
Przepisy 
ze starych zeszytów

KONKURS  

"NASZE  KULINARNE  DZIEDZICTWO

 - OPOLSKIE  ZE  SMAKIEM"



Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce przepisy, zgłoszone do konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo –

Opolskie ze smakiem” w kategorii „Przepisy ze starych zeszytów”.  W 2020 roku Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju, po raz
pierwszy w historii, musiała zaniechać organizacji jubileuszowej XX edycji konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo Smaki Regionów”. W związku z tym po raz pierwszy postanowiliśmy przeprowadzić
konkurs w formie on-line. 

Nie wiedzieliśmy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy będą chętni do udziału w tej inicjatywie, czy
komuś będzie się chciało szukać starych zeszytów, gotować, robić zdjęcia, a następnie to wszystko
umieścić w formalnym wniosku. Z niecierpliwością czekaliśmy na pierwsze zgłoszenie, później na
kolejne i kolejne… Z perspektywy czasu mogę powiedzieć: dziękuję Państwu za Waszą chęć
pielęgnowania tradycji i poszukiwania nowych kulinarnych doznań. Internet nie przenosi - być może
tylko na razie - ani smaku ani aromatu, jednak dzięki zgłoszeniom dzisiaj możemy się z każdym
podzielić smakowitymi przepisami, nadesłanymi przez uczestników konkursu.  

Ogromną wartość, zwłaszcza przy przepisach ze starych zeszytów, stanowią autentyczne stare zapiski
receptur oraz kserokopie ze starych książek kucharskich. Mam nadzieję, że ta mała internetowa
książeczka ocali od zapomnienia choć część potraw, których smaki pamiętamy z dzieciństwa z
rodzinnych domów. Dzisiaj to naszym obowiązkiem jest kultywowanie rodzinnych tradycji
kulinarnych i zachowywanie ich dla następnych pokoleń, aby również i nasze wnuki mogły wspominać
te lokalne smakołyki z uśmiechem na twarzy.  

     Życzę przyjemności w odtwarzaniu tych przepisów!

 

Antoni Konopka
        Członek Zarządu Województwa Opolskiego
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Składniki na farsz: 

(na ok. 100 szt. pierogów)     

1 kg wątróbki drobiowej       
200 g kaszy gryczanej (dwie torebki)   

3 średnie cebule + dodatkowo do okraszenia według        

 uznania można dodać boczek 

 sól,  pieprz do smaku 

Składniki na ciasto:

1 kg mąki pszennej plus do podsypania       

1 jajko 

 roztopione masło 

 ciepła woda

Wątróbkę podduszamy na patelni, następnie po wystudzeniu kroimy nożem na drobne kawałki. Osobno podsmażamy  drobno posiekaną
cebulkę na oleju z odrobiną masła, solimy. Kaszę gotujemy w osolonej wodzie. Wszystkie składniki łączymy i doprawiamy solą i pieprzem,

można spróbować czy jest doprawione według własnego smaku, gdyż wszystkie składniki są ugotowane. Wyrabiamy tradycyjne ciasto na
pierogi łącząc mąkę, jajko, masło i wodę według potrzeby. Ciasto zagniatamy, aż będzie gładkie, powinno być luźne ale odchodzić łatwo od
ręki. Ciasto wałkujemy na cienko lecz niezbyt cienko, gdyż kasza może robić dziury. Szklanką wycinamy kółka i nakładamy łyżeczką farsz,

zlepiamy brzegi. Pierogi gotujemy w osolonej wrzącej wodzie przez około 1 minut ę od wypłynięcia na powierzchnię wody.  

Dodatkowo do okraszenia gotowych pierogów można przygotować podsmażoną cebulkę z boczkiem. .

I miejsce  
Kresowiaczki – pierogi z wątróbką i kaszą gryczaną

Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Prusinowicach
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II miejsce  
Królik na maślance szpikowany świeżym czosnkiem i wędzonym boczkiem

Agnieszka Spyra

Królika dzielimy na kawałki według uznania. Dzień wcześniej moczymy w maślance.
Odlewamy maślankę i nakłuwamy ostrym nożem dziury w mięsie tak, aby miejsca         

 te naszpikować na przemian czosnkiem i kawałeczkami boczku. Doprawiamy królika
przyprawami, a następnie podpiekamy na smalcu z obu stron, razem z poszatkowaną w pióra
cebulą i resztą boczku (jak został). Podlewamy wodą i dusimy do miękkości mięsa.

Królik:

tuszka królika
1 litr maślanki
1 gruby plaster wędzonego boczku
1 główka średniego czosnku
1 duża cebula
przyprawy: sól, pieprz, czerwona papryka,

tymianek
smalec do smażenia

Sos do klusek z królika: 

Z otrzymanego wywaru z królika sporządzić sos, zagęszczając go zawiesiną z mleka (ok. ½ szklanki) i mąki pszennej (1 łyżka). W razie potrzeby
doprawiamy do smaku.

Siwe kluski:  
1 kg obranych ziemniaków     

mąka ziemniaczana
1 przetarty ziemniak na najdrobniejszej tarce
pół łyżeczki octu
duża szczypta soli. 

Ziemniaki gotujemy i odcedzamy, przeciskamy przez praskę do ziemniaków do miski.
Przeprasowane ziemniaki dogniatamy mocno łyżką do dna miski. Ostudzone ziemniaki
dzielimy na cztery równe części, z czego jedną wyjmujemy. W puste miejsce wsypujemy mąkę
ziemniaczaną tak, aby lekko odstawała. Dodajemy przetarty ziemniak wymieszany z octem
(aby kluski za bardzo nie ściemniały) oraz sól. Całość razem zagniatamy, formujemy         

 w kluski. Wrzucamy do wrzącej wody, lekko osolonej i gotujemy ok.5 minut. 
Możemy sprawdzić czy się ugotowały przecinając  jedną kluskę w pół.

Gotowana kiszona kapusta:

700 g kiszonej kapusty       

plaster słoniny
1 duża cebula
przyprawy: cukier, pieprz

Kiszoną kapustę raz płuczemy i gotujemy ok. 20 minut, odcedzamy. Słoninę drobno kroimy i
topimy. Cebulę drobno szatkujemy. Wszystko mieszamy razem z przyprawami i dusimy przez
parę minut. Podajemy ciepłą.

Kompot z rabarbaru: 

700 g obranego rabarbaru 

3 l wody
150 g cukru
 

Wszystkie składniki razem gotujemy i studzimy.
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Kapustę kiszoną ugotować w wodzie do miękkości (nie płukać przed gotowaniem). Kaszę
jaglaną przelać wrzątkiem, aby pozbyć się goryczy, a  następnie ugotować w garnku            

wg przepisu podanego na opakowaniu. Osobno ugotować warzywa. Gdy kapusta zmięknie,
odsączyć, posiekać i dodać do gotującej się kaszy. Ugotowane ziemniaki przecisnąć przez
praskę, jarzyny zetrzeć na tarce o grubych oczkach i dodać do gotującej się kaszy z kapustą, 

Doprawić solą i pieprzem. Cebulę podsmażyć na smalcu lub maśle i dodać do dania. 

Na końcu zmieszać śmietanę z mąką i zabielić potrawę.

III miejsce 
Kasza jaglana z kapustą kiszoną

Justyna Szmechta

Składniki:
500 g kapusty kiszonej 
3-4 średniej wielkości ziemniaki
250 g kaszy jaglanej 
1 marchew
1 pietruszka
¼  średniego selera 

1 cebula 

2 łyżki smalcu lub masła
4 łyżki śmietany 

2 łyżki mąki 
sól, pieprz
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Ziemniaki gotujemy w mundurkach w osolonej wodzie. Kapustę w osobnym garnku, a po ugotowaniu
kroimy na mniejsze kawałki. Cebulkę podsmażamy na margarynie lub maśle, a następnie dodajemy do
posiekanej i ugotowanej wcześniej kapusty. Na powstałym tłuszczyku robimy zasmażkę z mąki         
i odrobiny octu. Do kapusty i cebulki dodajemy zasmażkę, po czym lekko podgrzewamy i mieszamy
całość. Kartofle obieramy i kroimy na plasterki lub jeśli ktoś woli – tłuczemy lub przepuszczamy przez
praskę. Jeszcze cieple ziemniaki i gotową kapustę mieszamy razem dodając sól i pieprz wedle uznania.

Boczek obgotowujemy na wodzie, kroimy na mniejsze kawałki i podajemy z pańćkrautem. 

III miejsce 
Pańćkraut z gotowanym boczkiem

Barbara Głatki

Składniki:
1 kg ziemniaków
1 kg kapusty kiszonej 
1 cebula
2 łyżki mąki pszennej 
masło lub margaryna do zasmażki 
1 łyżeczka octu do zasmażki 
boczek wędzony 

sól i pieprz
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Semmelknudel 
– kluski z czerstwej bułki z polewką owocową 

Weronika Siwy

Składniki:
2 czerstwe bułki 
1 kubek mleka (ok. 200 ml)
1 jajko 

3-4 łyżki mąki pszennej
szczypta soli
 

Na polewkę:
owoce (jagody lub truskawki) 

2-3 łyżki mąki ziemniaczanej do zagęszczenia
2-3 łyżki cukru

Czerstwe bułki namoczyć na dłuższą chwilę, następnie wycisnąć nadmiar mleka z bułek.. 

Bułkę przełożyć do miski, dodać jajko, szczyptę soli i dosypać łyżkę mąki. Wyrobić ciasto,

dodając odpowiednią ilość mąki, aby konsystencja ciasta nie była zbyt luźna. Kluski gotować w
osolonej wodzie ("niektórzy kulają kluski w dłoniach, u nas w domu nakłada się kluski dużą
łyżką"). 

W osobnym garnku w niewielkiej ilości wody ugotować owoce, dodać cukier, a gdy woda
zaczyna wrzeć – wlać rozrobioną z wodą mąkę ziemniaczaną. Dodać tyle tej mąki, aby
powstał gęsty owocowy sos (jak kisiel). Gorące kluski posiekać na drobniejsze części i polać
polewką owocową.
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Zacieranki z surówką z marchewki i kotletem z jaj 
 Lidia Fronia

Kotlety z jaj: 
5 jaj ugotowanych na twardo 

1 surowe jajko 

1 mała bułka
1 cebula
sól
pieprz
tłuszcz do smażenia

Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce, dodać tyle
mąki, żeby masa ziemniaczana się nie
rozgotowywała po wrzuceniu do wody.

Dodać jajko, sól do smaku. Zamieszać
wszystko razem i kłaść łyżką do wrzątku, nie
mieszać. Po wypłynięciu klusek na wierzch,

gotować ok. 5 minut. Po ugotowaniu można
polać wędzonym boczkiem lub słoniną. 

 

Marchewkę i jabłka obrać, a następnie
zetrzeć na drobnej lub grubej tarce.
Wymieszać ze śmietaną i chrzanem,

przyprawić do smaku. 

 

Jajka ugotować na twardo, drobno posiekać,
można rozgnieść widelcem lub potrzeć na tarce.
Cebulę posiekać, poddusić na tłuszczu. Bułkę
namoczyć w mleku lub w wodzie, dobrze
wycisnąć. Połączyć wszystkie składniki i dobrze
wymieszać, doprawić do smaku. Uformować
okrągłe lub podłużne kotlety, otoczyć w bułce
tartej, usmażyć na tłuszczu.

Zacieranki: 
½ kg ziemniaków
mąka pszenna
1 jajko 

sól

Surówka z marchewki:
½ kg marchewki 
3-4 jabłka
3-4 łyżki śmietany 

sól
cukier
kwasek cytrynowy 

1 łyżka chrzanu 
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Składniki::
1 leszcz 

(proporcje składników należy dobrać do wielkości ryby)

1 bułka
1 cebula
 natka pietruszki 
liść selera
liść lubczyku
1 jajko 

kilka ząbków czosnku
sól i pieprz
olej do smażenia kotletów

Rybę odfiletować i obrać z ości. Następnie mięso z ryby przemielić przez
maszynkę do mielenia mięsa. Dodać namoczoną bułkę, posiekaną cebulę,
rozmiażdżony czosnek, natkę pietruszki, seler naciowy i lubczyk, jajko,

przyprawy i całość wyrobić na masę jak na kotlety mielone. Obtoczyć w bułce
tartej i usmażyć na patelni, na rozgrzanym oleju.

Kotlety z leszcza na piątkowy obiad 

 Czesława Szczepaniak
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Prażuchy mojej ołmy 

 Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Maciejowie

Składniki::
1 kg ziemniaków
400 g boczku 

2-3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej 
sól, pieprz do smaku
1 duża cebula lub 2 mniejsze

Kartofle obrać i ugotować w lekko osolonej wodzie. Boczek podsmażyć na rumiano, dodać 
 pokrojoną cebulę. Ugotowane ziemniaki pognieść, dodać przyprawy do smaku oraz mąkę.
Energicznie ugniatać do momentu połączenia  wszystkich składników. Nakładać  łyżką na talerz
i polać usmażonym boczkiem. Podawać potrawę z surówką z marchwi i jabłka lub z kefirem.
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Miętus w cieście kminkowym z młodymi smażonymi
ziemniakami z koperkiem i kiszonymi młodymi warzywami 

 Restauracja Opolanka  Sp. z o.o. Sp.k

Miętusa wyfiletować, ściągnąć skórę i poporcjować. Doprawić solą i pieprzem do smaku oraz sokiem
z cytryny. 

Sporządzić ciasto kminkowe. Wymieszać razem   jajko, zsiadłe mleko, mąkę, sól, pieprz, kminek.

Następnie rybę obtoczyć w cieście i smażyć na tłuszczu. 

Młode warzywa pokroić na cząstki, przełożyć do słoika, zalać gorącą zalewą. Młode ugotowane
ziemniaki podsmażyć na maśle z dodatkiem kopru  i czosnku.

Składniki na 1 porcję:

Miętus:

90 g miętusa
1 cytryna
sól, pieprz

Ciasto kminkowe:
40 g mąki 
20 g zsiadłego mleka
1 jajko 

5 g kminku 

sól, pieprz 

Ziemniaki:
ziemniaki młode
80 g masła
koper 
czosnek

Kiszone warzywa:

15 g kopru
40 g kapusty 

20 g marchewki 
50 g czerwonej papryki  
30 g cebuli 
100 ml octu
50 g cukru 

30 g soli 
5 g czosnku 

2 g liści laurowych 

4 g ziela angielskiego 

50 ml oleju
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Kluski kładzione 
Martyna Datko

Składniki:
1 jajko 

300 g mąki pszennej 
125 ml mleka
1 łyżeczka soli 
½ łyżeczki proszku do pieczenia

Jajko roztrzepać, dodać mleko, sól, mąkę i proszek do pieczenia. Ciasto zagnieść
drewnianą łyżką. Nabierać łyżką kluski i kłaść na wrzącą, osoloną wodę. Gdy kluski
zaczynają wrzeć, ostrożnie wymieszać. Gotować 3-5 min. Podawać polane brązowym
masłem, posypane cukrem lub solą. Można również podawać zanurzone w gorącym  mleku.
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Kartofle z kiszką (kefirem) ze smażonką 

Teresa Kern

 Składniki:
1 kg kartofli 
5 jajek 

250 g wędzonej słoniny 

500 ml kefiru 

sól, pieprz

Ziemniaki obrać i ugotować. Słoninę pokroić w kostkę i podsmażyć na patelni. 
Po ściągnięciu słoniny na patelni roztrzepać jajka, aż do powstania jajecznicy.

Ugotowane ziemniaki nałożyć na talerz, dodać podsmażoną słoninę oraz jajecznicę,
 a do popicia kefir.
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Prażuchy po krakowsku 

 Kazimiera Litewka

Składniki:
mąka pszenna razowa
sól
woda gotowana
słonina (skwarki)

Na dno suchego garnka wsypać mąkę i przypalać ją na wolnym ogniu, ciągle
mieszając ok. 20 minut. Do uprażonej mąki wlać gorącą wodę i szybko
zamieszać. Następnie ubijać drewnianym tłuczkiem, aby spulchnić masę.
Formować kluski i gotować we wrzącej wodzie ok. 5 minut. Po wyjęciu polać
skwarkami ze słoniny.
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Klopsiki
w jarzynach po staropolsku

      Danuta Ruchlewicz

Składniki:
4 marchewki
3 pietruszki 
½ selera
1 por
300 g pieczarek 

2 kalarepki
500 g mięsa mielonego
1 jajko 

½ bułki namoczonej w ciepłym mleku 

sól, pieprz 

½ l bulionu
½ l śmietany kremówki
2 łyżeczki przecieru pomidorowego 

pieprz ziołowy, pieprz kolorowy

Jarzyny rozdrobnić i dusić na maśle kilka minut, dolewając bulion. Dodać
przecier lub pokrojone pomidory. Przygotować klopsiki: wymieszać mięso                

z jajkiem, bułką namoczoną w mleku i doprawić do smaku solą oraz pieprzem.

Uformować małe kulki. Na wierzch jarzyn dodać kalarepę i poukładać klopsiki.
Doprawić do smaku według uznania. Całość zalać śmietanką kremówką,

posypać zieleninką i dusić do miękkości.
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Gołąbki z tartych ziemniaków 

Stanisława Fornal 

Obrane i umyte ziemniaki zetrzeć na tarce razem z cebulą. Odcedzić z nadmiaru wody.

Doprawić solą i pieprzem. Kapustę zaparzyć. Oderwać delikatnie pojedyncze liście,
nałożyć farsz i zawijać. Ułożyć w garnku i podlać gorącą wodą. Gotować ok. 2,5 godziny.

Podawać z sosem sporządzonym z suszonych grzybów i śmietany.

Składniki:
1 ½ kg ziemniaków 

2 cebule
1 główka kapusty 

sól, pieprz
sos grzybowy
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