmi.
Mesto Námestovo má 8 120 obyvateľov. Celková rozloha územia je 318,2 km2.
Počet obyvateľov Miestnej akčnej skupiny BABIA HORA je 32 000.

M

edzi najvýznamnejšie prírodné
pamiatky regiónu patria dva
najvyššie vrchy Oravských Beskýd – Babia hora (1725 m n.m.) a Pilsko
(1555 m n.m.), vodná nádrž Oravská Priehrada s rozlohou 35 km2. Veľkou vzácnosťou je aj výskyt rašelinísk pri obci Klin.
Celé územie regiónu je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

K

ultúra a tradície regiónu sú späté valašskou, resp. goralskou
kultúrou. Obce Oravská Polhora
a Sihelné sú známe unikátnymi gajdošskými tradíciami, Rabčice a Rabča zase
svojimi heligonkármi. V obci Bobrov sa
nachádza známa bobrovská Kalvária,
ktorá je dnes súčasťou stromovej aleje,
vedúcej od farského Kostola sv. Jakuba
ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie na vŕšku nad obcou. Obec Klin sa
zasa stala známou aj vďaka soche Ježiša Krista, ktorá je kópiou slávnej brazílskej sochy v Rio de Janeiru. Centrom
regiónu je mesto Námestovo, ktoré
s počtom takmer 8000 obyvateľov zároveň okresným mestom.
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L

okalna Grupa Działania Babia
Góra jest partnerstwem publiczno-prywatnym na obszarze północnej Słowacji. Obejmuje ona obszar
10 gmin i jednego miasto. Terytorium
lokalnej grupy działania składa się
z następujących gmin: Oravska Polhora, Sihelne, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Vavrečka, Oravská
Jasenica, Oravské Veselé i miasto Námestovo. Najmniejsza gmina Vavrečka
z 1400 mieszkańców, największa gmina Rabča z 4577 mieszkańców. Miasto
Námestovo zamieszkuje 8120 mieszkańców. Całkowita powierzchnia wynosi 318,2 km². Liczba ludności 32 000
mieszkańców.

D

o najważniejszego dziedzictwa
naturalnego regionu zalicza się
dwa najwyższe szczyty Beskidów Orawskich – Babia Góra (1725 m)
i Pilsko (1555 m), Jezioro Orawskie
o powierzchni 35 km2. Wielką rzadkością jest występowanie torfowisk
w pobliżu wsi Klin. Cały region jest
częścią chronionego obszaru Górnej
Orawy.

K

ultura i tradycja regionu są powiązane z Wołoszczyzną oraz
z kulturą góralską. Gminy
Oravska Polhora i Sihelne znane są
z unikalnych tradycji gry na dudach.
Natomiast Gminy Rabčice i Rabča
znane są z wyśmienitych heligonkarzy. W miejscowości Bobrov znajduje
się znana Bobrovská Kalwaria, która
jest częścią zadrzewionej alei, prowadzącej od kościoła parafialnego Świętego Jakuba do Kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wioska
Klin, z kolei, stała się znana dzięki
posągowi Jezusa Chrystusa, który jest
kopią słynnego brazylijskiego pomniku w Rio de Janeiro. Centrum regionu
jest miasto Námestovo.

Miesta, ktoré sa oplatí vidieť

ocal Action Group BABIA HORA
is a public – private partnership
extending the northernmost region of Slovakia. It covers a territory of 10 municipalities and one city.
The area is characterized by attractive
and still preserved nature, culture
and traditions with great potential
for tourism development. The territory of local action group consists
of municipalities: Oravska Polhora,
Sihelne, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Vavrečka, Oravska
Jasenica, Oravske Vesele and city
Namestovo. The smallest municipality is Vavrečka with 1,400 inhabitants
and the biggest Rabca with 4,577 inhabitants. City Námestovo has 8,120
inhabitants. Total land area is 318.2
square kilometers. The population of
Local Action Group BABIA HORA is
32 000 people.

T

he most important natural heritage of the region includes
the two highest peaks Oravské
Beskydy – Babia hora (1725 m) and
Pilsko (1555 m), Orava reservoir with
an area of 35 km2. Great rarity is the
occurrence of peatlands near the village of Klin. The whole region is part
of the protected area of Upper

Orava.

C

ulture and traditions of the
region are linked to Wallachian, respectively Goral culture. Municipalities of Oravska Polhora and Sihelne are renowed for
their unique bagpipe traditions, but
Rabcice and Rabča can boast their“
heligonka” (a button accordion) players. In the village of Bobrov there is
the well-known Bobrovská Calvary,
which is now a part of a tree alley
leading from the parish church of St.
James to the Chapel of the Blessed
Virgin Mary, situated right on the hill
above the village. The locality Klin is
known for The Statue of Jesus Christ
which is a copy of the Brazil’s famous
statue in Rio de Janeiro. The town of
Námestovo, with its nearly 8000 inhabitants, is the center of the region
as well as a district city.

W

ithin the area of the Local
Action Group BABIA HORA
many cultural events take
place throughout a year – The International Festival of Bagpiping Culture-Gajdovačka in Oravska Polhora,
The Goral Culture Festival under the
Babia hora and Pilsko mountains
in Sihelné, Rabčická Heligonka in
Rabčice, Festival of Gospel Music“
Verim Pane” in Námestovo.

Miejsca, które warto zobaczyć

Places worth seeing

N

a obszarze Lokalnej Grupy Działania Babia Góra odbywa się
wiele imprez kulturalnych m.in.
Międzynarodowy Festiwal Dudziarzy
Gajdovačka w Oravskiej Polhorze, Góralski Festiwal Kulturalny pod Babią
Górą i Pilskiem w Sihelné, Rabčická
Festiwal Gry na Heligonce w Rabčice, Festiwal Muzyki Gospel „Wierzę
w Pana” w Námestove.

R
P

očas roka sa na území Miestnej
akčnej skupiny BABIA HORA
organizuje množstvo kultúrnych
podujatí – Medzinárodný festival gajdošskej kultúry GAJDOVAČKA v Oravskej
Polhore, Slávnosti pod Babou horou
a Pilskom v Sihelnom, Rabčická heligónka v Rabčiciach, festival gospelovej
hudby Verím Pane v Námestove.

Ú

zemie regiónu má veľký potenciál aj pre rozvoj športových aktivít
počas celého roka. Nachádza sa
tu viacero malých lyžiarskych stredísk,
niekoľko kilometrov upravených bežeckých tratí. Bohaté športové vyžitie
poskytuje tiež vodná nádrž Oravská
priehrada. Celý región má rozsiahlu sieť
lesných ciest, ktoré je možné využívať
ako cyklotrasy.

Zaujímavé miesta:
Babia hora

B

abia hora s nadmorskou výškou 1725 m n.m. je najvyšším
vrchom Oravských Beskýd. Jej
masív má tvar písmena „V“ a pozo-

Miesta, ktoré sa oplatí vidieť

egion stwarza wielkie możliwości do rozwoju aktywności sportowych przez cały rok.
Istnieje kilka małych ośrodków narciarskich, kilka kilometrów tras dla
narciarstwa biegowego. Orawska zapora zapewnia również możliwości do
uprawiania różnego rodzaju działań
sportowych. Cały region posiada rozległą sieć ścieżek rowerowych.

Atrakcje turystyczne:
Babia Góra

B

abia Góra o wysokości 1725 m
n.p.m. jest najwyższym szczytem Beskidu Orawskiego. Jej
masyw ma kształt litery „V” i składa
się z dwóch szczytów: Babiej Góry
i Małej Babiej Góry. Grzebień Babiej
Góry stanowi także granicę między
Republiką Słowacji a Polską. Okoliczna przyroda ukrywa wiele cennych
roślin i zwierząt. Szczyt Babiej Góry,
nazywanej także Diablakiem jest popularnym celem wielu turystów, którzy każdego roku odwiedzają to miejsce nie tylko podczas letniego sezonu
turystycznego, ale tekże zimą. Na stoku Babiej Góry w rejonie nazywanym
„Slana voda” (Słona woda) wypływa
cenne źródło leczniczej wody jodowo
– bromowej, dzięki któremu w przeszłości powstało znane sanatorium,
(w latach 1863-1919). Sanatorium Sło-
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T

he region has great potential
for the development of sporting
activities throughout the year.
There are several small ski resorts and
several kilometers of cross-country
skiing trails. The reservoir of Oravska Priehrada provides conditions for
a whole range of sports activities. The
region has a vast network of forest
roads which can be used as bicycle
paths.

Tourist Attractions:
Babia hora

B

abia hora with its altitude
of 1725 m.a.s.l. is the highest
peak of the Oravské Beskydy
mountain range. The V-shaped massif is formed by two peaks, namely
Babia hora and Lower Babia hora.
The Babia hora ridge marks a natural
border between the Slovak Republic and Poland, too. The surrounding
nature shelters many species of precious wildlife and plants. The Babia
hora peak also known as Diablak is
a sought-for destination of a considerable number of tourists who come
here every year and that is not only in
the summer season but in the winter,
as well. At the foot of the mountain,
in the locality called Slaná Voda, a
unique spring of healing iodine – bromine water can be found which gave
rise to, in the past, a well-known spa
(1863-1919). The spa was famous wide
and far and the words spread as far as
Vienna. The nearby Hájovňa na podvrší (The gamekeeper´s house under
the hill) is the place in which one of
the most famous poets in Slovakia –
Pavol Orságh Hviezdoslav – lived and
worked. It was right here where he
created his finest literary work called
The Gamekeeper´s Wife. The lodge
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stáva z vrcholov Babia hora a Malá
Babia hora. Hrebeň Babej hory je zároveň hranicou medzi Slovenskou republikou a Poľskom. Okolitá príroda
ukrýva množstvo vzácnych živočíchov
a rastlín. Vrchol Babej hory nazývaný
tiež Diablak je vyhľadávaným cieľom
veľkého počtu turistov, ktorí tu každoročne zavítajú nielen v počas letnej
turistickej sezóny, ale tiež v zimnom
období. Na úpätí Babej hory v časti
„Slaná voda“ vyviera vzácny prameň
liečivej jódo-brómovej vody, ktorý
bol základom pre vznik v minulosti známych kúpeľov (v rokoch 18631919). Kúpele Slaná voda boli známe
v širokom okolí a ich chýr sa doniesol aj do Viedne. V neďalekej Hájovni
na Podvrší pôsobil jeden z najväčších
slovenských básnikov Pavol Orságh
Hviezdoslav. Tu vzniklo aj jeho najväčšie dielo Hájnikova žena. Dnes je
tu zriadené literárne múzeum venované tomuto slovenskému velikánovi.
Na vrchol Babej hory vystúpili mnohé známe osobnosti medzi ktoré patril aj Ján Pavol II, ktorý tu so svojimi
priateľmi vystúpil niekoľko krát. Na
jeho počesť bol v roku 1996 dobrovoľníkmi z Oravskej Polhory ako aj okolitých obcí postavený pamätník Jána
Pavla II, ktorý to stojí dodnes.
Bobrovská Kalvária

S

účasťou Bobrovskej kalvárie je
dnes stromová alej vedúca od
farského Kostola sv. Jakuba ku
Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie
na kalvárijskom vŕšku nad obcou Bobrov. Pôvodná kaplnka na vŕšku bola
postavená v rokoch 1836-1837. V roku
1889 však bola zničená bleskom. Táto
udalosť pripomenula Bobrovčanom
dávnejšie sľuby a plány postaviť tu
kalváriu, k čomu aj došlo v rokoch 18901894. V tomto období bola zároveň
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na Woda było znane w szerokiej okolicy a ich sława dotarła nawet do Wiednia. W pobliskiej Hajovni (Gajówce)
na Podvrši mieszkał jeden z największych poetów słowackich Pavol Orságh Hviezdoslav. Tu powstało jego
największe dzieło „Hájnikova žena“
(Żona gajowego). Dziś mieści się tutaj
muzeum literatury poświęcone temu
słowackiemu wieszczowi. Na szczyt
Babiej Góry weszło wiele znanych
postaci, między innymi Jan Paweł II,
który wraz ze swoimi przyjaciółmi był
tu kilkakrotnie. Na jego cześć w 1996 r.
wolontariusze z Oravskiej Polhory
i okolicznych wsi postawili pomnik,
który stoi do dzisiaj.
Kalwaria w Bobrowie

C

zęścią Kalwarii w Bobrowie
jest aleja drzew prowadząca
od kościoła parafialnego pw.
Św. Jakuba do kaplicy Wniebowzięcia
Marii Panny na wzgórzu kalwaryjskim
nad wsią Bobrov. Pierwsza kaplica została zbudowana na tym wzniesieniu
w latach 1836-1837. W roku 1889 została jednak zniszczona przez uderzenie
piorunem. To wydarzenie przypomniało mieszkańcom Bobrowa o dawnych
obietnicach i planach postawienia na
tym miejscu Kalwarii, do czego doszło
w latach 1890-1894. W tym czasie została również na szczycie wzniesienia
wybudowana na planie koła kaplica
Wniebowzięcia Marii Panny. Podczas
jej budowy zostały prawdopodobnie
wykorzystane mury pierwszej kaplicy.
Kalwarię Bobrowską oprócz kaplicy
Wniebowzięcia Marii Panny tworzy
14 stacji Drogi Krzyżowej oraz rzeźba
Umęczenie Jezusa Chrystusa, znajdująca się pomiędzy 14 stacją a kaplicą.
Uroczyste poświęcenie Kalwarii odbyło się 15 sierpnia 1894 r. przez kanonika Stefana Koštialika, przy tej okazji
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has been later remade into a museum
dedicated to the great. Many remarkable people have climbed to the peak
of the mountain including Pope John
Paul II. who, accompanied by his
friends, scaled the peak multiple times.
In his honor in 1996, a memorial of
John Paul II was put up there by volunteers from Oravská Polhora, as well
as other adjacent villages.
Bobrov Calvary

A

s a part of Bobrov Calvary, there
is a tree alley leading from the
parish Church of St. James to the
Chapel of the Assumption of the Virgin Mary on the hill above the village.
The original chapel on the hill was built
between 1836-1837. However, in 1889,
it was struck and badly damaged by
lightning, which gave the people of
Bobrov the idea to build a calvary.
They actually did that in 1890-1894. At
the same time, the new Chapel of the
Assumption of the Virgin Mary with a
circular ground plan was built on top
of the hill and it is assumed that the
walls of the original chapel were pre-
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na vrchole kopca vybudovaná nová
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
s kruhovým pôdorysom. Pri jej stavbe
boli pravdepodobne využité aj múry
pôvodnej kaplnky. Bobrovskú kalváriu
okrem Kaplnky Nanebovzatia Panny
Márie tvorí 14 zastavení Krížovej cesty
a súsošie Umučenia Pána Ježiša Krista,
umiestnené v priestore medzi 14. zastavením a kaplnkou. Slávnostné posvätenie kalvárie sa konalo 15. augusta 1894
kanonikom Štefanom Koštialikom, pričom pápež Lev XIII. obdaril Bobrovskú
kalváriu odpustkami. Kalvária počas
viac ako storočia svojej existencie bola
viackrát obnovovaná. Dnes je významným pútnickým miestom pre veriacich
z celého regiónu Oravy i mimo neho.
Raritou Bobrovskej kalvárie je skutočnosť, že na území Slovenska sa len na
nej, v rámci oslavy sviatku Nanebovzatia Panny Márie, konajú dve púte.
Prvá, sobotňajšia – v predvečer oslavy
tohto sviatku, je zasvätená slávnosti
pohrebu Panny Márie a druhá, nedeľňajšia, je zasvätená tomuto hlavnému
sviatku. Obidve púte každoročne aj
v sobotu aj v nedeľu navštívi 5-8 tisíc
pútnikov.
Socha Ježiša Krista

S

ocha Krista sa nachádza na
vrchu Grapa v obci Klin. Bola
posvätená 1. júna 2008. Odvtedy na kopci týčiacom sa nad obcou
Klin postupne pribudla socha Jána
Pavla II., Kaplnka Božieho milosrdenstva, krížová cesta a Kaplnka Panny
Márie. Socha Krista má výšku 9,5 m s
rozpätím rúk 7 metrov. Jej hmotnosť je
23 ton. Socha je kópiou slávnej brazílskej sochy v Rio De Janeiro. Autorom
celého projektu výstavby tohto diela
je Jozef Sroka. Návštevníka upúta nie
nie len detailne upravené prostredie v
ktorom je socha umiestnená, ale tiež
krásny výhľad na okolitý región a
blízku Oravskú priehradu.
Oravská Priehrada

J

edna z najčistejších slovenských
riek je rieka Orava. Niekdajšie časté záplavy v jej blízkosti sa však
stali dôvodom na myšlienky skrotenia tejto rieky a prišlo k vybudovaniu
Oravskej priehrady. Prvý projekt, ktorý sa zaoberal touto otázkou je známy
už z roku 1730, no jej vznik sa datuje až
o viac ako 200 rokov neskôr. Prvé práce na tomto obrovskom a významnom
Miesta, ktoré sa oplatí vidieť

papież Leon XIII obdarzył Kalwarię
Bobrowską odpustami. Podczas ponad stuletniego istnienia Kalwaria
była kilkukrotnie rekonstruowana.
Dzisiaj jest ważnym miejscem pielgrzymkowym dla wierzących z całego
regionu Orawy, jak i spoza niego. Ciekawostką jest, że w ramach Słowacji
tylko tutaj w ramach święta Wniebowzięcia Marii Panny odbywają się
dwie pielgrzymki. Pierwsza – sobotnia
– w wigilię, poświęcona jest pamiątce
pogrzebu Marii Panny, druga – niedzielna, poświęcona jest głównemu
świętu. W obydwu pielgrzymkach,
w sobotę i w niedzielę każdego roku
bierze udział od 5 do 8 tysięcy pielgrzymów.
Figura Jezusa Chrystusa

F

igura Chrystusa znajduje się na
wzniesieniu Grapa we wsi Klin.
Została poświęcona 01 czerwca 2008. Od tego czasu na wzgórzu
również wybudowano figurę Jana
Pawła II, kaplicę Miłosierdzia Bożego,
drogę krzyżową i kaplicę Panny Marii
Dziewicy. Figura Chrystusa ma wysokość 9,5 m, rozpiętość ramion to 7 m,
a waga to 23 tony. Figura jest repliką
słynnej brazylijskiej figury w Rio de
Janeiro. Autorem całego projektu jest
Jozef Sroka. Turyści docenią nie tylko
piękno tego miejsca, ale także zapierające dech widoki na region i Jezioro
Orawskie.
Jezioro Orawskie

J

edną z najczystszych Słowackich
rzek jest rzeka Orawa. Częste powodzie w jej sąsiedztwie stały się
powodem budowy tamy. Orawskie
jezioro zaporowe, tzw. Morze Oraw-

Miejsca, które warto zobaczyć

served. Bobrov Calvary thus consists
of the Chapel of the Assumption of
the Virgin Mary, the 14 Stations of the
cross and the Sculpture of Christ´s Passion located between the 14th station
and the Chapel. On August 15 1894, the
Calvary was solemnly consecrated by
Canon Štefan Koštialik and granted
indulgences by Pope Leon XIII. It has
been, during more than a century of
its existence, renovated several times.
Today, it is an important place of pilgrimage for believers from all over the
Orava region and beyond. The curiosity of the Bobrov Calvary is the fact
that this is the only place in Slovakia
where two pilgrimages are held at the
feast of the Assumption of the Virgin
Mary. First, Saturday’s pilgrimage – on
the eve of the this feast, which is dedicated to the funeral of the Virgin Mary;
and the other, Sunday´s pilgrimage,
dedicated to the feast itself. Every year,
there are 5-8 thousand pilgrims taking
part in both Saturday´s and Sunday´s
pilgrimages.
Statue of Jesus Christ

T

he Statue of Jesus Christ is majestically towering on the hill called
Grapa above the village of Klin. It
was consecrated on June 1 2008. Since
then, there has been built the Statue of
John Paul II., the Divine Mercy Chapel, calvary and the Virgin Mary Chapel. The statue is 9.5 meters tall with the
arm span of 7 meters and it weighs 23
tons. The statue is a copy of the Brazil’s famous statue in Rio de Janeiro
and its author is Jozef Sroka. Visitors
will appreciate not only beautiful environment in which the statue is located, but also breath-taking views of
the surrounding region and the Orava
dam.
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Orawskie Lake

T

projekte sa začali presne 24. júla 1941
a do prevádzky bola priehrada pustená
v roku 1954. Po napustení 35 km2 ostali
pod vodnou hladinou 4 obce (Slanica,
Osada, Oravské Hámre a Ústie nad
Oravou), nad hladinou ostal len malý
vrch, čim vznikol Slanický ostrov nazývaný aj ostrov umenia. Oravská priehrada a príležiace strediská, z ktorých
najznámejšia je Slanická osada, lákajú
každoročne tisícky turistov, ktorí tu nachádzajú nespočetnú paletu vodných
športov avšak mnoho iných možností.
Stačí si len vybrať zo širokej ponuky:
vodné bicyklovanie, člnkovanie, potápanie, vodné lyžovanie. windsurfing,
jachting, vyhliadkové plavby loďou
a iné. Iných možno zaujme rybolov,
či turistika do okolitej prírody, ktorú
možu pokojne spojiť s hubárčením
či hľadaním iných lesných plodín na
ktoré krajina nie je skúpa. Na južnom
a juhovýchodnom brehu priehrady,
okolo hlavnej dopravnej komunikácie
sa nachádzajú najvýznamnejšie letné
strediská rekreácie a športu – Slanická Osada a Prístav. Chaty, penzióny,
hotely, reštaurácie i bufety v týchto
strediskách cestovného ruchu očakávajú každoročne množstvo turistov zo
Slovenska, Poľska i Čiech.

skie powstało w wyniku wybudowania sztucznej zapory. Pierwszy projekt,
który zajął się tą kwestią był przedstawiony w 1730 roku, ale prace nad
budową zapory zaczęły się 200 lat
później. Pierwsze prace dotyczącego
tego ogromnego i ważnego projektu
rozpoczęły się dokładnie 24 lipca 1941,
a zapora została oddana do użytku
w 1954 roku. Po wypełnieniu wodą
35 km2, 4 gminy (Slanica, Osada, Orawa Hamre i Usti nad Orawą) zostały
zalane, pozostał tylko niewielki pagórek, który nazwany został Slanicka
Wyspą Sztuki. Orawa i przylegające
ośrodki, z których najbardziej znana
jest Slanická osada, przyciągają tysiące turystów każdego roku, którzy maja
tutaj niezliczone możliwości uprawiania sportów wodnych, oraz wiele innych alternatyw. Do wyboru są: jazda
rowerem wodnym, pływanie łodzią,
nurkowanie, jazda na nartach wodnych, windsurfing, żeglarstwo, rejsy
wycieczkowe i dużo więcej. Innymi alternatywami spędzania wolnego czasu
są łowienie ryb lub piesze wycieczki
po okolicy, co jeszcze można połączyć
z grzybobraniem lub zbieraniem innych produktów leśnych. Na południowym i południowo-wschodnim brzegu
jeziora, wokół głównej drogi, znajduje
się najważniejszy letni ośrodek rekreacyjny i sportowy – Przystań Istebna.
Domki, hotele, restauracje i kawiarnie
w tych ośrodkach turystycznych każdego roku oczekują na dużą liczbę turystów z Polski, Słowacji i Czech.
Slanicka Wyspa Sztuki

W

przepięknej przyrodniczej scenerii Slanickej Wyspy Sztuki
(Slanický Ostrov umenia)
na środku Orawskiej Zapory Wodnej
(Oravská Priehrada) są wystawiane
stałe ekspozycje tradycyjnej sztuki
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he river Orawa is one of the purest rivers in Slovakia. Frequent
floods in its neighbourhood was
the reason for the idea of taming of
the river – the building of the dam. The
water reservoir Orava is the result of
artificial blocking of the river Orava
The first project dealt with this matter
in 1730, but works concerning building
of the dam started 200 years later. The
first works concerning this huge and
important project began exactly 24
July 1941 and the dam was put into
operation in 1954. 4 communes (Slanica, Osada, Oravské Hámre a Ústie
nad Oravou) stayed under water after filling 35 km2. A small hill stayed
above to give Slanicka Island of Art.
Orawa and adjacent centres of which
the most known is Slanická Osada, attract thousands of tourists every year
who have here innumerable possibilities of doing water sports, and many
different options. It can be chosen
from the wide choice: riding water bicycle, swimming a boat, diving, water
skiing. windsurfing, yachting, excursion cruises and many more. Other
alternatives of spending free time is
hiking within the area, which can be
joined with mushrom picking or picking different forest products. On the
south and south-east shore of the lake,
around the main road, there is the
most important summer recreational and sport centre – Istebna Harbor.
Little houses, hotels, restaurants and
cafes in those tourist centres await for
a big number of tourists from Poland,
Slovakia and Czech Republic every
year.

Slanicka Island of Art

P

ermanent expositions of the
traditional folk art from the collections of the Orava Gallery
(Oravská galéria) have been located
in the beautiful natural scenery of
Slanica Island of Art, in the centre of
the Oravská priehrada dam. From the
five villages that disappeared forever below the surface of the water of
the dam in 1953, only a low hill was
preserved with a Baroque church and
a Calvary that once was the dominating feature of the village of Slanica.
A few years later, an idea to open
permanent expositions of the Orava
Gallery was implemented and the
expositions were opened in years
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Slanický ostrov umenia

V

prekrásnej
prírodnej
scenérii Slanického ostrova umenia
uprostred Oravskej priehrady sú
lokalizované stále expozície ľudového
umenia zo zbierok Oravskej galérie.
From piatich osád, ktoré navždy zmizli
under vodou priehrady v of the year
1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom and kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu
strange Slanica. About niekoľko rokov
vznikla myšlienka vytvoriť trvalé expozície Oravskej galérie, ktoré hurts
otvorené v rokoch 1971-1973. V interiéri
barokovo-klasicistického kostola eats
nainštalovaná expozícia „Slovenská
tradičná ľudová plastika and maľba“
and v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „18. tvorby Oravskej kamenárskej
and 19. storočia“. V bývalej hrobke sa
nachádza inovovaná expozícia histórie
zatopených obcí and budovania Oravskej priehrady. Expozície, sprístupnené
sezónne from 15. mája to 15. septembra,
sa svojou jedinečnosťou zaradili medzi
najnavštevovanejšie kultúrne miesta
Oravy.

Klinské Rašeliniská

N

árodná prírodná rezervácia Klinské rašelinisko eats začlenená
to CHKO Horná Orava. Nachádza asi sa 1 km vzdušnou čiarou južne
from strange The wedge, after pravej
strane cesty medzi obcou Zubrohlava
and mestom Námestovo. Územie s výmerou 15,3 huh predstavuje najlepšie
vyvinuté and zachovalé vrchoviskové
rašelinisko nelesného of the type on
Slovensku, zásobované the flax zrážkovou vodou.

ludowej z kolekcji Orawskiej Galerii. Z pięciu wiosek, które na zawsze
zniknęły pod wodami zapory w 1953
roku, jako wyspa zachowało się tylko
wzgórze z barokowym kościołem i kalwarią, które kiedyś stanowiło dominantę gminy Slanica. Po kilku latach
powstała myśl wytworzenia stałych
ekspozycji Orawskiej Galerii (Oravskej
galérie), które zostały otwarte w latach 1971-1973. We wnętrzu kościoła
z fasadą z okresu klasycystycznego
przestawiona jest ekspozycja „Tradycyjna ludowa plastyka i malarstwo”
(Tradičná ľudová plastika a maľba),
a na zewnętrz powstało lapidarium
„Orawskiej sztuki kamiennej XVIII
i XIX wieku“ (Oravskej kamenárskej
tvorby 18. a 19. storočia). W byłym
grobowcu znajduje się ekspozycja historii zatopionych gmin i budowy
Orawskiej Zapory Wodnej. Wyjątkowość ekspozycji, udostępnianej sezonowo od 15 maja do 15 września, zalicza ją do najczęściej odwiedzanych
miejsc kulturalnych Orawy.
Klinske Torfowiska

R

1971-1973. In the interior of the church
with the facade from the Classical
period, an exposition with the title“ Traditional Folk Sculptures and
Paintings“ and outdoor on the island“
Lapidárium” – a collection of stone
sculptures from Orava from the 18th19th century have been installed. In the
former crypt there is an exposition of
the history of the inundated villages
and the construction of the Oravská
priehrada dam. Expositions available
from 15 May to 15 September with
their unique character rank among the
most visited cultural sights of Orava.
Klinske Peatbog

N

ature reserve Klinské rašelinisko (swamp) is included to the
protected area of Upper Orawa.
Located approximately 1 km directly south from the locality called Klin,
on the right side of the road between
the village and the town Zubrohlava
Namestowo. This area of 15,3 ha is the
best developed and preserved type of
peat bog-forest in Slovakia, irrigated
only by rain-water.

ezerwat przyrody Klinské
Torfowiska jest włączony do
obszaru chronionego Górnej
Orawy. Położony ok. 1 km w linii
prostej na południe od miejscowości
Klin, po prawej stronie drogi między
wsią i miastem Zubrohlava Namestowo. Obszar o powierzchni 15,3 ha jest
najlepiej rozwiniętym i zachowanym
torfowiskiem – typu las na Słowacji,
nawadniane tylko przez opady deszczowe.
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Tradičná gastronómia
Oravy
Kulinarne tradycje Orawy
The culinary traditions of Orava

Miestna Akčná Skupina

Babia Hora

Z

emiaky, kapusta, mäso, no najmä
syry sú typickou črtou gastronómie Oravského regiónu – ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj
región pod Babou horou. Určite máte
aj vy známeho, ktorý zásobuje svoje
okolie oravskými korbáčikmi, oštiepkami či parenicou. Stravu a spôsob
života ľudí v tomto kraji ovplyvnili
drsnejšie prírodné a klimatické podmienky viac než na ostatnom území
Slovenska. Už samotný región je rozdelený. Dolná Orava mala poľnohospodárstvo rozvinutejšie, urodila sa tu
pšenica i jačmeň. Hornú zasa ovplyvnila najmä pastierska tradícia, sial sa
tu ovos a sadila kapusta. Rozšírené tu
bolo najmä pestovanie zemiakov a tie
tvorili hlavnú zložku potravy. Oravské zemiaky sa pokladali za najlepšie v celom Uhorsku. Jedli sa varené
v šupke a s kapustou. Hlavnou obživou
boli zemiaky, v bohatších rodinách sa
jedli miesené s mliekom. Tradícia ich
pestovania sa zachovala do súčasnosti
a pri ceste Oravou nie je nezvyčajné
vidieť roztrúsené postavičky pracujúce
na zemiakových políčkach.

D

rsné podnebie a málo úrodná pôda Oravského regiónu
neposkytovali priaznivé podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva, ktoré sa spolu s chovom dobytka
a oviec stalo hlavným zamestnaním
obyvateľstva. Preto aj obstarávanie
stravy a jej príprava na konzumáciu
v minulosti pre Oravcov neboli jednoduché. Aj napriek tomu si oravská
kuchyňa do súčasnosti uchovala značne archaický charakter so svojimi regionálnymi znakmi.

Z

áklad stravy Oravcov v minulosti tvorili produkty rastlinného charakteru a najdôležitejšie
miesto patrilo obilninám. Aj na Orave
patria medzi najstaršie jedlá obilninové kaše a guľaše, kuľaše (hustejšie
kaše), na dolnej Orave nazývané aj
múčina, na hornej Orave bria alebo
ovsená papka, ktoré boli nielen bežným každodenným jedlom, ale stali
sa aj obľúbeným obradovým jedlom,
ktoré nesmelo chýbať na svadbách, či
krstinách. K základným obilninovým
jedlám na Orave patril chlieb, ktorý
sa, na rozdiel od varenej kaše, piekol.
K najstarším pečeným obilninovým
jedlám, rozšíreným na celej Orave,
patrili placky z nekysnutého cesta
a vody, vyformované do okrúhleho
ploského tvaru. Nazývali sa osúchy,
posúchy, kabáče, podplamenníky,
v goralskej terminológii moskole,
či maskale. V hornooravských go-
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Z

iemniaki, kapusta, mięso ale
w szczególności różnego rodzaju
sery są typowymi cechami sztuki
kulinarnej w regionie Orawa – który
jest integralną częścią regionu pod Babią Górą. Prawdopodobnie każdy zna
osobę, która zawsze przynosi dużą ilość
Orawskich sznurków serowych, wędzony ser lub parenice-paski serowe.
Surowe warunki naturalne wpływały
na dietę i sposób życia ludzi w regionie w większym stopniu w porównaniu do reszty Słowacji. Sam region
jest podzielony. Dolna Orawa miała
lepiej rozwinięte rolnictwo, można
było tutaj znaleźć pszenicę jak również
i jęczmień. Na Górnej Orawie głęboki wpływ miały pasterskie tradycje
i uprawy, ludzie hodowali tutaj owies,
kapustę, ziemniaki, które były najważniejszym składnikiem miejscowej diety. Ziemniaki z Orawy były uważane
za najlepsze w całej Austro-Węgierskiej Monarchii. Gotowano je w mundurkach i jedzono z kapustą. Dobrze
sytuowane rodziny jadły ziemniaki
rozgniecione z mlekiem. Tradycja jest
nadal żywa i to nie jest nic niezwykłego, aby zobaczyć pola ziemniaków
rozproszone dookoła regionu z ludźmi
pracującymi na nich.

S

urowy klimat i mniej urodzajna
gleba regionu nie były sprzyjające dla rozwoju rolnictwa,
które obok hodowli bydła i owiec
było głównym zajęciem ludności. To
wszystko przyczyniło się do faktu,
że pożywienie nie było w przeszłości łatwe do zdobycia. Pomimo tych
wszystkich czynników kuchnia Orawska zachowała swój archaiczny charakter z jego typowymi regionalnymi
cechami.

W

arzywa jako podstawa diety
mieszkańców Orawy były
istotne, ale zboża były najważniejsze. Najstarszymi daniami
przygotowywanymi w regionie Orawy były płatki owsiane, gulasz, kulasa (owsianka), znana pod nazwą mucina w Dolnej Orawie, bria lub papka
owsiana w Górnej Orawie i były one
nie tylko potrawami spożywanymi
codziennie, ale również miały ważne miejsce podczas wesel lub chrzcin.
Chleb był jednym z głównych zbożowych posiłków, ale w przeciwieństwie
do owsianki był pieczony. Placki,
o płaskim okrągłym kształcie, to jedne
z najstarszych zbożowych dań, robione z przaśnego ciasta i wody. Zwane
również pod nazwą osuchy, posuchy, kabace lub nawet podpłomyki,
a w góralskiej gwarze znane jako

Kulinarne tradycje Orawy

P

otatoes, cabbage, meat, but
especially various kinds of
cheese are typical features of
gastronomy in the Orava region –
which is an integral part of the region
under Babia Hora. Surely even you
know a person who always brings
a good supply of Orava cheese
strings, smoked cheese or parenica.
Diet and a way of living of people in
the region was affected by the harsh
natural conditions to a higher extent
comparing to the rest of Slovakia. The
region itself is divided. Lower Orava had more developed agriculture,
wheat as well as barley could be
found here. Upper Orava was deeply influenced by pastoral tradition
and people grew oats cabbage and
potatoes here, which were the most
important element of local diet. Potatoes from Orava were considered as
the best in the whole Austro-Hungarian Empire. They were cooked in their
jackets and eaten with cabbage. Wellto-do families had potatoes mashed
with milk. The tradition is still alive
and it is nothing unusual to see potato fields scattered around the region
with people working on them.
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H

arsh climate and less fertile soil of
the region were not favorable for
development of agriculture, which
alongside cattle and sheep raising came
to be the main occupation of the population. This all contributed to the fact
that food was not easy to come by in
the past. In spite of everything the Orava cuisine preserved its archaic character
with its typical regional features.

V
ralských lokalitách chlieb dlhodobo
nahrádzali placky švabcoky, pripravované z nastrúhaných zemiakov
a malého množstva múky, pečené na
peci.

V

oravskej ľudovej strave má
svoje zastúpenie aj zelenina.
najprv sa používala zelenina
rastúca voľne v prírode, neskôr zelenina pestovaná. najobľúbenejšia, nielen
u Oravcov, bola oddávna kapusta,
ktorej pestovanie bolo rozšírené na
celej Orave. Kapusta sa stala nielen
sviatočným, ale aj tradičným oravským obradovým svadobným jedlom.
Miešali ju s varenými cestovinami,
plnili ňou koláče. V pôste jedávali surovú kapustu omastenú ľanovým olejom so zemiakmi. Mlieko a mliečne
výrobky boli najdôležitejšie živočíšne
produkty pri zhotovovaní stravy, výživnej a ľahko stráviteľnej, vhodnej
predovšetkým pre deti a starých ľudí.
Z kravského mlieka pripravovali tvaroh a maslo, z ovčieho syr a z neho
bryndzu a oštiepky. Okrem ovčieho
syra a oštiepkov patria medzi oravské
špeciality údené oštiepky a korbáčiky
z kravského mlieka, ktoré sa pripravujú na celej Orave.
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moskole lub masakle. Na obszarach
górskich chleb częstokroć był zastępowany przez placki ziemniaczane
nazywane svabcoky robione z tartych
ziemniaków z małą ilością mąki pieczone na piecu.

W

arzywa miały wielkie znaczenia w diecie ludzi z Orawy.
Na początku wykorzystywane były dzikie warzywa, dopiero później ludzie nauczyli się je uprawiać.
Kapusta zawsze była i jest ulubioną
potrawą pośród mieszkańców Orawy.
Potrawa ta była nie tylko spożywana
w dni świąteczne, ale również podczas wesel. Ludzie mieszali kapustę
z ziemniakami lub nadziewali placki
kapustą. Podczas postu jedli oni kapustę z ziemniakami maszczonymi
olejem lnianym. Mleko i produkty mleczne były najważniejszymi
produktami rolnymi używanymi
w przygotowywaniu posiłków, które
miały być pożywne i łatwo strawne,
odpowiednie dla zarówno dzieci, jak
i starszych ludzi. Twaróg i masło były
robione z krowiego mleka, a bryndza i ostiepok (mocno wędzony ser)
z owczego mleka. Ser owczy, ostiepok,
wędzony ostiepok jak również sznur-
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egetable basis of the diet of Orava inhabitants was essential and
grains were the most important.
The oldest dishes prepared in the Orava
region were cereal porridges, goulash,
kulasa (thick porridge), known as mucina in Lower Orava, bria or oat papka
in Uppper Orava, and these were not
only dishes consumed on daily basis,
but they were essential at weddings or
christening parties. Bread was one of
the main grain dishes but unlike porridge it was baked. Pancakes were one
of the oldest cereal dishes and were
made from unleavened dough and water and formed into a round flattened
shape. They were also called osuchy,
posuchy, kabace or even podplamenniky and in the Highlander dialect
known as moskole or masakle. In the
highlander areas bread was oftentimes
replaced by potato pancakes called
svabcoky made from grated potatoes
with a small amount of flour baked on
the stove.

V

egetable was of great importance in the diet of Orava people. At first wild vegetable was
used only later people start to grow
it. Cabbage has always been favorite
with Orava inhabitants. It was not
only a festive food, but also food consumed at weddings. People would mix
it with potatoes or stuff pies with it.
During lent they would eat cabbage
with potatoes greased with linseed
oil. Milk and dairy products were the
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J

edným z najobľúbenejších jedál
boli halušky alebo strapačky, nazývané aj remunda, u Goralov
kľuzky, pripravené z múky a surových
trených zemiakov, posypané syrom,
potretým oštiepkom, bryndzou, tvarohom alebo kapustou, a kúskami
upraženej slaniny. Halušky, kedysi
núdzové jedlo, sa stali na Orave od
19. storočia najsýtejším a takmer každodenným jedlom. V niektorých lokalitách dodnes varia dlhšie halušky,
ktoré mali v minulosti zabezpečiť, aby
narástli veľké klasy obilia. Okrem zemiakov a kapusty na Orave pestovali
strukoviny – fazuľu, bôb, hrach, šošovicu, z ktorých varili sýtejšie kyslé polievky so zátrepkou z mlieka a múky.

D

ôležité miesto v strave mala
údená slanina, ktorú si chlapi
brali ku koseniu alebo k práci s drevom, často sa však používala
hlavne na omastenie stravy. Najmä
v hornooravských lokalitách sa do jedálnička občas dostala aj divina, najčastejšie mäso zo zajacov, v čase pôstu
z vydry. Pri príprave ľudovej stravy
sa len poskromne používali vajcia.
Na Orave praženica, či vaječnica bola
svadobným jedlom. Upraženú na
masle ju dávali jesť žene po pôrode.
Oráčovi a koscovi ju pripravovali na
slanine alebo s klobásou, v Zázrivej s
kundráčikom, štipkou koreňa zásušníka brečtanovitého (Glechoma hederacea L.), ktorý príjemne voňal a povzbudzoval chuť do jedla.

d 19. storočia rozšírené zemiaky, nazývané švápka alebo
repa, sa stali pre Oravcov,
podobne ako chlieb a kapusta, jedlom každodenným. Jedli sa pečené
v pahrebe, varené v kožke alebo šú-
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J

ednym z najbardziej ulubionych
dań były halusky (małe kluski
ziemniaczane) lub strapacky znane również jako remunda lub jak je
nazywali górale kluski. Były one przygotowywane z tartych ziemniaków,
posypanych serem, startym ostiepok
z bryndzą, twarogiem lub kapustą
i kawałkami usmażonego boczku. Halusky, kiedyś danie ratunkowe, najbardziej rozpowszechniony i codzienny
posiłek. Oprócz ziemniaków i kapusty,
nasiona roślin strączkowych takich jak
fasola, groszek, soczewica były używane w przygotowywaniu kwaśnych
zup z zasmażką z mleka i mąki.

I

Oravská švápka

O

ki serowe przyrządzane z krowiego
mleka są przygotowane w całym regionie.

stotnym elementem diety był boczek, który mężczyźni często jedli
kiedy kosili lub pracowali z drewnem, ale częstokroć używany był do
maszczenia innych potraw. Szczególnie
w regionach Górnej Orawy spożywana była dziczyzna, głównie królik lub
wydra w czasie Wielkiego Postu. Jajka
były rzadko używane w przygotowywaniu jedzenia. Jajecznica nazywana
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most important farm products used in
preparing meals which was to be nutritious and easily digestible, suitable for
both children and the elderly. Curd and
butter were made from cow milk and
bryndza and ostiepok (hard smoked
cheese) from sheep milk. Sheep cheese
and ostiepok, smoked ostiepok as well
as string cheese made from cow milk
are prepared across the whole region.

O

ne of the most favourite
dishes was halusky (small
potato dumplings) or strapacky also known as remunda, or as
Highlanders called them kluzky. They
were prepared from grated potatoes,
sprinkled with cheese, grated ostiepok
with bryndza, curd or cabbage and
pieces of fried bacon. Halusky, once
an emergency dish, happened to be
the most widespread and everyday repast. Apart from potatoes and cabbage,
pulses such as beans, peas, lentils were
used in preparing sour soups with roux
from milk and flour.

A

n essential element of the diet
was bacon, which men would
often take when they were out
scything or working with wood, but of-
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pané, so sladkým alebo kyslým mliekom, žinčicou, kapustou, bryndzou,
v polievkach i omáčkach. Ján Čaplovič v tejto súvislosti uvádza: „Oravská
župa je známa pestovaním zemiakov.
Pestujú tu rôzne, veľmi dobré druhy
a bolo by žiaduce, aby sa s nimi niekto
oboznámil. Aj spôsob, ako ich varia
na jedenie, je jemnejší ako na iných
miestach. skôr ako ich hodia do kotla
variť ošúpu ich, a pečú ich. Zemiaky tu
prichádzajú na stôl v najrozličnejších
podobách.“

R

adostným konštatovaním na
začiatku 21. storočia je skutočnosť, že i napriek množstvu
cudzích jedál, ktoré sa na Oravu dostali z mestského prostredia a prostredníctvom kuchárskych kníh, jedálny lístok počas roka i sviatočných
dní stále obohacujú mnohé pôvodné
a tradičné jedlá. Chutné a hlavne zdravé oravské ľudové jedlá majú dlhú
tradíciu a čo je nesmierne dôležité, aj
stále nových konzumentov aj mimo
Oravský región.

również vajecnica była spożywana
jako danie weselne. Zrobiona na maśle
podawana była kobiecie po porodzie.
Oracz lub żniwiarz jedli ją na boczku
lub kiełbasie, w miejscowości Zazriva
z dodatkiem szczypty korzenia z bluszcza kurdybanek (Glechoma hederacea), który miał miły aromat i pobudzał apetyt.
Ziemniaki Orawskie (svabka)

O

d 19 wieku ziemniaki, nazywane również svabka lub
repa, stały się codziennym
pożywieniem tak jak chleb i kapusta. Były spożywane jako pieczone
na ogniu, w mundurkach, obrane, ze
słodkim lub kwaśnym mlekiem, serwatką z owczego sera, kapustą, bryndzą, w zupach lub sosach. Ján Čaplovič
w związku z tym mówi:“ Hrabstwo
Orawa jest znane z uprawy ziemniaków. Różne rodzaje bardzo dobrych
ziemniaków są tutaj uprawiane i byłoby pożądane, aby ludzie je poznali.
Również sposób przygotowywania
ziemniaków jest delikatniejszy niż
wszędzie indziej. Zanim są wrzucone
do garnka, są obierane lub pieczone.
Ziemniaki podawane są na wiele różnych sposobów.

N

awet teraz w 21. wieku kiedy
jesteśmy zalewani rozmaitymi
daniami z wielu różnych krajów,
sprowadzonymi do Orawy z obszarów miejskich lub potraw z nowoczesnych książek kucharskich, to można
powiedzieć, że tradycyjne dania nadal znajdują się w menu miejscowych
ludzi podczas dni powszednich jak i
świąt. Smaczne, a w szczególności
zdrowe potrawy z Orawy mają starą
tradycję i znajdują one coraz więcej
zwolenników nawet spoza regionu
Orawy”.
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tentimes used for greasing other foods.
Especially in the Upper Orava regions
venison was consumed, mostly rabbit
or otter in the time of Lent. Eggs were
rarely used in preparing food. Scrambled eggs also called vajecnica were
eaten as a wedding dish. Made on
butter it would be served to a woman
after childbirth. A ploughman or reaper had it made on bacon or sausage, in
Zazriva with kundracik, and a pinch of
root of ground ivy (Glechoma hederacea) which had a pleasant aroma and
stimulated appetite.
Orava potatoes (svabka)

S

ince 19th century potatoes, called
aslo svabka or repa, have become
the daily food much like bread
and cabbage. The were consumed ember-baked, in jackets or peeled, with
sweet or sour milk, sheep cheese whey,
cabbage, bryndza, in soups or sauces.
Ján Čaplovič in this regard says:“ Orava
county is known for growing potatoes.
Various and very good kinds of potatoes are grown here and it would be
desirable that someone get acquainted
with them. Also the way of preparing,
is gentler that elsewhere. Before they
chuck them into a pot they are peeled
or baked. Potatoes are served in many
different ways too.

E

ven now in the 21st century when
we are flooded with diverse dishes from many foreign countries,
introduced to Orava from urban areas
or cookery books, it can be said that
the traditional dishes still find their
way onto the menu of the local people
during year as well as holidays. Tasty
and especially healthy dishes from
Orava have long-standing tradition
and there are more and more consumers even outside the Orava region.
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Oravske
gazdinky
Orawskie gospodynie
The housewives of Orava

Miestna Akčná Skupina

Babia Hora

Š

ikovné gazdinky z pod Babej
hory v regióne Bielej Oravy
sú pokračovateľkami gastronomickej tradície regiónu. Usilujú
sa uchovávať tradičné jedlá a zvyky, ktoré súvisia predovšetkým so
sviatkami počas roka. Napriek tomu,
že na Slovensku nefungujú spolky
obecných gazdiniek (Koła Gospodyń
Wiejskich) tak ako v Poľsku, naše
gazdinky sa často neformálne stretávali a stále stretávajú aby si vymieňali svoje skúsenosti pri príprave tra-

Z

S

K

T

W

A

aradne gospodynie spod Babiej
Góry na obszarze regionu Orawa są następczyniami tradycji
kulinarnych. Starają się zachować tradycyjne potrawy i obyczaje w szczególności podczas świąt w ciągu roku.
Pomimo faktu, że na Słowacji nie
działają Koła Gospodyń Wiejskich,
jak w Polsce, gospodynie słowackie
często nieformalnie spotykały się
i nadal spotykają się w celu wymiany
doświadczeń dotyczących przygotowania tradycyjnych, jak i współczesnych potraw.
obiety te są bardzo aktywne i zaangażowane w wiele wydarzeń
i projektów mających na celu
kultywowanie tradycji kulinarnych.
Wymieniają one swoje „sekrety” –
przepisy na tradycyjne potrawy, które
każdy lubi jeść w naszych czasach.
iele z tych kobiet ze wsparciem stowarzyszenia, poprzez
różne działania wpływa na
poprawę jakości życia na wsi, ożywia zapomniane zwyczaje i tradycje,
uczy nowych umiejętności, ostatnie
ale niemniej ważne działanie to pomoc ludziom z różnych wiosek ota-
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killful housewives from the
Babia Góra on the area of Orawa region are the successors of
culinary traditions. They try to maintain traditional dishes and customs,
particularly on holidays in the year.
In spite of the fact that the farmer’s
wives’ associations do not work in
Slovakia, as in Poland, housewives
in Slovakia often meet informally in
order to exchange experiences concerning preparation of traditional and
today’s food.
hose women are very active and
engaged in many events and
projects with the object of culinary traditions. They exchange their“
secrets” recipes of traditional dishes
which everybody likes to eat in our
times.

lot of those women, with the
support of the associations,
which through various activities, aim to improve the quality of
life in the country, revive forgotten customs and traditions, to learn
new skills and last but not least
to help people from different villages surrounding Babia Góra eg.

Orawskie gospodynie

The housewives of Orava

dičných, ale aj súčasných moderných
jedál.

czających Babią Górę np. Zubrohlava,
Oravská Polhora czy Rabčice.

Zubrohlava,
Rabčice.

T

O

A

ieto ženy sú veľmi aktívne a zúčastňujú sa mnohých podujatí
a projektov zameraných na kulinárske tradície. Navzájom si vymieňajú svoje „tajné“ recepty na prípravu
tradičných jedál, ktoré všetci s obľubou jedávame aj v dnešných časoch.

M

nohé z týchto žien zakladajú
občianske združenia, ktoré sa
prostredníctvom rôznych aktivít usilujú zlepšovať život na dedine,
oživovať zabudnuté zvyky a tradície,
učiť sa novým zručnostiam a v neposlednom rade pomáhať ostatným
obyvateľom obcí pod Babou horou,
tak ako je tomu napríklad v Zubrohlave, Oravskej Polhore, či Rabčiciach.

prócz uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się
na terytorium Lokalnej Grupy Działania Babia Hora te zaradne gospodynie biorą również udział
w wielu międzynarodowych wydarzeniach kulinarnych, takich jak:
„Festival Souznění“ w Czechach, czy
udział w projekcie „Instrumenty Sąsiedztwa” w Polsce.

Oravská

Polhora

or

part from participating in events
on the area of Local Action
Group Babia Hora those skillful
housewives also take part in many
international culinary events, such
as:. Festival Souznění in the Czech
Republic, or participation in the project Instruments of Neighbourhood in
Poland.

O

krem podujatí organizovaných na území Miestnej
akčnej skupiny Babia Hora
sa tieto šikovné gazdinky zúčastňujú mnohých medzinárodných kulinárskych podujatí ako napr.: Festival
Souznění v Českej republike, či účasť
na projekte Susedské nástroje v Poľsku.

Oravske gazdinky

Orawskie gospodynie

The housewives of Orava
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Recepty
Przepisy kulinarne
Recipes

Miestna Akčná Skupina

Babia Hora

Švapčena kuľaša
Ziemniaczana kulasa
Potato kulasa

Potrebné ingrediencie

ziemniaki
mąka
sól
masło
cebula
słonina
kwaśne mleko

zemiaky
múka
soľ
maslo
cibuľka
slanina
kyslé mlieko

Postup prípravy

S

urové očistené zemiaky sa zotreli na drobnom sitku a zavarili sa do horúcej osolenej vody,
kde sa varili ¾ až jednu hodinu. Ak
bol dostatok múky, pridala sa aj
múka. Keď kaša zhustla, naliala sa do
tanierov, poliala rozpusteným maslom s cibuľkou alebo upraženou slaninkou. Zapíjala sa kyslým mliekom.
Množstvo sa odhadlo podľa toho,
koľko bolo v dome ľudí.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Składniki

Sposób wykonania

S

urowe obrane ziemniaki trzemy
na małym sicie i wrzucamy do
wrzącej osolonej wody, w której gotujemy je czterdzieści pięć minut do godziny. Jeśli była w domu
mąka, dodawało się ją do zacierki. Po
zagotowaniu zacierki podajemy ją na
talerzu, polaną roztopionym masłem
z cebulą i skwarkami z słoniny. Popijamy kwaśnym mlekiem.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
potatoes
flour
salt
butter
onion
pork fat
sour milk

Preparation:

G

rate raw peeled potatoes on
a grater with small holes and
put them into boiling salted
water and cook them in this water
for 45-60 minutes. If there is flour at
home, add it to the hasty pudding.
After cooking hasty pudding, serve it
on a plate, pour melted butter with
onion and pork scratchings from pork
fat. Drink sour milk with it.

Recipes LGD “Babia Hora”
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Šúľance
Kluski
Noodles

Potrebné ingrediencie

ziemniaki
mąka
jajko
sól
masło
mak
miód

zemiaky
hrubá múka
vajce
soľ
maslo
mak
med

Postup prípravy

K

eď zvýšili varené zemiaky, na
druhý deň dobrá gazdiná z nich
urobila šúľance. Zemiaky sa rozotreli na sitku najemno, prisypalo sa toľko hrubej múky, koľko zemiaky prijali
aby sa dobre dalo spracovať cesto. Ak
bolo vajce, pridala gazdiná aj vajce. Potom z cesta vyšúľala dlhý tenký valček,
z ktorého odkrajovala približne rovnaké kúsky, v rukách ešte trochu vyšúľala a hádzala do vriacej osolenej vody.
Keď vyplávali na povrch, vybrala ich
dierkovanou varechou do misy, poliala
roztopeným maslom, posypala makom
a práškovým cukrom. Keď sa podávali
ako vianočné jedlo, osladila ich medom.
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Składniki

Sposób wykonania

K

iedy w domu zostały gotowane ziemniaki, na drugi dzień
dobra gospodyni wyrabiała
z nich kluski. Ziemniaki były drobno mielone na sicie, dodawano mąki
i wyrabiano ciasto. Jeśli było jajko,
dodawało się je do ciasta. Następnie
rolowano z ciasta długi cienki wałek,
z którego wykrawało się małe kluski
i wrzucało się je do wrzącej osolonej
wody. Kiedy wypłynęły, wybierano
się je łyżką do miski. Polewano je roztopionym masłem, posypywało makiem i cukrem pudrem. Podczas świąt
podawało się je z miodem.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
potatoes
flour
egg
salt
butter
poppy seed
honey

Preparation:

W

hen cooked potatoes were
left over at home, a good
housewife made noodles out
of them on the next day. Potatoes are
finely milled on a grater, flour is added and the dough is kneaded. An egg
can be added to the dough. Then roll
out the dough into long thin roll and
cut small noodles out of it and pour
them into boiling salted water. When
they come up to the surface, take
them out with a spoon to a bowl.
Pour them with melted butter, sprinkle with poppy seed and powdered
sugar. They are served with honey
during holidays.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Recipes LGD “Babia Hora”

Halušky so slivkami
(Jedlo na štedrý deň)
Kluski ze śliwkami (Kuchnia na Boże Narodzenie)
Dumplings with plums (Christmas Cuisine)
Potrebné ingrediencie

mąka
jajka
sól
suszone śliwki
masło
cukier
cynamon

hrubá múka
vajce
soľ
sušené slivky
maslo
cukor
škorica

Postup prípravy

Z

hrubej múky, vajca a trošky
vody sa urobilo cesto. Na lopári sa nožom hádzali drobné
halušky do vriacej mierne osolenej
vody, v ktorej sa už varili sušené
slivky. Polievka sa omastila maslom,
ochutila cukrom a škoricou a podávala. Už sa nezahusťovala, zahustili ju
halušky.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Składniki

Sposób wykonania

Z

mąki, jaj i odrobiny wody wyrabiamy ciasto. Na desce do
krojenia kładziemy ciasto i nożem odkrawamy małe kawałki, które
wrzucamy do wrzącej lekko osolonej
wody, w której wcześniej gotowano
również suszone śliwki. Następnie
do gotującego się wywaru dodajemy
masło, cukier i cynamon. Nie dodajemy mąki, gdyż wywar jest zagęszczony kluskami.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
flour
eggs
salt
dried plums
butter
sugar
cinnamon

Preparation:

K

nead the dough made of flour,
eggs and a bit of water. Put the
dough on the cutting board and
cut off small pieces of dough and then
put them into lightly salted water in
which dried plums were also previously cooked. Then add butter, sugar
and cinnamon to the boiling brew.
Do not add flour because the brew is
thickened with dumplings.

Recipes LGD “Babia Hora”
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Baba
Baba
Baba

Potrebné ingrediencie

ziemniaki
majeranek
mąka
jajka
słonina
smalec

zemiaky
majoránka
polohrubá múka
vajce
slanina
bravčová masť

Postup prípravy

S

urové zemiaky očistíme, nastrúhame najemno, osolíme, okoreníme, posypeme majoránkou, zahustíme polohrubou múkou, pridáme
jedno vajce. Ak bolo veľa šťavy, trochu
z nej odlejeme. Slaninku rozkrájame,
upražíme na drobné škvarky, ktoré primiešame do cesta. Cesto rozotrieme na
plech vymastený bravčovou masťou
a upečieme v rúre do ružova. Baba
nemá byť veľmi hrubá, lebo potom
nemá tenšie chrumkavé okraje, ktoré
boli a sú najväčšou pochúťkou. Podávala sa hlavne na večeru s bylinkovým
čajom.
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Składniki

Sposób wykonania

O

brane surowe ziemniaki, trzemy na drobnym sicie, dodajemy sól i pieprz, posypujemy majerankiem, dodajemy mąki, aż
zgęstnieje, dodajemy jajko. Jeśli było
dużo soku z ziemniaków, trochę odlewamy. Kroimy słoninę i smażymy
małe skwarki, które dodajemy do ciasta. Ciasto wykładamy na natłuszczoną
smalcem blachę i pieczemy w piekarniku na złoty kolor. Baba nie musi być
bardzo gruba, bo cienkie chrupiące krawędzie są największym przysmakiem.
Danie podaje się głównie na kolację
z herbatą ziołową.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
potatoes
marjoram
flour
eggs
pork fat
lard

Preparation:

G

rate peeled raw potatoes on
a grater with small holes, add
salt and pepper, sprinkle with
marjoram, add flour, until it thickens,
add eggs. If there is too much liquid from potatoes, pour off a bit. Cut
pork fat and fry small pork scratchings
which are added to the dough. Put
the dough on a baking tray greased
with lard and bake in the oven until
it gets golden colour. Baba does not
have to be very thick, because thin
crunchy edges are the largest delicacy.
The dish is mainly served for supper
with herbal tea.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Recipes LGD “Babia Hora”

Zemiakové placky
Placki ziemniaczane
Potato Pancakes

Potrebné ingrediencie
zemiaky
polohrubá múka
vajce
soľ
majoránka
čierne mleté korenie
masť alebo olej

N

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:

ziemniaki
mąka
jajka
sól
majeranek
mielony czarny pieprz
smalec lub olej

potatoes
flour
eggs
salt
marjoram
ground black pepper
lard or oil

Sposób wykonania

Preparation:

Postup prípravy
iekoľko väčších zemiakov očistíme, nastrúhame na jemno, pridáme polohrubú múku, vajce,
soľ, majoránka, čierne mleté korenie.
Z cesta na panvicu do rozpálenej masti dávame lyžicou kôpky cesta, ktoré
rozotrieme na tenké placky. Keď sa
opečú na jednej strane, otočíme ich na
druhú. Ak zemiaky zotrieme na hrubšom site, ostane v plackách chrumkavá zemiaková slama. Podávame s bylinkovým čajom alebo s mliekom.

Składniki

O

brane surowe ziemniaki,
trzemy na drobnym sicie,
dodajemy mąkę, jajko, sól,
majeranek, mielony czarny pieprz.
Kładziemy łyżką na rozgrzany tłuszcz
cienkie placki i smażymy na złoty kolor. Jeśli jedna strona jest upieczona,
przewracamy na drugą stronę i smażymy. Podajemy z herbatą ziołową
lub mlekiem.

Przepisy LGD „Babia Hora”

G

rate peeled raw potatoes on
a grater with small holes,
add flour, egg, salt, marjoram,
ground black pepper. Put thin pancakes with a ladle on the hot fat and
fry until it gets golden colour. If one
side is fried, turn it over on the second side and fry. Serve with herbal
tea or milk.

Recipes LGD “Babia Hora”
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Švábka s mliekom
„Švábka” Ziemniaki z mlekiem
“Švábka” Potatoes with milk

Potrebné ingrediencie

ziemniaki
sól
kminek
słonina
kwaśne mleko

zemiaky
soľ
rasca
slanina
kyslé mlieko

Postup prípravy

B

olo to skoro každodenné jedlo.
Keď sa mlieko zmútilo a oddelilo sa z neho maslo, kyslé
mlieko, ktoré ostalo sa jedlo na večeru so zemiakmi. Zemiaky sa očistili,
nakrájali na štvrtky a dali sa variť do
osolenej vody spolu s rascou. Kým sa
zemiaky varili, gazdiná rozpustila trochu masla, opražila na ňom cibuľku,
alebo nakrájala slaninky a upražila ju
na škvarky. Zemiaky sa ocedili, dobre roztlačili na kašu, omastili a zjedli
s kyslým mliekom. Toto jedlo sa varí
aj v súčasnosti ako večera.
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Składniki

Sposób wykonania

T

o był prawie codzienny posiłek.
Kiedy z kwaśnego mleka zrobiono masło, masło wyjmowano
a kwaśne mleko pito na kolację
z ziemniakami. Obrane surowe ziemniaki, kroimy w ćwiartki i gotujemy
w osolonej wodzie z kminkiem. Gdy
ziemniaki się gotują, gospodyni rozpuszcza trochę masła i na nim smaży cebulę lub posiekaną słoninę na
skwarki. Ugotowane ziemniaki odcedza się, zgniata, dodaje masło i spożywa z kwaśnym mlekiem. To danie
gotuje się do teraz jako kolację.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
potatoes
salt
caraway seed
pork fat
sour milk

Preparation:

I

t used to be almost an everyday
meal. When butter was made from
sour milk, butter was taken out
and sour milk was drunk for supper
with potatoes. Cut peeled raw potatoes into quarters and cook them
in salted water with caraway seed.
When potatoes start to boil, a housewife melts a bit of butter and fry an
onion on it or chopped pork fat (pork
scratchings). Strain cooked potatoes,
mash them, add butter and eat with
sour milk. This dish has been served
for supper to this day.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Recipes LGD “Babia Hora”

Švábka na kyslo
„Švábka” Ziemniaki na kwaśno
“Švábka” Sour potatoes

Potrebné ingrediencie

ziemniaki
liście laurowe, goździki
sól, cały czarny pieprz
cebula
śmietana
mąka
cukier
ocet

zemiaky
bobkový list, klinčeky
soľ, čierne korenie celé
cibuľa
smotana
hladká múka
cukor
ocot

Postup prípravy

Z

emiaky očistíme, nakrájame na
drobné kocky a dáme do osolenej
vody variť spolu s bobkovým listom a s niekoľkými zrnkami čierneho
a voňavého korenia a klinčekov zapichnutých v celej očistenej cibuli. Keď
sú zemiaky uvarené, zahustíme ich
smotanovou zátrepkou: Do smotany
zamiešame dve lyžice hladkej múky,
poriadne rozmiešame, aby neboli hrudky a vlejeme do zemiakovej polievky.
Polievka sa pripravovala aj hustá ako
omáčka, v tom prípade dáme o jednu
lyžicu múky viac. Omastíme maslom,
alebo zápražkou z bravčovej masti
a múky, ochutíme troškou cukru a octom.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Składniki

Sposób wykonania

O

brane surowe ziemniaki, kroimy w drobną kostkę i gotujemy w osolonej wodzie
razem z liśćmi laurowymi, czarnym
pieprzem, goździkami, które w całości znajdują się w obranej cebuli. Gdy
ziemniaki są ugotowane dodajemy zasmażkę: dwie łyżki śmietany z mąką
mieszamy do konsystencji bez grudek
i wlewamy do zupy ziemniaczanej.
Można również zupę przygotować
w postaci gęstego sosu, w tym przypadku dodajemy więcej mąki. Dodajemy masło lub zasmażkę z smalcu
i mąki, doprawiamy odrobiną cukru
i octu.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
potatoes
bay leaves, cloves
salt, whole black pepper
onion
sour cream
flour
sugar
vinegar

Preparation:

D

ice peeled raw potatoes and
cook them in salted water
together with bay leaves,
black pepper, cloves which are put in
a peeled onion. When potatoes are
cooked, add roux: mix two spoons
of sour cream with flour, make sure
there are no lumps and pour it into
a potato soup. The soup can also be
made in the form of a thick sauce, in
this case add more flour. Add butter
or roux made of lard and flour, season
it with a bit of sugar and vinegar.

Recipes LGD “Babia Hora”
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Paprikáš
Paprykarz
Chicken paprikas

Potrebné ingrediencie

kurczak
smalec
cebula
papryka
sól, pieprz

kurča
masť
cibuľa
mletá červená paprika
soľ, korenie

Postup prípravy

D

o kastróla dáme masť a speníme jednu veľkú cibuľu pokrájanú nadrobno, červenú
papriku a sliepku rozdelenú na menšie kúsky. Chvíľu popražíme, potom
podlejeme horúcou vodou, osolíme
a prikryté dusíme. Stále podlievame
horúcou vodou, až je mäso mäkké.
Dochutíme koreninami a soľou a zaprášime múkou. Podávame s ryžou,
so zemiakmi alebo s cestovinou.
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Składniki

Sposób wykonania

W

rondlu umieścić smalec, jedną dużą cebulę wcześniej
przyrumienioną drobno pokrojoną, czerwoną paprykę i kurczaka, pokrojonego na mniejsze kawałki.
Chwilę smażymy a następnie zalewamy gorącą wodą, dodajemy sól
i dusimy pod przykryciem. Podlewamy gorącą wodą, aż mięso będzie
miękkie. Doprawić solą i przyprawami i oprószamy mąką. Podajemy
z ryżem, ziemniakami lub makaronem.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
chicken
lard
onion
red pepper
salt, pepper

Preparation:

P

ut lard, one large onion which
was previously finely chopped
and browned, red pepper and
chicken cut up into smaller pieces
into a saucepan. Fry for a moment
and then pour it with hot water, add
salt and stew it under a lid. Pour it
with hot water until the meat is soft.
Season it with salt and spices and
sprinkle with flour. Serve with rice,
potatoes or pasta.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Recipes LGD “Babia Hora”

Plnená kapusta
Nadziewana kapusta (gołąbki)
Cabbage leaves stuffed
with meat and rice
Potrebné ingrediencie
kapusta (celá), kapusta kyslá
ryža, vajce, mleté bravčové mäso
soľ, čierne korenie, majoránka, cesnak

Składniki

kapusta biała (główka), kapusta kwaśna
ryż, jaja, mięso mielone wieprzowe
sól, pieprz, majeranek, czosnek

Postup prípravy

Sposób wykonania

N

N

M

orcja potrawy została przygotowywana dla mieszkańców
domostwa, ale zwyczajem było,
że mięsa

powinno być trzy razy więcej
niż ryżu. Taki zwyczaj przyrządzania
był tylko na weselach, w domu stosowano proporcję połowy mięsa i połowy ryżu, ale były też chwile, kiedy
było 1/3 mięsa i 2/3 ryżu. Ugotowany
ryż mieszano z mielonym mięsem, dodawano jajko, sól, pieprz, majeranek,
zgnieciony czosnek. W liście kapusty,
z których wycina się grube nerwy
zawijano równe porcję farszu, które
mieszczą się w dłoni. Następnie zawijało się liść kapusty. Gotowe gołąbki
układało się w garnku warstwami
kwaszona kapusta – gołąbki – kwaszona kapusta. Następnie zalewało się
wodą z beczki i gotowało godzinę lub
dwie. Podawano potrawę z ziemniakami lub chlebem.

a pochúťku, akou bola plnená
kapusta, sa myslelo už pri nakladaní kapusty do suda. Medzi
nadrobenú kapustu sa dala aj jedna
vrstva celých stredne veľkých kapustných hlávok, ktoré vykysli spolu s kapustou a zvláčneli. Plnka do kapustných listov sa pripravovala spočiatku
len z geršne (inak sa nazývala lohaza,
krúpy), ktorú neskôr nahradila ryža.
nožstvo sa robilo odhadom podľa toho, koľko ľudí v dome žilo,
ale obvykle platilo, že mäsa malo
byť trikrát viac ako ryže. Toto však platilo len na svadbách, doma to bolo
väčšinou polovica mäsa, polovica ryže,
ale boli aj časy, keď iba 1/3 bola mäsa
a 2/3 ryže. Predvarená ryža sa zmiešala
so zomletým mäsom, pridalo sa vajce,
zmes sa ochutila soľou, čiernym korením, majoránkou, pretlačeným cesnakom. Zo zmesi sa brali rovnaké množstvá, ktoré sa v rukách ušúľali a zabalili
do kapustného listu, z ktorého sa vykrojila hrubá žila. Boky šúľka sa zatlačili dnu, aby sa šúľky neroztvorili
a ukladali sa do hrnca na vrstvu kyslej kapusty. Všetky vrstvy sa preložili
nadrobenou kyslou kapustou, zaliali
kapustnicou zo suda a uvarili na miernom ohni dlhšiu dobu, aj hodinu, dve,
podľa množstva. Podáva sa aj v súčasnosti so zemiakmi alebo s chlebom.

ad delikatnością gołąbków już
myślano
podczas
przygotowywania kapusty do kiszenia
w beczce. Między warstwami posiekanej kapusty w beczce układano średniej wielkości główki kapusty. Farsz
do liści kapusty początkowo gotowało
się tylko z grysiku, który został później
zastąpiony przez ryż.

P

Ingredients:
a whole head of cabbage, sauerkraut
rice, eggs, minced pork meat
salt, pepper, marjoram, garlic

Preparation:

P

eople thought over the softness
of cabbage rolls while preparing
the cabbage to pickle in the barrel. Place medium head cabbage in the
barrel among the layers of chopped
cabbage. Initially the filing was made
of semolina, then it was replaced later
by rice.

T

he dish was prepared for home
dwellers, but it was a tradition
that there should be meat three
times more than rice. This proportion
was only used at weddings, at home
the proportion of half meat and half
rice was used, but there were also moments when there was 1/3 of meat and
2/3 of rice in the filling. Cooked rice
was mixed with minced meat, eggs,
salt, pepper, marjoram, crushed garlic
were added. On the leaves of cabbage
equal portions of filling were put. Then
the leaf of cabbage was wrapped up.
Ready cabbage rolls were put in a pot
by layers sauerkraut – cabbage rolls –
sauerkraut. Then it was poured with
water from the barrel and cooked for
an hour or two. The dish was served
with potatoes or bread.
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Veľkonočná
praženica
Wielkanocna jajecznica
Easter scrambled eggs

N

a Veľkú nedeľu sa podľa zvyku jedávala praženica (vajíčko
– symbol života). V niektorých
domoch sa praženica pripravovala tradične s údeninou. Ale v chudobnejších
domoch sa praženica pripravovala so
žihlavou.

W

niedzielę wielkanocną, według zwyczaju jadło się
jajecznicę (jajko – symbol
życia). W niektórych domach przygotowywano tradycyjną jajecznicę z kiełbasą. A w biedniejszych domach dawniej
przyrządzano jajecznicę z pokrzywą.

Potrebné ingrediencie

smalec
3-4 jajka
cebula
świeże młode pokrzywy
sól
czerwona papryka

masť
3-4 vajcia
cibuľa
mladá čerstvá žihľava
soľ
červená paprika

Postup prípravy

N

a masti speníme cibuľu, pridáme
umyté a odkvapkané, nadrobno
nakrájané čerstvé listy mladej
žihľavy, necháme podusiť. Medzitým
rozšľaháme vajcia, vylejeme na panvicu k žihľave, osolíme a za stáleho miešania necháme stuhnúť. Rozdelíme na
taniere a ozdobíme červenou paprikou.
Podávame s chlebom.

130

Składniki

Sposób wykonania

N

a smalcu podsmażamy cebulę,
dodajemy umyte i odsączone,
drobno posiekane świeże młode
liście pokrzywy i dusimy. W międzyczasie ubijamy jajka i wlewamy na
patelnię, doprawiamy solą i mieszamy do zgęstnienia. Nakładamy na
talerze i dekorujemy papryką. Podajemy z chlebem.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

O

n Easter Sunday, according
to the custom scrambled eggs
used to be eaten (egg-the
symbol of life). In some houses traditional scrambled eggs was prepared
with sausage. In poorer houses scrambled eggs with nettle was prepared.

Ingredients:
lard
3-4 eggs
onion
fresh young nettles
salt
red pepper

Preparation:

F

ry an onion on lard, add cleaned
and drained off, finely chopped
fresh young leaves of nettle and
stew them. In the meantime whisk
eggs and pour them on the frying
pan, season with salt and stir it until
it thickens. Put on plates and decorate
with red pepper. Serve with bread.

Przepisy LGD „Babia Hora”
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Slepý paprikáš
Ślepy paprykarz
Vegetarian paprikas

Potrebné ingrediencie

duża cebula
smalec lub olej
ziemniaki
papryka
sól, pieprz
warzywa
mąka

Jedna veľká cibuľa
masť alebo olej
zemiaky
paprika
soľ, korenie
zelenina
hladká múka

Postup prípravy

N

a masti opražíme nadrobno pokrájanú cibuľu, papriku, pridáme očistené, na malé kúsky pokrájané zemiaky, osolíme, dochutíme
korením, prípadne cesnakom, a podlievame vodou. Do polievky nakoniec pridáme halušky z jedeného vajca, 2 lyžíc vody a toľko hrubej múky,
aby vzniklo stredné husté cesto, ktoré si pripravíme na začiatku varenia.
Do hotovej polievky dáme posekanú
petržlenovú vňať alebo pažítku.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Składniki

Sposób wykonania

S

mażymy na tłuszczu drobno
posiekaną cebulę, paprykę, dodajemy oczyszczone, pokrojone
na małe kawałki ziemniaki, sól, pieprz
i doprawiamy czosnkiem, podlewamy wodą. Do zupy na samym końcu
dodajemy kluski, które wyrabiamy
z ciasta 1 jajko, 2 łyżki wody, mąki,
uzyskując średnio grube ciasto, które można przygotować na początku
gotowania. Dodać do gotowej zupy
posiekaną natkę pietruszki lub szczypiorek.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
a large onion
lard or oil
potatoes
red pepper
salt, pepper
vegetables
flour

Preparation:

F

ry finely chopped onion and red
pepper in lard, add clean, cut into
small pieces potatoes, salt, pepper and season it with garlic, pour
it with water. At the beginning of
cooking knead the dough made of
1 egg, 2 spoons of water, flour to get
a fairly thick dough, make noodles
out of it, add them to the soup at the
end. Add chopped parsley or chives
to ready-made soup.
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Perkeľ (perkelt)
Gulasz
Goulash

Potrebné ingrediencie

1 kurczak
jedna duża cebula
papryka
czarny pieprz
ziele angielskie
liść laurowy
cukier
śmietana lub mleko
mąka
ocet
sól

1 sliepka
jedna väčšia cibuľa
mletá paprika
čierne korenie
nové korenie
bobkový list
cukor
smotana alebo mlieko
hladká múka
ocot
soľ

Postup prípravy

S

liepku rozdelíme na menšie
kúsky, na masti opražíme cibuľku, pridáme mletú papriku,
kúsky kurčaťa, po 5 zrniek čierneho aj
nového korenia, 3 bobkové listy, osolíme a dusíme za stáleho podlievania
horúcou vodou. Keď je mäso mäkké,
v smotane alebo mlieku dohladka
rozmiešame dve lyžice hladkej múky,
aby neboli hrudky a vlejeme k mäsu.
Za stáleho miešania privedieme do
varu, ochutíme soľou, korením, lyžicou cukru a 2 lyžicami octu, ale môžeme pridať aj viac, podľa chuti. Perkeľ
sa v minulosti podával s haluškami,
ktoré niektoré gazdiné zavarili priamo do jedla, iné zas halušky uvarili
osobitne. V súčasnosti sa zvykne podávať s cestovinou „kolienkami“.
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Sposób wykonania

K

urczaka dzielimy na mniejsze
kawałki, cebulę podsmażamy
na smalcu, dodajemy paprykę,
kawałki kurczaka, po 5 ziaren czarnego pieprzu i ziela angielskiego, 3 liście
laurowe, sól i gotujemy stale podlewając gorącą wodą. Gdy mięso jest
miękkie, dodajemy zasmażkę zrobioną z 2 łyżek mąki, śmietany lub mleka
i mieszamy, aż nie będzie grudek i dodajemy do mięsa. Mieszamy do zagotowania, następnie doprawiamy solą,
pieprzem, cukrem i 2 łyżkami octu, ale
można dodać więcej octu do smaku.
Gulasz dawniej podawany był z kluskami, które gotowano oddzielnie lub
razem w gulaszu. Obecnie podaje się
z makaronem w kształcie kolanka.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
1 chicken
one large onion
red pepper
black pepper
allspice
bay leaf
sugar
sour cream or milk
flour
vinegar
salt

Preparation:

D

ivide the chicken into smaller
pieces, fry onion on lard, add
red pepper, pieces of chicken, 5 grains of black pepper and allspice, 3 bay leaves, salt and cook it
while pouring hot water on it. When
the meat is soft, add roux made of
2 spoons of flour, sour cream or milk
and stir it until there are no lumps
and add it to the meat. Stir it until it
boils, then season with salt, pepper,
sugar and 2 spoons of vinegar, but
more vinegar can be added to taste.
In the past goulash was served with
noodles which were cooked separately or together in goulash. Today it is
served with cavatappi pasta.
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Hubová polievka
Zupa grzybowa
Mushroom soup

Potrebné ingrediencie
Huby čerstvé
alebo sušené
namočené vo vode
masť
2-3 stredne veľké zemiaky
cibuľa
mrkva
soľ, čierne korenie
vajíčko
polohrubá múka na halušky
balšam

Postup prípravy

N

a masti speníme cibuľu, pridáme
čerstvé nakrájané huby, alebo
namočené a vyžmýkané sušené
huby, koreňovú zeleninu, zemiaky,
korenie a soľ. Podusíme za stáleho
podlievania horúcou vodou. Keď sú
zemiaky uvarené, pridáme horúcu
vodu, aby sme mali do čoho zavariť
halušky a keď začne vrieť, hádžeme
do polievky halušky, ktoré si pripravíme z jedného vajca, asi 2 lyžíc vody
a polohrubej (alebo hrubej) múky
tak, aby vzniklo polotuhé cesto, ktoré
prelievame cez sito s veľkými okami.
Ak máme cesto na halušky husté,
hádžeme ho z lopára odkrajovaním
nožom. Nakoniec polievku ochutíme
nadrobno pokrájaným zeleným balšamom (mäta prieporná), ktorý naše
babky nazývali bylinou Matky Božej.
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Składniki

Ingredients:

świeże
lub suszone grzyby
namoczone w wodzie
smalec
2-3 średnie ziemniaki
cebula
marchew
sól, pieprz
jajko
mąka na kluski
mięta

fresh
or dried mushrooms
soaked in water
lard
2-3 medium potatoes
onion
carrot
salt, pepper
egg
flour for noodles
mint

Sposób wykonania

Preparation:

N

a smalcu przyrumieniamy cebulę, dodajemy świeże pokrojone grzyby lub namoczone
i wyciśnięte suszone grzyby, warzywa korzeniowe, ziemniaki, pieprz
i sól. Dusimy stale podlewając gorącą
wodą. Gdy ziemniaki są ugotowane, dodajemy gorącą wodę, abyśmy
mieli gdzie gotować kluski. Kiedy
zupa zacznie się gotować, wrzucamy
do niej lane kluski, które wyrabiamy
z jednego jajka, około 2 łyżek wody
i mąki otrzymując ciasto, które wylewa się na sito o dużych oczkach.
Jeśli ciasto jest gęste, kroimy nożem
kawałki, które wrzucamy do wrzącej
zupy. Na koniec zupę przyprawiamy drobno posiekaną zieloną miętą,
które nasze babcie nazywały ziołem
Matki Bożej.
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B

rown an onion on lard, add
fresh cut mushrooms or soaked
and squeezed out dried mushrooms, root vegetables, potatoes, pepper and salt. Stew it while pouring
hot water. When potatoes are cooked,
add hot water to cook noodles. When
the soup starts to boil, pour egg noodles into it. Egg noodles are made of
1 egg, 2 spoons of water and flour to
get the dough which is poured on
a sieve with large holes. If the dough
is thick, cut pieces with a knife and
pour them into boiling soup. At the
end season the soup with finely
chopped spearmint which our grandmothers called the herb of the Mother of God’.
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Rascová polievka
Zupa kminkowa
Caraway seed soup

Potrebné ingrediencie

smalec
cebula
kminek
sól
mąka
papryka
woda

masť
cibuľa
rasca
soľ
hladká múka
mletá paprika
voda

Postup prípravy

N

a masti speníme cibuľu, postupne pridáme polievkovú lyžicu
celej rasce, asi 2 lyžice hladkej
múky, červenú papriku. Popražíme
a zalejeme studenou vodou. Rozmiešame a necháme zovrieť. Ochutíme
soľou a korením. Rascová polievka sa
obvykle jedávala v nedeľu večer. Ak
na obed boli zemiaky uvarené v šupke a ošúpané ku kapuste, na večeru
sa zemiaky, ktoré zvýšili od obeda, pokrájali nadrobno, opiekli sa na troche
masti v rúre a k nim sa zajedala rascová polievka.
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Sposób wykonania

N

a smalcu podsmażamy cebulę,
stopniowo dodajemy łyżkę całego kminku, około 2 łyżki mąki,
paprykę czerwoną. Smażymy i zalewamy zimną wodą. Wymieszamy i zostawiamy do zagotowania. Doprawiamy
solą i pieprzem. Zupę kminkową dawniej jadło się w niedzielę na kolację.
Jeśli na obiad jadło się ziemniaki obrane lub nieobrane z kapustą i zostały
z obiadu niezjedzone ziemniaki to wtedy na kolację posiekało się je na drobno, opiekło się je w piecu i podawało
z zupą kminkową.
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Ingredients:
lard
onion
caraway seed
salt
flour
red pepper
water

Preparation:

F

ry an onion on lard, add a spoon of
caraway seed little by little, about
2 spoons of flour, red pepper. Fry
and pour cold water on it. Mix and
leave it to boil. Season it with salt and
pepper. In the past caraway seed soup
used to be eaten by people for supper
on Sundays. If there were potatoes
left over from dinner, peeled and unpeeled with cabbage, they were finely chopped, roasted in the oven and
served with caraway seed soup.
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Polievka
„na prednovek“
Zupa „na prednovek“
The time before the harvest soup
(“prednovek”)

V

čase, keď sa zimné zásoby minuli a nová zelenina ešte nestihla narásť, babky varili aj
„polievku na prednovek“.

W

czasie, gdy kończyły się zasoby warzyw w zimie, a nowe
jeszcze nie wyrosły, babcie
gotowały zupę „prednovek”.

Potrebné ingrediencie

smalec
cebula
ziemniaki
sól
mąka
papryka
zmielony bluszcz

masť
cibuľa
zemiaky
soľ
hladká múka
mletá paprika
„oponka“

Postup prípravy

N

a masti speníme cibuľu, pridáme
hladkú múku, mletú papriku, na
kocky nakrájané očistené zemiaky, korenie, soľ, zalejeme vriacou
vodou a pred dovarením ochutíme
oponkou, ktorú sme zbierali okolo
plotov (zádušník brečtanovitý), nazývali ju bylinou sv. Jána a liečila
astmu.
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Sposób wykonania

N

a smalcu podsmażamy cebulę,
dodajemy mąki, paprykę, pokrojone w kostkę obrane ziemniaki, pieprz, sól i zalewamy wrzątkiem,
gotujemy, doprawiamy. Dodajemy
zmielony bluszcz, który zbieramy
w okolicy ogrodzenia, zwano je rośliną św. Jana i leczyło się nim astmę.

Przepisy LGD „Babia Hora”

I

n the time, when the supplies of
vegetables were running out in the
winter and the new ones did not
grow yet, grandmothers cooked the
time before the harvest soup (“prednovek”).

Ingredients:
lard
onion
potatoes
salt
flour
red pepper
ground ivy

Preparation:

F

ry an onion on lard, add flour,
red pepper, and peeled diced potatoes, pepper, salt and pour boiling water on it, cook and season it.
Add ground ivy picked in the vicinity
of an enclosure also called the plant
of St. John and which was used to
cure asthma.
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Zamrvanka
Zamrvanka
Zamrvanka

Potrebné ingrediencie

mąka
mleko
cukier
masło
cynamon
cukier waniliowy

múka
mlieko
cukor
maslo
škorica
vanilkový cukor

Postup prípravy

Sposób wykonania

D

D
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o vriacej osolenej vody sa zavarí múka, v ktorej sa nachádzala drobná mrvenica. Mrvenicu si gazdiná pripravila vopred
tak, že do múky dala malé množstvo
vody a múku v rukách rozmrvila na
drobné mrvance. Z toho sa uvarila
redšia kaša, ktorá sa rozotrela na tanier, do nej sa nalialo trochu prevareného teplého mlieka a osladila sa
cukrom, omastila sa troškou masla.
V novších časoch po II. svetovej vojne sa posypala aj škoricou, prípadne
vanilkovým cukrom. Chutila najmä
deťom.

Składniki

o wrzącej osolonej wody dodajemy mąkę, w której jest
ciasto (mrvenica). Mrvenicu
gospodynie przygotowywały wcześniej, do mąki dodawano wodę
i w rękach ciasto rozdrabniano na
małe kawałki rzucając do wrzącej
osolonej wody. Mrvenicu gotuje się
aż zrobi się kasza. Następnie wykłada
się ją na talerz, polewa ciepłym mlekiem, dodaje cukier i masło. W czasach po II wojnie światowej posypuje się również cynamonem i cukrem
waniliowym. Smakuje szczególnie
dzieciom.

Ingredients:
flour
milk
sugar
butter
cinnamon
vanilla sugar

Preparation:

P

ut the dough (mrvenica) into
a pan of salted water, boil it,
add flour to thicken it. Housewives prepare the dough earlier, water is added to flour and the dough is
crumbled on small pieces by hands.
Cook the dough until it gets the consistency of a porridge. Then put it on
a plate, pour with warm milk, add
sugar and butter. In the times after
Second World War it was sprinkled
with cinnamon and vanilla sugar. It is
particularly popular among children.
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Mrežovník
„Mrežovník” Kołacz
“Mrežovník” Circular wedding bread

Potrebné ingrediencie
400 g hladkej múky
100 g práškového cukru
0,5 balíčka prášku do pečiva
2 lyžice smotany alebo mlieka
štipka škorice
200 g tuku
1 vajce

400 g mąki pszennej
100 g cukru pudru
0,5 opakowanie proszku do pieczenia
2 łyżki śmietany lub mleka
szczypta cynamonu
200 g tłuszczu
1 jajko

Postup prípravy

V

šetky prísady zmiesime a pripravíme si hladké cesto, zabalíme ho a dáme na chladné
miesto. Keď stuhne, rozdelíme ho tak,
že dve tretiny rozvaľkáme a dáme na
plech. Na plechu ho potrieme plnkou,
my sme ho jedávali s marmeládou,
ale môže sa použiť aj tvarohová alebo iná plnka. Druhý, menší diel cesta
rozvaľkáme a nožom alebo radielkom
ho pokrájame na pásy asi 1,5-2 cm široké, z ktorých urobíme na plnke šikmú
mriežku. Pečieme asi pol hodiny do
ružova. Po vychladnutí posypeme
práškovým cukrom zmiešaným s vanilkovým cukrom.
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Sposób wykonania

W

szystkie składniki miesza się
i wyrabia ciasto, zawija się je
i umieszcza w chłodnym
miejscu. Po schłodzeniu, dzieli się ciasto na dwie części, jedna część 2/3 całości, druga część 1/3 całości. 2/3 ciasta
rozwałkowujemy i umieszczamy na
blasze. Na rozwałkowane ciasto nakładamy farsz, może to być marmolada lub ser. Drugą część ciasta rozwałkowujemy i kroimy długie pasy około
1,5 do 2 cm szerokości, z których układamy kratkę. Pieczemy przez około pół
godziny. Po ostygnięciu posypujemy
cukrem pudrem zmieszanym z cukrem
waniliowym.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
400 g of wheat flour
100 g of powdered sugar
0,5 packet of baking powder
2 spoons of cream or milk
a pinch of cinnamon
200 g of fat
1 egg

Preparation:

M

ix all ingredients and knead
the dough, wrap it up and put
it in a cool place. After cooling,
divide the dough into two parts, one
part 2/3 of the whole, second part
1/3 of the whole. Roll out 2/3 of the
dough and place on a baking tray. Put
the stuffing on the rolled out dough,
it can be marmalade or cheese. Roll
out the second part of the dough and
cut into long strips of 1,5-2 cm wide
and make checks of it. Bake for about
half an hour. After cooling sprinkle
with powdered sugar mixed with vanilla sugar.
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Riskaša
Riskaša
Riskaša

Potrebné ingrediencie

200 g ryżu
0,5 litra mleka
80 g cukru
sól
masło
cynamon z cukrem
kakao

200 gramov ryže
0,5 litra mlieka
80 gramov cukru
soľ
maslo
škoricový cukor
kakao

Postup prípravy

A

si 200 g ryže premyjeme a dáme
variť do 250 ml studenej vody.
Neskôr pridáme pol litra mlieka,
asi 80 g cukru, trošku soli a dovaríme.
Pred podávaním dáme do kaše maslo, na tanieri posypeme škoricoým
cukrom alebo kakaom.
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Sposób wykonania

O

koło 200 g ryżu płuczemy
i gotujemy w 250 ml zimnej
wody. Później, dodajemy pół
litra mleka, 80 g cukru, trochę soli
i gotujemy. Przed podaniem, na ryż
nakładamy masło i posypujemy kakao, cynamonem z cukrem.
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Ingredients:
200 g of rice
0,5 litre of milk
80 g of sugar
salt
butter
cinnamon with sugar
cocoa

Preparation:

R

inse about 200 g of rice and
cook in the 250 ml of cold
water. Later add a half litre of
milk, 80 g of sugar, a bit of salt and
cook. Put butter on rice and sprinkle
with cocoa, cinnamon with sugar before serving.
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Lekvártašky
Lekvártašky
Lekvártašky

Potrebné ingrediencie

400 g mąki
2 jajka
150 ml wody
1 łyżeczka oleju

400 g hrubej múky
2 vajcia
150 ml vody
1 lyžička oleja

Postup prípravy

P

rísady dobre zmiešame a dobre
vypracujeme cesto, ktoré musí
byť pevné a pružné. Necháme
ho odležať, zatiaľ si pripravíme plnku. Na pomúčenej doske vyvaľkáme
plát asi na hrúbku 2-3 milimetre. Pokrájame ho na štvorčeky asi 8x8 cm.
Na každý štvorček dáme plnku, alebo
po kávovej lyžičke slivkového lekváru, ale môžeme pripraviť aj inú plnku.
Okraje štvorčekov potrieme vlažnou
vodou, preložíme do trojuholníka, zlepíme vidličkou a hádžeme do väčšieho
množstva osolenej vriacej vody. Varíme asi 8 – 10 minút, potom vyberieme
dierkovanou vareškou, rozdelíme na
taniere a omastíme rozpusteným maslom, posypeme cukrom. Môžeme ich
posypať aj nasucho opraženou strúhankou
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Sposób wykonania

S

kładniki dobrze wymieszać
i dobrze przygotować ciasto,
powinno być twarde i elastyczne. Pozostawić ciasto w temperaturze
pokojowej i przygotowywać nadzienie. Na posypanej mąką tortownicy
wałkujemy ciasto o grubości około
2-3 mm. Kroimy je na kwadraty około
8x8 cm. Do każdego kwadratu kładziemy nadzienie, lub po małej łyżeczce
powideł śliwkowych, ale możemy
przygotować inny farsz. Namaczamy
krawędzie kwadratów letnią wodą i łączymy je w trójkąt, sklejamy końce widelcem i rzucamy do dużej ilości wrzącej osolonej wody. Gotujemy przez
około 8-10 minut, a następnie wybieramy łyżką na talerz i polewamy roztopionym masłem z cukrem. Możemy
również posypać smażoną kruszonką.
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Ingredients:
400 g of flour
2 eggs
150 ml of water
1 teaspoon of oil

Preparation:

M

ix ingredients well and prepare
the dough well, it should be hard
and elastic. Leave the dough at
room temperature and prepare the filling. Roll out the dough until it is about
2-3 cm thick on a floured cake-pan. Cut
it into 8x8 cm squares. Put the filling
into each square, a small teaspoon of
plum jam, or different stuffing can be
added. Soak the edges of squares with
lukewarm water and shape them into
triangles, join together the ends with
a fork and put them into a large quantity of boiling salted water. Cook them
for about 8-10 minutes, and then take
them out with a spoon on a plate and
pour them with melted butter with
sugar. It can be also sprinkled with
fried crumble.

Recipes LGD “Babia Hora”
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Fánky
„Fánky” Chrust
“Fánky” Angel wings

K

edysi naše mamky piekli na fašiangy fánky. Bolo to tradičné
jedlo na „ostatky“, čiže na posledný deň fašiangov, hostili sa ním
najviac deti.

N

asze mamy piekły karnawałowe
Fánky (chrusty). To było tradycyjne jedzenie na „ostatki”, czyli ostatni dzień karnawału, lubiły je
najbardziej dzieci.

Potrebné ingrediencie
300 g hladkej múky
1 lyžica práškového cukru
štipka soli
30 g tuku (maslo)
2 žĺtky
100 ml mlieka
tuk na vyprážanie

Postup prípravy

Z

múky, cukru, soli, tuku a mlieka vymiesime vláčne cesto, ktoré
necháme odležať aspoň pol hodiny (môže aj dlhšie). Na pomúčenej
doske cesto vyvaľkáme na hrúbku
1-2 cm. Potom z neho vykrajujeme
rôzne tvary a vyprážame v rozpálenom tuku (oleji). Naše mamky ich
vyprážali v bravčovej masti. Keď boli
pekne ružové, vybrali ich a posypali
cukrom. Ak do cesta pridáme lyžicu rumu, nebude cesto nasávať veľa
tuku. V súčasnosti sa už takého fánky
nerobia, nahradili ich šišky.
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O

ur mums baked carnival Angel
Wings (Fánky). This was a traditional dish for“ Shrove Tuesday”, that is the last day of the carnival,
the children liked them the most.

Ingredients:

300 g mąki
1 łyżka cukier puder
szczypta soli
30 g tłuszczu (masło)
2 żółtka jaja
100 ml mleka
tłuszcz do smażenie

300 g of flour
1 spoon of powdered sugar
a pinch salt
30 g of fat (butter)
2 egg yolks
100 ml of milk
fat for frying

Sposób wykonania

Preparation:

M

ąka, cukier, sól, tłuszcz, mleko łączymy wyrabiając ciasto,
zostawiamy je przez co najmniej pół godziny (może być dłużej).
Na posypanej mąką tortownicy rozwałkowujemy ciasto na grubość
1-2 cm. Następnie kroimy o różnych
kształtach paski i smażymy na rozgrzanym tłuszczu (oleju). Nasze mamy
smażyły je na smalcu. Kiedy jest ładnie usmażony, wybieramy i posypujemy cukrem. Jeśli do ciasta, dodamy
łyżkę rumu, ciasto nie będzie chłonąć
dużo tłuszczu. Już nie wypieka się tego
typu Fánky, zamiast tego robi się pączki.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

M

ix flour, sugar, salt, fat, milk,
knead the dough, leave it to
rise for at least half an hour
(it can be longer). Roll out the dough
until it is about 1-2 cm thick on
a floured cake-pan. Then cut strips
of different shapes and fry them on
the hot oil. Ours mums fried them on
lard. When it is well-fried, take it out
and sprinkle with sugar. If a spoon of
rum is added to the dough, it won’t
absorb so much fat. Today Angel
Wings (Fánky) are no longer baked,
doughnuts are made in place of this.

Przepisy LGD „Babia Hora”
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Šišky
Pączki
Doughnuts

Potrebné ingrediencie

500 g mąki
30 g drożdży, 250 ml mleka
1 jajko
1 cukier waniliowy
trochę cukru
sól, masło
tłuszcz do smażenia
cukier puder do posypania

500g polohrubej múky
30 g droždia, 250 ml mlieka
1 vajce
1 vanilkový cukor
trochu kryštálového cukru
soľ, maslo
tuk na vyprážanie
práškový cukor na posypanie

Postup prípravy

Z

vlažného mlieka, cukru, a droždia pripravíme kvások, dáme ho
do preosiatej múky, pridáme rozmiešané vajce, štipku soli, cukor, rozpustené maslo a vypracujeme hladké
cesto. Prikryjeme ho a necháme vykysnúť na teplom mieste. Ak pridáme
lyžicu rumu alebo koňaku, nebude
cesto nasávať veľa tuku pri vyprážaní.
Keď cesto vykysne, vyklopíme ho na
pomúčenú tablu, premiesime a rozvaľkáme asi na hrúbku 1-2 cm. Pohárom
vykrajujeme kolieska, ktoré ešte necháme podkysnúť a vyprážame v dostatočnom množstve tuku (oleja). Vyberieme a posypeme práškovým cukrom
zmiešaným s vanilkovým cukrom.

Š

išky môžeme aj naplniť napríklad marmeládou alebo makovo-jablkovou plnkou). V tom
prípade si cesto vyvaľkáme na hrúbku
1 cm, vykrojíme naplníme, prikryjeme
ďalším kolieskom, okraje zlepíme, necháme podkysnúť, potom vypražíme.

Recepty zo MAS „Babia Hora“
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Sposób wykonania

Z

letniego mleka, cukru i drożdży
przygotowujemy zaczyn drożdżowy, dodajemy go do przesianej mąki, dodajemy rozbełtane jajko,
szczyptę soli, cukru, roztopione masło
i wyrabiamy ciasto. Przykrywamy go
i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Jeśli do ciasta, dodamy
łyżkę rumu, ciasto nie będzie chłonąć
dużo tłuszczu. Po wyrośnięciu, ciasto
wykładamy na posypany mąką stół
i rozwałkowujemy do grubości
1-2 cm. Wykrawamy w cieście kółka
i smażymy w wystarczającej ilości
tłuszczu (oleju). Wybieramy i posypujemy cukrem pudrem zmieszanym
z cukrem waniliowym.

P

ączki mogą również być nadziewane, na przykład dżemem lub
makiem z jabłkiem. W takim
przypadku, ciasto rozwałkowujemy
do grubości 1 cm, nakładamy nadzienie, przykrywamy drugim kołem, sklejamy krawędzie i następnie smażymy.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
500 g of flour
30 g of yeast, 250 ml of milk
1 egg
1 packet of vanilla sugar
a bit of sugar
salt, butter
fat for frying
powdered sugar to sprinkle

Preparation:

P

repare leavened dough out
of lukewarm milk, sugar and
yeast, add it to the sifted flour,
add whisked egg, a pinch of salt,
sugar, melted butter and knead the
dough. Cover it and put it away to rise
in a warm place. If a spoon of rum is
added to the dough, it won’t absorb
so much fat. After rising, lay out the
dough on a floured table and roll out
the dough until it is about 1-2 cm thick.
Cut out rounds in the dough and fry in
the adequate amount of oil. Take them
out and sprinkle with powdered sugar
mixed with vanilla sugar.

D

oughnuts can also be stuffed,
for example with jam or poppy seed with apple. In such
case, roll out the dough until it is 1 cm
thick, put on the filling, cover it with
second round, join the edges together
and then fry.
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Bobaľky
Bobaľky
Bobaľky

Potrebné ingrediencie

500 g mąki
2 żółtka jaj
5 łyżki cukru pudru
30 g drożdży
250 ml mleka
200 ml oleju

500 g polohrubej múky
2 žĺtky
5 lyžíc práškového cukru
30 g droždia
250 ml mlieka
200 ml oleja

Postup prípravy

P

ripravíme si kvások, dáme ho
do preosiatej múky, pridáme
žĺtky, cukor a štipku soli. Vypracujeme cesto a necháme ho vykysnúť. Raz ho premiesime a ešte necháme kysnúť. Na pomúčenej doske
cesto rozvaľkáme asi na 1 cm, krájame
z neho drobné štvorčeky, ktoré poukladáme na vymastený plech a upečieme. Pre malú rodinu stačí aj polovičná dávka.

N

a vianočný stôl sa bobaľky podávali tak, že sa rozdelili na taniere, zaliali uvareným horúcim
mliekom, posypali makom a osladili
cukrom alebo vo vianočnom čase medom.
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Sposób wykonania

P

rzygotowujemy zakwas, dodajemy go do przesianej mąki,
żółtka, cukier i szczyptę soli.
Wrabiamy ciasto i pozostawiamy do
wyrośnięcia. W trakcie procesu rośnięcia raz wymieszać i pozostawić
ciast niech dalej rośnie. Ciasto wykładamy na posypana mąką tortownicę i rozwałkowujemy ciasto około
1 cm, kroimy na małe kwadraty, które
układamy na wysmarowaną tłuszczem blachę i pieczemy.

P

rzy małej rodzinie wystarczy połowa gramatury. Na wigilijnym
stole bobaľky podawano tak, że
na talerzu zalewano je gorącym mlekiem, posypywano makiem i cukrem
lub miodem.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
500 g of flour
2 egg yolks
5 spoons of powdered sugar
30 g of yeast
250 ml of milk
200 ml of oil

Preparation:

P

repare the leaven, add it to the
sifted flour, egg yolks, sugar
and a pinch of salt. Knead the
dough and leave it to rise. Stir it once
during the process of rising and allow the dough to rise further. Put the
dough on a floured cake-pan and roll
out the dough until it is about 1 cm
thick, cut it into small squares, then
place them on a greased baking tray
and bake.

F

or a small family a half of substance should suffice. On Christmas Eve table bobaľky were
served in a following way; bobaľky
on a plate were poured with hot milk,
sprinkled with poppy seed and sugar
or honey.

Przepisy LGD „Babia Hora”
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Bobrovská
svadobná torta
Bobrovská svadobná torta
Bobrovská svadobná torta

V

Bobrove v minulosti pripravovali zvláštnu svadobnú tortu.

W

Bobrowie dawniej przygotowywano specjalny tort weselny.

Potrebné ingrediencie
cukor
tuk

cukier
tłuszcz

Postup prípravy

N

a vymastený papier vyliali vrstvu karamelu, ktorý pripravili
z masti a rozpusteného cukru.
Na túto prvú vrstvu vyliali vždy ďalšiu a ďalšiu vrstvu až kým z karamelu nebola torta. Na konci svadobnej
hostiny sa torta rozbila a každému
svadobnému hosťovi sa kúsok udelil.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Składniki

a wysmarowany papier wylewano warstwę karmelu przygotowanego z smalcu i rozpuszczonego cukru. Na pierwszą warstwę
wylewano kolejną i kolejną warstwę,
aż do pożądanej grubości do uzyskania
toru. Na koniec wesela, kawałek toru
weselnego otrzymywał każdy z gości.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
sugar
fat

Sposób wykonania

N

I

n the past a special wedding cake
was prepared in Bobrowa.

Preparation:

T

he layer of caramel made of lard
and melted sugar was poured
out on a greased paper. On the
first layer pour another layers until
getting the desirable thickness of the
cake. At the end of the wedding, each
guest was given a piece of wedding
cake.
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Zemiaková kaša
s kyslou kapustou
Puree ziemniaczane z kiszoną kapustą
Potato Puree with sauerkraut
Potrebné ingrediencie

ziemniaki
kiszona kapusta
cebula
smalec
słodka papryka
sól
słonina
masło
mleko

zemiaky
kyslá kapusta
cibuľa
masť
červená sladká paprika
soľ
slanina
maslo
mlieko

Postup prípravy

N

a troche masti opražíme cibuľu,
poprášime červenou paprikou
a pridáme kyslú kapustu, ktorú nakrájame. Podusíme do mäkka
a hotovo. Slaninku nakrájame na
malé kocky a osmažíme do chrumkava. Zemiaky uvaríme, pridáme maslo, mlieko, soľ a ručne vyšľaháme na
kašu.
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Sposób wykonania

N

a smalcu podsmażyć cebulę, posypać papryką i dodać posiekaną kapustę. Dusić do miękkości
i gotowe. Słoninę pokroić w drobną
kostkę i podsmażyć, aż będzie chrupiąca. Ziemniaki ugotować, dodać
masło, mleko, sól i ubić ręcznie na
puree.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
potatoes
sauerkraut
onion
lard
sweet pepper
salt
pork fat
butter
milk

Preparation:

F

ry an onion on lard, put sweet
pepper on it and add chopped
cabbage. Stew it until it is soft
and ready. Dice pork fat and fry it
until it is crunchy. Cook potatoes, add
butter, milk, salt and mash into puree.

Przepisy LGD „Babia Hora”
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Šošovicový
prívarok
Zacierka z soczewicy
Lentils soup
Potrebné ingrediencie

250 g soczewicy
1 duży ziemniak
liść laurowy
sól
vegeta
śmietana do gotowania
mąka

250 gramov šošovice
1 veľký zemiak
bobkový list
soľ
vegeta
smotana na varenie
hladká múka

Postup prípravy

Š

ošovicu namočíme do vody
a necháme v nej stáť cca. 2 hodiny. V tej istej vode ju potom
dáme variť spolu s bobkovým listom.
Zemiak si ošúpeme a nakrájame na
malé kocky a dáme variť k šošovici.
Keď sú už zemiaky aj šošovica mäkké,
pridáme smotanu na varenie zmiešanú s hladkou múkou. Pridáme vegetu
a soľ a pár minút ešte povaríme. Podávame s mäskom, alebo párkami

Recepty zo MAS „Babia Hora“
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Sposób wykonania

S

oczewicę namoczyć w wodzie
i odstawić na ok. 2 godzin.
W tej samej wodzie gotujemy
ją z liściem laurowym. Obranego
ziemniaka kroimy w drobną kostkę
i dodajemy do gotującej się soczewicy. Gdy ziemniaki i soczewica są
miękkie, dodajemy śmietaną wymieszaną z mąką. Dodajemy Vegetę, sól
i kilka minut gotujemy. Podajemy
z mięsem lub kiełbasą.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
250 g of lentils
1 large potato
bay leaf
salt
vegeta
sour cream for cooking
flour

Preparation:

S

oak lentils in water and put it
away for about 2 hours. Cook
them with a bay leaf in the
same water they were soaked in.
Dice a peeled potato and add it to the
cooking lentils. When the potato and
lentils are soft, add sour cream mixed
with flour. Add Vegeta, salt and cook
for several minutes. Serve with meat
or sausage.
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Bryndzové pirohy
Pierogi z serem
Dumplings with cheese

Potrebné ingrediencie
600 gramov zemiakov
200 g hrubá múka, soľ, vajce
bryndza, maslo, slanina
varené zemiaky (celé v šupke)
kyslá smotana
pažítka, jarná cibuľka

600 g ziemniaków
200 g mąka, sól, jajka
ser owczy, masło, słonina
gotowane ziemniaki (całe ze skórką)
śmietana
szczypiorek, dymka

Postup prípravy

Z

emiaky uvaríme v šupke, ošúpeme. Najprv si pripravíme plnku.
Odoberieme 150 g zemiakov na
plnku. Nastrúhame ich na jemnom
struháku, pridáme 50 g masla, vymiešam s troškou soli. Potom pridáme 250 gramov bryndze, nasekanú
vňať z mladej cibuľky a 1 polievkovú lyžicu kyslej smotany. Zamiešame
a plnka je hotová. Teraz si pripravíme
cesto na pirohy. Zemiaky nastrúhame
na jemnom struháku. Pridáme múku,
soľ, vajce a vypracujeme cesto. Cesto
necháme chvíľu odstáť. Medzitým si
opražíme nakrájanú slaninku. Cesto
rozdelíme na tri časti, aby sa s ním
lepšie pracovalo. Cesto vyvaľkáme.
Skleneným pohárom vykrojíme kolieska a na každé koliesko dáme plnku. Okraje cesta je potrebné preložiť
a spojiť. Spojené okraje pritlačíme
vidličkou. Pirohy varíme vo vriacej
slanej vode po pridaní jednej lyžice
oleja asi 6 minút. Uvarené pirohy
scedíme, polejeme výpekom zo slaniny v ktorom rozpustíme maslo. Na
vrch nalejeme kyslú smotanu a posypeme vňaťou z mladej cibuľky.
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Sposób wykonania

Z

iemniaki ugotować w mundurkach, obrać. Najpierw przygotować nadzienie. Potrzebujemy
150 g ziemniaków na przygotowanie
farszu. Trzemy je na tarce, dodajemy
50 g masła, zagniatamy z odrobiną soli. Następnie dodajemy 250 g
sera owczego, posiekane liście dymki
i 1 łyżkę śmietany. Mieszamy i farsz
jest gotowy. Teraz należy przygotować ciasto do pierogów. Zetrzeć
ziemniaki na drobnej tarce. Dodajemy mąkę, sól, jajko i przygotowujemy ciasto. Pozostawiamy ciasto na
chwilę. Tymczasem podsmażamy pokrojoną słoninę. Dzielimy ciasto na
trzy części. Ciasto rozwałkowujemy.
Szklanką wycinamy kółka i na każdym dodajemy nadzienie. Krawędzie
ciast łączymy przyciskając widelcem.
Pierogi gotujemy we wrzącej osolonej wodzie po dodaniu jednej łyżki
oleju przez około 6 minut. Ugotowane pierogi wyjmujemy i polewamy
tłuszczem z skwarkami słoniny oraz
roztopionym masłem. Polewamy
śmietaną i posypujemy dymką.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
600 g of potatoes
200 g flour, salt, eggs
sheep cheese, butter, pork fat
boiled potatoes (whole in the jackets)
sour cream
chives, spring onion

Preparation:

C

ook potatoes in their jackets,
then peel them. First prepare
the filling. Take 150 g of potatoes for the preparation of the filling. Grate them on a grater, add 50
g of butter, knead it with a bit of
salt. Then add 250 g of sheep cheese,
chopped spring onion and 1 spoon
of sour cream. Stir it and the filling
is ready. Now prepare the dough
for dumplings. Grate potatoes on
a small grater. Add flour, salt, egg and
prepare the dough. Leave the dough
to rise for a moment. Meanwhile fry
cut pork fat. Divide the dough into
three parts. Roll out the dough. Cut
out rounds and add filling into the
center of each round. Join the edges
of dough by pressing together with
a fork to seal. Add one spoon of oil
into boiling salted water and cook
dumplings for about 6 minutes. Take
out ready dumplings and pour them
with fat with pork scratchings and
melted butter. Pour with sour cream
and sprinkle with spring onion.

Przepisy LGD „Babia Hora”
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Bryndzové halušky
Serowe kluski
Cheese noodles

Potrebné ingrediencie

ziemniaki
250 g mąki
sól
słonina
olej
ser owczy

zemiaky
250 gramov hladká múka
soľ
slanina
olej
bryndza

Postup prípravy

P

ostrúhame 3 zemiaky, zmiešame s múkou, pridáme trochu
vody a vytvoríme cesto. Slaninku nakrájame a osmažíme. Necháme zovrieť vodu. Potom ako voda
zovrie cez sito na halušky prepasírujeme cesto do vriacej vody. Varíme
3 až 5 min., kým nebudú plávať všetky halušky na hladine. Potom halušky precedíme cez sito. Bryndzu
zmiešame s mliekom, alebo so smotanou a potom s haluškami. Pridáme
slaninku

Recepty zo MAS „Babia Hora“
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Sposób wykonania

3

tarte
ziemniaki,
wymieszać
z mąką, dodać trochę wody
i wyrobić ciasto. Pokroić słoninę
i smażyć. Zagotować wodę. Po zagotowaniu wody, wrzucać przez sito ciasto do wrzącej wody. Gotować przez
3-5 min., aż wszystkie wypłyną na
powierzchnię. Następnie kluski przecedzić przez sito. Ser owczy wymieszać z mlekiem, śmietaną i dodać do
klusek. Na kluski nałożyć usmażoną
słoninę.

Przepisy LGD „Babia Hora”

Ingredients:
potatoes
250 g of flour
salt
pork fat
oil
sheep cheese

Preparation:

M

ix 3 grated potatoes with flour,
add a bit of water and knead
the dough. Cut pork fat and
fry. Boil the water. After boiling water, pour the dough through a sieve
into boiling water. Cook them for 3-5
minutes., until all of them come up
to the surface. Then strain the noodles
through a sieve. Mix sheep cheese
with milk, sour cream and add them
to the noodles. Put fried pork fat on
the noodles.
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Bryndzová
polievka
Zupa z sera owczego
Sheep cheese soup
Potrebné ingrediencie

250 g owczego sera
sól
ziemniaki
makaron
woda

250 gramov bryndze
soľ
zemiaky
cestovina
voda

Postup prípravy

O

čistené a na kocky nakrájané
zemiaky dáme variť do vody,
ktorú jemne osolíme, nakoľko bryndza je tiež slaná. Keď začnú
zemiaky vo vede vrieť pridáme cestovinu – kým sa zemiaky uvaria, aj cestovina bude hotová. Keď sú zemiaky
aj cestovina uvarené, dolejeme vodu
tak do 2-2,5 l a keď začne vrieť tak
oheň znížime na minimum a pridávame bryndzu, sem-tam pomiešame
kým sa bryndza nerozpustí – a polievka je hotová.
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Sposób wykonania

O

czyszczone
i
pokrojone
w kostkę ziemniaki gotować
w wodzie, którą delikatnie
doprawiamy solą, bo ser owczy jest
również słony. Kiedy zaczną się gotować ziemniaki dodać makaron, aż
ziemniaki będą ugotowane i makaron
miękki. Gdy ziemniaki i makaron są
ugotowane, dolewamy tylko od 2-2,5
litrów wody, a gdy woda się zagotuje,
zmniejszamy płomień na minimum
i dodajemy ser owczy i od czasu do
czasu mieszamy – zupa jest gotowa.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Ingredients:
250 g of sheep cheese
salt
potatoes
pasta
water

Preparation:

C

ook cleaned and diced potatoes in the slightly salted water because sheep cheese is
also salty. When the potatoes start to
boil, add pasta and cook it until potatoes and pasta are soft. When the
potatoes and pasta are cooked, pour
only 2-2,5 l of water and when water boils, reduce the heat to the minimum and add sheep cheese and stir it
from time to time – the soup is ready.
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Kysnutý
čučoriedkový koláč
Borówkowy kołacz
Bluberry cake
Potrebné ingrediencie

Ciasto:
30 g drożdży, 250 ml mleka
60 g cukru pudru, 2 żółtka
500 g mąki, sól
skórki z cytryny, 90 g masła
Polewa:
120 g masła, cukru waniliowego
120 g mąki
200 g cukru pudru, 1 białko
Masa:
500 g borówek
mielony cynamon, goździki

Cesto:
30 gramov droždie, 250 ml mlieko
60 gramov kryštálový cukor, 2 žĺtky
500 gramov polohrubej múky, soľ
citrónová kôra, 90 gramov maslo
Posýpka:
120 gramov maslo, vanilkový cukor
120 gramov hrubá múka
200 gramov práškový cukor, 1 bielok
Čučoriedková náplň:
500 gramov čučoriedok
mletá škorica, klinček

Postup prípravy

P

ripravíme si čučoriedkovú plnku: čučoriedky zmiešame so
škoricou a klinčekom. A tiež
posýpku: zmiešame rozdrobené maslo
s cukrom, vanilkou a hrubou múkou.
Z mlieka, droždia, cukru a trošku
múky pripravíme kvások. Ostatnú
múku, cukor a soľ preosejeme do misky, pridáme maslo, žĺtky a nakoniec
vykysnutý kvások. Spravíme riedke
cesto, ktoré hneď mokrými prstami
rozotrieme na pečiaci papier alebo
do vymastenej koláčovej formy. Necháme asi 1/2 hodinky vykysnúť. Potom koláč posypeme čučoriedkovou
zmesou a okraje potrieme rozšľahaným bielkom. Vrch posypeme husto
drobenkou. Necháme podkysnúť ešte
15-20 minút. Pečieme v predhriatej
rúre na 200 stupňov asi 20 minút.

Recepty zo MAS „Babia Hora“

Składniki

Sposób wykonania

M

asa: jagody wymieszać z cynamonem i goździkami. Polewa:
mieszamy rozdrobnione masło z cukrem, wanilią i mąką. Ciasto:
z mleka, drożdży, cukru i mąki przygotowujemy zakwas drożdżowy. Resztę
mąki, cukru i soli przesypujemy do
miski, dodajemy masło, żółtka jaj
i zakwas. Wyrabiamy rzadkie ciasto,
wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i mokrymi rękami rozcieramy ciasto. Pozostawiamy
na około pół godziny do wyrośnięcia.
Następnie ciasto posypujemy masą
z jagód i krawędzie ciast smarujemy
białkiem. Górę ciasta posypujemy
polewą. Pozostawiamy do wyrośnięcia 15 do 20 minut. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni
przez około 20 minut.
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Ingredients:
The dough:
30 g of yeast, 250 ml of milk
60 g of powdered sugar, 2 egg yolks
500 g of flour, salt
lemon peel, 90 g of butter
The icing:
120 g of butter, vanilla sugar
120 g of flour
200 g of powdered sugar, 1 egg white
The mass:
500 g of blueberries
ground cinnamon, clove

Preparation:

T

he mass: mix blueberries with
cinnamon and cloves. The icing: mix crumbled butter with
sugar, vanilla and flour. The dough:
prepare leavened dough out of milk,
yeast, sugar and flour. Pour the rest of
flour, sugar and salt into a bowl, add
butter, egg yolks and leaven dough.
Knead it to make a batter, lay out on
a baking tray lined with a parchment
paper and work the dough with wet
hands. Leave it to rise for about half
an hour. Then pour the blueberry mass
on the dough and spread the edges of
dough with egg white. Pour the icing
on the top of dough. Leave it to rise
for about 15-20 minutes. Bake in the
oven warmed up to the temperature
of 200⁰C for about 20 minutes.
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Fazuľová
polievka na kyslo
Zupa fasolowa na zakwasie
Bean starter soup
Potrebné ingrediencie

fasola
liść laurowy
ziele angielskie
wędzona kiełbasa
wędzonka
ziemniaki
śmietana do gotowania
ocet
sól
żelatyna

fazuľa
bobkový list
nové korenie
klobása
udené mäso
zemiaky
smotana na varenie
ocot
soľ
solamyl

Postup prípravy

F

azuľu namočíme na 12 hodín do
studenej vody. Po 12 hodinách
fazuľu prepláchneme a dáme do
vody. Posolíme, pridáme bobkový list,
5 guličiek nového korenia. Môžeme
pridať klobásku alebo údené mäso.
Dáme variť kým nie je fazuľa mäkká
(cca 20-30 min). Pridáme 2-3 nakrájané zemiaky (varíme, kým nie sú uvarené – cca 20 min). Klobásku alebo
mäso následne pokrájame dáme späť
do polievky. Pripravíme si zátrepku:
1 kelímok smotany na varenie zmiešame s 2-3 kávovými lyžičkami solamylu. Vlejeme do polievky, rozmiešame
a rozvaríme. Dochutíme octom.
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Składniki

Sposób wykonania

F

asolę moczymy przez 12 godzin
w zimnej wodzie. Po 12 godzinach
wybieramy i płuczemy, ponownie zalewając wodą. Dodajemy sól,
liść laurowy, ziele angielskie 5 kulek.
Możemy dodać kiełbasę lub mięso
wędzone. Gotujemy, aby fasola była
miękka (około 20-30 minut). Dodajemy 2-3 pokrojone ziemniaki i gotujemy (około 20 minut). Kiełbasę lub
mięso wędzone wybieramy i kroimy
na małe kawałki i wrzucamy z powrotem do zupy. Następnie przygotowujemy zasmażkę. 1 szklankę śmietany
mieszamy z 2-3 łyżeczek żelatyny. Następnie wlewamy do zupy, mieszając
do zagotowania. Doprawiamy octem.
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Ingredients:
bean
bay leaf
allspice
smoked sausage
smoked bacon
potatoes
sour cream for cooking
vinegar
salt
gelatine

Preparation:

S

oak bean for 12 hours in cold
water. After 12 hours take it
out and rinse, pour it with water once again. Add salt, a bay leaf,
5 balls of allspice. Sausage or smoked
meat can be added. Cook until the
bean is soft (for about 20-30 minutes). Add 2-3 cut potatoes and cook
for about 20 minutes. Take out the
sausage or smoked meat and cut into
small pieces and put them back to the
soup. Then prepare roux, mix 1 glass
of sour cream with 2-3 teaspoons of
gelatine. Then pour it into the soup
and stir until it begins to boil. Season
it with vinegar.
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Korpielanka s ovčím mäsom
Rutabaga soup with mutton
Korpielanka z baraniną
Jabłecznik po Budzowsku
Jablčník po Budzowsku
Budzow Apple Pie
Kluski kwicołki
Halušky „kwicołki“
Noodles kwicołki
Królik w śmietanie
Králik na smotane
Rabbit in sour cream
Brąble z jabłkami
Brąble s jablkami
Brąble with apples
Zupa z kiszonych rydzów
Polievka s nakladaných rýdzikov
Soup from pickled saffron milk caps
Biały ser wędzony
Biely udený syr
Smoked cottage cheese
Wieprzowina w kapuście
Bravčové v kapuste
Pork in cabbage
Placek z gotowanym serem
Koláč s vareným syrom
Cake with boiled cheese
Kaczka z jabłkami
Kačica s jablkami
Duck with apples
Kluski ziemniaczane – bulate
Zemiakové knedle – bulate
Bulate dumplings
Moskole
Moskole
Moskol Pancakes (Moskole)
Kotlety z kurčiat
Chantarelles cutlets
Kotlety z kurek
Pierożki z bobem
Pirohy s bôbom
Raviolis with broad bean
Kluski za rogolką z macanką
Knedle pre rogolką s máčankou
Dumplings made by a whisk with macanka
Placki z blachy
Placky z pece
Cakes baked on a stove plate
Duszonki
Dusené zemiaky „Duszonki”
Roast potatoes with sausage and onion
Kwaśnica z żeberkami
Kapustnica s rebrami
Sauerkraut soup with ribs
Kulasina z sosem grzybowym
Kuľaša (kaša) s hubovou omáčkou
Kulasina with mushroom sauce
Sulka z makiem
Šuľka s makom (makový závin)
Sulka with poppy seed
Żurek stryszawski
Žurek Stryszawski
Sour rye soup from Stryszawa
Bukta Krzeszowska
Buchta Krzeszowska
Krzeszow Bukta
Pyzy beskidzkie
Beskydské knedle
Beskid potato dumplings
Grzybionka
Hubová polievka „Grzybionka”
Mushroom soup
Józkowo Kulasa
Jožkova kuľaša (kaša)
Joseph’s Kulasa
Pstrąg po zawojsku
Pstruh po zawojsku
Zawoja trout
Kołacz zawojski
Zawojsky koláč
Zawoja circular wedding bread
Barszcz na kwaśnicy
Kapustnicový Boršč
Sauerkraut Borscht
Kiełbasa biała ze śliwkami
Biela klobása so slivkami
White sausage with plums
Sernik Skawicki
Skawický syrový koláč
Skawica Cheesecake
Zawijaniec z kapustą (do barszczu)
Kapustový závin (k borčšu)
Wrap with cabbage (to beetroot soup)
Gęś po zembrzycku
Hus po Zembrycku
Zembrzyce goose
Ogórki Zembrzyckie
Zembrzycké uhorky
Zembrzyce Pickled Cucumbers
Zupa z bzu
Polievka z čiernej bazy
Elderberry soup
Polewka piwna
Pivná polievka
Beer soup
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Pôstna polievka (ukropek)
Fast-day boiling water (ukropek)
Postny ukropek
Rosół z gwoździa
Vývar z klinca
Nail broth
Przekąska na zapusty
Fašiangový zákusok
Carnival snack
Mordonie
Mordonie – halušky zo surových zemiakov
Mordonie (Noodles made of raw potatoes)
Prołzioki
Podplamenníky
Polish Soda Breads (Prołzioki)
Gomółki
Gomółki (Bobuľky)
Gomółki (type of cheese snack)
Rosół z domowym makaronem
Kurací vývar s domácimi rezancami
Chicken soup with home-made noodles
Zacierka
Mrvenica
Hasty pudding
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Kasza ze śliwami
Slivková kaša
Porridge with plums
Groch z kapustą
Hrach s kapustou
Split peas and cabbage
Smalczyk wyśmienity
Lahodný „šmalec“
Excellent Lard
Jajecznica z lubczykiem
Praženica s ligurčekom
Scrambled eggs with lovage
Żurek postny
Pôstny žurek (polievka)
Fast-day sour rye soup
Kołacz
Koláč
Circular wedding bread
Szarlotka z jabłkami
Jablčník
Apple-pie
Strudel
Makový závin
Strudel
Faworki
Faworki (Fánky)
Angel wings (Faworki)
Ciastka z wody
Sušienky z vody
Water cookies
Barszcz czerwony czysty
Čistý červený boršč
Clear red borscht
Krupnik zabielany
Jačmenná polievka s kyslou smotanou
Barley soup with sour cream
Zupa kartoflana z porami
Zeleninová polievka s pórom
Leek and potato soup
Sałatka cebulowa
Cibuľový šalát
Onion salad
Sałatka z groszku zielonego z marchewką
Šalát zo zeleného hrášku a mrkvy
Carrot and green pea salad
Bigos
Bigos
Bigos (Polish Hunter’s Stew)
Fasolka po bretońsku
Fazuľa po bretónsky
Bretons beans
Zupa z zielonego groszku
Polievka zo zeleného hrášku
Green pea soup
Paszteciki do barszczu
Koláčiky (príloha) k borčšu
Patties to beetroot soup
Botwinka
Zelená polievka z cukrovej repy
Beet green soup
Ciastka serowe
Syrový koláč
Cheese buns
Rogaliki z wody
Rožky z vody
Water Crescent Rolls
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The culinary traditions of Orava
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The housewives of Orava
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Ziemniaczana kulasa
Potato kulasa
Švapčena kuľaša
Šúľance
Kluski
Noodles
Halušky so slivkami (Jedlo na štedrý deň)
Kluski ze śliwkami (Kuchnia na Boże Narodzenie)
Dumplings with plums (Christmas Cuisine)
Baba
Baba
Baba
Zemiakové placky
Placki ziemniaczane
Potato Pancakes
Švábka s mliekom
„Švábka” Ziemniaki z mlekiem
“Švábka” Potatoes with milk
Švábka na kyslo
„Švábka” Ziemniaki na kwaśno
“Švábka” Sour potatoes
Paprikáš
Paprykarz
Chicken paprikas
Plnená kapusta
Nadziewana kapusta (gołąbki)
Cabbage leaves stuffed with meat and rice
Veľkonočná praženica
Wielkanocna jajecznica
Easter scrambled eggs
Slepý paprikáš
Ślepy paprykarz
Vegetarian paprikas
Perkeľ (perkelt)
Gulasz
Goulash
Hubová polievka
Zupa grzybowa
Mushroom soup
Rascová polievka
Zupa kminkowa
Caraway seed soup
Polievka „na prednovek“
Zupa „na prednovek“
The time before the harvest soup (“prednovek”)
Zamrvanka
Zamrvanka
Zamrvanka
Mrežovník
„Mrežovník” Kołacz
“Mrežovník” Circular wedding bread
Riskaša
Riskaša
Riskaša
Lekvártašky
Lekvártašky
Lekvártašky
Fánky
„Fánky” Chrust
“Fánky” Angel wings
Šišky
Pączki
Doughnuts
Bobaľky
Bobaľky
Bobaľky
Bobrovská svadobná torta
Bobrovská svadobná torta
Bobrovská svadobná torta
Zemiaková kaša s kyslou kapustou
Puree ziemniaczane z kiszoną kapustą
Potato Puree with sauerkraut
Šošovicový prívarok
Zacierka z soczewicy
Lentils soup
Pierogi z serem
Dumplings with cheese
Bryndzové pirohy
Bryndzové halušky
Serowe kluski
Cheese noodles
Bryndzová polievka
Zupa z sera owczego
Sheep cheese soup
Kysnutý čučoriedkový koláč
Borówkowy kołacz
Bluberry cake
Fazuľová polievka na kyslo
Zupa fasolowa na zakwasie
Bean starter soup
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